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บทคัดย่อ 
 

บทความนีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษามรดกภูมิปัญญากลองก่ิงพืน้บ้าน
อีสาน เพ่ือศึกษาความเช่ือเก่ียวกับกลองก่ิงพืน้บ้านอีสานท่ีสัมพันธ์กับ
พระพทุธศาสนา และเพ่ือศกึษาคณุคา่ทางวฒันธรรมของกลองก่ิงพืน้บ้านอีสาน 
โดยศกึษากรณีวดัโนนสว่าง อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี วิธีการวิจยัใช้วิธี
วิจยัเชิงคณุภาพ โดยการศึกษาจากเอกสาร การสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และ
การสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการวิจัย พบว่า 1) กลองก่ิงเป็นมรดกภูมิปัญญาทาง
วฒันธรรมท่ีส าคญัในหลาย ๆ ด้าน ได้แก่ ด้านงานช่างฝีมือดัง้เดิม ด้านความรู้
และการปฏิบตัิเก่ียวกับธรรมชาติและจักรวาล (วสัด)ุ และด้านแนวปฏิบัติทาง
สงัคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล 2) ต านานกลองก่ิงมีความเก่ียวข้องกับ
การบอกอายุพระพุทธศาสนาและการน ากลองก่ิงมาใช้ในงานประเพณีทาง
พระพทุธศาสนา 3) วดัโนนสว่างได้อนรัุกษ์กรรมวิธีการท ากลองก่ิง ประเพณีการ
สู่ขวัญกลองก่ิง และการฟ้อนร าประกอบการตีกลองก่ิง และกลองก่ิงได้การ
ประกาศขึน้ทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมประจ าจงัหวดัอุดรธานี 
และด้วยความร่วมมือร่วมใจ พลงัศรัทธาของหน่วยงานภาครัฐ วดั และชุมชน 
กลองก่ิงซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมท่ีมีสถานะใกล้จะสูญหาย จึงได้
กลบักลายมามีชีวิตอีกครัง้ 
 
ค าส าคัญ:  กลองก่ิงพืน้บ้านอีสาน,  พระพทุธศาสนา,  

     มรดกภมูิปัญญาทางวฒันธรรม, อดุรธานี, คณุคา่ 
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ABSTRACT 
 

This article aims to: 1) examine intangible heritage of typical Isan 
local drums known as Glong Ging, 2) investigate belief of Glong Ging 
interrelated with Buddhism, and 3) explore cultural value of Glong Ging. Non 
Sawang Temple in Nong Wua So District of Udon Thani Province where 
Glong Ging exists is selected as study site. Data collection was done by 
applying qualitative research methods through documentary study, non-
participant observation, and in-depth interview.  

Results revealed that Glong Ging is intangible cultural heritage vital 
to many traditional ways like: 1) primitive craftsmanship, 2) knowledge and 
practice of nature and universe (materials), and 3) convention of social 
coexistence, rituals, customs and festivals. Legend of Glong Ging was found 
related to indicating Buddhism age and utilizing Glong Ging in many 
Buddhist festivals. Besides, Non Sawang Temple has also preserved Glong 
Ging through manufacturing processes, Glong Ging welcome ceremony, 
and applying Glong Ging beating to classical Thai dance. Glong Ging has 
been announced and registered as intangible cultural heritage of Udon Thani 
Province. With cooperation and faith power from many sectors like 
government, the temple and the community, Glong Ging, which was nearly 
lost intangible cultural heritage, becomes revived and still existed.       
 

Keywords:  Isan Local Glong Ging,  Buddhism,   
       Intangible Cultural Heritage,  Udon Thani,  Value 
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1. บทน า 
 
 กลองก่ิงเป็นกลองโบราณของภาคอีสานท่ีใช้ในการจัดงานประเพณี  
ฮีตสิบสอง หรือ งานเทศกาลตา่ง ๆ เช่น บญุผะเหวด บญุบัง้ไฟ บญุแข่งเรือ และ
มีความเช่ือว่า เสียงของกลองก่ิงนีเ้ม่ือตีแล้วจะดงัไปถึงพญาแถน เม่ือพญาแถน
ได้ยินเสียงกลองก่ิงเป็นสญัญาณให้เตรียมการส าหรับการปล่อยน า้ฝนลงมาเพ่ือ
ท านา และยังเช่ือว่า ความดงัของกลองก่ิงจะดงัไปถึงผีสางเทวดาให้รับรู้แทน
ค าพูดของมนุษย์ (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, 2558) การน ากลองก่ิงไปใช้ในงาน
ประเพณีต่าง ๆ จะแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของประเพณีนัน้ ๆ แต่ท่ี
เหมือนกนั คือ กลองก่ิงเป็นกลองท่ีใช้ในการแข่งขนัความดงั เรียกกนัในท้องถ่ิน
ว่า การเส็งกลอง ค าว่า “เส็ง” ในภาษาอีสานนัน้ หมายถึงการแข่งขนั กล่าวคือ
การน ากลองมาตีแข่งขนักนัหรือเส็งกลอง สมยัก่อนการท ากิจกรรมหรือประเพณี
จะนิยมจดัอยู่ในวดั เน่ืองจากวดัเป็นศนูย์รวมจิตใจของคนในหมู่บ้าน ลกูหลาน
ในชุมชนจะตามผู้ ใหญ่เข้าวดัเพ่ือเรียนรู้วฒันธรรมของชุมชน และการท ากลอง
ก่ิงก็มีการท าอยู่ในวดัเช่นกัน ซึ่งในแต่ละวดัจะมีการท ากลองประเภทต่าง ๆ ไว้
เพ่ือใช้เป็นการส่งสญัญาณ เพราะกลองมีเสียงดงั ท าให้คนในหมูบ้่านได้ยิน และ
รับรู้วา่เป็นสญัญาณบอกเร่ืองราวตามท่ีชาวบ้านตกลงกนั เชน่ ถ้าตีกลองเพล จะ
ใช้ตีเพ่ือบอกเวลา โดยมีลกัษณะการตีเสียงสัน้ยาวแล้วแตศ่ิลปะการตีกลองของ
แต่ละท้องถ่ิน ส่วนกลองก่ิงมักนิยมตีเพ่ือบอกสัญญาณว่าให้มารวมกัน 
เน่ืองจากเกิดเหตกุารณ์ไม่ปกติหรือต้องการความร่วมมือ โดยสถานท่ีรวมกนัก็คือ
ท่ีวดั เช่นเดียวกับทางภาคเหนือท่ีมีกลองสะบดัชัยนัน่เอง วดัหนึ่งจะมีกลองก่ิง
เพียงหนึ่งคู่เพ่ือใช้ในงานและเม่ือมีประเพณีหรืองานพิธีกรรมจึงจะน าออกมาใช้ 
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ไม่นิยมเก็บไว้ท่ีบ้านเพราะถือว่าเป็นกลองของหมู่บ้าน (กรมส่งเสริมวฒันธรรม, 
2558) 

ปัจจบุนัการสืบทอด “กลองก่ิง” ในจงัหวดัอดุรธานีมีอยู่แห่งเดียวคือวัด
โนนสว่าง ต าบลหมากหญ้า อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยพระครู
พิพฒัน์วิทยาคม (หลวงพ่อเจริญ ฐานยตฺุโต) ซึ่งยงัคงอนรัุกษ์ประเพณีการแสดง
กลองก่ิงและการแขง่ขนั ตลอดจนขัน้ตอนวิธีการท ากลองก่ิงเอาไว้จนถึงปัจจบุนั  
 พระครูพิพฒัน์วิทยาคม (เจริญ ฐานยุตฺโต) เจ้าอาวาสวดัโนนสว่าง ให้
ข้อมลูว่า ในภาคอีสาน 20 จงัหวดันัน้ มีเหลืออยู่เพียง 3-5 จงัหวดัเท่านัน้ ท่ียงัมี
การอนรัุกษ์กลองก่ิงเอาไว้ และในจงัหวดัอดุรธานี ก็มีเพียงท่ีวดัโนนสว่าง อ าเภอ
หนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี เท่านัน้ท่ียงัคงอนุรักษ์กลองก่ิงเอาไว้ และมีความ
เส่ียงท่ีกลองก่ิงจะเกิดการสูญหายไปจากจงัหวดัอุดรธานีในอนาคต ผู้ วิจยัจึงมี
ความเห็นว่า กลองก่ิงเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท่ีจ าเป็นต้องมีการ
จดัเก็บและรวบรวมมรดกภมูิปัญญานีเ้อาไว้ให้อยู่ในสงัคมอีสานตอ่ไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือศกึษามรดกภมูิปัญญากลองก่ิงพืน้บ้านอีสาน  
2. เพ่ือศึกษาความเช่ือเก่ียวกับกลองก่ิงพืน้บ้านอีสานท่ีสัมพันธ์กับ

พระพทุธศาสนา  
3. เพ่ือศึกษาคุณค่าทางวัฒนธรรมของกลองก่ิงพืน้บ้านอีสาน ศึกษา

กรณีวดัโนนสว่าง อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี 
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3. ขอบเขตการศึกษา 
 
