
กลองสะบัดชัย 

 

 

 

 

 

 
กลองสะบัดชัย เป็นศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านล้านนาอย่างหน่ึง ซ่ึงปัจจุบันมักจะพบเห็นในขบวนแห่ 

หรืองานแสดงศิลปะพ้ืนบ้านโดยทั่วไป ลีลาในการตีมีลักษณะโลดโผน เร้าใจ มีการใช้อวัยวะหรือส่วนต่าง ๆ 

ของร่างกาย เช่น ศอก เข่า ศีรษะ ประกอบในการตีด้วย ท าให้การแสดงการตีกลองสะบัดชัยเป็นที่ประทับใจของ

ผู้คนที่ได้ชม จนเป็นที่นิยมกันอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน  

บทบาทของกลองสะบัดชัย  

 อาจกล่าวได้ว่า การตีกลองสะบัดชัย เป็นศิลปะอย่างหน่ึงที่ได้น าชื่อเสียงทางด้านวัฒนธรรมพ้ืนบ้านสู่

ล้านนา และบทบาทของกลองสะบัดชัยจึงอยู่ในฐานะการแสดงในงานวัฒนธรรมต่าง ๆ เช่น งานขันโตก งานพิธี

ต้อนรับแขกเมือง และขบวนแห่ ฯลฯ  

 แต่ในโอกาสในการใช้กลองสะบัดชัยแต่เดิมจนถึงปัจจุบันยังมีอีกหลายประการ ซ่ึงมีหลักฐานปรากฏ

ในวรรณคดีต่าง ๆ มากมาย สรุปได้ดังน้ี  



1. ใช้ตีบอกสัญญาณ 

 การใช้กลองสะบัดชัยตีบอกสัญญาณน้ันมีหลายลักษณะ ดังน้ี  

 1.1 สัญญาณโจมตีข้าศึก  ในต านานพ้ืนเมืองเชียงใหม่ ฉบับวัดพระงาม ผูกที่ 2 กล่าวถึงสมัยพระญามัง

ราย ตอนขุนครามรบพระญาเบิกที่เมืองเขลางค์ ขุนครามแต่งกลให้ขุนเมืองเซริงเป็นปีกขวา ขุนเมืองฝางเป็นปีก

ซ้าย ยกพลเข้าโจมตี กล่าวว่า  

 “เจ้าขุนครามแต่งกลเสิก็อันน้ี แล้วก็หื้อสัญญาริพลเคาะคล้องโย้ง (ฆ้อง)  

 ตีกลองชัย ยกสกุลโยธาเข้าชูชนพระญาเบิก ยู้ขึ้นมาวันน้ันแล ” 

 กลองชัยในที่น้ีคือ กลองสะบัดชัยน่ันเอง เพราะในบริบทที่ใกล้เคียงกันน้ีมีค าว่า “สะบัดชัย” ตีคู่กับฆ้อง

อยู่ด้วย กล่าวคือในต านานพ้ืนเมืองเชียงใหม่ ฉบับเดียวกันผูกที่ 4 สมัย พระญาสามฝ่ังแกนครองเมืองเชียงใหม่ 

พระญาลุ่มฟ้าห้อยกพลเข้าตีเชียงแสน ชาวเมืองแต่งกลศึกโดยขุดหลุมพรางฝังหลาว แล้วตีปีกทัพล้อมไล่ทัพห้อ

ให้ถูกกล  

 “ยามแตรจักใกล้เที่ยงวันหร้อ (ฮ่อ) ยกพลเสิก็เข้ามาชาวเราจิ่งเคาะคล้อง (ฆ้อง) ตีสะบัดชัย ยกพลเสิก็

กวมปีกกากุมติดไว้” 

 และในสมัยพระญาติโลกราช ตอนหม่ืนด้งนครรบชาวใต้ (สองแคว) ได้ให้พลโยธาซุ่มอยู่จนข้าศึกตาย

ใจแล้วกล่าวว่า 

 “หม่ืนด้งหื้อเคาะคล้องโย้ง ตีสะบัดชัย เป่าพูลุ ลาภา ปล่ีหร้อยอพลเสิก็เข้า ฝูงอยู่คุ่มไม้ก็สว่ายเด็งช้างตี

