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บทที่ ๖
สั ญลักษณ์ และความหมายของกลองก้นยาวในวัฒนธรรมดนตรีไทใหญ่ เมืองสี ป่อ รัฐชาน
๖.๑ ความสาคัญและความเป็ นมาของปัญหา

ภาพที่ ๑ ผู้วจิ ยั กับซุ้มประตูรูปทรงกลองก้ นยาวทางเข้ าตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ รัฐชาน

รัฐชานเป็ นรัฐหนึ่งในสาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมา มีวฒั นธรรม ภาษา และประเพณี ที่เป็ น
เอกลักษณ์ แตกต่างจากชนชาวพม่า เนื่ องจากรัฐชานประกอบด้วยชนชาวไทใหญ่ มีเขตการปกครอง
ของตนเองแบ่งออกเป็ น ๑๑ เขต ชาวไทใหญ่มีสัญลักษณ์ที่สําคัญทางวัฒนธรรมร่ วมกันคือ กลองก้น
ยาว ดัง จะพบเห็ น การใช้ก ลองก้นยาวเป็ นส่ วนสํา คัญในการตกแต่ ง สถาปั ต ยกรรมภายนอกและ
สถาปั ตยกรรมภายในที่ สําคัญได้แก่ อนุ สาวรี ยก์ ลองก้นยาวในเวียงสี ป่อ เสาประตูวดั ซุ ้มประตูเข้า
ตําบลนํ้าลัน่ รัฐชาน เป็ นต้น
กลองก้นยาวเป็ นกลองขึงหนังวัวของชาวไทใหญ่ มีรูปทรงคล้ายกลองยาวที่พบในภาคกลาง
ของประเทศไทย แต่มีขนาดใหญ่กว่าและยาวกว่ากลองยาวภาคกลาง มีความสู งโดยเฉลี่ ย ๗๕ นิ้ ว
หน้ากลองขนาดประมาณ ๑๑-๑๕ นิ้ ว ขึ งหนังหน้า เดี ยว ใช้ส ายสะพายคล้องคอ ตี ด้วยมื อเปล่ าทํา
จัง หวะทั้ง มื อ ซ้า ยและมื อ ขวา หุ่ น กลองทํา จากไม้ซ้ อ ไม้ม ะม่ ว ง ไม้ไ ผ่ห รื อ ไม้เนื้ อ อ่ อ นที่ พ บใน
ภาคเหนื อของประเทศไทย และรัฐชาน ชาวไทใหญ่มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเอง มี
ภาษาพูด ภาษาเขียน และดนตรี ที่แสดงออกถึงความเป็ นชาวไทใหญ่
กลองก้นยาวถื อเป็ นทรั พ ยากรทางวัฒ นธรรมของชาวไทใหญ่ ที่ สื บ ทอดและปรากฏอย่า ง
แพร่ หลาย กลองก้นยาวเป็ นเครื่ องมงคล ใช้ตีประกอบงานบุญ งานปอย งานบวช งานขึ้ นบ้านใหม่
งานรื่ นเริ ง งานแห่ ปอยออกหว่า ประกอบฆ้องราวและฉิ่ ง กลองก้นยาวมีขนาดและสัดส่ วนที่แตกต่าง
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หลากหลายขึ้ นอยู่ก ับ ภู มิ ปั ญญาของช่ า งกลอง ความต้องการของผูส้ ั่ ง ทํา กลอง แต่ ก ลองก้นยาวมี
ลักษณะที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะแตกต่างจากกลองขึงหนังหน้าเดียวทรงถ้วย (Conical Drum) ประเภท
อื่นที่พบในภาคเหนือของประเทศไทยและในสาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมา เช่น กลองหลวง กลอง
แอว กลองโอซี กลองยาว เป็ นต้น
กลองก้นยาวลักษณะนี้ พบอยู่เป็ นบริ เวณกว้างในพื้นที่ตอนใต้ของประเทศจีน แถบบริ เวณลุ่ม
แม่น้ าํ โขงตอนบนของประเทศไทย (Miller and Williams 1998) และตอนกลางของประเทศไทย ทํา
ให้เกิ ดความสับสนทางวิชาการและในชุ มชนเมื่อต้องทําการจําแนกลักษณะของกลองขนาดใหญ่ที่มี
หางขึงหนังหน้าเดียว การศึกษาลักษณะเฉพาะและสัดส่ วนของกลองก้นยาวทําให้เกิดความเข้าใจที่
ถูกต้องว่าลักษณะของกลองก้นยาวที่เป็ นวัฒนธรรมทางดนตรี ร่วมกันของชาวไต อันได้แก่ ชาวไท
ใหญ่ ชาวไทลื้อ ชาวไทเขิน (วสันต์ ปั ญญาแก้ว ๒๕๕๕) นั้นมีสัดส่ วนที่หลากหลายแต่มีขอบเขตและ
ลักษณะร่ วมที่ทาํ ให้เกิดรู ปทรงเฉพาะของกลองก้นยาวชาวไทใหญ่ดว้ ยวิธีการศึกษาขนาดและสัดส่ วน
การตกแต่งและประดับกลองก้นยาว การสัญลักษณ์รูปทรงในการตกแต่งกลอง การศึกษาวิธีการใช้สี
ประดับ และตกแต่ง การศึ กษาชื่ อเรี ยกส่ วนต่า ง ๆ ของกลองก้นยาว และการศึ กษาวัส ดุ ที่นํามาใช้
รวมทั้งการศึกษาความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับกลองก้นยาวด้วย
กลองก้นยาวเป็ นกลองที่มียงั คงมีความสําคัญเป็ นอย่างยิ่งของชาวรัฐชาน ชาวไทใหญ่ตีกลอง
ก้นยาวเพื่อประกอบงานบุ ญประเพณี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดื อนมีนาคมของทุกปี ชาวไทใหญ่ใน
เมืองสี ป่อจัดงานฉลองพระเจดี ยบ์ ่อจู่อย่างครึ กครื้ นหลายวันติดต่อกัน ในช่ วงงานเทศกาลนี้ ชาวไท
ใหญ่จาํ นวนอย่างน้อย ๑๐๐,๐๐๐ คนทัว่ เมืองสี ป่อและจังหวัดใกล้เคียง เช่ น แขวงจ๊อกแม แต่งกาย
ชุ ดไทใหญ่ ผูห้ ญิงนุ่ งซิ่ นไทใหญ่ ผูช้ ายโพกผ้า กลองก้นยาวถื อเป็ นเครื่ องดนตรี ที่ขาดไม่ได้ในการ
ประกอบงานบุญของชาวไทใหญ่
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ด้วยเหตุดงั กล่ าว การศึกษาเรื่ องความสําคัญ ความหมาย และสัญลักษณ์ ของกลองก้นยาวใน
วัฒนธรรมดนตรี ชาวไทใหญ่จึงมุ่งศึกษาเรื่ องขนาด สัดส่ วน การประดับตกแต่ง การใช้สี และวิธีการ
เก็บรักษา เพื่อเข้าใจความสําคัญและความหมายของกลองก้นยาวในเชิ งการศึกษาเครื่ องดนตรี เพื่อ
เป็ นเครื่ องมื อการทํา ความเข้า ใจสัง คมและวัฒนธรรมของชาวไทใหญ่ที่ ได้พยายามสื บทอดรั กษา
ภูมิปัญญาดนตรี ไทใหญ่ รัฐชาน เครื่ องดนตรี เป็ นทรัพยากรวัตถุทางวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนาและ
สรรค์ส ร้ างขึ้ นจากคนในสัง คมนั้น ๆ มี ความแตกต่า งกันออกไปในแต่ ละภู มิ ภาค ถึ ง แม้จะมี ก าร
อพยพโยกย้ายถิ่ นฐาน หลักฐานสําคัญประการหนึ่ งในการยืนหยัดเอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรมดนตรี ที่
เป็ นรู ปธรรมคือ เครื่ องดนตรี ประจําวัฒนธรรมของชาติพนั ธุ์น้ นั ๆ อีกทั้งยังสะท้อนระบบความเชื่ อ
โลกทัศน์ และมโนคติของกลุ่มวัฒนธรรม
งานวิจยั เรื่ องวัฒนธรรมดนตรี ไทใหญ่เป็ นการศึกษาที่เกี่ยวกับด้านดนตรี ที่มีความสัมพันธ์กบั
ขนบประเพณี พิธีกรรม และความเชื่ ออันเป็ นพื้นฐานทางวัฒนธรรมของชาวไทใหญ่ ผลงานวิจยั จะ
ได้รับการเผยแพร่ ไปในสังคมของชาวล้านนา ชาวไทใหญ่ และชาวไทยทุกภูมิภาคในด้านเครื่ องดนตรี
กลองก้นยาวซึ่ งเป็ นเครื่ องดนตรี อนั ทรงคุณค่าและเป็ นความภาคภูมิใจของชาวไทใหญ่ในรัฐชาน
ถึ งแม้ว่าชาวไทใหญ่ทาํ การย้ายถิ่ นฐานเข้ามาตั้งรกรากในประเทศไทย มี สาเหตุ ๒ ประการ
ด้วยกัน คื อ ประการแรก การขาดแคลนที่ อยู่อาศัย ที่ ดินทํา กิ น รายได้น้อยไม่ พอกับ การดํา รงชี พ
ตลอดจนความบีบคั้นทางสังคมและการเมือง ประการที่ ๒ ประเทศไทยมีแหล่งงานมาก มีญาติพี่นอ้ ง
เพื่อนฝูงตั้งรกรากอยูก่ ่อน กอปรกับมีความคล้ายคลึงกันทางภาษาและวัฒนธรรม จึงทําให้ชาวไทใหญ่
สามารถปรับตัวเข้ากับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในประเทศไทยได้อย่างรวดเร็ ว แต่ชาวไทใหญ่ก็ยงั คง
ไม่ละทิ้งศิลปวัฒนธรรมประเพณี ด้ งั เดิ ม อีกทั้งยังมีการติดต่อสัมพันธ์กบั บ้านเกิ ดเมืองนอน รวมทั้ง
ถ่ ายทอดศิ ลปวัฒนธรรมของชาวไทใหญ่อย่างเข้ม แข็ง ในชุ มชนไทใหญ่ใ นประเทศไทย โดยมี ครู
ส่ างคํา จางยอดเป็ นผูน้ าํ ที่ เข้มแข็งสื บทอดองค์ความรู ้ อย่างอุ ทิศตนและมุ่งมัน่ ในดิ นแดนบ้านที่ ๒
เพื่อลูกหลานชาวไทใหญ่จะได้รู้จกั ศิลปวัฒนธรรมของตนเองถึงแม้ตอ้ งพลัดบ้านพลัดเมือง
เมื่อชาวไทใหญ่ปรับตัวได้แล้ว มี อาชี พการงานที่มนั่ คง จึงตั้งบ้านเรื อนอยู่รวมกันเป็ นชุ มชน
ชาวไทใหญ่ และยังคงใช้ภาษาที่เป็ นของตัวเองทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน จากการศึกษาของสุ ทศั น์
กันทะมา (๒๕๔๒) พบว่า ชาวไทใหญ่มีลกั ษณะเด่นที่รู้จกั กันดี คือ ค้าขายเก่ ง และเป็ นผูม้ ีศรัทธา
แรงกล้าในการทําบุญทําทาน อย่างที่คนเมืองมีคาํ พูดว่า “กินอย่างม่าน ตานอย่างเงี้ ยว” หมายความว่า
พม่าถือเรื่ องกินเป็ นเรื่ องสําคัญ ส่ วนคนไทใหญ่ถือการทําบุญทําทานเป็ นเรื่ องยิง่ ใหญ่
สุ ทศั น์ กันทะมา (๒๕๔๒) ยังได้สรุ ปไว้อีกด้วยว่า กลไกที่ทาํ ให้วฒั นธรรมพื้นบ้านของชุ มชน
ชาวไทยใหญ่คงอยู่น้ นั ประกอบด้วยครอบครัวทําหน้าที่ถ่ายทอดภาษาพูด แบบแผน ความประพฤติ
ตามวิถีชีวิตแก่ ลูก ผูอ้ าวุโสทําหน้าที่ให้คาํ ปรึ กษาในการจัดพิธีกรรมต่าง ๆ พระทําหน้าที่ ถ่ายทอด
ศี ล ธรรมและการศึ กษา ผูช้ าํ นาญการถ่ ายทอดภู มิ ปั ญญาต่ า ง ๆ เช่ น พิ ธีก รรม ความรู ้ ท างการช่ า ง
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หัตถกรรม ผูน้ าํ ในชุ มชนเป็ นผูจ้ ดั และสนับสนุ นประเพณี วฒั นธรรมของชุ มชน เครื อญาติทาํ หน้าที่
สนับสนุนช่วยเหลือในการทําพิธีกรรมต่าง ๆ
ภูมิปัญญาในการสร้ างเครื่ องดนตรี ของชาวไทใหญ่ได้รับการสื บทอดต่อเนื่ องสําคัญประการ
หนึ่ ง คื อ ความรู้ ท างการช่ า งในการสร้ า งกลองก้นยาว ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน (๒๕๕๓) ได้ศึ ก ษา
กรรมวิธีการสร้างกลองก้นยาวในจังหวัดเชี ยงใหม่ ลําปาง ลําพูน งานวิจยั ชิ้นนี้ ถือเป็ นงานศึกษาชิ้ น
สําคัญที่ ทาํ ให้ผูว้ ิจยั เกิ ดแรงบันดาลใจในการศึ กษาความหมายและสัญลัก ษณ์ ของกลองก้นยาวใน
วัฒนธรรมดนตรี ไทใหญ่ ในประเทศไทยจนสําเร็ จ (พรประพิตร์ เผ่า สวัส ดิ์ ๒๕๕๕; ๒๕๕๖;
๒๕๕๗) เพื่อให้เกิ ดความต่อเนื่ องกับการศึ กษากลองก้นยาวของชาวไทใหญ่ ผูว้ ิจยั จึงมีความ
ประสงค์ที่จะศึกษากลองก้นยาวของชาวไทใหญ่ในด้านสัดส่ วน ขนาด และสัญลักษณ์ ของกลองก้น
ยาวในมิติเชิ งวัฒนธรรมชาวไทใหญ่จากพื้นที่บา้ นเกิ ดเมืองนอน เพื่อติดตามปรากฏการณ์ แบบย้อน
รอยตามเส้นทางการเดิ นทางของกลองก้นยาวจากแม่ฮ่องสอน เชี ยงใหม่ เชี ยงรายเข้าสู่ ดินแดนรัฐ
ชาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา นอกจากนั้นแล้วการศึกษาดนตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่ องดนตรี
ของชาวไทใหญ่ยงั ไม่ปรากฏ เนื่ องจากเป็ นพื้นที่ที่ปิด ถูกจํากัดด้วยสภาวะทางการเมือง นักวิชาการ
โดยส่ วนใหญ่ท้ งั ชาวพม่าและชาวต่างประเทศสามารถเข้าพื้นที่เพื่อทําการศึกษาเฉพาะประวัติศาสตร์
การเมืองและดนตรี ราชสํานักพม่าเพียงเท่านั้น (Becker 1993; Douglas 2007; Douglas 2009; Garfias
1995; Miller and Williams 1998) งานศึกษาชุ ดดังกล่าวของนักมานุ ษยวิทยาทางดนตรี มีความสําคัญ
ในการปูรากฐานการทําความเข้าใจวัฒนธรรมดนตรี ในภูมิภาคอาเซี ยนโดยเฉพาะในสาธารณรัฐแห่ ง
สหภาพเมียนมา ดังนั้น การศึ กษาเครื่ องดนตรี ของชาวไทใหญ่ในรัฐชานชิ้ นนี้ จึงเป็ นงานศึกษาอีก
ชิ้นหนึ่งในการทําความเข้าใจระบบความคิดจากวัฒนธรรมดนตรี ของชาวไทใหญ่ ดินแดนรัฐหนึ่ งใน
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
๖.๒ การกาหนดเขตพืน้ ทีเ่ ก็บข้ อมูลในเมืองสี ป่อ
ในสาธารณรั ฐแห่ งสหภาพเมียนมาแบ่งพื้นที่ การปกครองออกเป็ น ๗ รัฐ ๗ ภาค รัฐชานถื อ
เป็ น ๑ ใน ๗ รัฐ ซึ่ งประกอบไปด้วย รัฐกะฉิ่ น รัฐกะยา รัฐกะเหรี่ ยง รัฐชิ น รัฐมอญ รัฐยะไข่ และรัฐ
ชาน ในรัฐชานแบ่งเขตการปกครองออกเป็ นตามลําดับชั้นคื อ แบ่งออกเป็ น แขวง (จังหวัด) เวียง
(เมือง) เอื่อง (ตําบล) บ้าน
ในอดี ต สี ป่ อเป็ นหัวเมื องใหญ่มี เจ้า ฟ้ าปกครองตนเองมาแต่ ใ นอดี ตดังเช่ นเชี ยงตุ ง (Sargent
1994; ภราดร ๒๕๕๓) ในสมัย เจ้า ฟ้ าผูค้ รองเวีย งสี ป่ อนั้น สี ป่ อเป็ นเมื อ งที่ รุ่ ง เรื องทั้ง ทางด้า น
เศรษฐกิ จ สังคม และวัฒนธรรม เมืองสี ป่อมีประวัติยาวนาน ก่อตั้งมาแต่ในอดี ตพร้อมกับการก่อตั้ง
เมืองนาย แต่ในปั จจุ บนั นั้น จ๊อกแมได้รับการยกระดับขึ้ นให้เป็ นศูนย์กลางทางราชการของแขวง
จ๊อกแม ดังนั้น เวียงสี ป่อจึงขึ้นตรงกับแขวงจ๊อกแมด้วย ตัวอย่างเช่ น ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเวียง
สี ป่อต้องการทําใบขับขี่ จะต้องมาทําใบขับขี่ ที่แขวงจ๊อกแม เป็ นต้น ผูว้ ิจยั กําหนดการเก็บข้อมูลใน
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พื้นที่ เมืองสี ป่อ รัฐชาน ด้วยวิธีการเก็บข้อมูลการวิจยั เชิ งคุณภาพ (สุ ภางค์ จันทวนิ ช ๒๕๕๗) รวม
๒๑ หมู่บา้ น ๑๐ วัด โดยมีรายละเอียดดังนี้
๖.๒.๑ ตําบลนํ้าลัน่ เป็ นตําบลที่ใหญ่ที่สุดในเมืองสี ป่อ อยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ของ
เมืองสี ป่อ ประกอบด้วย ๑๑ หมู่บา้ นในเขตเทศบาล ๕ หมู่บา้ นนอกเขตเทศบาล ๗ วัด มีรายละเอียด
ดังนี้
๖.๒.๑.๑ ผูว้ ิจยั เดิ นทางเก็ บ ข้อ มู ล จากหมู่ บ ้า น ๘ หมู่ บ ้า น จากทั้ง หมด ๑๑ หมู่ บ ้า นในเขต
เทศบาล ดังนี้
๑) บ้านมะม่วงหิ่ ง
๒) บ้านโหย่งจ้าง
๓) บ้านกองลาง
๔) บ้านป๊ อกจาน
๕) บ้านป๊ อกห่อง
๖) บ้านป่ างซิม
๗) บ้านกุงหย่อง
๘) บ้านจิ่งปาน
๖.๒.๑.๒ ผูว้ ิ จยั เก็ บ ข้อ มู ล จากหมู่ บ ้า น ๒ หมู่ บ ้า นที่ อยู่นอกเขตเทศบาลตํา บลนํ้า ลัน่ จาก
ทั้งหมด ๕ หมู่บา้ น ดังนี้
๑) บ้านป๋ างไฮ้
๒) บ้านหนองเขียว
๖.๒.๑.๓ ผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลจากวัดในตําบลนํ้าลัน่ ที่มีกลองก้นยาวประจําวัดทั้งหมด ๒วัด จาก
ทั้งหมด ๗ วัดในตําบลนํ้าลัน่ ดังนี้
๑) วัดกลาง
๒) วัดห่อง
๖.๒.๒ ผูว้ ิจยั ได้เก็บข้อมูลจากวัดและหมู่บา้ นที่อยูท่ างด้านทิศตะวันตกของเส้นทางรถไฟเขต
ตําบลเหลาขุ่นและตําบลรอบเวียงสี ป่อ ๕ หมู่บา้ น ๕ วัด ดังนี้
๑) บ้านปางกี่
๒) บ้านเหลาขุ่น
๓) บ้านโหหม่อ
๔) บ้านจ๋ ามเผือก
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๕) บ้านปุ่ งพาน
๖) วัดสวนอ้อย
๗) วัดก้างหม่อ (พระธาตุบ่อจู)
๘) วัดพระธาตุเจ้านางมอญหล้า
๙) วัดจองแต (วัดทราย ป๊ อกบ้านหลวง)
๑๐) วัดปางนิ้ว
๖.๒.๓ ผูว้ ิจยั ได้เก็บข้อมูลจากหมู่บา้ นที่อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเส้นทางรถไฟเขตตําบล
ในเวียงเมืองสี ป่อจาก ๔ หมู่บา้ น ฝั่งทิศตะวันออกของแม่น้ าํ ตูดงั นี้
๑) บ้านกุงส่ า
๒) บ้านซบลัง
๓) บ้านเวียงเก่า
๔) บ้านป๋ างเจ้าเมือง
๖.๒.๔ ผูว้ จิ ยั ได้เก็บข้อมูลจากวัดและหมู่บา้ นที่อยูต่ าํ บลรอบเวียง เขตเวียงเก่า ๒ หมู่บา้ น ๑ วัด
ที่อยูร่ ะหว่างแม่น้ าํ ตูและเส้นทางรถไฟดังนี้
๑) บ้านจ้างคําใต้
๒) บ้านป๊ อกจ๊าดสู้ (ในเวียง)
๓) วัดโพต่อ
ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการสั ม ภาษณ์ บุ ค คลข้อมู ล ทางด้า นดนตรี ไ ทใหญ่ วัฒนธรรมไทใหญ่ พระ
ประจําวัด ศิลปิ น นักดนตรี เจ้าของกลองก้นยาว ช่างทํากลองก้นยาวดังนี้
๑. เจ้าสมพง อายุ ๖๑ ปี ทายาทผูม้ ีศกั ดิ์เป็ นหลานสะใภ้ของเจ้าจาแสง เจ้าจาแสงได้ถึงแก่
ชีพิตกั ษัยในราวปี ๑๙๓๐ นอกเวียงสี ป่อ และเป็ นเจ้าฟ้ าผูค้ รองนครสี ป่อองค์สุดท้าย
๒. เจ้าชายอ่อน อายุ ๒๐ ปี เจ้าสํานักคณะศรัทธาบ้านซบลัง เมืองสี ป่อ
๓. ครู เงินใส อายุ ๗๙ ปี หัวหน้าคณะกลุ่มจองกลางเวียง บ้านกลางเวียง เมืองสี ป่อ
๔. ครู ล่าหู่ อายุ ๘๔ ปี ช่างหุ ม้ หน้ากลองก้นยาว ป๊ อกจ้าดสู้ บ้านกางเวียง
๕. ครู เมืองจ่าม อายุ ๕๔ ปี ผูใ้ หญ่บา้ นโหหม่อ ตําบลบ่อจู เมืองสี ป่อ
๖. ครู หม่องจี่ อายุ ๗๕ ปี หัวหน้าคณะสายเงาแลง คณะลิเกจ๊าดไต บ้านซบลัง เมืองสี ป่อ
๗. ครู ส่างจายหลวง อายุ ๗๐ ปี อดีตผูใ้ หญ่บา้ น บ้านสบลัง เมืองสี ป่อ
๘. พระอูนาหลิ่งต๊ะ อายุ ๗๗ ปี พระประจําวัดโพต่อ
๙. นางจางลาย เจ้าของคณะสายเงาแลง คณะลิเกจ๊าดไต บ้านซบลัง เมืองสี ป่อ
๑๐. ครู จายก่าหลิ่งวัน หัวหน้าพรรคเสื อเผือก เมืองสี ป่อ และหัวหน้าคณะลิเกจ๊าดไตอ๋ ายหอม
จอมปื น
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๑๑. นายจายยุม่ วัน อายุ ๓๗ ปี เจ้าของกลองบ้านจ๋ ามเผือก
๑๒. ครู คาํ ยอด อายุ ๕๙ ปี หัวหน้าคณะก้าปั่ นกลอง บ้านกุงส่ า เจ้าของกลองยอดเมือง
เมืองสี ป่อ
๑๓. พระเตหวิง่ ต๊ะ เจ้าอาวาสวัดก้างหม่อ บ้านบ่อจู เมืองสี ป่อ
๑๔. พระหนันต่ากิตติ อายุ ๖๐ ปี เจ้าอาวาสวัดนาป่ าง บ้านเหลาขุ่น เมืองสี ป่อ
๑๕. ครู ปั่นจิ๊กต๊ะ อายุ ๕๘ ปี กรรมการวัดก้างหม่อ บ้านบ่อจู เมืองสี ป่อ
๑๖. จายสุ ปัญญา อายุ ๕๕ ปี เจ้าของกลองหนังเลียงผา บ้านเหลาขุ่น เมืองสี ป่อ
๑๗. จายอื่อ อายุ ๔๐ ปี เจ้าของกลองเจ้าเมือง บ้านเหลาขุ่น เมืองสี ป่อ
๑๘. จายหลาวมอญ อายุ ๕๑ ปี สมาชิกคณะลิเกจ๊าดไตชื่อหมอกก๋ อนไต เจ้าของกลองหนัง
เลียงผา
๑๙. พระจัน่ ต่าวาระ อายุ ๕๘ ปี เจ้าอาวาสวัดสวนอ้อย บ้านสวนอ้อย เมืองสี ป่อ
๒๐. พระเตหวิง่ ต๊ะ อายุ ๕๔ ปี เจ้าอาวาสวัดจ๋ ามเผือก บ้านจ๋ ามเผือก เมืองสี ป่อ
๒๑. ครู แสงหาน อายุ ๕๓ ปี ผูใ้ หญ่บา้ นกุงส่ า ผูด้ ูแลกลองยอดเมือง เมืองสี ป่อ
๒๒. พระอู๋ปั่นติ๊ตะ๊ อายุ ๖๗ ปี เจ้าอาวาสจอยกุง เมืองจ๊อกแม พระนักทํากลองก้นยาว แขวง
จ๊อกแม
๒๓. ครู กนั่ ตะมา อายุ ๕๘ ปี กรรมการหมู่บา้ น ที่ปรึ กษาชุมชนบ้านกุงหย่อง เอื่องนํ้าลัน่
เวียงสี ป่อ
๒๔. กํานันส่ วยคํา อายุ ๔๐ ปี กํานันป๊ อกมะม่วงหิ่ ง เอื่องนํ้าลัน่ เวียงสี ป่อ
๒๕. ผูใ้ หญ่บา้ นจายวิน อายุ ๔๙ ปี ป๊ อกโหย่งจ่าง เอื่องนํ้าลัน่ เวียงสี ป่อ
๒๖. ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ นหลุ่นทุย้ อายุ ๓๖ ปี ป๊ อกจาน เอื่องนํ้าลัน่ เวียงสี ป่อ
๒๗. จายส่ างเอ ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น อายุ ๗๐ ปี ป๊ อกหนองเขียว เอื่องนํ้าลัน่ เวียงสี ป่อ
๒๘. นางหน่อยหนี่อู อายุ ๔๓ ปี คหบดี ป๊ อกจิ่งปาน เอื่องนํ้าลัน่ เวียงสี ป่อ
๒๙. พระกุสระ อายุ ๒๑ ปี พระประจําวัดปางนิ้ว ป๊ อกปางนิ้ว เอื่องนํ้าลัน่ เวียงสี ป่อ
๖.๓ ความเชื่อและขนบปฏิบัติเกีย่ วกับกลองก้นยาวของชาวไทใหญ่ เมืองสี ป่อ
ชาวไทใหญ่มีศ รั ท ธาในพระบวรพุ ทธศาสนา ยึดมัน่ ในการทําบุ ญและพระศาสนา เมื่ อชาว
ไทใหญ่อพยพมาตั้งถิ่ นฐานในจังหวัดเชี ยงใหม่แล้ว ได้รวมตัวกันสร้ างวัดของชาวไทใหญ่ จากการ
เก็บข้อมูลภาคสนามพบว่า ชาวไทใหญ่ในจังหวัดเชี ยงรายเก็บรักษากลองก้นยาวไว้ที่บา้ นของหัวหน้า
ชุ มชนหรื อที่เรี ยกว่า ป๊ อก ในภาษาไทใหญ่มากกว่าเก็บรักษาไว้ที่วดั ปรากฏการณ์ดงั กล่าวแตกต่าง
จากชาวไทใหญ่ในจังหวัดเชี ยงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ เก็บรั กษากลองไว้ที่วดั เป็ นส่ วนใหญ่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอนพบว่าเก็บรักษากลองไว้ที่บา้ นเป็ นจํานวนน้อยมาก ผูท้ ี่ทาํ
หน้าที่เก็บรักษากลองในจังหวัดเชี ยงรายเป็ นผูท้ ี่ได้รับความไว้วางใจ หรื อเป็ นหัวหน้าชุ มชน แต่ผทู ้ ี่มี
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กลองเก็ บ รั ก ษาไว้ที่ บ ้า นของชาวไทใหญ่ ใ นจัง หวัด แม่ ฮ่ อ งสอนนั้น เป็ นบุ ค คลที่ มี จิ ต ศรั ท ธาใน
พระพุทธศาสนา ถือว่าเป็ นผูท้ ี่มีบารมี มิได้เป็ นผูน้ าํ ชุ มชนแต่อย่างใด ดังข้อมูลที่ปรากฏจากการเก็บ
ข้อ มู ล ภาคสนามในจัง หวัด แม่ ฮ่ อ งสอนและจัง หวัด เชี ย งใหม่ (พรประพิ ต ร์ เผ่า สวัส ดิ์ ๒๕๕๕;
๒๕๕๖; ๒๕๕๗)
สําหรับการเก็บรักษากลองก้นยาวของชาวเมืองสี ป่อ รัฐชาน พบว่า ส่ วนใหญ่มกั เก็บกลองก้น
ยาวไว้ที่ศาลาประจําหมู่บา้ น ซึ่ งเป็ นศาลาสําหรับเก็บข้าวของเครื่ องใช้ประจําหมู่บา้ นในการจัดงาน
ปอย ส่ วนกลองประจําวัดในเมืองสี ป่อนั้นพบว่ามีอยู่น้อยกว่าในชุ มชนของชาวไทใหญ่ในประเทศ
ไทย เช่ น ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้นพบว่า ทุ กวัดมีกลองก้นยาวประจําวัด ส่ วนการมี กลองก้นยาว
ประจําบ้านหรื อเป็ นของส่ วนตัวที่บา้ นนั้นก็พบว่ามีอยูบ่ า้ ง แต่ส่วนใหญ่กลองก้นยาวเป็ นของชุ มชนที่
ทุกคนเป็ นเจ้าของร่ วมกัน ชาวไทใหญ่เชื่ อว่า กลองก้นยาวเป็ นของสู ง เป็ นสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ ของมงคล
ดังที่ครู กนั่ ตะมาได้กล่าวถึงความเป็ นสิ ริมงคลแก่เจ้าของบ้านและหมู่บา้ นที่มีกลองก้นยาวไว้ดงั นี้วา่
กลองก้ นยาวนั้นเป็ นของสูง เป็ นกลองรั ตนตรั ย เป็ นสิ่ งมงคลให้ กับบ้ าน หากมีไว้ ประจา
หมู่บ้านก็ทาให้ สังคมนั้นร่ มเย็น เป็ นมงคลกับหมู่บ้าน ทุกบ้ านทุกคน เพราะกลองก้ นยาว
เป็ นของส่ วนกลาง ความเป็ นมงคลจึงเกิดขึน้ กับทุกคน ทั่วทั้งหมู่บ้าน เราเชื่ อกันเช่ นนีม้ า
(กัน่ ตะมา, สัมภาษณ์, ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗)
เมื่อเจ้าของบ้านหรื อหัวหน้าหมู่บา้ นได้กลองก้นยาวมาแล้วจะต้องทําพิธีในการเชิ ญกลองก้น
ยาวเข้าหมู่บา้ น หรื อการเชิ ญกลองก้นยาวขึ้นบ้าน ถ้าหากว่าเป็ นกลองส่ วนตัวของบ้าน ในการทําพิธี
เชิญนั้น ครู กนั่ ตะมาได้อธิ บายไว้ดงั นี้วา่
การทาพิ ธีเชิ ญจะต้ องใช้ ดอกหญ้ าเงิ น ดอกหญ้ าทอง ขอพรเพื่ อให้ เป็ นสิ ริมงคลแก่ เราทุก
บ้ าน มองก็นามาตีด้วย ถ้ าเป็ นการยกกลองก้ นยาวขึน้ บ้ านลูกใหม่ ให้ ถอยหลังขึน้ บ้ าน เพื่อ
ให้ เสี ยงออกมาจากก้ นกลองนั้น ประพรมด้ วยเสี ยงกลองที่ ออกมาจากก้ นกลองไปทั่วบ้ าน
(กัน่ ตะมา, สัมภาษณ์, ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗)
เนื่องจากกลองก้นยาวเป็ นของสู ง เป็ นสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ และชาวไทใหญ่ให้ความเคารพกลองก้นยาว
จึงมีขนบปฏิบตั ิและความเชื่อเกี่ยวกับกลองก้นยาวดังที่ครู กนั่ ตะมาได้อธิ บายไว้ดงั นี้วา่
ชาวไทใหญ่ จะไม่ ข้ามกลองก้ นยาวโดยเด็ดขาด ไว้ ที่ตา่ ก็ไม่ ได้ ไม่ ไว้ ใต้ บันได ผูกไว้ กับเสา
บ้ าน ไม่ ไว้ ใต้ บันได และควรมีกลองก้ นยาวประจาหมู่บ้าน ประจาวัด ประจาบ้ านของเรา
ไม่ ควรขนกลองเคลื่ อนย้ ายไปไหนมาไหน จะเอาไว้ ที่ ไปตี อีกที่ หนึ่ งก็ต้องดูแลและเชิ ญ
กลองไปด้ วยขันดอกลอยนา้ ส้ มป่ อย กลองบางลูกก็ชอบนา้ หอม
(กัน่ ตะมา, สัมภาษณ์, ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗)

๙พ

ภาพที่ ๓ เจ้ าสมพงและผู้วจิ ยั ภายในหอตะวันออก เรือนเจ้ าเมืองสีป่อ รัฐชาน

เจ้าสมพง ปั จจุบนั อายุ ๖๑ ปี ทายาทผูม้ ีศกั ดิ์ เป็ นหลานสะใภ้ของเจ้าจาแสง เจ้าฟ้ าผูค้ รองนครเมือง
สี ป่อองค์สุดท้าย ได้กล่าวถึงกลองก้นยาวในราชสํานักและความสัมพันธ์ระหว่างราชสํานักและสมาชิ กใน
ชุมชนไว้วา่
ปั จจุบันในหอตะวันออกไม่ มีกลองก้ นยาว และในอดีตเราไม่ เก็บกลองก้ นยาวประจาหอ
เจ้ าฟ้ า เพราะว่ า กลองเป็ นเรื่ องของสมาชิ ก เป็ นเรื่ องของชุ มชน เป็ นเรื่ องของหมู่บ้าน
เมื่อถึงเวลาหน้ างานปอย เช่ น งานปอยออกหว่ า คณะกลองจากหมู่บ้านในเมืองทุกคณะ
จะมารวมกันหน้ าหอเจ้ าฟ้ า ตีกลอง ผลัดกันตีไปทีละกลุ่ม เมื่อเจ้ าฟ้ าถูกใจเสี ยงกลองของ
คณะใด ก็จะให้ รางวัล เมื่อตอนเด็ก ๆ ยังจาได้ เพราะว่ านั่งใกล้ เจ้ าพ่ อ คอยนั่งฟั งกลองก้ น
ยาวกับเจ้ าพ่ อที่ หอเมืองใหญ่ ของเจ้ าเสื อห่ มของเมืองแสนหวีก็เหมือนกัน เมื่อใครชนะ
บางครั้ งเจ้ าพ่ อก็จะสร้ างกลองให้ เป็ นกลองประจาหมู่บ้าน เพราะว่ าปั จจุบันเยาวชนให้
ความสนใจกับความสมัยใหม่ นิยมสื่ อที่ ทันสมัย กลองก้ นยาวปั จจุบันจะพบในหมู่บ้าน
รอบนอกมากกว่ าในเมือง
(เจ้าสมพง, สัมภาษณ์, ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗)
เจ้าสมพงกําเนิ ดในเมืองแสนหวี เป็ นธิ ดาของเจ้าเสื อห่ ม ผูค้ รองนครเมืองแสนหวี ปั จจุบนั เป็ น
ผูด้ ูแลหอตะวันออก เรื อนของเจ้าจาแสงแห่ งเมืองสี ป่อ ได้อธิ บายถึงทํานองและลักษณะของกลองก้น
ยาวที่มี ทาํ นองเฉพาะสํา หรั บการฟ้ อนโต การฟ้ อนนก การฟ้ อนแห่ เครื่ องไทยทาน ฉลองงานบุ ญ
ประเภทต่าง ๆ ด้วยว่าในอดีตนั้นแต่ละทํานองมีลกั ษณะเฉพาะสําหรับแต่ละงาน
จากการเก็บข้อมูลกลองก้นยาวในรัฐชาน โดยเฉพาะในเมืองสี ป่อนี้ พบข้อสังเกตว่าไม่มีกลอง
ก้นยาวเก่าหรื อกลองก้นยาวชํารุ ดเก็บไว้ หากพบก็เป็ นจํานวนน้อยมาก กลองก้นยาวที่เก่ามากหรื อมี
อายุมาก ๑๐๐ ปี และชํารุ ดแล้วนั้นหาไม่พบ แตกต่างจากกลองก้นยาวที่ชาํ รุ ดแล้วในเชี ยงใหม่ เชี ยงราย

๑๐พ

และแม่ฮ่องสอน โดยเฉพาะในแม่ฮ่องสอนพบกลองก้นยาวที่สวยงามแต่ชาํ รุ ดเป็ นจํานวนมาก ได้รับ
การเก็บรักษาไว้ในวัด แต่รัฐชานนั้นพบเป็ นจํานวนน้อยมาก จะพบแต่เพียงกลองก้นยาวที่อยูใ่ นสภาพ
ที่ดี ใหม่ พร้ อมใช้งาน เนื่ องจากชาวไทใหญ่ในเมืองสี ป่อ รัฐชานมีความเชื่ อว่า กลองก้นยาวที่ชาํ รุ ด
แล้วไม่เก็บไว้ แต่นาํ ไปทําพิธีและเผาทิง้ ดังที่ครู กนั่ ตะมาได้อธิ บายไว้ดงั นี้วา่
ถ้ า กลองพั ง เก่ า แล้ ว ซ่ อมไม่ ไ ด้ ก็เ อาไปเผาทิ ้ง ไม่ เ ก็บ ไว้ ด้ ว ยความเชื่ อ ว่ า เป็ นของ
ศักดิ์สิทธิ์ การเก็บไว้ ไม่ ทาอะไร ถือว่ าไม่ ดูแล ก็เผาเลย ไม่ เก็บไว้
(กัน่ ตะมา, สัมภาษณ์, ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗)
ส่ างเอ ผูใ้ หญ่บา้ นบ้านหนองเขียว ตําบลนํ้าลัน่ เมืองสี ป่ออธิ บายการเก็บรักษากลองก้นยาวที่
ชํารุ ดแล้วเช่นกันกับที่ครู กนั่ ตะมาได้อธิ บายไว้ขา้ งต้น ส่ างเอได้อธิ บายไว้ดงั นี้วา่
กลองที่ เสี ยแล้ ว พังแล้ ว ก็เผาไป ไม่ เก็บไว้ มี ของที่ เก่ าที่ เสี ยก็เผาเสี ย ไม่ เก็บเพราะว่ า
กลองที่ เก่ าก็เหมือนคน เมื่อร่ างกายพังไปแล้ ว เราก็เผาและหากลองใหม่
(ส่ างเอ, สัมภาษณ์, ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗)
๖.๔ ส่ วนประกอบของกลองก้นยาวและการสร้ างกลองก้นยาว เมืองสี ป่อ รัฐชาน
จากการเก็บข้อมูลภาคสนามในเมืองสี ป่อ สามารถสรุ ปได้ว่า กลองก้นยาวมี ส่วนประกอบที่
สําคัญดังนี้
๑. หน้ากลองทําจากหนังสัตว์ขึงหน้ากลอง กลองก้นยาวมีหน้าเดียว
๒. จ่ากลองคือข้าวเหนียวบดนํามาติดหน้ากลอง
๓. หูหิ่งคือส่ วนที่ทาํ จากหนังสัตว์สาํ หรับร้อยสายสะพาย
๔. สายดึงหรื อเรี ยกว่า สายดึงเร่ งเสี ยง หรื อเป็ นที่รู้จกั ในภาคกลางว่า หนังเรี ยดหรื อหนังชัก
๕. ไหกลองคือส่ วนบนของกลอง ขึงหนังสัตว์ทาํ หน้ากลอง
๖. ข่วยกลองทําจากหวาย หรื อขดลวดที่แข็งแรงสําหรับขึงสายดึงเร่ งเสี ยง
๗. สันข่วยคือขอบข่วยกลอง
๘. คอกลองคือฐานไหกลองที่ทอดลงมาส่ วนล่างของกลอง
๙. ก้นกี้คือบริ เวณลําโพงหรื อปลายที่บานออกเป็ นวงกลมของกลองก้นยาว
๑๐. ลูกแก้วคือรอยวงกลมที่เกิดจากการบากบนหางกลองเพื่อกันไม่ให้ลื่นหลุดมือจากหาง
กลอง
๑๑. สายสะพายทําจากผ้าดิบเพื่อสะพายบนไหล่เวลาเดินตีกลองในขบวนแห่กลองก้นยาว
(ล่าหู่, สัมภาษณ์, ๙ มีนาคม ๒๕๕๗)

๑๑พ

ภาพที่ ๔ ครู ล่าหู่ ช่ างทากลองหนังเลียงผา

ครู ล่าหู่ อายุ ๘๔ ปี ครู ล่าหู่เป็ นช่างทํากลองก้นยาวท่านเดียวที่พบในเมืองสี ป่อ ในการทํากลอง
ตามขั้นตอนที่กล่าวไว้ในลําดับต่อไป ครู ล่าหู่ ใช้เวลาทั้งหมด ๓-๔ วัน ปั จจุบนั ครู ล่าหู่ ทาํ งานกับคณะ
กลองก้นยาวจองกลางเวียง ตั้งอยูบ่ า้ นเลขที่ ๓๐๐ หมู่ ๑๐ ป๊ อกมัน่ จ๊าด ตําบลรอบเวียง เมืองสี ป่อ
ขั้นตอนการสร้างกลองก้นยาวของคุณครู ล่าหู่ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ครู ล่าหู่ อธิ บายไว้ดงั นี้
ขั้นตอนแรก การสร้ างกลองก้ นยาว นาหนังเลียงผามา ๑ ผืน ตากแห้ ง แล้ วนาขีเ้ ถ้ ามาโปรย
เพื่อดึงขนออก หลังจากนั้น เอากระบอกไม้ ไผ่ มาไถขนเลียงผาแล้ วไถขนออกให้ เกลีย้ ง
ขั้นตอนที่ ๒ นาหนังหน้ ากลองมาวัดขนาดบนหนังเลียงผา ขีดเส้ นด้ วยดินสอ แล้ วตัดหนัง
เป็ นวงกลม นากระบอกไม้ ไผ่ มาคลึ งบนแผ่ นหนังให้ หนังนิ่ ม แล้ วนากระจกมาขูดหน้ า
หนังให้ บางลงและเรี ยบเสมอกัน
ขั้นตอนที่ ๓ หลังจากเย็บริ มและเจาะรู ด้วยเหล็กปลายแหลม ให้ ร้อยหน้ ากลองด้ วยหนัง
เรี ยดที่ทาจากหนังลูกวัว เรี ยกสายดึงหนังวัว
ขั้นตอนที่ ๔ นาหนังที่ ได้ มาหุ้ มไหกลอง แล้ วนาสายดึงหนังหุ้ มกลองให้ ตึงและได้ เสี ยงที่
ต้ องการ
(ล่าหู่, สัมภาษณ์, ๙ มีนาคม ๒๕๕๗)
การติดจ่ากลองของครู ล่าหู่น้ นั แตกต่างจากครู กลองก้นยาวท่านอื่นในรัฐชาน และท่านครู กลอง
ก้นยาวชาวไทใหญ่ที่พบในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน ครู ล่าหู่ ติดจ่ากลองก้นยาวเป็ น
รู ปวงกลมและเว้นช่ องว่างตรงกลางไว้ แตกต่างจากการติ ดจ่ากลองของชาวไทใหญ่คนอื่นที่ติดจ่า
กลองเต็มวงกลมทั้งหมด การติดจ่ากลองที่เว้นวงกลมไว้ตรงกลางนั้นเป็ นลักษณะการติดจ่ากลองของ
ชาวไตขอน

