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บทคัดย่อ
	 บทความวจิยัฉบบันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่	(1)	ศกึษาศลิปะกลองชยัมงคล	(2)	วเิคราะห์และน�าผลจากการศกึษา

มาออกแบบภายในศูนย์ศิลปะการแสดง

	 วธิกีารวิจยัได้ใช้แนวทางเชงิคณุภาพ	ได้ใช้วธิกีารสัมภาษณ์เจาะลกึทีเ่น้นประเดน็เรือ่ง	ศลิปะกลองชยัมงคล	

จากผู้เชี่ยวชาญในด้านกลองชัยมงคล	ที่มีแบบแผน	รวมไปถึงกลุ่มนักเรียน	นักศึกษาที่มีความสนใจในเรื่องของกลอง

ชัยมงคล	และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดศูนย์ศิลปะการแสดง	ด้านต่างๆ	โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากบุคคลที่

เกี่ยวข้อง	การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยท�าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ	เพื่อใช้ในการออกแบบโครงการ	

	 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษา	ศิลปะกลองชัยมงคล	ในเรื่องบทบาท	ภูมิปัญญาการสร้าง	ศรัทธา	

และวิถีปฏิบัติต่อกลองชัยมงคล	 ได้น�ามาสรุปสาระโดยได้ค�าส�าคัญคือ	“ธรรมเภรี	 เสียงแห่งกลองคือเสียงแห่งธรรม”	

เพือ่น�ามาออกแบบภายในศนูย์ศลิปะการแสดง	โดยแปรรปูเนือ้หาผสมผสานกบัการสมัภาษณ์	แบบสอบถามให้ได้ข้อมลู

ที่ตอบสนองพื้นที่ใช้สอยต่อโครงการได้เป็นอย่างดี	 เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ให้บริการฝ่ายต่างๆ	 ที่ม	ี

ส่วนเกี่ยวข้อง	รวมไปถึง	กลุ่มผู้ใช้บริการด้านพฤติกรรม	และคุณสมบัติ	ซึ่งส่งผลต่อการเผยแพร่วัฒนธรรมล้านนาให้

เป็นที่รู้จัก	กึกก้องดังกังวานเช่นเดียวกับพลังของเสียงกลองชัยมงคลในอดีต

ABSTRACT
	 This	research	has	2	objectives	as	follows:	(1)	to	research	and	study	the	Auspicious	Victory	

Drum,	(2)	to	analyze	and	apply	the	study	result	to	the	interior	design	of	the	Performing	Art	Center.	

	 The	 researcher	 has	 approaches	 of	 research	methodology.	 The	 first	 is	 the	 qualitative		

approach,	in	which	in-depth	interviews	were	conducted,	with	an	emphasis	on	the	art	of	Auspicious	

Victory	Drum.	Interviewees	include	an	expert	on	the	art,	students	who	have	interests	in	Auspicious	

Victory	Drum,	and	staffs	who	participated	in	displaying	and	organizing	at	the	Performing	Art	Center.	

The	data	obtained	from	this	approach	allows	the	researcher	to	design	the	project.	
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	 The	analysis	of	data	obtained	from	the	study	of	the	Auspicious	Victory	Drum	-	 its	role,	

wisdom	of	creating,	faith,	and	the	practice	of	the	art	-	concludes	in	a	simple	phrases:	‘the	drum	of	

morality,	 the	 sound	 of	 drum	 is	 the	 sound	 of	 virtues.’	 Such	 concept	 is	 to	 be	 applied	 to	 the		

interior	 design	 of	 the	 Performing	 Art	 Center.	With	 the	 information	 gained	 from	 interviews	 and		

questionnaires,	the	researcher	is	allowed	to	access	the	insight	of	how	to	design	a	space	that	can	

satisfy	all	the	requirements	of	the	project	.	Moreover,	the	design	is	going	to	satisfy	the	needs	of	

those	who	offer	services	in	different	departments	of	the	center,	as	well	as	the	users	in	terms	of	

their	behaviors	and	qualities.	Hopefully	this	will	play	a	part	 in	preserving	and	promoting	Lanna	

culture,	making	it	heard	and	revered	as	the	sound	that	Auspicious	Victory	Drum,	the	wisdom	from	

the	past,	would	make.
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บทน�ำ
สนัน่	ธรรมธิ	(2550)	ได้กล่าวว่า	กลองล้านนา	เป็นเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมด้านดนตรชีนดิหนึง่ทีป่รากฏใน

ภูมิภาคนี้บ่งบอกถึงความเชื่อ	ความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาเป็นสัญลักษณ์ของการประโคมและการส่งสัญญาณ

บอกเหตุ	เช่นเดียวกับที่	ดิษฐ์	พิยารมย์	(2553)	ได้ให้ความเห็นว่า	วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับกลองชัยมงคล	หรือ	กลองชัย	

เป็นวัฒนธรรมปฏิบัติที่ถือเป็นแบบเก่าแก่ดั้งเดิมของล้านนา	และเป็นแบบกลองที่พัฒนาการมาสู่กลองสะบัดชัย	และ

กลองปูชาในยุคต่อมา	ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าเอกสารโบราณล้านนาหลายแห่ง	เช่น	ต�านานพื้นเมืองเชียงใหม่	ต�านานสิบห้า

ราชวงศ์	 ตลอดจนถึงวรรณกรรมพุทธศาสนาในล้านนา	 มีชาดก	 เป็นต้น	 มักจะกล่าวอ้างถึงกลองชัยในบริบทต่างๆ		

อยู่เสมอ	

สอดคล้องกับที่	พระนคร	ปญฺญาวชิโร	(2555)	กล่าวว่า	เมื่อเชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับกลองชัยมงคลในสังคม

และวัฒนธรรมล้านนาทั้งวิถีปฏิบัติในชุมชน	 และเอกสารโบราณแล้ว	 จะเห็นคติและพัฒนาการเกี่ยวกับกลองใน

วัฒนธรรมล้านนาซึ่งได้รับคติมาจากพระไตรปิฎกได้เป็นอย่างดี	ชาวล้านนาจึงให้ความส�าคัญกับกลอง	ในฐานะที่เป็น

