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ชื่อผู้ค้นคว้า : นางสาวภัสสร ภู่ประเสริฐ 

ชื่อเรื่อง : การจ าแนกลวดลายบนหน้ากลองมโหระทึกแบบ HEGER I ในประเทศไทย 

อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาเฉพาะบุคคล : ผศ.ดร. ประภัสสร์ ชูวิเชียร  

(33 หน้า) 

  มโหระทึกเป็นวัตถุที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือตอบสนองความเชื่อในสังคมยุคก่อนประวัติศาสตร์ของชาว

อุษาคเนย์ เป็นต้นก าเนิดของดนตรียุคดึกด าบรรพ์ที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของเผ่าพันธุ์ดั้งเดิม                

ทั้งในแง่เทคโนโลยีการผลิตแบบอุตสาหกรรม นวัตกรรมการขนส่ง ‘สินค้า’ ที่มีคุณค่าทางจิตใจ ของมีค่าเช่นนี้

จะได้รับการประดับลวดลายที่สะท้อนต่อความเป็นอยู่ วิถีชีวิตและความเชื่อของผู้ผลิตได้เป็นอย่างดี               

ลักษณะการประดับลวดลายมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ความนิยมและฝีมือช่าง ของต้นแบบจาก

วัฒนธรรมด่งเซินย่อมแตกต่างจากของที่ผลิตเองในท้องถิ่น ดังนั้นกลองมโหระทึกในประเทศไทยจึงเกิดความ

หลากหลายของลวดลายขึ้นจนเป็นที่น่าสังเกตว่าประเทศไทยอาจมีการผลิตมโหระทึกข้ึนในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง 

ด้วยเหตุที่ว่าพบแม่พิมพ์กลองในประเทศเป็นส่วนผลักดันให้ข้อสงสัยมีความเป็นไปได้มากยิ่งข้ึน 

 การศึกษาศิลปกรรมลวดลายบนหน้ากลองมโหระทึกในประเทศจึงเกิดขึ้นเพ่ือยืนยันถึงการติดต่อ

สัมพันธ์กันของเวียดนามทางเหนือและประเทศไทยที่อยู่ใต้ลงมา และความเป็นพ้ืนถิ่นที่ปรากฏผ่านลวดลาย  

จากการศึกษาพบว่าระเบียบของลวดลายบนหน้ากลองมโหระทึกมีความแน่นอน สามารถจัดจ าแนกและ

ก าหนดอายุสมัยได้ชัดเจนซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงจากลายเสมือนจริงไปสู่นามธรรม แถบลายที่โดดเด่นและมี

การคลี่คลายลายมากที่สุด คือ แถบลายอิสระ ที่ทุกลายพัฒนามาจากลายคนสวมขนนก ในขณะเดียวกัน เมื่อ

เปรียบเทียบลวดลายที่พบในประเทศกับแหล่งอ่ืน พบว่ามีลวดลายที่เกิดขึ้นเองในประเทศไทย คือ ลายคนสวม

ขนนกแบบนั่งเสมือนจริงซึ่งมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบที่ถูกพัฒนาขึ้นในท้องถิ่นไม่ได้ อิงกับรูปแบบจากภายนอก  

อย่างไรก็ตามลายคนสวมขนนกแบบนั่งเสมือนจริงนั้นอาจได้รับแรงบันดาลใจมาจากลวดลายบริเวณอกกลอง

มักประดับลายคนสวมขนนกนั่งบนเรือ ก็เป็นได้ ส าหรับการก าหนดอายุลวดลายแบบท้องถิ่นสันนิษฐานว่า

เกิดขึ้นไปพร้อมกับการแพร่กระจายตัวของกลองมโหระทึกทั่วทั้ งภูมิภาค คือ ช่วงยุคเหล็ก (2500 ปีมาแล้ว)  
ไม่อาจระบุชี้ชัดได้เนื่องจากไม่ได้ค้นพบจากการขุดค้นทางโบราณคดี  

ภาควิชาประวตัิศาสตร์ศลิปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศลิปากร ปีการศึกษา 2558 
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บทท่ี 1  

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 มโหระทึก เป็นค าเรียกกลองส าริดที่พบในประเทศไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่บ่งบอกถึง

ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและระบบสังคมของมนุษย์สมัยโลหะเพราะการหล่อโลหะ มีกรรมวิธีหลาย

อย่าง คนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ต้องรู้จักการคัดสรรวัตถุดิบจากธรรมชาติร่วมกับการควบคุมไฟเพ่ือใช้ถลุง