๑๒พ

ภาพที่ ๕ ครู ล่าหู่ตกแต่ งและติดจ่ ากลองก้ นยาวให้ คณะกลองก้ นยาวจองกลางเวียง

ภาพที่ ๖ การติดจ่ ากลองก้นยาวของชาวไตขอน

ภาพที่ ๗ การติดจ่ ากลองก้ นยาวเมือ่ เสร็จแล้ วเป็ นวงกลม

ภาพที่ ๘ การติดจ่ ากลองก้ นยาวทีเ่ ว้ นช่ องว่ างตรงกลางของชาวไตขอน

๑๓พ

ภาพที่ ๙ การตีลงส้ นบนจ่ ากลองของกลองก้นยาวไตขอน

ครู ล่าหู่และพี่นอ้ งคณะกลองก้นยาวจองกลางเวียงนั้นอพยพมาจากเมืองไตขอนตั้งแต่อายุ ๑๕ ปี
เข้ามาอาศัยอยูใ่ นรัฐชาน เมืองไตขอน หรื อเมืองขอนเป็ นชาวไตใหญ่ในเมืองยูนนาน เมื่อเดินทางมา
รัฐชานจึงได้ต้ งั รกรากในเมืองสี ป่อ และมีคณะกลองยาวเป็ นของตนเองมีชื่อว่า คณะจองกลางเวียง มี
ครู จางลายเป็ นหัวหน้าคณะ ปั จจุ บนั คณะจองกลางเวียงตั้งอยู่บา้ นเลขที่ ๓๐๐ หมู่ ๑๐ ป๊ อกมัน่ จ๊าด
ตําบลรอบเวียง เมืองสี ป่อ
๖.๕ วัสดุทใี่ ช้ สร้ างกลองก้ นยาว
จากการเก็บข้อมูลในเมืองสี ป่อ ครู ส่างคํา จางยอดได้อธิ บายว่า ชาวไทใหญ่ในรัฐชานใช้ไม้ที่
พบทัว่ ไปและพันธุ์ไม้มงคลต่าง ๆ ในการสร้างกลองทั้งหมด ๘ ชนิดดังนี้
๑. ไม้ซอ้ เป็ นไม้เนื้ออ่อน แปลว่าอาศัยอยูห่ รื อซ้อนอยู่
๒. ไม้กางเป็ นไม้มงคล เป็ นไม้กินยอดไม่ได้ กินหนังก็ไม่ได้ แต่คาํ ว่า กาง แปลว่าปราศจาก
๓. ไม้ผกั กุ่มเป็ นไม้กินยอด ใช้ทาํ อาหารในวันปี ใหม่ วันสงกรานต์ เช่ น ผักกุ่มดอง ยอดนํามา
ทําแกง มีความหมายว่าจะคุม้ กันตลอดปี
๔. ไม้ผางเป็ นไม้มงคล เนื้อแข็ง เป็ นไม้สมุนไพร สําหรับผูห้ ญิง
๕. ไม้ตีนเป็ ดหรื อต้นพญาสัตบรรณ เป็ นไม้สมุนไพร
๖. ไม้มะเหลิ่งก๊ะเป็ นไม้สมุนไพร ลําต้นไม่ใหญ่มาก เป็ นไม้มงคล
๗. ไม้ตองเป็ นไม้เนื้ออ่อน พบทัว่ ไป ไม่มีความหมาย
๘. ไม้ฮุงเป็ นไม้มงคล
(ส่ างคํา จางยอด, สัมภาษณ์, ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗)

๑๔พ

ผูว้ จิ ยั พบพันธุ์ไม้สาํ คัญในเมืองสี ป่อ รัฐชาน ๓ ชนิ ดที่สามารถบันทึกลักษณะลําต้น กิ่ง และใบ
คือ ไม้ฮุง ไม้ผกั กุ่ม ไม้มะเหลิ่งก๊ะ

ภาพที่ ๑๐ ต้ นผักกุ่ม

ภาพที่ ๑๑ ใบผักกุ่ม ๓ ใบ

๑๕พ

ภาพที่ ๑๒ เปลือกต้ นผักกุ่ม

ภาพที่ ๑๓ กิง่ และใบต้นผักกุ่ม

๑๖พ

๖.๕.๑ ลักษณะสําคัญของต้นฮุง
ไม้ฮุงเป็ นไม้ยนื ต้นขนาดใหญ่ พบมากในแขวงจ๊อกแม เป็ นต้นไม้ยืนต้น ชาวไทใหญ่เชื่ อว่า ไม้
ฮุงเป็ นไม้มงคล มักปลูกเพื่อกําหนดแนวเขตและเพื่อความเป็ นความเป็ นมงคลให้กบั การตั้งบ้านเรื อน
เมื่อปลูกต้นไม้ฮุงแล้ว จะไม่ตดั หรื อโค่นต้นไม้ สําหรับต้นไม้ฮุงที่พบบริ เวณลานหลังวัดจอยกุง แขวง
จ๊อกแมนั้น มีกระจายอยู่ ๖ ต้น แต่ละต้นมีขนาดใหญ่ แผ่กิ่งก้านปกคลุมพื้นที่เป็ นบริ เวณกว้าง ยืนต้น
สู ง ๕-๘ เมตร
การเลือกและตัดไม้ฮุงเพื่อทํากลองก้นยาวนั้น ช่างทํากลองก้นยาวเลือกใช้เฉพาะส่ วนที่เป็ นราก
ไม้ที่งอกจากกิ่งไม้ลงมาในแนวดิ่ง ช่างทํากลองก้นยาวชาวไทใหญ่จะไม่ตดั กิ่งไม้ ไม่โค่นต้นไม้ ดังที่
ครู ส่างคํา จางยอดได้อธิ บายไว้ดงั นี้วา่
คนแถวนี จ้ ะไม่ ตัดไม้ ไม่ โค่ นต้ นไม้ แต่ มีคนหนึ่ งในหมู่บ้านของผมที่ ไม่ เชื่ อ เขาจะตัดไม้
ออก เพราะว่ ากิ่งไม้ ลา้ เข้ าไปในที่ ของเขา ชาวบ้ านจึ งถามว่ า ต้ นไม้ นีม้ าก่ อน หรื อว่ าเล้ าไก่
มาก่ อน เขาก็ไม่ ฟัง ตัดกิ่งไม้ ออกไปบ้ าง จึ งโดนชาวบ้ านสาปแช่ งกัน ต้ นฮุ งนีเ้ ขาเชื่ อกั นว่ า
ศักดิ์ สิทธิ์ ก่ อนจะตัดต้ องมีพิธีขอตัดไม้ ต้ นไม้ ที่เราเห็นนี น้ ่ าจะอายุ ๓๐๐-๔๐๐ ปี แล้ ว ส่ วน
ที่เป็ นรากใช้ ทากลองก้ นยาวได้
(ส่ างคํา จางยอด, สัมภาษณ์, ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗)

ภาพที่ ๑๔ ต้ นฮุง บริเวณวัดจอยกุง เมืองจ๊ อกแม

๑๗พ

ภาพที่ ๑๕ รากไม้ ต้นฮุง

ภาพที่ ๑๖ ใบต้นฮุง

๖.๕.๒ ลักษณะสําคัญของต้นมะเหลิ่งก๊ะ
ต้นมะเหลิ่งก๊ะเป็ นพันธุ์ไม้อีกชนิ ดหนึ่ งที่พบในรัฐชาน ชาวไทใหญ่นิยมนํามาทําเป็ นหุ่ นกลอง
ก้นยาว เนื่ องจากให้เสี ยงดี มีน้ าํ หนักเบา ครู ส่างคํา จางยอดได้อธิ บายลักษณะสําคัญของไม้มะเหลิ่ งก๊ะ
ไว้ดงั นี้วา่

๑๘พ

สาหรั บชื่ ออีกชื่ อหนึ่งนั้นเป็ นที่ร้ ู จักกันในนามไม้ หมากลิน้ ลักษณะลาต้ นมีเปลือกสี เขียว
มีฝักสี เขียว ฝั กนามารั บประทานได้ ทานตอนฝั กยังอ่ อน ๆ นามาหั่ นแล้ วคั้นกับนา้ เกลือ
หรื อน ามาผั ด กั บ กุ้ ง แห้ ง มี ชื่ อ เรี ยกอี ก อย่ า งว่ า หมากลิ ้น ช้ าง มะลิ ้น ไม้ เปลื อ กเป็ น
สมุนไพร ผมรู้ จักตั้งแต่ เด็ก ตอนเด็กไปหาเปลื อกต้ นมะเหลิ่ งก๊ ะเพื่ อนามาทายารั กษา
โรคกระเพาะ แก้ ปวดท้ อง ผสมกับขมิน้ ชัน ขิง และเปลือกไม้ มะเหลิ่งก๊ ะ มีเกลือด้ วย เอา
มาบดเป็ นผงผสมสมุนไพรหอมเป็ นเส้ นยาวคล้ ายวานิลลา
(ส่ างคํา จางยอด, สัมภาษณ์, ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗)

ภาพที่ ๑๗ ลาต้ นและต้ นมะเหลิง่ ก๊ ะ

๑๙พ

ภาพที่ ๑๘ เปลือกต้ นมะเหลิง่ ก๊ ะ

ภาพที่ ๑๙ กิง่ และใบต้ นมะเหลิง่ ก๊ะ

๒๐พ

ภาพที่ ๒๐ ใบมะเหลิง่ ก๊ะ

ในเมืองสี ป่อ ผูว้ จิ ยั พบกลองก้นยาว ๑ใบทําจากไม้มะเหลิ่งก๊ะ ซึ่ งเป็ นกลองที่พบที่บา้ นกุงส่ าใน
เวียงสี ป่อ คณะกลองของครู คาํ ยอดได้นาํ กลองก้นยาวลูกนี้ พร้อมด้วยสมาชิกในวงจํานวน ๕๒ นํามา
ออกแสดงในงานก้า ปั่ นกลอง (งานรํ าวง) เพื่ อร่ วมฉลองงานพระธาตุ ปอยบ่ อจู ในปี พุ ท ธศักราช
๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ จากการสัมภาษณ์ ครู คาํ ยอด อายุ ๕๒ ปี เจ้าของกลองก้นยาว
ไม้มะเหลิ่งก๊ะ ได้อธิบายที่มาประวัติของกลองก้นยาวใบนี้วา่
กลองก้ นยาวใบนีช้ ื่ อว่ ากลองยอดเมือง สร้ างโดยเจ้ าเมืองสี ป่อ มีอายุกว่ า ๑๐๐ ปี ท่ านได้
มอบให้ กับ ป๊ อกของเรา ท่ านเจ้ าขุนแข่ มอบกลองใบนีไ้ ว้ ให้
(คํายอด, สัมภาษณ์, ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗)

๒๑พ

ภาพที่ ๒๑ กลองยอดเมือง บ้ านเหลาขุ่น เวียงสีป่อ รัฐชาน

๖.๖ ขนาดและสั ดส่ วนของกลองก้นยาว
๖.๖.๑ กลองก้นยาวในเขตตําบลนํ้าลัน่
๖.๖.๑.๑ กลองก้นยาวบ้านมะม่วงหิ่ ง

ภาพที่ ๒๒ บ้ านกานันส่ วยคา บ้ านมะม่ วงหิ่ง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

บ้านมะม่ วงหิ่ งเป็ นชุ มชนนอกเขตเทศบาลตําบลนํ้าลั่น มี กลองก้นยาว ๒ใบอยู่ที่ บ ้านกํานัน
ส่ วยคํา กํานันส่ วยคําเป็ นผูน้ าํ ชุ มชน โดยมอบหมายให้นายนาง น้องสาวของภริ ยากํานันส่ วยคํา เป็ น
ผูด้ ูแลรักษากลองคู่น้ ีของหมู่บา้ น

๒๒พ

ภาพที่ ๒๓ นายนาง ผู้ดูแลกลองก้ นยาวบ้ านมะม่ วงหิ่ง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

นายนางได้อธิบายถึงความเป็ นสิ ริมงคลและศรัทธาในการดูแลเก็บรักษากลองก้นยาวไว้ดงั นี้วา่
กลองเสี ยงใหญ่ เสี ยงเล็ก ชอบมาก ถ้ ามีกลองในบ้ าน แล้ วเหมือนเอาเงินเอาทองมากอง
ในบ้ านโหม่ งก็ดีที่สุด กลองก็ดี ทั้ง ๒ ใบนีซ้ ื ้อมาจากเมืองนาคาย เหมืองกองเงิน กองคา
ของบ้ าน
(นายนาง, สัมภาษณ์, ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗)
กลองก้นยาวถือเป็ นของมงคลทําให้เกิดความเป็ นสิ ริมงคลในบ้าน ชาวไทใหญ่ถือว่า กลองก้น
ยาวเป็ นสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ชาวไทใหญ่ให้ความเคารพนับถือและดูแลกลองก้นยาวเป็ นอย่างดี ชาวไทใหญ่
เชื่อว่า กลองก้นยาวนําความเป็ นมงคลมาสู่ บา้ นที่อยูอ่ าศัย ปกปักรักษาให้พน้ ภัย ปราศจากอันตราย ให้
ความร่ มเย็นเป็ นสุ ขแก่บา้ นและสังคม

๒๓พ

ภาพที่ ๒๔ กลองก้ นยาวใบที่ ๑ ของกานันส่ วยคา บ้ านมะม่ วงหิ่ง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

กลองก้นยาวใบที่ ๑ วัดขนาดหน้ากลองได้ ๑๔ นิ้ว ไหกลองยาว ๒๕ นิ้ว ถือว่าเป็ นกลองขนาด
ใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลางฐานก้นกี้ขนาด ๑๘ นิ้ว เส้นรอบเอวกลองวัดได้ ๑๗ นิ้ว โดยเฉพาะเอวกลอง
ถือว่ามีขนาดใหญ่ กลองใบนี้ สูงถึ ง ๘๔ นิ้ ว กลองใบนี้ ทาสี ดาํ ทั้งลูก เฉพาะฐานกลองและปลายหาง
กลองทาสี แดง คาดว่า บริ เวณเอวกลองทาสี แดงด้วย แต่เนื่ องจากกลองมีอายุมาก สี จึงหลุดลอกไป
สายดึงเร่ งเสี ยงทําจากหนังวัว เล็บช้างไม่มีการตกแต่ง ข่วยกลองทําจากหวาย รายละเอียดขนาดและ
สัดส่ วนกลองก้นยาวใบที่ ๑ มีดงั นี้

๒๔พ

ส่ วนต่าง ๆ ของกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางหน้ากลอง
ความยาวเส้นรอบไหกลอง
ความสู งของไหกลอง
เส้นรอบวงฐานไหกลอง
เส้นรอบวงเอวกลอง
เส้นรอบวงก้นกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางลําโพงกลอง
ความยาวจากฐานไหกลองถึงลําโพง (ก้นกี้)
ความยาวทั้งหมดของกลองจากหน้ากลองถึงลําโพง (ก้นกี้)

ขนาด (นิ้ว)
๑๔
๔๘
๒๕
๒๕
๑๗
๒๔
๑๘
๕๙
๘๔

ภาพที่ ๒๕ หน้ ากลองก้ นยาวใบที่ ๑ ของกานันส่ วยคา บ้ านมะม่ วงหิ่ง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

๒๕พ

ภาพที่ ๒๖ การร้ อยสายดึงเร่ งเสียงกับหูหิ่งกลองก้นยาวใบที่ ๑ ของกานันส่ วยคา
บ้ านมะม่ วงหิ่ง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๒๗ เล็บช้ างและข่ วยกลองก้ นยาวใบที่ ๑ ของกานันส่ วยคา
บ้ านมะม่ วงหิ่ง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

จากภาพเล็บช้างของกลองก้นยาวใบที่ ๑ ไม่มีการตกแต่ง แต่เล็บช้างถูกบากที่ปลายเล็บช้างเพื่อ
ฝั งให้ข่ วยกลองที่ ท าํ จากหวายยึดอยู่กบั เล็ บช้าง และตอกตะปู ตรึ งข่ วยกลองบนเล็ บช้างเพื่ อความ
แข็งแรงอีกครั้งหนึ่ ง ถือว่าเป็ นลักษณะพิเศษของกลองใบนี้ เนื่ องจากข่วยกลองมักจะซ่ อนอยูใ่ ต้เล็บ
ช้าง เพื่อป้ องกันมิให้สายดึงเร่ งเสี ยงหย่อนตัวและเคลื่อนหลุดจากการยึดไว้ที่ฐานไหกลองย้อนกลับไป
ที่หน้ากลอง

๒๖พ

ภาพที่ ๒๘ เอวกลองก้ นยาวใบที่ ๑ ของกานันส่ วยคา
บ้ านมะม่ วงหิ่ง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๒๙ การบากลูกแก้ วกลองก้ นยาวใบที่ ๑ ของกานันส่ วยคา
บ้ านมะม่ วงหิ่ง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

๒๗พ

ภาพที่ ๓๐ ก้ นกีก้ ลองก้ นยาวใบที่ ๑ ของกานันส่ วยคา บ้ านมะม่ วงหิ่ง
ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

กลองก้นยาวใบที่ ๒ วัดขนาดหน้ากลองได้ ๑๐ นิ้ว ไหกลองยาว ๒๒ นิ้ว ถือว่าเป็ นกลองขนาด
ปานกลาง เส้นผ่านศูนย์กลางฐานก้นกี้ขนาด ๑๓ นิ้ว เส้นรอบเอวกลองวัดได้ ๑๕ นิ้ว กลองใบนี้สูง
๗๐.๕ นิ้ว กลองใบนี้ทาสี ดาํ ทั้งลูก เฉพาะฐานกลองและเล็บช้างมีการทาสี ตกแต่งเพิ่มเติมด้วยสี เหลือง
สลับแดง และเอวกลองทาสี แดงคาดแถบสี เหลือง รายละเอียดขนาดและสัดส่ วนกลองก้นยาวใบที่ ๒
มีดงั นี้
ส่ วนต่าง ๆ ของกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางหน้ากลอง
ความยาวเส้นรอบไหกลอง
ความสู งของไหกลอง
เส้นรอบวงฐานไหกลอง
เส้นรอบวงเอวกลอง
เส้นรอบวงก้นกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางลําโพงกลอง
ความยาวจากฐานไหกลองถึงลําโพง (ก้นกี้)
ความยาวทั้งหมดของกลองจากหน้ากลองถึงลําโพง (ก้นกี้)

ขนาด (นิ้ว)
๑๑
๓๗
๒๒
๒๐.๕
๑๕
๑๙.๗
๑๓
๔๘.๕
๖๐.๕

๒๘พ

ภาพที่ ๓๑ หน้ ากลองก้ นยาวใบที่ ๒ ของกานันส่ วยคา บ้ านมะม่ วงหิ่ง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๓๒ การร้ อยสายดึงเร่ งเสียงกลองก้นยาวใบที่ ๒ ของกานันส่ วยคา
บ้ านมะม่วงหิ่ง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๓๓ เล็บช้ างและข่ วยกลองก้ นยาวใบที่ ๒ ของกานันส่ วยคา
บ้ านมะม่ วงหิ่ง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

๒๙พ

ภาพที่ ๓๔ เอวกลองก้นยาวใบที่ ๒ ของกานันส่ วยคา บ้ านมะม่ วงหิง่ ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๓๕ การบากร่ องรอยลูกแก้ วกลองก้นยาวใบที่ ๒ ของกานันส่ วยคา บ้ านมะม่ วงหิ่ง
ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๓๖ ก้ นกีก้ ลองก้ นยาวใบที่ ๒ ของกานันส่ วยคา บ้ านมะม่ วงหิ่ง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

๓๐พ

๖.๖.๑.๒ กลองก้นยาวบ้านโหย่งจ่าง

ภาพที่ ๓๗ ทางเข้ าบ้ านโหย่ งจ้ าง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

บ้านโหย่งจ้างเป็ นชุ มชนในเขตเทศบาลตําบลนํ้าลัน่ หมู่บา้ นนี้ เก็บรักษากลองก้นยาวไว้ที่ศาลา
เก็ บสิ่ งของส่ วนกลางของหมู่ บา้ น โดยมี ผูใ้ หญ่ บา้ นป๊ อกโหย่งจ้างชื่ อ จายวิน อายุ ๔๙ ปี รั บผิดชอบ
เป็ นผูด้ ูแลและเก็บรักษาสิ่ งของประจําหมู่บา้ นป๊ อกโหย่งจ้าง ป๊ อกโหย่งจ้างมีกลองก้นยาวประจําป๊ อก
ทั้งหมด ๓ ใบ มีขนาดต่างกันแต่มีเส้นผ่านศูนย์กลางหน้ากลองขนาดใกล้เคียงกันคือ ขนาด ๑๒-๑๓ นิ้ว

ภาพที่ ๓๘ ศาลากลางของหมู่บ้านสาหรับเก็บสิ่งของทาบุญส่ วนรวม

๓๑พ

ภาพที่ ๓๙ ผู้ใหญ่ บ้านป๊ อกโหย่ งจ้ าง ผู้ดูแลรักษากลองก้นยาวศาลาของหมู่บ้าน

กลองก้นยาวประจําป๊ อกโหย่งจ้างนั้นผูกติดไว้กบั เสาของศาลาเก็บของ ภายในศาลาเก็บของ
ประกอบด้วย ข้าวของเครื่ องใช้สาํ หรับการจัดงานปอยต่าง ๆ เช่น กระทะขนาดใหญ่จาํ นวน ๖ ใบ ควํ่า
อยูบ่ นเตา เมื่อถึงเวลางานปอย ผูห้ ญิงในหมู่บา้ นมารวมตัวกันเพื่อทํากับข้าว นอกจากนี้ ยงั มีถว้ ย ชาม
ตะหลิว เครื่ องใช้ในครัวต่าง ๆ สําหรับจัดงาน รวมทั้งโต๊ะกลม สําหรับจัดงานของหมู่บา้ น

ภาพที่ ๔๐ กระทะส่ วนกลางของหมู่บ้าน

๓๒พ

ภาพที่ ๔๑ ถ้ วยชามเครื่องครัวของหมู่บ้าน

ภาพที่ ๔๒ กลองก้ นยาว ๓ ใบของหมู่บ้าน

จากการเก็บข้อมูลพบว่า ป๊ อกโหย่งจ้างมีความเข้มแข็งของชุ มชน สะท้อนภาพชี วิตของชุ มชน
ชาวไทใหญ่ที่อยูร่ วมกัน การร่ วมแรงร่ วมใจกัน จัดหาข้าวของเครื่ องใช้สําหรับส่ วนกลาง และมีความ
เข้ม แข็ง ของคณะกรรมการบริ ห ารป๊ อกในการบริ ห ารจัด การทรั พ ยากร ความไว้ว างใจในการ
มอบหมายบุคคลรับผิดชอบดูแลของส่ วนรวมร่ วมกัน รวมทั้งเครื่ องดนตรี ที่เป็ นของส่ วนกลาง เช่ น
กลองก้นยาว
กลองก้นยาวใบที่ ๑ มี ขนาดใหญ่ที่สุด ถึ งแม้ว่าหน้ากลองขนาด ๑๓ นิ้ ว แต่ไหกลองยาวถึ ง
๒๕.๕ นิ้ว มีเส้นรอบเอวกลองวัดได้ ๑๖.๕ นิ้ว รวมความยาวของกลองก้นยาวทั้งใบตั้งแต่หน้ากลอง
จนถึงฐานก้นกี้วดั ความยาวทั้งสิ้ นได้ ๘๒ นิ้ว

๓๓พ

ภาพที่ ๔๓ กลองก้ นยาวใบที่ ๑

ภาพที่ ๔๔ หน้ ากลองก้นยาวใบที่ ๑

๓๔พ

ภาพที่ ๔๕ การร้ อยสายดึงเร่ งเสียงกลองก้ นยาวใบที่ ๑

ไหกลองก้นยาวใบนี้ ทาด้วยสี ดาํ ทั้งใบ มีการร้ อยสายดึ งเร่ งเสี ยงจากหน้าหุ ้มกลองถึ งฐานไห
กลองด้วยสายดึงเร่ งเสี ยงที่ทาํ จากหนังวัว โดยร้อยผ่านเล็บช้างและสอดลอดใต้ผา่ นข่วยกลองที่ทาํ จาก
ขดลวดเหล็กวงกลมทําที่ทาด้วยสี ดาํ

ภาพที่ ๔๖ ไหกลองก้นยาวใบที่ ๑

๓๕พ

ภาพที่ ๔๗ เล็บช้ าง ข่ วยกลอง และฐานกลองก้ นยาวทีต่ กแต่ งด้ วยลายสีและกระจกสีใบที่ ๑

เล็บช้างของกลองก้นยาวใบที่ ๑ ป๊ อกโหย่งจ้างไม่ได้รับการตกแต่งด้วยการตอกหมุด ฐานไห
กลองประดับตกแต่งด้วยกระจกสี เหลืองเป็ นลายดอกไม้ และทาฐานของไหกลองด้านล่างที่ต่อลงไปที่
หางกลองด้วยแถบสี เขียว สี แดง และสี เหลือง นอกจากนี้ การบากรอยลูกแก้วเริ่ มควัน่ รอยลูกแก้วจาก
ฐานไหกลองจนกระทัง่ ถึงเอวกลอง จากนั้นเว้นเอวกลองไว้และตกแต่งด้วยการทาสี ฟ้า คาดขอบเอว
ด้านบนและด้านล่างด้วยแถบสี เหลือง

ภาพที่ ๔๘ เอวกลองก้นยาวใบที่ ๑ และการบากรอยควัน่ ลูกแก้ ว

๓๖พ

ภาพที่ ๔๙ ก้ นกีก้ ลองก้นยาวใบที่ ๑

ภาพที่ ๕๐ การตกแต่ งก้ นกีแ้ ละก้นไหกลองก้นยาวใบที่ ๑

สําหรับก้นกี้ วดั เส้นผ่านศูนย์กลางด้านบนจากปลายก้นกี้ ขอบด้านนอกถึ งอีกด้านหนึ่ งได้ ๑๔
นิ้ ว ส่ วนด้านใต้ฐานก้นกี้ มีการตกแต่งทาสี และวาดลวดลายเป็ นลายกลี บดอกไม้สีส้ม ส่ วนรู ก้นกี้
ด้า นล่ า งมี ข นาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ก ลาง ๖.๗ นิ้ ว กลองก้น ยาวใบที่ ๑ มี ข นาดและสั ด ส่ ว นสรุ ป ใน
รายละเอียดได้ดงั นี้

๓๗พ

ส่ วนต่าง ๆ ของกลอง

ขนาด
(นิ้ว)

เส้นผ่านศูนย์กลางหน้ากลอง
ความยาวเส้นรอบไหกลอง

๑๓
๔๕

ความสู งของไหกลอง
เส้นรอบวงฐานไหกลอง
เส้นรอบวงเอวกลอง
เส้นรอบวงก้นกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางลําโพงกลอง
ความยาวจากฐานไหกลองถึงลําโพง (ก้นกี้)
ความยาวทั้งหมดของกลองจากหน้ากลองถึงลําโพง (ก้นกี้)

๒๕.๕
๒๒.๕
๑๖.๕
๒๖.๕
๑๔
๕๖.๕
๘๒

สําหรับกลองก้นยาวใบที่ ๒ มีขนาดเล็กกว่าใบที่ ๑ มีเส้นผ่านศูนย์กลางหน้ากลอง ๑๒ นิ้ว
กลองก้นยาวใบนี้มีขนาดกลาง เส้นรอบเอวกลองวัดได้ ๑๔.๕ นิ้ว ไหกลองยาว ๒๔ นิ้ว ความสู งวัด
จากหน้ากลองก้นยาวจนถึงฐานก้นกี้วดั ได้ ๗๔ นิ้ว

ภาพที่ ๕๑ กลองก้ นยาวใบที่ ๒ บ้ าน
โหย่ งจ้ าง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๕๒ หน้ ากลองก้ นยาวใบที่ ๒ บ้ านโหย่ งจ้ าง
ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

๓๘พ

ภาพที่ ๕๓ ไหกลองก้ นยาวใบที่ ๒ บ้ านโหย่ งจ้าง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

กลองก้นยาวใบที่ ๒ ทาสี ดาํ ทั้งใบ ส่ วนฐานไหกลองมีการตกแต่งด้วยกระจกสี เช่นกัน และทาสี
เหลืองและสี แดงตกแต่งฐานไหกลอง สายดึงเร่ งเสี ยงทําจากหนังวัว สภาพของกลองก้นยาวใบที่ ๒ ยัง
ใช้งานได้ แต่สายดึงเร่ งเสี ยงจากหนังหุ ม้ หน้ากลองค่อนข้างหย่อนและเก่า สายหนังค่อนข้างแห้ง

ภาพที่ ๕๔ การร้ อยสายเส้ นดึงเสียงหน้ ากลองก้ นยาวใบที่ ๒ บ้ านโหย่ งจ้ าง
ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

๓๙พ

ภาพที่ ๕๕ เล็บช้ างหน้ ากลองก้นยาวใบที่ ๒ บ้ านโหย่ งจ้ าง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

ลักษณะเล็บช้างของกลองก้นยาวใบที่ ๒ นี้ ไม่มีการประดับตกแต่ง ข่วยกลองทําจากขดลวดเหล็ก
สอดอยู่ด้านใต้ของเล็บช้าง ฐานไหกลองที่ เชื่ อมต่อกับคอกลองประดับตกแต่งด้วยสี แดงและสี เหลื อง
และลงลายซุ ม้ ประตู บริ เวณเอวกลองทาสี แดง ควัน่ รอยบากลูกแก้วเป็ นลายเส้นนูนขึ้นชุ ดละ๓ เส้น

ภาพที่ ๕๖ เอวกลองก้ นยาวใบที่ ๒ บ้ านโหย่ งจ้ าง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

๔๐พ

ภาพที่ ๕๗ ก้ นกีก้ ลองก้ นยาวใบที่ ๒ บ้ านโหย่ งจ้ าง
ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๕๘ การตกแต่ งฐานก้นกีก้ ลองก้นยาว ใบที่ ๒
บ้ านโหย่ งจ้ าง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

สําหรับการตกแต่งฐานก้นกี้ กลองก้นยาวใบที่ ๒ นี้ มีการประดับด้วยลวดลายสี ส้มและสี ฟ้า
เป็ นลายกลี บดอกไม้ ส่ วนขอบฐานไหกลองนั้น ด้านนอกตกแต่งด้วยแถบสี เหลือง สี เขียว และสี แดง
ซึ่ งเป็ นสี สัญลักษณ์ของธงชาติ รัฐชาน กลองก้นยาวใบที่ ๒ นี้ มีขนาดและสัดส่ วนสรุ ปรายละเอียดได้
ดังนี้
ส่ วนต่าง ๆ ของกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางหน้ากลอง
ความยาวเส้นรอบไหกลอง
ความสู งของไหกลอง
เส้นรอบวงฐานไหกลอง
เส้นรอบวงเอวกลอง
เส้นรอบวงก้นกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางลําโพงกลอง
ความยาวจากฐานไหกลองถึงลําโพง (ก้นกี้)
ความยาวทั้งหมดของกลองจากหน้ากลองถึงลําโพง (ก้นกี้)

ขนาด
(นิ้ว)
๑๒
๔๐.๕
๒๔
๒๐.๕
๑๔.๕
๒๐.๕
๑๓.๕
๕๐
๗๔

กลองก้นยาวใบที่ ๓ ป๊ อกโหย่งจ้างเป็ นกลองที่หน้ากลองขนาด ๑๒ นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
ก้นกี้ ๑๓ นิ้ วเช่นกัน ส่ วนไหกลองนั้นมีขนาดยาว ๒๓.๕ นิ้ ว เส้นรอบเอวกลองวัดได้ ๑๕.๕ นิ้ ว มี
ขนาดเส้นรอบเอวที่ใหญ่ที่สุดในบรรดากลองก้นยาวทั้ง ๓ ใบของป๊ อกโหย่งจ้าง

๔๑พ

ภาพที่ ๕๙ กลองก้ นยาวใบที่ ๓ บ้ านโหย่ งจ้ าง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

กลองก้นยาวใบนี้ ทาสี ดาํ ทั้งใบ เฉพาะบริ เวณคอกลองหรื อฐานของไหกลองประดับตกแต่ง
ด้วยลวดลายกลีบบัวหงายสี เหลืองสลับสี แดง ส่ วนบริ เวณเอวกลองนั้นทาด้วยสี แดงคาดแถบสี เหลือง
ด้านบนและด้านล่าง ปลายหางกลองประดับด้วยการทาสี เหลืองอีกครั้งหนึ่ ง กลองใบนี้ ตกแต่งอย่าง
เรี ยบง่าย ไม่มีการประดับด้วยหมุดบนเล็บช้าง หรื อการประดับกระจกสี

๔๒พ

ภาพที่ ๖๐ หน้ ากลองก้นยาวใบที่ ๓ บ้ านโหย่ งจ้ าง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๖๑ ไหกลองก้ นยาวใบที่ ๓ บ้ านโหย่ งจ้ าง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

๔๓พ

ภาพที่ ๖๒ เล็บช้ างและข่ วยกลองใบที่ ๓ บ้ านโหย่ งจ้ าง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๖๓ เอวกลองก้นยาวใบที่ ๓ บ้ านโหย่ งจ้ าง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

๔๔พ

ภาพที่ ๖๔ การบากควัน่ รอยลูกแก้ วกลองก้นยาวใบที่ ๓ บ้ านโหย่ งจ้ าง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๖๕ ฐานก้ นกีก้ ลองก้นยาวใบที่ ๓ บ้ านโหย่ งจ้ าง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

๔๕พ

๖.๖.๑.๓ กลองก้นยาวบ้านกองลาง

ภาพที่ ๖๖ ทางเข้ าบ้ านกองลาง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

บ้านกองลางเป็ นหมู่บา้ นหรื อป๊ อกของตําบลนํ้าลัน่ ที่อยูใ่ นเขตเทศบาลตําบลนํ้าลัน่ เมืองสี ป่อ
บ้านกองลานมี ศาลาเก็บกลองก้นยาวและข้าวของเครื่ องใช้ร่วมกันสําหรั บใช้ในงานพิธีกรรมของ
หมู่บา้ น ศาลาเก็บของถื อเป็ นศูนย์กลางของชุ มชนสําหรับบ้านกองลาง บ้านกองลางมีกลองก้นยาว
ทั้งหมด ๓ ใบ

ภาพที่ ๖๗ ศาลาเก็บเครื่องใช้ งานปอยของบ้ านกองลาง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๖๘ ด้ านข้ างห้ องเก็บของศาลาเก็บเครื่องใช้ งานปอยบ้ านกองลาง
ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

๔๖พ

ศาลาเก็บกลองก้นยาวของบ้านกองลางเป็ นอาคารชั้นเดียวรู ปตัว L ผนังตึกส่ วนที่ทาสี เหลื อง
เป็ นลานกว้างสําหรับประชุ ม และเก็บกลองก้นยาวโดยผูกไว้ที่เสาของอาคาร ด้านขวามือเป็ นที่เก็บ
เครื่ องครั วและสิ่ งของจําเป็ นในการจัดงาน เช่ น โต๊ะ เก้าอี้ ถ้วย ชาม จาน ช้อน ส้ อม ร่ มพลาสติ ก
ขนาดใหญ่

ภาพที่ ๖๙ ผู้ใหญ่ บ้าน บ้ านกองลาง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

กลองก้นยาวทั้ง ๓ ใบของบ้านกองลางได้รับการมอบหมายให้ดูแลรักษาโดยผูใ้ หญ่บา้ นของ
บ้านกองลาง ตําบลนํ้าลัน่ เมืองสี ป่อ ผูใ้ หญ่บา้ นทําหน้าที่ถือกุญแจ เก็บรักษาและเป็ นผูอ้ นุ ญาตการ
ให้ยืมกลองก้นยาว ทั้งนี้ อาจเป็ นการยืมกลองก้นยาวระหว่างหมู่บา้ นในระหว่างงานปอยที่ เกิ ดขึ้ น
ประจําปี อีกด้วย กลองก้นยาวทั้ง ๒ใบแรกนั้นผูกติดไว้ที่เสาด้วยกัน เนื่องจากยังมีสภาพที่ใช้การได้ดี
ส่ วนกลองก้นยาวใบที่ ๓ เป็ นกลองเก่าประจําหมู่บา้ น แต่มีลกั ษณะและสัดส่ วนที่ดี หากแต่ไม่ทราบ
ที่มา ถึ งแม้ว่าชํารุ ดแล้ว ทางหมู่บา้ นก็ยงั คงเก็บรักษาไว้อย่างดี แต่เก็บไว้ในห้องแยกไว้อีกส่ วนหนึ่ ง
เนื่องจากชํารุ ด

ภาพที่ ๗๐ การเก็บรักษากลองก้ นยาว บ้ านกองลาง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

๔๗พ

ภาพที่ ๗๑ กลองก้ นยาวใบที่ ๑ บ้ านกองลาง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ
กลองก้นยาวใบที่ ๑ ทาด้วยสี ดาํ ตลอดทั้งใบ เส้นผ่านศูนย์กลางหน้ากลองขนาด ๑๔.๕ นิ้ว เส้น

รอบเอวกลองวัดได้ ๑๘ นิ้ ว ถื อว่าเป็ นเอวกลองที่มีขนาดใหญ่ ส่ วนไหกลองก้นยาวมีความยาวจาก
หน้ากลองถึงคอกลองวัดได้ ๒๕.๕ นิ้ว ความยาวจากคอกลองถึงฐานก้นกี้วดั ได้ ๕๒.๕ นิ้ว ความยาว
ของกลองก้นยาวทั้งใบวัด ๗๘ นิ้ ว ถื อว่าเป็ นกลองก้นยาวขนาดใหญ่ และได้สัดส่ วนโดยประมาณ
ของกลองก้นยาวสามหัก

ภาพที่ ๗๒ หน้ ากลองก้นยาวใบที่ ๑ บ้ านกองลาง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

๔๘พ

ภาพที่ ๗๓ การร้ อยสายดึงเร่ งเสียงกลองก้ นยาวใบที่ ๑ บ้ านกองลาง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๗๔ ลักษณะไหกลองก้ นยาวใบที่ ๑ บ้ านกองลาง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

๔๙พ

ภาพที่ ๗๕ เล็บช้ างและข่ วยกลองก้ นยาวใบที่ ๑ บ้ านกองลาง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

กลองก้นยาวใบที่ ๑ มีเล็บช้างที่แตกต่างจากลักษณะทัว่ ไป เล็บช้างของกลองก้นยาวใบนี้ เป็ น
รู ปสามเหลี่ยมมุมฉาก โดยมีดา้ นมุมแหลมแทงออกมาเพื่อกดข่วยกลองไว้ ไม่ให้ข่วยกลองเคลื่ อนที่
และตรึ งสายดึ งเร่ งเสี ยงให้ยึดติดแน่ นอยู่กบั ไหกลอง ข่วยกลองทําจากขดลวดวงกลมขนาดเท่าเส้น
รอบวงคอกลอง

ภาพที่ ๗๖ เอวกลองก้ นยาวและการบากรอยลูกแก้ วของไหกลองก้นยาวใบที่ ๑
บ้ านกองลาง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

๕๐พ

ภาพที่ ๗๗ ฐานก้ นกีบ้ นล้ อเลือ่ นของกลองก้ นยาว
ใบที่ ๑ บ้ านกองลาง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๗๘ การตกแต่งใต้ ฐานก้นกีก้ ลอง บ้ านกองลาง
ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

สําหรั บ กลองก้นยาวใบนี้ มีก ารต่ อล้อเพื่อให้ส ะดวกสําหรั บ การเคลื่ อนย้า ยและป้ องกันการ
แตกหักของฐานก้นกี้ เนื่ องจากเป็ นกลองที่มีน้ าํ หนักมาก ทําจากไม้ซ้อ แต่เป็ นไม้ขนาดใหญ่ ใต้ฐาน
ก้นกี้ตกแต่งและทาสี ดว้ ยลายกลีบดอกไม้ลอ้ มรอบวงกลมชั้นด้วยสี แดงเป็ นฐานชั้นนอก และใช้สีขาว
และสี ดาํ ตัดสลับกับสี แดง
กลองก้นยาวใบที่ ๒ ของบ้านกองลาง ตําบลนํ้าลัน่ มีไหกลองทรงสอบลงที่ฐานไหกลอง แตกต่าง
จากไหกลองใบแรกที่มีลกั ษณะเหมือนถังนํ้าที่มีทรงป่ องตรงกลาง หรื อเหมือนรู ปไข่ กลองใบนี้ อยู่ใน
สภาพดี
ส่ วนต่าง ๆ ของกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางหน้ากลอง
ความยาวเส้นรอบไหกลอง
ความสู งของไหกลอง
เส้นรอบวงฐานไหกลอง
เส้นรอบวงเอวกลอง
เส้นรอบวงก้นกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางลําโพงกลอง
ความยาวจากฐานไหกลองถึงลําโพง (ก้นกี้)
ความยาวทั้งหมดของกลองจากหน้ากลองถึงลําโพง (ก้นกี้)

ขนาด (นิ้ว)
๑๔.๕
๔๙
๒๕.๕
๒๖
๑๘.๒
๒๕
๑๖
๕๒.๕
๗๘

๕๑พ

ภาพที่ ๗๙ กลองก้ นยาวใบที่ ๒ บ้ านกองลาง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

กลองก้นยาวใบที่ ๒ ไม่มีการตกแต่งด้วยสี อื่นใดนอกจากทาสี ดาํ เท่านั้นทั้งใบ แม้กระทัง่ การ
ตกแต่งบริ เวณเอวกลองก็ทาสี ดาํ ตลอด ไม่มีแถบสี อื่นปรากฏ หน้ากลองมีขนาด ๑๐.๕ นิ้ว ถือว่าเป็ น
กลองขนาดเล็ก เส้นรอบวงเอวกลองใบนี้ วดั ได้ ๑๒.๗ นิ้ว ส่ วนไหกลองมีความยาว ๒๑ นิ้ ว ความ
ยาวทั้งใบวัดได้ ๖๙.๒ นิ้ว ดังจะเห็นได้วา่ กลองใบนี้ มีส่วนหางกลองก้นยาวจากเอวกลองจนถึงก้นกี้
ยาวมากกว่าสัดส่ วนความยาวของไหกลอง ไม่ปรากฏตามลักษณะของกลองสามหัก แต่ก็ถือว่าเป็ น
กลองที่มีสัดส่ วนพิเศษที่เรี ยกว่า ทรงไหสอบ (ส่ างคํา จางยอด, สัมภาษณ์, ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗)

ภาพที่ ๘๐ หน้ ากลองก้ นยาวใบที่ ๒ บ้ านกองลาง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

๕๒พ

ภาพที่ ๘๑ การร้ อยเส้ นดึงเร่ งเสียงกลองก้ นยาวใบที่ ๒
บ้ านกองลาง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

กลองก้นยาวใบที่ ๒ ของบ้านกองลาง ตําบลนํ้าลัน่ มีข่วยกลองที่ทาํ จากหวายและตียึดด้วยตะปู
ขนาดเล็ก เล็บช้างของกลองใบนี้ ทาํ ขึ้ นต่างหากและนํามาติ ดเพิ่มเติ ม ต่างจากลักษณะของเล็บช้าง
กลองก้นยาวที่ปรากฏทัว่ ไป ที่มกั เซาะร่ องแกะเล็บช้างจากไหกลองที่เป็ นเนื้ อไม้เดียวกัน ผูว้ ิจยั ตั้งข้อ
สันนิ ษฐานว่าอาจเป็ นเพราะการใช้งานทําให้เล็บช้างของเดิ มนั้นแตกหัก ชํารุ ดไปบ้าง ช่ างกลองก้น
ยาวจึงได้ทาํ เล็บช้างมาเพิ่มเติมทดแทนเล็บช้างเดิมและซ่อมกลองก้นยาวใบนี้ให้มีสภาพกลับมาใช้งาน
ได้ จึงปรากฏตะปูตียึดเล็บช้างไว้ทุกเล็บ นอกจากนี้ ยงั สังเกตเห็นอีกด้วยว่า ข่วยกลองใบนี้ มิได้ซ่อน
อยูใ่ ต้เล็บช้าง แต่หวายข่วยกลองขัดอยูต่ ่อจากเล็บช้างทันที ไม่ปรากฏเล็บช้างเต็มทั้งเล็บดังเช่นกลอง
ก้นยาวใบที่ ๑ เนื่องจากฐานของเล็บช้างคือหวายข่วยกลองที่เรี ยบเสมอกับรอยนูนของเล็บช้างนัน่ เอง
ถือเป็ นลักษณะพิเศษของเล็บช้างและกลองก้นยาวใบนี้ที่บา้ นกองลาง

ภาพที่ ๘๒ เล็บช้ างและข่ วยกลองก้ นยาวใบที่ ๒ บ้ านกองลาง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

๕๓พ

ภาพที่ ๘๓ เอวกลองก้ นยาวและการบากควัน่
รอยลูกแก้ ว กลองก้ นยาวใบที่ ๒ บ้ านกองลาง

ภาพที่ ๘๔ ฐานก้ นกีก้ ลองก้ นยาวใบที่ ๒
บ้ านกองลาง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

กลองก้นยาวใบที่ ๒ มีขนาดและสัดส่ วนสรุ ปได้ดงั นี้
ส่ วนต่าง ๆ ของกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางหน้ากลอง
ความยาวเส้นรอบไหกลอง
ความสู งของไหกลอง
เส้นรอบวงฐานไหกลอง
เส้นรอบวงเอวกลอง
เส้นรอบวงก้นกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางลําโพงกลอง
ความยาวจากฐานไหกลองถึงลําโพง (ก้นกี้)
ความยาวทั้งหมดของกลองจากหน้ากลองถึงลําโพง (ก้นกี้)

ขนาด
(นิ้ว)
๑๓.๕
๔๕
๒๒
๒๒.๕
๑๖.๕
๒๒
๑๒.๕
๕๗.๕
๗๗

กลองก้นยาวใบที่ ๓ เป็ นกลองเก่า ไม่ทราบอายุและที่มา แต่มีขนาดเล็กและไม่สามารถใช้งาน
ได้แล้ว แต่มีรูปลักษณ์ขนาดสัดส่ วนสวยงามมาก สามารถใช้เป็ นต้นแบบในการสร้างกลองก้นยาวได้
ถึงแม้จะไม่สามารถทดสอบคุณภาพเสี ยงได้ก็ตาม จากสัดส่ วนของกลองก้นยาวใบนี้ พบว่าเป็ นกลอง
ที่ได้สัดส่ วนกลองสามหัก เนื่องจากไหกลองยาว ๒๐ นิ้ว แต่ความยาวจากฐานไหกลองถึงปลายก้นกี้

๕๔พ

วัดได้ ๔๓ นิ้วก็ตาม จึงไม่ได้สัดส่ วน ๑ : ๒ หรื อไหกลองควรจะยาว ๔๐ นิ้ว แต่ประกอบด้วยสัดส่ วน
ของเอวกลอง และฐานไหกลองทําให้ได้สัดส่ วนที่งดงาม

ภาพที่ ๘๕ กลองก้นยาวใบที่ ๓ บ้ านกองลาง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

๕๕พ

ภาพที่ ๘๖ การร้ อยสายดึงเร่ งเสียงกลองก้ นยาวใบที่ ๓ บ้ านกองลาง
ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๘๗ สายดึงเร่ งสายทีช่ ารุดของกลองก้นยาวใบที่ ๓ บ้ านกองลาง
ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

กลองก้นยาวใบนี้ มีความสวยงาม งดงามในเชิ งช่างและความประณี ต ดังที่ครู ส่างคําได้ปรารภ
ไว้วา่
กลองก้ นยาวใบนี ส้ มดุล สวยงามมาก มากจริ ง ๆ ได้ สัดส่ วน ๓ หั ก เห็นได้ ด้วยตา ไม่
ต้ องวัด ไม่ ต้องดูตัวเลข รู ปทรงไหงามตามสัดส่ วน เป็ นกลองเก่ าที่มีคุณค่ าอย่ างยิ่ง
(ส่ างคํา จางยอด, สัมภาษณ์, ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗)