จองวอง ยู้เข้าไป โห่ร้องม่ีนันมากนัก ” 

 1.2 สัญญาณบอกข่าวในชุมชน  วรรณกรรมไทเขินเรื่อง “เจ้าบุญหลง” ผูกที่ 5 ตอนชาวเมืองปัญจรนคร

ผูกผุสรถเพ่ือเส่ียงเอาพระญาเจ้าเมือง อ ามาตย์ได้ส่ังให้เสนาไปป่าวประกาศ ความว่า  

 “อามาตย์แก้วพรองเมือง หื้อเสนาเนืองเอ้ินป่าว คอนฟาดหน้า กลองไชย เสียงดังไปผับจอด รู้รอด

เส้ียงปัญจรนคร” 



 และผูกที่ 7 ตอนเจ้าพรหมปันจัดเตรียมทัพไปเยี่ยมอนุชาและมารดา ได้ส่ังให้เสนาไปร้องป่าวให้

ชาวเมืองเตรียมขบวนร่วมด้วย  

 “เจ้าก็ร้องเสนามาสู่ แทบใกล้กู่ตนค า ปลงอาชญาท าโดยรีบ ถีบคนใช้หนังสือ กลองสะบัดชัย ตีป่าว 

กล่าวไพร่ฟ้ามามวล” 

 2. เป็นมหรสพ 

 วรรณกรรมเรื่อง อุสสบารส ผูกที่ 1 ตอนพระญากาลีพรหมทัตราชให้น ามเหสีสุราเทวีไปเที่ยวชมสวน

อุทยานและในสวนอุทยานก็มีการเล่นมหรสพ  

 “มหาชนา อันว่าคนทังหลายก็เหล้นมโหสรพหลายประการต่าง ๆ ลางพร่อง ก็ตี กลองสะบัดชัยตื่นเต้น 

ลางพร่องก็ตีพาทย์ค้องการะสับ ลางพร่องเยียะหลายฉบับ ฟ้อนตบตีนมือ ลางพร่องปักกะดิกเอามือตางตีน ” 

 ในวรรณกรรมประเภทคร่าวซอเรื่อง หงส์หิน ที่แต่งโดยเจ้าสุริยวงศ์ ตอนมีงานสมโภชเจ้าหงส์หินได้

เป็นเจ้าเมือง กล่าวถึงการเล่นมหรสพต่าง ๆ ซ่ึงมีกลองสะบัดชัยด้วยว่า  

 “เจ็ดแบกเม้ียน  บ่ถูกตัวเขา ดา บลาเอา  ท่ารบออกเหล้น  

กลองสะบัดชัย    ลูกตุบไล่เต้น   ขบวนเชิงต่อยุทธ์  

ชนผัดหลัง   แล้ววางอาวุธ   พิฆาตข้าฟันลอง ” 

 และแม้ในงานศพของกษัตริย์ หรือเจ้าเมืองก็มีกลองสะบัดชัยเป็นมหรสพ เช่นที่ปรากฏในวรรณกรรม

คร่าวซอเรื่อง “ก ่ากาด่า” ตอนงานศพพระญาพาราณสี  

 “เชิญพระศพมา  ฐานาตั้งไว้  กลางข่วงกว้างเมรุไชย  

ฟังดูกลองค้อง   พิณพาทย์เสียงใส เภรีบัดไชย สรรเสริญเจ้า” 

3.เป็นเครื องประโคมฉลองชัยชนะ 

 วรรณกรรมเรื่องอุสสาบารสผูกที่ 12 ตอนพระขิตราชรบศึกชนะก็มีการตีกลองสะบัดชัยเฉลิมฉลอง  



 “ส่วนว่าริพลโยธาพระขิตราชก็ตีกลองสะบัดชัย เหล้นม่วน โห่ร้องอุกขลุกม่ีนัน นักเสียงสน่ันก้องใต้ฟ้า

เหนือดินมากนัก ปุนกระสันใจเมืองพานมากนัก ” 

