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บทคัดยอ

บทความวิจัยเรื่อง การศึกษาการผลิตกลองแขกของนายสมนึก จินดาวงษ ภูมิปญญาทองถิ่นจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เปน งานวิจ ัยที่มุงเนนศึกษาการผลิตกลองแขก รวมถึงลักษณะเฉพาะในการผลิต
กลองแขกของนายสมนึก จินดาวงษ ซึ่งผูวิจัยไดกำหนดวัตถุประสงค คือ เพื่อศึกษาประวัตินายสมนึก
จินดาวงษ การเลือกวัสดุในการผลิตกลองแขก กระบวนการผลิตกลองแขก งานวิจัยนี้เปนการศึกษาดนตรี
ดวยการวิจัยทางมานุษยวิทยา โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากงานวิจัย เอกสาร ตำรา บทความ รวมทั้งการเก็บ
ขอมูลภาคสนาม การสัมภาษณบุคคล ผูมีสวนรวมผลิตกลองแขก เพื่อใหไดขอมูลที่ครอบคลุมถูก ตอง
จากนั้นจึงนำขอมูลที่ไดมาวิเคราะห เรียบเรียง เปนรูปแบบรายงานการวิจัย
ผลการวิจ ัยพบวา การผลิตกลองแขกของนายสมนึก จิน ดาวงษ แบงออกเปน 4 ขั้น ตอน ดังนี้
การคัดเลือกวัสดุ การเตรียมหนัง การทำขอบกลองและหนากลอง การสาวกลอง ซึ่งแตละขั้นตอนในการ
ผลิตนั้น นายสมนึก จินดาวงษ ใชเคล็ดลับตาง ๆ เพื่อใหไดกลองแขกที่มีเสียงกังวาลไพเราะเหมาะสมกับ
การบรรเลง เปนที่ยอมรับของนักดนตรีในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกลเคียง นายสมนึก จินดา
วงษ ไดนำประโยชนจากเทคโนโลยี วัสดุสังเคราะห รวมถึงเครื่องมือชางที่มีการพัฒนาขึ้นเฉพาะ หาไดงาย
และราคาถูกในปจจุบัน มาปรับใชแทนวัสดุที่หายากและมีราคาสูง ฯลฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพกลองแขกและ
ลดตนทุน การผลิตกลองแขกนั้นทุกขั้นตอนการผลิต สงผลตอคุณภาพเสียงทั้งสิ้น โดยในแตละขั้นตอน
นายสมนึก จินดาวงษ จะทำดวยตนเองเพื่อควบคุมทุกขั้นตอน ใหไดกลองแขกที่มีคุณภาพตามตองการ
นอกจากนี้ค วามสวยงามของหุ น กลอง สั ด ส ว นที่ ใ ชใ นการผลิต กลองแขกที่ เป น เอกลัก ษณเฉพาะมี
ความสำคัญเชนเดียวกัน นายสมนึก จินดาวงษ มิไดปรับเปลี่ยนกระสวนกลองตามความตองการของลูกคา
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เพื่อคงมาตรฐานสัดสวนของกลองแขกไวมิใหคุณภาพกลองแขกเปลี่ยนไป ทั้งนี้นายสมนึก จินดาวงษ ได
ถายทอดกระบวนการผลิตกลองแขกที่มีคุณภาพดีนี้สูลูกหลาน รวมถึงผูที่สนใจในวัฒนธรรมทางดนตรีชนิด
นี้ตอไป
คำสำคัญ: กลองแขก สมนึก จินดาวงษ ภูมิปญญาทองถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Abstract
The research article entitled “A Study of Klong Khaek Making Process by Somneuk
Jindawong, a Senior Savant of Phranakhon Si Ayutthaya Province” is ethnomusicology
whose objectives were 1) to study the biography of Somneuk Jindawong and 2) to study
the process of Klong Khaek (double-headed drum) making that reflects his identity. The
data were collected via a variety of methods – research, documents, textbooks, academic
articles, interviews, and field studies – so as to obtain the accurate information.
The results revealed that the process of Klong Khaek making by Somneuk Jindawong
comprised four steps: 1) selecting materials, 2) preparing leather, 3) making of drum edges
and faces, and 4) stretching the drum faces. Somneuk Jindawong applied his unique skills
in every single step, resulting in Klong Khaek with high-quality sound widely acceptable to
the musicians not only in Phranakhon Si Ayutthaya province but also nearby provinces.
Utilizing synthetic materials combined with specialized tools, which are easily available in
local areas and cheaper, instead of those that are considered difficult to find and even
more expensive, the drum costs were reduced, while the quality was developed.
Moreover, to maintain the high standard and quality, exquisite shape and characteristic
materials remain unchanged according to the strong desire of drum makers, not adjusted
at customers’ request. Besides, Somneuk Jindawong has transferred the process of Klong
Khaek making to his inheritors, including those who are interested in conserving this kind
of musical instrument.
Keywords : Klong Khaek, Somneuk Jindawong, Senior Savant, Phanakhon Si Ayutthaya