๕๖พ

ภาพที่ ๘๘ เล็บช้ างและข่ วยกลองก้ นยาวใบที่ ๓ บ้ านกองลาง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๘๙ เล็บช้ างและการร้ อยสายดึงเร่ งหนังทีส่ มบูรณ์ ของกลองก้นยาวใบที่ ๓
บ้ านกองลาง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

สําหรับเล็บช้างของกลองก้นยาวใบนี้ และข่วยกลองทําจากขดลวดที่ซ่อนอยูใ่ ต้เล็บช้าง ดังจะ
เห็นได้ว่า เล็บช้างของกลองก้นยาวใบนี้ ถูกขุดและเซาะร่ องจากไหกลอง มิได้ทาํ จากเนื้ อไม้อื่นแล้ว
นํามาติดอีกชั้นหนึ่งดังเช่นกลองก้นยาวใบที่ ๒ ของบ้านกองลาง เล็บช้างทําหน้าที่เป็ นร่ องส่ งให้สาย
ดึงเร่ งเสี ยงนั้นลงร่ องและพาดผ่านลงไปบนข่วยกลอง แล้วจึงแทงย้อนกลับขึ้นไปที่ขอบบนของไห
กลองอีกครั้งหนึ่ง และวนกลับลงมาจนครบรอบเล็บช้างตลอดรอบทั้งไหกลอง

๕๗พ

กลองก้นยาวใบที่ ๓ มีขนาดและสัดส่ วนสรุ ปรายละเอียดได้ดงั นี้
ส่ วนต่าง ๆ ของกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางหน้ากลอง
ความยาวเส้นรอบไหกลอง
ความสู งของไหกลอง
เส้นรอบวงฐานไหกลอง
เส้นรอบวงเอวกลอง
เส้นรอบวงก้นกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางลําโพงกลอง
ความยาวจากฐานไหกลองถึงลําโพง (ก้นกี้)
ความยาวทั้งหมดของกลองจากหน้ากลองถึงลําโพง (ก้นกี้)

ขนาด
(นิ้ว)
๑๓.๕
๔๕
๒๒
๒๒.๕
๑๖.๕
๒๒
๑๒.๕
๕๗.๕
๗๗

ภาพที่ ๙๐ การพันผ้าเพือ่ รักษาผิวไม้ ทแี่ ตกแล้ วของกลองก้นยาวใบที่ ๓
บ้ านกองลาง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

การพันผ้าหุ ้มเนื้ อไม้ของกลองก้นยาวส่ วนปลายกลองนั้นเป็ นวิธีการรักษาเนื้ อไม้ ป้ องกันการ
ปริ แตกเมื่อเนื้ อไม้แห้ง ลักษณะการพันไม้ดงั กล่าวนี้ พบว่าเป็ นลักษณะเดียวกันกับการพันไม้มีดและ
ดาบในสมัยโบราณ

๕๘พ

ภาพที่ ๙๑ ก้ นกีก้ ลองก้นยาวใบที่ ๓ บ้ านกองลาง
ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๙๒ ก้ นกีด้ ้ านล่ างของกลองก้ นยาวใบที่ ๓
ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

๖.๖.๑.๔ กลองก้นยาวบ้านป๊ อกจาน
บ้านป๊ อกจานเป็ นหมู่บา้ นในตําบลนํ้าลัน่ ซึ่ งมีท้ งั หมด ๑๒ หมู่บา้ นที่อยู่ในเขตเทศบาลนํ้าลัน่
ป้ ายทางเข้าตําบลนํ้าลัน่ เป็ นเสากลองก้นยาว ๒ ใบขนาบป้ ายชื่อตําบลนํ้าลัน่ ทางเข้าบริ เวณบ้านนํ้าลัน่
อุดมสมบูรณ์ดว้ ยทุ่งเขียวขจี ชาวบ้านในเขตตําบลนํ้าลัน่ นิ ยมทําการเกษตรกรรม เช่น ปลูกข้าวโพด
ใบยาสู บ ถนนเส้นหลักเป็ นถนน ๒ เลน ระหว่าง ๒ ข้างทางเป็ นร้ านอาหาร ร้ านขายของชํา ร้ าน
กาแฟ และนําเข้าสู่ บา้ นป๊ อกจาน

ภาพที่ ๙๓ ป้ ายทางเข้ าตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

๕๙พ

ภาพที่ ๙๔ ร้ านขายของข้ างทางริมถนนในตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๙๕ หน้ าร้ านในตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๙๖ กลองก้ นยาวทีร่ ะลึกและสิ่งของ ในร้ าน
ของชา ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

จากการเก็บข้อมูลบ้านป๊ อกจาน ตําบลนํ้าลัน่ พบว่า บ้านป๊ อกจานมีกลองก้นยาว ๒ ใบเก็บไว้ที่
บ้านผูช้ ่ วยผูใ้ หญ่บา้ นชื่ อ นายส่ อหลุ่ นทุ ย้ อายุ ๓๖ ปี ทําหน้าที่รักษาและให้การตัดสิ นเรื่ องการยืม
กลองก้นยาว กลองก้นยาว ๒ ใบนี้ ผกู ติดไว้ที่เสาหลักของเรื อน อยู่ใต้ถุนบ้าน เมื่อเปิ ดประตูเข้าบ้าน
จะพบกลองก้นยาว ๒ ใบผูกติดไว้

๖๐พ

ภาพที่ ๙๗ บ้ านผู้ช่วยผู้ใหญ่ บ้าน บ้ านป๊ อกจาน ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๙๘ ประตูทางเข้ าหน้ าบ้ านผู้ช่วยผู้ใหญ่ บ้าน บ้ านป๊ อกจาน ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๙๙ การผูกกลองก้ นยาว บ้ านป๊ อกจาน ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

๖๑พ

บ้า นป๊ อกจานมี ก ลองก้น ยาว ๒ ใบที่ มี ล ัก ษณะการตกแต่ ง กลองและมี รู ป ร่ า งของกลองที่
ใกล้เคียงกันมาก แม้กระทัง่ สี ของกลอง เพียงแต่มีขนาดเท่านั้นที่แตกต่างกัน กลองก้นยาวใบแรกสู ง
กว่ากลองก้นยาวใบที่ ๒ สําหรับกลองก้นยาวใบแรกมีขนาดหน้ากลอง ๑๒.๕ นิ้ว กลองก้นยาวใบที่
๒ มีขนาดหน้ากลองเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๒ นิ้ว กลองก้นยาวใบแรกสู ง ๗๘ นิ้ว ส่ วนกลองก้นยาวใบ
ที่ ๒ สู ง ๗๑.๓ นิ้ว สําหรับกลองก้นยาวใบแรกนั้นมีการตกแต่งขอบปลายหางกลองด้วยแถบสี เหลือง
หนากว่ากลองก้นยาวใบที่ ๒ กลองก้นยาวทั้ง ๒ ใบต่างก็ใช้เชื อกไนลอนสี เหลื องทําเป็ นสายดึ งเร่ ง
เสี ยงแทนหนังวัวและทาเล็บช้างสี เหลือง มีข่วยกลองทําจากขดลวดเหล็กทั้ง ๒ ใบ

ภาพที่ ๑๐๐ หน้ ากลองก้ นยาวใบที่ ๑ บ้ านป๊ อกจาน ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๑๐๑ หูหิ่งของกลองก้ นยาวใบที่ ๑
บ้ านป๊ อกจาน ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๑๐๒ การร้ อยสายดึงเร่ งเสียงของกลองก้ นยาว
บ้ านป๊ อกจาน ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

๖๒พ

กลองก้นยาวใบที่ ๑ มีเล็บช้างที่ตกแต่งด้วยการทาสี เหลือง คอกลองทาด้วยแถบสี เขียวและแถบ
สี เ หลื อ ง สํ า หรั บ เล็ บ ช้ า งนั้น เป็ นที่ น่ า สั ง เกตว่ า การเลื อ กใช้เ ชื อ กไนลอนนั้น เลื อ กใช้ สี เ หลื อ ง
สอดคล้องกับการทาเล็บช้างสี เหลื อง ส่ วนบริ เวณเอวกลองก้นยาวตกแต่งด้วยการทาแถบสี เหลื อง
แถบสี เขียวและแถบสี แดงเป็ นแถบที่มีขนาดกว้างเท่า ๆ กัน

ภาพที่ ๑๐๓ เล็บช้ างและข่ วยกลองก้ นยาวใบที่ ๑ บ้ านป๊ อกจาน ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๑๐๔ เอวกลองก้ นยาวใบที่ ๑ บ้ านป๊ อกจาน ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

๖๓พ

ภาพที่ ๑๐๕ การทาสีตกแต่ งหางกลองและฐานก้ นกี้ บ้ านป๊ อกจาน ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๑๐๖ ฐานก้ นกีด้ ้ านล่ างของกลองก้นยาวใบที่ ๑ บ้ านป๊ อกจาน ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

สําหรับฐานก้นกี้น้ นั มีการตกแต่งด้วยการทาสี เป็ นแถบรอบปลายหางกลองก้นยาวสี เหลืองและ
สี เขียว ส่ วนฐานก้นกี้ ด้านล่ างนั้นหุ ้มขอบลําโพงด้วยยางรถจักรยาน ๑ รอบ และไม่มีการประดับ
ตกแต่งฐานด้านล่าง กลองก้นยาวใบที่ ๑ มีรายละเอียดของขนาดและสัดส่ วนสรุ ปได้ดงั นี้

๖๔พ

ส่ วนต่าง ๆ ของกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางหน้ากลอง
ความยาวเส้นรอบไหกลอง
ความสู งของไหกลอง
เส้นรอบวงฐานไหกลอง
เส้นรอบวงเอวกลอง
เส้นรอบวงก้นกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางลําโพงกลอง
ความยาวจากฐานไหกลองถึงลําโพง (ก้นกี้)
ความยาวทั้งหมดของกลองจากหน้ากลองถึงลําโพง (ก้นกี้)

ขนาด
(นิ้ว)
๑๓.๕
๔๕
๒๓
๒๒.๕
๑๖
๒๐
๑๓.๕
๕๕
๗๘

กลองก้นยาวใบที่ ๒ มีลกั ษณะเหมือนกับกลองก้นยาวใบที่ ๑ มากดังที่อธิ บายไว้ขา้ งต้น แต่มี
ขนาดเล็กว่ากลองใบที่ ๑ อย่างเห็นได้ชดั หน้ากลองก้นยาวใบที่ ๑ มีขนาด ๑๓ นิ้ว เอวกลองก้นยาวใบ
นี้ วดั ได้ ๑๖.๗ นิ้ ว ไหกลองยาว ๒๓.๕ นิ้ ว จากการพิจารณาแล้วพบว่า สัดส่ วนของกลองก้นยาวใบ
ที่ ๒ มีความใกล้เคียงกับกลองก้นยาวใบที่ ๑ มาก เพียงแต่หางกลองก้นยาวที่มีขนาดสั้นกว่าใบแรก
๗ นิ้วจึงทําให้ขนาดกลองดูแตกต่างกันมากในเรื่ องของความสู ง และมีฐานก้นกี้ ที่บานกว่าใบแรก ๒
นิ้ว โดยมีรายละเอียดและสัดส่ วนของกลองใบที่ ๒ ดังนี้
ส่ วนต่าง ๆ ของกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางหน้ากลอง
ความยาวเส้นรอบไหกลอง
ความสู งของไหกลอง
เส้นรอบวงฐานไหกลอง
เส้นรอบวงเอวกลอง
เส้นรอบวงก้นกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางลําโพงกลอง
ความยาวจากฐานไหกลองถึงลําโพง (ก้นกี้)
ความยาวทั้งหมดของกลองจากหน้ากลองถึงลําโพง (ก้นกี้)

ขนาด
(นิ้ว)
๑๓.๕
๔๓.๕
๒๓.๕
๒๓
๑๖.๗
๒๒
๑๕.๕
๔๗.๘
๗๐.๘

๖๕พ

ภาพที่ ๑๐๗ หน้ ากลองก้นยาวใบที่ ๒ บ้ านป๊ อกจาน ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๑๐๘ หูหิ่งกลองก้ นยาวใบที่ ๒ บ้ านป๊ อกจาน ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๑๐๙ การร้ อยสายดึงเร่ งเสียงของกลองก้ นยาวใบที่ ๒ บ้ านป๊ อกจาน
ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

๖๖พ

จากการสังเกตวิธีการร้ อยสายดึงเร่ งเสี ยงกลองก้นยาวใบที่ ๑ และใบที่ ๒ นั้นพบว่ามีวิธีการที่
ร้ อยสายเหมื อนกัน แต่แตกต่างจากหมู่บา้ นอื่ น ๆ และพบที่ นี่เพียงแห่ งเดี ยวที่ร้อยสายดึ งเร่ งเสี ยง
เช่ นนี้ กล่าวคือแทงสายดึ งเร่ งเสี ยงผ่านห่ วงไส้ ละมานของหนังหุ ้มหน้ากลองและเดิ นเส้นรอบขอบ
หน้ากลองผ่านห่วงไส้ละมาน ๑ เส้นเหมือนกันทั้ง ๒ ใบ ในขณะที่หมู่บา้ นอื่นนั้นใช้วธิ ี การร้อยสายดึง
เร่ งเสี ยงที่ผ่านไส้ละมานมากกว่า ๑ ชั้น สําหรับเล็บช้างของกลองก้นยาวใบที่ ๒ ก็ได้รับการตกแต่ง
ด้วยสี เหลืองด้วยเช่นกัน มีข่วยกลองทําจากขดลวดเหล็กที่แข็งแรง แต่การร้อยสายดึงเร่ งเสี ยงไม่ผา่ น
และไม่ฝังสายลงไปในร่ องของเล็บช้างอย่างแนบสนิ ท อาจเนื่ องมาจากเป็ นการซ่ อมกลองก้นยาวและ
ทดแทนสายเก่าด้วยเชือกไนลอนที่มีขนาดใหญ่กว่าของเดิม จึงทําให้เชือกไนลอนเล็กกว่าร่ องเล็บช้าง
และร่ อนขึ้นมา

ภาพที่ ๑๑๐ เล็บช้ างและข่ วยกลองก้นยาวใบที่ ๒ บ้ านป๊ อกจาน ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๑๑๑ เอวกลองก้ นยาวใบที่ ๒ บ้ านป๊ อกจาน ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

๖๗พ

ภาพที่ ๑๑๒ การบากควัน่ รอยลูกแก้ วของกลองก้ นยาวใบที่ ๒ บ้ านป๊ อกจาน
ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๑๑๓ การประดับฐานก้ นกีข้ องกลองก้ นยาวใบที่ ๒ บ้ านป๊ อกจาน ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๑๑๔ ฐานก้ นกีด้ ้ านล่ างของกลองก้ นยาว บ้ านป๊ อกจาน ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

๖๘พ

๖.๖.๑.๕ กลองก้นยาวบ้านป๊ อกห่อง

ภาพที่ ๑๑๕ ศาลากลางเก็บเครื่องใช้ บ้ านป๊ อกห่ อง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

บ้านป๊ อกห่ องเป็ นหมู่บา้ นในเขตเทศบาลตําบลนํ้าลัน่ มีกลองก้นยาว ๑ ใบเก็บไว้ที่ศาลาเก็บ
เครื่ องใช้ข องหมู่ บ ้า น ศาลานี้ มี เวที และลานด้า นหน้าสําหรั บการแสดงประจําปี และการแสดงใน
โอกาสสําคัญของหมู่บา้ น ผูใ้ หญ่บา้ นมอบหมายให้นางนางอ๊อด อายุ ๕๖ ปี เป็ นผูเ้ ฝ้ าศาลาและถื อ
กุญแจศาลา กลองก้นยาวบ้านป๊ อกห่ องทําจากไม้ซ้อ เอวและคอกลองตกแต่งด้วยการทาสี แดง ไห
กลองและบริ เวณที่เหลือทั้งหมดทาสี ดาํ อายุมากกว่า ๒๐ ปี อยูใ่ นสภาพที่ดี หน้ากลองวัดได้ขนาด ๑๒
นิ้ว เส้นรอบไหกลองวัดได้ ๔๒ นิ้ว เส้นรอบเอวกลองวัดได้ ๑๕.๗ นิ้ ว ส่ วนเส้นผ่านศูนย์กลางก้นกี้
วัดได้ ๔๘.๕ นิ้ว ไหกลองยาว ๒๓.๒ นิ้ว ส่ วนความยาวจากคอกลองถึงฐานก้นกี้วดั ได้ ๔๘.๕ นิ้ว
สัดส่ วนของกลองก้นยาวใบนี้ได้ขนาดโดยประมาณตามคุณลักษณะกลองสามหัก
กลองก้นยาวของบ้านป๊ อกห่องมีขนาดและสัดส่ วนสรุ ปในรายละเอียดได้ดงั นี้
ส่ วนต่าง ๆ ของกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางหน้ากลอง
ความยาวเส้นรอบไหกลอง
ความสู งของไหกลอง
เส้นรอบวงฐานไหกลอง
เส้นรอบวงเอวกลอง
เส้นรอบวงก้นกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางลําโพงกลอง
ความยาวจากฐานไหกลองถึงลําโพง (ก้นกี้)
ความยาวทั้งหมดของกลองจากหน้ากลองถึงลําโพง (ก้นกี้)

ขนาด (นิ้ว)
๑๒
๔๒
๒๓.๒
๒๒.๕
๑๕.๗
๒๑
๑๓.๕
๔๘.๕
๗๐.๘

๖๙พ

ภาพที่ ๑๑๖ หน้ ากลองก้ นยาว บ้ านป๊ อกห่ อง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๑๑๗ หน้ ากลองก้ นยาว บ้ านป๊ อกห่ อง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

๗๐พ

ภาพที่ ๑๑๘ การร้ อยสายดึงเร่ งเสียงกลองก้ นยาว บ้ านป๊ อกห่ อง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๑๑๙ เล็บช้ างและข่ วยกลองก้ นยาว
บ้ านป๊ อกห่ อง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๑๒๐ เล็บช้ างและร่ องเล็บช้ าง กลองใบที่ ๒
บ้ านป๊ อกจาน ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

เล็บช้างและข่วยกลองก้นยาวบ้านป๊ อกห่ องนี้ มีลกั ษณะเล็ก และมีการตอกตะปูขนาดเล็กคํ้าเล็บ
ช้างไว้หลายจุด นอกจากนี้ จะเห็ นว่ามีการบากร่ องข้างเล็บช้างลึ กลงไปข้างเล็บช้างแต่ละเล็บเพื่อให้
เส้นหนังดึ งเร่ งเสี ยงสอดลงไปในร่ อง ไม่มีปัญหาดังเช่ นกลองก้นยาวของบ้านป๊ อกจานที่หนังดึ งเร่ ง
เสี ยงลอยขึ้นมาพาดอยูบ่ นหลังเล็บช้าง

๗๑พ

ภาพที่ ๑๒๑ เอวกลองก้นยาว บ้ านป๊ อกห่ อง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

เอว ฐานก้นกี้ดา้ นบนและด้านล่างของกลองก้นยาวใบนี้ ทาสี แดง ไม่มีการตกแต่งด้วยลวดลาย
อื่นใด การบากควัน่ รอยลูกแก้วใช้วิธีบากรอยชุ ดละ ๓ รอย ทั้งช่ วงบนเอวและด้านล่างของเอวกลอง
ไปจนสุ ดปลายหางกลองก้นยาว

ภาพที่ ๑๒๒ ด้ านล่ างของก้ นกีก้ ลองก้ นยาว
บ้ านป๊ อกห่ อง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๑๒๓ ด้ านบนของก้นกีก้ ลองก้นยาว
บ้ านป๊ อกห่ อง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

๗๒พ

๖.๖.๑.๖ บ้านปางซิม

ภาพที่ ๑๒๔ ทางเข้ าบ้ านปางซิม ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

บ้านปางซิ มเป็ นหมู่บา้ นหนึ่ งในตําบลนํ้าลัน่ เมืองสี ป่อที่อยูใ่ นเขตเทศบาล ภายในเขตเทศบาล
มีท้ งั หมด ๑๑ หมู่บา้ น บ้านปางซิ มมีการบริ หารจัดการทรัพยากรส่ วนกลางโดยจัดให้มีศาลากลางของ
หมู่บา้ นเพื่อเก็บเครื่ องใช้ส่วนกลาง รวมทั้งกลองก้นยาวเพื่อใช้ในการจัดงานของหมู่บา้ นเช่นเดียวกับ
หมู่บา้ นอื่น ๆ ในตําบลนํ้าลัน่ ที่ มีศาลาส่ วนกลางไว้เก็บของเครื่ องใช้ในการทําบุ ญ เช่ น เครื่ องครั ว
กระทะใบบัวขนาดใหญ่

ภาพที่ ๑๒๕ ศาลาเก็บของส่ วนกลาง บ้ านปางซิม ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

บ้านปางซิ มมีกลองก้นยาว ๑ ใบ เป็ นกลองก้นยาวขนาดใหญ่ อยูใ่ นสภาพชํารุ ดเก็บอยูใ่ นศาลา
กลางเก็บของส่ วนรวม โดยผูกติดอยูก่ บั เสาของศาลาแห่งนี้

๗๓พ

ภาพที่ ๑๒๖ การเก็บรักษากลองก้ นยาว บ้ านปางซิม ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

กลองก้นยาวใบนี้มีขนาดและสัดส่ วนโดยละเอียดดังนี้
ส่ วนต่าง ๆ ของกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางหน้ากลอง
ความยาวเส้นรอบไหกลอง
ความสู งของไหกลอง
เส้นรอบวงฐานไหกลอง
เส้นรอบวงเอวกลอง
เส้นรอบวงก้นกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางลําโพงกลอง
ความยาวจากฐานไหกลองถึงลําโพง (ก้นกี้)
ความยาวทั้งหมดของกลองจากหน้ากลองถึงลําโพง (ก้นกี้)

ขนาด
(นิ้ว)
๑๕.๗
๕๓.๕
๒๕
๓๒
๒๐.๒
๒๖
๑๔.๕
๕๔
๗๙

๗๔พ

กลองก้นยาวใบนี้ มีหน้ากลองขนาด ๑๕.๗ นิ้ว ไหกลองยาว ๒๕ นิ้ว เส้นรอบเอวกลองวัดได้
ถึง ๒๐.๒ นิ้ว กลองสู งตลอดทั้งใบวัดจากหน้ากลองถึงฐานก้นกี้ยาว ๗๙ นิ้ว ไหกลองและหางกลอง
ทาสี ดาํ ตลอดทั้งใบ แต่มีการทาสี ตกแต่งคอกลอง เอวกลอง และฐานก้นกี้กลองด้วยสี ต่าง ๆ ดังนี้
๑. คอกลองทาด้วยแถบสี ขาว สี แดง สี เขียว และสี เหลือง บนแถบสี เขียวมีวงกลมสี ขาวแต้ม
ทั้งหมด ๕ ดวง
๒. รอยบากลูกแก้วระหว่างคอกลองและเอวกลองทาด้วยสี เหลื อง แบ่งช่ วงรอยบากลูกแก้ว
ออกเป็ น ๒ ส่ วนเท่า ๆ กัน
๓. เอวกลองทาสี แดงและคาดแถบสี เขียวเปลือกมะนาวทั้งด้านบนและด้านล่างของเอวกลอง
๔. รอยบากลู กแก้วระหว่างเอวกลองและหางกลองทาด้วยสี เหลื องแบ่งช่ วงรอยบากลู กแก้ว
ออกเป็ น ๒ ส่ วนเท่า ๆ กัน
๕. ปลายหางกลองก้นยาวตกแต่งด้วยการทาสี เหลื องและสี แดงเป็ นวงชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒
๖. ฐานก้นกี้ดา้ นล่างตกแต่งด้วยการลงสี เหลืองเป็ นกลีบดอกไม้บานรอบรู กน้ กี้ ๑ ชั้น

ภาพที่ ๑๒๗ กลองก้นยาว บ้ านปางซิม ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

๗๕พ

ภาพที่ ๑๒๘ หน้ ากลองก้นยาว บ้ านปางซิม ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๑๒๙ การร้ อยสายดึงเร่ งเสียงกลองก้นยาว บ้ านปางซิม ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

กลองก้นยาวของบ้านปางซิ มอยูใ่ นสภาพชํารุ ด ถึงแม้วา่ หน้ากลองยังอยูใ่ นสภาพที่ดี และกลอง
ใบนี้ยงั คงใช้งานได้ก็ตาม แต่สายดึงเร่ งเสี ยงกลองก้นยาวขาดหลุดออกจากการร้อยผ่านเล็บช้างและข่วย
กลอง เล็บช้างยังอยูใ่ นสภาพที่ดี ข่วยกลองยังอยูใ่ นสภาพที่ดีและแข็งแรง

๗๖พ

ภาพที่ ๑๓๐ เล็บช้ างทีช่ ารุดและข่ วยกลองก้ นยาว บ้ านปางซิม ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๑๓๑ สายดึงเร่ งเสียงทีข่ าดของกลองก้ นยาว บ้ านปางซิม ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

๗๗พ

ภาพที่ ๑๓๒ เอวกลองก้นยาว บ้ านปางซิม ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๑๓๓ การบากรอยลูกแก้ วกลองก้นยาวบ้ านปางซิม ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๑๓๔ การตกแต่ งฐานก้ นกีด้ ้ านล่ าง กลองก้นยาวบ้ านปางซิม ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

๗๘พ

๖.๖.๑.๗ กลองก้นยาวบ้านกุงหย่อง
ครู กนั่ ตะมา อายุ ๕๘ ปี ปั จจุบนั อยู่บา้ นเลขที่ ๙๖ หมู่ ๗ บ้านกุงหย่อง ตําบลนํ้าลัน่ เมืองสี ป่อ
มัคนายกวัดกลางเวียง ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่งที่ปรึ กษาชุ มชนบ้านกุงหย่อง และเป็ นจเรผูม้ ีความรู ้ดา้ น
หนังสื อธรรมไทใหญ่ ได้นาํ ไปพบกับครู หม่วนม้วน กรรมการปรึ กษาปั ญหาของหมู่บา้ น และหมอยา
สมุนไพรของหมู่บา้ น ผูเ้ ป็ นเจ้าของกลองก้นยาวอายุกว่า ๑๐๐ ปี ของหมู่บา้ น ครู หม่วนม้วนปั จจุบนั
อายุ ๘๑ ปี อาศัยอยูท่ ี่หมู่ ๗ บ้านกุงหย่อง ป๊ อก ๗ ตําบลนํ้าลัน่ เมืองสี ป่อ

ภาพที่ ๑๓๕ ครู หม่ วนม้ วน บ้ านกุงหย่ อง

ครู กนั่ ตะมาได้อธิ บายว่า ที่วดั หนองนิ มซึ่ งมีบา้ นกุงหย่องเป็ นศรัทธาของวัดนี้ น้ นั ไม่มีกลอง
ประจําวัด แต่มี กลองก้นยาวเก่ า แก่ ป ระจําบ้านกุงหย่องประจํา อยู่ที่บา้ นของที่ ปรึ กษาหมู่ บา้ นและ
มี กลองก้นยาวอี ก ๑ ใบอยู่ที่ ศาลากลางของหมู่บ ้าน (กั่นตะมา, สัมภาษณ์ , ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗)
กลองก้นยาวใบที่ ๑ นี้ เป็ นกลองก้นยาวที่เป็ นของเก่าแก่ประจําหมู่บา้ น คะเนว่าอายุประมาณ ๑๐๐ ปี
ผูว้ จิ ยั ได้เดินทางไปที่บา้ นครู หม่วนม้วน พร้อมด้วยครู ส่างคํา และครู กนั่ ตะมา พบกลองก้นยาว
ใบดังกล่าวเก็บรักษาไว้ที่บา้ นครู หม่วนม้วน พร้อมด้วยลูกหลาน อาศัยอยูท่ ี่บา้ นเรื อนไทใหญ่ บ้าน
กุงหย่อง โดยมีคณะเณรจากวัดหนองนิมนําหน้าเดินทางเพื่อเข้าพบครู หม่วนม้วน

๗๙พ

ภาพที่ ๑๓๖ คณะเณรวัดหนองนิม บ้ านกุงหย่ อง เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๑๓๗ การสอนหนังสือเณรวัดหนองนิม บ้ านกุงหย่ อง เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๑๓๘ วัดหนองนิม บ้ านกุงหย่ อง เมืองสีป่อ

๘๐พ

ภาพที่ ๑๓๙ ทางเข้ าวัดหนองนิม บ้ านกุงหย่ อง เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๑๔๐ กลองก้ นยาวของครู หม่ วนม้ วน บ้ านกุงหย่ อง เมืองสีป่อ

กลองก้นยาวใบนี้มีขนาดหน้ากลอง ๑๓.๕ นิ้ว รอบเอว ๑๖.๕ นิ้ว และมีขนาดไหกลองยาว ๒๒
นิ้ว เมื่อวัดจากหน้ากลองจนถึงฐานก้นกี้ แล้ววัดได้ความยาวทั้งสิ้ น ๗๙.๕ นิ้ว กลองก้นยาวได้รับการ
ดูแลรักษาสื บต่อกันมาอย่างดี มีสภาพที่ดี ยังสามารถใช้งานได้ หน้ากลองทําจากหนังวัว ไม่มียนั ต์ที่
หน้ากลอง เส้นดึ งหนังเร่ งสายทําจากหนังวัว กลองทาและตกแต่งด้วยสี ดาํ ทั้งใบ เฉพาะเอวกลองที่
ทาสี แถบเหลือง เขียว และแดง
จากการสังเกตพบว่ากลองใบนี้ เป็ นที่ รู้จกั และเป็ นที่ หวงแหนของหมู่บา้ น พระ เณรในวัดที่
ใกล้เคี ยงรู ้ จกั และสามารถนําไปพบกับเจ้าของกลองก้นยาวได้ถึงบ้าน กลองก้นยาวใบนี้ ถือได้ว่ามี
สัดส่ วนที่ ส วยงาม ไม่มี ก ารตกแต่ง ตําแหน่ งเล็ บ ช้า ง พบว่ามี ข่ วยกลองที่ ท าํ จากขดลวดที่ แข็ง แรง

๘๑พ

สําหรับการควัน่ รอยบากลูกแก้ว ทําโดยการควัน่ ทีละรอยบากลงในเนื้ อไม้ชุดละ ๓ เส้น ตั้งแต่ฐาน
ของไหกลองตลอดจนถึงปลายหางกลอง ยกเว้นเฉพาะเอวกลอง
กลองก้น ยาวใบนี้ ของครู ห ม่ ว นม้ว น บ้า นกุ ง หย่ อ ง ตํา บลนํ้า ลั่น มี ข นาดและสั ด ส่ ว นใน
รายละเอียดดังนี้
ส่ วนต่าง ๆ ของกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางหน้ากลอง
ความยาวเส้นรอบไหกลอง
ความสู งของไหกลอง
เส้นรอบวงฐานไหกลอง
เส้นรอบวงเอวกลอง
เส้นรอบวงก้นกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางลําโพงกลอง
ความยาวจากฐานไหกลองถึงลําโพง (ก้นกี้)
ความยาวทั้งหมดของกลองจากหน้ากลองถึงลําโพง (ก้นกี้)

ขนาด
(นิ้ว)
๑๓.๕
๔๕
๒๒
๒๒.๕
๑๖.๕
๒๒
๑๒.๕
๕๗.๕
๗๗

จากการวัดความยาวของไหกลองเปรี ยบเทียบคํานวณสัดส่ วนของความทั้งหมดกับกลองทั้งใบ
แล้วจะพบว่า กลองก้นยาวใบนี้ มีหางกลองยาวกว่าปกติ จะเห็ นได้วา่ กลองก้นยาวใบนี้ มีความยาว
และสู งกว่าขนาดปกติ ทวั่ ไป เมื่อเที ยบกับขนาดของครู หม่วนม้วนขณะยืนดังภาพ จะสังเกตได้ว่า
กลองก้นยาวสู งกว่าครู หม่วนม้วน มีขนาดสู งกว่าร่ างกายของมนุ ษย์ปกติทวั่ ไป ทั้งนี้ เป็ นเพราะกลอง
ก้นยาวใบนี้ ไม่ได้มีขนาดตามลักษณะของกลองสามหัก หากมีขนาดตามลักษณะของกลองสามหัก
ความยาวจากฐานไหกลองถึงลําโพง (ก้นกี้) จะต้องมีความยาวประมาณ ๔๔-๔๖ นิ้ว แต่สําหรับกลอง
ก้นยาวใบนี้มีความยาวจากฐานไหกลองถึงก้นกี้ ๕๗.๕ นิ้ว แต่ก็มิได้ทาํ ให้กลองดูผิดขนาด และยังคง
ความงดงามของกลองก้นยาวไทใหญ่อีกลักษณะหนึ่ง

๘๒พ

ภาพที่ ๑๔๑ หน้ ากลองก้ นยาว บ้ านครู หม่ วนม้ วน บ้ านกุงหย่ อง เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๑๔๒ การร้ อยสายเร่ งดึงเสียงหน้ ากลอง บ้ านครู หม่ วนม้ วน บ้ านกุงหย่ อง เมืองสีป่อ

๘๓พ

ภาพที่ ๑๔๓ การทอดสายดึงเร่ งเสียงบนไหกลองก้นยาว บ้ านครู หม่ วนม้ วน
บ้ านกุงหย่ อง เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๑๔๔ เล็บช้ างและข่ วยกลองก้ นยาว บ้ านครู หม่ วนม้วน บ้ านกุงหย่ อง เมืองสีป่อ

๘๔พ

ภาพที่ ๑๔๕ เอวกลองก้นยาว บ้ านครู หม่ วนม้ วน

ภาพที่ ๑๔๗ ก้ นกีก้ ลองก้ นยาว บ้ านครู หม่ วนม้ วน

ภาพที่ ๑๔๖ ก้ นกีก้ ลองก้ นยาว บ้ านครู หม่วนม้ วน

ภาพที่ ๑๔๘ การบากรอยลูกแก้ วกลองก้นยาว
บ้ านครู หม่ วนม้ วน

๘๕พ

ภาพที่ ๑๔๙ ศาลากลางของบ้ านกุงหย่ อง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

บ้านกุงหย่องเป็ นหมู่บา้ นในเขตเทศบาลตําบลนํ้าลัน่ เมืองสี ป่อ บ้านกุงหย่องมี กลองก้นยาว
๑ ใบเก็บ รั กษาไว้ที่ศาลากลางของหมู่บา้ น ศาลากลางของบ้านกุ งหย่องเป็ นศาลาขนาดใหญ่ ด้า น
ขวามือของโรงจอดรถเป็ นห้องครัว มีเตาขนาดใหญ่ ๒ ชุ ด ชุ ดละ ๖ เตา ชั้นเก็บเครื่ องครัว เก็บเก้าอี้
โต๊ะอาหาร สําหรับการจัดงานเลี้ยงต้อนรับ การจัดงานปอย และงานประชุมสําคัญของคณะกรรมการ
หมู่บา้ น ส่ วนด้านซ้ายมื อเป็ นศาลาอเนกประสงค์ประกอบลานจัดประชุ ม เวที พระประธาน และ
กลองก้นยาวผูกติดกับเสาด้านขวามือพระประธานในโถงห้องประชุม

ภาพที่ ๑๕๐ ชั้นเก็บถ้ วยชาม เครื่องครัว ศาลากลางบ้ านกุงหย่อง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

๘๖พ

ภาพที่ ๑๕๑ เตาชุดที่ ๑ ศาลากลางบ้ านกุงหย่ อง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๑๕๒ เตาชุดที่ ๒ ศาลากลางบ้ านกุงหย่ อง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๑๕๓ พระประธานหน้ าโถงประชุม ศาลากลางบ้ านกุงหย่ อง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

๘๗พ

กลองก้นยาวใบนี้ ของบ้านกุงหย่องมีขนาดหน้ากลอง ๑๔ นิ้ ว เส้นรอบเอวกลองวัดได้ ๑๕.๕
นิ้ว ไหกลองยาว ๒๔.๕ นิ้ว ความยาวจากคอกลองถึงฐานก้นกี้วดั ได้ ๔๐.๕ นิ้ว กลองก้นยาวใบนี้ เป็ น
กลองประจํา หมู่บ ้าน มี อายุประมาณ ๒๐ ปี ครู กนั่ ตะมา ที่ ปรึ ก ษาคณะกรรมการบ้านกุง หย่องได้
อธิ บายถึ งความเป็ นสิ ริมงคลของการมีกลองก้นยาวประจําหมู่บา้ นในความเชื่ อของชาวกุงหย่องไว้
ดังนี้วา่
กลองก้ นยาวนั้นเป็ นของสู ง การตี กลองก้ นยาวนั้นเป็ นมงคล เสี ยงกลองก้ นยาวถือเป็ น
เสี ยงมงคล ถือเป็ นการประ พรมสิ่ งมงคลให้ กับหมู่บ้าน เพราะกลองเป็ นของหมู่บ้าน เป็ น
กลองรั ตนตรั ย จึงเป็ นการให้ สิ่งมงคลกับสั งคม เนื่องจากกลองเป็ นของส่ วนกลาง ดังนั้น
ความเป็ นมงคลก็จะเกิดขึน้ กับทุกคนทั้งหมู่บ้าน
(กัน่ ตะมา, สัมภาษณ์, ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗)

ภาพที่ ๑๕๔ ครู กนั่ ตะมา ทีป่ รึกษาคณะกรรมการบ้ านกุงหย่ อง
ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

กลองก้นยาวถือเป็ นของสู งและเป็ นของมงคล ดังจะเห็นได้วา่ กลองก้นยาวใบนี้ ได้ถูกผูกติดไว้
กับเสาทางด้านขวามือที่ใกล้ที่สุดกับพระประธานของศาลา ใกล้กบั กลองมีถุงข้าวตอกผูกติดไว้เพื่อ
ความเจริ ญงอกงามและความเป็ นมงคลในการประกอบพิธีต่าง ๆ ในบริ เวณใกล้เคียงเป็ นที่เก็บข้าวของ
เครื่ องใช้ที่ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา พื้นที่ในส่ วนนี้ คือพื้นที่ศกั ดิ์ สิทธิ์ ที่เชื่ อมโยงกับศาสนา
และพิธี กลองใบนี้มีขนาดและสัดส่ วนสรุ ปได้ดงั นี้

๘๘พ

ส่ วนต่าง ๆ ของกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางหน้ากลอง
ความยาวเส้นรอบไหกลอง
ความสู งของไหกลอง
เส้นรอบวงฐานไหกลอง
เส้นรอบวงเอวกลอง
เส้นรอบวงก้นกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางลําโพงกลอง
ความยาวจากฐานไหกลองถึงลําโพง (ก้นกี้)
ความยาวทั้งหมดของกลองจากหน้ากลองถึงลําโพง (ก้นกี้)

ขนาด
(นิ้ว)
๑๔
๔๙
๒๔.๕
๒๓.๗
๑๕.๕
๒๐
๑๕
๕๐.๕
๗๕

ภาพที่ ๑๕๕ กลองก้ นยาว บ้ านกุงหย่ อง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

๘๙พ

ภาพที่ ๑๕๖ หน้ ากลองก้นยาว บ้ านกุงหย่ อง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๑๕๗ การร้ อยสายดึงเร่ งเสียงของกลองก้นยาว บ้ านกุงหย่อง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๑๕๘ เอวกลองก้นยาวและข่ วยกลองก้ นยาว บ้ านกุงหย่ อง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

๙๐พ

ภาพที่ ๑๕๙ เอวกลองก้ นยาว บ้ านกุงหย่ อง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

สําหรับการตกแต่งของกลองก้นยาวใบนี้ ปรากฏ ๓ ตําแหน่ ง คือ การทาสี แดงที่คอกลอง เอว
กลองก้นยาว และก้นกี้ ส่ วนปลายหางกลองก้นยาวนั้นทาสี แถบสี ทอง ไหกลองและหางกลองทาสี ดาํ
ตลอดทั้งใบ ไม่ปรากฏการใช้รูปทรงเรขาคณิ ตหรื อลายอื่นใดประดับตกแต่งบนกลองก้นยาวใบนี้

ภาพที่ ๑๖๐ การตกแต่ งสีแดงและสีดา กลองก้นยาวบ้ านกุงหย่ อง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

๙๑พ

๖.๖.๑.๘ กลองก้นยาวบ้านจิ่งปาน

ภาพที่ ๑๖๑ บ้ านนางหน่ อยหนี่อู บ้ านจิง่ ปาน ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๑๖๒ ถนนหน้ าบ้ านนางหน่ อยหนี่อู บ้ านจิง่ ปาน ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

บ้านจิ่งปานอยูใ่ นเขตเทศบาลตําบลนํ้าลัน่ เมืองสี ป่อ ในหมู่บา้ นนี้ มีกลองก้นยาวที่สําคัญ ๒ใบ
ซึ่ งเป็ นกลองส่ วนตัวของนายจ่อเอและนางหน่ อยหนี่ อู ทั้ง ๒ คนประกอบธุ รกิ จนํ้าดื่ ม มีกิจการและ
โรงงานในบ้าน กลองทั้ง ๒ ใบนี้ เป็ นกลองที่ซ้ื อมาจากบ้านหัวนา เมืองจ๊อกแม นางหน่ อยหนี่ อูได้
กล่าวถึงความรู ้สึกของการเก็บรักษากลองไว้ในบ้านดังนี้วา่
รู้ สึ กมี ความสุ ข ชอบให้ มี กลองในบ้ าน ท าให้ บ้ านดี มี ความสุ ข กิ จการก้ าวหน้ า เจริ ญ
รุ่ งเรื อง แบ่ งพื ้นที่ ในบ้ านเป็ นส่ วนห้ องพระ เก็บกลองไว้ ใกล้ ๆ กับห้ องพระ เพราะกลอง
เป็ นของสูง สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ สามีกช็ อบเสี ยงกลอง เสี ยงมอง เขามีความสุข
(หน่อยหนี่อู, สัมภาษณ์, ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗)

๙๒พ

กลองก้นยาวใบหนึ่ งอยู่ช้ ันล่ างและอี กใบหนึ่ งเก็ บรั กษาไว้ในห้องพระ ชั้น ๒ ของบ้านนาง
หน่ อยหนี่ อู ผูกติดไว้กบั เสาเรื อนด้านซ้ายของหิ้ งบูชาพระ เสาเรื อนทั้งคู่น้ ี เป็ นเสาเรื อนหน้าหิ้ งบูชาพระ
ในบ้าน

ภาพที่ ๑๖๓ การเก็บรักษากลองก้นยาว บ้ านนางหน่ อยหนีอ่ ู บ้ านจิง่ ปาน
ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๑๖๔ หิง้ บูชา บ้ านนางหน่ อยหนี่อู บ้ านจิง่ ปาน ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

๙๓พ

ภาพที่ ๑๖๕ กลองก้ นยาวใบที่ ๑ บ้ านนางหน่ อยหนีอ่ ู บ้ านจิง่ ปาน ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

กลองก้นยาวใบที่ ๑ เก็บไว้ดา้ นล่าง ชานข้างบ้านพร้อมกับมองและฉาบ กลองก้นยาวใบนี้ เพิ่ง
ถูกนํามาคืน จึงยังไม่ได้ยกขึ้นไปเก็บไว้ในบ้าน กลองก้นยาวมีขนาดหน้ากลอง ๑๑.๕ นิ้ ว เส้นรอบ
เอวกลองขนาด ๑๘.๕ นิ้ว ไหกลองยาว ๒๓.๕ นิ้ว ความยาวจากคอกลองถึงฐานก้นกี้วดั ได้ ๔๕.๕ นิ้ว
กลองก้นยาวใบนี้ อาจกล่ า วได้ว่ามี ขนาดกลองสามหัก คื อ มี อตั ราส่ วนของไหกลองและความยาว
จากคอกลองถึงก้นกี้เป็ นอัตราส่ วน ๑ : ๒
กลองก้นยาวใบที่ ๑ ทาสี ดาํ ทั้งใบ เฉพาะส่ วนคอกลอง เอวกลอง และปลายหางกลองตกแต่ง
ด้วยการทาแถบสี แดง ส่ วนบริ เวณคอกลองตกแต่งด้วยลายฟั นปลารู ปทรงสามเหลี่ ยมไม่มีฐานด้วย
สี เหลืองบนแถบสี แดงอีกชั้นหนึ่ง
กลองก้นยาวใบนี้ อยู่ในสภาพที่ดี หน้ากลองทําจากหนังวัว ไม่มีอางบนหน้ากลอง สายดึ งเร่ ง
เสี ยงทําจากหนังวัว กลองทําจากไม้ซ้อ ครู ส่างคําได้ทดลองตี กลองก้นยาวใบนี้ พบว่าเป็ นกลองที่ มี
คุณภาพเสี ยงดีมากใบหนึ่ง กล่าวคือ เสี ยงดังกังวาน เสี ยงลูกส้น เสี ยงตุบชัด ตีแล้วไม่เจ็บมือ นํ้าหนัก
ของกลองไม่หนัก เมื่อสะพายกลองแล้วได้ทรงลักษณะที่เหมาะสมจากการทอดออกไปด้านหลัง
(ส่ างคํา, สัมภาษณ์, ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗)

๙๔พ

ภาพที่ ๑๖๖ กลองก้นยาวใบที่ ๑ บ้ านนางหน่ อยหนี่อู บ้ านจิง่ ปาน
ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๑๖๗ หน้ ากลองก้นยาวใบที่ ๑ บ้ านนางหน่ อยหนี่อู บ้ านจิง่ ปาน ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

๙๕พ

ภาพที่ ๑๖๘ สายดึงเร่ งเสียงกลองก้นยาวใบที่ ๒ บ้ านนางหน่ อยหนี่อู บ้ านจิง่ ปาน
ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๑๖๙ ครู ส่างคาทดสอบกลองก้นยาวใบที่ ๑ บ้ านนางหน่ อยหนี่อู บ้ านจิง่ ปาน
ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

๙๖พ

ภาพที่ ๑๗๐ การตกแต่ งคอกลองก้ นยาวใบที่ ๑ บ้ านนางหน่ อยหนี่อู บ้ านจิง่ ปาน
ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๑๗๑ ข่ วยกลองก้ นยาวและเล็บกลองก้ นยาวใบที่ ๑ บ้ านนางหน่ อยหนีอ่ ู
บ้ านจิง่ ปาน ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