 ด้านเนือ้หา ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 1) มีการเก็บรวมรวมข้อมูล
ด้านกรรมวิธีการท า การแสดง และการเส็งกลองก่ิง และ 2) ต านานความเช่ือ
เก่ียวกบัการท ากลองและต านานความเช่ือท่ีเก่ียวกบัพระพทุธศาสนา 
 ด้านพืน้ที่ ศกึษาเฉพาะมรดกภูมิปัญญากลองก่ิงท่ีวดัโนนสว่าง ต าบล
หมากหญ้า อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี 
 ด้านวิธีการศึกษา การศกึษาข้อมูลเร่ืองกลองก่ิงนีใ้ช้วิธีการศึกษาเชิง
คณุภาพ ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 1) การศึกษาจากเอกสาร (Documentary 
research) การศกึษาเอกสาร หนงัสือ ต ารา บทความ และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับ
กลองก่ิง 2) การสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participation Observation) โดย
การเข้าร่วมสงัเกตในกระบวนการท ากลองก่ิง การร่วมพิธีสูข่วญักลองก่ิง การร่วม
เป็นคณะกรรมการตดัสินการเส็งกลองก่ิง และ 3) การสมัภาษณ์เชิงลึก (In-dept 
Interivew) โดยสมัภาษณ์จากกลุม่ตวัอย่างท่ีส าคญั คือ พระครูพิพฒัน์วิทยาคม, 
พระมหาอภิวฒัน์ อินฺทปญฺโญ, ช่างท ากลอง และผู้ มีส่วนร่วมในการท ากลองก่ิง, 
งานประเพณีสูข่วญักลองก่ิง และการเส็งกลองก่ิง 
 
4. มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
 

ความหมายของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
 กรมส่งเสริมวฒันธรรม กระทรวงวฒันธรรมได้อธิบายความหมายของ 
“มรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม” ว่าหมายถึง การปฏิบตัิ การแสดงออก ความรู้ 
ทกัษะ ตลอดจนเคร่ืองมือ วตัถ ุสิ่งประดิษฐ์ และพืน้ท่ีทางวฒันธรรมท่ีเก่ียวเน่ือง
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กับสิ่งเหล่านัน้ ซึ่งชุมชน กลุ่มชน หรือในบางกรณีปัจเจกบุคคลยอมรับว่า เป็น
ส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมของตน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมซึ่ง
ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยงัคนอีกรุ่นหนึ่งนี ้เป็นสิ่งซึ่งชุมชนและกลุ่มชนสร้าง
ขึน้มาอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของตน เป็นปฏิสมัพนัธ์
ของพวกเขาท่ีมีตอ่ธรรมชาตแิละประวตัิศาสตร์ของตน และท าให้คนเหล่านัน้เกิด
ความภูมิใจในตัวตนและความรู้สึกสืบเน่ืองก่อให้เกิดความเคารพต่อความ
หลากหลายทางวฒันธรรม และการคิดสร้างสรรค์ของมนษุย์ 
 หมวดหมู่ของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
 มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จ าแนกออกเป็น 7 สาขา ดงันี ้(กรม
สง่เสริมวฒันธรรม, 2563) 
  1. ภาษา ภาษาถ่ิน และภาษาชาตพินัธุ์ หมายถึง เคร่ืองมือท่ีใช้
ส่ือสารในวิถีการด ารงชีวิตของชนกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนโลกทัศน์ ภูมิปัญญา 
และวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชน ทัง้ในแง่วัจนภาษา (ภาษาท่ีใช้ถ้อยค า) 
และอวจันภาษา (ภาษาท่ีไมใ่ช้ถ้อยค า) 
  2. วรรณกรรมพืน้บ้าน หมายถึง วรรณกรรมท่ีถ่ายทอดอยู่ในวิถี
ชีวิตชาวบ้านโดยครอบคลมุวรรณกรรมท่ีถ่ายทอดโดยวิธีการบอกเล่าและท่ีเขียน
เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
  3. สาขาศิลปะการแสดง การแสดงออกซึ่งอารมณ์ ความรู้สึก 
และเร่ืองราวตา่ง ๆ  โดยมีผู้แสดงเป็นส่ือ ผ่านทางเสียง ได้แก่ การขบัร้อง หรือการ
เลน่ดนตรี และทางร่างกาย เชน่ การร่ายร า การเชิด การเต้น การแสดงทา่ทาง ฯลฯ 
  4. แนวปฏิบัติทางสังคม พิ ธีกรรมและงานเทศกาล การ
ประพฤติปฏิบัติในแนวทางเดียวกันของคนในชุมชนท่ีสืบทอดต่อกันมาบน
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หนทางของมงคลวิธี น าไปสู่สงัคมแห่งสนัติสขุแสดงให้เห็นอตัลกัษณ์ของชุมชน
และชาตพินัธุ์ 
  5. งานชา่งฝีมือดัง้เดมิ ภมูิปัญญา ทกัษะฝีมือช่าง การเลือกใช้
วสัด ุและกลวิธีการสร้างสรรค์ท่ีแสดงถึงอตัลกัษณ์ สะท้อนพฒันาการทางสงัคม 
และวฒันธรรมของกลุม่ชน 
  6. ความรู้และแนวปฏิบัติเก่ียวกับธรรมชาติและจักรวาล  
องค์ความรู้ วิธีการ ทกัษะ ความเช่ือ แนวปฏิบตัแิละการแสดงออกท่ีพฒันาขึน้จาก
การมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งคนกบัสภาพแวดล้อมตามธรรมชาตแิละเหนือธรรมชาติ 
  7. กีฬาภูมิปัญญาไทย การเล่น การกีฬา และศิลปะการต่อสู้
ปอ้งกนัตวั ท่ีมีการปฏิบตักินัอยู่ในประเทศไทยและมีเอกลกัษณ์สะท้อนวิถีไทย 
 จากประเภทของมรดกภูมิปัญญาข้างต้น พบว่า กลองก่ิงมีลักษณะ
ส าคญัตามประเภทของมรดกภูมิปัญญาหลายประการ กล่าวคือ มีลกัษณะเป็น
งานช่างฝีมือดัง้เดิม เพราะกลองก่ิงเป็นผลงานช่างฝีมือดัง้เดิมท่ีมีมาแต่โบราณ
และใกล้สญูหายไปจากสงัคมอีสาน ด้วยคณุสมบตัเิฉพาะเชิงช่างแบบดัง้เดิมท า
ให้กลองก่ิงเป็นกลองท่ีมีเสียงดงัมาก และความดงัของกลองก่ิงนัน้มีเอกลักษณ์
เฉพาะ กลา่วคือ ไมไ่ด้มีเสียงดงัตุ้ม ๆ เพียงอยา่งเดียว เหมือนกลองทัว่ไป แตด้่วย
เทคนิคเฉพาะในการท ากลองและวสัดใุนการน ามาท ากลองท่ีได้รับการคดัสรรมา
เป็นการเฉพาะนัน้ ท าให้กลองท่ีถกูตีมีเสียงดงัก่ิง ๆ เหมือนเสียงตีโลหะ หากการ
ท ากลองก่ิงมีความสมบรูณ์จะมีทัง้เสียงตุ้ม เสียงแช่ และเสียงก่ิง  ประการตอ่มา
กลองก่ิงมีลกัษณะตามสาขาศิลปะการแสดง กลา่วคือมีการแสดงประกอบการตี
กลองด้วยท่วงท่าต่าง ๆ ด้วย และอีกประการหนึ่งคือ มีลกัษณะตามแนวปฏิบตัิ
ทางสงัคม พิธีกรรมและงานเทศกาลอีกด้วย กล่าวคือมีการจดังานประเพณียก
อ้อยอครูสูข่วญักลองก่ิงด้วยเป็นประจ าทกุปี 
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5. ผลการศึกษา 
 

ต านานความเช่ือและประวัตคิวามเป็นมาของกลองกิ่ง 
ส าหรับต านานกลองก่ิงจงัหวดัอดุรธานี ได้มีการรวบรวมความเป็นมาไว้

ดังนี ้(มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี , ม.ป.ป.) สาเหตุท่ีเมืองอุดรธานีในอดีต
เรียกว่า “บ้านหมากแข้ง” เพราะมีต้นหมากแข้งขนาดใหญ่ต้นหนึ่ง ซึ่งมีต านาน
เล่าสืบกันมาว่า บริเวณใกล้เคียงท่ีสร้างวังของกรมหม่ืนประจักษ์ศิลปาคม  
(พระเจ้าน้องยาเธอ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจกัษ์ศิลปาคม) ซึ่ง
ปัจจบุนัเป็นท่ีตัง้ของวดัมชัฌิมาวาส อ าเภอเมืองอดุรธานี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 พระอโุบสถวดัมชัฌิมาวาส (พระอารามหลวง) จงัหวดัอดุรธานี 
 