 อีกตอนหน่ึง ในผูกเดียวกันว่า  

 “ส่วนพระขิตราช...มีไชยยุทธ์ หากได้แล้วก็ตีค้อง กลองสะบัดชัย  สงวนม่วนเหล้นกวัดแกว่งดาบฟ้อน

ไปมา” 

 4. เป็นเครื องประโคมเพื อความสนุกสนาน 

 ในวรรณกรรมประเภทโคลงเรื่องอุสสาบารส มีการตีกลองสะบัดชัย ดื่มสุราในเหล่าพลโยธายามว่าง

จากการรบ ดังปรากฏในโคลงบทที่ 130 ว่า  

  “พลท้าวชมชื่นเหล้น  สะบัดชัย  อยู่แล 

มัวม่วนกินสนุกใจ   โห่เหล้า  

ทัพหลวงแห่งพระขิต   ชมโชค  พระเอย่  

กลองอุ่นเมืองท้าวก้อง   ติ่งแตร ” 

 บทบาทและหน้าที่ของกลองสะบัดชัย จากหลักฐานทางวรรณกรรมดังกล่าวแสดงว่า แต่เดิมน้ันเก่ียวพัน

กับฝ่ายอาณาจักรกษัตริย์ หรือเจ้าเมืองและกองทัพทั้งน้ัน ต่อมาเม่ือสถาบันกษัตริย์เจ้าเมืองของล้านนาถูกลด

อ านาจจนสูญส้ินไปในที่สุด กลองสะบัดชัยซ่ึงถือได้ว่าเป็นของสูง จึงเปล่ียนที่อยู่ใหม่ไปอยู่กับ “ศาสนจักร” 

อันมีบทบาทคู่กับ “อาณาจักร” มาโดยตลอด ศาสนสถานของพุทธศาสนาคือ วัด ฉะน้ัน วัดจึงน่าจะเป็นสถานที่

รองรับกลองสะบัดชัยมาอีกทอดหน่ึง และเม่ือเข้าไปอยู่ในวัด หน้าที่ใหม่ที่เพ่ิมขึ้นคือ ตีเป็น “พุทธบูชา” จนได้

ชื่ออีกชื่อหน่ึงว่า กลองปูชา (อ่าน “ก๋องปู๋จา”) เวลาตีก็บอกว่า ตีกลองปูชา กระน้ันก็ตาม หลายแห่งคงใช้ค าว่า ตี

กลองสะบัดชัย อยู่น่ันเอง  

 กลองปูชาแม้จะได้หน้าที่ใหม่แล้ว หน้าที่เดิมที่ยังคงอยู่ก็คือเป็น “สัญญาณ” เพราะวัดเป็นศูนย์รวมของ

ชุมชน ข่าวสารต่าง ๆ จึงมักออกจากวัด ปัจจุบันจึงได้ยินเสียงกลองจากวัดอยู่บ้าง (เฉพาะวัดที่ยังไม่มีเครื่องเสียง



ตามสาย) เพ่ือเป็นสัญญาณเรียกประชุม สัญญาณบอกเหตุฉุกเฉิน สัญญาณบอกวันโกน วันพระ และหน้าที่

รองลงมาที่เกือบจะสูญหายแล้วคือ ใช้ใน “มหรสพ” ซ่ึงเหลือเฉพาะในงานบุญคือ บุญสลากภัตรที่เรียกว่า ทาน

กวยสลาก (อ่าน “ตานก๋วยสะหลาก”) แม้จะพบว่ามีการปรากฏตัวในฐานะมหรสพในสถานที่อ่ืนนอกเหนือจาก

วัด แต่ก็เป็นส่ิงที่เกิดขึ้นภายหลัง ดังจะได้กล่าวเป็นล าดับต่อไป  

การน ากลองสะบัดชัยเข้าสู่ขบวนแห่  

 บทบาทและหน้าที่เดิมของกลองสะบัดชัยอย่างหน่ึงคือ ใช้ในมหรสพ ซ่ึงเป็นมหรสพในระดับกษัตริย์