เครื่องดนตรี	 ที่ถือว่าเป็นของสูงและศักดิ์สิทธิ	์ ดังจะเห็นได้จากความพิถีพิถันในการสร้างกลอง	 ซึ่งจะประกอบด้วย

พธิกีรรมศกัดิส์ทิธิต์ามคตท้ิองถิน่ประกอบกบัภมูปัิญญาในการน�าธรรมชาตมิาใช้เพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ	และข้อควร

ปฏิบัติต่อกลองในลักษณะต่างๆ	มีการไม่เหยียบย�่าข้ามกราย	และไม่ใช้อวัยวะเบื้องต�่าสัมผัสกลอง	เป็นต้น	ผู้ที่ท�าการ

ตกีลองชยัมงคลจงึต้องเป็นผูท้ีม่วีชิาความรูแ้ละศรทัธาในกลองเป็นอย่างดี	ท�าให้ผูท้ีจ่ะสบืทอดการตกีลองชยัมงคลต้อง

ท�าพิธีฝากตัวเป็นศิษย์ต่อครูอาจารย์ผู้สอน	จึงมีพิธีการร�าไหว้ครู	 ร�าลึกถึงพุทธคุณ	สิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูอาจารย์ผู้สอน

ทุกครั้งก่อนการตีกลองชัยมงคลเสมอ	 เกิดเป็นเอกลักษณ์ในวัฒนธรรมกลองชัยมงคล	 และก่อให้เกิดความเคารพ	

นอบน้อมต่อธรรมชาติ	ศาสนา	ความเชื่อ	และมีสัมมาคารวะต่อครูอาจารย์	เกิดสังคมที่มีความสามัคคีและมีแบบแผน	

มคีวามรกั	เอือ้อาธรจากรุน่สูรุ่น่	สัง่สมจนเป็นเอกลกัษณ์ทางด้านวฒันธรรมล้านนา	ทีแ่สดงถงึความอ่อนช้อย	ความรกั

ความอบอุ่นที่มีให้ต่อคนในสังคมเสมอมา
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ดังนั้น	จึงน�าเอาแก่นแท้ของศิลปะกลองชัยมงคล	มาสร้างแนวความคิดในการออกแบบศูนย์เผยแพร่ศิลปะ

การแสดงให้กับคนรุ่นหลัง	โดยเป็นศิลปะร่วมสมัยและเทคโนโลยีสมัยใหม่	ที่เน้นการใช้พลังงานทดแทนและเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม	 เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยได้โดยที่ศิลปะและความเป็นเอกลักษณ์นั้นยังไม่สูญหายไป	

ประกอบกบัการสร้างแบบอย่างทีด่ใีนการเป็นกลุม่ศลิปะการแสดงทีม่คีวามอบอุน่	เอือ้อาทรจากรุน่สูรุ่น่และเป็นแบบ

อย่างให้กับสังคมล้านนาได้เห็นและควรเอาเป็นแบบอย่างในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน	 ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการ

หวงแหนและอนุรักษ์ศิลปะกลองชัยมงคลภูมิปัญญาล้านนาให้คงอยู่	 และยังคงมีบทบาทส�าคัญเคียงคู่ไปกับเชียงใหม่

สืบไป	 ศูนย์ศิลปะการแสดงจึงเป็นสถานที่สร้างศิลปะการแสดงในรูปแบบศิลปะร่วมสมัย	 โดยแฝงความรู้ความเข้าใจ

ในการสื่อสารระหว่างศิลปินและผู้ชมงานศิลปะให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง	ดังเช่นกลองชัยมงคลที่ใช้ศิลปะ	บทบาท	พลัง	

คุณค่า	และหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้คนในระดับมหาภาค	เป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมล้านนาให้เป็นที่รู้จัก	กึกก้องดัง

กังวานเช่นเดียวกับพลังของเสียงกลองชัยมงคลในอดีต

วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
1.		 ศึกษาศิลปะกลองชัยมงคลในด้านที่มาและคุณค่าความส�าคัญ	 ภูมิปัญญาและพิธีกรรมการสร้าง		

พลังศรัทธา	ภูมิปัญญาและระเบียบในการตีกลอง	

2.	 วิเคราะห์และน�าผลจากการศึกษามาออกแบบภายในศูนย์ศิลปะการแสดง

วิธีกำรศึกษำ
1.		 แนวทางและวิธีการศึกษา	

แนวทางเชงิคณุภาพ	(Qualitative	approach):	ผูศ้กึษาได้ใช้วธิกีารสมัภาษณ์เจาะลกึ	(in-depth	interview)	

ที่เน้นประเด็นเรื่อง	 ศิลปะกลองชัยมงคลจากผู้เชี่ยวชาญในด้านกลองชัยมงคลที่มีแบบแผน	 รวมไปถึงกลุ่มนักเรียน	

นักศึกษาที่มีความสนใจในเรื่องของกลองชัยมงคล	และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดศูนย์ศิลปะการแสดง	ด้านต่างๆ	โดยใช้

วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง	การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาท�าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ	เพื่อใช้

ในการออกแบบโครงการ

แนวทางเชิงปริมาณ	 (Quantitative	 approach):	 ผู้ศึกษาใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามและ	

การสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถาม	จากวัยรุ่นตอนกลาง	อายุระหว่าง	15-18	ปี	(กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย)	ที่มีความ

สนใจเกี่ยวกับศิลปะกลองชัยมงคล	 ซึ่งประกอบด้วยมาตรวัดตัวแปรหลักที่มีอยู่ในกรอบแนวความคิดทุกตัว	 และเมื่อ

ได้ข้อมูลมาแล้วจะน�าไปวิเคราะห์ด้วย	 โปรแกรมส�าเร็จรูป	 ในการหาค่าสถิติต่างๆ	ทั้งสถิติเบื้องต้นและสถิติวิเคราะห์	

โดยมีการทดสอบความเชื่อถือได้	(Reliability	test)	ของมาตรวัดของตัวแปรต่างๆ	ก่อนน�าไปใช้	