1.บทนำ
กลองแขก เปน กลองขึงหนาดวยหนังทั้งสองหนา รูปลักษณะเปนทรงกระบอกสอบลง มี 2 ใบ
รวมเปน หนึ่งคู ใบที่เสียงสูงกวา เรียกวา กลองแขกตัวผู ใบที่เสียงต่ำ กวา เรียกวา กลองแขกตัวเมีย
หนาใหญเรียกหนารุย หนาเล็กเรียกหนาตาน วงกลองแขกประกอบดวยเครื่องดนตรี 3 ชนิด คือ ปชวา
กลองแขก และฉิ่ง วงกลองแขกนี้เปนวงดนตรีไทยแบบหนึ่ง ซึ่งไดรับอิทธิพลมาจากชวา โดยชวาไดรับ
อิทธิพลมาจากอินเดีย มีการเปลี่ยนแปลงรูปทรงบางเล็กนอย ซึ่งอินเดียเรียกวา ปญจดุริยางค หรือดุริยะ
(สหวัฒน ปลื้มปรีชา, 2544, บทคัดยอ)
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กลองแขกมีรูปทรงคลายกับกลองมลายูและกลองชนะ กลองทั้งสองชนิดนี้รูปทรงจะอวนและสั้นกวา
กลองแขก แตล ักษณะการขึ้น หนากลอง การใชสายเรงเสียงที่ดึงใหเกิดความตึง มีล ักษณะคลายกัน
แตกลองมลายูและกลองชนะนั้นสายเรงเสียงทำดวยหนัง ตา งกับกลองแขกที่ทำดวยหวาย ซึ่งตอมา
เปลี่ยนเปน หนังเชนกัน ไมวา จะเปนงานใดมียศศักดิ์เพียงใด ก็ใชเครื่องดนตรีที่ผสมวงเทา นี้ (มนตรี
ตราโมท, 2522, หนา 38) กลองแขกนิยมนำมาบรรเลงในวงปพาทย สวนกลองมลายูใชกับวงปพ าทย
นางหงส บรรเลงในงานอวมงคล ซึ่งในปจจุบันนับวาหาชมไดยากยิ่ง ความวา
“ในเครื่องปพาทยที่ไทยเราใชกันอยูทุกวันนี้ เปนเครื่องไดมาจากแขก 2 อยาง
เรียกวา "กลองมะลายู" ไดมาจากพวกมะลายู อยาง 1 เรียกวา "กลองแขก" เขาใจวา
ไดมาจากพวกชะวา อยาง 1 เครื่องปพาทยแขก 2 อยางนี้คลายกัน แตลักษณะประสมวง
กลองมะลายูใชกลอง 4 ใบ ปเลา 1 ฆองโหมงใบ 1 รวมคนวงละ 6 คน กลองแขกใช
กลอง 2 ใบ กับปเลา 1 ฆองโหมงใบ 1 รวมคนวงละ 4 คน แตกลอง 2 ชะนิดนั้นผิดกัน
กลองมะลายูใชรอยโยงดวยสายหนัง รูปยาวกวากลองแขก ตีดวยไมหนา 1 ตีดวยมือหนา
1 กลองแขกนั้น ใชรอยโยงด วยหวายและตีด วยมือ ทั ้ง 2 หนา ” (กรมพระยาดำรงราชานุภาพ, 2483, หนา 233-237)
วงกลองแขกนั้น เปน เครื่องประโคมที ่มี ความศัก ดิ์ส ิท ธิ์ โดยไทยเรารับวัฒนธรรมจากอิ น เดี ย
ของราชสำนักชวา-มลายู จากนั้นราชสำนักอยุธยารับไปใชประโคมในขบวนพยุหยาตรา เพราะมีเสียงดัง
ฟงชัด (สุจ ิตต วงษเทศ, 2559, หนา 1-2) ปจ จุบัน ไทยเรานำมาแกไข ดัดแปลงใหเขา กับบริบททาง
วัฒนธรรมดนตรีของไทย แตยังคงรูปลักษณะเดิมเอาไว ที่เปลี่ยนไปจะเปนเรื่องของการบรรเลงเปนสวน
ใหญ ในเรื่องของจังหวะหนาทับตาง ๆ คนไทยไดปรับปรุงขึ้นจากจังหวะหนาทับของตะโพนไทยและกลอง
สองหนา เพื่อมุงประโยชนในการบรรเลงใหเขากับอัตราจังหวะของบทเพลงไทย สวนที่เปนจังหวะหนาทับ
ดั้งเดิมนั้น ไมทราบวา ยังมีอยูหรือไม แตลีลาจังหวะเหมือนแขกนั้น ยังคงมีใชอยู เชน หนาทับสระหมา
หนาทับเจาเซ็น ยังคงออกสำเนียงเปนแขกใหเราไดฟงกันอยูในปจจุบัน
การผลิตกลองแขก ในปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปตามความตองการของผูซื้อเปนหลัก ซึ่งลูกคาบางราย
อาจตองการกลองแขกที่มีลักษณะเฉพาะ เชน ตองการกลองแขกที่ใหเสียงหนาตานที่สูงและเสียงสั้น
ชางทำกลองจึงมีความจำเปนตองทำหนาตานใหมีขอบกลองขนาดเล็กลงกวาเดิม อันเปนเหตุใหรูปทรง
สัดสวนของกลองแขกเปลี่ยนไป ดังนี้แลว สัดสวนกลองแขก รูปทรงที่งดงามแสดงถึงเอกลักษณเฉพาะของ
ชางจึงถูกละเลย โดยเนนในเชิงธุรกิจมากกวาการอนุรักษ จากเหตุผลดังกลาว รวมถึงความนิยมในฝมือการ
ผลิตกลองแขกที่ไดรับการยอมรับจากนักดนตรีไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกลเคียง
วงปพาทยกวารอยละ 85 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลวนใชกลองแขกนายสมนึก จินดาวงษทั้งสิ้น รวมถึง
ศิลปนระดับประเทศ อาทิ ปอม บอยไทย (ชัยยุทธ โตสงา) ขุนอิน (ณรงคฤทธิ์ โตสงา) ฯลฯ การผลิตกลอง
แขกของนายสมนึก จินดาวงษนั้น ลูกคาจะตองรอคิวในการผลิต 6 เดือนถึง 2 ป เนื่องจากกลองแขกทุกใบ
นายสมนึก จิน ดาวงษ ผลิตดวยตนเอง ดวยเหตุน ี้ผ ูวิจ ัยจึงมีความสนใจการศึกษาการผลิตกลองแขก
ของนายสมนึก จินดาวงษ ชางทำกลองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเนนการผลิตแบบดั้งเดิมและคงไวซึ่ง
สุนทรียะแหงเสียง อีกทั้งยังเปนการธำรงรักษาอัตลักษณทางวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่นใหคงอยูสืบไป
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2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาประวัตินายสมนึก จินดาวงษ
2. เพื่อศึกษาการผลิตกลองแขกของนายสมนึก จินดาวงษ