หรือเจ้าเมือง (วัง) ต่อมาเป็นมหรสพในงานบุญคือ ระดับศาสนา (วัด) แต่ยังหาหลักฐานไม่พบว่ามีการน าเอาเข้า

ขบวนแห่ด้วยหรือไม่ เพราะกลองสะบัดชัยหรือกลองปูชาที่อยู่ตามวัดน้ันมีขนาดใหญ่และมีน้ าหนักมากมาย 

ยากแก่การเคล่ือนย้าย ภายหลังน่าจะมีผู้คิดว่าควรน าไปแห่เข้าขบวนด้วย จึงจ าลองขนาดให้พอหามสองคนได้ 

โดยย่อขนาดให้ส้ันลงประมาณ 1 ใน 3 ส่วน  

รูปร่างลักษณะกลองสะบัดชัย 

 รูปร่างลักษณะแต่เดิมน้ัน เท่าที่พบมีแห่งเดียวคือ กลองสะบัดชัยจ าลองท าด้วยส าริด ขุดพบที่วัดเจดีย์สูง 

ต าบลบ้านหลวง อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ กลองสะบัดชัยดังกล่าวประกอบด้วย กลองสองหน้าขนาดเล็ก 1 

ลูก กลองสองหน้าขนาดใหญ่ 1 ลูก ฆ้องขนาดหน้ากว้างพอ ๆ กับกลองใหญ่อีก 1 ใบ พร้อมไม้ตีอีก 3 อัน หน้า

กลองตรึงด้วยหมุดตัดเรียบ มีคานหามทั้งกลองและฆ้องรวมกัน  

 กลองสะบัดชัยลักษณะน้ีพบเพียงแห่งเดียว ส่วนที่พบโดยทั่วไปคือ กลองสะบัดชัยที่แขวนอยู่ตาม

หอกลองของวัดต่าง ๆ ในเขตล้านนา ซ่ึงมักจะมีลักษณะเหมือนกันคือ มีกลองหน้าขนาดใหญ่ 1 ลูก หน้ากว้าง

ประมาณ 30-35 น้ิว ยาวประมาณ 45 น้ิว หน้ากลองหุ้มด้วยหนังตรึงด้วยหมุด (ล้านนาเรียก “แซว”่) โดยมีหมุด

ไม่ได้ตัดเรียบคงปล่อยให้ยาวออกมาโดยรอบ ข้าง ๆ กลองใหญ่มีกลองขนาดเล็ก 2-3 ลูก เรียกว่า “ลูกตุบ” กลอง

ลูกตุบทั่วไปมักมีสองหน้า บางแห่งมีหน้าเดียว ขนาดหน้ากว้างประมาณ 8-10 น้ิว ความยาวประมาณ 12-15 น้ิว 

หน้ากลองหุ้มด้วยหนังตรึงด้วยหมุดเช่นกัน  

 ดังที่ได้กล่าวแล้ว กลองสะบัดชัยในปัจจุบันเป็นกลองที่ย่อมาจากวัด เม่ือย่อขนาดให้ส้ันลง โดยหน้า

กว้างยังคงใกล้เคียงกับของเดิม ลูกตุบก็ยังคงอยู่ ลักษณะการหุ้มหน้ากลองเหมือนของเดิมทุกประการ ตัวกลอง



ติดคานหามส าหรับคนสองคนหามได้ ต่อมาไม่นิยมใช้ลูกตุบ จึงตัดออกเหลือแต่กลองใหญ่ ลักษณะการหุ้ม

เปล่ียนจากการตรึงด้วยหมุดมาใช้สายเร่งเสียง เพราะสะดวกต่อการตรึงหน้ากลองให้ตึงหรือหย่อย เพ่ือให้ได้

เสียงตามที่ต้องการ ข้างกลองประดับด้วยไม้แกะสลัก ซ่ึงนิยมแกะเป็นรูปนาคและมีผ้าหุ้มตัวกลองให้ดูสวยงาม