มีโนนอยู่โนนหนึ่ง ชาวบ้านเรียกว่า “โนนหมากแข้ง” มีเจดีย์ศิลาแลง  

มีสณัฐานดงักรงนกเขา ตัง้อยู่บนโนนนัน้เป็นเจดีย์ก่อคร่อมตอหมากแข้งใหญ่ 
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นัยว่ามีต้นหมากแข้งขนาดใหญ่ต้นหนึ่ง ซึ่งอยู่บริเวณบ้านหมากแข้ง ต าบล
หมากแข้ง อ าเภอเมือง จงัหวดัอดุรธานี โดยเจ้ามหาชีวิตแห่งล้านช้าง ได้เดินทาง
มาพบต้นหมากแข้งขนาดใหญ่ท่ีบริเวณนี ้พระองค์จึงได้สั่งทหารให้โค่นต้น 
หมากแข้งใหญ่เพ่ือน ามาท ากลอง และต้นหมากแข้งดงักล่าวสามารถท ากลองได้
ทัง้หมด 3 ใบ ใบหนึง่เก็บไว้ท่ีนครเวียงจนัทน์ ครัง้ใดล้านช้างถกูรุกรานจากข้าศึก 
จะมีคนตีกลองเพ่ือบอกเหต ุและเสียงกลองหมากแข้งจะดงัไปถึงเมืองบาดาล จน
ได้ยินถึงหพูญานาค พญานาคก็จะออกมาช่วยล้านช้างรบและได้ชยัชนะทุกครัง้ 
แตภ่ายหลงัถกูเซียงเม่ียงไปหลอกให้ท าลายกลองใบนีเ้สีย ชาวเวียงจนัทน์จึงไม่
มีพญานาคมาช่วยดงัในอดีต สว่นใบท่ีสองนาไปไว้ท่ีนครหลวงพระบาง และใบท่ี
สามท่ีเล็กกว่าสองใบนัน้ ได้นาไปไว้ท่ีวดัหนองบวั (วดัเก่าตัง้อยู่ติดกับถนนสาย
อดุรธานี-สกลนคร) ยงัมีเจดีย์ปรากฏอยูซ่ึง่ตัง้อยูริ่มฝ่ังหนองบวั จงึเรียกวา่ หนอง
บวักลอง (แต่ในปัจจุบัน ค าว่ากลองหายไป คงเหลือแต่หนองบัวเท่านัน้) ต้น
หมากแข้งต้นนีค้นในสมยัก่อนไม่มีความช านาญในมาตราวดั จึงบอกเล่าขานไว้
ว่าตอต้นหมากแข้งนัน้ภิกษุ 8 รูปนัง่ฉันจงัหนัได้สะดวกสบาย แสดงว่าต้นหมาก
แข้งต้นนัน้ใหญ่โตมากทีเดียว แตค่งไม่ได้หมายความว่าภิกษุทัง้ 8 รูปนัน้นัง่บน
ตอต้นหมากแข้ง แตอ่าจหมายความว่า ภิกษุ 8 รูป นัง่วงล้อมรอบตอหมากแข้ง
โดยใช้ตอหมากแข้งนัน้เป็นโต๊ะหรือโตกส าหรับวางอาหาร แต่ถึงกระนัน้ก็ยัง
มองเห็นว่า เป็นต้นหมากแข้งท่ีใหญ่มากทีเดียว และบริเวณท่ีมีต้นหมากแข้ง
ปัจจุบนัจึงเป็นท่ีมาของช่ือถนนหมากแข้ง และต าบลหมากแข้ง อยู่กลางเมือง
อดุรธานีจนถึงทกุวนันี ้

นอกจากนีใ้นบางต านานยงักล่าวถึงต านานกลองก่ิงว่า ครัง้หนึ่งนาน
มาแล้ว มีภิกษุ 2 รูป เดินทางไปเฝา้พระพทุธองค์ แตท่างท่ีเดินไปนัน้ต้องผ่านถ า้
ของยกัษ์ 2 ตน ซึ่งเป็นพ่อลูกกัน ยกัษ์ท่ีเป็นพ่อมีนิสยัดรุ้ายชอบกินเนือ้คนเป็น
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อาหาร ส่วนยกัษ์ลูกสาวเป็นยกัษ์ท่ีมีนิสยัสุภาพเรียบร้อย มีจิตใจเมตตากรุณา 
เม่ือเห็นพระภิกษุเดินทางมา ยกัษ์ผู้ เป็นลกูสาวจึงเกิดความเล่ือมใสศรัทธา และ
นิมนต์ให้แวะพักเพ่ือฉันอาหาร แต่มีข้อแม้ว่าจะไม่เดินไปหลังถ า้เป็นอันขาด 
แล้วนางยกัษ์จึงลงมือปรุงอาหารถวายพระสงฆ์ บงัเอิญเหลือเกินท่ีภิกษุรูปหนึ่ง
เดินเข้าไปหลังถ า้ และภิกษุรูปนัน้ก็กลายเป็นอาหารของยักษ์ไป เร่ืองนีรู้้ถึง
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์จึงหาทางปราบยักษ์ พระสัมมาสัม- 
พทุธเจ้าทรงแสดงปาฏิหาริย์ ให้ศรไปปักตรึงอกของยกัษ์ตนนัน้ พระพทุธเจ้าตรัส
วา่ ตราบใดท่ีศาสนาพทุธยงัคงสถิตอยู่ในโลกนี ้ยกัษ์ตนนัน้ต้องตกอยู่ในสภาพนี ้
ไปนาน 5,000 ปี ยักษ์ถามว่า จะรู้ได้อย่างไรว่าพระพุทธศาสนายังคงสถิตอยู่ 
พระพุทธเจ้าตรัสว่า จะบอกให้ รู้โดยจะตีกลองเส็ง พระพุทธเจ้าจึงบอก
พทุธศาสนิกชนทัง้หลาย สร้างกลองขึน้มาใช้ส าหรับตี เพ่ือให้ยกัษ์ได้ยิน เรียกกนั
ว่า "กลองเส็ง" เม่ือมีประเพณีตีกลองเส็ง เจ้ายักษ์ก็จะรู้ว่ายังไม่ครบ 5,000 ปี 
ต้องให้ศรปักอก ไม่ออกมากินคนต่อไป ในปัจจุบันคนจึงไม่เห็นยักษ์ และ
ชาวบ้านก็จะมีประเพณีเส็งกลองทุกปี เพ่ือเป็นสญัญาณให้ยกัษ์รู้ว่า ยงัไม่ครบ 
5,000 ปี ตลอดไป (ประภาศรี ออ่นตา, 2556)  

จากต านานดงักล่าวอาจจะพอประมาณการช่วงเวลาได้จาก 1) การอ้าง
ถึงพระเจ้ากรุงล้านช้างหรือกษัตริย์ของราชอาณาจักรลาวในอดีต ซึ่งมีความ
เป็นไปได้เน่ืองจากดินแดนแถบภาคอีสานตอนบนนีเ้ป็นบริเวณเมืองชายขอบ
หรือเมืองกันชนของอาณาจักรล้านช้างในสมัยอดีต 2) การอ้างถึงเจดีย์รูป 
กรงนกเขาซึ่งเป็นศิลปะท่ีนิยมร่วมสมยัของล้านนาและล้านช้าง ชว่งสมยัพระเจ้า
ไชยเชษฐาธิราชเป็นต้นมา (พ.ศ. 2097-2115) ดงัท่ีปรากฏเจดีย์รูปกรงนกเขาใน
พระอุโบสถวดัศรีเมือง จงัหวดัหนองคาย และ 3) เจดีย์ศิลาแลงริมหนองบวั ซึ่ง
เป็นวสัดท่ีุนิยมใช้ในสมยัขอมโบราณ  
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ภาพที่ 2 เจดีย์รูปกรงนกเขาในพระอโุบสถวดัศรีเมือง จงัหวดัหนองคาย 
ที่มา: http://doordonot222.blogspot.com/2017/08/wat-sri-muang-nongkhai-thailand_5.html 

 
 
 
ภาพที่ 3 เจดีย์โบราณริมหนองบวั 
จังหวัดอุดรธานี  ที่มา: https:// 
udontoday.co/010763-2/ 
 
 
 
 

จากข้อมลูข้างต้น อาจสนันิษฐานได้ว่า ต านานก าเนิดกลองก่ิงนีมี้ความ
เก่าแก่หลายร้อยปี แต่หากจะพิจารณาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ซึ่งพระครู
พิพฒัน์วิทยาคม (เจริญ ฐานยตฺุโต) ได้เคยศกึษามาพบว่า ครูกลองท่ีเคยสัง่สอน
สืบทอดกนัมาแล้วอย่างน้อย ๆ 2 ชัว่อายคุน หรือ 2 รุ่น และกลองก่ิงโบราณท่ีพบ
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อยูต่ามวดัในเขตจงัหวดัอดุรธานี หนองคาย เลย มีความเก่าแก่ ซึง่หากสนันิษฐาน
ตามหลักฐานเชิงประจักษ์จะพบว่า กลองก่ิงมีการท ามาแล้วไม่ต ่ากว่า 100 ปี 
นอกจากนีป้ระเพณีสู่ขวัญกลองก่ิงนีก็้มีมาแต่โบราณเช่นกัน (พระครูพิพัฒน์
วิทยาคม, 2561) หลกัฐานอีกด้านหนึง่ซึ่งคณุแม่เทวี บตุรตัว้ นายกสมาคมศลิปิน
หมอล าจงัหวดัอดุรธานี ปัจจบุนัอาย ุ72 ปี (พ.ศ. 2563) ให้ข้อมลูว่า ในกลอนล า
เก่าแก่เก่ียวกบัต านานวดัมชัฌิมาวาส ก็มีการเลา่ถึงต านานยกัษ์ท่ีวดัมชัฌิมาวาส 
มาท าการดแูลรักษาต้นหมากแข้งด้วย ซึ่งแสดงว่า เร่ืองต้นหมากแข้งใหญ่ท่ีวัด
มชัฌิมาวาส สอดคล้องตรงกนักบัต านานอ่ืน ๆ (เทวี บตุรตัว้, 2561) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 ต้นหมากแข้ง ที่บริเวณทุ่งศรีเมือง ด้านหน้าศาลากลางจงัหวดัอดุรธานี 
 

ส่วนเร่ืองต้นหมากแข้งนี ้ท่านเจ้าคณุหลวงปู่ พระเทพวิสทุธาจารย์ (บญุ 
ปญุญสิริมหาเถระ) เจ้าอาวาสซึ่งได้มาอยู่วัดมัชฌิมาวาส เม่ือ พ.ศ. 2440 คือ 