กลองก้นยาวใบที่ ๑ มีข่วยกลองทําจากหวาย แต่ไม่มีการตอกหมุดหรื อการตอกตะปูลง
ไปเพื่อตรึ งบนข่วยกลอง นอกจากนี้ พบว่า เล็บช้างของกลองใบนี้ เป็ นเนื้ อไม้เดียวกันกับกลอง
ก้นยาว ไม่ได้นาํ มาติ ดเพิ่มเติม และยังอยู่ในสภาพที่ดี ไม่มีการชํารุ ด การร้ อยสายดึ งเร่ งเสี ยง
ผ่านลงไปในร่ องระหว่างเล็บช้างและสอดลอดใต้ข่วยกลองขึ้ นมาด้านนอก แล้วแทงสายดึ ง
เร่ งเสี ยงกลับขึ้นไปด้านบนไหกลอง เพื่อร้ อยกับไส้ละมานอีกครั้งหนึ่ งตลอดดังนี้ จนครบรอบ
ไหกลอง จะเห็ นได้ว่า ลักษณะการแกะเล็บช้างเช่ นนี้ ไม่มีการเซาะร่ องข้างใต้เล็บช้างใต้ข่วย

๙๗พ

กลอง แต่มีการกลึ งรอยลู กแก้ว ๑ รอบ (ขอบวงกลมสี เหลื องที่อ ยู่ใต้ข่วยกลอง) เพื่อรั บข่วย
กลองก่อนที่จะกลึงหางกลองก้นยาวต่อไป กลองใบที่ ๑ มีขนาดและสัดส่ วนดังนี้
ส่ วนต่าง ๆ ของกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางหน้ากลอง
ความยาวเส้นรอบไหกลอง
ความสู งของไหกลอง
เส้นรอบวงฐานไหกลอง
เส้นรอบวงเอวกลอง
เส้นรอบวงก้นกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางลําโพงกลอง
ความยาวจากฐานไหกลองถึงลําโพง (ก้นกี้)
ความยาวทั้งหมดของกลองจากหน้ากลองถึงลําโพง (ก้นกี้)

ขนาด (นิ้ว)
๑๑.๕
๔๑
๒๓.๕
๒๑.๕
๑๘.๕
๑๙
๑๒.๗
๔๕.๕
๖๙

ภาพที่ ๑๗๒ เอวกลองก้ นยาวใบที่ ๑ บ้ านนางหน่ อยหนี่อู บ้ านจิง่ ปาน
ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

๙๘พ

ภาพที่ ๑๗๓ ฐานก้ นกีด้ ้ านล่ าง กลองก้ นยาวใบที่ ๑ บ้ านนางหน่ อยหนีอ่ ู บ้ านจิง่ ปาน
ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

กลองก้นยาวใบที่ ๒ เป็ นกลองขนาดใหญ่ ซื้ อมาจากบ้านหัวนา เมื องจ๊อกแมเช่ นกัน ช่ างทํา
กลองชื่อ ครู ปั่นติอู เมืองจ๊อกแม

ภาพที่ ๑๗๔ กลองก้ นยาวใบที่ ๒ บ้ านนางหน่ อยหนี่อู บ้ านจิง่ ปาน ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

๙๙พ

ภาพที่ ๑๗๕ หน้ ากลองก้ นยาวใบที่ ๒ บ้ านนางหน่ อยหนี่อู บ้ านจิง่ ปาน ตาบลนา้ ลัน่
เมืองสีป่อ

กลองก้นยาวใบที่ ๒ เป็ นกลองก้นยาวขนาดใหญ่ มีหน้ากลองขนาด ๑๖ นิ้ ว เส้นรอบไหกลอง
๕๖ นิ้ว ไหกลองยาว ๒๙ นิ้ว เส้นรอบคอกลองก้นยาววัดได้ ๒๒.๕ นิ้ว เส้นรอบเอววัดได้ ๒๑.๒ นิ้ว
ความยาวจากคอกลองถึ งฐานก้นกี้ วดั ได้ ๕๔ นิ้ ว กลองใบนี้ มีความสู งตลอดทั้งใบจากหน้ากลองถึ ง
ฐานก้นกี้วดั ได้ ๘๐ นิ้ว กลองก้นยาวใบที่ ๒ มีขนาดและสัดส่ วนในรายละเอียดสรุ ปได้ดงั นี้
ส่ วนต่าง ๆ ของกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางหน้ากลอง
ความยาวเส้นรอบไหกลอง
ความสู งของไหกลอง
เส้นรอบวงฐานไหกลอง
เส้นรอบวงเอวกลอง
เส้นรอบวงก้นกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางลําโพงกลอง
ความยาวจากฐานไหกลองถึงลําโพง (ก้นกี้)
ความยาวทั้งหมดของกลองจากหน้ากลองถึงลําโพง (ก้นกี้)

ขนาด
(นิ้ว)
๑๖
๕๖
๒๙
๒๒.๕
๒๑.๒
๒๘.๕
๑๗
๕๔
๗๗

๑๐๐พ

ภาพที่ ๑๗๖ การร้ อยสายดึงเร่ งเสียงกลองก้ นยาวใบที่ ๒ บ้ านนางหน่ อยหนี่อู บ้ านจิง่ ปาน
ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๑๗๗ เล็บช้ างและข่ วยกลอง กลองก้นยาวใบที่ ๒ บ้ านนางหน่ อยหนี่อู
บ้ านจิง่ ปาน ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

๑๐๑พ

ภาพที่ ๑๗๘ ไหกลองก้ นยาวใบที่ ๒ บ้ านนางหน่ อยหนีอ่ ู บ้ านจิง่ ปาน
ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๑๗๙ เอวกลองก้นยาวใบที่ ๒ บ้ านนางหน่ อยหนี่อู บ้ านจิง่ ปาน
ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

๑๐๒พ

ภาพที่ ๑๘๐ การบากกลองก้ นยาวใบที่ ๒ บ้ านนางหน่ อยหนี่อู
บ้ านจิง่ ปาน ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๑๘๑ ก้ นกีก้ ลองก้ นยาวใบที่ ๒ บ้ านนางหน่ อยหนี่อู บ้ านจิง่ ปาน
ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๑๘๒ ก้ นกีก้ ลองก้นยาวใบที่ ๒ บ้ านนางหน่ อยหนีอ่ ู บ้ านจิง่ ปาน
ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

๑๐๓พ

๖.๖.๑.๙ กลองก้นยาวบ้านป๋ างไฮ้
บ้านป๋ างไฮ้เป็ นชุมชนนอกเขตเทศบาลของตําบลนํ้าลัน่ มีกลองก้นยาวของบ้านป๋ างไฮ้ท้ งั หมด ๒
ลูกเก็บไว้ที่ศาลาส่ วนกลางของชุ มชนซึ่ งเพิ่งก่อสร้างเสร็ จ ศาลานี้ เป็ นอาคารก่ออิฐถือปูน ๒ ชั้น ทาสี ฟ้า
บนชั้น ๒ เป็ นที่เก็บกลองก้นยาว ๒ ใบ

ภาพที่ ๑๘๓ ลานด้ านหน้ าศาลาส่ วนกลาง บ้ านป๋ างไฮ้ ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

กลองก้นยาวใบที่ ๑ ของบ้านป๋ างไฮ้ มีเอวสี ฟ้า ทาด้วยสี ดาํ ที่ไหกลองและตลอดทั้งใบ มีอางอยู่
หน้ากลองเป็ นอางสัมพุทโธ ครู ส่างคําได้อธิ บายประเพณี ปฏิบตั ิของการตีกลองไว้ดงั นี้ วา่
การตีกลองมีเสี ยงเป็ นมงคล หากกลองมีลายอางเป็ นบทพุทธคุณ บทสั มพุทโธ เวลาตีคน
จะชอบ คนจะเข้ ามาฟั ง แล้ วเวลาตีกลองแบบนี ้ จะหั นหน้ ากลองเอาปากกลองมาใกล้ กัน
ทาให้ จ่าอี กลูกกระเด็นออกไปได้ โดยเฉพาะในงานปอย เวลามี หน้ ายันต์ ลงอางที่ เป็ น
มงคลก็เหมือนกับได้ พรมนา้ มนต์ แต่ แทนที่ จะเป็ นนา้ มนต์ ก็เป็ นพรมด้ วยเสี ยงกลองที่
ศักดิ์สิทธิ์ ดังผ่ านอาง
(ส่ างคํา, สัมภาษณ์, ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗)
ชาวบ้านป๋ างไฮ้เคารพกลองก้นยาว ถือว่ากลองก้นยาวเป็ นของมงคล มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม
กลองก้นยาวที่บา้ นป๋ างไฮ้เป็ นกลองก้นยาวเพียง ๑ ใน ๒ ใบของเมืองสี ป่อเท่านั้นที่มีการลงอักขระ หรื อ
การลงอางที่หน้ากลองก้นยาว จึงถื อได้ว่า กลองก้นยาวใบที่ ๑ของบ้านป๋ างไฮ้เป็ นกลองก้นยาวที่ทรง
คุณค่าและสําคัญที่สุดใบหนึ่งในเมืองสี ป่อ

๑๐๔พ

ภาพที่ ๑๘๔ อางหน้ ากลองก้ นยาวใบที่ ๑ บ้ านป๋ างไฮ้ ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๑๘๕ กลองก้นยาวใบที่ ๑ และ ใบที่ ๒ บ้ านป๋ างไฮ้ ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

๑๐๕พ

ภาพที่ ๑๘๖ หน้ ากลองก้นยาวใบที่ ๑ บ้ านป๋ างไฮ้ ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๑๘๗ การร้ อยสายดึงเร่ งเสียงของกลองใบที่ ๑ บ้ านป๋ างไฮ้ ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

๑๐๖พ

ภาพที่ ๑๘๘ รู ปทรงไหกลองก้ นยาวใบที่ ๑ บ้ านป๋ างไฮ้ ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๑๘๙ ข่ วยกลองและเล็บช้ างของกลองก้ นยาวใบที่ ๑ บ้ านป๋ างไฮ้ ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

ข่วยกลองก้นยาวใบที่ ๑ ทําจากหวายขดเป็ นรู ปวงกลม สอดไว้ที่ใต้เล็บช้างขัดไว้เพื่อตรึ งสายดึง
เร่ งเสี ยงให้ตึงและไม่เคลื่อนที่ข้ ึน ข่วยกลองก้นยาวใบนี้มีขนาดใหญ่และเห็นเด่นชัด

๑๐๗พ

ภาพที่ ๑๙๐ การบากควัน่ รอยลูกแก้ วและเอวกลองก้ นยาวใบที่ ๑ บ้ านป๋ างไฮ้
ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๑๙๑ ก้ นกีก้ ลองก้ นยาวใบที่ ๑ บ้ านป๋ างไฮ้ ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

กลองก้นยาวใบที่ ๑ มีขนาดหน้ากลอง ๑๕ นิ้ว ถือว่าเป็ นหน้ากลองก้นยาวที่มีขนาดใหญ่ โดย
ปกติจะมีขนาดเริ่ มต้นจาก ๑๑ นิ้ ว, ๑๓ นิ้ ว, ๑๕ นิ้ ว มีขนาดเส้นรอบเอวกลองวัดได้ ๑๙ นิ้ ว และไห
กลองยาว ๒๔.๒ นิ้ว ขนาดและสัดส่ วนกลองก้นยาวโดยละเอียดมีดงั นี้

๑๐๘พ

ส่ วนต่าง ๆ ของกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางหน้ากลอง
ความยาวเส้นรอบไหกลอง
ความสู งของไหกลอง
เส้นรอบวงฐานไหกลอง
เส้นรอบวงเอวกลอง
เส้นรอบวงก้นกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางลําโพงกลอง
ความยาวจากฐานไหกลองถึงลําโพง (ก้นกี้)
ความยาวทั้งหมดของกลองจากหน้ากลองถึงลําโพง (ก้นกี้)

ขนาด (นิ้ว)
๑๕
๔๘
๒๔.๒
๒๕.๕
๑๙
๒๒
๑๔.๕
๕๑
๗๕.๒

ภาพที่ ๑๙๒ รู กลองก้ นยาวใบที่ ๑ บ้ านป๋ างไฮ้ ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

กลองก้นยาวใบที่ ๒ ของบ้านป๋ างไฮ้มีขนาดหน้ากลอง ๑๔ นิ้ว วัดเส้นรอบเอวกลองก้นยาวได้
ขนาด ๑๗.๕ นิ้ ว ไหกลองยาว ๒๕.๕ นิ้ ว ส่ วนหางกลองจากคอกลองจนถึ งฐานก้นกี้ วดั ได้ ๕๒ นิ้ ว
ความยาวจากหน้ากลองจนถึงฐานก้นกี้วดั ได้ ๗๗.๕ นิ้ว กลองก้นยาวใบนี้ มีหน้าทําจากหนังวัว อยูใ่ น
สภาพที่ดียงั ใช้งานเป็ นประจํา

๑๐๙พ

ภาพที่ ๑๙๓ หน้ ากลองก้ นยาวใบที่ ๒ บ้ านป๋ างไฮ้ ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๑๙๔ หูหิ่งกลองก้นยาวใบที่ ๒ ไว้ สาหรับใส่ สายสะพายกลอง บ้ านป๋ างไฮ้
ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๑๙๕ การร้ อยสายเร่ งดึงเสียงกลองก้นยาวใบที่ ๒ บ้ านป๋ างไฮ้
ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

๑๑๐พ

ภาพที่ ๑๙๖ การร้ อยสายดึงเร่ งเสียงกลองก้ นยาวใบที่ ๒ บ้ านป๋ างไฮ้ ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๑๙๗ เล็บช้ างและข่ วยกลองก้นยาวใบที่ ๒ บ้ านป๋ างไฮ้ ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

กลองก้นยาวใบที่ ๒ มีเล็บช้างที่ส้ นั และมีข่วยกลองขนาดเล็กมากซ่ อนอยูใ่ ต้เล็บช้างหุ ้มด้วยเชื อก
สี แดง แตกต่างจากข่วยกลองใบที่ ๑ ที่ทาํ จากหวายและมีขนาดใหญ่มองเห็นชัดเจน เนื่ องจากเล็บช้างของ
กลองใบนี้ มี ขนาดสั้ นและไม่ นู นหนามาก จึ งทําให้ข่ วยกลองต้องมี ขนาดเล็ กและบางลดขนาดตาม

๑๑๑พ

สัดส่ วนของเล็บช้าง จากการเก็บข้อมูลพบว่า ช่างทํากลองส่ วนใหญ่จะไม่ลดขนาดและความหนาของเล็บ
ช้าง และสังเกตได้วา่ กลองก้นยาวใบนี้ เป็ นกลองก้นยาวที่เพิ่งทําใหม่ อาจเป็ นช่างรุ่ นใหม่ในเมืองสี ป่อที่
ทําและคิดค้นวิธีการทํากลองก้นยาวขึ้นมาใหม่ กลองก้นยาวใบที่ ๒ มีขนาดและสัดส่ วนวัดได้ดงั นี้
ส่ วนต่าง ๆ ของกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางหน้ากลอง
ความยาวเส้นรอบไหกลอง
ความสู งของไหกลอง
เส้นรอบวงฐานไหกลอง
เส้นรอบวงเอวกลอง
เส้นรอบวงก้นกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางลําโพงกลอง
ความยาวจากฐานไหกลองถึงลําโพง (ก้นกี้)
ความยาวทั้งหมดของกลองจากหน้ากลองถึงลําโพง (ก้นกี้)

ขนาด (นิ้ว)
๑๕
๔๘
๒๔.๒
๒๕.๕
๑๙
๒๒
๑๔.๕
๕๑
๗๕.๒

ภาพที่ ๑๙๘ การบากรอยลูกแก้ วจากคอกลองก้ นยาวใบที่ ๒ บ้ านป๋ างไฮ้
ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

๑๑๒พ

ภาพที่ ๑๙๙ เอวกลองก้ นยาวใบที่ ๒ บ้ านป๋ างไฮ้ ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๒๐๐ ก้ นกีก้ ลองก้นยาวใบที่ ๒ บ้ านป๋ างไฮ้ ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

กลองก้นยาวใบที่ ๒ ของบ้านป๋ างไฮ้ ไม่มีอางหน้ากลอง เป็ นกลองใบใหม่ ลงสี น้ าํ มันขึ้นเงา
สวยงาม มีการตกแต่งเฉพาะที่เอวกลอง แม้จะใช้สี ๓ แถบสี แต่ก็มิใช่สีสัญลักษณ์ จากธงชาติรัฐชาน
เช่น สี ทองแทนสี เหลือง สี ฟ้าแทนสี เขียว สี แดงเฉดส้มแทนสี แดง
๖.๖.๑.๑๐ กลองก้นยาวบ้านหนองเขียว
บ้านหนองเขียวเป็ นหมู่บา้ นที่อยูน่ อกเขตเทศบาลตําบลนํ้าลัน่ มีศาลาเก็บเครื่ องใช้ส่วนรวมโดยมี
ผูใ้ หญ่บา้ นชื่ อส่ างเอ อายุ ๕๕ ปี เป็ นผูร้ ับผิดชอบดูแล ภายในศาลาแห่ งนี้ ยงั เก็บรักษาเครื่ องใช้ส่วนรวม
ของหมู่บา้ นได้แก่ เก้าอี้สาํ หรับจัดงาน โต๊ะ ศาลาแห่ งนี้ ยงั ใช้เป็ นที่ประชุ มสําหรับคณะกรรมการหมู่บา้ น
อีกด้วย

๑๑๓พ

ภาพที่ ๒๐๑ ศาลาเก็บเครื่องใช้ ส่วนรวม บ้ านหนองเขียว ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๒๐๒ การเก็บกลองก้นยาว บ้ านหนองเขียว ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

๑๑๔พ

ภาพที่ ๒๐๓ ส่ างเอ ผู้ใหญ่ บ้านหนองเขียว ตาบลนา้ ลัน่

ภาพที่ ๒๐๔ หน้ ากลองก้นยาว บ้ านหนองเขียว ตาบลนา้ ลัน่

กลองก้นยาวของบ้านหนองเขียวผูกติดกับเสาต้นกลางศาลาเก็บเครื่ องใช้ส่วนรวม กลองก้นยาว
ใบนี้ เป็ นกลองที่ซ้ื อมาจากบ้านกุงหย่อง ทําโดยครู เฮิงป๊ ะ ปั จจุบนั เสี ยชี วิตแล้ว (ส่ างเอ, สัมภาษณ์ , ๗
กรกฎาคม ๒๕๕๗) ลักษณะกลองใบนี้มีสัดส่ วนที่สวยงาม หน้ากลองขนาด ๑๓ นิ้ว ทําจากไม้ซอ้ เส้น
รอบเอวกลองวัดได้ ๑๖.๕ นิ้ ว ไหกลองยาว ๒๓ นิ้ ว ความยาวจากฐานไหกลองถึ งฐานก้นกี้ วดั ได้
๕๑.๕ นิ้ว ถึงแม้ความยาวจากไหกลองจะขาดไป ๕ นิ้ว แต่กลองใบนี้ยงั ถือว่าได้สัดส่ วนที่สวยงาม

๑๑๕พ

ภาพที่ ๒๐๕ กลองก้ นยาว บ้ านหนองเขียว ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

กลองก้นยาวบ้านหนองเขียวมีขนาดและสัดส่ วนสรุ ปได้ดงั นี้
ส่ วนต่าง ๆ ของกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางหน้ากลอง
ความยาวเส้นรอบไหกลอง
ความสู งของไหกลอง
เส้นรอบวงฐานไหกลอง
เส้นรอบวงเอวกลอง
เส้นรอบวงก้นกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางลําโพงกลอง
ความยาวจากฐานไหกลองถึงลําโพง (ก้นกี้)
ความยาวทั้งหมดของกลองจากหน้ากลองถึงลําโพง (ก้นกี้)

ขนาด (นิ้ว)
๑๓
๔๕
๒๓
๒๓.๕
๑๖.๕
๒๔
๑๔.๕
๕๑.๕
๗๔.๕

๑๑๖พ

ภาพที่ ๒๐๖ ไหกลองก้นยาว บ้ านหนองเขียว ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

จากการสังเกตเล็บช้างกลองก้นยาวบ้านหนองเขี ยวทําให้เกิ ดข้อสันนิ ษฐานว่า กลองก้นยาว
ใบนี้ เป็ นกลองก้นยาวที่ มีอายุการใช้งานมานาน เนื้ อไม้ที่ทาํ เล็บช้างเริ่ มสึ กกร่ อนและผุ นอกจากนี้
ยังสั งเกตเห็ นได้อีกว่าเป็ นการต่อรอยเล็บช้าง เนื่ องจากมี การขุดบริ เวณเหนื อเล็ บช้างเสมื อนว่านํา
เล็บช้างมาฝัง มิได้เป็ นการขุดเล็บช้างจากเนื้อไม้เดียวกันของหุ่ นไหกลอง

ภาพที่ ๒๐๗ เล็บช้ างและข่ วยกลองก้นยาว บ้ านหนองเขียว ตาบลนา้ ลัน่

๑๑๗พ

ภาพที่ ๒๐๘ เอวกลองก้นยาว บ้ านหนองเขียว ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

เอวกลองก้นยาวบ้านหนองเขี ยว ตําบลนํ้าลัน่ ตกแต่งด้วยลายใบโพธิ์ สี ฟ้า บนพื้นสี แดง และ
ตกแต่งด้วยจุดสี ขาวบนรู ปใบโพธิ์ ส่ วนฐานก้นกี้ น้ นั ก็ตกแต่งด้วยลวดลายเดียวกัน โดยมีรายละเอียด
การสลับสี ฟ้าและสี ขาวเป็ นขอบใบโพธิ์ ที่เอวกลอง และสลับมาใช้สีขาววาดขอบใบโพธิ์ ที่ปลายหาง
กลอง

ภาพที่ ๒๐๙ เอวกลองก้ นยาว บ้ านหนองเขียว ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

๑๑๘พ

๖.๖.๑.๑๑ กลองก้นยาววัดจองกลาง ตําบลนํ้าลัน่ เมืองสี ป่อ
วัดจองกลางเป็ นวัดสําคัญวัดหนึ่ งในห้าวัดของตําบลนํ้าลัน่ เมืองสี ป่อ เป็ นวัดที่มีขนาดใหญ่ มี
โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม มีพระจําพรรษาที่วดั จองกลางทั้งหมด ๑๑๕ รู ป วัดจองกลางมีท่านเจ้าอาวาส
ชื่อ เจ้าญาณนอ อายุ ๕๑ ปี

ภาพที่ ๒๑๐ วัดจองกลอง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๒๑๑ พระประธานทาจากไม้ ไผ่สาน วัดจองกลาง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

วัดจองกลางเป็ นวัดที่มีพระพุทธรู ปที่พิเศษกว่าที่วดั อื่น ๆ เนื่ องจากมีพระพุทธรู ปทําจากไม้ไผ่
สานเรี ยกว่า พระอินทร์ สาน ดังที่พบในวัดจอมสวรรค์ ตําบลทุ่งกวาว อําเภอเมืองฯ จังหวัดแพร่ มิได้

๑๑๙พ

ทําจากพระพุทธรู ปที่ก่ออิฐถือปูนทัว่ ไป อีกทั้งวัดแห่ งนี้ เคยถูกไฟไหม้มาแล้ว แต่ได้รับการบูรณะและ
สร้างขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งในปี พุทธศักราช ๒๕๓๐ ชาวไทใหญ่ในรัฐชานมีวิธีการสร้างพระพุทธรู ปไว้
กราบไหว้บูชาโดยใช้หวายหรื อไม้ไผ่ที่จกั แล้ว มาสานขึ้นเป็ นองค์พระพุทธรู ป พระพุทธรู ปที่สานขึ้น
องค์เก่าแก่ที่สุดพบเมื่อ พ.ศ. ๑๘๘๑ ที่วดั บ้านเมืองนุง ปั จจุบนั อยูใ่ นเขต อําเภอเมืองขะ จังหวัดเชียงตุง
รัฐชาน อยูเ่ หนื อเวียงเชี ยงตุง ใกล้กบั เขตสิ บสองปั นนา มณฑลยูนนานของสาธารณรัฐประชาชนจีน
สําหรับพระเจ้าอินทร์ สานองค์น้ ีที่เมืองสี ป่อเป็ นพระพุทธรู ปที่สร้างขึ้นมาใหม่หลังจากที่วดั ถูกไฟไหม้
ตามประวัติของพระพุทธรู ปองค์ที่เก่าแก่เป็ นพระพุทธรู ปปางมารวิชยั หน้าตักกว้างประมาณ ๔ศอก
เนื่องจากไม่มีผทู ้ ราบประวัติ จึงเรี ยกกันว่า “พระเจ้ าอินสาน” หมายความว่า “พระพุทธรู ปที่พระอินทร์
มาสานไว้ ” (พระเจ้า ในภาษาไทใหญ่และล้านนา แปลว่า พระพุทธรู ป) และใช้เป็ นชื่ อเรี ยกพระพุทธรู ป
ที่สานทุกองค์ที่คน้ พบหรื อสร้างขึ้นภายหลังว่า “พระเจ้าอินสาน”

ภาพที่ ๒๑๒ กลองก้ นยาวใบที่ ๑ วัดจองกลาง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

ส่ วนกลองก้นยาวที่วดั แห่งนี้มิได้ทาํ จากไม้ไผ่สาน ทั้งนี้ ในประเทศไทยพบว่า ชาวไทใหญ่สาน
กลองก้นยาวด้วยไม้ไผ่สาน แต่ก็พบน้อยมากดังที่ได้รายงานว่ามีการพบกลองสานในจังหวัดเชี ยงใหม่
จังหวัดเชียงราย และจังหวัดแม่ฮ่องสอน (พรประพิตร์ เผ่าสวัสดิ์ ๒๕๕๕; ๒๕๕๖; ๒๕๕๗) แต่จาก
การสํารวจในเมืองสี ป่อ ยังไม่พบกลองสานจากไม้ไผ่ท้ งั ในเขตเวียงเก่ า และในตําบลนํ้าลัน่ ซึ่ งเป็ น
ตําบลที่ใหญ่ที่สุดในเมืองสี ป่อ

๑๒๐พ

กลองก้นยาวใบที่ ๑ ของวัดจองกลางมีขนาดหน้ากลองเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๒ นิ้ว เส้นรอบเอว
วัดได้ ๑๖ นิ้ ว ไหกลองยาว ๒๔.๕ นิ้ ว ความสู งจากหน้ากลองถึ งฐานก้นกี้ วดั ได้ ๘๔ นิ้ ว ถื อว่าเป็ น
กลองก้นยาวขนาดใหญ่ใบหนึ่ งที่พบในเมืองสี ป่อ วัดจองกลางเก็บรักษากลองไว้โดยผูกติดไว้กบั เสา
ของศาลาการเปรี ยญของวัด กลองก้นยาวใบนี้ทาด้วยสี ดาํ ทั้งใบ ส่ วนคอกลองตกแต่งด้วยการทาแถบสี
ทอง ส่ วนบริ เวณเอวกลองและฐานก้นกี้ ตกแต่งด้วยการทาด้วยแถบสี แดงคาดขาวทั้งด้านบนและ
ด้านล่าง
ส่ วนต่าง ๆ ของกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางหน้ากลอง
ความยาวเส้นรอบไหกลอง
ความสู งของไหกลอง
เส้นรอบวงฐานไหกลอง
เส้นรอบวงเอวกลอง
เส้นรอบวงก้นกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางลําโพงกลอง
ความยาวจากฐานไหกลองถึงลําโพง (ก้นกี้)
ความยาวทั้งหมดของกลองจากหน้ากลองถึงลําโพง (ก้นกี้)

ขนาด (นิ้ว)
๑๒
๔๑.๕
๒๔.๕
๒๑.๕
๑๖
๑๙.๕
๑๑.๕
๕๙.๕
๘๔

ภาพที่ ๒๑๓ หน้ ากลองก้นยาวใบที่ ๑ วัดจองกลาง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

๑๒๑พ

ภาพที่ ๒๑๔ การร้ อยสายดึงเร่ งเสียงกลองก้นยาวใบที่ ๑ วัดจองกลาง
ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๒๑๕ ไหกลองก้ นยาวใบที่ ๑ วัดจองกลาง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๒๑๖ เล็บช้ างและข่ วยกลองก้ นยาวใบที่ ๑ วัดจองกลาง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

๑๒๒พ

เล็บช้างของกลองก้นยาวใบที่ ๑ วัดจองกลางนั้นมีลกั ษณะที่พิเศษแตกต่างจากลักษณะเล็บช้าง
ปกติ กล่าวคือ จะสังเกตเห็นว่า เล็บช้างมีขนาดยาวและปลายเล็บช้างงอนเชิด เปิ ดปลายเล็บด้านบนทํา
มุมแหลมเทลาดลง ส่ วนด้านล่างของปลายเล็บบากให้ราบเป็ นมุมฉาก แล้วจึงกลึงปิ ดปลายเล็บที่คอ
กลอง โดยทําเป็ นร่ องเพื่อสอดข่วยกลองไว้ ข่วยกลองก้นยาวใบนี้ ทาํ จากขดลวดขนาดเล็กและร้ อย
เชือกไนลอนสี เขียวระหว่างสายดึงเร่ งเสี ยงกับเล็บช้างทีละเล็บสอดผ่านสลับฟันปลา เพื่อขัดข่วยกลอง
กันไว้ไม่ให้ลื่นหลุดอีกชั้นหนึ่ง

ภาพที่ ๒๑๗ เอวกลองก้ นยาวใบที่ ๑ วัดจองกลาง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๒๑๘ ฐานก้ นกีต้ กแต่ งด้วยสีแดงและสีขาว วัดจองกลาง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

กลองก้นยาวใบที่ ๒ ของวัดจองกลางทําจากไม้ผกั กุ่ม ทาสี ดาํ ทั้งใบ ส่ วนคอกลองทาสี เขี ยว
เปลือกมะนาว เอวกลองทาด้วยแถบสี เหลือง สี เขียว และสี แดงเป็ นสัญลักษณ์ของสี ธงชาติรัฐชาน

๑๒๓พ

ภาพที่ ๒๑๙ กลองก้ นยาวใบที่ ๒ วัดจองกลาง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๒๒๐ หน้ ากลองก้ นยาวใบที่ ๒ วัดจองกลาง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

สําหรับหน้ากลองก้นยาวใบที่ ๒ วัดขนาดเส้นผ่านหน้ากลองได้ ๑๗.๒ x ๑๖ นิ้ว เนื่องจากหน้า
กลองเป็ นมุมเหลี่ยม ๑ มุม ไม่เป็ นวงกลมรอบตลอดไหกลอง อาจเกิดจากการพองตัวของเนื้ อไม้ ทํา
จากไม้ซอ้

๑๒๔พ

ภาพที่ ๒๒๑ การร้ อยสายเร่ งดึงเสียงกับหูหิ่งกลองก้ นยาว วัดจองกลาง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๒๒๒ เล็บช้ างและข่ วยกลองก้ นยาวใบที่ ๒ วัดจองกลาง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

กลองก้นยาวใบที่ ๒ นี้ มีเล็บช้างผอมแต่มีขนาดยาว การกลึงเล็บช้างคล้ายกับกลองก้นยาวใบ
ที่ ๑ แต่มีความคมชัด และรอยนูนของปลายเล็บช้างที่ได้สัดส่ วนเท่ากัน ถึงแม้บางเล็บจะพังไปแล้ว แต่
ก็ยงั เห็นรู ปทรงชัดเจน ส่ วนข่วยกลองทําจากหวายขด ไม่มีการตอกหมุดหรื อตะปูเพื่อตรึ งหวายไว้กบั
เล็บช้างหรื อคอกลอง

๑๒๕พ

ภาพที่ ๒๒๓ เอวกลองก้ นยาวใบที่ ๒ วัดจองกลาง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๒๒๔ การบากควัน่ รอยลูกแก้ วกลองก้นยาวใบที่ ๒ วัดจองกลาง
ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๒๒๕ ฐานก้ นกีแ้ ละการตกแต่ งฐานก้นกีก้ ลองยาวใบที่ ๒
วัดจองกลาง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

๑๒๖พ

กลองก้นยาวใบที่ ๒ ของวัดจองกลาง มีขนาดและสัดส่ วนสรุ ปได้ดงั นี้
ส่ วนต่าง ๆ ของกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางหน้ากลอง
ความยาวเส้นรอบไหกลอง
ความสู งของไหกลอง
เส้นรอบวงฐานไหกลอง
เส้นรอบวงเอวกลอง
เส้นรอบวงก้นกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางลําโพงกลอง
ความยาวจากฐานไหกลองถึงลําโพง (ก้นกี้)
ความยาวทั้งหมดของกลองจากหน้ากลองถึงลําโพง (ก้นกี้)

ขนาด (นิ้ว)
๑๖ x ๑๗.๒
๔๑.๕
๕๕
๒๑.๕
๑๖
๑๙.๕
๑๑.๕
๕๙.๕
๘๔

ภาพที่ ๒๒๖ การเขียนสีประดับก้ นกีด้ ้ านล่ างกลองก้ นยาวใบที่ ๒
วัดจองกลาง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

กลองก้นยาวใบที่ ๓ ของวัดจองกลางทาสี ดาํ ทั้งใบ ส่ วนคอกลองทาสี เขียวเปลือกมะนาวจาก
คอกลองถึ งปลายหางกลองแบ่งออกเป็ น ๓ ส่ วนเท่า ๆ กันทาด้วยแถบสี เหลื อง สี เขียว และสี แดง
เป็ นสัญลักษณ์ของสี ธงชาติรัฐชาน

๑๒๗พ

ภาพที่ ๒๒๗ กลองก้ นยาวใบที่ ๓ วัดจองกลาง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๒๒๘ หน้ ากลองก้ นยาวใบที่ ๓ วัดจองกลาง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๒๒๙ การร้ อยสายดึงเร่ งเสียงกับหนังหุ้มหน้ ากลองก้นยาวใบที่ ๓
วัดจองกลาง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

๑๒๘พ

ภาพที่ ๒๓๐ เล็บช้ างและข่ วยกลองก้ นยาวใบที่ ๓ วัดจองกลาง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๒๓๑ เอวกลองก้ นยาวใบที่ ๓ วัดจองกลาง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๒๓๒ ฐานก้ นกีก้ ลองก้ นยาวใบที่ ๓ วัดจองกลาง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

๑๒๙พ

ภาพที่ ๒๓๓ ก้ นกีก้ ลองก้ นยาวใบที่ ๓ วัดจองกลาง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

กลองก้นยาวใบที่ ๓ ของวัดจองกลาง ตําบลนํ้าลัน่ เมืองสี ป่อ มีขนาดและสัดส่ วนดังนี้
ส่ วนต่าง ๆ ของกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางหน้ากลอง
ความยาวเส้นรอบไหกลอง
ความสู งของไหกลอง
เส้นรอบวงฐานไหกลอง
เส้นรอบวงเอวกลอง
เส้นรอบวงก้นกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางลําโพงกลอง
ความยาวจากฐานไหกลองถึงลําโพง (ก้นกี้)
ความยาวทั้งหมดของกลองจากหน้ากลองถึงลําโพง (ก้นกี้)

ขนาด (นิ้ว)
๑๐.๗
๓๙
๒๒.๕
๒๖.๒
๑๔
๒๐
๑๑.๓
๔๖.๖
๖๙.๑

กลองก้นยาวใบนี้ เป็ นกลองขนาดเล็กจากสัดส่ วนดังกล่าวข้างต้นจะเห็นว่า หน้ากลองก้นยาว
ใบนี้ ๑๐.๗ นิ้ ว ส่ วนเอวกลองมี เส้ นรอบวงวัดได้ ๑๔ นิ้ ว ความยาวจากไหกลองถึ ง ลําโพงก้นกี้ มี
ความยาวทั้งสิ้ น ๔๖.๖ นิ้ว ส่ วนไหกลองยาว ๒๒.๕ นิ้ว จะเห็นได้วา่ สัดส่ วนของไหกลองและความ
ยาวจากไหกลองถึงก้นกี้มีสัดส่ วนใกล้เคียง ๑ : ๒ คือ ๒๒.๕ : ๔๖.๖ นิ้ว

๑๓๐พ

๖.๖.๑.๑๒ กลองก้นยาววัดห่อง

ภาพที่ ๒๓๔ วัดจองห่ อง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๒๓๕ บริเวณวัดจองห่ อง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

วัดจองห่ องเป็ นวัดที่เก่าแก่ ประจําตําบลนํ้าลัน่ มี เจ้าหย่าจินต๊ะ อายุ ๕๐ ปี เป็ นรองเจ้าอาวาส
และมีเจ้าสัจจะรั บตําแหน่ งเจ้าอาวาส ซึ่ งท่านสามารถตีกลองก้นยาวได้เป็ นอย่างดี วัดจองห่ องมี
กลองก้นยาวประจํา วัด ๒ ใบ สํา หรั บ ให้ค ณะศรั ท ธาในหมู่บ ้า นได้นํา ออกมาตี ใ นงานปอยต่ าง ๆ
สําหรับตีประกอบการฟ้ อนนก ฟ้ อนโต

๑๓๑พ

ภาพที่ ๒๓๖ เจ้ าหย่ าจินต๊ ะ รองเจ้ าอาวาสวัดจองห่ อง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๒๓๗ กลองก้นยาวใบที่ ๑ วัดจองห่ อง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

กลองก้นยาวใบที่ ๑ วัดจองห่ องทําจากไม้ซ้อ อายุ ๒๕ ปี มี ระบายเย็บด้วยผ้าประดับตกแต่ง
ไหกลองจากขอบหน้ากลองด้านบน เป็ นระบายจับจีบ ๓ ชั้น ชั้นละ ๑ สี จับระบายเป็ นแถบสี เหลือง
สี เขียว สี แดง สอดคล้องกับการตกแต่งคอกลองที่ทาเป็ นแถบสี เหลือง สี เขียว สี แดง พร้อมจุดวงกลม
สี ขาวรอบคอกลอง และสอดคล้องกลับเอวกลองที่ตกแต่งด้วยการทาสี แถบสี เหลือง สี เขียว สี แดง
พร้ อมจุดวงกลมสี ขาว ๑ ดวง อี กทั้งสอดคล้องกับ การตกแต่ งที่ ฐานก้นกี้ ด้านบนระบายสี เป็ นเส้ น
รอบวง ๓ ชั้น ชั้นละ ๑ แถบสี เป็ นสี เหลือง สี เขียว สี แดงพร้อมจุ ดวงกลมรายล้อมรอบฐานก้นกี้ ส่ วน

๑๓๒พ

ไหกลองและหางกลองทาสี ดาํ ส่ วนผ้าที่ ทาํ สายสะพายเป็ นผ้าสี แดง กลองก้นยาวใบนี้ มีหน้ากลอง
ขนาด ๑๑ นิ้ว ไหยาว ๒๒.๕ นิ้ว เล็บช้างทากลองสี ดาํ ไม่มีการประดับหมุดหรื อตอกตะปู ข่วยกลอง
ทําจากขดลวดหวายได้รับการตรึ งด้วยการตอกตะปูลงบนข่วยกลอง

ภาพที่ ๒๓๘ หน้ ากลองก้นยาวใบที่ ๒ วัดจองห่ อง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๒๓๙ ระบายผ้าประดับกลองก้ นยาวใบที่ ๑
วัดจองห่ อง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

๑๓๓พ

ภาพที่ ๒๔๐ เล็บช้ างและข่ วยกลองก้ นยาวใบที่ ๑ วัดจองห่ อง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๒๔๑ เอวกลองก้ นยาวใบที่ ๑ วัดจองห่ อง
ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๒๔๒ ก้ นกีข้ องกลองก้นยาวใบที่ ๑ วัดจองห่ อง
ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๒๔๓ การประดับตกแต่ งก้ นกีด้ ้ านล่ างของกลองก้ นยาวใบที่ ๑
วัดจองห่ อง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

๑๓๔พ

ดังจะเห็นว่า การประดับตกแต่งของกลองก้นยาวใบที่ ๑ มีความสอดคล้องและแสดงอัตลักษณ์
ทางการสร้ างชาติอย่างชัดเจนด้วยการเลือกใช้สีและการเลือกใช้รูปทรงเรขาคณิ ต ทั้งนี้ การประดับ
ตกแต่งสี ของกลองก้นยาวปรากฏอยู่มากถึ ง ๖ ตําแหน่ ง (คอกลอง เอวกลอง ปลายหางกลอง ก้นกี้
ด้านบน ก้นกี้ดา้ นล่าง การใช้ระบายผ้าประดับตกแต่งไหกลอง) การตกแต่งกลองก้นยาวใบนี้ มีความ
สอดคล้องและต่อเนื่องกันตลอดทั้งใบ เจ้าหย่าจินต๊ะได้กล่าวถึงการประดับกลองก้นยาวใบนี้ไว้วา่
ตกแต่ งเอง ได้ กลองมาก็ทาสี ตกแต่ งเอง ออกแบบใหม่ เอง ทาตามที่ อยากเห็น ทาตามที่
ความชอบ อยากให้ เป็ นเอกลั ก ษณ์ ของที่ นี่ อ ยู่ แ ล้ ว เรื่ องสี ก็ เ ป็ นสี ธงชาติ ไม่ ไ ด้ มี
ความหมายอะไร ตั้งแต่ ผ้าคลุม หลวงพี่กม็ าทาเอง
(เจ้าหย่าจินต๊ะ, สัมภาษณ์, ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗)
กลองก้นยาวใบที่ ๑ มีขนาดและสัดส่ วนสรุ ปได้ดงั นี้
ส่ วนต่าง ๆ ของกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางหน้ากลอง
ความยาวเส้นรอบไหกลอง
ความสู งของไหกลอง
เส้นรอบวงฐานไหกลอง
เส้นรอบวงเอวกลอง
เส้นรอบวงก้นกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางลําโพงกลอง
ความยาวจากฐานไหกลองถึงลําโพง (ก้นกี้)

ขนาด (นิ้ว)
๑๑
๔๐
๒๒.๕
๑๙.๕
๑๒.๕
๑๙.๕
๑๒
๔๔.๕

กลองก้นยาวใบนี้ มีขนาดและสัดส่ วนที่ตรงตามสัดส่ วนกลองสามหัก กล่าวคือความยาวของ
ไหกลองเป็ นอัตราส่ วน ๑ : ๒ ของความยาวจากฐานไหกลองถึงลําโพง (ก้นกี้) ดังแสดงไว้ในตาราง
จะเห็ นว่า ไหกลองมี ความยาววัดได้จากหน้าก้นกลองถึ งคอกลอง ๒๒.๕ นิ้ ว ส่ วนความยาวจาก
ฐานไหกลองถึงลําโพง (ก้นกี้) นั้นวัดได้ ๔๔.๕ นิ้วอย่างพอดี
กลองก้นยาวใบที่ ๒ วัดจองห่ องเก็บไว้โดยเจ้าหย่าจิ นต๊ะ รองเจ้าอาวาส นําไปผูกติ ดไว้กบั เสา
ศาลาการเปรี ยญของวัด เสาที่ ผูกกลองก้นยาวใบนี้ เป็ นเสาด้านขวามื อของพระประธานในศาลาการ
เปรี ยญ กลองใบที่ ๒ นี้มีอายุประมาณ ๕๐ ปี ท่านรองเจ้าอาวาสได้อธิ บายเกี่ยวกับกลองก้นยาวใบนี้ไว้วา่

๑๓๕พ

กลองก้ น ยาวใบนี ้อ ายุอ ย่ า งต ่า ๕๐ ปี มี เ สี ย งดี ที่ สุ ด ในละแวกนี ้ ดี ก ว่ า กลองใบแรก
ส่ วนสั ดส่ วนก็ส วยงาม ท าจากไม้ ผัก กุ่ ม ส าหรั บใบนี ้ไ ม่ ตกแต่ ง ไม่ ใ ส่ ระบายทั้ งสิ ้ น
(เจ้าหย่าจินต๊ะ, สัมภาษณ์, ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗)

ภาพที่ ๒๔๔ กลองก้ นยาวใบที่ ๒ วัดจองห่ อง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๒๔๕ หน้ ากลองก้นยาวใบที่ ๒ วัดจองห่ อง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

๑๓๖พ

ภาพที่ ๒๔๖ การร้ อยดึงเร่ งเสียงกลองก้นยาวกับหน้ ากลองก้ นยาวใบที่ ๒
วัดจองห่ อง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๒๔๗ ไหกลองก้ นยาวใบที่ ๒ วัดจองห่ อง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

๑๓๗พ

ภาพที่ ๒๔๘ เล็บช้ าง ข่ วยกลอง และการตกแต่งคอกลองก้ นยาวใบที่ ๒
วัดจองห่ อง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๒๔๙ เอวกลองและการบากควัน่ รอยลูกแก้ วกลองก้นยาวใบที่ ๒
วัดจองห่ อง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

กลองก้นยาวใบที่ ๒ ทาสี ดาํ ทั้งลูก ดังจะเห็ นได้ว่าไม่มีการประดับตกแต่งสี อื่นใด นอกจาก
การทาสี แดงเพียงสี เดียวลงบน ๓ ตําแหน่ งของกลองก้นยาวคื อ การตกแต่งทาสี แดงที่คอกลอง เอว
กลอง และปลายหางกลองก้นยาวก่อนถึงก้นกี้ ลักษณะการตกแต่งสี กลองก้นยาวด้วยสี ดาํ และตกแต่ง
๓ ตําแหน่งของกลองก้นยาวประเภทนี้ ถือว่าเป็ นการตกแต่งแบบดั้งเดิม คือใช้สีดาํ ซึ่ งเป็ นสี ที่ปรากฏ
ในการทาสี กลองก้นยาว ในอดีตใช้การย้อมเปลือกของต้นรัก เพื่อให้สีดาํ มาทารักษาผิวไม้ไม่ให้มอด
แมลงกัดเนื้ อไม้ แต่ปัจจุบนั สี ดาํ จากรักธรรมชาติไม่ค่อยปรากฏและหายากในท้องตลาด ปั จจุบนั ไม่
ปรากฏการทาสี กลองก้นยาวด้วยรักธรรมชาติอีกต่อไป พบแต่การใช้สีน้ าํ มันหรื อสี ก่อสร้างทาเนื้ อไม้
และกลองก้นยาว กลองก้นยาวใบที่ ๒ มีขนาดและสัดส่ วนสรุ ปได้ดงั นี้

๑๓๘พ

ส่ วนต่าง ๆ ของกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางหน้ากลอง
ความยาวเส้นรอบไหกลอง
ความสู งของไหกลอง
เส้นรอบวงฐานไหกลอง
เส้นรอบวงเอวกลอง
เส้นรอบวงก้นกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางลําโพงกลอง
ความยาวจากฐานไหกลองถึงลําโพง (ก้นกี้)
ความยาวทั้งหมดของกลองจากหน้ากลองถึงลําโพง (ก้นกี้)