3.วิธีดำเนินงานวิจัย
การวิ จ ั ย การศึ ก ษาการผลิ ต กลองแขกของนายสมนึก จิ น ดาวงษ ภู ม ิ ป  ญ ญาท อ งถิ่ น จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อเผยแพรการผลิตกลองแขกสรางความเขมแข็งทางวัฒนธรรม โดยใชระเบียบ
วิธีวิจัยแบบเชิงคุณภาพนำเสนอขอมูลโดยการพรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis) ดวยวิธีการทาง
มานุษยดนตรีวิทยา (Ethnomusicology) มีขั้นตอนอยู 5 ขั้นตอน คือ 1. การเก็บรวบรวมขอมูล (Data Collection) 2. การจัดทำขอมูล 3. การตรวจสอบขอมูล 4. การวิเคราะหข อมูล (Data - Analysis)
5. การนำเสนอผลการวิจัย โดยมีรายละเอียดตามลำดับตอไปนี้
1. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจ ัยไดดำเนิน การเก็บรวบรวมขอมูล เอกสารและงานวิจัย หนังสือ
เอกสารตาง ๆ
2. การจัดทำขอมูล ผูวิจัยไดเก็บขอมูลภาคสนาม โดยใชวิธีทางมานุษยวิทยา คือ การสัมภาษณ
เพื่อจะไดรายละเอียดขอมูลที่ถูกตอง คือ การสัมภาษณแบบเปนทางการ และการสัมภาษณแบบไมเปน
ทางการโดยการสัมภาษณบุคคลที่ใหขอมูลคือ นายสมนึก จินดาวงษ และครอบครัว รวมถึงนักดนตรีไทยใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่เคยใชกลองแขกที่ผลิตโดยนายสมนึก จินดาวงษ
1. นายหนาย ธรรมมิกะ (ปพาทยครูหนาย ธรรมมิกะ)
2. นายนเรศ สุวรรณรูป (ปพาทยอาจารยนเรศ วัดจุฬามณี)
3. นายสราวุฒิ สุขบัณฑิตย (ปพาทย ส.สุขบัณฑิตย)
4. นางบังเอิญ วงษกฤษณ (ปพาทยคุณแดงโชว)
5. รอยตำรวจตรีวรี กานต บัวหลวง (ปพาทยบานบัวหลวง)
6. นางบุญชู มีชูโภชน (ปพาทยคณะบุญชู ลูกสรอยทอง)
7. จาสิบเอกสมบัติ บุตรกร (ปพาทยครูปุย ไสยวุฒิ)
รวมถึงการสังเกตการณ โดยผูวิจัยดำเนินการโดยหลักการสังเกตแบบมีสวนรวมดวยตัวของผูวิจัยเอง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบบันทึกขอมูลบุคคล แบบบันทึกกระบวนการการผลิตกลองแขก
เครื่องบันทึกเสียง กลองถายรูปดิจิตอล ฯลฯ เมื่อไดขอมูลทั้งหมดแลว จึงนำขอมูลมาจัดใหเปนระเบียบ
แยกหมวดหมูเพื่อสะดวกในการนำไปวิเคราะห
3. การตรวจสอบขอมูล ผูวิจ ัยจำแนกขอมูลในการตรวจสอบ คือ นำขอมูล ที่ไดจากการศึกษา
เอกสาร รวมถึงการสัมภาษณบุคคลเกี่ยวของกับการผลิตกลองแขก
4. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการเก็บขอมูลภาคสนาม ดานการศึกษา
กระบวนการผลิตกลองแขกตามหลักสวนศาสตรและหลักมานุษยดนตรีวิทยา
5. การนำเสนอผลการวิจัย ผูวิจัยนำเสนอผลการศึกษาตามวัตถุประสงคการพรรณนาวิเคราะห
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4.แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดดานการอนุรักษพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย การอนุรักษวัฒนธรรมไทยตอง
อาศัยความรวมมือของคนในชุมชนและสังคมคือ
1. ศึกษา คนควา งานวิจัยทางวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมทองถิ่นในฐานะที่เปนมรดกของไทยอยาง
ถองแท เพื่อใหเห็นคุณคา ทำใหเกิดการยอมรับและนำไปใชประโยชนอยางเหมาะสม
2. สงเสริมใหทุกคนเห็น คุณ คา เอกลั กษณ ทางวัฒนธรรม เพื่อสรา งความเขา ใจและมั ่น ใจแก
ประชาชนในการปรับเปลี่ยนและตอบสนองกระแสวัฒนธรรมอื่น ๆ
3. สรางทัศนคติความรูและความเขาใจวา ทุกคนมีหนาที่เสริมสรางวัฒนธรรมที่เปนสมบัติของชาติ
และมีผลโดยตรงของความเปนอยูของทุกคน
ทฤษฎีมานุษยวิทยาดนตรี (Ethnomusicology) เปนการศึกษาดนตรีที่ไมใชดนตรีตะวันตก ไดแก
ดนตรีพื้นบาน ดนตรีของชนกลุมนอย เปนตน การศึกษามานุษยวิทยาทางดนตรี จะเนนศึกษาดานเนื้อหา
ดนตรีรวมทั้ง ศึ กษาวัฒนธรรมที่ มี ดนตรี ไปเกี ่ย วขอ ง โดยใชกระบวนการการศึก ษาทางดนตรีว ิ ท ยา
และมานุษยวิทยาเขาผสมผสานกัน ดังนี้
การศึกษาดนตรีในบริบททางวัฒนธรรม เปนการเก็บรวบรวมขอมูลความสัมพันธของพฤติกรรม
มนุษย โดยขอมูลตาง ๆ จะถูกรวบรวมทั้งตัวดนตรีและบริบททางดานดนตรี มาถอดความและวิเคราะห
บทบาทพฤติ ก รรมสั ง คมมนุ ษ ย การศึ ก ษามานุ ษ ยดุ ร ิ ย างควิ ท ยาโดยมากเป น การศึ ก ษาดนตรี ท ี่มี
การสืบทอดแบบมุขปาฐะ โดยการหาขอเท็จจริงจากแหลงตาง ๆ ที่ปรากฏในขณะนั้น โดยไมจำกัดสถานที่
และประเภทของดนตรี เปนการศึกษาดนตรีที่มีอยูในสังคม
แนวคิดเกี่ยวการปรับตัวทางวัฒนธรรม เสนอขอคิดวา
1. การศึ ก ษาเรื ่อ งการปรับ ตัว ทางวัฒ นธรรมควรพิ จ ารณาองคป ระกอบด า นศิ ล ปวัฒนธรรม
(วรรณคดี ดนตรี การแสดง และศิลปกรรมอื่น ๆ) และสังคมวัฒนธรรมที่เปนวิถีชีวิต ความเชื่อ ฯลฯ
2. องคประกอบตาง ๆ ของวัฒนธรรมเรียงรอยประสานเขาเปนวัฒนธรรม ที่มีลักษณะเปนองครวม
ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของแตละสังคมวัฒนธรรม
3. การถายทอดวัฒนธรรมจากรุนหนึ่งไปสูรุนหนึ่งมีกระบวนการและขั้นตอน เพื่อความอยูรอดของ
เผาพันธุมนุษยหรือสัตว แตเปนการตั้งคำถามวาการปรับตัวนี้เปนปรากฏการณที่เกิดขึ้น ทางธรรมชาติโดย
สิ้นเชิง หรือเปนสิ่งที่มนุษยสามารถกำหนดได
การธำรงรักษาอัตลักษณทางวัฒนธรรม เปนความพยายามของชุมชนในการแกปญหาผลกระทบที่
เกิดจากความเจริญในดานตาง ๆ มีความสำคัญตอการคงอยูของอัตลักษณทางวัฒนธรรม เปนการปกปอง
ตอมรดกทางวัฒนธรรม จึงมีความหมายใกลเคียงและสัมพันธกับคำวา การอนุรักษ ฉะนั้นการธำรงรักษา
หมายถึง การทรงไว การชูไว สวนการอนุรักษ หมายถึง การรักษาใหคงเดิม และการอนุรักษมรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรม หมายถึง การรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ซึ่งเปน
มรดกตกทอดมาชานานใหคงอยูตอไปนานที่สุดเทาที่จะทำได
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5.ผลการศึกษา
ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัยทั้ง 3 ขอดังนี้
นายสมนึก จิน ดาวงษ มีความชำนาญในการผลิตกลองแขกและมีชื่อเสียงเปนที่รูจ ักโดยทั่วไป
นายสมนึ ก จิ น ดาวงษ อายุ 48 ป อยู  บ  า นเลขที ่ 7 หมู  9 ตำบลบ า นกุ  ม อำเภอบางบาล จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา เปนบุตรของนายสุข และนางสุข จินดาวงษ มีพี่นอง 5 คน นายสมนึก เปนบุตรคนที่
4 ของครอบครัว นายสมนึก จินดาวงศ สมรสกับนางณัฐวรรณ จินดาวงษ