2.		 ประชากรเป้าหมาย	และการสุ่มตัวอย่างประชากร	

ประชากรเป้าหมายของการศกึษาเชงิคณุภาพ	การศกึษาครัง้นี	้ผูศ้กึษาใช้วธิกีารสมัภาษณ์เจาะลกึประชากร

เป้าหมาย	คอื	(ก)	กลุม่วยัรุน่ตอนกลางทีม่อีายรุะหว่าง	15-18	ปี	(กลุม่มธัยมศกึษาตอนปลาย)	ทีม่คีวามสนใจในศลิปะ

กลองชัยมงคล	 (ข)	 กลุ่มผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในศิลปะกลองชัยมงคล	 (ค)	 กลุ่มผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับศูนย์ศิลปะ	

การแสดง	ในฝ่ายการเรยีนรูด้รุยิางคศลิป์ล้านนา	ฝ่ายจดัการแสดง	ฝ่ายงานระบบ	ฝ่ายซ่อมบ�ารงุ	ฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป	

ประชากรเป้าหมายของการศกึษาเชงิปรมิาณกลุม่วยัรุน่ตอนกลาง	อายรุะหว่าง	15-18	ปี	เป็นหน่วยวเิคราะห์

ของการศึกษาครั้งนี้	 ซึ่งเป็นกลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย	 ที่มีความสนใจเกี่ยวกับศิลปะกลองชัยมงคลโดยให้กลุ่ม	

เป้าหมายตอบแบบสอบถาม	จ�านวน	200	ราย
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3.		 การสุ่มตัวอย่าง	

การศึกษาเชิงคุณภาพ	 การสุ่มตัวอย่างส�าหรับการศึกษาเชิงคุณภาพ	 ผู้ศึกษาใช้เทคนิควิธีการแบบ	 บอลล์

หิมะ	(Snowball	sampling)	ใช้ในกรณีที่หน่วยที่จะศึกษายากต่อการเข้าถึง	หรือไม่ทราบจ�านวนของหน่วยวิเคราะห์

ที่ผู้ศึกษาสนใจจะศึกษา	 โดยจะท�าการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็นเป้าหมายไปเรื่อยๆ	 จนกว่าข้อมูลที่ได้รับจะคงที่	

ทั้งนี้เพื่อน�าไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ	

กลุ่มประชากรที่สุ่มตัวอย่างมาใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ	 เริ่มจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถให้ค�าแนะน�าใน

ศลิปะกลองชยัมงคล	โดยการสมัภาษณ์เจาะลกึให้ครบทกุประเดน็ทีต้่องการศกึษา	และให้ผูเ้ชีย่วชาญช่วยแนะน�าว่ามี

ใครบ้าง	ทีม่คีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัทีม่าและคณุค่า	ภมูปัิญญาและศรทัธา	รปูแบบการสร้างและวธิกีารตขีองศลิปะ

กลองชยัมงคล	ผูศ้กึษาจงึเข้าไปสมัภาษณ์เจาะลกึบคุคลทีผู่เ้ชีย่วชาญแนะน�ามา	ซึง่มคีณุสมบตัทิีผู่ศ้กึษาต้องการศกึษา

ให้ได้อีก	1	คน	2	คน	3	คน	หรือมากกว่า	หลังจากนั้นจึงขอให้คนที่ได้ถูกสัมภาษณ์ไปแล้ว	ช่วยแนะน�าคนมาเพิ่มอีก

คนละ	1	คน	2	คน	หรือ	3	คน	จนได้จ�านวนตัวอย่างมากพอ	ในกระบวนการศึกษาผู้ศึกษาจะต้องเก็บข้อมูลจากบุคคล

แรกให้ครบถ้วนตามทีต้่องการ	แล้วจงึเกบ็ข้อมลูจากบคุคลชดุทีส่องให้ครบถ้วน	ท�าเช่นนีไ้ปทกุชดุจนครบตามทีต้่องการ	

(สุชาติ,	2546)	

ส�าหรับข้อมูลที่บันทึกไว้ได้นั้น	 ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์ประชากรสามกลุ่มคือ	 (1)	 กลุ่มวัยรุ่นตอนกลางที่มีอายุ

ระหว่าง	15-18	ปี	(กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย)	ที่มีความสนใจในศิลปะกลองชัยมงคลในหลายๆ	ด้าน	เช่น	ที่มาและ

คุณค่า	 ภูมิปัญญาและศรัทธา	 รูปแบบการสร้างและวิธีการตี	 (2)	 กลุ่มผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในศิลปะกลองชัยมงคล		

(3)	กลุ่มผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในด้านศูนย์ศิลปะการแสดง	ในฝ่ายการเรียนรู้ดุริยางคศิลป์ล้านนา	ฝ่ายจัดการแสดง	ฝ่าย

งานระบบ	ฝ่ายซ่อมบ�ารุง	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	

4.		 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา	

การเกบ็รวบรวมข้อมลูจากแบบสอบถาม	และการสมัภาษณ์	ได้ก�าหนดกรอบแนวความคดิของการศกึษาใน

การศึกษาเรื่องศิลปะกลองชัยมงคลสู่การออกแบบตกแต่งภายในศูนย์ศิลปะการแสดง	 โดยมีกรอบแนวความคิดหลัก

ส�าหรับการด�าเนินการศึกษา	ดังนี้	

แผนภูมิที่ 1	กรอบแนวความคิดหลักส�าหรับการด�าเนินการศึกษา
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ผล/สรุปผลกำรศึกษำ
1. ที่มำและคุณค่ำควำมส�ำคัญของกลองภูมิปัญญำล้ำนนำ

พระนคร	ปญญฺาวชโิร (2555)	กล่าวว่า	เนือ้หาของอณกสตูต์	ทีป่รากฏในคมัภร์ีพระวนิยัดอกเดือ่ซึง่กล่าวถงึ	

การน�าก้ามปู	 (คีมปู)	 มาท�าเป็นกลองที่มีพลานุภาพศักดิ์สิทธิ์โดยระบุชื่อ	 กลองชัยมังคละ	 แล้วกล่าวเปรียบเทียบ	