ขนาด (นิ้ว)
๑๑
๓๗
๒๐
๒๐
๑๕
๒๐
๑๓.๕
๔๒.๕
๖๒.๕

ภาพที่ ๒๕๐ การตกแต่งปลายหางกลองก้นยาวใบที่ ๒ วัดจองห่ อง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๒๕๑ ก้ นกีด้ ้ านล่ างของกลองก้ นยาวใบที่ ๒ วัดจองห่ อง ตาบลนา้ ลัน่ เมืองสีป่อ

๑๓๙พ

๖.๖.๒ ผูว้ ิจยั ได้เก็บข้อมูลจากวัดและหมู่บา้ นที่อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของเส้นทางรถไฟเขต
ตําบลเหลาขุ่นและตําบลรอบเวียงสี ป่อ ๕ หมู่บา้ น ๗ วัดดังนี้
๖.๖.๒.๑ บ้านปางกี่

ภาพที่ ๒๕๒ กลองก้นยาวบ้ านปางกี่ ตาบลรอบเวียง เมืองสีป่อ

กลองบ้านปางกี่ หุ่ นกลองทาสี ดาํ เอวกลองทาสี แดง สายสะพายทําจากผ้าดิบย้อมสี แดง หน้า
กลองอยู่ในสภาพที่ดี แสดงถึงการดูแลรักษาที่ดี สายดึงหน้ากลองทําจากเชื อกไนลอน เก็บรักษาไว้
ที่ตาํ บลบ่อโจ่ เมืองสี ป่อ ซื้ อมาจากเมืองจ๊อกแม บ้านนํ้าฮูตอง มีอายุ ๓ ปี ทําจากไม้ซ้อ สายดึงทําจาก
เชื อกไนลอน หุ่ นกลองทาสี ดาํ ไม่ใช้รักทา จะสังเกตได้ว่า ข่วยกลองของบ้านปางกี่ ทาํ จากลวดเส้ น
เล็กที่ควัน่ กันเป็ นเกลี ยว ซึ่ งพบได้เป็ นส่ วนน้อย เนื่องจากส่ วนใหญ่จะทําจากขดลวดขนาดหนาเป็ น
วงแหวนชั้นเดี ย ว สี ที่ ใ ช้ตกแต่ ง หุ่ นกลองทําจากสี พ ลาสติ กทาบ้า น สํา หรั บ เอวกลองนั้นทาสี แดง
หมายถึงชาติ กลองอยูใ่ นสภาพที่ดีมีขนาดดังนี้
ส่ วนต่าง ๆ ของกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางหน้ากลอง
ความยาวเส้นรอบไหกลอง
ความสู งของไหกลอง
เส้นรอบวงฐานไหกลอง
เส้นรอบวงเอวกลอง
เส้นรอบวงก้นกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางลําโพงกลอง
ความยาวจากฐานไหกลองถึงลําโพง (ก้นกี้)
ความยาวทั้งหมดของกลองจากหน้ากลองถึงลําโพง (ก้นกี้)

ขนาด (นิ้ว)
๑๑
๓๕.๕
๒๔
๒๐.๒
๑๔
๑๘
๑๒
๔๒
๖๘

๑๔๐พ

ภาพที่ ๒๕๓ หน้ ากลองก้นยาว บ้ านปางกี่

ภาพที่ ๒๕๔ การขึน้ สายดึงและขอบหน้ ากลองก้ นยาวบ้ านปางกี่

๑๔๑พ

ภาพที่ ๒๕๕ เส้ นดึงหน้ ากลองทาจากเชือกไนลอน

ภาพที่ ๒๕๗ การกลึงลูกแก้ วจากฐานไหกลอง
ถึงเอวกลอง

ภาพที่ ๒๕๖ ข่ วยกลองและเล็บช้ าง

ภาพที่ ๒๕๘ เอวกลองก้นยาว บ้ านปางกี่

๖.๖.๒.๒ บ้านเหลาขุ่น
บ้านเหลาขุ่นเป็ นหมู่บา้ นที่พบว่ามีกลองก้นยาวที่สําคัญหลายใบ ผูว้ ิจยั ได้มีโอกาสเก็บข้อมูล
กลองก้นยาวจากบ้านครู ปั่นจิ๊กต๊ะ
๖.๖.๒.๒.๑ บ้านครู ปั่นจิ๊กต๊ะ ประธานหมู่บา้ นเหลาขุ่น
๖.๖.๒.๒.๒ บ้านจายสุ ปัญญา (บ้านนายสุ ปัญญา) มีกลองหนังเยือง
๖.๖.๒.๒.๓ บ้านจายอื่อ (นายอื่อ) นางปอยอ่อง มีกลองเจ้าเมืองจากเจ้าขุนแข่

๑๔๒พ

๖.๖.๒.๒.๔ บ้านนางจ่า มีกลองใบเล็ก แต่เป็ นกลองโบราณ
๖.๖.๒.๒.๕ วัดนาป่ าง วัดประจําตําบลเหลาขุ่น
๖.๖.๒.๒.๑ บ้านครู ปั่นจิ๊กต๊ะ ประธานหมู่บา้ นเหลาขุ่น

ภาพที่ ๒๕๙ บรรยากาศบ้ านเหลาขุ่น เวียงสีป่อ รัฐชาน

ตําบลเหลาขุ่นเป็ นหนึ่ งในคณะศรัทธาวัดนาป่ างซึ่ งประกอบด้วยบ้านย่อยคือ โห่ โข บ้านขุนจอง
บ้านเตจัน บ้านหลอย (บ้านดอย) บ้านตึงคํา และบ้านเหลาขุ่น รวมทั้งหมด ๖ หมู่บา้ น บ้านเหลาขุ่น
อยู่ทางทิศใต้ ถื อเป็ นบริ เวณชายแดนของเมืองสี ป่อที่ติดกับเขตตําบลบ่อจูลงสู่ ทางทิศใต้มุ่งหน้าเข้า
ตําบลเจ้าเม เมืองเมมโย และเมืองมัณฑเลย์ในทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามลําดับ
ครู ปั่นจิ๊กต๊ะเกิดที่บา้ นเหลาขุ่น อายุ ๕๘ ปี ปัจจุบนั เป็ นคณะกรรมการวัดก้างหม่อ (วัดพระธาตุ
บ่อจู) ปั จจุบนั ยังดํารงตําแหน่งประธานหมู่บา้ นและเป็ นผูช้ ่ วยกํานัน อาศัยอยู่ที่บา้ นเหลาขุ่น ตําบล
เหลาขุ่น เมืองสี ป่อ

๑๔๓พ

ภาพที่ ๒๖๐ บ้ านครู ปั่นจิก๊ ต๊ ะ ประธานหมู่บ้านเหลาขุ่น

ภาพที่ ๒๖๑ ครู ปั่นจิก๊ ต๊ะ ประธานหมู่บ้านเหลาขุ่น

ครู ปั่นจิ๊กต๊ะมีกลองก้นยาว ๒ ใบซึ่ งเป็ นกลองประจําบ้านเหลาขุ่น กลองทั้ง ๒ ใบเก็บไว้ที่บา้ น
ของหัวหน้า หมู่ บา้ น หากใครต้องการใช้ก็มาขอยืมใช้ไ ด้ และนํามาคื นที่ บา้ นหัวหน้า หมู่ บา้ น ทุ ก
หมู่บา้ นจะมีกลองประจําหมู่บา้ น ครู ปั่นจิ๊กต๊ะได้ให้สัมภาษณ์ ถึงความสําคัญของกลองก้นยาวทั้ง ๒
ใบไว้วา่

๑๔๔พ

กลองก้ นยาวเป็ นสั ญลักษณ์ ของไตใหญ่ ต้ องมี ทุกบ้ าน ทุกหมู่บ้านต้ องมี ใช้ ตีงานปอย
เดื อนห้ า งานปอยปี ใหม่ งานปอยส่ างลองเป็ นงานใหญ่ ๆ สาคั ญต้ องมี กลองก้ นยาว
กลองทั้ง ๒ ลูกนี ้สั่งทาไว้ แล้ ว เขาทาไว้ แล้ วก็ไปเอามา เมื่ อก่ อนผมก็ตี แต่ ตอนนี ้ใ ห้
เด็ก ๆ ตีกลองกันในหมู่บ้านเป็ นกันเยอะ ไม่ ต้องตีเองแล้ ว
(ปั่ นจิ๊กต๊ะ, สัมภาษณ์, ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗)
กลองก้นยาวทั้ง ๒ ใบมีประวัติที่น่าสนใจ กล่าวคือกลองใบที่ ๑ เป็ นกลองที่ซ้ื อมาจากบ้านคาย
ต้นฮุง เมืองจ๊อกแม มีขนาดหน้ากลอง ๑๐ นิ้ว ซื้ อมา ๑๕ ปี ที่แล้วในราคา ๓๕๐,๐๐๐ จ๊าด พร้อมด้วย
มองและฉาบ ส่ วนอีกใบหนึ่ งที่ มีขนาดใหญ่กว่านั้น มีขนาดหน้ากลอง ๑๔.๕ นิ้ ว ซึ่ งถื อว่าเป็ นหน้า
กลองที่ใหญ่ขนาดปกติ มักพบว่า หน้ากลองขนาดใหญ่จะมีขนาด ๑๓ นิ้ว อาจเนื่ องมาจากไม้ที่พบใน
การทํากลองนั้นมีขนาดใหญ่ จึงรักษาเนื้ อไม้ไว้ให้มากที่สุด กลองใบนี้ ซ้ื อมาจากบ้านฮํางาย เมืองกึ๋ ง
ในราคา ๕๕๐,๐๐๐ จัต
ครู ปั่นจิ๊กต๊ะเก็บรักษากลองใบที่ ๑ โดยผูกกลองติดไว้กบั เสาเรื อน ตรงหน้าหิ้ งบูชาครู กลอง
ก้นยาวใบนี้เป็ นกลองที่มีสีดาํ ทั้งใบ แต่ทาสี เฉพาะตรงเอวกลองแถบสี แดง สี เขียว สี เหลืองไว้ในบ้าน
ดังจะเห็นในสภาพว่า กลองอยูด่ า้ นหน้าหิ้ งบูชาครู ด้านบนเป็ นรู ปพระที่ศรัทธานับถือ ถือเป็ นบริ เวณ
ที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ในบ้าน เป็ นที่สวดมนต์ไหว้พระ ส่ วนกลองอีกใบที่ทาสี กลองดําสนิ ททั้งใบนั้นเป็ นกลอง
ที่ซ้ื อมาจากเมืองจ๊อกแม ผูกติดกับเสาเรื อนด้านนอกหน้าบ้าน เพื่อความเป็ นสิ ริมงคลกับบ้าน

๑๔๕พ

ภาพที่ ๒๖๒ การเก็บรักษากลองก้ นยาวใบที่ ๑ บ้ านเหลาขุ่น ของครู ปั่นจิก๊ ต๊ ะ

กลองก้นยาวใบที่ ๒ ของครู ปั่นจิ๊กต๊ะมีหน้ากลองขนาด ๑๔.๕ นิ้ ว ใหญ่กว่ากลองอีกใบหนึ่ ง
ที่มีอยูใ่ นบ้าน เอวกลองวัดเส้นรอบวงได้ ๑๗ นิ้ ว และความสู งของกลองทั้งใบมีขนาด ๗๕ นิ้ ว จัด
ว่าเป็ นกลองก้นยาวที่ มีขนาดใหญ่ กลองก้นยาวใบนี้ เมื่ อวัดขนาดทุ กส่ วนแล้วพบว่ามี รายละเอี ย ด
ปรากฏดังนี้

๑๔๖พ

ส่ วนต่าง ๆ ของกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางหน้ากลอง
ความยาวเส้นรอบไหกลอง
ความสู งของไหกลอง
เส้นรอบวงฐานไหกลอง
เส้นรอบวงเอวกลอง
เส้นรอบวงก้นกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางลําโพงกลอง
ความยาวจากฐานไหกลองถึงลําโพง (ก้นกี้)
ความยาวทั้งหมดของกลองจากหน้ากลองถึงลําโพง (ก้นกี้)

ขนาด (นิ้ว)
๑๔.๕
๔๕.๕
๒๒
๒๔
๑๗
๒๓
๑๕.๕
๕๓
๗๕

ภาพที่ ๒๖๓ กลองก้ นยาวใบที่ ๒ ของครู ปั่นจิก๊ ต๊ ะ บ้ านเหลาขุ่น

๑๔๗พ

ภาพที่ ๒๖๔ หน้ ากลองก้ นยาวใบที่ ๑ ของครู ปั่นจิก๊ ต๊ ะ บ้ านเหลาขุ่น

ภาพที่ ๒๖๕ การร้ อยหนังหุ้มหน้ ากลองก้ นยาวของครู ปั่นจิก๊ ต๊ ะ บ้ านเหลาขุ่น

ภาพที่ ๒๖๖ การเดินเส้ นดึงหนังหน้ ากลองก้นยาวของครู ปั่นจิก๊ ต๊ ะ บ้ านเหลาขุ่น
เมืองสีป่อ

๑๔๘พ

ภาพที่ ๒๖๗ เล็บช้ างและการวางสายดึงเร่ งหนังหน้ ากลองลงร่ องเล็บช้ างและข่ วยกลอง

ภาพที่ ๒๖๘ การลดระดับของฐานไหกลอง การควัน่ บากรอยลูกแก้ วสู่ เอวกลอง

๑๔๙พ

ภาพที่ ๒๖๙ เอวกลองก้นยาวทาแถบสีเหลือง สีเขียว สีแดง

ภาพที่ ๒๗๐ การควัน่ บากรอยลูกแก้ วจากใต้ เอวกลองถึงก้นกี้

๑๕๐พ

ภาพที่ ๒๗๑ ก้นกีป้ ระดับด้วยยางรถยนต์

ภาพที่ ๒๗๒ ก้ นกีม้ องจากด้ านใต้ ก้นกลอง

กลองก้นยาวใบที่ ๒ ทําจากไม้ซอ้ ทาสี ดาํ ทั้งใบ ไม่มีสีอื่นตกแต่ง หนังกลองหุ ้มด้วยหนังวัว อยูใ่ น
สภาพที่ดี มีสัดส่ วนที่สวยงาม หน้ากลอง ๑๐ นิ้ว เอวกลอง ๑๒.๕ นิ้ว ความยาวของไหกลอง ๒๒.๓ นิ้ ว
ความยาวของกลองทั้งใบ ๖๐ นิ้ว ได้สัดส่ วนกลองสามหัก เป็ นกลองที่มีขนาดเล็กด้วยขนาดหน้ากลอง
และมีขนาดกะทัดรัดได้รูปทรง อีกทั้งมีเสี ยงดี ตีเสี ยงดัง

ภาพที่ ๒๗๓ การเก็บรักษากลองก้ นยาวใบที่ ๒ ของครู ปั่นจิก๊ ต๊ ะ บ้ านเหลาขุ่น

กลองก้นยาวใบที่ ๒ มีหน้ากลองขนาด ๑๐ นิ้ว เป็ นกลองขนาดเล็ก ความสู งไหกลองวัดได้ ๒๒.๓
นิ้ว เส้นรอบเอวกลองวัดได้เพียง ๑๒.๕ นิ้ ว กลองใบนี้ นบั ว่าเป็ นกลองที่มีเอวและหน้ากลองขนาดเล็ก
ใบหนึ่งในเมืองสี ป่อ

๑๕๑พ

กลองใบนี้มีขนาดและสัดส่ วนดังนี้
ส่ วนต่าง ๆ ของกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางหน้ากลอง
ความยาวเส้นรอบไหกลอง
ความสู งของไหกลอง
เส้นรอบวงฐานไหกลอง
เส้นรอบวงเอวกลอง
เส้นรอบวงก้นกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางลําโพงกลอง
ความยาวจากฐานไหกลองถึงลําโพง (ก้นกี้)
ความยาวทั้งหมดของกลองจากหน้ากลองถึงลําโพง (ก้นกี้)

ขนาด (นิ้ว)
๑๐
๓๕
๒๒.๓
๑๗.๕
๑๒.๕
๑๗
๑๒
๔๘.๒
๗๕

ภาพที่ ๒๗๔ หน้ ากลองก้ นยาวใบที่ ๒ ของครู ปั่นจิก๊ ต๊ ะ บ้ านเหลาขุ่น

๑๕๒พ

ภาพที่ ๒๗๕ การร้ อยเส้ นดึงสายเร่ งหน้ ากลองกับหนังหุ้มหน้ ากลอง

ภาพที่ ๒๗๖ เส้ นดึงหนังหน้ ากลองพาดผ่านไหกลอง

๑๕๓พ

ภาพที่ ๒๗๗ การสอดเส้ นดึงหนังกลองลงร่ องเล็บช้ างและข่ วยกลอง

ภาพที่ ๒๗๘ การควัน่ บากลูกแก้ วจากฐานไหกลองสู่ เอวกลอง

๑๕๔พ

ภาพที่ ๒๗๙ เอวกลองก้ นยาวใบที่ ๒ ของครู ปั่นจิก๊ ต๊ ะ บ้ านเหลาขุ่น

ภาพที่ ๒๘๐ ฐานก้ นกีจ้ ากด้ านบนกลองก้ นยาวใบที่ ๒ ภาพที่ ๒๘๑ ฐานก้ นกีม้ องจากด้ านล่ าง กลองก้นยาว
บ้ านเหลาขุ่น
ใบที่ ๒ บ้ านเหลาขุ่น

๑๕๕พ

ภาพที่ ๒๘๒ กลองก้นยาวใบที่ ๒ ของครู ปั่นจิก๊ ต๊ ะ บ้ านเหลาขุ่น

๖.๖.๒.๒.๒ บ้านจายสุ ปัญญา (บ้านนายสุ ปัญญา) มีกลองหนังเยือง
ครู ปั่นจิ๊กต๊ะ หัวหน้าบ้านเหลาขุ่น ได้นาํ ผูว้ ิจยั ไปศึกษากลองก้นยาวอีกใบหนึ่ งที่พบในหมู่บา้ น
เก็บรักษาไว้ที่บา้ นจายสุ ปัญญาซึ่ งเป็ นลูกบ้านของผูใ้ หญ่บา้ นเหลาขุ่น โดยมีผใู ้ หญ่บา้ นนําทางเดินเข้า
ไปในหมู่บา้ นเหลาขุ่น เพื่อไปพบบ้านจายสุ ปัญญา

๑๕๖พ

ภาพที่ ๒๘๓ การเดินทางด้ วยเท้ าไปบ้ านจายสุ ปัญญา

ภาพที่ ๒๘๔ บ้ านจายสุ ปัญญาด้ านหลังเป็ นแปลงเกษตร

๑๕๗พ

ภาพที่ ๒๘๕ ด้ านหน้ าบ้ านจายสุ ปัญญา

ภาพที่ ๒๘๖ ครู ปั่นจิก๊ ต๊ ะกาลังเดินขึน้ บันไดบ้ านจายสุ ปัญญา

๑๕๘พ

ภาพที่ ๒๘๗ การเก็บกลองก้ นยาวภายในบ้ านใต้ หงิ้ ครูของจายสุ ปัญญา

จายสุ ปัญญา อายุ ๕๕ ปี ทําหน้าดูแลรักษากลองก้นยาวใบนี้ ของบ้านไว้ จายสุ ปัญญามีกลอง ๑
ใบ เป็ นกลองของบรรพบุรุษที่ตกสื บทอดกันมาภายในครอบครัว สื บได้วา่ มาจากทางสายของคุณลุ ง
ของจายสุ ปัญญาอีกทอดหนึ่ง มีที่มาจากบ้านสวนอ้อยซึ่ งอยูต่ รงข้ามกับบ้านเหลาขุ่น

ภาพที่ ๒๘๘ จายสุ ปัญญา เจ้ าของกลองก้ นยาว

๑๕๙พ

กลองใบนี้ทาํ จากไม้ผกั กุ่ม หนังกลองทําจากหนังเยือง (หนังเลียงผา) ถือว่าเป็ นสัตว์มงคล หนัง
ชักหรื อสายดึงเร่ งเสี ยงทําจากหนังวัว กลองใบนี้ทาสี ดาํ ทั้งใบ แต่สายเร่ งดึงเสี ยงทําจากเชื อกไนลอนสี
ขาว กลองมีขนาดหน้ากลอง ๑๓ นิ้ ว เอวกลอง ๑๕ นิ้ ว ไหกลองยาว ๒๓.๕ นิ้ ว และลําตัวกลองยาว
๔๖.๕ นิ้วถือว่าเป็ นกลองอีกใบหนึ่งที่มีสัดส่ วนได้ขนาดตามลักษณะที่เรี ยกว่า กลองสามหัก กลองใบ
นี้มีขนาดและสัดส่ วนดังนี้
ส่ วนต่าง ๆ ของกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางหน้ากลอง
ความยาวเส้นรอบไหกลอง
ความสู งของไหกลอง
เส้นรอบวงฐานไหกลอง
เส้นรอบวงเอวกลอง
เส้นรอบวงก้นกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางลําโพงกลอง
ความยาวจากฐานไหกลองถึงลําโพง (ก้นกี้)
ความยาวทั้งหมดของกลองจากหน้ากลองถึงลําโพง (ก้นกี้)

ภาพที่ ๒๘๙ กลองก้นยาวของจายสุ ปัญญา

ขนาด (นิ้ว)
๑๓
๔๓
๒๓.๕
๒๐.๕
๑๕
๒๐.๕
๑๕.๕
๔๖
๖๙

๑๖๐พ

ภาพที่ ๒๙๐ หน้ ากลองก้นยาวบ้ านจายสุ ปัญญา

ภาพที่ ๒๙๑ การร้ อยเส้ นดึงหนังหุ้มหน้ ากลอง

ภาพที่ ๒๙๒ การวางสายดึงหนังหน้ ากลองลงร่ อง
เล็บช้ างและข่ วยกลอง

๑๖๑พ

ภาพที่ ๒๙๓ การวางเส้ นดึงเส้ นหนังหน้ ากลองบนไหกลองก้ นยาวของจายสุปัญญา

ภาพที่ ๒๙๔ การบากควัน่ ลูกแก้ วจากฐานกลอง
ถึงเอวกลองของจายสุ ปัญญา

ภาพที่ ๒๙๕ เอวกลองก้ นยาวของจายสุ ปัญญา

๑๖๒พ

ภาพที่ ๒๙๖ การบากควัน่ ลูกแก้ วจากเอวถึงก้ นกีข้ องจายสุ ปัญญา

ภาพที่ ๒๙๗ ก้ นกีม้ องจากด้ านบนของจายสุ ปัญญา

ภาพที่ ๒๙๘ ก้ นกีม้ องจากฐานด้ านล่ างของจายสุ ปัญญา

๖.๖.๒.๒.๓ บ้านจายอื่อ (นายอื่อ) นางปอยอ่อง มีกลองเจ้าเมืองจากเจ้าขุนแข่

ภาพที่ ๒๙๙ บ้ านจายอือ่ นางปอยอ่ อง บ้ านเหลาขุ่น

๑๖๓พ

กลองก้นยาวใบนี้อยูใ่ นความดูแลของจายอื่อ และนางปอยอ่อง ลูกบ้านเหลาขุ่น เมืองสี ป่อ นาย
จายอื่อ ปัจจุบนั อายุ ๔๐ ปี นางปอยอ่อง ปั จจุบนั อายุ ๔๐ ปี ทําหน้าดูแลรักษากลองสําคัญใบนี้ ไว้อย่างดี
ที่สุด ลักษณะและสภาพกลองชํารุ ด และกําลังเร่ งจัดหาทุนเพื่อพัฒนากลองให้มีสภาพสมบูรณ์พร้อม
ใช้งานอีกครั้ง เนื่องจากเป็ นวัตถุโบราณที่สาํ คัญชิ้นหนึ่งของรัฐชานและมีประวัติที่สาํ คัญ

ภาพที่ ๓๐๐ จายอือ่ เจ้ าของกลองก้ นยาวหนังเยือง

ภาพที่ ๓๐๑ นางปอยอ่ อง ภริยาจายอือ่

กลองก้นยาวใบนี้ หน้ากลองทําจากหนังเลี ยงผา ลงอักขระไทใหญ่เป็ นยันต์อรหันต์ประกอบ
ด้วยยันต์ ๘ ทิศ ซึ่ งเมื่อถอดตารางโดยครู ส่างคํา จางยอด และพระคุณเจ้านันตากิ ตติ เจ้าอาวาสวัดนาป่ าง
อายุ ๖๐ ปี เป็ นพระอาจารย์ของครู ส่างคํา จางยอด เมื องสี ป่อ รัฐชาน ได้กรุ ณาถอดยันต์เป็ นตาราง
ตัวเลขที่แบ่งออกเป็ น ๒๕ ช่ อง ตารางยันต์สี่เหลี่ยมจตุรัสประกอบด้วย ๒๕ ขุม (ช่ อง) ๒๔ ขุมเป็ น
ตาราง ๒๔ ปั จจัย และอีก ๑ ขุมตรงกลางของยันต์เป็ นอักขระอรหันต์ พร้ อมด้วยกําลังวันที่ ประกอบ
ด้วย อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ และราหู ตามตารางดังนี้

๑๖๔พ

ภาพที่ ๓๐๒ ยันต์ อกั ขระพุทธคุณเมือ่ มองจากก้นกลองทะลุผ่านเอวกลอง

เมื่อพระคุณเจ้านันตากิ ตติและครู ส่างคําได้ช่วยกันถอดตัวเลขการเรี ยงตัวแล้วพบว่ามีการเรี ยง
ตัวดังนี้

ภาพที่ ๓๐๓ ถ่ ายยันต์ จากด้ านในหน้ าตรงใต้ หน้ ากลองก้นยาว

ในช่องลายยันต์น้ นั มีท้ งั หมด ๒๕ ช่อง สําหรับตัวเลข ๑-๒๔ รวม ๒๔ ช่อง ส่ วนตรงกลางเว้น
ไว้สําหรับเขียนตัวอักขระไทใหญ่ สําหรับการกําหนดทิศวางตัวเลขนั้นจะเห็ นได้ว่ามิได้กาํ หนดให้
ตัวเลขนั้นวางเรี ยงกันตามปกติเหมือนการเขียนเรี ยงตามลําดับ แต่เป็ นการวางลายสี่ ขุม ย่างสามขุม
ลายดังที่ได้ถอดไว้ขา้ งต้นในภาพข้างบนนั้นเป็ นลายที่อยูต่ รงกลาง แต่ยงั มีลายขนาบลายที่อยูต่ รงกลาง
อีกมุมละ ๑ ยันต์

๑๖๕พ
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ภาพที่ ๓๐๔ พระคุณเจ้ านันตากิตติและครู ส่างคา ขณะถอดรหัสยันต์ หน้ ากลอง

บทสวดปั จจัย ๒๔ นั้นเป็ นบทสวดที่ปรากฏในพระไตรปิ ฎก เป็ นบทสวดทัว่ ไปในการปลง
สังขารในการสวดพระธรรม ซึ่ งในการสวดมาติ กาเป็ นการสวดลงท้ายมาติ ก าซึ่ งก็คืองานสวดศพ
สําหรับประเทศไทย แต่ในรัฐชานนั้นใช้สวดทัว่ ไปรวมทั้งงานมงคลต่าง ๆ ก็ใช้บทสวดดังกล่าวด้วย
ในพิธีกรรมอื่นก่อนหน้าเดื อน ๖ วันเพ็ญเดือน ๖ นั้นก็มีการอ่านเพื่อขอฝนด้วย ทางรัฐชานก็เชื่ อกัน
เช่นนั้น ทางรัฐชานเชื่อว่า ยันต์น้ ีเป็ นยันต์ศกั ดิ์สิทธิ์
สําหรับการนํายันต์น้ ี มาลงหน้ากลองโดยเฉพาะบนหน้ากลองก้นยาวใบนี้ ที่ทาํ จากหนังเลียงผา
ภาษาไทใหญ่เรี ยกเลียงผาออกเสี ยงว่า เยือง หรื อเรี ยกว่า หนังเยือง หนังเลียงผานี้เป็ นหนังสัตว์ที่หายาก
กลองใบนี้ เป็ นกลองหนังเยือง เยืองในภาษาไทใหญ่แปลว่า มัน่ คง เยื้องไป ก้าวหน้า จึงทําให้หนัง
เลียงผามีความเป็ นสิ ริมงคลแก่เจ้าของกลอง เจ้าของบ้าน เจ้าของเรื อน และหมู่ผอู ้ ยูอ่ าศัยในชุมชน
(ส่ างคํา, สัมภาษณ์, ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗)

๑๖๖พ

ภาพที่ ๓๐๕ หน้ ากลองทีท่ าด้ วยหนังเยือง

จากการสังเกตและสัมผัสหนังหุ ้มหน้ากลองใบนี้ ที่ทาํ ด้วยหนังเยืองพบว่ามีความนิ่ มมากกว่า
หนังวัว มีผิวเรี ยบ มีสีขาวนวล แม้จะมีอายุเก่าแก่กว่า ๑๐๐ ปี ก็ยงั แสดงให้เห็นถึงความนวลของหนัง
สัตว์ประเภทนี้ จากการสอบถามประวัติกลองใบนี้ ทราบว่า กลองใบนี้ อยู่ในบ้านหลังนี้ มานานแล้ว
พร้อมกับสิ่ งของโบราณอื่น เช่น พับสา ธนู เงิ น ควายเงิน ถ้วยเงิน และกลองใบนี้ ก็อยูใ่ นบ้านหลังนี้
เมื่อตนและภรรยาย้ายเข้ามาอยูใ่ นบ้านหลังนี้ จึงได้รับรักษาสมบัติเหล่านี้ ไว้ต่อมา รวมทั้งกลองใบนี้
ด้วย กลองใบนี้ ไม่มีชื่อ ทราบแต่เพียงว่าได้รับการมอบมาจากเจ้าเมืองชื่ อเจ้าขุนแข่ที่เป็ นเจ้าฟ้ าเมือง
สี ป่อ มอบให้แก่หมู่บา้ น เนื่ องในโอกาสที่ได้นาํ กลองก้นยาวไปร่ วมตีในงานฉลองงานหนึ่ งจนท่าน
ถูก ใจ ในภายหลัง ต่อมาท่ า นจึ ง ตกรางวัล โดยการมอบกลองหนัง เยืองใบนี้ ให้ไ ว้เป็ นสิ ริม งคลกับ
หมู่บา้ น

๑๖๗พ

ส่ วนต่าง ๆ ของกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางหน้ากลอง
ความยาวเส้นรอบไหกลอง
ความสู งของไหกลอง
เส้นรอบวงฐานไหกลอง
เส้นรอบวงเอวกลอง
เส้นรอบวงก้นกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางลําโพงกลอง
ความยาวจากฐานไหกลองถึงลําโพง (ก้นกี้)
ความยาวทั้งหมดของกลองจากหน้ากลองถึงลําโพง (ก้นกี้)

ขนาด
(นิ้ว)
๑๓
๔๓
๒๖
๒๐
๑๕
๒๑.๕
๑๔.๗
๕๑
๗๗

จายอื่อได้กล่าวว่า กลองก้นยาวใบนี้ ทาํ โดยช่างทํากลองจากบ้านปุ่ งเฮว ปั จจุบนั สื บหาไม่พบ
แล้ว (จายอื่อ, สัมภาษณ์, ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗) กลองใบนี้ สภาพทรุ ดโทรมไม่สามารถใช้งานอีกได้
แล้ว ทาสี ดาํ ทั้งใบ หนังหุ ้มหน้ากลองทําด้วยหนังเลียงผาหรื อหนังเยือง หนังเร่ งดึงสายทําจากหนังวัว
ส่ วนไม้กลองทําจากไม้ผกั กุ่ม ดังนั้น กลองใบนี้ จึงมีความพิเศษในความเป็ นมงคลแก่ผเู ้ ป็ นเจ้าของ
และคณะศรัทธา เนื่องจากหนังเยืองเป็ นหนังที่มีความหมายให้ความเป็ นมงคล หมายถึงการมีเป้ าหมาย
การก้าวไปข้างหน้า ส่ วนไม้ผกั กุ่มนั้นหมายถึงการปกป้ องคุม้ กันให้ปราศจากอันตราย กลองก้นยาว
ใบนี้ มีหน้ากลองขนาด ๑๓ นิ้ ว รอบเอว ๑๔.๕ นิ้ว ความสู งของไหกลอง ๒๑ นิ้ว และความยาวของ
กลองทั้งใบ ๖๓.๒ นิ้ว ตามสัดส่ วนของกลองก้นยาวสามหัก รายละเอียดและขนาดของกลองก้นยาว
ใบนี้มีดงั นี้

๑๖๘พ

ภาพที่ ๓๐๖ การร้ อยหนังหุ้มกลองก้ นยาวเข้ ากับสายดึงเร่ งเสียงและหุ่นกลอง

ภาพที่ ๓๐๗ หูหิ่งกลองก้ นยาวหนังเลียงผา

๑๖๙พ

ภาพที่ ๓๐๘ สายดึงหนังหน้ ากลองก้ นยาวหนังเลียงผา

ภาพที่ ๓๐๙ การวางเส้ นดึงหนังเร่ งเสียงลงบนร่ องเล็บช้ างและข่ วยกลองก้นยาวหนังเลียงผา

๑๗๐พ

ภาพที่ ๓๑๐ การบากควัน่ ลูกแก้ วจากฐานไหกลองก้นยาวหนังเลียงผา

ภาพที่ ๓๑๑ เอวกลองก้นยาวหนังเลียงผา

๑๗๑พ

ภาพที่ ๓๑๒ การควัน่ รอยลูกแก้ วใต้ เอวกลองก้ นยาวหนังเลียงผา

ภาพที่ ๓๑๓ ฐานก้ นกีก้ ลองก้ นยาวหนังเลียงผาด้ านบน

๑๗๒พ

ภาพที่ ๓๑๔ ก้ นกีท้ ชี่ ารุดมองจากด้ านล่ างกลองก้ นยาวหนังเลียงผา

๖.๖.๒.๒.๔ บ้านนางจ่า มีกลองใบเล็ก แต่เป็ นกลองโบราณ

ภาพที่ ๓๑๕ บรรยากาศบ้ านเหลาขุ่น

ภาพที่ ๓๑๖ สภาพบ้ านเรือนบ้ านเหลาขุ่น

กลองบ้านนางจ่า อายุ ๖๒ ปี เป็ นเจ้าของกลองก้นยาว ๑ ใบที่มีอายุประมาณ ๖๐ ปี อยูใ่ นสภาพที่
ชํารุ ด ต้องการบํารุ งรักษาการเปลี่ยนหน้ากลอง หน้ากลองปริ ขาด กลองใบนี้ ทาํ จากไม้ซ้อ ทาสี ดาํ ทั้งใบ
มีขนาดและสัดส่ วนที่งดงาม ขนาดหน้ากลอง ๑๑ นิ้ว รอบเอวกลอง ๒๐ นิ้ว ซึ่ งถือว่าเป็ นรอบเอวกลองที่
ใหญ่กว่าปกติ ไหกลองยาว ๑๘ นิ้ ว จากไหกลองถึ งฐานก้นกี้ ยาว ๓๗ นิ้ ว กลองทั้งใบมีขนาด ๕๕ นิ้ ว
กลองก้นยาวใบนี้มีขนาดและสัดส่ วนดังนี้ในรายละเอียด

๑๗๓พ

ส่ วนต่าง ๆ ของกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางหน้ากลอง
ความยาวเส้นรอบไหกลอง
ความสู งของไหกลอง
เส้นรอบวงฐานไหกลอง
เส้นรอบวงเอวกลอง
เส้นรอบวงก้นกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางลําโพงกลอง
ความยาวจากฐานไหกลองถึงลําโพง (ก้นกี้)
ความยาวทั้งหมดของกลองจากหน้ากลองถึงลําโพง (ก้นกี้)

ภาพที่ ๓๑๗ กลองก้ นยาวของนางจ่ า บ้ านเหลาขุ่น

ขนาด (นิ้ว)
๑๓
๔๓
๒๖
๒๐
๑๕
๒๑.๕
๑๔.๗
๕๑
๗๗

๑๗๔พ

ภาพที่ ๓๑๘ หน้ ากลองก้ นยาวบ้ านนางจ่ า

ภาพที่ ๓๑๙ แสดงการชารุดของหน้ ากลองบ้ านนางจ่ า

ภาพที่ ๓๒๐ แสดงการร้ อยหนังหน้ ากลองก้ นยาวบ้ านนางจ่ า

ภาพที่ ๓๒๑ แสดงการร้ อยหนังหน้ ากลองวางลงในร่ องเล็บช้ าง และข่ วยกลองบ้ านนางจ่ า

๑๗๕พ

ภาพที่ ๓๒๒ แสดงการควัน่ บากรอยลูกแก้ วจากฐานไหกลองสู่ เอวกลองบ้ านนางจ่ า

ภาพที่ ๓๒๓ เอวกลองก้ นยาวบ้ านนางจ่ า

๑๗๖พ

ภาพที่ ๓๒๔ ฐานก้ นกีก้ ลองก้นยาวบ้ านนางจ่ า

ภาพที่ ๓๒๕ ฐานก้ นกีด้ ้ านล่ างกลองก้ นยาวบ้ านนางจ่ า

๑๗๗พ

๖.๖.๒.๒.๕ วัดนาป่ าง วัดประจําตําบลเหลาขุ่น

ภาพที่ ๓๒๖ วัดนาป่ าง บ้ านเหลาขุ่น เมืองสีป่อ

วัดนาป่ างเป็ นวัดที่สําคัญวัดหนึ่ งในเวียงสี ป่อ ตั้งอยู่โดยคณะศรั ทธาบ้านเหลาขุ่นทางใต้ของ
เมืองสี ป่อ ติดกับบ้านปางกี่ บ้านโหหม่อ ล้านอาย บ้านปุ่ งพาน และบ้านสวนอ้อย คณะศรัทธาเหล่านี้
ถือว่าเป็ นคณะศรัทธาทางด้านทิศใต้ของเมืองสี ป่อ
วัดนาป่ างมี เจ้าหนันต่ากิ ตติ หรื อออกเสี ยงว่า เจ้านันตาเก้ติ เป็ นเจ้าอาวาส ปั จจุบนั อายุ ๖๐ ปี
ท่านเป็ นชาวเมืองจ๊อกแม แต่ได้มาบวชและจําพรรษาที่วดั นาป่ าง เมืองสี ป่อ มีความรู้ทางด้านวิทยาคม
โหราศาสตร์ และพิธีกรรมด้านการสื บชะตาแบบชาวรัฐชาน
กลองก้นยาวใบนี้ เป็ นกลองก้นยาวใบเดี ยวของวัดนาป่ าง มี ขนาดหน้ากลอง ๑๒ นิ้ ว ทําจาก
ไม้ซ้อ รอบเอวกลองมีขนาด ๑๕ นิ้ว ได้ซ้ื อมาแล้ว ๓ ปี จากบ้านคายฮุง เมืองจ๊อกแม หุ่ นกลองตกแต่ง
ด้ว ยสี แ ดง เอวกลองทาด้ว ยสี เ หลื อ ง ส่ ว นฐานไหกลองและบริ เ วณใต้เ อวกลองทาสี ด ํา เป็ น
การตกแต่งด้วยสี ดาํ นํ้ารักเพื่อรั กษาเนื้ อไม้ และท่านเจ้าอาวาสเชื่ อว่าเป็ นประเพณี ที่ตวั กลองให้ทา
สี ดาํ ปั จจุบนั ชาวไทใหญ่รุ่นใหม่ไม่รู้จกั ประเพณี ด้ งั เดิมของสี กลองแล้ว จึงได้คิดทาสี กลองสี ดาํ เพื่อ
เป็ นอนุสรณ์สืบประเพณี วถิ ีชีวติ ให้ชาวบ้านได้ทราบไว้เมื่อเวลาไปยืมกลองมาตีในงานบุญของวัด
(เจ้าหนันต่ากิตติ, สัมภาษณ์, ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗)

๑๗๘พ

ภาพที่ ๓๒๗ เจ้ าหนันต่ ากิตติ เจ้ าอาวาสวัดนาป่ าง บ้ านเหลาขุ่น เมืองสีป่อ

กลองก้นยาวใบนี้ เป็ นกลองก้นยาวประจําวัดนาป่ าง กลองสี ดาํ ทั้งใบ หน้ากลองขนาด ๑๒ นิ้ ว
รอบเอวขนาด ๑๕ นิ้ว ไหกลองสู ง ๓๕ นิ้ว กลองทั้งใบสู ง ๘๔.๕ นิ้ว ถือได้วา่ เป็ นกลองที่มีขนาดใหญ่
ในเมืองสี ป่อ ขนาดกลองปกติมีความสู งประมาณ ๗๕ นิ้ ว เนื่ องจากกลองใบนี้ มีความยาวของไห
กลองมากกว่าปกติ จึ งทําให้กลองใบนี้ ซ่ ึ งมี ขนาดสู งใหญ่งามสง่ า ไม่ได้สัดส่ วนตามที่ กาํ หนดของ
ช่างไทใหญ่คือสามหัก นัน่ คือ ส่ วนไหกลองมีขนาด ๓๕ นิ้ ว ส่ วนฐานของไหกลองจนถึ งก้นกี้ ควร
มีความยาว ๗๐ นิ้ ว แต่กลองใบนี้ มีความยาวเพียง ๔๙.๕ นิ้ ว โดยปกติไหกลองมีความยาวประมาณ
๒๐ นิ้ว ลักษณะพิเศษของกลองก้นยาววัดนาป่ างคือ มีการประดับหมุดทองบนเล็บช้างเล็บละ ๒ หมุด
ซึ่งหาได้ยากถือว่าเป็ นกรณี พิเศษ ไม่พบทัว่ ไป

ภาพที่ ๓๒๘ กลองก้นยาววัดนาป่ าง บ้ านเหลาขุ่น เมืองสีป่อ

๑๗๙พ

กลองใบนี้มีขนาดและสัดส่ วนดังนี้
ส่ วนต่าง ๆ ของกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางหน้ากลอง
ความยาวเส้นรอบไหกลอง
ความสู งของไหกลอง
เส้นรอบวงฐานไหกลอง
เส้นรอบวงเอวกลอง
เส้นรอบวงก้นกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางลําโพงกลอง
ความยาวจากฐานไหกลองถึงลําโพง (ก้นกี้)
ความยาวทั้งหมดของกลองจากหน้ากลองถึงลําโพง (ก้นกี้)

ภาพที่ ๓๒๙ หน้ ากลองก้ นยาว วัดนาป่ าง

ขนาด
(นิ้ว)
๑๒
๑๘
๓๕
๒๐
๑๕
๒๑
๑๓
๔๙.๕
๘๔.๕

๑๘๐พ

ภาพที่ ๓๓๐ การร้ อยเส้ นดึงสายหุ้มหน้ ากลอง

ภาพที่ ๓๓๒ การบากควัน่ ลูกแก้ วจากฐานไหกลอง
ถึงเอวกลอง

ภาพที่ ๓๓๑ การตกแต่งด้ วยหมุดทีเ่ ล็บช้ างและ
ข่ วยกลอง

ภาพที่ ๓๓๓ เอวกลองก้ นยาวทาสีเหลือง

๑๘๑พ

ภาพที่ ๓๓๔ ฐานก้ นกีจ้ ากด้ านบนทาสีดา

ภาพที่ ๓๓๕ ฐานก้ นกีจ้ ากด้ านล่ างทาสีแดง

๖.๖.๒.๓ บ้านโหหม่อ
กลองก้นยาวประจําบ้านผูใ้ หญ่ บ ้านโหหม่ อ ตําบลบ่ อใจ เมื องสี ป่อ ซื้ อมาจากเมื องต้าง บ้าน
เปี ยงคา เมืองจ๊อกแม ทําจากไม้ซอ้ ทั้งใบ และทาสี ดาํ ทั้งใบ ทารักภายในเพื่อทําให้เนื้ อไม้แน่นและไม่แตก
เมื่อกลองตก แม้วา่ กลองใบนี้ มีอายุการใช้งานน้อย แต่จากการสังเกตพบว่า กลองดูเก่าและอยูใ่ นสภาพที่
ทรุ ดโทรม มีขนาดใหญ่มาก กลองนี้ เก็บไว้ที่วดั หากเป็ นกลองที่มีขนาดใหญ่จะไม่เก็บไว้ที่บา้ น จากการ
สัมภาษณ์ผใู ้ หญ่เมืองจ่าม ได้กล่าวถึงวิธีการทําลายกลองไว้วา่
กลองมีอายุการใช้ งาน ๓-๔ ปี หากกลองหมดสภาพแล้ ว จะเผาทิง้ แล้ วซื ้อใบใหม่ มา ไม่ เก็บ
ไว้ ในบ้ านไม่ เก็บไว้ ที่วัด ไม่ เก็บเอาไว้ เพราะว่ ากลองเก่ าจะมีมอด และทาการเผาที่วัดเลย
(เมืองจ่าม, สัมภาษณ์, ๘ มีนาคม ๒๕๕๗)

ภาพที่ ๓๓๖ บ้ านผู้ใหญ่ เมืองจ่ าม

๑๘๒พ

จากข้อมูลการสัมภาษณ์ขา้ งต้นพบว่า วิธีการเก็บรักษากลองก้นยาวที่เก่า หมดสภาพการใช้งาน
ของชาวไทใหญ่ ใ นเมื องสี ป่ อ รั ฐชาน แตกต่ า งจากชาวไทใหญ่ ใ นประเทศไทยที่ อาศัย ในจัง หวัด
เชี ยงใหม่ จังหวัดเชี ยงราย และจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่ องจากชาวไทใหญ่ในประเทศไทยจะไม่ทาํ ลาย
กลอง ถึงแม้จะมีความเชื่ อเหมือนกันว่า กลองก้นยาวเป็ นกลองศักดิ์สิทธิ์ กลองมงคล เป็ นของสู ง แต่
ชาวไทใหญ่ในประเทศไทยจะเก็บกลองไว้ท้ งั หมด ถึงแม้หมดสภาพการใช้งานแล้วก็ตาม
ผูใ้ หญ่บา้ นเมืองจ่ามเก็บรักษากลองไว้โดยผูกไว้กบั เสาเรื อน เนื่องจากสภาพบ้านเรื อนของชาว
ไทใหญ่น้ นั หากเป็ นบ้านปูนจะปลูกเป็ นชั้นเดี ยว จึงไม่ได้มีช้ นั สอง แต่หากเป็ นบ้านไม้จะมีช้ นั สองด้วย
ในกรณี น้ ี ผูใ้ หญ่บา้ นเมืองจ่ามเก็บรั กษากลองก้นยาวใบนี้ ของหมู่บา้ นไว้ที่เสาเรื อน โดยผูกติดไว้เพื่อ
ความปลอดภัย ใกล้กบั หิ้งบูชาครู และหิ้งบูชาพระ