 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2563 

146 

หลงัจากสร้างวัดเพียง 4 ปี ได้เล่าว่า ท่ีโนนหมากแข้งนัน้มีต้นหมากแข้งขนาด
เล็กอยู่มากมาย และมีต้นหมากแข้งขนาดใหญ่เท่ากับต้นมะพร้าวขนาดเข่ืองอยู่
ต้นหนึ่ง แต่มีล าต้นไม่สูง เป็นพุ่มมีก่ิงก้านสาขาแผ่ออกอย่างไพศาล ประมาณ 
พ.ศ. 2442 มีแบ้ (แพะ) ของพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวฒันานุวงศ์ จ านวนมาก
ได้มากินใบกินก่ิงก้านของต้นหมากแข้งจึงตาย เข้าใจว่าต้นหมากแข้งนีจ้ะเป็น
หลานหรือเหลนของต้นหมากแข้งท่ีเจ้าเมืองล้านช้างร่มขาวเอาไปท ากลองเพล 
เจดีย์ศิลาแลงนัน้ตัง้อยู่ตรงกลางพระอุโบสถ วดัมชัฌิมาวาส (พระอารามหลวง) 
จ.อดุรธานีในปัจจบุนั (มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี, ม.ป.ป.). 
 ปัจจบุนัการสืบทอดมรดกวฒันธรรม“กลองก่ิง” ในจงัหวดัอดุรธานีมีอยู่
แห่งเดียวคือวดัโนนสว่าง  ต าบลหมากหญ้า อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี 
ซึ่งยังคงอนุรักษ์ประเพณีการแสดงกลองก่ิงและการแข่งขัน ตลอดจนขัน้ตอน
วิธีการท ากลองก่ิงเอาไว้ ปัจจุบนันีถื้อได้ว่า เร่ิมหาดูได้ยาก ซึ่งพระครูพิพัฒน์
วิทยาคม (หลวงพ่อเจริญ ฐานยตฺุโต) เจ้าอาวาสวดัโนนสว่าง ได้อนรัุกษ์ไว้สืบมา
จนปัจจบุนันี ้ 
 

ขัน้ตอนการท ากลองกิ่ง 
การท ากลองก่ิงในสมัยโบราณจะใช้สิ่วในการเจาะโพลงกลอง ในสมัย

ปัจจุบนัได้น าเทคโนโลยีเคร่ืองจกัรมาใช้ในการเจาะโพลงท ากลองก่ิงเพ่ือความ
สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึน้ มีรายละเอียดขัน้ตอนการท ากลองก่ิงดงัตอ่ไปนี ้
  - น าไม้หน้าขนาด 40/50 เซนติเมตร มาเจาะโพลง ตามสดัส่วน
ท่ีต้องการ สว่นใหญ่จะใช้ไม้ประดู ่ ไม้มะหาด  ไม้แต้ (มะคา่)  ไม้แคน (ตะเคียน)  
ไม้ขนนุ  ในการท ากลองก่ิง 
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  - น าหนังควายเฒ่า (แก่) มาตากแดดให้แห้งแล้ววัดใส่ขนาด
ตามหน้ากลองก่ิงและก้นกลอง เสร็จแล้วตดัหนงักลองให้เท่ากับขนาดของหน้า
กลองและก้นกลองแล้วขดูขนออกจงึน าไปแช่น า้ ประมาณ 16 ชม. 
  - น าหนังควายท่ีแช่น า้มาฆ่าหนัง (การท าให้นิ่ม) โดยการน า
หนงัมาต าใสค่รกมองหรือค้อนทบุให้อ่อน 
  - น ามาเจาะรู เพ่ือร้อยหูบักโก แล้วน าหนังควายท่ีแร่เป็นริว
ตากแดดแล้วน ามาร้อยหน้าร้อยก้น 
  - น ากลองท่ีขึน้หน้ากลองขึน้ก้นแล้วไปตากแดดให้ครบสาม
แดดให้แห้งสนิทแล้วน ากลองมาขดัหน้ากลองด้วยกระดาษทรายจากหยาบจนถึง
ละเอียด 
  - น ากลองมาขึน้หน้ากลองโดยใช้กาขนัขึน้เพ่ือให้หน้ากลองตึง
และแน่น (กาขนักลอง คือ อปุกรณ์ท่ีท าจากไม้ใช้ในการขนัหน้ากลองให้ตงึ) การ
ตงึหน้ากลองหนัรูแพขึน้ข้างบนแล้วใส่น า้หนึ่งกาต้มน า้แล้วคว ่ากลองลงใช้เวลา
พอประมาณให้หนงักลองอ่อน  เสร็จแล้วคร ่ารูแพลงเทน า้ออกตีกลองไล่น า้ออก 
แล้วจงึขนัหนงัริวกลองให้ครบทกุเส้นให้ตงึแล้วจงึขนัขีพ้ร้ากลองให้ได้เสียงตามท่ี
ต้องการ 
  - การท าไม้ตีกลองก่ิงนัน้ใช้ไม้นางเค็ง  ไม้นางข่อย  ไม้สีดาป่า  
ไม้นางโก  ไม้มุ่ยแดงมุ่ยดอน  ไม้นางขามตดัมาผ่าให้ได้ 4 อนั แล้วเอาไม้ไผ่มาวดั
เทา่ข้อมือแล้วหลอมตะกัว่ใสบ่ัง้ ใสค้่อนเสร็จแล้วหลามใสบ่ัง้ไม้ไผ ่เอาเกลือใสส่กุ
พอควรแล้วน าออกมานวดพอสมควรแล้วตี เป็นคู ่(พระครูพิพฒัน์วิทยาคม, 2561) 
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รูปร่างลักษณะกลองกิ่ง 
 
 
 
 
ภาพที่ 5 ลกัษณะกลองก่ิง 
ที่มา: สกิุจ พลประถม 
 
 
 
 

สัดส่วนกลองกิ่ง 
กลองก่ิง เป็นกลองสองหน้า คณะกลองก่ิงวัดโนนสว่าง มีกลองก่ิง

ทัง้หมดจ านวน 130 ใบ โดยส่วนรวมมีกลองก่ิงขนาด 3 ขนาด แตข่นาดมีสดัส่วน
กลองก่ิง ดงันี ้ 
  1. กลองก่ิง หน้ากลองบนกว้างเส้นผ่าศนูย์กลาง 40 ซ.ม. หน้า
กลองล่าง 25 ซ.ม. ความสูงประมาณ 90 ซ.ม. หูระวิงจ านวน 25 หูระวิง รูแพ
ขนาดกว้าง 5 ซ.ม. ยาว 6 ซ.ม. รูแพห่างจากหน้ากลองบน 16 ซ.ม. ไม้หุ่นกลอง
หนา 5 ซ.ม. 
  2.กลองก่ิง หน้ากลองบนกว้างเส้นผ่าศนูย์กลาง 50 ซ.ม. หน้า
กลองล่าง 30 ซ.ม. ความสูงประมาณ 90 ซ.ม. หูระวิงจ านวน 28 หูระวิง รูแพ
ขนาดกว้าง 3.5 ซ.ม. ยาว 4 ซ.ม. รูแพหา่งจากหน้ากลองบน 15 ซ.ม. ไม้หุน่กลอง
หนา 5 ซ.ม. 
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  3. กลองก่ิง หน้ากลองบนกว้างเส้นผ่าศนูย์กลาง 70 ซ.ม. หน้า
กลองล่าง 45 ซ.ม. ความสงูประมาณ 90 ซ.ม. หรูะวิงจ านวน 46 หรูะวิง รูแพรูป
กลมเส้นผ่าศนูย์กลาง 2.5 ซ.ม. รูแพห่างจากหน้ากลองบน 17 ซ.ม. ไม้หุ่นกลอง
หนา 5 ซ.ม.  
 

เทคนิคในการท าให้กลองดังเสียงกร่ิง 
พระครูพิพัฒน์วิทยาคมอธิบายว่า การท าให้กลองก่ิงมีเสียงดังกร่ิง 

(คล้ายกบัเสียงตีโลหะ) ได้ ต้องอาศยัเทคนิคเฉพาะเชิงช่างในการท าตวักลองให้
มีโพรงท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับลักษณะตวักลอง การใช้เชือกริวขึงหนังหน้า
กลองให้ตึงพอเหมาะ การเจาะรูแพท่ีถูกต้อง การกินน า้ (แช่น า้ในกลอง) ด้วย
ระยะเวลาท่ีพอเหมาะ ตลอดถึงวสัดท่ีุน ามาใช้ท าหน้ากลองจะต้องเป็นหนงัควาย
แก่เทา่นัน้ เม่ือองค์ประกอบทกุอย่างลงตวั การตีกลองด้วยไม้ตีหวัตะกัว่จะท าให้
กลองเม่ือถูกตีแล้วเกิดเสียงดงัทัง้ 3 เสียง คือ เสียงตุ้ม เสียงแช่ และเสียงกร่ิง 
อยา่งนุม่นวลและลงตวั 
 

ไม้ที่ใช้ท ากลองกิ่ง 
ไม้ท่ีใช้ท ากลองก่ิง ได้แก่ 1) ไม้มะหาด 2) ไม้ดู ่(ไม้ประดู)่ 3) ไม้แคน (ไม้

ตะเคียน) 4) ไม้สกั 5) ไม้แต้ (มะคา่) แตไ่ม้ท่ีนิยมน ามาท ากลองในปัจจบุนัคือ ไม้
ประดู ่เพราะมีความสวยงามคงทน ส่วนไม้หมากแข้งตามต านานนัน้ ปัจจบุนัหา
ได้ยากแล้ว พระครูพิพัฒน์วิทยาคมได้ให้ข้อมูลว่า มีกลองโบราณท าจากไม้
หมากแข้งเก็บรักษาไว้ท่ีศาลาแก้วกู่ จงัหวดัหนองคาย ซึ่งผู้ เก็บรักษาได้เล่าให้
พระครูพิพัฒน์วิทยาคมฟังว่า ได้น ามาจากจังหวัดอุดรธานี (พระครูพิพัฒน์
วิทยาคม, 2561) 
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การเลีย้งนางกลองและพธีิการสู่ขวัญกลอง 
มีความเช่ือว่า กลองแต่ละใบมีนางไม้เทวดาอารักษ์สิงสถิตอยู่