การประดับตกแต่งกลองชัยมังคละใบนี้ได้รับแนวคิดจากพระไตรปิฎก	 กล่าวคือ	 การน�าก้ามปูมาสร้างเป็นกลองที่ม	ี

พลานภุาพศกัดิส์ทิธิ	์ชือ่	กลองชยัมงัคละ	นี	้เป็นเนือ้หาทีไ่ด้รบัแนวคดิมาจาก	สวุรรณกกักฏชาดก	แล้วมกีารปรบัเปลีย่น

เพิ่มเติมเนื้อหา	ให้เป็นเรื่องราวที่สอดคล้องกับคติท้องถิ่นล้านนา	กล่าวคือ	ในสุวรรณกักกฏชาดกกล่าวถึง	กลองที่ท�า

จากก้ามปู	 โดยระบุชื่อกลองที่ท�าจากก้ามปูว่า	 กลองชัยมังคละ	 หรือ	 กลองชัยมงคลซึ่งมีบทบาทในล้านนาคือเป็น

อาณัติสัญญาณด้านราชการสงคราม	การเมืองการปกครอง	การเป็นอาณัติสัญญาณในกิจกรรมการสื่อสารในพิธีกรรม	

การบอกสัญญาณวันโกนวันพระ	 ตลอดถึงการสร้างความรื่นเริงบันเทิงใจ	 เนื่องจากล้านนาในอดีต	 ยังไม่มีระบบการ

สื่อสาร	และสิ่งให้ความบันเทิงที่ทันสมัย	จึงอาศัยเสียงกลองเป็นสื่อในกิจกรรมดังกล่าว	การที่กลองมีบทบาทต่อสังคม	

โดยเฉพาะการเป็นอาณัติสัญญาณด้านราชการ	การเมืองการปกครอง	ถือเป็นบทบาทส�าคัญในยุคสมัยนั้น	 เนื่องจาก	

ผู้ปกครองและประชาชนจะสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง	 ก็ต้องอาศัยอาณัติสัญญาณจากเสียงกลองเป็น

ส�าคัญ	ด้วยเหตุนี้เอง	จึงมีการก�าหนดระเบียบเกี่ยวกับการตีกลอง	เพื่อแจ้งเหตุในชุมชนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	

เช่น	 การประโคมในท�านองชนะศึกเป็นอาณัติสัญญาณแจ้งข่าวสารเหตุการณ์ทางสังคม	 ศึกสงคราม	 ท�าให้ผู้คนเกิด

ความตืน่ตวั	พร้อมรบัสถานการณ์ทีก่�าลงัเกดิขึน้	การประโคมในท�านองกลองอุน่เมอืงเป็นอาณตัสิญัญาณเมือ่มชียัชนะ

ต่อข้าศึกศัตรูเพื่อสร้างขวัญก�าลังใจแก่ทหาร	 และชาวเมือง	 หรือประโคมกันอย่างครึกครื้นในงานบุญประเพณีทาง	

พุทธศาสนาท�าให้ผู้คนเกิดความคึกคักและปีติยินดีในงานบุญประเพณีนั้นๆ	เป็นต้น	(มงคล,	2551)

2. ภูมิปัญญำและพิธีกรรมกำรสร้ำงกลองภูมิปัญญำล้ำนนำ

ดิษฐ์	พิยารมย์	(2553)	ได้พบว่าจากคติการสร้างกลองชัยมงคล	หรือกลองชัย	ซึ่งได้รับคติมาจากสุวรรณกัก

กฎชาดก	ถือว่าเป็นของสูงและศักดิ์สิทธิ์	ดังนั้น	การสร้างกลองชัยมงคลของชาวล้านนาในอดีต	จึงมีความพิถีพิถันเป็น

อย่างยิ่งโดยจะสร้างให้ถูกต้องตามพิธีกรรม	 และสอดคล้องกับคติความเชื่อของชาวล้านนา	 เพราะถือว่า	 เป็นกลอง

ศักดิ์สิทธิ์น�ามาซึ่งชัยชนะและความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมือง	 เอกสารใบลานจารด้วยอักษรล้านนาเรื่องลักขณะ	

กลองหลวงของวดัป่าตาล	ต�าบลบวกค้าง	อ�าเภอสนัก�าแพง	จงัหวดัเชยีงใหม่เป็นต�าราการสร้างกลองในวฒันธรรมล้าน

นา	อีกต�าราหนึ่ง	จารโดยพระสงฆ์วัดป่าตาล	6	รูปๆ	ละ	1	ใบ	เมื่อ	จ.ศ.	1285	ตรงกับ	พ.ศ.	2466	กล่าวถึงการสร้าง

กลองชยั	ซึง่ประกอบด้วยพธิกีรรมและขัน้ตอนต่างๆ	ในเบือ้งตน	ส่วนตอนสดุท้ายของต�ารา	ยงักล่าวถงึพธิกีารน�ากลอง

เข้าประดิษฐานที่วัดด้วย	ซึ่งต่อมา	กลองชัยก็พัฒนาการเป็นกลองบูชาดังปรากฏตามวัดต่างๆ	ในปัจจุบัน

3. พลังศรัทธำในตัวกลองภูมิปัญญำล้ำนนำ

พระนคร	ปญญฺาวชโิร	(2555)	กล่าวว่า	การจะศกึษาเล่าเรยีนศลิปะการตกีลองชยัมงคลได้ส�าเรจ็และสมบรูณ์

นั้นจ�าเป็นต้องท�าพิธีไหว้ครูหรือเรียกอีกอย่างว่า	 พิธีขึ้นขันไหว้ครู	 เพื่อฝากตัวเป็นศิษย์ศึกษาเล่าเรียนการตีกลอง

ชัยมงคลนั้น	ถือเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์และส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง	ผู้ที่จะศึกษาเล่าเรียนศิลปะการตีกลองชัยมงคลได้ส�าเร็จและ