ภาพที่ ๓๓๗ การเก็บรักษากลองก้ นยาว

๑๘๓พ

กลองก้นยาวใบนี้ทาสี ดาํ ตลอดทั้งใบ สายดึงเร่ งหนังทําด้วยหนังวัว อยูใ่ นสภาพที่ดี มีอายุการใช้
งานเพียง ๓ ปี มีขนาดและสัดส่ วนดังนี้
ส่ วนต่าง ๆ ของกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางหน้ากลอง
ความยาวเส้นรอบไหกลอง
ความสู งของไหกลอง
เส้นรอบวงฐานไหกลอง
เส้นรอบวงเอวกลอง
เส้นรอบวงก้นกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางลําโพงกลอง
ความยาวจากฐานไหกลองถึงลําโพง (ก้นกี้)
ความยาวทั้งหมดของกลองจากหน้ากลองถึงลําโพง (ก้นกี้)

ขนาด (นิ้ว)
๑๓
๔๕
๒๕
๒๔.๕
๑๖
๒๒.๕
๑๔.๕
๕๐.๕
๗๕.๕

ภาพที่ ๓๓๘ หน้ ากลองก้นยาวบ้ านโหหม่ อ

ภาพที่ ๓๓๙ หน้ ากลองและการร้ อยหนังหน้ ากลองก้นยาวบ้ านโหหม่ อ

๑๘๔พ

ภาพที่ ๓๔๐ เส้ นดึงหนังหน้ ากลองก้นยาว
บ้ านโหหม่ อ

ภาพที่ ๓๔๑ ข่ วยกลองก้ นยาวบ้ านโหหม่ อ

ภาพที่ ๓๔๒ ลายรอบฐานกลองก้ นยาวบ้ านโหหม่ อ

ภาพที่ ๓๔๓ เอวกลองก้ นยาวบ้ านโหหม่อ

๑๘๕พ

ภาพที่ ๓๔๔ ก้ นกีก้ ลองก้นยาวบ้ านโหหม่ อ

ภาพที่ ๓๔๕ ขอบฐานก้นกีก้ ลองก้นยาวบ้ านโหหม่ อ

ภาพที่ ๓๔๖ ฐานกลองก้ นยาวบ้ านโหหม่ อ

ภาพที่ ๓๔๗ การคว้ านด้ านในของกลองก้นยาว
บ้ านโหหม่ อ

๖.๖.๒.๔ กลองก้นยาวบ้านจ๋ ามเผือก

ภาพที่ ๓๔๘ คณะกลองก้ นยาวบ้ านจ๋ ามเผือก

๑๘๖พ

บ้านจ๋ ามเผือกเป็ นชุ มชนที่มีกลองก้นยาวประจําอยู่ ๑ ใบ เก็บรักษาไว้ที่จายยุ่มหวาน แปลว่า
นายยิม้ หวาน อยูท่ ี่บา้ นจ๋ ามเผือก ตําบลสี ป่อ เมืองสี ป่อ สันนิ ษฐานว่า กลองก้นยาวใบนี้ ทาํ จากไม้ซ้อ
ซื้ อมา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในราคา ๒๑๐,๐๐๐ บาท จากช่างที่เมืองจ๊อกแม บ้านฮายปู

ภาพที่ ๓๔๙ จายยุ่มหวาน เจ้ าของกลองก้ นยาวบ้ านจ๋ ามเผือก

ภาพที่ ๓๕๐ กลองก้ นยาวบ้ านจ๋ ามเผือก

๑๘๗พ

กลองก้นยาวของบ้านจ๋ ามเผือกมีลกั ษณะที่สูงเด่นสวยงาม มีความสู งได้สัดส่ วนยาวประมาณ
๗๐ นิ้ ว หน้ากลองขนาด ๑๑ นิ้ ว ตกแต่งด้วยสี ดาํ ตลอดทั้งใบ และมี การประดับจุ ดสี ทองที่ ฐานไห
กลอง บริ เวณเอวทาสี แดง สายสะพายเป็ นผ้าดิ บย้อมสี แดง และมีก ระโปรงหุ ้มตกแต่ งไหกลองสี
เหลือง สี เขียว และสี แดง ปลายก้นกี้ทาสี แดง จากหางกลองตลอดจนถึงก้นกี้บากควัน่ รอยลูกแก้วเป็ น
ระยะเว้นไว้แต่เฉพาะช่วงเอว

ภาพที่ ๓๕๑ หน้ ากลองก้นยาวบ้ านจ๋ ามเผือก ขนาด ๑๑ นิว้

กลองก้นยาวของบ้านจ๋ ามเผือกมีขนาดและสัดส่ วนดังนี้
ส่ วนต่าง ๆ ของกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางหน้ากลอง
ความยาวเส้นรอบไหกลอง
ความสู งของไหกลอง
เส้นรอบวงฐานไหกลอง
เส้นรอบวงเอวกลอง
เส้นรอบวงก้นกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางลําโพงกลอง
ความยาวจากฐานไหกลองถึงลําโพง (ก้นกี้)
ความยาวทั้งหมดของกลองจากหน้ากลองถึงลําโพง (ก้นกี้)

ขนาด (นิ้ว)
๑๑
๓๘.๕
๒๒
๑๙
๑๓.๕
๑๙.๕
๑๓
๔๗.๕
๖๙.๕

๑๘๘พ

ภาพที่ ๓๕๒ แสดงหูหิ่งของกลองก้ นยาวบ้ านจ๋ ามเผือก

ภาพที่ ๓๕๓ การร้ อยเส้ นดึงหนังหน้ ากลอง กลองก้นยาวบ้ านจ๋ ามเผือก

๑๘๙พ

ภาพที่ ๓๕๔ เส้ นดึงหนังหน้ ากลอง กลองก้ นยาวบ้ านจ๋ ามเผือก

ภาพที่ ๓๕๕ การแสดงการตกแต่ งฐานไหกลองด้ วยหมุดเหล็ก

๑๙๐พ

ภาพที่ ๓๕๖ การควัน่ ลูกแก้วรอบหางกลองลงสีดา

ภาพที่ ๓๕๗ การทาเอวกลองสีแดง

ภาพที่ ๓๕๘ การร้ อยรู สายสะพายกับก้ นกี้

๑๙๑พ

ภาพที่ ๓๕๙ ฐานก้ นกีด้ ้ านล่ างมองทะลุภายในตัวกลองก้ นยาว
๖.๖.๒.๕ กลองก้นยาวบ้านปุ่ งพาน

ภาพที่ ๓๖๐ กลองก้ นยาวประจาบ้ านปุ่ งพาน เมืองสี ป่อ
บ้านปุ่ งพานเป็ นชุ มชนที่อยู่ทางตอนใต้ของเวียงสี ป่อ มีกลองก้นยาวประจําหมู่บา้ น ๑ใบ กลอง
มีขนาดสวยงาม หน้ากลองมีขนาดใหญ่กว่าทัว่ ไป โดยปกติมีขนาดหน้ากลอง ๑๑ นิ้ ว หรื อ ๑๓ นิ้ ว แต่
กลองก้นยาวบ้านปุ่ งพานเป็ นกลองขนาดใหญ่ที่มีขนาดหน้ากลอง ๑๕ นิ้ว รอบเอวกลอง ๑๗ นิ้ว ซึ่ งใหญ่
กว่าขนาดปกติประมาณ ๒ นิ้ ว ตกแต่งด้วยการทาสี ดาํ ตลอดทั้งไหกลอง ยกเว้นเฉพาะฐานไหกลอง เอว

๑๙๒พ

กลอง และก้นกี้ ที่ตกแต่งด้วยสี ทองและสี แดง กลองก้นยาวใบนี้ นายส่ างอ่ อง อายุ ๒๘ ปี เป็ นผูน้ าํ มา
ร่ วมขบวนในการตี ร่วมงานฉลองพระธาตุ บ่อจู ในวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ วัดพระธาตุ บ่อจู
เมืองสี ป่อ จากการสัมภาษณ์นายส่ างอ่อง ได้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกลองก้นยาวใบนี้วา่
ไม่ ทราบว่ าซื ้อมาจากเมืองอะไร ทราบแต่ เพียงว่ า กลองใบนีท้ าจากไม้ ซ้อ ซื ้อมานานแล้ ว
แต่ ว่ามีเสี ยงดี ตีแล้ วเสี ยงดังดี
(ส่ างอ่อง, สัมภาษณ์, ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗)

ภาพที่ ๓๖๑ นายส่ างอ่ อง เจ้ าของกลองก้นยาวบ้ านปุ่ งพาน เมืองสีป่อ

กลองก้นยาวของบ้านปุ่ งพานมีขนาดและสัดส่ วนดังนี้
ส่ วนต่าง ๆ ของกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางหน้ากลอง
ความยาวเส้นรอบไหกลอง
ความสู งของไหกลอง
เส้นรอบวงฐานไหกลอง
เส้นรอบวงเอวกลอง
เส้นรอบวงก้นกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางลําโพงกลอง
ความยาวจากฐานไหกลองถึงลําโพง (ก้นกี้)
ความยาวทั้งหมดของกลองจากหน้ากลองถึงลําโพง (ก้นกี้)

ขนาด (นิ้ว)
๑๕
๕๐
๒๓
๒๕
๑๗
๒๔.๕
๑๕.๕
๕๐.๕
๗๓.๕

๑๙๓พ

ภาพที่ ๓๖๒ หน้ ากลองก้ นยาวบ้ านปุ่ งพาน

ภาพที่ ๓๖๓ การร้ อยขอบหน้ ากลองกับสายดึงเร่ งหนังหน้ ากลองก้ นยาวบ้ านปุ่ งพาน

ภาพที่ ๓๖๔ เล็บช้ างและหมุดบนเล็บช้ าง กลองก้ นยาวบ้ านปุ่ งพาน

๑๙๔พ

ภาพที่ ๓๖๕ ไหกลอง กลองก้นยาวบ้ านปุ่ งพาน

ภาพที่ ๓๖๖ การตกแต่ งฐานไหกลองและการลงหมุด
บนเล็บช้ าง

ภาพที่ ๓๖๗ การควัน่ รอยบากลูกแก้ วรอบหางกลอง

๑๙๕พ

ภาพที่ ๓๖๘ เอวกลองก้นยาวบ้ านปุ่ งพานตกแต่ งทาสีทองและสีแถบสีแดง

ภาพที่ ๓๖๙ การประดับตกแต่ งฐานก้นกี้

ภาพที่ ๓๗๐ การมองจากฐานก้ นกีท้ ะลุถึงหน้ ากลองก้นยาวบ้ านปุ่ งพาน

๑๙๖พ

ภาพที่ ๓๗๑ การเคลือ่ นย้ ายกลองก้ นยาวของบ้ านปุ่ งพาน

๖.๖.๒.๖ กลองก้นยาววัดสวนอ้อย

ภาพที่ ๓๗๒ วัดสวนอ้ อย

ภาพที่ ๓๗๓ เจ้ าจัน่ ต่ าวะระ ท่ านเจ้ าอาวาสวัดสวนอ้ อย

๑๙๗พ

วัดสวนอ้อยเป็ นวัดที่อยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ของเมืองสี ป่อ ติดกับบ้านฮาย บ้านปุ่ งพาน
และบ้านจ๋ ามเผือก วัดสวนอ้อยมีกลองก้นยาวประจําวัดอยู่ ๑ ใบ มีท่านเจ้าอาวาสนามว่า เจ้าจัน่ ต่าวะระ
อายุ ๕๘ ปี กลองก้นยาวใบนี้ เป็ นกลองประจําหมู่บ ้าน แต่ นาํ มาเก็ บไว้ที่ วดั ไม่ได้เก็ บไว้ที่ บ ้านของ
หัวหน้าคณะหมู่บา้ นหรื อส่ วนกลางของหมู่บา้ น แต่เก็บไว้ประจําวัดซึ่ งพบเป็ นกรณี น้อยมากในรัฐชาน
ตั้งแต่ได้ดาํ เนินการเก็บข้อมูล ส่ วนใหญ่พบว่าเก็บไว้ที่บา้ นของหัวหน้าหรื อประธานหมู่บา้ น
กลองก้นยาวใบนี้ หน้ากลองทําจากหนังวัว หุ่ นกลองทําจากไม้ซ้อ สายดึ งเร่ งหนังทําจากหนังวัว
ซื้ อมาจากบ้านคายต้นฮุง เมืองจ๊อกแม ในราคา ๓๐๐,๐๐๐ จัต ส่ วนใหญ่ใช้ในงาน “ปอยตาน” หรื องาน
บุญของวัด เช่น งานปอยส่ างลอง งานปอยโหลา หรื องานผ้ากฐิน ส่ วนกลองตกแต่งด้วยสี ดาํ ทั้งใบ เฉพาะ
ฐานกลอง เอวกลอง และหางกลองก่อนถึ งก้นกี้ ทาแถบสี แดง ลักษณะของกลองใบนี้ มีหน้ากลองขนาด
๑๓ นิ้ ว รอบเอวกลอง ๑๖ นิ้ ว สัดส่ วนแปรผันตามขนาดหน้ากลอง ถือว่าเป็ นกลองขนาดใหญ่ ไหกลอง
ยาว ๒๔ นิ้ว จากไหกลองถึงฐานก้นกี้ยาว ๕๓ นิ้ว กลองทั้งใบวัดจากหน้ากลองถึงฐานก้นกี้ยาว ๗๗ นิ้ ว
ถือว่าเกินสัดส่ วนกลองสามหัก มีคุณภาพเสี ยงดังดี
(เจ้าจัน่ ต่าวะระ, สัมภาษณ์, ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗)

ภาพที่ ๓๗๔ การเก็บรักษากลองในวัดสวนอ้ อย บ้ านสวนอ้อย เมืองสีป่อ

๑๙๘พ

ภาพที่ ๓๗๕ หน้ ากลองก้นยาว วัดสวนอ้ อย เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๓๗๖ การร้ อยหนังหุ้มหน้ ากลองกับสายดึงเร่ งเสียงกลองก้นยาว วัดสวนอ้ อย

ภาพที่ ๓๗๗ สายดึงเร่ งเสียงกลองก้ นยาว วัดสวนอ้ อย

๑๙๙พ

ภาพที่ ๓๗๘ การวางสายดึงเร่ งเสียงลงบนร่ องเล็บช้ างและข่ วยกลองก้ นยาว วัดสวนอ้ อย

ภาพที่ ๓๗๙ การบากควัน่ รอยลูกแก้ วจากฐาน
ไหกลองถึงเอวกลอง

ภาพที่ ๓๘๐ แสดงเอวกลองก้ นยาว

๒๐๐พ

ภาพที่ ๓๘๑ การบากควัน่ รอยลูกแก้ วจากเอวกลองถึงก้ นกี้

ภาพที่ ๓๘๒ ก้ นกีก้ ลองก้ นยาววัดสวนอ้ อย

ภาพที่ ๓๘๓ ฐานกลองก้ นยาวจากใต้ ฐานกลอง วัดสวนอ้ อย

๒๐๑พ

กลองก้นยาวใบนี้ของวัดสัดส่ วนในรายละเอียดสรุ ปได้ดงั นี้
ส่ วนต่าง ๆ ของกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางหน้ากลอง
ความยาวเส้นรอบไหกลอง
ความสู งของไหกลอง
เส้นรอบวงฐานไหกลอง
เส้นรอบวงเอวกลอง
เส้นรอบวงก้นกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางลําโพงกลอง
ความยาวจากฐานไหกลองถึงลําโพง (ก้นกี้)
ความยาวทั้งหมดของกลองจากหน้ากลองถึงลําโพง (ก้นกี้)

ขนาด (นิ้ว)
๑๓
๔๓.๕
๒๔
๒๐
๑๖
๒๑
๑๕
๕๓
๗๗

๖.๖.๒.๗ วัดก้างหม่อ (พระธาตุบ่อจู)

ภาพที่ ๓๘๔ ทางเข้ าวัดก้ างหม่ อ (พระธาตุบ่อจู)

วัดพระธาตุบ่อจูเป็ นวัดที่มีความสําคัญที่สุดของชาวเมืองสี ป่อ เดิ มวัดพระธาตุบ่อจูมีชื่อว่า วัด
ก้างหม่อ พระธาตุ น้ นั ก็มีชื่ อว่า พระธาตุ ก้างหม่อ แต่เนื่ องจากตั้งอยู่ในหมู่บ ้านบ่อจู คณะศรัทธา
ชาวบ้านจึงเรี ยกพระธาตุวา่ พระธาตุบ่อจู และวัดพระธาตุบ่อจู จนชื่อเดิมนั้นเลือนหายไป
วัดพระธาตุบ่อจูเป็ นสถานที่จดั งานปอยพระธาตุบ่อจูในเดือนมีนาคมเป็ นประจําทุกปี เทศกาล
งานพระธาตุบ่อจูถือได้ว่าเป็ นงานใหญ่ที่สุดในเมืองสี ป่อ ได้รับความนิ ยมจากศาสนิ กชนทั้งในเมือง

๒๐๒พ

สี ป่อและเมืองใกล้ ทั้งเมืองจ๊อกแมและเมืองที่ไกลออกไปถึงเมืองแสนหวี ต่างเดินทางมาร่ วมงานพระ
ธาตุ บ่อจูซ่ ึ งใช้เวลาจัด ๓-๔ วัน ภายในงานประกอบด้วยการออกร้ านขายของเครื่ องใช้ ร้านอาหาร
หลากชนิด ร้านขายผลิตภัณฑ์พ้นื เมือง เช่น เสื้ อผ้า เครื่ องใช้ เครื่ องจักสาน หม้อดินเผา ร้านผลไม้สด ร้าน
ผลไม้ดองผลไม้แช่อิ่ม ร้านอาหารทอด ไส้กรอกทอด อาหารพื้นเมืองชาวไทใหญ่ ร้ านเล่นเกม ร้านขาย
ดอกไม้ ร้านชา และการแสดงลิเกจ๊าดไตกลางแจ้งตั้งแต่เวลา ๒๐.๐๐ น.ไปจนกระทัง่ ถึ งเวลา ๐๑.๐๐ น.
ของวันรุ่ งขึ้น คณะที่ได้รับเชิ ญมาแสดงเป็ นคณะที่มีชื่อเสี ยงในเมืองสี ป่อ และได้รับการว่าจ้างจัดเตรี ยม
เวทีแสงสี เสี ยงมาให้พร้ อมการแสดงในคืนนั้น นอกจากนี้ ในงานยังมีการแห่ พระธาตุ ซึ่ งประกอบด้วย
วงกลอง การแสดงก้าปั่ นลาย ประกอบกลองก้นยาวและโหม่ง จากการเก็บข้อมูลภาคสนามงานเทศกาล
พระธาตุบ่อจู ปี พุทธศักราช ๒๕๕๗ ที่จดั ขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐-๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ หรื อระหว่าง
๑๐-๑๕ คํ่า เดือน ๔ จะมีการนิ มนต์พระทั้งเมืองสี ป่อมาจากวัดทั้งหมด ๕๐ วัด แล้วถวายสังฆทานพร้อม
กัน จากการสัมภาษณ์ท่านเจ้าอาวาสวัดพระธาตุบ่อจูได้ขอ้ มูลว่า ศรัทธาวัดบ่อจูประกอบด้วย ๕ หมู่บา้ น
ดังนี้
๑. บ้างปางกี่
๒. บ้านปางเกื้อ
๓. บ้านเก่า หรื อบ้านหลวง
๔. บ้านกาศ
๕. บ้านโหหม่อ หรื อบ้านผูใ้ หญ่เมืองจ่าม (เจ้าเตหวิง่ ต๊ะ, สัมภาษณ์, ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗)
ในระหว่างวันที่ ๙-๑๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ นั้นพบว่า มีการจัดเตรี ยมงานบริ เวณที่จดั งานคือ
แปลงนาประมาณ ๑๐ สนามฟุตบอล ตั้งอยู่ริมถนน เห็ นพระธาตุยงั ตั้งตระหง่าน ชาวเมืองสี ป่อมากมาย
ต่างเดินเท้า นัง่ รถบรรทุก เช่ารถตูม้ าร่ วมงานกันอย่างขวักไขว่ ผูค้ นคับคัง่ มากมาย เสี ยงวงดนตรี พ้ืนเมือง
ดังอยูต่ ลอดระยะเวลาในงาน ดังที่เจ้าสุ จนั ทรี ได้บรรยายไว้หนังสื อสิ้ นแสงฉานไว้วา่
รถพระที่ นั่งพาเจ้ าฟ้ าจาแสงและสุ จันทรี ใกล้ บริ เวณงานเข้ าไปทุกที บริ เวณโดยรอบพระ
เจดีย์ซึ่งเป็ นที่ จัดงานนีใ้ หญ่ มาก มีขนาดประมาณ ๑๐ เท่ าของสนามฟุตบอล ซึ่ งเวลาไม่ ได้
จัดงานก็เป็ นที่ นาแปลงแล้ วแปลงเล่ าต่ อเนื่ องกันไป ทางด้ านซ้ ายมื อของถนน พระเจดี ย์
บ่ อจูยืนตระหง่ านดังจะกวักเรี ยกศรั ทธาให้ เข้ ามาสักการะ...ใกล้ เขตงานผู้คนก็คับคั่งมากขึน้
เรื่ อย ๆ ...เสี ยงผู้คนพูดคุยกันเป็ นอย่ างน้ อยประมาณ ๑๒ ภาษา วงดนตรี พื้นเมืองพม่ าซึ่ ง
จะบรรเลงในโรงละครคื นนี ้เริ่ มลงมือซ้ อมเสี ยงไพเราะ หญิ งสาวได้ กลิ่ นอาหารมากมาย
หลากหลายชนิดทั้งย่ างทั้งต้ มและผัด
(Inge Sargent, 1994: มนันยา แปล หน้า ๙๔)
จากการสังเกตงานวัดพระธาตุบ่อจูในปี พุทธศักราช ๒๕๕๗ นั้นพบว่ามิได้มีความเปลี่ยนแปลง
ไปจากที่พระนางสุ จนั ทรี ได้บนั ทึกไว้เลย ในด้านความตื่นเต้น ความตื่นตัวในการเดินทาง ความตั้งใจ
มาร่ วมถวายสักการะและการอยูช่ มการแสดงของชาวเมืองสี ป่อและผูท้ ี่เดินมาจากเมืองอื่น รถติดทําให้

๒๐๓พ

การจราจรติดขัดเป็ นกิโลเมตร ภาพบรรยากาศที่ทรงบรรยายไว้ยงั คงบรรยากาศเดิมของชาวเมืองสี ป่อ
เมื่องานพระธาตุในราวคริ สต์ศตวรรษที่ ๑๙๕๐ หรื อราวปี พุทธศักราช ๒๔๙๓ หรื อระยะเวลาที่ผ่าน
มาแล้วประมาณ ๖๕ ปี ถนนที่ตดั ผ่านหน้าวัดพระธาตุบ่อจูยงั คงเป็ นถนนเส้นเดิมที่มี ๒ ช่ องทางวิ่ง
สวนกัน พระธาตุต้ งั เด่นเป็ นสง่าอยู่ทางซ้ายเมื่อออกจากตัวเมืองสี ป่อ ถนนเส้นเดิ มเส้นนี้ คือถนนที่
สาธารณรัฐประชาชนจีนสร้างเป็ นสัมปทานให้แก่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และใช้เป็ นเส้นทาง
ขนส่ งสิ นค้าจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาไปสู่ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ภาพที่ ๓๘๕ ครู ส่างป๊ ะ ครู กลองก้นยาวพระธาตุบ่อจู

วัดบ่อจูมีกลองก้นยาวประจําวัด ๑ใบ ได้มีคณะศรัทธาซื้ อมาเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จาก
เมืองจ๊อกแม ในราคา ๗๐๐,๐๐๐ จัต จากการสัมภาษณ์ครู ส่างคํา ได้อธิ บายว่า กลองใบนี้ ทาํ จากไม้ตีนเป็ ด
เนื่องจากเป็ นไม้เนื้ ออ่อน ขึ้นหน้าด้วยหนังหน้าวัว หนังเรี ยดทําจากหนังวัว
(ส่ างคํา, สัมภาษณ์, ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗)
กลองก้นยาวของพระธาตุบ่อจูมีขนาดและสัดส่ วนดังนี้
ส่ วนต่าง ๆ ของกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางหน้ากลอง
ความยาวเส้นรอบไหกลอง
ความสู งของไหกลอง
เส้นรอบวงฐานไหกลอง

ขนาด (นิ้ว)
๑๓
๔๑
๒๓
๑๙

๒๐๔พ

เส้นรอบวงเอวกลอง
เส้นรอบวงก้นกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางลําโพงกลอง
ความยาวจากฐานไหกลองถึงลําโพง (ก้นกี้)
ความยาวทั้งหมดของกลองจากหน้ากลองถึงลําโพง (ก้นกี้)

๑๔
๒๐
๑๖
๕๐
๗๓

ภาพที่ ๓๘๖ หน้ ากลองก้ นยาวและการติดจ่ ากลองก้นยาววัดพระธาตุบ่อจู

ภาพที่ ๓๘๗ ผ้าคลุมหน้ ากระโปรงกลองก้ นยาว และการร้ อยเส้ น
ดึงหนังหน้ ากลองก้ นยาววัดพระธาตุบ่อจู

๒๐๕พ

ภาพที่ ๓๘๘ แสดงไหกลองก้ นยาวและสายหนังวัวทีเ่ ร่ งดึงสายหน้ ากลอง

ภาพที่ ๓๘๙ การประดับตกแต่ งฐานไหกลองด้ วย
หมุดสีทอง

ภาพที่ ๓๙๐ การควัน่ รอยลูกแก้ วและแบ่ งช่ วงเอวกลอง

๒๐๖พ

ภาพที่ ๓๙๑ ฐานก้ นกีก้ ลองก้นยาวและสายสะพาย

ภาพที่ ๓๙๒ ฐานก้ นกีจ้ ากด้ านล่ างมองทะลุเข้ าไปในตัวกลองก้ นยาว

กลองก้นยาวใบที่ ๒ นี้ เป็ นกลองก้นยาวของท่านเจ้าอาวาสวัดก้างหม่อ (พระธาตุบ่อจู) ด้วย
ความสนใจและความนิยมชมชื่นในศิลปวัฒนธรรมไทใหญ่ โดยเฉพาะศิลปะการตีกลองก้นยาว ท่าน
เจ้าอาวาสจึงสั่งซื้ อกลองก้นยาวเป็ นของส่ วนตัวของท่านเอง ๑ ใบ กลองก้นยาวใบนี้มีขนาดดังนี้

๒๐๗พ

ส่ วนต่าง ๆ ของกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางหน้ากลอง
ความยาวเส้นรอบไหกลอง
ความสู งของไหกลอง
เส้นรอบวงฐานไหกลอง
เส้นรอบวงเอวกลอง
เส้นรอบวงก้นกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางลําโพงกลอง
ความยาวจากฐานไหกลองถึงลําโพง (ก้นกี้)
ความยาวทั้งหมดของกลองจากหน้ากลองถึงลําโพง (ก้นกี้)

ขนาด (นิ้ว)
๑๓
๔๓
๒๖
๒๐
๑๕
๒๑.๕
๑๔.๗
๕๑
๗๗

ภาพที่ ๓๙๓ ทางเข้ าพระเจดีย์พระธาตุบ่อจู

ท่านเจ้าอาวาสวัดพระธาตุบ่อจูมีกลอง ๒ ใบ ใบที่ ๒ เป็ นกลองที่ท่านเจ้าอาวาสซื้ อหามาเองจาก
เมืองจ๊อกแม ด้วยความชอบเสี ยงกลองเป็ นส่ วนตัว กลองใบนี้ ทาํ จากไม้ซ้อ ทาสี ดาํ ตลอดทั้งใบ หน้า
กลองหุ ้มด้วยหนังวัว ส่ วนสายดึงเร่ งหนังทําจากสายหนังวัว สายสะพายกลองทําจากจีวรพระสี กลัก
เฉพาะฐานกลองและเอวกลองทาสี ทอง เนื่องจากเป็ นสี ที่ท่านชอบเพราะเป็ นสี มงคล
(เตหวิง่ ต๊ะ, สัมภาษณ์, ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗)

๒๐๘พ

ภาพที่ ๓๙๔ เจ้ าเตหวิง่ ต๊ ะ เจ้ าอาวาสวัดพระธาตุบ่อจู และกลองก้นยาวของท่ าน

กลองใบนี้ ของท่านเจ้าอาวาสวัดพระธาตุบ่อจูมีขนาดหน้ากลอง ๑๓ นิ้ ว รอบเอวกลอง ๑๕ นิ้ว มี
ความสู งวัดจากหน้ากลองจนถึงก้นกี้ ๗๗ นิ้ว ถือว่าเป็ นกลองขนาดใหญ่ใบหนึ่ งที่พบในเมืองสี ป่อ อีกทั้ง
มีสัดส่ วนที่สวยงามได้ขนาดที่เรี ยกว่า กลองสามหัก

ภาพที่ ๓๙๕ หน้ ากลองก้ นยาวทีย่ งั ไม่ ได้ ตดิ จ่ ากลองของเจ้ าเตหวิง่ ต๊ ะ วัดพระธาตุบ่อจู

๒๐๙พ

ภาพที่ ๓๙๖ การร้ อยขอบหนังหน้ ากลองก้นยาววัดพระธาตุบ่อจู

ภาพที่ ๓๙๗ เส้ นหนังเรียดทาจากหนังวัวร้ อยผ่านไหกลอง

๒๑๐พ

ภาพที่ ๓๙๘ เล็บช้ างกลองก้ นยาวของท่ านเจ้ าอาวาส
วัดพระธาตุบ่อจู

ภาพที่ ๓๙๙ การควัน่ รอยลูกแก้ ว แบบลอยนูน
ของท่ านเจ้ าอาวาสวัดพระธาตุบ่อจู

ภาพที่ ๔๐๐ เอวกลองทีท่ าด้ วยสีทองของท่ านเจ้ าอาวาสวัดพระธาตุบ่อจู

๒๑๑พ

ภาพที่ ๔๐๑ ก้ นกีแ้ ละการร้ อยสายสะพายฐานก้ นกีก้ ลองก้ นยาวของท่ านเจ้ าอาวาสวัดพระธาตุบ่อจู

ภาพที่ ๔๐๒ ก้ นกีแ้ ละฐานก้นกีก้ ลองก้ นยาวของท่ านเจ้ าอาวาสวัดพระธาตุบ่อจู

๒๑๒พ

๖.๖.๒.๘ วัดพระธาตุเจ้านางมอญหล้า

ภาพที่ ๔๐๓ ซุ้มประตูทางเข้ าวัดพระธาตุเจ้ านางมอญหล้ า บ้ านหลวงบ่ อจู เวียงสีป่อ

ประวัติพระธาตุเจ้านางมอญหล้าถือกําเนิ ดขึ้นเมื่อครั้งพระเจ้าอโนรธา กษัตริ ยแ์ ห่ งเมืองพุกาม
ได้ทูลเชิ ญพระนางเจ้า มอญหล้าเสด็จไปประทับ ณ เมืองพุกาม ครั้นเมื่อเสด็จถึ งเมืองพุกามแล้วพระ
นางได้พบกับบรรดาพระสนมอีกมากมายหลายองค์ในฝ่ ายอัครชายาของตําหนักกษัตริ ยพ์ ุกาม วันหนึ่ง
เหล่ าพระสนมได้พบอภิ นิหารตุ ม้ หู ของพระนางเจ้ามอญหล้า ในเวลากลางคืนตุม้ หู ของพระนางมี
ประกายออกมาจากห้องพระนางเจ้ามอญหล้า ทุกคนต่างคิดว่าพระนางเป็ นผีกระสื อจึงรี บนําความไป
กราบบังคมทูลพระเจ้าอโนรธาให้จบั นําตัวพระนางมาสื บความ ฝ่ ายพระนางเจ้ามอญหล้าจึงรี บหนี
กลับ ออกจากพุ ก ามและเดิ น ทางกลับ บ้า นเกิ ด เมื อ งมาวโหลง ชายแดนรั ฐ ชาน และสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน เมื่อเดินทางมาถึงชายฝั่ งเมืองมัณฑเลย์ จึงหยุดพักและก้มลงล้างหน้าริ มฝั่งแม่น้ าํ ตุม้ หู
ของพระนางได้หลุดออกจากหู และลอยขึ้นไปบนอากาศ เมื่อนกบนท้องฟ้ าทั้งหมดเห็ นต่างแซ่ ซ้อง
พระนางเจ้ามอญหล้ามองตามขึ้นไปเห็ นเป็ นตุม้ หู ของพระนาง จึงสร้ างพระธาตุ ณ บริ เวณนั้น และ
เรี ยกว่า พระธาตุส่วยจ่าหยัน่ ตรงกับบริ เวณใกล้ริมแม่น้ าํ ที่เมืองมัณฑเลย์
(ส่ างคํา, สัมภาษณ์, ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗)
จากนั้นพระนางได้เดิ นทางต่อเพื่อกลับบ้านเกิ ด แต่ได้หยุดพักอีกครั้ งที่บริ เวณพระธาตุเจ้านาง
มอญหล้า บ้านหลวงบ่อจู เมื องสี ป่ อ และพระนางก็ ได้สิ้ นใจที่เมื องนี้ ใกล้ก ับบริ เวณหอเก็บกลองที่
ชาวบ้านสร้ างพระธาตุ ข้ ึ นในบริ เวณปั จจุ บนั นี้ คือ บ้านหลวงบ่ อจู เรี ยกว่า พระธาตุเจ้านางมอญหล้า
พระธาตุ เจ้านางมอญหล้า จึ ง เป็ นอนุ ส รณ์ ที่ ระลึ ก ถึ งพระนางตราบจนทุ ก วัน นี้ ใ นความศรั ท ธาต่ อ
พระพุทธศาสนาและความจงรักภักดีต่อบ้านเกิดของพระนาง
(ส่ างคํา, สัมภาษณ์, ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗)

๒๑๓พ

ภาพที่ ๔๐๔ ภายในพระธาตุเจ้ านางมอญหล้ า ของถวายและภาพบูชาพระนางเจ้ ามอญหล้ า

กลองประจํา พระธาตุ เจ้านางมอญหล้า ประกอบด้วยกลองก้นยาว ๒ ใบ ใบที่ ๑ มี ขนาดและ
สัดส่ วนที่สวยงาม คงอยู่ในสภาพที่ดี ไหกลองทาด้วยสี ดาํ ลําตัวกลองตกแต่งด้วยสี แดง ส่ วนเอวกลอง
ทาสี ดาํ และมีวงกลมสี เหลืองตกแต่งกลางเอวกลอง ส่ วนก้นกี้ทาสี ดาํ หนังหุ ้มกลองทําจากหนังวัว และ
หนังเรี ยดทําจากหนังวัว กลองใบนี้มีขนาดหน้ากลอง ๑๒ นิ้ว และมีความยาว ๗๒ นิ้วถือว่าเป็ นกลองที่มี
สัดส่ วนยาวกว่าขนาดปกติที่เรี ยกว่าสามหัก กลองทั้ง ๒ ใบเก็บไว้ดว้ ยกันภายในตําหนักสงฆ์ขา้ งตูเ้ ก็บ
เครื่ องใช้

ภาพที่ ๔๐๕ การเก็บรักษากลองก้นยาวในพระธาตุเจ้ านางมอญหล้ า

๒๑๔พ

ภาพที่ ๔๐๖ กลองก้ นยาวใบที่ ๑ ประจาพระธาตุเจ้ านางมอญหล้ า

กลองก้นยาวใบที่ ๑ ประจําพระธาตุเจ้านางมอญหล้าทําจากไม้ตองมีขนาดและสัดส่ วนดังนี้
ส่ วนต่าง ๆ ของกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางหน้ากลอง
ความยาวเส้นรอบไหกลอง
ความสู งของไหกลอง
เส้นรอบวงฐานไหกลอง
เส้นรอบวงเอวกลอง
เส้นรอบวงก้นกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางลําโพงกลอง
ความยาวจากฐานไหกลองถึงลําโพง (ก้นกี้)
ความยาวทั้งหมดของกลองจากหน้ากลองถึงลําโพง (ก้นกี้)

ขนาด (นิ้ว)
๑๒
๔๐
๒๓
๒๗
๑๔
๒๗
๑๑
๔๙
๗๒

๒๑๕พ

ภาพที่ ๔๐๗ หน้ ากลอง กลองก้นยาวใบที่ ๑
วัดพระธาตุเจ้ านางมอญหล้ า

ภาพที่ ๔๐๘ การร้ อยหนังหน้ ากลอง กลองก้ นยาวใบที่ ๑
วัดพระธาตุเจ้ านางมอญหล้ า

ภาพที่ ๔๐๙ เส้ นดึงหนังหน้ ากลอง
ภาพที่ ๔๑๐ ฐานไหกลองและการลงลายมือทีฐ่ านกลองก้ นยาว
ก้ นยาวใบที่ ๑ วัดพระธาตุเจ้ านางมอญหล้ า ใบที่ ๑ วัดพระธาตุเจ้านางมอญหล้ า

๒๑๖พ

ภาพที่ ๔๑๑ การซ่ อนเส้ นดึงหนังหน้ ากลอง
กลองก้นยาวใบที่ ๑ วัดพระธาตุเจ้ านางมอญหล้ า

ภาพที่ ๔๑๒ การควัน่ ลูกแก้ วของกลองก้ นยาวใบที่ ๑
วัดพระธาตุเจ้ านางมอญหล้ า

ภาพที่ ๔๑๓ ข่ วยกลองและเล็บช้ างทีท่ าจากหวาย กลองก้นยาวใบที่ ๑ วัดพระธาตุเจ้ านางมอญหล้ า

๒๑๗พ

ภาพที่ ๔๑๔ การประดับตกแต่งเอวกลองก้ นยาว
ใบที่ ๑ วัดพระธาตุเจ้ านางมอญหล้ า

ภาพที่ ๔๑๕ ฐานก้ นกีก้ ลองก้ นยาวใบที่ ๑
วัดพระธาตุเจ้ านางมอญหล้ า

ภาพที่ ๔๑๖ การเขียนสีตกแต่ งเอวกลองด้ วยไก่ สีเหลือง
กลองก้ นยาวใบที่ ๑ วัดพระธาตุเจ้ านางมอญหล้ า

๒๑๘พ

กลองก้นยาวใบที่ ๒ ของวัดพระธาตุเจ้านางมอญหล้า ทําจากไม้ซ้อ มี กระโปรงตกแต่งหน้า
กลอง ทําจากเมืองมัณฑเลย์ มีสัดส่ วนหน้ากลองขนาด ๑๒.๕ นิ้ว กลองสู ง ๖๓ นิ้ว รอบเอวขนาดเล็ก
เพียง ๑๓.๕ นิ้ว ตกแต่งด้วยสี ดาํ มีขนาดและสัดส่ วนดังนี้
ส่ วนต่าง ๆ ของกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางหน้ากลอง
ความยาวเส้นรอบไหกลอง
ความสู งของไหกลอง
เส้นรอบวงฐานไหกลอง
เส้นรอบวงเอวกลอง
เส้นรอบวงก้นกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางลําโพงกลอง
ความยาวจากฐานไหกลองถึงลําโพง (ก้นกี้)
ความยาวทั้งหมดของกลองจากหน้ากลองถึงลําโพง (ก้นกี้)

ขนาด (นิ้ว)
๑๒.๕
๔๒.๕
๑๙
๒๐
๑๓.๕
๒๐
๑๑.๗
๔๔
๑๑.๗

ภาพที่ ๔๑๗ กลองก้ นยาวใบที่ ๒ วัดพระธาตุเจ้ านางมอญหล้ า

๒๑๙พ

ภาพที่ ๔๑๘ หน้ ากลอง กลองก้นยาวใบที่ ๒ วัดพระธาตุเจ้ านางมอญหล้ า

ภาพที่ ๔๑๙ ชื่อร้ านขายกลองก้ นยาวทีต่ ดิ อยู่ด้านในไหกลอง กลองก้ นยาวใบที่ ๒
วัดพระธาตุเจ้ านางมอญหล้ า

๒๒๐พ

ภาพที่ ๔๒๐ ข่ วยกลองและเล็บช้ าง กลองก้นยาวใบที่ ๒ วัดพระธาตุเจ้ านางมอญหล้ า

ภาพที่ ๔๒๑ เอวกลองทาสีธงชาติรัฐชาน สีเขียว สีแดง
ภาพที่ ๔๒๒ การควัน่ กลึงลูกแก้ ว กลองก้ นยาว
สีเหลือง กลองก้ นยาวใบที่ ๒ วัดพระธาตุเจ้ านางมอญหล้ า ใบที่ ๒ วัดพระธาตุเจ้ านางมอญหล้ า

ภาพที่ ๔๒๓ ก้ นกีก้ ลองก้นยาวใบที่ ๒ วัดพระธาตุเจ้ านางมอญหล้ า

๒๒๑พ

ภาพที่ ๔๒๔ ใต้ ก้นกีก้ ลองก้ นยาวใบที่ ๒ วัดพระธาตุเจ้ านางมอญหล้ า

๖.๖.๒.๙ วัดจองแต (วัดทราย ป๊ อกบ้านหลวง)

ภาพที่ ๔๒๕ วัดจองแต ป๊ อกบ้ านหลวง เวียงสีป่อ รัฐชาน

กลองก้นยาวประจําป๊ อกบ้านหลวงพบว่าได้นาํ มาเข้าร่ วมงานบุญที่วดั จองแตซึ่ งเป็ นวัดประจํา
ศรัทธาบ้านหลวง ป๊ อกบ้านหลวงมี กลองก้นยาวประจําหมู่บา้ น ๒ ใบ จากการสัมภาษณ์ ครู ส่างคํา
พบว่า กลองอยู่ในสภาพที่ ดี มีอายุการใช้งานประมาณ ๕ ปี ใช้งานบ่อยมีเสี ยงดี เป็ นที่ถูกใช้ของครู
กลองก้นยาวในหมู่บา้ นและบริ เวณใกล้เคียง
(ส่ างคํา, สัมภาษณ์, ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗)
กลองก้นยาวใบที่ ๑ ทําจากไม้ซ้อ หนังหน้ากลองทําด้วยหนังวัว ไม่มีการลงอักขระยันต์บน
หน้ากลอง ทาสี แดงคาดบนเอวกลองก้นยาวและใต้เอวกลอง กลองใบนี้ เป็ นกลองที่มีอายุเก่าแก่ แต่ได้

๒๒๒พ

นําไปขึ้นและซ่ อมหน้ากลองใหม่ที่บา้ นเปี ยงคา เมืองจ๊อกแม เมื่อ ๔ ปี ก่อน เนื่องจากใช้ออกงานเป็ น
ประจําจนชํารุ ดและหน้ากลองขาด
กลองก้นยาวทั้ง ๒ ใบผูกติดไว้กบั เสาศาลาการเปรี ยญของวัดจองแตด้วยกัน ใบที่ ๑ สู ง ๖๔ นิ้ว
หน้ากลอง ๑๑.๕ นิ้ว ใบที่ ๒ มีขนาดหน้ากลองเล็กกว่า หน้ากลองมีเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๑ นิ้ ว แต่มี
ความสู ง ๗๒.๕ ทั้ง ๒ ใบได้สัดส่ วนที่ดี ถึ งแม้ความสู งจะแตกต่างกัน ทั้ง ๒ ใบทาด้วยสี ดาํ แต่ใบที่
ใหญ่กว่าตกแต่งที่เอวกลองด้วยสี แดงเท่านั้น ส่ วนใบที่เล็กกว่าทาสี แดงคาดที่เหนื อรอบเอวและฐาน
เอว โดยเริ่ มทาจากเส้นใต้ฐานควัน่ ลูกแก้วก่อนขึ้นเอวกลอง ๑ เส้น และทาแถบสี แดงคาดฐานใต้เอว
กลองอีก ๑ เส้นเท่านั้น สายสะพายทั้ง ๒ ใบทําจากผ้าดิบย้อมสี เหลื อง บริ เวณก้นกี้ไม่ได้ตกแต่งหรื อ
ทาสี แต่ติดยางรถยนต์เพื่อป้ องกันก้นกี้แตกระหว่างการเดินขบวนตีกลองก้นยาว

ภาพที่ ๔๒๖ กลองก้ นยาวประจาวัดจองแต ป๊ อกบ้ านหลวง เวียงสีป่อ

๒๒๓พ

กลองก้นยาวใบที่ ๑ มีขนาดและสัดส่ วนดังนี้

ส่ วนต่าง ๆ ของกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางหน้ากลอง
ความยาวเส้นรอบไหกลอง
ความสู งของไหกลอง
เส้นรอบวงฐานไหกลอง
เส้นรอบวงเอวกลอง
เส้นรอบวงก้นกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางลําโพงกลอง
ความยาวจากฐานไหกลองถึงลําโพง (ก้นกี้)
ความยาวทั้งหมดของกลองจากหน้ากลองถึงลําโพง (ก้นกี้)

ขนาด (นิ้ว)
๑๑.๕
๔๑.๕
๒๓
๒๒
๑๖
๑๙.๕
๑๓
๔๑
๖๔

ภาพที่ ๔๒๗ หน้ ากลอง กลองก้ นยาวใบที่ ๑ วัดจองแต ภาพที่ ๔๒๘ การร้ อยสายดึงเร่ งหนังหน้ ากลอง กลอง
ก้ นยาวใบที่ ๑ วัดจองแต

๒๒๔พ

ภาพที่ ๔๒๙ สายดึงเร่ งหนังกลองก้ นยาว ภาพที่ ๔๓๐ เล็บช้ างและข่ วยกลองก้ นยาว วัดจองแต
วัดจองแต

ภาพที่ ๔๓๑ เอวกลองก้ นยาวใบที่ ๑ วัดจองแต

ภาพที่ ๔๓๓ ก้ นกีก้ ลองก้นยาวใบที่ ๑ วัดจองแต

ภาพที่ ๔๓๒ การบากควัน่ ลูกแก้ วกลองก้ นยาว
ใบที่ ๑ วัดจองแต

ภาพที่ ๔๓๔ ใต้ ก้นกี้ กลองก้ นยาวใบที่ ๑ วัดจองแต

๒๒๕พ

กลองก้นยาวใบที่ ๒ ประจําวัดจองแต เวียงสี ป่อนั้นมีขนาดสัดส่ วนที่ดีและได้รับการยกย่องจาก
ครู ส่างคําผูท้ ดลองตีกลองก้นยาวใบนี้วา่ มีเสี ยงดี กังวาน และดังไกล เวลาตีไม่เจ็บมือ ขนาดพอเหมาะ
มือ และไม่หนัก (ส่ างคํา, สัมภาษณ์, ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗) กลองก้นยาวใบที่ ๒ ทาสี ดาํ ทั้งใบ สังเกต
ได้วา่ มีขนาดสู งถึง ๗๒.๕ นิ้ว และใช้แผ่นทองหุ ม้ ที่เอวสี เหลืองตําแหน่งเดียวเท่านั้น