จ าเป็นต้องมีการเลีย้ง พาหวาน พาหมาก (ถวายขนมหวาน หมากพลู) แก่สิ่ง
ศักดิ์สิทธ์ิ  เพ่ือให้ช่วยอ านวยความสะดวกในการเล่นการแสดง ไม่ให้มี
ข้อบกพร่อง และเม่ือลกูศิษย์เรียนจบบริบรูณ์ จะมีการสู่ขวญักลองเพ่ือเป็นขวญั
ก าลงัใจและเพ่ือเป็นสิริมงคลแก่ลกูศิษย์ผู้ ร่วมพิธี มีการกินเลีย้งสงัสรรค์ การผกู
ข้อตอ่แขน เป็นอนัเสร็จพิธี 

 
 
 
 
ภาพที่ 6 การเลีย้งนางกลอง 
 
 
 
 
 

พธีิการยกอ้อ-ยอครู 
เพ่ือให้การแสดงราบร่ืนจ าเป็นต้องมีการยกอ้อยอครู ผู้ประสิทธ์ิประสาท

วิชาความรู้ร าลึกถึงคณุครูบาอาจารย์และเพ่ือปลุกขวญัก าลงัใจให้ลกูศิษย์ได้มี
ความมั่นใจในการแสดง  มีการเสกแป้งน า้หอมเพ่ือทามือทาหน้าให้จ าจังหวะ
กลองได้อย่างแม่นย าและสนุกสนานกับจังหวะกลองอย่างไม่เหน็ดเหน่ือย มี
เคร่ืองบูชา (คายอ้อกลอง) ดงันี ้1) ผ้าขาว 1 วา 2) ขนัห้าขนัแปด 3) เทียนเล่ม
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บาทหนึง่คู ่4) เงินหกสลงึ 5) น า้หอมหนึง่ขนั 6) แปง้ 7) แวน่ 8) หวี 9) น า้มนั และ 
10) ดอกไม้ขาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 การยกอ้อยอครูสูข่วญักลองก่ิง 
 

ตัวอย่างค าสู่ขวัญกลอง (ภาษาอีสาน) 
พทุธัง  ธัมมงั  สงัฆงั  สรณงัคจัฉามิ  ศรี ๆ  สิทธิชยัยะตภุะวงั  ชยัยะมงั

คะละ  ชยัยะสูภะวะดิถี  วนันีเ้ป็นวนัดีวนัดิถีสพัพะฤกษ์ถืกหน่วยช่ือว่ามหามุง
คลุ  ยงัมีพระยาอินทราธิราชตนหนึ่งเสด็จลงมาจากเมืองฟ้ามาแสวงหาไม้อัน
เป็นมงุคลุ  เพ่ือจกัเอามาเฮ็ดกลองมหาชยัมงุคลุสร้างไว้  ในพระพทุธศาสนา  ให้
อยู่ซุ่มกินเย็น  ความเข็นขวงจงัไฮอย่าให้มีมาพ้อ  ตัง้แตก่่อแปลงไปพระเมตตรัย
โพธิสตัย์เจ้า  ว่าหน่วยดีแต่ก่อนกีไ้ด้มาสร้างโพธิสมภาร  พระเจ้าผาบแพ้ฝูงมู่
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พญามารผู้สาโหด  บอ่นนีบ้อ่นพระเจ้าโผดสตัว์นิกร  บอ่นนีธ้รณีเอาค ามาผูกไว้  
พระแก่นไท้ให้ว่าอยู่สวัสสะดี  หม่ืนพนัปีบ่มีโพยภัยมาต้อง  บดันีเ้จ้าสินั่งห้อง
แก้วส่องเงินค า  เขาสิน าแก้วแหวนมาให้กับทัง้ข่อย  ซ่วงใช้หลุหลัง่ไหลมาสิมี
ศกัดาฤทธีองอาจ  กับทัง้พวกมู่ญาติสิได้แต่ของฝากมาหากับทัง้ภรรยาอันงาม
หนุม่น้อยหน้าซ่ืนซ้อยโสภา  บดันีจ้กัได้พรรณณาแตเ่ดมิดาเค้า  ถดัแจ้งเข้าป่าไม้
ตนดีมีใจเพียรทัง้เฮียนยาก  ทัง้ตัง้ใจแตถ่งุข้าวกับทัง้บัง้น า้เต้าและบัง้ทิงครัวหา
ขวานคมมีดพร้าแล้วแบกเข้าป่าครัวดงดอนเดินโคจร  เม่ือแลงมีแฮงมือ้เช้า  
ตะวนัค ่าเส้าสนูแล้วตามมาบางพ่องกินสรุาทัง้แถมข้าวต่ืนมือ้เซ้ากินงายเล่าเดิน
ไป  จงใจเข้าดงเล่าหาซอกไปพบพ้อล าไม้ต้นใหญ่ปอดดี  ต้นไม้นัน้แม่นต้นดู่ต้น
หาด  ต้นหมากแข้งต้นใหญ่ต้นสงู  เกิดอยูใ่นดงพงป่าตดัเอาได้มาเฮ็ดมาท า  เป็น
หน่วยแฮกขวานป ้าลงตดัปลายตรงได้ดีสะอาด  นีแ้ม่นธรรมชาติไม้ค า้ไม้คนู  ป ้า
ลงแล้วหน่วยขวานเป็นคู ่ เหลียวเบิ่งงามซอนลอนปานอินแปงตดัเอาไว้แล้วเอา
ไม้นัน้มาเส่ียนเป็นกลอง  ไปเอามาบห่ยดุบห่ย่อนเดินเฮฮนเข้าป่าดงหนา  หลาย
เวลาปีเดือนติดต่อหลายพ ่ามือ้ตวัเจ้าผดัอ่อนแฮง  ยามมือ้แลงข้าวงายก็เป่ามือ
สิบมือ้ก็ป ้าไปสืบไป  ปีเดือนได้วนัยามข้ามล่วงแดดแฮงฮ้อนลนไหม้คอ่ยเพียร  ปี
เดือนเข้าเดือนหกข้ามล่วง  ฝนแห่งย้อนฮ ่าผ้าซุ่มเย็น  บรบวนฟันกลองหน่วย
ใหญ่  บดันีข้้าจกัแต่งขนัดอกไม้เชิญเข้าสู่โฮง  เขาฟันต้นตอเจ้าอย่าได้หักเมือ
เมืองเหนือเขาฟันต้นตอ  อย่าได้ตกเมือเมืองนาค  เขาฟันต้นพากเจ้าอย่าได้เส้า
เสียสนู  เจ้ากะมาค า้มาคนูฮุ่งเฮืองอาด  เขาฟันตกฟากอย่าได้เก่าหมอง  ให้เจ้า
มาอยูซุ่มกินเย็นในพระศาสนาบ้านเมือง  ความเข็นอย่าให้ได้ความเจ็บไข้อย่าให้
มี  ว่ามาเย้อขวญัเอ้ย  ขวญัหน่วยหนึ่งอยู่ป่าหญ้าแฝกก็ให้มาสามือ้นีว้นันีว้่ามา
เย้อขวญัเอ้ย  ขวญัหน่วยแฮกอยู่ป่าดงหนาให้มาสามือ้นีว้นันี ้ ขวญัหน่วยแกอยู่
ดรอยู่ถ า้ก็ให้มาสามือ้นีว้ันนี ้ ขวญัหน่วยค า้อยู่ป่าหญ้าไซดงหลวงป่าไม้ใหญ่  
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มาสามือ้นีว้นันีว้่ามาเย้อขวญัเอ้ย  ขวญัหน่วยต้านลมอยู่ป่าซ้างน้าวก็ให้มาสา
มือ้นีว้นันี ้ ขวญัหน่วยกกไม้ดู่ทองก็ให้เอิน้น ากนัเฮียกกันมา  ว่ามาเย้อขวญัเอ้ย
มาพลนัอย่าซ้าให้เจ้าตัง้หน้าข้ามเล่ากนัมา  วา่มาเย้อให้เจ้ามาจ าเริญเฮืองฮุ่งให้
เจ้ามาอยู่หอโฮงกว้างหอกลองหลวงท่ีตัง้อยู่อย่าได้ห่วงอย่าได้เส้าเก่าศรี   
อยู่สวสัสะดี  หน่วยหนึ่งกลองหน้าเกลีย้งใสดีงามค่องคือดงัอินทร์แปลงไว้มีมา
ตัง้แต่เดิม  กลองหน่วยนัน้ไม้ดู่หน่วยท่ีสอง  อันเป็นมุงคลุสะอาดตาปานแต้น  
หน่วยท่ีสามนัน้เกลีย้งดีเกลีย้งปอดเป็นต้นหมาก  แข้งเกิดอยู่ป่ามาท ากลองเส็ง
ก่ิงตีเอาฤกษ์เอาซับผาบศตัรูหมู่มารขวงบ้าน  กลองหน่วยท่ีส่ีนัน้ตีเอาบ้านเอา
เมืองอยู่ซุ่มกินเย็น  ตีเอาเงินเอาค าหลัง่ไหลมาคือน า้  ได้เฮียนแก้วลดเฮียมากคู่
งัวควายพร้อมเขาน า้ของกินบ่มีอดอยากเข้าไหลล้นเทมามูลมาก  กลองหน่วย
หนึ่งนัน้ตีเสพเอาบุญแอ๋แอ่นพร้อมบุญเผวสเดือนส่ี  ตัง้สนกุล่ืนล้นเมืองบ้านซ่ืน
กะใจ  หน่วยหกนัน้ตีดงัขึน้ผาบมู่ผีสางทัง้ผีทรงนางเทียมใจสะท้านหวัน่ไหว  ใจ
คอ่ยอยากไห้อยู่บไ่ด้ตกใจกลวัได้ยินเสียงแล้วอยากเต้นแล่นหนี  ตีหน่วยเจ็ดขึน้
ได้ยินเสียงอยากฟ้อนแอ่น  จกัแมน่และฟ้อนเสียงฮ้องซ่ืนชม  ตีหนว่ยแฮกอย่าได้
ซวนกันหนี  ให้เจ้าหมั่นปานแผ่เหล็กแดง  ให้เจ้าแข็งปานแผ่นหินลาด  ให้เจ้า
หมัน่ปานเทียมอาดเสาสะเหม็น  หน่วยนัน้เอาน าสระบ่อแก้วมาอาดสมศรี  อยู่
สะหวัดสะดีหายพญาธิโรคา  อาบให้นางฟ้อนและนางร าหอมทั่วเท่าฮอดอิน
พรหม  ให้คนทัง้หลายฮกัม่วยสะแม่งตาย  หน่วยหนึ่งนัน้ตียามบ่ายคล้อยสาม
โมงเป็นเขต  พระก็ลงมาเทศน์แสดงธรรมให้พวกมู่เจ้าฟังแล้วได้จ่ือจ า  โยมกะ
ไหลหลัง่เข้ามาฟังธรรมบไ่ด้ขาด  หนว่ยหนึ่งตีเอาไว้ตัง้อาดบชูา  หนว่ยหนึ่งตีเส็ง
กนัยามบุญเดือนหก  ตามประเพณีเฮาสืบมาเด๋ียวนี ้หน่วยหนึ่งตีกินเหล้าพาเซ
พามว่นก็สนกุร่ืนล้นเมืองบ้านม่วนกะใจ  จกัแมน่ฟ้อนแม่นเต้นมาเอ้หน่ายกันแล  
ข่อยจกัเซิญเอาขวัญกลองนางไม้ให้ด่วนมาว่ามาเย้อขวัญเอ้ย  ให้เจ้ามาเข้าสู่
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โฮงหอหลวงวิเศษงามอาดล้นเหลืองเหล่ือมฮุ่งเฮือง  ขวัญเจ้าไปเซซวนอยู่ป่า
หญ้าแฝก  ให้ว่ามาสาวนันีอ้ย่านานว่ามาเย้อขวญัเอ้ย  ขวญัเจ้าไปซมฟ้อนน ามู่
ผีสางก็ให้มาสามือ้นีว้ันนีว้่ามาเยอขวัญเอ้ย  มาพลันอย่าช้าเทิงเชิญทัง้ขวัญ
กลองหน่วยหล่า  เชิญทัง้กลองนาถน้อยให้ต่าวมา  ความทุกข์ยากอย่ามาไกล้
ความจังไฮอย่าให้มีอยู่สะวัสสะดีมีทุกตนทุกคนก็ข้าเทอญ  ชยัยะตภุะวงั  ชยั
ยะมงัคะลงั  สพัพะพทุธานภุาเวนะ  สพัพะธัมมานภุาเวนะ  สพัพะสงัฆานุภาเว
นะ  โหตเุม  ชยัยะมงัคะลงั  
 