สมบูรณ์นั้น	จะต้องท�าพิธีไหว้ครูฝากตัวเป็นศิษย์กับครูบาอาจารย์หรือ	“พ่อครู”	เสียก่อน	ศิลปวิทยาล้านนาทุกแขนง

ย่อมมคีรเูป็นผูค้ดิค้น	สบืทอด	และถ่ายทอดจากรุน่สูรุ่น่มาอย่างยาวนาน	จนไม่อาจสบืค้นได้ว่า	ใครเป็นผูค้ดิค้นคนแรก	

ใครเป็นผู้สืบทอดบ้าง	 ดังนั้น	 ครู	 จึงประกอบด้วย	 “ครูเค้า	 ครูเถ้า	 ครูปลาย	 ครูตาย	 และครูยัง” บรรดาครูเหล่านี้		

ถือเป็นครูต้นแบบที่สมบูรณ์	 บรรดาศิษย์จะเคารพนับถือและยึดถือเป็นแบบอย่าง	 เมื่อท�าพิธีไหว้ครูแล้วบรรดาศิษย	์
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จะเรยีกครวู่า	“พ่อคร”ู	หรอื	“แม่คร”ู	เนือ่งจากพ่อครแูม่ครแูต่ละคน	ต่างกป็ระกอบด้วยภมูริูแ้ละภมูธิรรมตามแนวทาง

ของแต่ละคน	และมุ่งสั่งสอนศิษย์ทั้งศิลปวิทยาและปลูกฝังจิตวิญญาณตามคติทางพุทธศาสนาและคติท้องถิ่น	ศิษย์จึง

มีความเคารพศรัทธาต่อพ่อครูแม่ครูประดุจดั่งบิดามารดาของตน	 มักจะแสดงความกตัญญูต่อครูด้วยการตั้งใจศึกษา

เล่าเรยีนด�ารงตนให้เหมาะสม	ช่วยการงานตามโอกาสต่างๆ	ตลอดถงึการจดัพธิรีดน�า้ด�าหวัและพธิไีหว้ครปูระจ�าปีอย่าง

ต่อเนือ่ง	ซึง่พ่อครปัูจจบุนัยงัได้ยดึถอืประเพณกีารไหว้ครจูากโบราณาจารย์ซึง่ก�าหนดให้ศษิย์ผูท้ีจ่ะขอศกึษาศลิปะการ

ตีกลองชัยมงคลจากพ่อครู	จะต้องน�าเครื่องสักการะประกอบด้วย	ดอกบัว	9	ดอก	หรือดอกไม้สีขาว	ธูป	 (เทียนแส้)		

9	ดอก	เทียนไข	(เทียนสีขาว)	5	เล่ม	ใส่กรวย(สวย)	หรือพาน	พร้อมด้วยน�้าส้มป่อยน�าไปขอบูชาครูและฝากตัวเป็น

ศิษย์กับพ่อครูในวันพฤหัสบดีเท่านั้น	เพราะถือว่า	วันนี้เป็นวันครูและเป็นวันสิริมงคล	คัมภีร์มัสยาและภควตาปุราณะ

ซึง่เป็นคมัภร์ีโบราณอนิเดยีกล่าวว่า	พระพฤหสับดเีป็นเทพฤๅษทีีม่คีวามอ่อนน้อมถ่อมตน	และมคีวามเสยีสละเป็นเลศิ	

ได้รบัการยกย่องให้เป็นครหูรอือาจารย์ของเหล่าเทพเจ้า	เทวดาและสรรพวทิยาทัง้หลาย	นอกจากนัน้ยงัมบีทบาทเป็น

ผูเ้ชือ่มสมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์กบัเทพเจ้า	เป็นผูน้�าเอาความดขีองมนษุย์ไปป่าวประกาศให้เป็นทีป่รากฏในสวรรค์	และ

ยังคุ้มครองมนุษย์ให้พ้นจากความชั่วร้ายด้วย

4. ภูมิปัญญำและระเบียบในกำรตีกลองภูมิปัญญำล้ำนนำ

พระนคร	 ปญฺญาวชิโร	 (2555)	 กล่าวว่า	 การศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับกลองชัย	 หรือ	 กลองชัยมงคล		

(กลองชัยมังคละ)	 ไม่ได้จ�ากัดอยู่แต่ในเอกสารเท่านั้น	 หากแต่ยังมีความเคลื่อนไหวอยู่ในชุมชน	 ทั้งปราชญ์ผู้ช�านาญ	

อนุชนที่รับการสืบทอดกิจกรรมการน�าเสนอศิลปะการตีกลองชัยมงคลตามสถานที่และโอกาสต่างๆ	 ตลอดจนถึงช่าง

หรอืสล่าสร้างกลอง	ซึง่ถอืเป็นแหล่งข้อมลูทีม่คีวามเคลือ่นไหว	สามารถอ้างองิเป็นเชงิอรรถทีม่ชีวีติ	ทีท่�าให้เราสามารถ

ศึกษาเรียนรู้กับแหล่งข้อมูลเหล่านี้	ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติได้เป็นอย่างดี	ซึ่งพ่อครูมานพ	ยาระณะ	(พ่อครูพัน)	

บ้านสันป่าข่อย	 ต�าบลวัดเกตอ�าเภอเมือง	 จังหวัดเชียงใหม่	 ผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการ

แสดง	ประจ�าปี	2548	ถอืเป็นผูเ้ชีย่วชาญด้านศลิปะการตกีลองชยัมงคลในยคุปัจจบุนั	โดยได้รบัการสบืทอดองค์ความ

รู้มาจากพระมหาเถระครูบาเจ้ามหาวรรณ	 อดีตเจ้าอาวาสวัดแม่จ้อง	 (พ.ศ.	 2435-2478)	 ต�าบลตลาดใหญ่	 อ�าเภอ

ดอยสะเกด็	มาตัง้แต่เดก็	ซึง่ศลิปวฒันธรรมทีพ่่อครพูนัได้ถ่ายทอดให้แก่ลกูศษิย์นัน้	มลีกัษณะคงไว้ซึง่เอกลกัษณ์ดัง้เดมิ