ภาพที่ ๔๓๕ กลองก้ นยาวใบที่ ๒ วัดจองแต ป๊ อกบ้ านหลวง เวียงสีป่อ

ทั้งนี้ การควัน่ บากรอยลู กแก้วที่หางกลองนั้นไม่ได้ทาํ เป็ นรอยบากควัน่ ขึ้นลูกแก้ว แต่ใช้วิธีมดั
เส้นลวดเป็ นลูกแก้วทีละจุดแทนตลอดหางกลอง เพื่อกันลื่นเวลาหิ้ วกลอง จากข้อสันนิ ษฐานดังกล่าวอาจ
เป็ นได้วา่ กลองทั้งใบนี้ มิได้ทาํ จากช่ างคนเดี ยวกัน เนื่ องจากวิธีการควัน่ บากรอยลูกแก้วนั้นใช้กรรมวิธี
ต่างกัน โดยใช้ลวดมัดรอบลําตัวกลองไว้ลูกแก้วละ ๔ เส้นให้เกิดร่ องทีละ ๓ ร่ องไปจนตลอดลําตัวกลอง

ภาพที่ ๔๓๖ การบากลูกแก้ ว กลองก้ นยาวใบที่ ๒
วัดจองแต ป๊ อกบ้ านหลวง เวียงสีป่อ

๒๒๖พ

กลองก้นยาวใบที่ ๒ นี้มีคณะศรัทธาจากเมืองนํ้าคํา เมืองชายแดนสาธารณรัฐประชาชนจีนกับ
รัฐชาน นํามาถวายท่านเจ้าอาวาสเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๒ กลองใบนี้มีเสี ยงดี มีขนาด และสัดส่ วนดังนี้
ส่ วนต่าง ๆ ของกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางหน้ากลอง
ความยาวเส้นรอบไหกลอง
ความสู งของไหกลอง
เส้นรอบวงฐานไหกลอง
เส้นรอบวงเอวกลอง
เส้นรอบวงก้นกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางลําโพงกลอง
ความยาวจากฐานไหกลองถึงลําโพง (ก้นกี้)
ความยาวทั้งหมดของกลองจากหน้ากลองถึงลําโพง (ก้นกี้)

ภาพที่ ๔๓๗ หน้ ากลองก้นยาวใบที่ ๒ วัดจองแต

ขนาด (นิ้ว)
๑๑
๔๑
๒๒.๕
๒๑
๑๕
๑๗.๕
๑๓.๕
๕๐
๗๒.๕

ภาพที่ ๔๓๘ การร้ อยเส้ นดึงหนังหน้ ากลองก้ นยาวใบที่ ๒
วัดจองแต

๒๒๗พ

ภาพที่ ๔๓๙ หนังเรียด เส้ นดึงหนังหน้ ากลอง กลองก้ นยาวใบที่ ๒ วัดจองแต

ภาพที่ ๔๔๐ เล็บช้ างและการวางเส้ นดึงหนังหน้ ากลอง ภาพที่ ๔๔๑ ข่ วยกลองก้ นยาวใบที่ ๒ วัดจองแต
กลองก้ นยาวใบที่ ๒ วัดจองแต

๒๒๘พ

ภาพที่ ๔๔๒ การหุ้มแผ่นทองทีเ่ อวกลอง กลองก้ นยาวใบที่ ๒ วัดจองแต

ภาพที่ ๔๔๓ ก้ นกีก้ ลองก้ นยาวใบที่ ๒ วัดจองแต

๒๒๙พ

๖.๖.๒.๙ วัดจ๋ ามเผือก

ภาพที่ ๔๔๔ ซุ้มประตูทางเข้ าวัดจ๋ ามเผือก
บ้ านจ๋ ามเผือก เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๔๔๕ ศาลาการเปรียญวัดจ๋ ามเผือก
บ้ านจ๋ ามเผือก เมืองสีป่อ

วัดจ๋ ามเผือกเป็ นวัดประจําศรัทธาชาวบ้านจ๋ ามเผือก ซึ่ งตั้งอยูท่ างทิศตะวันตกของฝั่งแม่น้ าํ ตู ติด
กับบ้านโหหม่อและบ้านบ่อจู เมืองสี ป่อ ในวัดจ๋ ามเผือกมีกลองประจําวัดทั้งหมด ๒ ใบ ท่านเจ้าอาวาส
นามว่า เจ้าเตหวิง่ ต๊ะ อายุ ๕๔ ปี เกิดที่เมืองจ๊อกแมได้กล่าวถึงกลองก้นยาวทั้ง ๒ ใบนี้วา่
กลองก้ นยาวทั้ง ๒ ใบของวัดไม่ ทราบที่มา ทราบแต่ ว่าใบแรกนีเ้ พิ่งซื ้อมาได้ ปีเดียว และ
ได้ รับการซ่ อมแซมหลายครั้ ง กลองใบแรก [เอวสี เหลือง] ทาจากไม้ ผักกุ่ม ส่ วนกลองใบ
ที่ ๒ ของวัดนีไ้ ม่ ทราบว่ าทาจากไม้ อะไร หน้ ากลองทั้ง ๒ ใบทาจากหนังวัว
(เจ้าเตหวิง่ ต๊ะ, สัมภาษณ์, ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗)

ภาพที่ ๔๔๖ การเก็บรักษากลองก้นยาว วัดจ๋ ามเผือก
บ้ านจ๋ ามเผือก เมืองสีป่อ

๒๓๐พ

ภาพที่ ๔๔๗ เจ้ าอาวาสวัดจ๋ ามเผือก เมืองสีป่อ

กลองก้นยาวใบที่ ๑ มีเอวสี เหลือง หนังหุ ้มหน้ากลองทําจากหนังวัว สายดึงเร่ งเสี ยงจากหนังหุ ้ม
กลองทําจากหนังวัว เส้นผ่านศูนย์กลางหน้ากลองวัดได้ ๑๒ นิ้ว ไหกลองยาว ๒๓ นิ้ว เส้นรอบเอวกลอง
วัดได้ ๑๕ นิ้ว วัดจากฐานไหกลองถึงฐานก้นกี้ได้ ๔๙.๕ นิ้ว ความยาวของกลองตั้งแต่หน้ากลองจนถึ ง
ฐานก้นกี้ดา้ นล่างรวมทั้งสิ้ น ๗๒.๕ นิ้ว กลองใบนี้ได้สัดส่ วนใกล้เคียงกับสู ตรกลองก้นยาวสามหัก

ภาพที่ ๔๔๘ กลองก้ นยาวใบที่ ๑ ของวัดจ๋ ามเผือก บ้ านจ๋ ามเผือก เมืองสีป่อ

๒๓๑พ

ภาพที่ ๔๔๙ หน้ ากลอง กลองก้ นยาวใบที่ ๑
วัดจ๋ ามเผือก

ภาพที่ ๔๕๐ การร้ อยสายดึงเร่ งเสียง
กลองก้นยาวใบที่ ๑

ภาพที่ ๔๕๑ การตอกหมุดบนเล็บช้ างและข่ วยกลอง

จากการสังเกตจะเห็นว่า กลองก้นยาวของวัดจ๋ ามเผือก ใบที่ ๑ มีการตอกหมุดตกแต่งด้วยหมุด
สี ดาํ ๔ หมุดลงบนเล็บช้างทุกเล็บ จากภาพจะสังเกตเห็ นว่า หมุดข้างบนเล็บหลุด ๑ หมุดทําให้เหลือ
๓ หมุ ด และมี การตอกหมุ ดลงที่ ขอบของฐานไหกลองก้นยาวอี ก ๑ หมุ ดคนละตําแหน่ งกับหมุ ดที่
ตอกบนเล็บช้าง นอกจากนี้ จะสังเกตเห็นว่า ข่วยกลองทําจากลวดเหล็กทาสี ดาํ ที่แข็งแรงสอดไว้อย่าง
แน่นหนาใต้เล็บช้างเป็ นอย่างดี

๒๓๒พ

ภาพที่ ๔๕๒ การตอกหมุดบนไหกลองด้ านบนเพือ่ ขึงสายดึงเร่ งหนัง

เมื่ อสั งเกตต่ อไปพบว่า กลองก้นยาวใบนี้ มี ล ักษณะพิเศษเพิ่ม เติ ม อี ก คือ มีก ารตอกหมุ ดตรง
ส่ วนบนของไหกลองเพื่อกํากับหนังดึงเร่ งสายกลองก้นยาว และตอกหมุดโดยรอบหางกลองตําแหน่ง
ละ ๑ หมุ ดโดยรอบจากฐานไหกลองก่อนที่ จะเริ่ มต้นการบากควัน่ ลายลู กแก้วรอบหางกลองจนถึ ง
เอวกลอง และตอกหมุดอีกครั้งตรงสุ ดปลายหางกลองก่อนขึ้นฐานลําโพงก้นกี้ โดยปกติจะไม่มีการ
ตอกหมุ ดเพื่อกํากับสายดังกล่าว กล่าวได้ว่า นี่ เป็ นการพบการตอกหมุ ดบนไหกลองครั้ งแรกโดยมี
วัตถุ ประสงค์นอกเหนื อจากตกแต่ง เช่ น การตอกหมุดบนเล็บช้าง อาจสันนิ ษฐานได้ว่า การตอกหมุด
เช่ นนี้ เป็ นการแสดงสั ญลัก ษณ์ และลงลายมื อของสล่ า หรื อช่ างผูท้ าํ กลอง ให้กาํ หนดหมายรู ้ ว่าเป็ น
ช่างคนใดและทําจากที่ใด จากข้อมูลสัมภาษณ์เบื้องต้นทําให้ทราบได้เพียงว่าเป็ นกลองก้นยาวที่ซ้ื อมา
จากช่ างในเมืองจ๊อกแม แต่ไม่มีขอ้ มูลรายละเอียดของชื่ อช่ าง ดังนั้น รายละเอียดของการตอกหมุดที่
ปรากฏบนกลองก้นยาวใบนี้ อาจเป็ นการสั่ งทําพิเศษ เพื่ อถวายวัดโดยผูศ้ รั ทธา หรื ออาจเป็ นลักษณะ
เฉพาะของสกุลช่ างทํากลองก้นยาวที่ มี ชื่อสํานักใดสํานักหนึ่ งในเมื องจ๊อกแม ที่ ควรค่าแก่ การสื บค้น
เพิม่ เติมต่อไป

๒๓๓พ

ภาพที่ ๔๕๓ การตอกหมุดก่ อนขึน้ รอยบากควัน่
ลูกแก้ ว

ภาพที่ ๔๕๕ การตอกหมุดปิ ดหางกลองก้ นยาว

ภาพที่ ๔๕๔ เอวกลองก้ นยาวใบที่ ๑ วัดจ๋ ามเผือก

ภาพที่ ๔๕๖ ฐานก้ นกีท้ าสีดา ภายในทาสีเหลือง

๒๓๔พ

กลองก้นยาวใบที่ ๑ ของวัดจ๋ ามเผือกมีขนาดและสัดส่ วนสรุ ปได้ดงั ตารางดังนี้
ส่ วนต่าง ๆ ของกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางหน้ากลอง
ความยาวเส้นรอบไหกลอง
ความสู งของไหกลอง
เส้นรอบวงฐานไหกลอง
เส้นรอบวงเอวกลอง
เส้นรอบวงก้นกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางลําโพงกลอง
ความยาวจากฐานไหกลองถึงลําโพง (ก้นกี้)
ความยาวทั้งหมดของกลองจากหน้ากลองถึงลําโพง (ก้นกี้)

ขนาด
(นิ้ว)
๑๒
๔๓.๕
๒๓
๒๐
๑๕
๒๑.๕
๑๕
๔๙.๕
๗๒.๕

กลองก้นยาวใบที่ ๒ ของวัดจ๋ ามเผือกทาสี ดาํ ทั้งใบ เฉพาะเอวกลองทาสี แดง หนังหุ ้มหน้ากลอง
ทําจากหนังวัว สายดึงเร่ งเสี ยงทําจากเชือกไนลอนสี เหลือง เส้นผ่านศูนย์กลางหน้ากลองวัดได้ ๑๓ นิ้ว
เส้นรอบเอวกลองวัด ๑๖ นิ้ว ไหกลองยาว ๒๓ นิ้ว วัดจากฐานไหกลองถึงฐานก้นกี้ได้ ๕๒ นิ้ว กลอง
ทั้งใบมีความยาวทั้งสิ้ น ๗๕ นิ้ ว ขาดความยาว ๑ นิ้ ว กลองใบนี้ จะได้สัดส่ วนตามกําหนดของสู ตร
กลองสามหัก
สําหรับการตกแต่งกลองก้นยาวใบที่ ๒ ของวัดจ๋ ามเผือกนั้น สามารถบ่งชี้ ได้วา่ เป็ นคนละสกุล
กับกลองใบที่ ๑ และอาจสันนิษฐานได้วา่ มาจากแหล่งทํากลองคนละแห่ง เนื่องจากการประดับตกแต่ง
ของกลองใบที่ ๑ นั้นมีมากกว่ากลองใบที่ ๒ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตอกหมุดประดับบนเล็บช้างไม่
ปรากฏเลยบนกลองใบที่ ๒ อีกทั้งการควัน่ ลายลูกแก้วที่หางกลองยังแตกต่างกัน เนื่ องจากกลองใบ
ที่ ๑ มีรายละเอียดที่ละเอียดมากกว่า การแบ่งระยะของแต่ละลูกแก้วมีความถี่มากกว่า อีกทั้งลักษณะ
การควัน่ รอยต่อระหว่างที่นงั่ ของไหกลองต่อกับตี นช้างหรื อคอกลองของใบที่ ๑ มีรายละเอียดและ
ชั้นเชิงมากกว่าใบที่ ๒ ซึ่ งไม่ปรากฏการเว้นระยะ การเผยอเปิ ดลายบัวหงาย เช่น รอยต่อไหกลองของ
ใบที่ ๑

๒๓๕พ

ภาพที่ ๔๕๗ กลองก้นยาวใบที่ ๒ วัดจ๋ ามเผือก เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๔๕๘ หน้ ากลองก้ นยาวใบที่ ๒ วัดจ๋ ามเผือก

ภาพที่ ๔๕๙ การร้ อยสายดึงเร่ งเสียงเชือกไนลอน
กลองใบที่ ๒

๒๓๖พ

ภาพที่ ๔๖๐ เล็บช้ างและการร้ อยสายดึงเร่ งเสียงลงร่ องเล็บช้ าง

ภาพที่ ๔๖๑ การบากรอยลูกแก้ วลงบนหางกลอง
วัดจ๋ ามเผือก

ภาพที่ ๔๖๒ เอวกลองก้ นยาวใบที่ ๒ วัดจ๋ ามเผือก

ภาพที่ ๔๖๓ ก้ นกีก้ ลองก้ นยาวใบที่ ๒ วัดจ๋ ามเผือก

๒๓๗พ

๖.๖.๓.๑๐ วัดปางนิ้ว

ภาพที่ ๔๖๔ ซุ้มประตูวดั ปางนิว้ ตาบลในเวียง เมืองสีป่อ

วัดปางนิ้ วเป็ นวัดในเขตเมืองสี ป่อ วัดนี้ เป็ นวัดที่เก่าแก่ของเมืองสี ป่ออีกวัดหนึ่ ง มีพระ ๕ รู ป
เณร ๓๒ รู ป ท่านเจ้าอาวาสชื่ อ กอติ่งยะ อายุ ๕๖ ปี เดิ มศาลาเป็ นศาลาเก่า แต่ปัจจุบนั ได้ร้ื อศาลาเก่า
ที่ผทุ รุ ดโทรมออกและได้สร้างศาลาหลังใหม่ วัดปางนิ้วมีกลองก้นยาวประจําวัด ๒ ใบ กลองใบที่ ๑
มีขนาดและสัดส่ วนดังนี้
ส่ วนต่าง ๆ ของกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางหน้ากลอง
ความยาวเส้นรอบไหกลอง
ความสู งของไหกลอง
เส้นรอบวงฐานไหกลอง
เส้นรอบวงเอวกลอง
เส้นรอบวงก้นกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางลําโพงกลอง
ความยาวจากฐานไหกลองถึงลําโพง (ก้นกี้)
ความยาวทั้งหมดของกลองจากหน้ากลองถึงลําโพง (ก้นกี้)

ขนาด
(นิ้ว)
๑๒
๔๑
๒๒
๒๓.๕
๑๖.๕
๒๑.๕
๑๕
๔๙
๗๑

๒๓๘พ

ภาพที่ ๔๖๕ กลองก้ นยาวใบที่ ๑ วัดปางนิว้ ตาบลในเวียง ภาพที่ ๔๖๖ กลองก้นยาวใบที่ ๒ วัดปางนิว้ ตาบลในเวียง
เมืองสีป่อ
เมืองสีป่อ

กลองก้นยาวใบที่ ๑ ทาสี แดงตลอดทั้งใบ เฉพาะคอกลอง เอวกลอง และปลายหางกลองทา
แถบสี ดาํ หน้ากลองก้นยาวใบที่ ๑ มีขนาด ๑๒ นิ้ว รอบเอวมีขนาด ๑๖.๕ นิ้ว กลองก้นยาวใบที่ ๑ มี
ขนาดสู ง ๗๑ นิ้ ว ไหกลองยาว ๒๒ นิ้ว ความยาวจากคอกลองถึงฐานก้นกี้วดั ได้ ๔๙ นิ้ว หางกลองมี
ขนาดที่ยาวเกินกว่าสัดส่ วนของความยาวกลองสามหัก ๕ นิ้ว

ภาพที่ ๔๖๗ หน้ ากลองก้นยาวใบที่ ๑ วัดปางนิว้ ตาบลในเวียง เมืองสีป่อ

๒๓๙พ

ภาพที่ ๔๖๘ การร้ อยสายดึงเร่ งเสียงกลองก้ นยาวทีช่ ารุดใบที่ ๑ วัดปางนิว้
ตาบลในเวียง เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๔๖๙ ข่ วยกลองและเล็บช้ างกลองก้ นยาวใบที่ ๑ วัดปางนิว้ ตาบลในเวียง
เมืองสีป่อ

ข่วยกลองของกลองก้นยาวใบที่ ๑ วัดปางนิ้ วทําจากหวาย เล็บช้างทําเป็ นรู ปมุมป้ าน ๑ ด้าน
และอีกด้านเป็ นมุมแหลม บางเล็บถูกกระแทกหักและชํารุ ด คอกลองทําลูกแก้วรองรับจากเล็บช้าง
๒ ชั้น ลูกแก้วชั้นที่ ๑ มีขนาดใหญ่กว่าลูกแก้วชั้นที่ ๒ มีขนาดลดหลัน่ จนกระทัง่ ถึ งหางกลองยาวที่
เริ่ มควัน่ รอยบากลูกแก้วรอบหางกลองจนถึงเอวกลอง

๒๔๐พ

ภาพที่ ๔๗๐ เอวกลองก้นยาวใบที่ ๑ วัดปางนิว้ ตาบลในเวียง เมืองสีป่อ

เอวกลองก้นยาวใบที่ ๑ ทาสี ดาํ และลงตัวอักษรไทใหญ่ด้วยตัวหนังสื อสี แดงอ่านว่า ชื่ อของ
ผูบ้ ริ จาคกลองใบนี้
(ส่ างคํา, สัมภาษณ์, ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗)

ภาพที่ ๔๗๑ ฐานก้ นกีด้ ้ านบนกลองก้ นยาวใบที่ ๑ วัดปางนิว้ ตาบลในเวียง เมืองสีป่อ

กลองก้นยาวใบที่ ๑ มีกน้ กี้และปลายหางกลองยาวทาด้วยสี แดง แต่จะเห็นได้วา่ กลองใบนี้ เป็ น
กลองที่ เก่ า จะเห็ นรอยถลอกของปลายหางกลองมี สีเหลื องอยู่ช้ ันล่ าง เมื่ อสี ดาํ ถลอกลอกออกพบว่า
สี เหลื องเคยเป็ นสี ที่ ทาอยู่เก่ ามาก่ อน ส่ วนรอบก้นกี้ ทาสี แดง ด้านล่ างก้นกี้ ทาสี ดาํ และตกแต่ งเป็ น
ลายดาวห้าแฉกสี แดง

๒๔๑พ

ภาพที่ ๔๗๒ การตกแต่ งกลองก้ นยาวใบที่ ๒ วัดปางนิว้ ตาบลในเวียง เมืองสีป่อ

กลองก้นยาวใบที่ ๒ มีขนาดและสัดส่ วนในรายละเอียดสรุ ปได้ดงั นี้
ส่ วนต่าง ๆ ของกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางหน้ากลอง
ความยาวเส้นรอบไหกลอง
ความสู งของไหกลอง
เส้นรอบวงฐานไหกลอง
เส้นรอบวงเอวกลอง
เส้นรอบวงก้นกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางลําโพงกลอง
ความยาวจากฐานไหกลองถึงลําโพง (ก้นกี้)
ความยาวทั้งหมดของกลองจากหน้ากลองถึงลําโพง (ก้นกี้)

ขนาด
(นิ้ว)
๙
๓๑.๕
๑๖
๑๗
๑๒.๒
๑๘
๑๑
๓๓.๕
๔๙.๕

๒๔๒พ

๖.๖.๓ ผูว้ จิ ยั ได้เก็บข้อมูลจากหมู่บา้ นที่อยูท่ างด้านทิศตะวันออกของเส้นทางรถไฟเขตตําบลใน
เวียงเมืองสี ป่อจาก ๓ หมู่บา้ น ฝั่งทิศตะวันออกของแม่น้ าํ ตูดงั นี้
๖.๖.๓.๑ บ้านกุงส่ า

ภาพที่ ๔๗๓ คณะกลองก้ นยาว บ้ านกุงส่ า

บ้านกุงส่ าเป็ นชุ มชนที่อยู่ทางทิศเหนื อของเวียงสี ป่อ ในวันงานพระธาตุ บ่อจู คณะศรัทธาจาก
บ้า นกุ ง ส่ า นํา คณะกลองยาวประจํา บ้า นกุ ง ส่ า มาร่ วมฟ้ อนก้า ปั่ น กลองในงานพระธาตุ รวมทั้ง สิ้ น
ประมาณ ๖๑ คน ประกอบด้วยคนรํา ๕๒ คน คนนัง่ ปรบมือตรงกลาง ๖ คน และนักดนตรี ๓ คน ถือ
ได้ว่าเป็ นคณะศรัทธาที่ใหญ่ที่สุดคณะหนึ่ งในงานพระธาตุบ่อจู หัวหน้าคณะกลองก้นยาวบ้านกุงส่ า
ชื่อว่า ครู คาํ ยอด อายุ ๕๙ ปี อยูบ่ า้ นกุงส่ า เมืองสี ป่อ นํากลองที่สําคัญของเมืองสี ป่อมาร่ วมตีถวายเป็ น
พุทธบูชา กลองใบนี้มีชื่อว่า กลองยอดเมือง ดังที่ครู คาํ ยอดได้อธิบายความสําคัญของกลองใบนี้ไว้วา่
กลองใบนี ไ้ ด้ รับมอบมาจากเจ้ าเมืองสี ป่อ ท่ านเจ้ าเมืองชื่ อเจ้ าขุนแข่ มอบมาให้ หลายปี แล้ ว
สื บทอดกันมาอายุกว่ า ๑๐๐ ปี กลองใบนี ท้ าจากไม้ มะเหลิ่ งก๊ า หรื อเรี ยกว่ าไม้ หมากลิ น้ มี
เปลือกสี เขียว
(คํายอด, สัมภาษณ์, ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗)

๒๔๓พ

ภาพที่ ๔๗๔ ครู คายอด หัวหน้ าคณะกลองก้นยาวบ้ านกุงส่ า

ครู ส่างคําได้ให้คาํ อธิ บายเกี่ยวกับต้นมะเหลิ่งก๊ะ หรื อ ต้นหมากลิ้นว่า
มีเปลือกสี เขียว มีผกั สี เขียว ใบไว้ ใช้ กินตอนอ่ อน เอามาหั่ นบาง ๆ คั้นกับนา้ เกลือแล้ วผัด
กับกุ้งแห้ ง บางทีเรี ยกชื่ อ หมากลิน้ ช้ าง หมะลิน้ ไม้ ก็มี
(ส่ างคํา, สัมภาษณ์, ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗)

ภาพที่ ๔๗๕ กลองยอดเมือง บ้ านกุงส่ า

กลองยอดเมืองเป็ นกลองที่มีขนาดสวยงาม มีความงามสง่า สมส่ วน มีขนาดหน้ากลอง ๑๓ นิ้ ว
เอวกลองมีเส้นรอบวง ๑๗ นิ้ว มีความสู งของกลองทั้งใบ ๗๓ นิ้ว อีกทั้งมีเสี ยงดังกังวาน เป็ นกลองเก่า
ที่มีเสี ยงดีมากและมีสัดส่ วนที่ดีมาก กลองก้นยาวยอดเมืองทาด้วยสี ดาํ ทั้งใบ หน้ากลองขึ้นด้วยหนังวัว

๒๔๔พ

หนังเรี ยดดึงสายหน้ากลองทําจากหนังวัว เอวกลองทาสี แดงและขลิบด้วยแถบสี เหลืองและสี เขียว ฐาน
กลองตกแต่งด้วยฐานกลีบบัวเชิงหงายเป็ นลายสี แดงและสี เขียว

ภาพที่ ๔๗๖ คอกลองยอดเมือง บ้ านกุงส่ า

ภาพที่ ๔๗๗ การบากกลองก้ นยาว กลองยอดเมือง บ้ านกุงส่ า

กลองยอดเมืองมีการตกแต่งฐานไหกลองด้วยลายเชิงบัวหงาย ภาพการตกแต่งฐานเชิงลาย
บัวหงายสี เหลือง กลองยอดเมืองมีสัดส่ วนดังนี้
ส่ วนต่าง ๆ ของกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางหน้ากลอง
ความยาวเส้นรอบไหกลอง
ความสู งของไหกลอง
เส้นรอบวงฐานไหกลอง
เส้นรอบวงเอวกลอง
เส้นรอบวงก้นกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางลําโพงกลอง
ความยาวจากฐานไหกลองถึงลําโพง (ก้นกี้)
ความยาวทั้งหมดของกลองจากหน้ากลองถึงลําโพง (ก้นกี้)

ขนาด (นิ้ว)
๑๓
๔๑
๒๓
๒๓
๑๗
๒๒
๑๕.๕
๕๐
๗๓

๒๔๕พ

ภาพที่ ๔๗๘ หน้ ากลองก้ นยาว กลองยอดเมือง บ้ านกุงส่ า เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๔๗๙ การร้ อยสายดึงเร่ งเสียงกลองยอดเมือง ภาพที่ ๔๘๐ สายดึงเร่ งเสียงกลองยอดเมือง บ้ านกุงส่ า
บ้ านกุงส่ า เมืองสีป่อ
เมืองสีป่อ

๒๔๖พ

ภาพที่ ๔๘๑ ฐานก้นกีก้ ลองยอดเมือง บ้ านกุงส่ า เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๔๘๒ ฐานก้นกีด้ ้ านล่ าง กลองยอดเมือง บ้ านกุงส่ า

๒๔๗พ

ภาพที่ ๔๘๓ หางกลองก้นยาว กลองยอดเมือง บ้ านกุงส่ า

๖.๖.๓.๒ บ้านซบลัง
กลองใบนี้ มีประวัติอายุความเก่าแก่ ๔ ปี เก็บรักษาไว้ที่หอ “กุ่งป้ อแมะ” หมายถึ งคุณพ่อแม่ ณ
บ้านความสามารถพิเศษในการเข้าทรงและทํานายทายทัก ณ เมืองสี ป่อ ชาวเมืองสี ป่อมีความเคารพ
เลื่อมใสและศรัทธาในเจ้าจายอ่อน และเชื่ อว่า เจ้าจายอ่อนเป็ นเจ้าชายกลับชาติมาเกิด เพื่อช่วยเหลือผู ้
ที่ตกทุกข์ได้ยากในรัฐชาน

ภาพที่ ๔๘๔ ตาหนักเจ้ าจายอ่ อน เมืองสีป่อ

๒๔๘พ

ลักษณะของกลองทําจากไม้กาง เป็ นไม้เนื้ ออ่อน มีผขู ้ ุดกลองชื่ อ เจ้าแสงเขียว เป็ นช่างมีฝีมือจาก
หมู่บา้ นจ้าวหาญ ไม้กางเป็ นไม้ขนาดใหญ่ หนึ่ งต้นสามารถโค่นทํากลองได้จาํ นวน ๑๐ ใบ กลองใบนี้
ทาสี ทองทั้งใบ เนื่ องจากเป็ นสี มงคล และมีชื่อเรี ยกว่า “กลองเงินกลองคํา” เมื่อตรวจดูภายในแล้วพบว่า
ไม่มีการลงยันต์อกั ขระหน้ากลอง แต่มีการตรวจฤกษ์ยามก่อนลงมือขุดและขึ้นหน้ากลอง เจ้าจายอ่อนได้
ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความเป็ นมงคลของการสร้างกลองใบนี้วา่
กลองใบนีใ้ ห้ ทาสี ทอง ข้ างในผมใส่ ทับทิมให้ ช่างดูฤกษ์ อย่ างดีก่อนหุ้มหน้ ากลอง สั่ งให้
ทาสี ทองทั้งลูก เพราะสี ทองเป็ นสี มงคล
(เจ้าจายอ่อน, สัมภาษณ์, ๘ มีนาคม ๒๕๕๗)

ภาพที่ ๔๘๕ กลองก้ นยาวประจาตาหนักเจ้ าจายอ่ อน เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๔๘๖ หน้ ากลองและจ่ ากลอง

ภาพที่ ๔๘๗ สายดึงเร่ งหนังและการร้ อยหนังเรียด

๒๔๙พ

ภายในกลองใบนี้ ได้ใส่ ลูกทับทิมไว้ ๑ ลูก เนื่ องจากเป็ นผลไม้ที่ใช้สําหรับไหว้ครู เพื่อ
ความเป็ นสิ ริมงคลกับกลองใบนี้ ครู ส่างคําได้อธิ บายไว้วา่
“ผลไม้ ทับทิ ม เป็ นผลไม้ ที่เป็ นมงคลสาหรั บชาวไทใหญ่ โดยเฉพาะผลไม้ ที่เข้ าพิธีแล้ ว
ความเป็ นสิ ริมงคลจะเกิดขึน้ กับเจ้ าของกลอง”
(ส่ างคํา จางยอด, สัมภาษณ์, ๘ มีนาคม ๒๕๕๗)

ภาพที่ ๔๘๘ เอวกลองก้นยาว “กลองเงินกลองคา”

ภาพที่ ๔๙๐ ข่ วยกลองและเล็บช้ าง “กลองเงินกลองคา”

ภาพที่ ๔๘๙ สายดึงเร่ งเสียง “กลองเงินกลองคา”

ภาพที่ ๔๙๑ ก้ นกี้ “กลองเงินกลองคา”

๒๕๐พ

กลองก้นยาวใบนี้ เป็ นกลองประจําตําหนักของเจ้าจายอ่อน ทาด้วยสี ทองทั้งใบ ทําจากไม้ซ้อ มี
ลักษณะสมบูรณ์พร้อมใช้งาน เก็บไว้ในตําหนักเรื อนเครื่ องดนตรี โดยเฉพาะ เจ้าจายอ่อนสร้างเรื อนเครื่ อง
ดนตรี สําหรั บเก็บกลองก้นยาว ฆ้อง โหม่ งไว้โดยเฉพาะแยกออกจากเรื อนพักผ่อน เรื อนตําหนักพิ ธี
ภายในอาณาบริ เวณนั้นประกอบด้วยหมู่เรื อนดังที่ ได้แสดงไว้ขา้ งต้นว่าแยกออกเป็ นเรื อนต่าง ๆ ตาม
หน้าที่
กลองเงินกลองคํา มีขนาดและสัดส่ วนดังนี้
ส่ วนต่าง ๆ ของกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางหน้ากลอง
ความยาวเส้นรอบไหกลอง
ความสู งของไหกลอง
เส้นรอบวงฐานไหกลอง
เส้นรอบวงเอวกลอง
เส้นรอบวงก้นกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางลําโพงกลอง
ความยาวจากฐานไหกลองถึงลําโพง (ก้นกี้)
ความยาวทั้งหมดของกลองจากหน้ากลองถึงลําโพง (ก้นกี้)

ขนาด
(นิ้ว)
๑๕
๔๘
๒๗
๓๐
๒๐
๒๙.๕
๑๖
๕๑
๗๘

๖.๖.๓.๓ บ้านเวียงเก่า
กลองก้นยาวบ้านครู ส่างจายหลวง ปั จจุ บนั อายุ ๗๐ ปี เคยดํารงตําแหน่ งอดี ตผูใ้ หญ่บา้ นและเลิ ก
ดํารงตําแหน่ งผูใ้ หญ่ บ ้านเมื่ ออายุ ๖๐ ปี อยู่บ ้านเวียงเก่ า ตําบลซบลัง เมื องสี ป่อ เดิ มมี อาชี พทําสวน
ข้าวโพด และเป็ นพี่ชายของครู จายก่าหลิ่ งวัน หัวหน้าพรรคเสื อเผือก พรรคการเมืองท้องถิ่ นประจําเมือง
สี ป่อ

๒๕๑พ

ภาพที่ ๔๙๒ ครู ส่างจายหลวง

บ้านคุณครู ส่างจายหลวงมีกลองก้นยาว ๓ ใบ กลองทั้ง ๒ ใบมีขนาดไม่เท่ากัน กลองใบที่ ๑ ซื้ อ
จากบ้านคาย ทําจากไม้ตน้ ฮูง เมืองจ๊อกแม อายุประมาณ ๑๐ ปี กลองทั้งใบทาสี ดาํ หนังหน้ากลองทํา
จากหนังวัวและสายดึงเร่ งสายทําจากหนังเรี ยด
กลองทั้ง ๒ ใบใช้ตีกลองในพิธีงานปี ใหม่ไต งานปอยวันชาติไต งานปอยส่ างลอง งานทําบุญ
งานเข้าพรรษา งานออกพรรษา บางครั้งคณะกลองหมู่บา้ นอื่นมายืมไปตีงานต่างหมู่บา้ นด้วยกลองใบ
ที่ ๑ หุ่นกลองตกแต่งด้วยสี ดาํ เอวสี แดง มีการเขียนลายที่ฐานของไหกลอง และใช้ลายเซ หมายถึงการ
ประดับลายที่มีความละเอียด ครู ส่างจายหลวงอธิ บายถึงที่มาของกลองก้นยาวใบที่ ๑ ว่า
กลองใบนี ซ้ ื ้อมาจากบ้ านกุงส่ า เมืองสี ป่อ ราคา ๓๐,๐๐๐ จัต ปั จจุบันราคา ๔๐๐,๐๐๐ จัต
ตอนเอากลองเข้ าบ้ านก็มีการนาข้ าวตอกดอกไม้ มารั บกลอง ดอกไม้ ข้ าวตอก เงินกานลไม่
กาหนดราคา กลองใช้ ตีตั้งแต่ เริ่ มออกพรรษาไปเรื่ อย ๆ
(ส่ างจายหลวง, สัมภาษณ์, ๙ มีนาคม ๒๕๕๗)
กลองก้นยาวมีขนาดและสัดส่ วนของกลองใบที่ ๑ มีสัดส่ วนดังนี้
ส่ วนต่าง ๆ ของกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางหน้ากลอง
ความยาวเส้นรอบไหกลอง
ความสู งของไหกลอง
เส้นรอบวงฐานไหกลอง
เส้นรอบวงเอวกลอง
เส้นรอบวงก้นกลอง

ขนาด (นิ้ว)
๑๒
๓๘
๒๒
๑๙
๑๔
๑๙

๒๕๒พ

เส้นผ่านศูนย์กลางลําโพงกลอง
ความยาวจากฐานไหกลองถึงลําโพง (ก้นกี้)
ความยาวทั้งหมดของกลองจากหน้ากลองถึงลําโพง (ก้นกี้)

ภาพที่ ๔๙๓ หน้ ากลองก้ นยาวใบที่ ๑ ของครู ส่างจายหลวง บ้ านเวียงเก่ า

ภาพที่ ๔๙๔ ขอบหน้ ากลอง กลองก้ นยาวและหูหิ่งใบที่ ๑ ของ
ครู ส่างจายหลวง บ้ านเวียงเก่ า

๑๒.๕
๔๗
๖๙

๒๕๓พ

ภาพที่ ๔๙๕ เส้ นดึงหนังหน้ ากลอง กลองก้นยาวใบที่ ๑ ของครู ส่างจายหลวง บ้ านเวียงเก่ า

ภาพที่ ๔๙๖ ข่ วยกลองก้นยาวใบที่ ๑ ของครู ส่างจาย
หลวง บ้ านเวียงเก่ า

ภาพที่ ๔๙๗ การตกแต่ งฐานไหกลองก้นยาว ใบที่ ๑
ของครู ส่างจายหลวง บ้ านเวียงเก่ า

๒๕๔พ

ภาพที่ ๔๙๘ การบากร่ องบนลาตัวกลองก้ นยาวใบที่ ๑ ของ
ครู ส่างจายหลวง บ้ านเวียงเก่ า

ภาพที่ ๔๙๙ เอวกลองก้ นยาวใบที่ ๑ บ้ านครู ส่างจายหลวง บ้ านเวียงเก่ า

๒๕๕พ

ภาพที่ ๕๐๐ ก้ นกีก้ ลองก้นยาวใบที่ ๑ ของครู ส่างจายหลวง บ้ านเวียงเก่ า

ภาพที่ ๕๐๑ การตกแต่งก้ นกีใ้ ต้ กลองก้ นยาวใบที่ ๑ ของครู ส่างจายหลวง

๒๕๖พ

ภาพที่ ๕๐๒ เนือ้ ไม้ ภายใต้ กลองก้นยาวใบที่ ๑ ของครู ส่างจายหลวง

ภาพที่ ๕๐๓ การเก็บกลองก้ นยาวทีบ่ ้ านครู ส่างจายหลวง บ้ านเวียงเก่ า

ครู ส่างจายหลวงเก็บกลองก้นยาวไว้บนบ้าน โดยผูกกลองทั้ง ๒ ใบติดไว้กบั เสาของบ้าน กลอง
ก้นยาวทั้ ๒ ใบผูกไว้ใกล้กนั กับเสาต้นเดียวกันในบ้านที่อยูอ่ าศัย โดยถือว่าเป็ นบริ เวณที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ของ
บ้าน ครู ส่างจายหลวงมิได้มีพ้ืนที่แยกเก็บกลองต่างหาก ในหมู่บา้ นไม่ได้ทาํ หอกลอง หรื อบริ เวณเก็บ

๒๕๗พ

กลองส่ วนกลางของหมู่บา้ น เช่น หมู่บา้ นชาวไทใหญ่ในจังหวัดเชี ยงราย แต่เก็บกลองไว้ในบ้านของ
ตนเอง
กลองใบที่ ๒ ซื้ อมาจากบ้านคายต้นฮุง เมืองจ๊อกแม แต่ไม่ทราบว่า ราคาเท่าไร เนื่ องจากหลวง
พ่อท่านเจ้าอาวาสวัดเวียงเก่าชื่ อ ตุ๊เจ้าถอนติ่นเงี้ ยะ ซึ่ งมรณภาพไปแล้ว เป็ นผูซ้ ้ื อกลองใบนี้ ไว้ให้เป็ น
ของส่ วนรวมประจําหมู่บา้ น ประจําวัด แต่มอบให้เก็บรักษาไว้ที่บา้ นครู ส่างจายหลวง (ส่ างจายหลวง,
สัมภาษณ์, ๙ มีนาคม ๒๕๕๗) กลองใบนี้ เป็ นกลองก้นยาวที่มีขนาดสู งมากกว่ากลองทัว่ ไป มีความ
ยาวทั้งใบ ๗๗ นิ้ว มีการเขียนลายที่ละเอียดน้อยกว่ากลองใบแรก ลายลักษณะนี้เรี ยกว่า ลายจาม

ภาพที่ ๕๐๔ หน้ ากลอง กลองก้นยาวใบที่ ๒ บ้ านครู ส่างจายหลวง

ภาพที่ ๕๐๕ การร้ อยสายดึงกับขอบหน้ ากลอง กลองก้ นยาวใบที่ ๒ บ้ านครู ส่างจายหลวง

๒๕๘พ

ภาพที่ ๕๐๖ การตกแต่ งฐานไหกลองและเล็บช้ างกลองก้นยาวหลวง ใบที่ ๒
บ้ านครู ส่างจายหลวง

ภาพที่ ๕๐๗ การบากรอบลาตัวกลองก้ นยาว

ภาพที่ ๕๐๘ เอวกลองก้นยาวใบที่ ๒

๒๕๙พ

ภาพที่ ๕๐๙ การประดับลวดลายและการตกแต่ งสีฐานก้ นกีข้ องกลองก้ นยาวใบที่ ๒

ภาพที่ ๕๑๐ การตกแต่งลวดลายและลงสีประดับฐานก้ นกีด้ ้ านล่ าง
กลองก้ นยาวใบที่ ๒ บ้ านครู ส่างจายหลวง

กลองก้นยาวใบที่ ๒ บ้านครู ส่างจายหลวงมีขนาดและสัดส่ วนดังนี้
ส่ วนต่าง ๆ ของกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางหน้ากลอง
ความยาวเส้นรอบไหกลอง
ความสู งของไหกลอง

ขนาด
(นิ้ว)
๑๓
๔๒
๒๗

๒๖๐พ

เส้นรอบวงฐานไหกลอง
เส้นรอบวงเอวกลอง
เส้นรอบวงก้นกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางลําโพงกลอง
ความยาวจากฐานไหกลองถึงลําโพง (ก้นกี้)
ความยาวทั้งหมดของกลองจากหน้ากลองถึงลําโพง (ก้นกี้)

๒๓.๕
๑๗.๕
๒๒
๑๔.๕
๕๐
๗๗

กลองใบที่ ๓ ของครู ส่างจายหลวงเป็ นกลองก้นยาวขนาดเล็กที่ซ้ื อไว้ให้เด็กเล็กภายในบ้านตีเล่น
มีขนาดหน้ากลอง ๙ นิ้ว กลองทาสี แดง ส่ วนเอวกลองเดิมทาสี ดาํ แต่สีหลุดลอกออกไปจนเหลือเห็นเป็ น
สี ธรรมชาติ เนื้อไม้ไม่ทาสี ครู ส่างจายหลวงอธิ บายว่า กลองใบนี้ ซ้ื อมาจากเมืองล่าเชี่ ยว ราคาไม่แพง ซื้ อ
มาฝากหลานเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๖ หลานชอบมากและตีท้ งั วัน กลองก้นยาวใบนี้ เป็ นกลองก้นยาวสําหรับเด็ก
กลองก้นยาวขนาดใหญ่มีน้ าํ หนักและขนาดใหญ่กว่าตัวของเด็ก อาจเป็ นอันตรายล้มทับเด็กได้ ท่านจึง
ซื้ อกลองก้นยาวขนาดเล็กไว้ให้หลานตี กลองก้นยาวใบนี้ สามารถใช้ตีได้จริ ง มีคุณภาพเสี ยงดี มีเสี ยงดัง
เนื้อไม้ทาํ จากไม้ซอ้ กลองก้นยาวใบนี้มีขนาดและสัดส่ วนดังนี้
ส่ วนต่าง ๆ ของกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางหน้ากลอง
ความยาวเส้นรอบไหกลอง
ความสู งของไหกลอง
เส้นรอบวงฐานไหกลอง
เส้นรอบวงเอวกลอง
เส้นรอบวงก้นกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางลําโพงกลอง
ความยาวจากฐานไหกลองถึงลําโพง (ก้นกี้)
ความยาวทั้งหมดของกลองจากหน้ากลองถึงลําโพง (ก้นกี้)

ขนาด
(นิ้ว)
๙
๓๑
๑๖
๑๙.๕
๑๓.๕
๑๗.๕
๑๐.๕
๓๐.๕
๔๖.๕

๒๖๑พ

ภาพที่ ๕๑๑ กลองก้ นยาวสาหรับเด็ก บ้ านครู ส่างจายหลวง

ภาพที่ ๕๑๒ หน้ ากลองกลองก้นยาวสาหรับเด็ก บ้ านครูส่างจายหลวง

๒๖๒พ

ภาพที่ ๕๑๓ การร้ อยหน้ ากลองกลองก้นยาวสาหรับเด็ก บ้ านครู ส่างจายหลวง

ภาพที่ ๕๑๔ การดึงสายเร่ งหน้ ากลองกลองก้ นยาวสาหรับเด็ก บ้ านครู ส่างจายหลวง

๒๖๓พ

ภาพที่ ๕๑๕ สายเร่ งหนังหน้ ากลองก้ นยาว บ้ านครู ส่างจายหลวง

ภาพที่ ๕๑๖ ฐานไหกลองก้นยาวขนาดเล็กสาหรับเด็ก บ้ านครู ส่างจายหลวง

๒๖๔พ

ภาพที่ ๕๑๗ ข่ วยกลองก้ นยาวขนาดเล็กสาหรับเด็ก บ้ านครู ส่างจายหลวง

ภาพที่ ๕๑๘ เอวกลองก้ นยาวสาหรับเด็ก บ้ านครู ส่างจายหลวง

๒๖๕พ

ภาพที่ ๕๑๙ ก้ นกีก้ ลองก้ นยาวสาหรับเด็ก บ้ านครู ส่างจายหลวง

ภาพที่ ๕๒๐ ฐานก้ นกีก้ ลองก้นยาว

ภาพที่ ๕๒๑ ก้ นกีด้ ้ านล่ างและการเจาะฐานกลองก้ นยาว
ด้ านล่ าง

๒๖๖พ

ภาพที่ ๕๒๒ พระธาตุภายในวัดพาลาบ่ อต่อ บ้ านเวียงเก่ า เมืองสีป่อ

วัดพาลาบ่อต่อซึ่ งมีพระธาตุเก่าแก่ประจําบ้านเวียงเก่า เนื่องจากครู ส่างจายหลวงเป็ นศรัทธาของ
วัดนี้ จึงทําหน้าดูแลรักษากลองประจําวัดนี้ ดว้ ย กลองใบนี้ ซ้ื อมาในราคา ๕๐,๐๐๐ จัตจากเมืองกึ๋ง หมู่
บ้า นฮํางาย มีอายุ ๒ ปี แต่ไ ม่ ค่ อยได้ใ ช้งาน ไม่ค่ อยนําออกมาใช้ตีใ นงานต่ าง ๆ แต่ เก็ บ ไว้ที่ วดั นี้
เนื่องจากกลองใบนี้มีขนาดใหญ่ หน้ากลองขนาด ๑๓ นิ้วและมีความยาวเกินขนาดปกติ ซึ่ งกลองใบนี้
มีความถึ ง ๘๕ นิ้ ว จึ งไม่ค่อยนิ ยมนําออกมาใช้งาน กลองใบนี้ มีการตกแต่งกลองที่ เอวกลองด้วยสี
เหลือง สี เขียว และสี แดง ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของสี ธงชาติรัฐชาน กลองใบนี้ ทาสี ดาํ ทั้งลูก ร้อยหนังหน้า
กลองด้วยเชื อกไนลอนสี ขาว สายสะพายทําจากผ้าดิ บย้อมสี แดง ลําตัวกลองจากไหกลองบากรอบ
กลองควัน่ เป็ นลู ก แก้วตลอดทั้ง ใบ ยกเว้นบริ เวณเอวกลองลดหลัน่ ได้ข นาดสัดส่ วนอย่างสวยงาม
กลองใบนี้ตกแต่งทาสี เฉพาะบริ เวณเอวกลองเท่านั้นด้วยสี เหลือง สี เขียว และสี แดงซึ่ งเป็ นสี สําคัญของ
ชาวไทใหญ่ เนื่องจากเป็ นสี ที่มาจากธงชาติรัฐชาน