วิเคราะห์ความเช่ือเก่ียวกับพระพุทธศาสนาในต านานกลองกิ่ง 
จากต านานความเช่ือและค าสู่ขวญักลองท่ีกล่าวมาข้างต้นจะพบว่า มี

สว่นท่ีข้องเก่ียวกบัความเช่ือและค าสอนของพระพทุธศาสนาหลายประการ คือ  
  1. จากต านานความเช่ือเก่ียวกับกลองก่ิงแต่ละต านานล้วนแต่
น าไปผูกโยงกับพระพุทธศาสนา อาทิ พระพุทธเจ้าทรงปราบยักษ์ด้วยการ
อธิษฐานให้ศรปกท่ีอกของยกัษ์ตลอดเวลาท่ีพระพุทธศาสนาด ารงอยู่ 5,000 ปี 
โดยให้ใช้เสียงกลองก่ิงเป็นสญัลกัษณ์ หรือต านานท่ีกล่าวถึงภพภมูิของนาคตาม
ค าสอนในพระพุทธศาสนาว่าเป็นผู้ ท่ีมาคอยปกป้องคุ้มครองบ้านเมือง และอีก
ประการแม้แตใ่นต านานก าเนิดบ้านหมากแข้งเมืองอุดรธานีก็มีการกล่าวถึง ตอ
ไม้ต้นหมากแข้งท่ีมีขนาดใหญ่ขนาดพระ 8 รูปนัง่ฉันอาหารได้และยงัมีการสร้าง
พระอโุบสถคร่อมทบัตอหมากแข้งด้วย 
  2. จากค าสูข่วญักลอง ท่ีวา่ “พทุธงั  ธมัมงั  สงัฆงั  สรณงั คจัฉา
มิ” เป็นถ้อยค าท่ีอ้างถึงการถือเอาพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์เป็นท่ีพึ่ง
ท่ีระลกึ ซึง่เป็นพืน้ฐานส าคญัของพระพทุธศาสนา 
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  3. ข้อความในค าสู่ขวัญว่า “ยังมีพระยาอินทราธิราชตนหนึ่ง
เสด็จลงมาจากเมืองฟ้ามาแสวงหาไม้อันเป็นมุงคุล เพ่ือจักเอามาเฮ็ดกลอง
มหาชยัมุงคลุสร้างไว้ ในพระพุทธศาสนา ให้อยู่ซุ่มกินเย็น” แสดงถึงความเช่ือ
ตามค าสอนของพระพุทธศาสนาในเร่ืองภพภูมิได้กล่าวถึงพระอินทร์หรือท้าว
สกักะเทวราชราชาแห่งเทพ ณ สวรรค์ชัน้ดาวดงึ และพระอินทร์ยงัเป็นผู้ เล่ือมใส
ในพระพทุธศาสนา คอยปกปอ้ง ท านบุ ารุงพระพทุธศาสนา และในบทค าสู่ขวญั
นีย้ังได้บอกว่า พระอินทร์ได้เสด็จลงมาหาไม้มงคลเพ่ือสร้างกลองถวายไว้ใน
พระพทุธศาสนาอีกด้วย 
  4. ข้อความในค าสู่ขวญั วา่ “ตัง้แตก่่อแปลงไปพระเมตตรัยโพธิ
สตัย์เจ้า” แสดงถึงความเช่ือตามหลักพระพุทธศาสนาท่ีในอนาคตจะมีพระศรี
อาริยเมตไตรย์มาตรัสรู้เป็นพระพทุธเจ้า 
  5. การตีกลองเพล การตีกลองบูชา และการตีกลองในงานบุญ
ประเพณีตา่ง ๆ ทางพระพทุธศาสนาดงัปรากฏข้อความว่า “กลองหน่วยหนึ่งนัน้
ตีเสพเอาบุญแอ๋แอ่นพร้อมบุญเผวสเดือนส่ี” “หน่วยหนึ่งตีเส็งกันยามบุญเดือน
หก ตามประเพณีเฮาสืบมาเด๋ียวนี”้ ตลอดถึงการอ้างคุณของพระรัตนตรัยปก
ปักษ์รักษาผู้มาร่วมสูข่วญักลองอีกด้วย แนวคดิดงักล่าวข้างต้นนีแ้สดงให้เห็นถึง
ความเช่ือมโยงผกูพนัของพระพทุธศาสนากบัวิถีของชมุชนและความเช่ือเร่ืองการ
ท ากลองก่ิงอย่างแนบแนน่ 
 

ศิลปะการแสดงประกอบการตีกลองกิ่ง 
 มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม “กลองก่ิง” ได้ถ่ายทอดภูมิปัญญา
ลกัษณะศิลปะการแสดงสู่สานุศิษย์ลูกหลานชาวอุดรธานี ดงัปรากฏในทุกงาน
การแข่งขันเส็งกลองก่ิง หรือการแสดงสาธิตการเส็งกลอง คณะกลองก่ิง 
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วดัโนนสว่าง อ าเภอหนองววัซอได้ถือปฏิบตัิมานานร่วมทศวรรษ ได้แก่ การไหว้
ครูกลองก่ิง เพ่ือเป็นการสืบสานวฒันธรรม ผู้ ท่ีแสดงกลองก่ิงมีความเคารพนอบ
น้อมต่อครู และขอให้การแสดงจงเป็นไปด้วยดีเป็นท่ีช่ืนชมจากผู้ ชม ทัง้ยงัเป็น
การส่ือเช่ือมโยงอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดของผู้แสดงต่อพระคณุบิดามารดาครู
บาอาจารย์และสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิท่ีเคารพบชูา การไหว้ครูกลองก่ิง ของคณะกลองก่ิง
วัดโนนสว่าง ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ซึ่งมีองค์ประกอบศิลปะการแสดง
ประกอบกลองก่ิงแบง่เป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ  
  1. ดนตรี เป็นจงัหวะการตีกลองก่ิง ในการแข่งขนัเส็งกลองก่ิง
จะมีขัน้ตอนการเตรียมกลอง ได้แก่ การให้น า้กลองเดาะกลองประกอบการฟ้อน
ไหว้ครูของผู้ ตีกลองก่ิง ในจังหวะต่าง ๆ เร่ิมด้วยจังหวะรัวสามลา จังหวะเซิง้ 
จงัหวะตีกลองแลง และจงัหวะลกูหมดหรือลงจบ  
  จังหวะรัวสามลา ผู้ ตีกลองก่ิงและฉาบใหญ่จะบรรเลงพร้อม
กนั 3 ครัง้ ดงัโน้ตท่ีปรากฏข้างลา่ง  