ทุกประการ	อีกทั้งยังยึดถือตามจารีตประเพณีโบราณอย่างเคร่งครัด	ไม่มีการปรับเปลี่ยนตามยุคสมัย	สามารถอธิบาย

ด้วยลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ที่อิงอยู่กับคติทางพุทธศาสนา	 และคติของท้องถิ่นได้อย่างแนบแน่น	 ในขณะที่	

ชัชวาลย์	ทองดีเลิศ	(2553)	และสนั่น	ธรรมธิ	(2550)	ได้ให้ความเห็นว่า	การตีกลองชัยมงคล	จัดเป็นศาสตร์และศิลป์

แขนงหนึ่ง	 ของภูมิปัญญาดุริยางคศิลป์ล้านนา	ที่ว่าเป็นศาสตร์นั้น	 เพราะมีหลักการทฤษฎี	 หรือกฎเกณฑ์เหมือนกับ

ศาสตร์อื่นๆ	 ที่สามารถอธิบาย	 ฝึกฝนและถ่ายทอดให้แก่กันและกันได้	 นอกจากนั้น	 ยังสามารถถอดบทเรียนเป็นชุด

องค์ความรู้ได้อีกด้วย	ส่วนที่ว่าเป็นศิลป์นั้น	เพราะเมื่อได้ศึกษาฝึกฝน	และพัฒนาตนเอง	ตามหลักเกณฑ์แล้ว	จะท�าให้

เกิดความช�านาญคล่องแคล่ว	 และสามารถประยุกต์	 หรือดัดแปลงเพิ่มกลเม็ดเด็ดพรายลีลาท่าทางการตีกลอง	 ให้

สวยงาม	และไพเราะ	ได้ตามความสามารถ	และปฏิภาณไหวพริบของผู้ตี	จนมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะ

บุคคล
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ภำพที่ 1	ภาพวาดจิตรกรรม	เรื่องสุวรรณกักกฏชาดก,	ภาพกลองก้ามปู	หรือกลองนันทเภรี,	การขึ้นขันตั้ง		

เพื่อบรรจุหัวใจกลอง,	การประกอบพิธีขึ้นขันไหว้ครู	และการร�าไหว้ครูก่อนการตีกลองชัยมงคล	
ที่มา:	พระนคร	ปญฺญาวชิโร.	(2555).	หน้า	3,51,154,181,199,205	กลองในพระไตรปิฎกที่ปรากฎในล้านนา.	เชียงใหม่:		

ส�านักพิมพ์มรดกล้านนา.	

จากการศกึษาประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบัศลิปะกลองชยัมงคลสามารถสรปุค�าสัน้ๆ	ทีเ่ป็นสาระส�าคญัได้ในแต่ละ

ประเด็นคือ	ที่มาและคุณค่าความส�าคัญของกลองชัยมงคลได้ค�าจ�ากัดความคือ	การส่งสาร	สัญลักษณ์	และการบอกเหตุ	

ภูมิปัญญาและพิธีกรรมการสร้างกลองชัยมงคลได้ค�าจ�ากัดความคือ	ธรรมมะ	และ	ธรรมชาติ	พลังศรัทธาในตัวกลอง

ชยัมงคลได้ค�าจ�ากดัความคอื	ความเคารพและความนอบน้อม	ภมูปัิญญาและระเบยีบในการตกีลองชยัมงคลได้ค�าจ�ากดั

ความคือ	การรวมเป็นหนึ่ง	ระหว่างกลองกับผู้ตีกลอง	ซึ่งค�าจ�ากัดความที่ได้นั้นเป็นใจความส�าคัญที่สามารถน�ามาเป็น

หัวใจหลักหรือแก่นแท้ของข้อมูลทั้งหมดที่ได้ศึกษาและท�าการศึกษา	 เพื่อท�าการออกแบบตกแต่งภายในศูนย์ศิลปะ	

การแสดงต่อไป
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แผนภูมิที่ 2 แสดงสาระส�าคัญในแต่ละประเด็นของการศึกษาศิลปะกลองชัยมงคล

จากค�าจ�ากัดความในแต่ละประเด็นที่ได้คือ	 สัญลักษณ์-การส่งสาร-การบอกเหตุ,	 ธรรมมะ	 +	 ธรรมชาติ,	

เคารพ-นอบน้อม	 และรวมเป็นหนึ่ง	 (กลอง+ผู้ตีกลอง)	 สามารถสรุปและเกิดความสัมพันธ์ในการสร้างค�าส�าคัญหรือ

หัวใจที่เป็นแก่นแท้ของศิลปะกลองชัยมงคลคือ	“ธรรมเภรี”	(เสียงแห่งกลองคือเสียงแห่งธรรม)	หมายถึง	เสียงกลอง

ทีไ่ด้ยนินัน้อปุมาเปรยีบเทยีบคล้ายกบัได้ยนิเสยีงการแสดงธรรมเทศนาของพระพทุธเจ้า	เนือ่งจากกลองชยัมงคลถอืว่า

เป็นเครื่องพุทธบูชาชนิดหนึ่งที่สามารถสร้างเสียงที่ท�าให้เกิดความศรัทธา	 หรือสามารถเรียกสติสัมปชัญญะให้กับผู้ที่

ได้ยนิได้	ซึง่กลองชยัมงคลนัน้มหีน้าทีห่ลกัในการเป็นตวักลางทีส่ือ่ความหมายให้กบัผูฟั้งโดยการสร้างเสยีงทีเ่ป็นท�านอง

รปูแบบตา่งๆ	ทีม่ีผลเกีย่วกับการรับรูข้องคน	เพื่อใหผู้ฟ้งัได้คลอ้ยตามและเขา้ใจในการสื่อความหมายนัน้และสามารถ

บรรลเุป้าหมายในทางเดยีวกนัได้	ดงัเช่นการเทศนาธรรมของพระพทุธเจ้าทีท่�าให้ผูท้ีไ่ด้ฟังเกดิการรูต้วั	เลือ่มใสศรทัธา	