๒๖๗พ

ภาพที่ ๕๒๓ กลองก้นยาววัดพาลาบ่ อต่ อ บ้ านเวียงเก่ า เมืองสีป่อ

กลองก้นยาววัดพาลาบ่อต่อ บ้านเวียงเก่า มีขนาดและสัดส่ วนดังนี้
ส่ วนต่าง ๆ ของกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางหน้ากลอง
ความยาวเส้นรอบไหกลอง
ความสู งของไหกลอง
เส้นรอบวงฐานไหกลอง
เส้นรอบวงเอวกลอง
เส้นรอบวงก้นกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางลําโพงกลอง
ความยาวจากฐานไหกลองถึงลําโพง (ก้นกี้)
ความยาวทั้งหมดของกลองจากหน้ากลองถึงลําโพง (ก้นกี้)

ขนาด
(นิ้ว)
๑๓
๔๑
๒๕.๕
๒๓
๑๕.๕
๒๑
๑๔
๖๐.๕
๘๕.๕

๒๖๘พ

ภาพที่ ๕๒๔ หน้ ากลอง กลองก้ นยาวประจาวัดพาลาบ่ อต่อ

ภาพที่ ๕๒๕ การร้ อยหนังหน้ ากลองกับไหกลอง กลองก้นยาวประจาวัดพาลาบ่ อต่อ

๒๖๙พ

ภาพที่ ๕๒๖ การร้ อยหนังหน้ ากลองกับไหกลอง กลองก้ นยาวประจาวัดพาลาบ่ อต่ อ

ภาพที่ ๕๒๗ เล็บช้ างและข่ วยกลอง กลองก้ นยาวประจาวัดพาลาบ่ อต่ อ

๒๗๐พ

ภาพที่ ๕๒๘ การบากร่ องควัน่ ลูกแก้ วรอบลาตัวกลองก้ นยาวและรอยต่ อระหว่ าง
ไหกลองและหม้ อตอง

ภาพที่ ๕๒๙ เอวกลองก้ นยาวประจาวัดพาลาบ่ อต่ อ ภาพที่ ๕๓๐ ก้ นกีก้ ลองก้นยาวประจาวัดพาลาบ่ อต่อ

๒๗๑พ

ภาพที่ ๕๓๑ ก้ นกีก้ ลองก้นยาวประจาวัดพาลาบ่ อต่ อ

ภาพที่ ๕๓๒ ใต้ ฐานก้ นกีก้ ลองก้นยาวประจาวัดพาลาบ่ อต่ อ

๒๗๒พ

ภาพที่ ๕๓๓ เนือ้ ไม้ ภายในใต้ ฐานก้ นกีก้ ลองก้ นยาวประจาวัดพาลาบ่ อต่ อ

๖.๖.๓.๔ บ้านป๋ างเจ้าเมือง

ภาพที่ ๕๓๔ ครู จายก่ าหลิง่ วัน ประธานพรรคเสือเผือก เมืองสีป่อ

ครู จายก่าหลิ่ งวัน ประธานพรรคเสื อเผือก เมืองสี ป่อ มีกลองก้นยาว ๒ ใบที่บา้ นพักของท่าน
บ้านพักของท่านตั้งอยู่ใกล้ริ่มฝั่ งแม่น้ าํ Dokhtawaddy ที่ต้ งั ปั จจุบนั ของบ้านท่านคือ บ้านเลขที่ ๑๖
บ้านป๋ างเจ้าเมือง เมืองสี ป่อ รัฐชาน นอกจากท่านจะเป็ นผูน้ าํ ทางการเมืองคนสําคัญของเมืองสี ป่อแล้ว
ท่านยังเป็ นนักแสดงลิเกจ๊าดไต หัวหน้าคณะลิเกจ๊าดไตที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดคณะหนึ่งในรัฐชาน

๒๗๓พ

ภาพที่ ๕๓๕ ครู จายก่ าหลิง่ วันแสดงลิเกจ๊ าดไต

ครู จายก่าหลิ่งวันเกิดที่บา้ นเวียงเก่า เมืองสี ป่อ บิดาประกอบอาชีพเป็ นนายพราน มีพี่นอ้ งร่ วม
บิดามารดาจํานวน ๑๐ คน ในบรรดาพี่น้องทั้งหมดมีความสามารถด้านดนตรี ๖ คน เมื่ออายุ ๗ ขวบได้
บวชเป็ นเณรที่ วดั แห่ งหนึ่ งในเมื องสี ป่ อ ณ วัดแห่ งนี้ ถื อเป็ นจุ ดเริ่ มต้นแห่ งการศึ กษาทางด้านดนตรี
ประเภทต่าง ๆ โดยท่านเริ่ มต้นการศึกษาด้านศิลปะไทใหญ่ดว้ ยการตีกลองก้นยาว ตีมอง และตีจี
ครู จายก่าหลิ่ งวันเป็ นผูร้ อบรู ้ดา้ นศิลปะวิทยาการไทใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านศิลปะการแสดง
ลิเกจ๊าดไต ท่านมีโอกาสฝากตัวเป็ นลูกศิษย์ของครู ลู ผูม้ ีความสามารถหลายอย่าง โดยเฉพาะเป็ นผูร้ ่ วมวง
กับครู ออเจ่ยะผูร้ ิ เริ่ มการแสดงจ๊าดไตและดนตรี จา๊ ดไตให้แก่ชาวไทใหญ่
ในเดื อนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ผูว้ ิจยั ได้ติดตามคณะลิ เกของครู จายก่ าหลิ่ งวันที่ได้รับว่าจ้างให้
แสดงในงานปอยเหลิ นสี่ ที่เมื องแสนหวี ในการแสดงครั้งนี้ ที่เมืองแสนหวีมีผูช้ มเข้าชมการแสดงของ
คณะลิเกจ๊าดไตของครู จายก่าหลิ่ งวันมากมายร่ วม ๓๐,๐๐๐ คน คณะลิเกจ๊าดไตของครู จายก่าหลิ่ งวันเริ่ ม
แสดงตั้งแต่เวลา ๒๐.๐๐ น. จนกระทัง่ ถึ งเวลา ๐๒.๐๐ น. โดยเริ่ มจับเรื่ องแสดงตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๐ น.ของ
วันใหม่เป็ นต้นไป

๒๗๔พ

ภาพที่ ๕๓๖ ผู้ชมคณะลิเกจ๊ าดไตทีง่ านปอยเหลินสี่ เมืองแสนหวี

ภาพที่ ๕๓๗ ครู จายก่ าหลิง่ วันเตรียมตัวก่ อนการแสดง

ภาพที่ ๕๓๘ โฆษณาพรรคเสือเผือก เมืองสีป่อ

ภาพที่ ๕๓๙ ภาพวาดเสือเผือกภายในบ้ านครู จายก่ าหลิง่ วัน

๒๗๕พ

ภาพที่ ๕๔๐ รัฐชานและสีสัญลักษณ์ บนธงชาติรัฐชาน

ภายในบ้านของครู จายก่าหลิ่ งวันประกอบไปด้วยแผ่นโฆษณาพรรคการเมืองเสื อเผือก ภาพวาด
เสื อเผือก และภาพรัฐชานแสดงพื้นที่ภูมิอาณาเขตของรัฐชานที่ระบายสี ดว้ ยสี สัญลักษณ์ของธงรัฐชาน
ครู จายก่ าหลิ่ งวันมี กลองก้นยาว ๒ใบ กลองก้นยาวใบที่ ๑ เก็ บไว้ในบ้าน ผูกไว้ที่ เสาบ้านด้านหลัง
ห้องรับแขก กลองก้นยาวใบนี้ ได้รับการตกแต่งหน้ากลองด้วยเครื่ องตกแต่งทําจากไหมพรมที่ซ้ื อได้จาก
ตลาดในเมืองมัณฑเลย์ ประกอบด้วยไหมพรมหน้ากลองเป็ นหางเปี ย ระบายชายหน้ากลองก้นยาวสี เขียว
สี เหลือง และสี แดง ส่ วนคอกลองตกแต่งด้วยแถบสี ทอง เอวกลองตกแต่งด้วยการทาสี ทองและคาดด้วย
สี เขียวตรงกลางแถบสี ทอง แล้วปิ ดแถบสี ทองด้วยสี แดง ส่ วนก้นกี้ดา้ นบนตกแต่งด้วยการทาแถบสี ทอง
เช่นกันและล้อมด้วยสี แดง

๒๗๖พ

ภาพที่ ๕๔๑ กลองก้ นยาวใบที่ ๑ บ้ านครู จายก่ าหลิง่ วัน

ภาพที่ ๕๔๒ เครื่องประดับตกแต่ งหน้ ากลองก้นยาวใบที่ ๑ บ้ านครู จายก่ าหลิง่ วัน

๒๗๗พ

ภาพที่ ๕๔๓ หน้ ากลองก้ นยาวใบที่ ๑ บ้ านครู จายก่ าหลิง่ วัน

ภาพที่ ๕๔๔ เล็บช้ างและข่ วยกลองก้ นยาวใบที่ ๑ บ้ านครู จายก่ าหลิง่ วัน

กลองก้นยาวใบที่ ๑ ทาด้วยสี ดาํ ตลอดทั้งใบและตกแต่งคอ เอว และฐานก้นกี้ ดว้ ยแถบสี ทองคาด
เขียวและแดง ข่วยกลองทําจากหวายตอกด้วยหมุดตะปูตวั เล็กยึดไว้กบั ร่ องแนวขวางของเล็บช้างตลอด
ทั้งใบ ร่ องเล็บช้างถู กบากให้เป็ นร่ อง เพื่อให้ข่วยกลองนอนฝั งลงสนิ ทกับเล็บช้างและยึดไว้ระหว่าง
เล็บช้างส่ วนบนและเล็บช้างส่ วนล่ าง หนังดึ งเร่ งเสี ยงได้รับการร้ อยผ่านข่วยกลองอย่างเป็ นระเบี ยบ
สวยงาม สอดเส้นหนังดึ งเร่ งเสี ยงลงในร่ องเล็บช้างแนวนอนได้อย่างพอดี และเป็ นระเบียบ หนังดึ งเร่ ง
เสี ยงได้รับการรี ดให้เรี ยบเมื่ อบรรจบมาถึ งสันขอบข่วยกลอง จึ งทําให้หนังหักมุ มเป็ นแผ่นเรี ยบและ
สอดแน่นในร่ องอย่างเรี ยบร้อย

๒๗๘พ

ภาพที่ ๕๔๕ คอกลองก้นยาวใบที่ ๑
บ้ านครู จายก่ าหลิง่ วัน

ภาพที่ ๕๔๖ การบากลูกแก้ วกลองก้นยาวใบที่ ๑
บ้ านครู จายก่ าหลิง่ วัน

การบากรอยลูกแก้วของกลองก้นยาวใบที่ ๑ บ้านครู จายก่าหลิ่งวันนั้นบากเป็ นชุ ด ชุดละ ๓ เส้น
โดยเริ่ มควัน่ ลูกแก้วจากคอกลองมาจนถึงเอวกลอง และเว้นช่วงเอวกลองไว้ ๑ ช่วง แล้วจึงควัน่ รอย
ลูกแก้วไปตลอดจนสุ ดปลายหางกลอง ลูกแก้วนี้มีประโยชน์ใช้สอยนอกเหนือจากความสวยงามที่ทาํ ให้
กลองก้นยาวเกิดความสมดุลในการลดขนาดและเพิ่มขนาดแล้ว ยังทําให้หางกลองไม่ลื่น เวลาเคลื่อนย้าย
หรื อยกกลอง ทําให้กลองไม่ลื่นหลุดจากมือ

ภาพที่ ๕๔๗ เอวกลองก้นยาวใบที่ ๑ บ้ านครู จายก่ าหลิง่ วัน

๒๗๙พ

กลองก้นยาวใบที่ ๑ มีขนาดและสัดส่ วนโดยละเอียดสรุ ปได้ดงั นี้
ส่ วนต่าง ๆ ของกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางหน้ากลอง
ความยาวเส้นรอบไหกลอง
ความสู งของไหกลอง
เส้นรอบวงฐานไหกลอง
เส้นรอบวงเอวกลอง
เส้นรอบวงก้นกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางลําโพงกลอง
ความยาวจากฐานไหกลองถึงลําโพง (ก้นกี้)
ความยาวทั้งหมดของกลองจากหน้ากลองถึงลําโพง (ก้นกี้)

ขนาด (นิ้ว)
๑๔
๔๙
๒๔.๕
๒๓.๗
๑๕.๕
๒๐
๑๕
๕๐.๕
๗๕

กลองก้นยาวใบที่ ๑ ของบ้านครู จายก่าหลิ่ งวันมีขนาดหน้ากลอง ๑๓ นิ้ว เส้นรอบไหกลองวัด
ได้ ๔๓.๕ นิ้ ว ไหกลองยาว ๒๗ นิ้ ว เส้นรอบเอวกลองก้นยาววัดได้ ๑๗ นิ้ ว ความยาวจากคอกลอง
ถึงฐานก้นกี้วดั ได้ ๕๘ นิ้ ว ความยาวของกลองใบนี้ ท้ งั หมดจากหน้ากลองถึ งฐานก้นกี้ วดั ได้ ๘๕ นิ้ ว
จํา นวนลู ก แก้วช่ วงบนเอวมี ท้ งั หมด ๑๒ ลู ก ลู ก แก้วระหว่า งเอวกลองก้นยาวถึ ง ปลายหางก้นกี้ มี
ทั้งหมด ๑๗ ลูก

ภาพที่ ๕๔๘ การเก็บรักษากลองก้ นยาวใบที่ ๒ บ้ านครู จายก่ าหลิง่ วัน

๒๘๐พ

ภาพที่ ๕๔๙ กลองก้ นยาวใบที่ ๒ บ้ านครู จายก่ าหลิง่ วัน

ภาพที่ ๕๕๐ หน้ ากลองก้ นยาวใบที่ ๒ บ้ านครู จายก่ าหลิง่ วัน

กลองก้นยาวใบที่ ๒ ของครู จายก่าหลิ่งวันเก็บไว้ในโรงจอดรถหลังพื้นที่ปลูกบ้าน ในโรงจอด
รถนี้ ครู จายก่าหลิ่งวันเก็บเครื่ องดนตรี ที่ใช้เล่นประกอบลิเกจ๊าดไตไว้ท้ งั หมดที่นี่ โดยทําเสาไว้แขวน
เพื่อไม่ให้แมลง หนู หรื อสัตว์อื่น ๆ กัดทําลายหน้ากลองได้ ส่ วนกลองก้นยาวผูกติดไว้กบั เสาของโรง
จอดรถ

๒๘๑พ

ภาพที่ ๕๕๑ หูหิ่งกลองก้ นยาวใบที่ ๒ บ้ านครู จายก่ าหลิง่ วัน

ภาพที่ ๕๕๒ การร้ อยสายดึงเร่ งเสียงกับหนังหุ้มหน้ ากลอง กลองก้ นยาวใบที่ ๒ บ้ านครู จายก่ าหลิง่ วัน

๒๘๒พ

ภาพที่ ๕๕๓ เล็บช้ างและข่ วยกลองก้ นยาวใบที่ ๒ บ้ านครู จายก่ าหลิง่ วัน

ภาพที่ ๕๕๔ การตกแต่ งฐานไหกลองก้ นยาวใบที่ ๒ บ้ านครู จายก่ าหลิง่ วัน

๒๘๓พ

ภาพที่ ๕๕๕ เอวกลองก้ นยาวใบที่ ๒ บ้ านครู จายก่ าหลิง่ วัน

ภาพที่ ๕๕๖ ฐานก้ นกีก้ ลองก้นยาวใบที่ ๒ บ้ านครู จายก่ าหลิง่ วัน

ภาพที่ ๕๕๗ การตกแต่ งฐานก้นกีด้ ้ านล่ าง กลองก้ นยาวใบที่ ๒ บ้ านครู จายก่ าหลิง่ วัน

๒๘๔พ

กลองก้นยาวใบที่ ๒ ของบ้านครู จายก่าหลิ่ งวันมีไหกลองและเอวกลองสี แดง มีหางกลองทา
สี ดาํ เฉพาะคอกลองตกแต่งเป็ นรู ปกลีบดอกไม้บานสี ขาว ปลายกลีบเป็ นแฉกรู ปทรงสามเหลี่ยมสี
ขาวบนพื้นดํา เอวกลองตกแต่งด้วยแถบสี แดง ปลายหางกลองตกแต่งด้วยรู ปกลีบดอกไม้ควํ่า (ยอด
หัวสามเหลี่ยมกลับหัว) ฐานก้นกี้ดา้ นบนทาสี ดาํ ไม่มีการตกแต่ง ส่ วนฐานก้นกี้ดา้ นล่างตกแต่งด้วยรู ป
ดาวสี ขาว ๘ แฉก กลองก้นยาวใบที่ ๒ นี้มีขนาดหน้ากลอง ๑๔.๕ นิ้ว เส้นรอบไหกลองวัดได้ ๔๙ นิ้ว
ไหกลองยาว ๒๓.๒ นิ้ ว เส้นรอบเอวกลองวัดได้ ๑๗.๒ นิ้ว ความยาวจากคอกลองถึงฐานก้นกี้ วดั ได้
๕๕ นิ้ว ความยาวของกลองใบนี้ ท้ งั หมดจากหน้ากลองถึงฐานก้นกี้วดั ได้ ๗๘.๒ นิ้ ว จํานวนลูกแก้ว
ช่วงบนเอวมีท้ งั หมด ๑๒ ลูก ลูกแก้วระหว่างเอวกลองถึ งปลายหางก้นกี้ มีท้ งั หมด ๑๕ ลูก กลองก้น
ยาวใบที่ ๒ มีขนาดและสัดส่ วนสรุ ปได้ดงั นี้
ส่ วนต่าง ๆ ของกลอง
ขนาด
(นิ้ว)
เส้นผ่านศูนย์กลางหน้ากลอง
๑๔.๕
ความยาวเส้นรอบไหกลอง
๔๙
ความสู งของไหกลอง
๒๓.๒
เส้นรอบวงฐานไหกลอง
๒๗.๕
เส้นรอบวงเอวกลอง
๑๗.๒
เส้นรอบวงก้นกลอง
๒๔
เส้นผ่านศูนย์กลางลําโพงกลอง
๑๖.๕
ความยาวจากฐานไหกลองถึงลําโพง (ก้นกี้)
๕๕
ความยาวทั้งหมดของกลองจากหน้ากลองถึงลําโพง (ก้นกี้)
๗๘.๒

๖.๖.๔ ผูว้ จิ ยั ได้เก็บข้อมูลจากวัดและหมู่บา้ นที่อยูต่ าํ บลรอบเวียง เขตเวียงเก่า ๒ หมู่บา้ น ๒ วัด
ที่อยูร่ ะหว่างแม่น้ าํ ตู และเส้นทางรถไฟ ดังนี้

๒๘๕พ

๖.๖.๔.๑ กลองก้นยาวบ้านจ้างคําใต้
จากการสํารวจบ้านจ้างคําใต้ พบว่ามีกลองก้นยาว ๑ ใบอยู่ที่บา้ นครู จ่ามเอ ป๊ อก ๕ บ้านจ้างคําใต้
ครู จ่ามเอเป็ นหมอรักษาโรคต่าง ๆ ด้วยพลังจิต กลองก้นยาวของครู จ่ามเอเป็ นกลองขนาดเล็กกว่ากลอง
ก้นยาวทัว่ ไป โดยทัว่ ไปกลองก้นยาวมีความสู งประมาณ ๗๐ นิ้ว แต่กลองก้นยาวของครู จ่ามเอมีความสู ง
เพียง ๔๑.๕ นิ้ว ไหกลองมีความสู งเพียง ๑๔.๕ นิ้ว

ภาพที่ ๕๕๘ ครู จ่ามเอ บ้ านจ้ างคาใต้ เมืองสีป่อ

กลองก้นยาวของครู จ่ามเอมี การตกแต่งที่ สวยงามและอยู่ในสภาพที่ ดีมาก ตกแต่งด้วยสี แดง
และสี ทองทั้งใบ ไหกลองทาสี แดง ตกแต่งด้วยแถบสี ทองส่ วนหางกลองเป็ นต้นไปจากฐานกลองจน
ถึงก้นกี้ และตกแต่งแถบสี ทองสลับสี แดงตลอดช่ วงที่บากเป็ นควัน่ ลูกแก้ว บริ เวณเอวกลองทาสี ทอง
หนังกลองอยู่ในสภาพที่ ดี สายดึ งหนังกลองทําด้วยหนังวัว สายสะพายทําจากผ้าดิ บย้อมสี แดง ก้นกี้
ตกแต่งภายใต้และบากลูกแก้วภายใต้กลองก้นยาวเป็ นพิเศษ และทาสี เป็ นวงซ้อนกันเป็ นชั้นด้วยสี แดง
สี ทอง และสี เขียว ดังแสดงในภาพ

๒๘๖พ

ภาพที่ ๕๕๙ กลองก้ นยาวของครูจ่ามเอ บ้ านจ้ างคาใต้

ครู จ่ามเอกล่าวถึงประวัติกลองก้นยาวใบนี้วา่
กลองใบนีซ้ ื ้อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซื ้อมาจากเมืองตั้งยาน ราคา ๒๕๕,๐๐๐ จัต ทาจากไม้ ผาง
นาไปออกงานได้ ไม่ กี่ครั้ ง ส่ วนไปงาน และมีคนเชิ ญไปในงานปอยต่ าง ๆ เสี ยงดี มีคนชอบ
สี แดงนี ้ทามาจากที่ ช่ าง ช่ างเป็ นคนเลื อกทาสี นี้ให้ สี แดงหมายถึ งสี ของชาติ และสี ทอง
หมายถึงสี มงคล ตอนที่ซื้อมาเชิ ญเข้ าบ้ านด้ วยขันตอกดอกไม้ ใส่ เงินวางลงบนพาน
(จ่ามเอ, สัมภาษณ์, ๙ มีนาคม ๒๕๕๗)

๒๘๗พ

ภาพที่ ๕๖๐ หน้ ากลองก้ นยาวของครู จ่ามเอ

ภาพที่ ๕๖๑ การร้ อยสายดึงหนังหน้ ากลอง กลองก้ นยาวของครู จ่ามเอ

๒๘๘พ

ภาพที่ ๕๖๒ ไหกลองกลองก้นยาวของครู จ่ามเอ

ภาพที่ ๕๖๓ เล็บช้ าง ฐานไหกลอง หม้ อตอง กลองก้ นยาวของครู จ่ามเอ

๒๘๙พ

ภาพที่ ๕๖๔ ก้ นกีก้ ลองก้ นยาวของครู จ่ามเอ

ภาพที่ ๕๖๕ ก้ นกีก้ ลองก้นยาวของครู จ่ามเอ

กลองก้นยาวของครู จ่ามเอ บ้านจ้างคําใต้ เมืองสี ป่อ มีขนาดและสัดส่ วนดังนี้
ส่ วนต่าง ๆ ของกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางหน้ากลอง
ความยาวเส้นรอบไหกลอง
ความสู งของไหกลอง
เส้นรอบวงฐานไหกลอง
เส้นรอบวงเอวกลอง
เส้นรอบวงก้นกลอง

ขนาด
(นิ้ว)
๑๐
๓๕
๑๔.๕
๑๗
๑๔.๕
๑๘

๒๙๐พ

เส้นผ่านศูนย์กลางลําโพงกลอง
ความยาวจากฐานไหกลองถึงลําโพง (ก้นกี้)
ความยาวทั้งหมดของกลองจากหน้ากลองถึงลําโพง (ก้นกี้)

๑๑.๕
๒๗
๔๑.๕

๖.๖.๔.๒ กลองก้นยาวบ้านป๊ อกจ๊าดสู้ (กลางเวียง)
คณะกลุ่มจองกลางเวียงเป็ นคณะกลองที่รับตีกลองในงานประเพณี ต่าง ๆ เช่น งานปอยพระธาตุ
งานฉลองยกฉัตร คณะกลุ่มกลางเวียงมีกลองก้นยาว ๒ ใบ

ภาพที่ ๕๖๖ ถนนหน้ ากลุ่มคณะกลางเวียง

กลองใบนี้ เป็ นกลองของกลุ่มจองกลางเวียง มีหัวหน้าคณะชื่ อ นายเงิ นใส หน้ากลองขึ้ นด้วย
หนังเลียงผา หนังเรี ยดทําจากหนังวัว หุ่นกลองทําจากไม้ซอ้

๒๙๑พ

ภาพที่ ๕๖๗ กลองประจาคณะจองกลางเวียง ใบที่ ๑

กลองใบที่ ๑ ของคณะจองกลางเวียงมีความสู งของหุ่ นกลองเป็ นอัตราส่ วนที่แตกต่างจากกลอง
ก้นยาวลักษณะทัว่ ไป เนื่ องจากโดยทัว่ ไปสัดส่ วนของกลองก้นยาวจะมีขนาดที่เรี ยกว่า สามหัก นัน่
หมายถึงแต่ละส่ วนจะต้องแบ่งออกได้ ๓ ส่ วนประมาณเท่า ๆ กัน ส่ วนที่ ๑ คือส่ วนไหกลอง และส่ วน
ของเอวกลองจนถึ งก้นกี้น้ นั มีขนาดรวมกันเป็ น ๒ ส่ วนของความยาวไหกลอง แต่สําหรับกลองใบนี้
พบว่ามีสัดส่ วนที่ไม่เป็ นตามอัตราส่ วนสามหัก เนื่ องจากไหกลองสู ง ๑๖ นิ้ ว และความยาวจากฐาน
ไหกลองจนถึงก้นกี้น้ นั มีความยาว ๒๗.๒ นิ้ว แต่ถา้ หากตรงตามอัตราส่ วนสามหัก ความยาวจากฐาน
ไหกลองจนถึงก้นกี้ควรจะมีความยาวประมาณอย่างน้อย ๓๒ นิ้ว หรื อ ๔๘ นิ้ว จึงทําให้กลองก้นยาว
ใบนี้มีความสู งทั้งสิ้ นเพียง ๔๒.๕ นิ้ว โดยปกติกลองก้นยาวจะมีความสู งประมาณ ๗๕ นิ้ว
กลองก้นยาวใบที่ ๑ ของกลุ่มจองกลางเวียง มีขนาดและสัดส่ วนดังนี้
ส่ วนต่าง ๆ ของกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางหน้ากลอง
ความยาวเส้นรอบไหกลอง
ความสู งของไหกลอง
เส้นรอบวงฐานไหกลอง

ขนาด (นิ้ว)
๑๑
๓๔
๑๖
๑๘

๒๙๒พ

เส้นรอบวงเอวกลอง
เส้นรอบวงก้นกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางลําโพงกลอง
ความยาวจากฐานไหกลองถึงลําโพง (ก้นกี้)
ความยาวทั้งหมดของกลองจากหน้ากลองถึงลําโพง (ก้นกี้)

๑๕
๒๒
๑๒
๒๗.๕
๔๑.๕

กลองก้นยาวใบที่ ๒ ของกลุ่มจองกลางเวียง มีขนาดและสัดส่ วนดังนี้
ส่ วนต่าง ๆ ของกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางหน้ากลอง
ความยาวเส้นรอบไหกลอง
ความสู งของไหกลอง
เส้นรอบวงฐานไหกลอง
เส้นรอบวงเอวกลอง
เส้นรอบวงก้นกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางลําโพงกลอง
ความยาวจากฐานไหกลองถึงลําโพง (ก้นกี้)
ความยาวทั้งหมดของกลองจากหน้ากลองถึงลําโพง (ก้นกี้)

ขนาด (นิ้ว)
๑๐.๕
๓๓
๑๔.๕
๒๐
๑๖.๕
๒๒
๑๑
๒๘
๔๒.๕

ภาพที่ ๕๖๘ การตกแต่ งหุ่นกลองด้ วยแถบสีขาว สีแดง สีเขียว สีเหลือง สีดา สีแดง

๒๙๓พ

กลองประจํากลุ่มจองกลางเวียงตกแต่งด้วยแถบสี ขาว สี แดง สี ขียว สี เหลือง สี ดาํ สี แดง เป็ น
แถบสี ดงั แสดงในภาพข้างต้น กลองตกแต่งด้วยสี เขี ยว สี ขาว สี เหลื อง สี แดงทาสี สลับกัน เป็ นสี ที่
หมายถึงสี ของธงชาติรัฐชาน นอกจากนี้ สี ต่าง ๆ มีความหมายดังต่อไปนี้
สี เขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์
สี เหลือง หมายถึง ศาสนา
สี แดง หมายถึง ชาติ
สี ดาํ ไม่มีความหมาย แต่เป็ นสี ธรรมชาติจากต้นรัก
(ส่ างคํา จางยอด, สัมภาษณ์, ๘ มีนาคม ๒๕๕๗)

ภาพที่ ๕๖๙ หน้ ากลองก้ นยาวใบที่ ๒

ภาพที่ ๕๗๐ การติดจ่ ากลองก้ นยาวใบที่ ๒

ภาพที่ ๕๗๑ การร้ อยเส้ นดึงจากขอบหนังหน้ ากลองของกลองใบที่ ๒

๒๙๔พ

ภาพที่ ๕๗๒ เส้ นดึงหนังหน้ ากลองก้ นยาว

ภาพที่ ๕๗๓ ข่ วยกลองและเล็บช้ าง

๒๙๕พ

ภาพที่ ๕๗๔ การตกแต่งกลองก้ นยาวตั้งแต่ ฐานกลองจนถึงเอวกลอง

ภาพที่ ๕๗๕ เอวกลองก้ นยาวใบที่ ๒

๒๙๖พ

ภาพที่ ๕๗๖ ก้ นกีก้ ลองก้ นยาวของคณะจองกลางเวียง ใบที่ ๒

ภาพที่ ๕๗๗ สายสะพายกลองก้นยาวของคณะจองกลางเวียง

๒๙๗พ

ภาพที่ ๕๗๘ ก้ นกีก้ ลองก้นยาวของคณะจองกลางเวียง ใบที่ ๒

กลองทั้ง ๒ ใบนี้ หุ้มหน้ากลองโดยนายลาหู๋ ผูเ้ ฒ่าในหมู่บา้ น ปั จจุบนั อายุ ๘๔ ปี เดิมมีอาชี พ
ทํานา อยูบ่ า้ นเลขที่ ๒ ป๊ อกจ้าดสู ้ กลางเวียง เป็ นช่างทํากลองมาตั้งแต่อายุ ๑๔-๑๕ ปี รู้จกั การจับยาม
ดูฤกษ์ในการขึ้นหน้ากลอง ไม่ได้ทาํ กลองตามสะดวก แต่มีวิชาในการผูกตําราขึ้นกลอง โดยซื้ อกลอง
มาจากจ๊อกแมแล้วนํามาขึ้นหนังใหม่
๖.๖.๔.๓ กลองก้นยาววัดโพต่อ

ภาพที่ ๕๗๙ ศาลาวัดโพต่ อ เวียงสีป่อ

๒๙๘พ

ภาพที่ ๕๘๐ ซุ้มประตูทางเข้ าวัดโพต่ อ

ภาพที่ ๕๘๑ หน้ ากุฏิเจ้ าอาวาสวัดโพต่ อ

วัดโพต่อเป็ นวัดของคณะศรัทธาบ้าน ถือเป็ นวัดเก่าแก่และเป็ นวัดที่เคารพศรัทธาของชาวเมือง
สี ป่อ ท่านเจ้าอาวาสวัดโพต่อมีนามว่า พระตัน่ ต๊ะ มีลินต๊ะ อายุ ๗๖ ปี บวชมาทั้งสิ้ น ๕๖ พรรษา วัดนี้ มี
พระจําพรรษาประจําวัดทั้งหมด ๕๐ รู ป ถือว่าเป็ นวัดที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดวัดหนึ่งในเมืองสี ป่อ วัดจัด
งานใหญ่ประจําปี คือ งานปอยซอมต่อ หรื องานพระธาตุ และวัดยังเป็ นศูนย์กลางสงฆ์ในการจัดสอบ
พระปริ ยตั ิดว้ ย

ภาพที่ ๕๘๒ ลานหน้ าวัดโพต่ อ

ภาพที่ ๕๘๓ ด้ านข้ างศาลาวัดโพต่ อ

พระอูนาหลิ่งต๊ะอธิ บายเกี่ยวกับกลองก้นยาวประจําวัดว่า
ที่ วัดนีม้ ีกลองก้ นยาวประจาวัดทั้งหมด ๔ ใบ กลองใบแรกสี แดง ซื ้อจากที่ ไหนจาไม่ ได้
แต่ เห็นมาตัง้ แต่ มาบวชที่วดั นี ้ เห็นมา ๑๙ ปี แล้ ว ตั้งแต่ หลวงพ่ อมาอยู่กม็ ี กลองใบนี ม้ าอยู่
ก่ อนแล้ ว ส่ วนกลองใบที่ ๒ ทาสี ดานีซ้ ื ้อมาจากบ้ านหลวงจ๋ าม เมืองฮางาย ซื ้อมา ๒ ปี ที่
แล้ ว ทาจากไม้ อะไรไม่ ทราบ ส่ ว นใบที่ ๓ ซื ้อมาจากบ้ านแม่ ห่าน เมื องราเชล ซื ้อ เมื่ อ
พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็ นกลองใหม่ และกลองใบสุดท้ ายทาจากไม้ ซ้อทาสี เงินทั้งใบเลย
(พระอูนาหลิ่งต๊ะ, สัมภาษณ์, ๙ มีนาคม ๒๕๕๗)

๒๙๙พ

ภาพที่ ๕๘๔ พระอูนาหลิง่ ต๊ะ วัดโพต่ อ

จากการสัมภาษณ์สรุ ปได้วา่ กลองใบที่ ๑ เป็ นกลองที่มีอายุเก่าแก่ที่สุด มีอายุมากกว่า ๒๐ ปี แต่
กลองใบที่ ๓ มีขนาดที่ใหญ่ที่สุด มีความยาวของกลองทั้งใบขนาด ๘๒.๕ นิ้ ว ส่ วนใหญ่กลองของ
วัดโพต่อทําจากไม้ซ้อ กลองก้นยาวทั้งหมด ๔ ใบผูกไว้กบั เสาของศาลาการเปรี ยญ มิได้เก็บไว้ในหอ
กลอง หรื อแยกออกเก็บไว้ในโรงเก็บของ ดังปรากฏในภาพ

ภาพที่ ๕๘๕ การเก็บรักษากลองในวัดโพต่ อ

๓๐๐พ

ภาพที่ ๕๘๖ กลองก้ นยาวใบที่ ๑ ประจาวัดโพต่ อ

กลองก้นยาวใบที่ ๑ ของวัดโพต่อทําจากไม้ซอ้ ตกแต่งด้วยสี แดงเป็ นส่ วนใหญ่ และทาด้วยขลิบ
สี ทอง บริ เวณเอวกลองตกแต่งด้วยสี เขียว สี เหลือง และสี แดง พร้อมด้วยสัญลักษณ์วงกลมสี ขาวจาก
ธงชาติ รัฐชาน ส่ วนสายดึ ง หนัง หน้า กลองทํา จากเชื อกไนลอนสี เ ขี ย ว คาดว่า น่ า จะเกิ ดจากซ่ อ ม
หน้ากลองที่ชาํ รุ ด และเปลี่ยนหนังหน้ากลองที่ ชาํ รุ ดทรุ ดโทรมจากการใช้งาน เนื่ องจากกลองใบนี้ มี
อายุการใช้งานประมาณ ๒๐ ปี หรื อมากกว่า ๒๐ ปี กลองก้นยาวใบนี้มีขนาดและสัดส่ วนดังนี้
ส่ วนต่าง ๆ ของกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางหน้ากลอง
ความยาวเส้นรอบไหกลอง
ความสู งของไหกลอง
เส้นรอบวงฐานไหกลอง
เส้นรอบวงเอวกลอง
เส้นรอบวงก้นกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางลําโพงกลอง
ความยาวจากฐานไหกลองถึงลําโพง (ก้นกี้)
ความยาวทั้งหมดของกลองจากหน้ากลองถึงลําโพง (ก้นกี้)

ขนาด (นิ้ว)
๑๓
๔๓
๒๒
๒๒.๕
๑๖
๒๐.๕
๑๔.๕
๕๒.๕
๗๔.๕

๓๐๑พ

ภาพที่ ๕๘๗ หน้ ากลองก้ นยาว ๑ วัดโพต่ อ ใบที่

กลองก้นยาวใบที่ ๒ มีขนาดและสัดส่ วนดังนี้
ส่ วนต่าง ๆ ของกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางหน้ากลอง
ความยาวเส้นรอบไหกลอง
ความสู งของไหกลอง
เส้นรอบวงฐานไหกลอง
เส้นรอบวงเอวกลอง
เส้นรอบวงก้นกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางลําโพงกลอง
ความยาวจากฐานไหกลองถึงลําโพง (ก้นกี้)
ความยาวทั้งหมดของกลองจากหน้ากลองถึงลําโพง (ก้นกี้)

ขนาด (นิ้ว)
๑๒
๔๑.๕
๒๒.๕
๒๑
๑๖.๕
๒๑.๕
๑๕
๕๔
๗๖.๕

กลองก้นยาวใบที่ ๓ มีขนาดและสัดส่ วนดังนี้
ส่ วนต่าง ๆ ของกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางหน้ากลอง
ความยาวเส้นรอบไหกลอง
ความสู งของไหกลอง
เส้นรอบวงฐานไหกลอง
เส้นรอบวงเอวกลอง
เส้นรอบวงก้นกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางลําโพงกลอง
ความยาวจากฐานไหกลองถึงลําโพง (ก้นกี้)
ความยาวทั้งหมดของกลองจากหน้ากลองถึงลําโพง (ก้นกี้)

ขนาด (นิ้ว)
๑๕
๔๖
๒๐.๕
๒๙
๑๕.๕
๒๓
๑๕.๕
๖๒
๘๒.๕

๓๐๒พ

กลองก้นยาวใบที่ ๔ มีขนาดและสัดส่ วนดังนี้
ส่ วนต่าง ๆ ของกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางหน้ากลอง
ความยาวเส้นรอบไหกลอง
ความสู งของไหกลอง
เส้นรอบวงฐานไหกลอง
เส้นรอบวงเอวกลอง
เส้นรอบวงก้นกลอง
เส้นผ่านศูนย์กลางลําโพงกลอง
ความยาวจากฐานไหกลองถึงลําโพง (ก้นกี้)
ความยาวทั้งหมดของกลองจากหน้ากลองถึงลําโพง (ก้นกี้)

ภาพที่ ๕๘๘ กลองก้ นยาววัดโพต่อ ใบที่ ๒

ขนาด (นิ้ว)
๑๕
๔๖
๒๐.๕
๒๙
๑๕.๕
๒๓
๑๕.๕
๖๒
๘๒.๕

๓๐๓พ

ภาพที่ ๕๘๙ กลองก้นยาววัดโพต่อ ใบที่ ๓

ภาพที่ ๕๙๐ กลองก้ นยาววัดโพต่อ ใบที่ ๔

๓๐๔พ

๖.๗ สรุ ปท้ ายบท
จากการศึกษาสัญลักษณ์และความหมายของกลองก้นยาวในเมืองสี ป่อ ผูว้ ิจยั ได้เก็บข้อมูลกลอง
จากการเก็บข้อมูลภาคสนาม การสัมภาษณ์ช่างทํากลอง มือกลองประจําหมู่บา้ น ผูใ้ หญ่บา้ น เจ้าอาวาส
จาก ๓ ตําบลที่สําคัญในเมืองสี ป่อคือ ตําบลเหลาขุ่น ตําบลในเวียง (รอบเวียง) และตําบลนํ้าลัน่ รวม
๒๐ หมู่บา้ น ๑๑ วัด พบกลองก้นยาวที่สําคัญในเมืองสี ป่อ ๖๑ ใบ กลองก้นยาวประกอบไปด้วย ๑๑
ส่ วน สัดส่ วนของกลองก้นยาวที่พบมีขนาดใกล้เคียงกันตั้งแต่ ๗๐ นิ้ วจนถึ งกลองที่มีขนาดสู งที่สุด
๘๕ นิ้ว กลองทั้ง ๖๒ ใบนี้ แบ่งออกตามความสําคัญได้ ๔ ประเภท ประเภทแรกเป็ นกลองก้นยาวที่มี
ความสําคัญเชิงประวัติศาสตร์คือ กลองก้นยาวของเจ้าขุนแข่ เจ้าฟ้ าเมืองสี ป่อ ๒ ใบ ใบหนึ่ งไม่ปรากฏ
ชื่ อ อีกใบหนึ่ งชื่ อกลองยอดเมือง ปั จจุบนั อยู่ในความดูแลของหัวหน้าคณะรํากลองก้นยาว บ้านกุงส่ า
กลองก้นยาวประเภทที่ ๒ มีความสําคัญในเชิ งพิธีกรรมพบว่ามีการลงอาง (ยันต์) หน้ากลอง ๒ ใบ
กลองก้นยาวประเภทที่ ๓ เป็ นกลองที่มีสัดส่ วนงดงามเหมาะสมเป็ นต้นแบบ ซึ่ งเป็ นกลองเก่าชํารุ ดไม่
สามารถใช้งานได้แล้ว กลองก้นยาวประเภทที่ ๔ เป็ นกลองที่ได้รับการยืนยันว่าเป็ นกลองที่มีคุณภาพ
เสี ยงดี
จากการเก็บข้อมูลพบช่ างทํากลอง ๑ คนชื่ อ นายล่าหู่ เป็ นช่ างทํากลองก้นยาวชาวไทใหญ่ใน
บ้านจองกางเวียง ตําบลในเวียง เมืองสี ป่อ ในเขตสี ป่อพบแหล่งที่มาของกลองทั้งหมด ๑๓ แหล่ง ทํา
จากเมืองจ๊อกแม เมืองราเชล เมืองกึ๋ง เมืองฮํางาย เมืองมัณฑเลย์ และเมืองสี ป่อ หนังหน้ากลองพบว่า
ทําจากหนังสัตว์ ๒ ชนิ ดคือ หนังวัว และหนังเลี ยงผาหรื อที่ชาวไทใหญ่เรี ยกว่า หนังเยือง หนังหน้า
กลองที่ทาํ จากหนังเลียงผาถือว่าเป็ นสัตว์มงคลในรัฐชาน ลักษณะสําคัญประการหนึ่งที่พบในกรรมวิธี
การสร้ างกลองก้นยาวเมื องสี ป่อคื อ การตอกหมุ ดบนเล็บช้างเพื่อประโยชน์ ใ ช้สอยและเพิ่ม ความ
สวยงามบนเล็ บ ช้า ง อัน แสดงลัก ษณะของสกุ ล ช่ า งกลองก้น ยาว ซึ่ งสมควรได้รั บ การศึ ก ษาใน
รายละเอียดอีกต่อไป
จากการวิจยั พบว่า ไม้ที่ใช้ทาํ หุ่ นกลองทําจากต้นไม้มงคล ๘ ประเภทของชาวไทใหญ่ ได้แก่
ต้นซ้อ ต้นกาง ต้นผัก กุ่ ม ต้นผาง ต้นตี นเป็ ด (พญาสั ตบรรณ) ต้นมะเหลิ่ ง ก๊ ะ ต้นตอง และต้นฮุ ง
สัญลักษณ์ ที่ใช้ในการตกแต่งกลองก้นยาวแบ่งออกเป็ น ๒ ประเภท คือ รู ปทรง และสี ที่ใช้ตกแต่ง
รู ปทรงเรขาคณิ ต เช่ น วงกลมและสามเหลี่ ยม พบว่าใช้มากกว่ารู ปทรงจากธรรมชาติ เช่ น ดวงดาว
กลีบดอกไม้ รู ปใบโพธิ์ สี ที่ใช้ตกแต่งกลองก้นยาวมากที่สุดคือ สี เหลือง สี เขียว และสี แดง ซึ่ งแตกต่าง
จากสี ด้ งั เดิมในการตกแต่งสี กลองแต่โบราณคือ การใช้สีดาํ จากนํ้าต้นรักเท่านั้น ในการตกแต่งกลอง
ก้นยาว ทั้งรู ปทรงและสี ที่ใช้ตกแต่งกลองก้นยาวมีความหมายสัมพันธ์กบั สี ที่ใช้เป็ นสัญลักษณ์ของธง
ชาติ รัฐชาน อัน สะท้อนให้เห็ น ถึ ง แนวความคิ ดในการนํา วัฒ นธรรมสมัย ใหม่ มาใช้ใ นการรั ก ษา
วัฒนธรรมทางชาติพนั ธุ์ของชาวไทใหญ่ในรัฐชาน