ภาพที่ 1 นายสมนึก จินดาวงษ
ที่มา : นภัสนันท จุนนเกษ, 2563, [ภาพถาย]
นายสมนึก จินดาวงษ เริ่มเรียนดนตรีไทยตั้งแตอายุ 14 ป โดยเรียนกับครูประเสริฐ สุขอุดม ในบาน
ครูยานวัดจุฬามณี โดยเฉพาะการบรรเลงกลองทุกประเภทและออกงานบรรเลงตาง ๆ ตอมานายสมนึก
จินดาวงษ มีโอกาสเรียนดนตรีไทยกับครูทานอื่น ปจจุบันนายสมนึก จินดาวงษ เปนเจาของวงปพาทยบาน
พลูหลวง มีการรับงานบรรเลงปพาทยไทยและปพาทยมอญ ทั้งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อางทอง
และจังหวัดใกลเคียง
ในระยะแรกเริ่มการรับซอมกลองแขกของนายสมนึก จินดาวงษ เริ่มตนจากการรับเปลี่ยนหนากลอง
แขกเพียงอยางเดียว เมื่อมีผูสนใจในคุณภาพเสียงกลองแขกนายสมนึก จินดาวงษ มากขึ้น จึงมีผูนำกลอง
แขกมาใหซอมเพิ่มขึ้น จนเปนที่กลาวขานปากตอปากวา กลองแขกนายสมนึก จินดาวงษ มีคุณภาพเสียงที่
ดีจึงเปนจุดเริ่มตนในการตัดสินใจผลิตกลองแขก แตการผลิตกลองแขกของนายสมนึก จินดาวงษ นั้น มี
ความพิถีพิถันโดยเฉพาะขั้นตอนที่เกี่ยวของกับคุณภาพเสียงของกลองแขก จึงใชระยะเวลาในการผลิต
คอนขางนาน
จากคำสั ม ภาษณ น ัก ดนตรีท ี ่เ คยใชก ลองแขกของนายสมนึ ก จิ น ดาวงษ หรื อ บางท า นก็รูจัก
นายสมนึก จิน ดาวงษ เปน การสวนตัวไดส รุปประเด็นสำคัญ คือ กลองแขกของนายสมนึก จิน ดาวงษ
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มีรูปทรงสัดสวนงดงาม โดยยึดโครงสรางสัดสวนจากโบราณ มิไดปรับสัดสวนของกลองแขกตามสมัยนิยม
และไดรับคำนิยมจากนักดนตรีหลายทา น เชน รอยตำรวจตรีวีรกานต บัวหลวง หัวหนา วงปพ าทย
คณะบัวหลวง จา สิบเอกสมบัติ บุตรกร หัวหนา คณะวงปพ าทย ครู ปุ ย ไสยวุฒิ นางบุญชู มีช ูโภชน
นางบังเอิญ วงษกฤษณ นายนเรศ สุวรรณรูป นายหนาย ธรรมมิกะ ฯลฯ ตางใหคำนิยมในคุณภาพกลอง
แขกของนายสมนึก จินดาวงษ ในฐานะชางทำกลองซึ่งเปนการยืนยันถึงความนิยมและคุณภาพกลองแขก
ของนายสมนึก จินดาวงษ อีกทางหนึ่ง