โลหะ นับว่าเป็นเรื่องยากและเชื่อว่าต้องเป็นคนเฉพาะกลุ่มจึงเกิดช่างเฉพาะทางขึ้น ท าให้เห็นถึงระบบสังคมที่

มีความซับซ้อนมากกว่าในสังคมยุคก่อนหน้า นอกจากนั้น มโหระทึกไม่ได้ผลิตขึ้นมาเพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวันแต่

ผลิตเพ่ือใช้ในพิธีกรรมเพราะการประดับลวดลายบนกลองมโหระทึกเป็นความต้องการที่นอกเหนือไปจากความ

ต้องการพ้ืนฐาน แสดงให้เห็นว่ามโหระทึกมีความหมายมากกว่าสิ่งของทั่วไปซึ่งลวดลายเหล่านี้ก็ล้วนมี

ความหมายทั้งสิ้น กลองมโหระทึกจึงสะท้อนภาพความคิดที่แสดงออกผ่านงานศิลปกรรมและแสดงให้เห็นถึง

งานฝีมือก่อนประวัติศาสตร์ 

 หากมองในภาพรวมลวดลายบนกลองมโหระทึกเหมือนกันแถบทั้งสิ้น กล่าวคือ มีลายดาวเป็นลวดลาย

ที่อยู่ตรงกลางกลองมโหระทึกทุกใบ มีการจัดแถวลายด้วยเส้นที่คาด พบบางใบที่ลวดลายเหมือนกันทุก

ประการ แต่เมื่อพิจารณาให้ถี่ถ้วนแล้วจะพบว่ามีความแตกต่างกันในรายละเอียด ทั้งตัวลายที่ใช้เทคนิคต่างกัน 

ระยะการแบ่งช่องลาย ขนาดและต าแหน่งที่ปรากฏบนกลองแต่ละใบ ส่วนมากแล้วลวดลายแค่คล้ายแต่ไม่

เหมือนกันทั้งหมด 

 ผู้วิจัยเห็นความน่าสนใจของลวดลายบนกลองมโหระทึกเพราะกลองมโหระทึกแต่ละใบมีความ

แตกต่างกันแม้ถูกจัดอยู่ในวัฒนธรรมเดียวกันและนอกจากกลองมโฆระทึกจะเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบ

พิธีกรรมในวาระต่างๆตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันแล้ว ถ้ามองในด้านเทคนิคของลายเดียวกันจะ

เหมือนกันทั้งแถวลาย แสดงให้เห็นถึงการผลิตซ้ าในลักษณะอุตสาหกรรม อาจมีส่งออกหรือของแลกเปลี่ยนใน

อุษาคเนย์ เนื่องจากพบลวดลายบนกลองมโหระทึกที่พบในประเทศไทยเพ่ือแบ่งประเภทและตรวจสอบรูปแบบ

ของลวดลาย เทคนิค ขนาดและต าแหน่งของลาย เพ่ือหาระเบียบลวดลายบนหน้ากลองมโหระทึกและอาจท า

ให้เห็นอิทธิพลจากต่างถ่ินหรือแหล่งผลิตกลองชิ้นนั้นก็เป็นได้ 

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของปัญหา 

1. เพ่ือศึกษาลวดลายบนหน้ากลองมโหระทึกที่พบในประเทศไทยว่าพบลายใดบ้าง 
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2. เพ่ือน าลวดลายมาจัดกลุ่ม เปรียบเทียบลวดลายบนหน้ากลองมโหระทึกจากแหล่งต่างๆ ใน

ประเทศไทยและแหล่งอ่ืนๆ ที่สามารถก าหนดอายุได้ 

3. เพ่ือน าข้อมูลของลวดลายบนหน้ากลองมโหระทึกมาวิเคราะห์ความส าคัญของแต่ละลาย 

รวมทั้งมองความสัมพันธ์ของกลองมโหระทึกที่พบในประเทศไทยกับกลองมโหระทึกจาก

แหล่งอื่น 

สมมติฐานของการศึกษา 

1. กลองมโหระทึกที่พบในประเทศไทยมีพัฒนาการจากลวดลายเรียบง่ายไปเป็นลายซับซ้อน

และประดิษฐ์มากข้ึน มีการเพ่ิมแถวลายและลักษณะลายเล็กลงรวมทั้งเทคนิคการท าให้

เปลี่ยนแปลงจากลายที่โค้งมน คล้ายการปั้นดินเป็นลายที่ใช้เครื่องมือปลายแหลมขูดขีดให้