และต้องการปฏิบัติตนตามที่ได้ฟังค�าสั่งสอนนั้นอย่างเต็มใจ

แผนภูมิที่ 3 แสดงค�าส�าคัญของการศึกษาศิลปะกลองชัยมงคล
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จากค�าส�าคัญ	 ธรรมเภร	ี -	 เสียงแห่งกลองคือเสียงแห่งธรรม	 มีความส�าคัญทางรูปธรรมคือ	 กลองชัยมงคล	

หมายถึง	พุทธบูชา	(พุทธ	-	รู้แจ้งเห็นจริง	/บูชา	-	แสดงความเคารพ)	เป็นการบูชาพระพุทธเจ้า	ซึ่งพระพุทธเจ้าอาจ

จะหมายถึงพระศาสดาของศาสนาพุทธก็ได	้ หรือพระธรรมค�าสั่งสอนที่มีในพระพุทธศาสนา	 ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า		

“ผู้ใดเห็นธรรม	 ผู้นั้นเห็นตถาคต”	 หรือ	 ผู้ที่จะมาเป็นศาสดาแทนพระองค์หลังท่านปรินิพพานแล้วก็คือพระธรรม		

การบูชาในทางพระพุทธศาสนา	 ได้แก่	 การบูชา	 2	 รูปแบบ	 คือ	 อามิสบูชา	 (การบูชาด้วยสิ่งของ)	 และปฏิบัติบูชา		

(การบชูาด้วยการปฏบิตัติาม)	ดงันัน้พทุธบชูา	จะเป็นการบชูาพระพทุธเจ้ากไ็ด้	หรอืบชูาพระธรรมกไ็ด้	ด้วยสิง่ของหรอื

การปฏิบัติตามก็ได	้ ซึ่งกลองชัยมงคลคือ	 เสียงสร้างศรัทธาหรือเสียงเรียกสต	ิ และการตีกลองนั้นจะต้องมีการร่ายร�า

ประกอบการตีกลองเพื่อสื่อความหมายที่เป็นสิริมงคล	ส่วนความส�าคัญทางนามธรรมคือ	กลองชัยมงคลมีจุดประสงค์

หลักคือเสียงกับความรู้สึก	เสียงเรียกสติ	และมีหน้าที่หลักคือ	การสื่อความหมาย	(ท่วงท่า/ลีลา	+	ดนตรี)

จากหน้าทีห่ลกัคอืการสือ่ความหมาย	(ท่วงท่า/ลลีา+ดนตร)ี	พบว่าองค์ประกอบย่อยของกลองชยัมงคลและ

องค์ประกอบของเสียงดนตรีนั้นมีความสัมพันธ์กันในเรื่องของการให้เสียงรูปแบบต่างๆ	ซึ่งเป็นลักษณะของเสียงที่จัด

เรียงเป็นระเบียบ	มีแบบแผนโครงสร้างที่ชัดเจน	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ	สุนทรีย์	การศึกษา	และการบ�าบัดจิตใจ	ซึ่ง

ถือว่ากลองชัยมงคลเป็นศิลปะว่าด้วยเรื่องรูปลักษณ	์ ลีลา	 ท�านอง	 คุณภาพของเสียง	 ความกลมกลืนที่สอดประสาน

อย่างลงตัว

จากรายละเอียดและประเด็นค�าส�าคัญที่ได้	สามารถน�าไปใช้ในการออกแบบศูนย์ศิลปะการแสดงตั้งแต่การ

ก�าหนดพันธกิจของโครงการ	ออกแบบกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ	ออกแบบพื้นที่ใช้สอย	ออกแบบผังโครงการ	

ตลอดจนการออกแบบตกแต่งภายใน	หลงัจากนัน้จงึน�าประเดน็และค�าส�าคญัของศลิปะกลองชยัมงคลมาคลีค่ลาย	เพือ่

น�าไปใช้ในการออกแบบ	ทั้งเรื่องการวางผังโครงการ	 รูปแบบอาคาร	 และการออกแบบตกแต่งภายในศูนย์ศิลปะการ

แสดง	โดยมีรายละเอียดดังนี้

ภำพที่ 2 แสดงภาพลายเส้นที่ได้จากค�าส�าคัญของศิลปะกลองชัยมงคล

1.		 การวางผังโครงการ	ได้น�าเอาค�าส�าคัญคือธรรมเภรีเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบ	โดยใช้	“ธรรมะ”	

ในการแบ่งล�าดับความส�าคัญของหน้าที่ภายในโครงการ	 และใช้	 “เภรี”	 ในการออกแบบรูปลักษณ์การจัดวางพื้นที่

ภายในโครงการ	ตลอดจนการออกแบบลักษณะของตัวอาคารภายในโครงการ
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ภำพที่ 3 แสดงแนวความคิดในการวางผังอาคาร

2.	 การวางผังพื้นที่ภายใน	 ได้น�าเอาแนวความคิดและลักษณะของ	 “ธรรมะ-ธรรมจักร”	 มาใช้ในการ

ออกแบบโดยเปิดพื้นที่โล่งส่วนกลางเพื่อใช้เป็นพื้นที่จุดศูนย์รวมของโครงการ	เปรียบเสมือนส่วนดุมของธรรมจักร	คือ	

โพธปัิกขยิธรรมทีถ่อืเป็นจดุศนูย์รวมของศาสนา	ในเชงิการออกแบบจดุศนูย์รวมของโครงการคอืพืน้ทีท่ีก่ลุม่ผูใ้ช้บรกิาร	

คือ	กลุ่มวัยรุ่นตอนกลาง	อายุระหว่าง	15-18	ปี	(กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย)	ต้องการมากที่สุดเพื่อเป็นพื้นที่กิจกรรม

อเนกประสงค์ที่มากกว่าการมาเรียนและศึกษาอย่างเดียว	 แต่เป็นพื้นที่ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้ใช้บริการทุกๆ	 คน		

ส่วนต่อมาคือการสร้างทางสัญจรโดยรอบพื้นที่ที่เป็นจุดศูนย์รวมและจ่ายไปยังพื้นที่บริการส่วนต่างๆ	 เพื่อสร้างความ