ภาพที่ 2 แสดงสวนประกอบของกลองแขก
ที่มา: นภัสนันท จุนนเกษ, 2563, [ภาพถาย]
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วัส ดุ อุปกรณ เครื่องมือสำหรับผลิตกลองแขกของนายสมนึก จิน ดาวงษ ไดดัดแปลงสิ่งที่ใชใน
ชีวิตประจำวัน มาปรับใชในการผลิตกลองแขก เชน น้ำมันมะพราว หรือน้ำยาปรับผานุม เพื่อแชหนังใหมี
ความนุมมากยิ่งขึ้น สำหรับขั้นตอนสำคัญยังคงใชวัสดุอุปกรณแบบโบราณอยู เชน ขั้นตอนตอนการทำขอบ
กลอง การสาวกลอง เปน ตน บางขั้น ตอนมีการนำเทคโนโลยีเขามาชวยในการผลิตเพื่อประหยัดเวลา
เชน การทำหุนกลองและการตัดหนังเรียดซึ่งมีอุปกรณที่ทันสมัย แตเดิมใชมือซึ่งใชระยะเวลาพอสมควรใน
การตัด ทำใหการผลิตกลองแขกในปจจุบันใชเวลาในการผลิตนอย

ภาพที่ 3 กลองแขกตัวผู (เสียงสูง) และกลองแขกตัวเมีย (เสียงต่ำ)
ที่มา: นภัสนันท จุนนเกษ, 2563, [ภาพถาย]
การผลิตกลองแขกสามารถแบงไดเปน 2 สวนใหญ ๆ คือ หุนกลองและหนากลอง โดยชิ้นสวนกลอง
แขกจะแยกผลิต เมื่อทำเสร็จจึงนำชิ้นสวนแตละชิ้นมาประกอบเปนกลองแขก คือ หนังเรียด หุนกลอง
ขอบหนากลอง หนังหนากลองแขก หนังเรียด หนังรัดอก หูระวิง
เมื่อไดกลองแขกที่ประกอบชิ้นสวนเรียบรอยแลว จากนั้นจึงเขาสูขั้นตอน “การสาวกลอง” ซึ่งถือ
เปนขั้นตอนที่มีความสำคัญมาก นายสมนึก จินดาวงษ จะใชเวลามากพอควรในการสาวกลองอยางพิถีพิถนั
เพื ่ อ ใหไ ดก ลองแขกที ่ม ีค ุ ณ ภาพเสีย งที ่ด ี ต ามต องการ โดยสามารถสรุ ป ขั้ น ตอนการผลิต กลองแขก
ของนายสมนึก จินดาวงษ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกหนัง หนังที่ใชสำหรับทำหนากลองแขกจะใชหนังวัว เนื่องจากมีความนุม
ใหเสียงกังวานไพเราะ จากนั้นจึงนำหนังที่แชน้ำมาทุบและขูด (บางชางเรียนขั้นตอนนี้วา การตำหนัง)
การทุบหนังนี้จะทุบเฉพาะหนังหนาของกลองแขกตัวเมียเทานั้นเพื่อใหเกิดความยืดหยุน (กลองแขกตัวเมีย
ใหเสียงต่ำ)
ขั้น ตอนนี้จ ะทุบหนังหนา กลองจนรูส ึกวา หนังนิ ่มพอสมควรโดยใชเ วลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง
โดยจะตองควบคุมน้ำหนักมือใหสม่ำเสมอกันกัน หากลงแรงมากจนเกินไป อาจทำใหหนังทะลุ หากขูดหนัง
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ไมสม่ำเสมอกัน จะมีผลตอคุณภาพเสียงเปนอยางมาก ซึ่งเปนขั้นตอนที่ตองใชฝมืออยางมาก โดยเฉพาะ
หนารุยของกลองแขกตัวเมียซึ่งตองการลักษณะหนังที่นิ่มและหยอนเพื่อใหไดเสียงทุมต่ำ เมื่อทุบ (ตำ)
หนังจนไดเสียงเปนที่พอใจแลว จึงนำหนังที่ทุบแลวมาแชน้ำ ลางน้ำใหสะอาด จากนั้นขยำนวดตอไปเพื่อให
หนังนิ่ม ทำเชนนี้สลับไปมาไปเรื่อย ๆ ทั้งหนังหนากลองแขกตัวผูและหนังหนากลองแขกตัวเมีย เพื่อใหได
หนังที่มีความบางพอดีที่จะใชงานได ขั้นตอนการทำหนังจะไมมีการใชเกลือในกระบวนการใด ๆ ทั้งสิ้น
เนื่องจากหนังที่ผานการแชเกลือ เมื่อแหงสนิทจะมีความแข็งกระดางและขาดงาย ไมเหมาะที่จะนำมาขึ้น
หนากลอง

ภาพที่ 4 หนังวัวหรือหนังควาย
ที่มา: นภัสนันท จุนนเกษ, 2562, [ภาพถาย]
ขั้นตอนที่ 2 การตัดหนังเรียดและหนังหนากลองแขก นายสมนึก จินดาวงษ คัดเลือกหนังวัวที่จะ
นำมาใชขึ้นหนากลองแขก โดยเลือกหนังวัวที่มีความสมบูรณ ไมหนาและไมบางจนเกินไป ความหนาของ
ชั้นหนังสม่ำเสมอตลอดทั้งชิ้น สวนหนังที่จะนำมาตัดหนังเรียดนั้น จะใชหนังวัว หนังควาย หรือหนังแพะ
แตที่นิยมสวนมาก คือ ใชหนังชนิดเดียวกับหนังหนากลอง เพื่อความสวยงาม แตหากคำนึงถึงความคงทน
แข็งแรงแลว หนังควายจะแข็งแรง ทนทานกวาหนังชนิดอื่น ๆ
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ภาพที่ 5 การเจียเก็บขอบหนังเรียด
ที่มา: นภัสนันท จุนนเกษ, 2562, [ภาพถาย]
การตัดหนังเรียดของนายสมนึก จินดาวงษ ทำไดโดยการนำหนังที่ตัดเปนแผนวงกลม ขนาดความ
กวางของเสนรอบวง 1.7 เซนติเมตร โดยตัดหนังเรียดที่มีความกวางขนาด 4 หุน เมื่อตัดหนังเรียดไดเปนที่
เรียบรอยแลว จึงนำมาเจียเก็บขอบดานขาง เพื่อลดความคมของหนังใหเรียบรอย และเพื่อใหหนังเรียดมี
ความสวยงามกอนที่จะนำไปรอยเขาหุนกลองแขกตอไป โดยสัดสวนของหนังที่ตัดแลวเปน การตั ดโดย
คำนวณ และวัดระยะซึ่งเปนเอกลักษณเฉพาะของชาง สวนหนากลองแขกของนายสมนึก จิน ดาวงษ
จะเจาะรูเพื่อรอยหนังเรียด โดยเจาะใหได 10 รู เพื่อนำไปประกอบกับหุนกลองตอไป
ขั ้ น ตอนที ่ 3 การทำหน า กลองแขก เจาะขอบหวายและม ว นเข า ขอบหวาย นำขอบหวาย
ที่พันผาขาวเสร็จแลว ขีดดวยปากกาแตมไวที่ขอบดานใน โดยวัดเสนรอบวงทุกมุม แลวเจาะดวยสวาน
ไฟฟา โดยเจาะตามรอยที่แตมไวใหเกิดเปนรูนำรอง เพื่อสะดวกตอการมวนเขาขอบกลอง
ขั้นตอนที่ 4 การมวนหนัง มักทำในสภาพอากาศที่ไมแหงจนเกินไป หากทำในหนารอนหรือหนาฝน
หนังจะมีความยืดหยุนสูงมวนไดงาย จากนั้นนำหนังหนากลองที่ขูดแลวมามวนหอขอบหวาย ซึ่งตองใช
ความชำนาญและความแมนยำมากในการทำ เมื่อมวนหนังดานหนึ่งแลวจึงตอกตอกตะปูยึดหนังเอาไว ตอก
ตามรอยเจาะดวยสวานไฟฟา หอหรือมวนแบบนี้ไปเรื่อย ๆ จนครบรูที่เจาะไวโดยรอบขอบหวายดานใน
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ภาพที่ 6 การมวนหนังเพื่อทำหนากลองแขก
ที่มา: นภัสนันท จุนนเกษ, 2562, [ภาพถาย]