 
 
 
 

(ที่มา: สกิุจ พลประถม) 
 

  จังหวะเซิง้ ผู้ ตีกลองก่ิงและฉาบใหญ่จะบรรเลงตา่งกนั บรรเลง
วนไปเร่ือย ๆ  จนได้สญัญาณเปล่ียนจงัหวะจากฉาบใหญ่ ในการไหว้ครูจงัหวะเซิง้ 
ผู้แสดงการตีกลองก่ิงจะสลบักลุม่กนัระหวา่งกลุม่ผู้ ตีจงัหวะ กบั กลุม่ฟ้อน ดงัโน้ต
ท่ีปรากฏข้างลา่ง 
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(ที่มา: สกิุจ พลประถม) 
 
  จังหวะตีกลองแลง ผู้ ตีกลองก่ิงขนาดกลาง กลองก่ิงขนาด
ใหญ่และฉาบใหญ่จะบรรเลงต่างกัน และบรรเลงวนไปเร่ือย ๆ จนได้สัญญาณ
เปล่ียนจงัหวะจากฉาบใหญ่ ดงัโน้ตท่ีปรากฏข้างล่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ที่มา: สกิุจ พลประถม) 
 
  จังหวะลูกหมดหรือลงจบ ผู้ ตีกลองก่ิง และฉาบใหญ่จะ
บรรเลงจังหวะการตีท่ีต่างกันในบ้างช่วงเพลง และบรรเลงวนไปเร่ือย ๆ จนได้
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สัญญาณรัวเพ่ือบอกสัญญาณการเปล่ียนจังหวะจากฉาบใหญ่ ห้องท่ี 1 2 3 
มักจะใช้เป็นช่วงเปล่ียนหรือสลับจังหวะ แต่ถ้าต่อเน่ืองด้วยห้องท่ี 4 5 และ 6 
หรือบรรเลงห้องท่ี 1-6 จะเป็นลกูหมดเม่ือจบการแสดง ดงัโน้ตท่ีปรากฏข้างลา่ง 
 
 
 
 
 
 

(ที่มา: สกิุจ พลประถม) 
 
  2. ภาษา  เป็นส่วนของการพากย์หรืออธิบายเก่ียวกับ
ศิลปะการแสดงว่า เป็นการแสดงอะไร ประวัติความเป็นมา ขัน้ตอนไหน และ
แสดงอย่างไร และค าร้องท่ีมีความหมายต่อการแสดงเซิง้กลองก่ิง ท านองคล้าย
กาพย์เซิง้บัง้ไฟ ขณะท่ีร้องประกอบการตีกลองก่ิงจังหวะเซิง้ จะมีการฟ้อนเซิง้
อีสานไปด้วย ดงัตวัอยา่ง กลอนเซิง้กลองก่ิง 

โอ้เฮาโอเฮาโอเฮาโอ  โอมพทุโธนะโมเป็นเค้า 
ข้อยสิเว้าฮีตเก่าโบราณ  เป็นต านานกาพเสง็กลองก่ิง 
ตัง้แตกี่ต้กแตง่ดาวดา  ความเป็นมาโบราณแตเ่ก่า 
เพ่ินเป็นเค้าพาเฮ็ดพาท า  ข้อยสิเว้าปู่ สงักะสา 
ข้อยสิเว้าย่าสงักะสี  ตอ่มาน่ีตะเวน็เกิดพร้อม 
องค์พระเจ้าเกิดพร้อมน ากนั  ดินและน า้เกิดพร้อมสูแ่นว 
ปปูลาสตัว์เกิดมามีพร้อม  ต้นไม้นัน่มีพร้อมสูอ่นั 
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เป็นเชือ้สายสืบมาเดียวนี ้  สองเขือเฒ่าตกแต่งดาวดา 
ปู่ และย่าเอาไม้มาท า           พากนัสร้างกลองเสง็กลองก่ิง...”  

(เนือ้ร้องบทนีมี้ความยาวทัง้หมดร่วม 10 หน้ากระดาษ A4) 
 

3.ท่าทาง เป็นนาฏกรรมพืน้บ้านอีสาน เคล่ือนไหวร่างกายท่า
ฟ้อนเรียบง่ายท่ีแสดงถึงความเคารพนอบน้อมศรัทธาต่อครูกลองก่ิง ความเป็น
พิธีกรรมศกัดิ์สิทธ์ิและความสนุกสนาน ซึ่งผู้ แสดงได้เรียนรู้สืบทอดกันมาแบบ
ชาวบ้าน ส่วนการแต่งกายด้วยผ้าไทยอีสาน เคร่ืองพิธีกรรมเป็นแบบเรียบง่าย 
ท่าฟ้อนหลักได้แก่ ท่าไหว้ส่ีทิศ ท่าฟ้อนรอบกลอง ผู้ บรรเลงจะสลับกลุ่มกัน
ระหวา่งกลุม่ตีกลองและกลุม่ฟ้อนประกอบการไหว้ครู 
 นบัว่าการไหว้ครูเป็นประเพณีอนัดีงาม เป็นศิลปะการแสดงท่ีผู้ ตีกลอง
ก่ิงจะแสดงท่ีมีความหมายแสดงความเคารพต่อครูก่อนการแสดง ยังเป็นการ
เตรียมความพร้อมทัง้ผู้ ตีและกลองก่ิง ผู้ชมได้มีอารมณ์ร่วมในความหมายของ
การไหว้ครู และได้รับความบนัเทิงไปพร้อมกนั  
 

คุณค่าทางวัฒนธรรม 
 คุณค่า หมายถึง สิ่งท่ีมีประโยชน์หรือมีมูลค่าสูง (ส านักงานราช
บณัฑิตยสภา, ม.ป.ป.) ซึง่ในท่ีนีว้ฒันธรรมถือเป็นสิ่งท่ีมีประโยชน์ตอ่สงัคมในแง่
ของภูมิปัญญาท่ีบรรพบรุุษไทย ได้สร้างสรรค์ และสืบทอดมาอย่างตอ่เน่ือง จาก
อดีตสู่ปัจจุบนั ท าให้คนในชาติเกิดความรัก และความภาคภูมิใจ ท่ีจะร่วมแรง
ร่วมใจสืบสานต่อไปในอนาคต ช่วยสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่น สร้างความ
ภาคภูมิใจ และศกัดิ์ศรี เกียรติภูมิแก่คนไทย (โครงการสารานุกรมไทยส าหรับ
เยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, ม.ป.ป.) และ
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วัฒนธรรมยังมีลักษณะเป็นทุนทางวัฒนธรรม ซึ่งก็คือ มรดกภูมิปัญญาทาง
วฒันธรรมของชาต ินัน่เอง  
  

คุณค่าและบทบาทของวิถีชุมชนท่ีมีต่อมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม 

ภูมิปัญญาการท ากลองก่ิงของวดัโนนสว่าง เป็นสิ่งท่ีมีคณุค่าต่อชมุชน
เป็นอยา่งมาก ทัง้ในแง่ของการอนรัุกษ์งานช่างดัง้เดมิ การอนรัุกษ์กรรมวิธีการท า 
วัสดุในการท า ตลอดถึงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของท้องถ่ินเอาไว้คู่กับ 
ชุมชน และภูมิปัญญาการท ากลองก่ิงนีย้ังมีส่วนเก่ียวข้องสัมพันธ์กับต านาน
ก าเนิดเมืองอดุรธานีอีกด้วย เป็นเหตใุห้พระพทุธศาสนา ความเช่ือ งานช่าง และ
ประเพณี ถกูหลอ่หลอมรวมกบัวิถีของชมุชน กลายเป็นความสามคัคี เป็นอนัหนึ่ง
อันเดียวกันของผู้ คนในชุมชน ชุมชนทัง้ใน ต าบลหมากหญ้า และในอ าเภอ 
หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ต่างก็ให้ความเคารพศรัทธาต่อพระครูพิพัฒน์
วิทยาคม (เจริญ ฐานยุตฺโต) เจ้าอาวาสวดัโนนสว่าง เป็นอย่างสูง และได้มีส่วน
ร่วมกับทางวดัในการอนรัุกษ์ภูมิปัญญาการท ากลองก่ิง การจดัหาวสัดทุ ากลอง 
และการจดังานประเพณีสูข่วญักลองก่ิงและการเส็งกลองก่ิงเป็นประจ าทกุปี  
 

การส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัด
อุดรธานี 

วดัโนนสว่าง ได้ร่วมกบัมหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี โดยการสนบัสนุน
ของส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัอดุรธานี และสภาวฒันธรรมจงัหวดัอดุรธานี ใน
การศกึษาวิจยัเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมลูประวตัคิวามเป็นมา และความเช่ือท่ีเก่ียวกบั
กลองก่ิง ขัน้ตอนวิธีการท ากลองก่ิง วสัดใุนการท ากลองก่ิง โดยเฉพาะเอกลกัษณ์
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เฉพาะของกลองก่ิงวดัโนนสว่าง อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี มีการอนรัุกษ์
และฟื้นฟูมรดกภูมิปัญญากลองก่ิง จังหวัดอุดรธานี โดยท่ีวัดโนนสว่าง ได้
ด าเนินการอนุรักษ์กระบวนการผลิตกลองไว้ภายในวดั มีการจดัการแข่งขนัเส็ง
กลองก่ิงในงานบุญประจ าปี มีการจัดงานบุญประเพณีสู่ขวัญกลองก่ิง และยงั
ร่วมกบัจงัหวดัในการน ากลองก่ิงไปร่วมจดัแสดงในพิธีการตา่ง ๆ  ของทางจงัหวดั
ด้วย อาทิ น าไปตีในงานเฉลิมพระเกียรติ, ตีเปิดงานป่ันจกัรยาน Bike for Dad-
Bike for Mom และน าไปตีในงานเฉลิมฉลองครบรอบการก่อตัง้เมืองอดุรธานี 