อีกด้วย 

จังหวะการต ี

 จังหวะในการตีแบบเดิมซ่ึงใช้ตีในหอกลองของวัด มีลักษณะต่าง ๆ กันตามโอกาสดังน้ี  

- ตีเรียกคน เช่น มีงานประชุมหรืองานของส่วนรวม ที่ต้องท าด้วยกัน ลักษณะน้ีจะตีเฉพาะกลองใหญ่

โดยเริ่มจังหวะช้าและเร่งเร็วขึ้น  

- ตีบอกเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้ ไล่ขโมย จะตีเฉพาะกลองใหญ่ และมีจังหวะเร่งเร็วติด ๆ กัน  

- ตีบอกวันพระ วันโกน ลักษณะน้ีจะตีทั้งกลองใหญ่และกลองลูกตุบ มีฉาบและฆ้องประกอบจังหวะ

ด้วย จังหวะหรือท านองในการตีที่เรียกว่า “ระบ า” มี 3 ท านองคือ 

1. ปูชา (อ่าน “ปู๋จา”) มีจังหวะช้า ใช้ฆ้องโหม่งและฆ้องหุ่ยประกอบ  

2. สะบัดชัย มีจังหวะปานกลาง ใช้ฆ้องโหม่ง ฆ้องหุ่ย และฆ้องเล็กประกอบ  

3. ล่องน่าน มีจังหวะเร็ว ใช้ชุดฆ้องเล็กประกอบ  

-  ตีในงานบุญ เช่น งานสลากภัตต์ ลักษณะน้ีจะตีทั้งกลองใหญ่และลูกตุบ จังหวะเร่งเร็วเสมอต้น เสมอ

ปลาย โดยมีคนใช้แส้ไม้ไผ่ที่เรียกว่า “ไม้แสะ” ฟาดหน้ากลองให้จังหวะ แต่ไม่มีฉาบและฆ้องประกอบ  

 ลักษณะการตีดังกล่าวทั้งหมดเป็นการตีอยู่กับที่ ภายหลังเม่ือเข้าขบวนจึงใช้จังหวะหรือท านอง 

“ล่องน่าน” โดยมีไม้แสะตีประกอบด้วย ต่อมานิยมใช้จังหวะหรือท านอง “สะบัดชัย” แต่มิได้ใช้ไม้แสะ 

ตีประกอบ 

ลีลาการตี 

 เดิมทีมีลีลาออกชั้นเชิงชาย เพราะการตีกลองเป็นเรื่องของผู้ชายเท่าน้ัน การออกลวดลายหน้า

กลองของผู้ตีก็เพ่ือแสดงให้เห็นความสามารถในชั้นเชิงการต่อสู้ของตนในขณะที่มีจังหวะการตีควบคุม



อยู่ การออกอาวุธขณะตีอยู่กับที่ในหอกลอง นอกจากไม้ตีที่เรียกว่า “ค้อน” แล้วยังใช้อวัยวะส่วนบนที่

เป็นอาวุธได้ เช่น หัว ศอก ก าปั้น ประกอบด้วย แต่อวัยวะดังกล่าวจะไม่ให้สัมผัสหน้ากลองเลย เพียง

ท าท่าทางเท่าน้ัน เพราะถือกันว่ากลองเป็นของสูงและศักดิ์สิทธิ์ เม่ือกลองสะบัดชัยเริ่มเข้าขบวนแห่ 

อวัยวะเบื้องล่างที่เป็นอาวุธได้ เช่น เท้า เข่า ก็เริ่มมีบทบาท แต่ยังอยู่ในลักษณะเดิมคือ เพียงท าท่า ไม่ให้

ได้สัมผัสหน้ากลองนอกจากไม้ตี  

 เม่ือประมาณ 50 ปีก่อน มีการท าท่าเงื้อง่าจะใช้ศอก เท้า เข่า ก าปั้น โดยไม่ให้สัมผัสหน้ากลอง 

แต่ต่อมาใช้อวัยวะดังกล่าวสัมผัสจริง ลีลาจึงโลดโผนเข้มข้นยิ่งขึ้น หลายคนที่ไม่เห็นด้วยจึงเรียกการตี

ลักษณะน้ีว่า “กลองรุงรัง” กลองลูกตุบก็ตัดออก ด้วยเห็นว่าไม่จ าเป็นและเกะกะ ไม่สะดวกต่อการตี