ภาพที่ 7 หนากลองแขกที่ตากแดดแลวนำมาตอกตะปูยึดหนัง
ที่มา: นภัสนันท จุนนเกษ, 2562, [ภาพถาย]
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เทคนิคสำคัญของนายสมนึก จินดาวงษ ในการมวนหนัง คือ การแตงหนังขอบที่มวนและยัดชาย
หนังใหบางเปนพิเศษ โดยนำหนังไปแชน้ำกอนนำมามวน 1 คืน เมื่อไดหนังหนากลองแขกแลว นายสมนึก
จินดาวงษ จะใชน้ำมันมะพราวแชหนังหนารุย (หนาใหญ) เพื่อใหหนังชุมชื่นและมีความยืดหยุนไดดีขึ้น
กอนนำไปประกอบเขากับหุนกลอง เมื่อไดหนังหนากลองแขกเปนที่เรียบรอยแลว จึงใชรักทาบริเวณขอบ
กลอง

ภาพที่ 8 นำหนังหนารุยแชน้ำมันมะพราว
ที่มา: นภัสนันท จุนนเกษ, 2562, [ภาพถาย]
ขั้นตอนที่ 5 การทำหุนกลองแขก นายสมนึก จินดาวงษ จะเลือกใชไมเนื้อแข็ง โดยพยายามเลือกให
ติดกะพี้เพียงเล็กนอย ไมเนื้อแข็งสำหรับทำหุนกลองแขกของ นายสมนึก จินดาวงษ นิยมใชไม 3 ชนิด
คือ ไมชิงชัน ไมประดู และไมมะขามเทศซึ่งราคาตา งกัน โดยไมชิงชันจะมีราคาสูงที่ส ุดราว 28,000 32,000 บาท ไมประดูราคาราว 25,000-28,500 บาท หรือไมส ะเดาราคาใกลเคียงกันราว 16,000 22,000 บาท
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ภาพที่ 9 การใชสแตยยึดหนากลองกับหุน กลอง
ที่มา: นภัสนันท จุนนเกษ, 2563, [ภาพถาย]
โดยหุน กลองแขกทำหนาที่เปนกลองเสียง กำหนดสัดสวน คือ หนา รุย จะมีขนาดราว 8.5 นิ้ว
หนาตาน มีขนาดราว 7.5 นิ้ว หุนกลองแขกจะมีความปองของกระพุงราว 10.5 นิ้ว เมื่อนำมาขึ้นหนา
กลองแขกเรียบรอยแลว จะไดกลองแขกที่มีสัดสวนที่สวยงามสมสวน
ขั้นตอนที่ 6 การกลึงเก็บรายละเอียดตกแตงหุนกลองแขก นำหุนกลองที่ตัดถากดวยเลื่อยเสร็จแลว
มาเขาเครื่องกลึง เพื่อควานเอาเนื้อไมที่ไมตองการออก จากนั้นจึงเหลาหุนกลอง เก็บรายละเอียดรูปทรงให
พอดีและสวยงาม ตามสัดสวนที่กำหนดไว จากนั้นจึงนำหุนกลองมาผึง่ ลมใหแหงสนิท หรืออาจใชวิธีอบก็ได
โดยใชระยะเวลาอบ 72 ชั่วโมง เพื่อไลความชื้นออกจากหุนกลอง หุนกลองแขกที่ดีจะตองไมมีรอยแตกราว
หรือตําหนิซึ่งจะสงผลกระทบตอคุณภาพเสียงอยางยิ่ง
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ภาพที่ 10 การขึ้นหนากลองแขก
ที่มา: นภัสนันท จุนนเกษ, 2562, [ภาพถาย]
ขั้นตอนที่ 7 การขึ้น หนากลองแขกเริ่มดวยการนำหนากลองแขกและหุนกลองมาประกอบกัน
โดยใชส แตยในการยึดหนังหนากลองแขกกับหุนกลองแขกที่กลึงและขัดเรียบรอยแลว มาประกบกัน
แลวจึงไขสกรูดานขางสแตยใหแนน
ขั้นตอนที่ 8 การรอยหนังเรียด จะมีขอแตกตางจากชางอื่น คือ จะรอยหนังเรียดขณะที่หุนกลอง
ยังยึดอยูกับสแตย โดยจะรอยผานรูหนังหนากลองแขกที่เจาะไว แลวจึงคอย ๆ ดึงสาวหนังหนากลองแขก
จนครบรอบหุนกลอง จึงมวนเก็บปลายหนังเรียดใหเรียบรอย จากนั้นจึงเริ่มสาวกลองแขก จะสาวกลอง
แขกดวยมือแบบโบราณ หรือชางบางคนอาจมีการใชเครื่องมือหรือเครื่องทุน แรงในการสาวกลองแขก
สิ่งที่ชางผลิตกลองแขกใหความสำคัญในการสาวกลองเปนพิเศษ คือ การสาวกลองจะตองดึงและสาวให
หนากลองไดระดับสม่ำเสมอกัน ไมบิดเบี้ยวไปมา โดยตองกระทำดวยความระมัดระวัง กรณีที่หนากลอง
เบี้ยวใหแกไขโดยผอนหนังชักลงแลวจึงเริ่มตั้งหนากลองใหม
ขั้นตอนนี้ นายสมนึก จินดาวงษ เนนย้ำวา ชางทำกลองจะตองอาศัยทักษะ ความชำนาญเปนอยาง
มาก บางครั้งจะประสบปญหาเรื่องหนังชักแข็ง หนังชักฝด หมายความวา ขณะที่สาวกลองแขกและทำการ
ดึงหนังเรียดผานรูที่เจาะไวสำหรับรอยหนังนั้น อาจเกิดอาการฝดจนไมสามารถดึงหนังเรียดผานรูหนังหนา
กลองได นายสมนึก จินดาวงษ แนะนำวา หากประสบปญหาดังกลาวในการสาวกลองแขก ใหใชน้ำหยอด
หรืออาจนำเทียนไข หรือขี้ผึ้งที่มีติดบาน มารูดหนังชักใหลื่นหรือออนตัวลง การสาวกลองแขกนั้นใหทำใน
เวลา 05.30-06.30 หรือชวงเชามืดจะเหมาะสมที่สุด
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ภาพที่ 11 การรอยหนังเรียดของนายสมนึก จินดาวงษ