หมุนเวียนให้กับพื้นที่ภายใน	เปรียบเสมือนส่วนก�าของธรรมจักร	(ปฏิจจสมุปบาท)	คือ	การที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันจึง

เกดิมขีึน้หมนุเวยีนไปตามวฏัฏะ	และส่วนสดุท้ายเป็นพืน้ทีใ่ห้บรกิารของโครงการทีล้่อมรอบส่วนศนูย์กลางของโครงการ	

ซึง่เป็นส่วนสาระส�าคญัของโครงการที่ท�าใหผู้เ้ข้าถงึกลายเป็นผูท้ีม่ีความรูค้วามสามารถ	โดยเปรียบเสมอืนส่วนกงของ

ธรรมจักร	(อริยสัจ	4)	คือ	ความจริงที่ท�าให้ผู้เข้าถึงกลายเป็นอริยะ	ซึ่งเป็นสาระส�าคัญหรือสัจธรรมของพุทธศาสนา

ภำพที่ 4	แสดงผังพื้นที่ภายในโครงการศูนย์ศิลปะการแสดง
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3.		 พื้นที่ส่วนโถงติดต่อสอบถามส่วนหน้า	 ใช้ประเด็นเรื่องความเคารพ-นอบน้อมในการออกแบบ	 จ�าลอง

บรรยากาศในเรื่องพิธีน�ากลองถวายให้กับวัด	 โดยเปรียบเปรยพื้นที่ติดต่อสอบถามคือบริเวณประตูหน้าวัด	 เป็นส่วน

ต้อนรับขบวนกลองที่จะน�าถวายให้กับวัด	เช่นเดียวกับส่วนติดต่อสอบถามที่เป็นพื้นที่ต้อนรับส่วนแรกก่อนที่จะเข้าไป

ในพืน้บรกิารส่วนต่างๆ	และพืน้ทีน่ัง่พกัคอยคอืบรเิวณส่วนหน้าทางเข้าวดั	เป็นส่วนขบวนกลองทีม่กีารประดบัตกแต่ง

ขบวนด้วยเครื่องพุทธบูชาต่างๆ	เช่น	ขันดอก	ไม้หอม	เครื่องเงิน	เครื่องเขิน	อูบค�า	ตุงและธงสีต่างๆ	ซึ่งพร้อมที่จะสวด

ค�าถวายกลองเพื่อน�าถวายแก่วัด	พื้นที่พักคอยจึงน�าเอาความสนุกสนานปีติยินดี	และสีสันของการถวายกลองมาใช้ใน

การออกแบบ	และสร้างจุดน�าสายตาในพื้นที่ส่วนกลางเป็นเครื่องพุทธบูชาตามแบบของล้านนา

ภำพที่ 5 แสดงทัศนียภาพภายในส่วนโถงติดต่อสอบถามโครงการศูนย์ศิลปะการแสดง

4.		 ส่วนการแสดงดรุยิางคศลิป์ล้านนา	ใช้ประเดน็เรือ่ง	“รวมเป็นหนึง่”	ในการออกแบบ	โดยใช้เอกลกัษณ์

ของกลองชัยมงคลที่เปรียบเสมือนจุดศูนย์กลางที่ให้ผู้คนมารวมตัวกันเพื่อจุดประสงค์เดียวกัน	 และเชื่อมโยงระหว่าง

พื้นที่ส่วนเวทีแสดงและพื้นที่ส่วนนั่งชมเข้าด้วยกัน	 ด้วยลักษณะของกลองที่สร้างจากวัสดุต่างชนิดกันแต่น�ามาผสาน	

เชือ่มโยงกนัจนท�าให้เกดิกลองทีม่พีลงัขึน้	และใช้ไฟซ่อนผนงัด้านข้างในการตกแต่งและส่วนฉากหลงัเวทไีด้ใช้งานระบบ

จอ	LED	เพื่อสร้างความน่าสนใจและบรรยากาศที่ปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาในการแสดง
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ภำพที่ 6 แสดงทัศนียภาพภายในส่วนการแสดงโครงการศูนย์ศิลปะการแสดง

อภิปรำยผล
1.	การศกึษา	และวเิคราะห์ถงึการประยกุต์ใช้ศลิปะกลองชยัมงคลสูก่ารออกแบบภายในศนูย์ศลิปะการแสดง

ได้	สามารถเกิดการประสมประสานแนวคิดในแบบรูปธรรมและในแบบนามธรรม	จนเกิดงานออกแบบตกแต่งภายใน	

ในรูปแบบใหม่ได้อย่างลงตัวและเหมาะสม

ข้อเสนอแนะ
1.	 เชิงวิชาการ

	 1.1	 ธรรมเภรี	 เป็นค�าส�าคัญ	 ของตัวแปรอิสระต้องบ่งบอกได้ถึงลักษณะ	 คุณสมบัติให้ชัดเจนว่าเป็น

อย่างไร	 ในรูปแบบของนามธรรม	 และรูปธรรม	 ซึ่งการออกแบบทั้งหมดต้องสอดคล้องกับค�าส�าคัญ	 ต้องอธิบายให้

ชัดเจน	 เพราะส่งผลสู่การออกแบบว่าได้อะไร	 และเอามาออกแบบอย่างไร	 ฉะนั้นต้องน�าค�าส�าคัญ	 มาใช้ให้ถูกต้อง		

ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกันยิ่งขึ้น

2.	 เชิงนโยบาย

	 2.1	 การออกแบบภายในศนูย์ศลิปะการแสดงนัน้ควรลดทอนรายละเอยีดให้น้อยลงโดยเลอืกใช้เฉพาะ

แก่นแท้ของค�าส�าคัญเพื่อสร้างจุดเด่นให้กับงานมากขึ้น	

	 2.2	 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงปัญหา	อุปสรรค	และผลลัพธ์ต่างๆ	ที่เกี่ยวกับรูปแบบของศิลปะกลอง

ชัยมงคลเช่น	 ด้านความยากง่ายในการปรับเปลี่ยนรูปแบบของศิลปะกลองชัยมงคลมาใช้ในการออกแบบ	 หรือ

ประสิทธิผลจากการออกแบบตกแต่งภายในเพื่อให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
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