ด้านการสืบสานและการถ่ายทอดมรดกภมูิปัญญาการท ากลองก่ิงนัน้ มี
การสืบทอดกันภายในวัดและวัดสาขาของวัดโนนสว่าง โดยมีพระภิกษุและ
ฆราวาส เป็นผู้ สืบทอดองค์ความรู้ด้านตา่ง ๆ ในการท ากลองจากพระครูพิพฒัน์
วิทยาคม (เจริญ ฐานยุตฺโต) เจ้าอาวาสวดัโนนสว่าง อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดั
อดุรธานี 
 
 
               ภาพที่ 8 แสดงการท ากลองก่ิง 

 
 

 
 
   ภาพที่ 9 อปุกรณ์การตงึหน้ากลองและ 
   ไม้ตีกลองก่ิง 

 



 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2563 

162 

 
 

ภาพที่ 10 กลองก่ิงที่มีการท าและ
เก็บรักษาไว้ 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 11 งานประเพณีสูข่วญั
กลองก่ิง  
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 12 การเสง็กลองก่ิงในงาน
บญุประเพณี 
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6. อภปิรายผล 
 
 จากผลการศึกษาเร่ือง กลองก่ิงพืน้บ้านอีสานจงัหวัดอุดรธานี : มรดก
ภูมิปัญญาและคณุคา่ทางวฒันธรรม พบว่า องค์ความรู้เก่ียวกบัการท ากลองก่ิง
เป็นภมูิปัญญาท่ีตกทอดมาจากสมยัโบราณสู่ยคุปัจจบุนั โดยอาศยัการน ากลอง
ก่ิงมาผกูไว้กบัต านานเก่ียวกับพระพทุธศาสนาซึ่งเป็นท่ีเคารพศรัทธาของชุมชน 
เพ่ือให้ชุมชนช่วยกันรักษากลองก่ิงไว้คู่กับการรักษาพระพุทธศาสนา แต่ด้วย
ความเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมท าให้บทบาทของกลองก่ิงท่ีเคยเป็น
อปุกรณ์ในการตีเพ่ือให้สญัญาณบอกเหตรุ้าย ตีเพ่ือเรียกประชมุชาวบ้าน ตีเพ่ือ
แข่งขนักนัด้านพละก าลงัของผู้ชายในแตล่ะหมู่บ้าน ในปัจจบุนับทบาทกลองก่ิง
ต่อชุมชนได้เปล่ียนบทบาทไปหลายอย่าง กล่าวคือ กลองก่ิงถูกน าไปใช้ในการ
แข่งขนัในงานประเพณีในงานบุญประจ าปีของทางวดั กลองก่ิงได้ถูกยกย่องให้
เป็นสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิตามความเช่ือท่ีว่า จะมีสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิปกปักรักษาอยู่จึงต้องมี
ประเพณีสูข่วญักลองก่ิงและมีการเลีย้งนางกลอง การตีเพ่ือทดสอบความแข็งแรง
แขง่ขนักนัได้ปรับเปล่ียนเพิ่มเติมการตีกลองประกอบจงัหวะดนตรี การเต้น ฟ้อน 
ร า ประกอบการแสดงกลองก่ิง เป็นต้น   พระครูพิพฒัน์วิทยาคมแห่งวดัโนนสว่าง 
อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานีได้พยายามรักษากรรมวิธีในการผลิตกลองก่ิง
ไว้อย่างละเอียดทุกขัน้ตอน และมีการสืบทอดกรรมวิธีการท ากลองก่ิงให้กับ
พระสงฆ์และชมุชนโดยรอบเอาไว้ด้วย ตลอดถึงการส่งเสริมการจดัการเส็งกลอง
ก่ิงในงานบุญประเพณีประจ าปีของวัดเป็นประจ าทุกปีอีกด้วย อย่างไรก็ตาม 
กลองก่ิงวดัโนนสว่าง อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี ได้รับการขึน้ทะเบียน
เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมของจงัหวดัอุดรธานีแล้ว และอยู่ในระหว่าง
การพิจารณาเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมในระดบัชาติ โดยกรมส่งเสริม
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วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม โดยการเสนอของจังหวัดอุดรธานีเป็นการขอ
พร้อมกับการขอขึน้ทะเบียนกลองก่ิงในจังหวัดอ่ืน ๆ รวม 5 จังหวัดด้วย 
เพราะฉะนัน้ กลองก่ิงเมืองอดุรธานี อาจจะมีข้อแตกต่างในรายละเอียดกรรมวิธี
การผลิตกลองก่ิง จงัหวะลีลาการตี การเต้น การฟ้อนประกอบการตีกลองก่ิง เม่ือ
เทียบกับการท ากลองและเส็งกลองในจังหวัดอ่ืน ๆ ได้ ซึ่งสามารถศึกษาเพ่ือ
น ามาเปรียบเทียบกนัได้อีกในอนาคต 
 
7. บทสรุป 
 
 กลองก่ิงเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท่ีส าคัญของจังหวัด
อดุรธานีและภาคอีสานในหลาย ๆ ด้าน ได้แก่ 1) ภูมิปัญญาด้านงานช่างฝีมือ
ดัง้เดิม ซึ่งสืบทอดมาแต่ครัง้โบราณ มีกรรมวิธีและเคร่ืองมือท่ีเป็นเอกลกัษณ์ใน
การผลิตกลองก่ิงท่ีมีคณุภาพของเสียงตามท่ีต้องการ 2) ภูมิปัญญาด้านความรู้
และการปฏิบตัิเก่ียวกบัธรรมชาติและจกัรวาล โดยในกรรมวิธีการท ากลองก่ิงนัน้ 
เก่ียวข้องกับความในต านานก าเนิดเมืองอุดรธานี และเก่ียวข้องกับวัสดุตาม
ธรรมชาติหลายอย่างท่ีต้องพิถีพิถันในคดัเลือกวสัดตุัง้แต่ชนิดของไม้ท่ีจะน ามา
ท ากลอง ชนิดของหนงัท่ีจะน ามาท าหน้ากลอง ตลอดถึงกรรมวิธีในการแช่หนัง 
เป็นต้น 3. ภมูิปัญญาด้านแนวปฏิบตัิทางสงัคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล 
พระครูพิพฒัน์วิทยาคม (เจริญ ฐานยตฺุโต) เจ้าอาวาสวดัโนนสว่าง อ าเภอหนอง
ววัซอ จงัหวดัอดุรธานี นอกจากจะได้อนรัุกษ์กรรมวิธีการท ากลองก่ิง อนัเป็นงาน
ช่างฝีมือดัง้เดิมมาแต่โบราณ พร้อมกบัวสัดตุามธรรมชาติท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะ
แล้ว ยงัได้มีการสืบทอดประเพณีการสู่ขวัญกลองก่ิงควบคู่ไปด้วย โดยการจัด
งานประเพณีสู่ขวัญกลองก่ิงจะจัดเป็นส่วนหนึ่งของงานบุญประเพณีประจ าปี
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ของทางวัด งานประเพณีดังกล่าวนีย้ังมีการอนุรักษ์การแสดงการฟ้อนร า
ประกอบการตีกลองก่ิง ด้วยท านองเพลงเฉพาะท่ีสืบทอดมาแต่โบราณเช่นกัน 
อีกทัง้ในการจดังานดงักล่าวข้างต้นก็มีการจดัการเส็งกลองก่ิงควบคูไ่ปด้วย เพ่ือ
เป็นการบรูณาการการอนรัุกษ์ศิลปวฒันธรรมท้องถ่ินทัง้ 4 ด้าน คือ งานชา่งฝีมือ 
ความรู้และความเช่ือเก่ียวกบัวสัดธุรรมชาต ิและการสืบสานประเพณีของท้องถ่ิน  
และสืบทอดศลิปะการแสดงแบบโบราณเอาไว้  

ในปี พ.ศ. 2561 ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัอุดรธานี ได้มีการประกาศ
ขึน้ทะเบียนกลองก่ิงเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมประจ าจงัหวดัอุดรธานี 
ยังได้ส่งเสริมให้มีการน ากลองก่ิงไปร่วมในกิจกรรมการเฉลิมฉลองการก่อตัง้
เมืองอุดรธานีในวันท่ี 18 มกราคม ของทุกปีด้วย นอกจากนีก้รมส่งเสริม
วฒันธรรมและส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัอุดรธานียงัได้ส่งเสริมให้มีการจัดท า
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ด้วยการจัด
กิจกรรมประชุมสัมมนาเพ่ือรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญา การ
จัดท าหลักสูตรท้องถ่ิน และการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เยาวชนในพืน้ท่ีจังหวัด
อดุรธานี การท ากลองและประเพณีเก่ียวกบักลองก่ิงซึ่งเป็นมรดกภมูิปัญญาทาง
วฒันธรรมของท้องถ่ินเมืองอดุรธานีท่ีมีสถานะใกล้จะสญูหาย ได้กลบักลายมามี
ชีวิตอีกครัง้ด้วยความร่วมมือร่วมใจและพลังศรัทธาของหน่วยงานภาครัฐ วัด 
และชมุชน  
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