ที่มา: นภัสนันท จุนนเกษ, 2562, [ภาพถาย]
เนื่องจากชวงเวลาดังกลาว มีความชื้นในอากาศมาก ความชื้นนี้จะชวยใหหนังไมกรอบ สวนชวงเวลา
ที่ควรหลีกเลี่ยงการสาวกลอง คือ ชวงที่อากาศรอนจนเกินไปเพราะหนังจะหดตัว ทำใหหนากลองแขก
ปริ ขาดได และไมควรสาวกลองใหตึงจนเกินไป เพราะหากเจอกับสภาพอากาศที่รอนจัดจะทำใหหนากลอง
หดตัวสงผลตอหูไสละมาน อาจฉีกขาดเสียหายได
เมื่อตีกลองแขกทั้งตัวผูและตัวเมียแลว ตองไดเสียงที่ชัดเจน มีหางเสียงกองกังวาน ไมอับ ประสาน
สอดแทรกเสียงเปนทำนองรวมกันอยางกลมกลืน สามารถประดิษฐเสียงลักษณะตาง ๆ ไดอยางครบถวน
มีคุณภาพเสียงที่เหมาะสม ในที่นี้หมายถึง เสียงกลองแขกตัวผู ตองสัมพันธกับเสียงกลองแขกตัว เมีย
โดยนายสมนึก จินดาวงษ จะผลิตและประกอบกลองแขก รวมทั้งการสาวกลองเพื่อเปนการการันตีคุณภาพ
กลองแขกดวยตนเอง กอนสงมอบใหลูกคา
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ภาพที่ 12 กลองแขกที่เสร็จสมบูรณแลว
ที่มา: นภัสนันท จุนนเกษ, 2563, [ภาพถาย]

6. การอภิปรายผล

นายสมนึก จินดาวงษ ภูมิปญญาทองถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนผูที่มีความรูความสามารถใน
การผลิตกลองแขก เปนที่ยอมรับในดานคุณภาพของกลอง ไมวาจะเปนคุณภาพเสียงกลองแขกที่กังวาล
สดใส ไพเราะ และสัดสวนรูปทรงที่ถือวาสวยงามเปนเอกลักษณ โดยนายสมนึก จินดาวงษ ไดรับการ
ถายทอดความรูในการผลิตกลองจากรุนหนึ่งไปสูรุนหนึ่ง อีกทั้งยังมีการพัฒนาเทคนิคการผลิตกลองแขกให
เขากับยุคสมัย รวมถึงการใชอุปกรณบางอยางทดแทนเพื่อเปนการลดตนทุนในการผลิต แตคุณภาพของ
กลองแขกที่ไดนั้นยังคงคุณภาพดี ซึ่งนักดนตรีที่เคยใชกลองแขกของนายสมนึก จินดาวงษ ตางพูดเปนเสียง
เดียวกันวา กลองแขกของนายสมนึกนั้น มีสัดสวนที่สวยงาม สมสวน และเสียงกังวาลใสดี
การผลิตกลองแขกของนายสมนึก จินดาวงษ สามารถแบงได 2 สวน คือ สวนของหุนกลองและสวน
ของหนังหนากลอง มี 8 ขั้นตอนซึ่งในแตละขั้นตอนจะมีเทคนิคในการทำเพื่อใหไดกลองแขกที่มีคุณภาพ
ตามตองการ ดังนี้ การคัดเลือกหนัง การตัดหนังเรียดและหนังหนากลอง การทำหนากลองแขก การมวน
หนัง การตัดหนัง การทำหุนกลองแขก การกลึงหุนกลอง การขึ้นหนากลองแขก การรอยหนังเรียด การสาว
ดึงหนังเรียด ความรูและความเขาใจในการผลิตกลองแขกเปนสิ่งสำคัญสำหรับนักดนตรีไทย โดยเฉพาะผูที่
ทำหนาที่ตีกลองแขก เพื่อจะไดใชและดูแลรักษา ยืดอายุการใชงาน เชน อากาศรอนเย็นสงผลกระทบตอ
คุณภาพเสียงของกลองแขกอยางไร หนังเรียดขาดตองแกไขอยางไร หนากลองฉีกขาด ชำรุดแกไขอยางไร
นอกเหนือจากการคัดสรร เลือกซื้อเครื่องดนตรีคุณภาพดีจากชางฝมือดี นักดนตรีที่ดีควรรูจักประเมิน
คุณภาพของเครื่องดนตรี เพื่อใหสามารถใชกลองแขกที่มีคุณภาพดีไดอยางยาวนานและมีประสิทธิภาพ
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ขอเสนอแนะสำหรับผูที่สนใจศึกษาคนควา
1. ควรมี ก ารศึ ก ษา รวบรวมข อ มู ล เชิ ง ช า งของปราชญ อ าวุ โ สท า นอื ่ น ๆ ทั ้ ง ในจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดอางทอง และจังหวัดใกลเคียงเพิ่มเติม เนื่องจากยังมีผูที่มีความรู ความชำนาญ
ในการผลิ ต เครื ่ อ งดนตรี ท ี ่ ม ี ค ุ ณ ภาพและเปน แหล ง ข อ มู ล สำคั ญ ในการอนุ ร ั ก ษ แ ละสื บ สานตอไป
เพื่อเยาวชนรุนหลังจะไดเรียนรูและเขาใจ อันจะทำใหเกิดองคความรูเพิ่มขึ้น
2. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนจังหวัดที่มีวงปพาทยที่รับงานบรรเลงทั้งปพาทยไทยและปพาทย
มอญ กวา 300 วง ซึ่งนับไดวา เปนแหลงรวบรวมวัฒนธรรม และภูมิปญญาดานดนตรีมากมาย หากไดรับ
การสงเสริมใหมีการอนุรักษ รวบรวม ขอมูล อันเปนประโยชนเหลานี้ไว เพื่อตอยอดงานวิจัยดานการ
อนุรักษและสืบสานตอไปในอนาคต