แบบโลดโผน 

 ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา การตีกลองสะบัดชัยแบบสัมผัสหน้ากลอง ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย 

ๆ เม่ือมีฝ่ายอนุรักษ์และฟ้ืนฟูของหลายหน่วยงานให้การสนับสนุนเพราะเห็นว่าเป็นศิลปะการแสดงที่

ตื่นเต้นเร้าใจและออกลีลาได้ชัดเจน ศิลปะในการตีเริ่มมีมาตรฐานเม่ือวิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่บรรจุ

วิชาการตีกลองสะบัดชัยเข้าในหลักสูตรโดยมี ครูค า  กาไวย์ เป็นผู้ฝึกสอน โดยเริ่มจากการท าความ

เคารพผู้ชม ขอขมากลองไหว้ครูฟ้องเชิง จับไม้ตีขึ้นฟ้อนในลีลาการฟ้อนดาบ ตีจังหวะช้าและเร็วขึ้น จบ

แล้วท าความเคารพผู้ชมอีกครั้ง  

 ปัจจุบัน การแสดงการตีกลองสะบัดชัยเป็นที่นิยมแพร่หลาย มีการประกวดหรือแข่งขันกันทุกปี 

มีการคิดประดิษฐ์ท่าทางใหม่ ๆ เช่น มีการแปรขบวน ต่อตัว และพ่นไฟ เป็นต้น  

ประเภทของกลองสะบัดชัย 

 กล่าวโดยสรุปกลองสะบัดชัยในปัจจุบันน้ีมี 3 ประเภทคือ  

 1. กลองสองหน้าขนาดใหญ่ มีลูกตุบที่มักเรียกว่า “กลองปูชา” แขวนอยู่ในหอกลองของวัดต่าง 

ๆ ลักษณะการตีมีจังหวะหรือท านองที่เรียกว่า “ระบ่า” ทั้งช้าและเร็ว บางระบ ามีฉาบและฆ้อง บางระบ า

มีคนตีไม้แสะประกอบอย่างเดียว  



 2. กลองสองหน้า มีลูกตุบและคานหามซ่ึงเป็นกลองที่จ าลองแบบมาจากประเภทแรก เวลาตีผู้ตี

จะถือไม้แสะข้างหน่ึง มืออีกข้างหน่ึงถือไม้ตีกลอง การตีลักษณะน้ีอาจมีฉาบและฆ้องประกอบหรือไม่

มีก็ได้ ปัจจุบันกลองสะบัดชัยประเภทน้ีเกือบสูญหายไปแล้ว ผู้ที่ตีได้และยังมีชีวิตอยู่ (2548) เท่าที่ทราบ

คือ ครูมานพ (พัน) ยารณะ ซ่ึงเป็นศรัทธาวัดสันป่าข่อย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  

 3. กลองสองหน้า มีคานหาม ไม่มีลูกตุบ มีฉาบ ฆ้อง ประกอบจังหวะ และมักมีนาคไม้แกะสลัก

ประดับซ่ึงเป็นที่นิยมแพร่หลายปัจจุบัน  

 กลองสะบัดชัยทั้ง 3 ประเภท ปัจจุบันมีการส่งเสริมให้มีการฟ้ืนฟูให้หวนกลับมาสู่ความนิยม

อีก โดยประเภทแรกนอกจากจะมีการสอนให้ตีและมีบทบาทในวัด ก็ได้มีการน าเข้าสู่ขบวนซ่ึงอาจมี

การเคล่ือนย้ายโดยยกขึ้นค้างแล้วติดล้อเล่ือน ประเภทที่สองมีการเผยแพร่และก าลังเป็นที่นิยม ส าหรับ

ประเภทสุดท้ายก็ปรากฏแพร่หลายจนเกือบจะกลายเป็นสัญลักษณ์ของกลองล้านนา  

 

แหล่งที มา : 

สน่ัน  ธรรมธิ.2550 . นาฎดุริยการล้านนา. เชียงใหม่ : ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

 

 

 

 

 