7.บรรณานุกรม

กฤษฎา ดานประดิษฐ. (2542). ครบเครื่องเรื่องกลองไทย. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม: นครปฐม.
กฤษณุ จันทรเรือง และคณะ. (2558). กรณีศึกษาชางผลิตกลองแขก ครูสุวรรณ โพธิปน, สาขาวิชา
ดนตรีไทย ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร: กรุงเทพมหานคร.
กลองแขกตัวผู (เสียงสูง) และกลองแขกตัวเมีย (เสียงต่ำ). (2563). [ภาพถาย]. พระนครศรีอยุธยา:
นภัสนันท จุนนเกษ.
กลองแขกที่เสร็จสมบูรณแลว. (2563). [ภาพถาย]. พระนครศรีอยุธยา: นภัสนันท จุนนเกษ.
การขึ้นหนากลองแขก. (2563). [ภาพถาย]. พระนครศรีอยุธยา: นภัสนันท จุนนเกษ.
การเจียเก็บขอบหนังเรียด. (2563). [ภาพถาย]. พระนครศรีอยุธยา: นภัสนันท จุนนเกษ.
การใชสแตยยึดหนากลองกับหุนกลอง. (2563). [ภาพถาย]. พระนครศรีอยุธยา: นภัสนันท จุนนเกษ.
การมวนหนังเพื่อทำหนากลองแขก. (2563). [ภาพถาย]. พระนครศรีอยุธยา: นภัสนันท จุนนเกษ.
การรอยหนังเรียดของนายสมนึก จินดาวงษ. (2563). [ภาพถาย]. พระนครศรีอยุธยา:
นภัสนันท จุนนเกษ.
ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จเจาฟา กรมพระยา. (2473). ตำนานเครื่องมโหรีปพาทย. พระนคร:
บางกอกไตมส. [พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพิมพพระราชทานใน
งานพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงมโนปกรณนิติธาดา (นิติ มโนปกรณนิติธาดา) ตจ. รัตน ปปร 4
เมื่อปมะเมีย พ.ศ. 2473].
นายสมนึก จินดาวงษ. (2563). [ภาพถาย]. พระนครศรีอยุธยา: นภัสนันท จุนนเกษ.
นำหนังหนารุยแชน้ำมันมะพราว. (2563). [ภาพถาย]. พระนครศรีอยุธยา: นภัสนันท จุนนเกษ.
พัชรินทร ธีรวัฒนาปกรณ. (2544). การผลิตโทน-รำมะนา ของชางจอน ไทรวิมาน. ภาควิชา
ศิลปนิเทศ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
ภูมิใจ รื่นเริง. (2551). กรรมวิธีการสรางกลองแขกของครูเสนห พักตรผอง. สาขาวิชาดุริยางคศาสตร
ไทย ภาควิชาดุริยางคศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย: กรุงเทพมหานคร.
มนตรี ตราโมท. (2522). ดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 12 การบรรเลงปพาทยในงานพระราชพิธี.
กรุงเทพมหานคร.
วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา I ปที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565 I 85

แสดงสวนประกอบของกลองแขก. (2563). [ภาพถาย]. พระนครศรีอยุธยา: นภัสนันท จุนนเกษ.
สุจิตต วงษเทศ. (2537). ปชวา-กลองแขก เครือ่ งประโคมของชวา-มลายูไทยรับมาผสมเปนปพาทย
นางหงส วงบัวลอย. คนเมื่อ 26 มีนาคม 2564 จาก https://www.matichon.co.th/newsmonitor/news_396790
สิริรักษ ชูสวัสดิ. (2540). กระบวนการถายทอดการประโคมดวยเครื่องประโคมประกอบพระราช
อิสริยยศพระมหากษัตริย ในสมัยรัตนโกสินทร. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสา
รัตถศึกษา, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
สหวัฒน ปลื้มปรีชา. (2544). วงกลองแขก : วงปกลองในพระราชพิธีไทย. วิทยานิพนธมหาบัณฑิต.
ศิลปศาสตร (วัฒนธรรมศึกษา), มหาวิทยาลัยมหิดล.
หนังวัวหรือหนังควาย. (2563). [ภาพถาย]. พระนครศรีอยุธยา: นภัสนันท จุนนเกษ.
หนากลองแขกที่ตากแดดแลวนำมาตอกตะปูยึดหนัง. (2563). [ภาพถาย]. พระนครศรีอยุธยา:
นภัสนันท จุนนเกษ.

86 I วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา I ปที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565