เกิดลวดลาย 

2. กลองมโหระทึกที่พบในประเทศไทยส่วนมากไม่ได้เกิดจากการผลิตในประเทศไทยแต่มีแหล่ง

ผลิตอยู่บริเวณประเทศเวียดนาม 

ขอบเขตของการศึกษา 

1. ลวดลายบนหน้ากลองมโหระทึกสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย 

ขั้นตอนที่ใช้ในการศึกษา 

1. ค้นคว้าข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษารูปแบบของลวดลายบนหน้ากลองมโหระทึก

สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

2. จัดกลุ่มและแบ่งประเภทของลายบนหน้ากลองมโหระทึกตามรูปแบบที่พบในประเทศไทย 

3. เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์ศิลปะ คือ 1.เทคนิค ต าแหน่งและขนาดของลาย  

2.ระเบียบของลวดลาย 3. เปรียบเทียบความสัมพันธ์ที่พบจากแหล่งอ่ืน 

4. ตรวจสอบกับข้อมูลสมมติฐานเบื้องต้น 

5. สรุปผลที่ได้จากการศึกษาและน าเสนอในรูปแบบของรายงาน 

แหล่งข้อมูลที่ใช้การศึกษา 

1. ข้อมูลทางด้านเอกสาร ได้แก่ หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร, หอ้งสมุดศูนยม์านุษยวิทยาสริินธร และ

ห้องสมุดปรดีี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2. ข้อมูลส ารวจภาคสนามตามพิพิธภณัฑ์ต่างๆในประเทศไทยท่ีมีการจดัแสดงกลองมโหระทึก 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ท าให้ทราบว่าลวดลายบนหนา้กลองมโหระทึกท่ีพบในประเทศไทยว่าพบลายใดบ้าง 

2. ท าให้เกิดจากการจัดกลุม่และศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบของลายหนา้กลองมโหระทึกในประเทศไทยกบั

ลวดลายบนหน้ากลองมโหระทึกจากแหล่งอ่ืน 
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บทที่ 2 

ข้อมูลการจัดจ าแนกกลองมโหระทกึ 

2.1 การจัดจ าแนกรูปแบบกลองมโหระทึก 

ในช่วงแรกกลองมโหระทึกถูกค้นพบครั้งแรกในหมู่เกาะอินโดนีเซียและเวียดนามโดยชาวตะวันตก       

จึงได้น าไปจัดแสดงที่ยุโรปในฐานะวัตถุมีค่าของดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อมากลองมโหระทึกถูกพบ

มากขึ้นทั่วทั้งอุษาคเนย์รวมไปถึงจีนตอนใต้มากกว่าห้าร้อยใบ1 ท าให้ได้รับความสนใจและศึกษาอย่างจริงจัง

เรื่องการจัดแบ่งประเภททฤษฏีแหล่งก าเนิดและการแพร่กระจายตัว 

วิธีการศึกษากลองมโหระทึกนั้น ส่วนใหญ่เป็นการจัดรูปแบบซึ่งเป็นกระบวนการทางประวัติศาสตร์

ศิลปะที่ช่วยให้วัตถุจ านวนมากที่มีรูปแบบเดียวกันมารวมกัน เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบหาความเหมือนและ

ความแตกต่างที่ปรากฏจากการจัดจ าแนก สามารถท าให้ถึงเปลี่ยนแปลงของวัตถุแบบหนึ่งไปเป็นอีกแบบหนึ่ง  

การจัดแบ่งรูปแบบกลองมโหระทึกเกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่พบกลองมโหระทึกจ านวนมาก Franz 

Heger(ฟรานซ์ เฮเกอร์) จึงน ากลองมโหระทึกจากจีนและเวียดนามจ านวน165 ใบ2 มาจัดรูปแบบ โดย

แบ่งเป็น 4 แบบซึ่งลักษณะกลองมโหระทึกของประเทศจีนและเวียดนามนั้นมีความแตกต่างกัน เฮเกอร์จึง

แบ่งแยกกลองมโหระทึกในสองประเทศออกจากกัน เนื่องจากกลองมโหระทึกในเวียดนามมีรูปทรงของกลอง

แบ่งออกเป็น 3 ส่วนอย่างชัดเจน คือ หน้ากลองเป็นส่วนที่กว้างที่สุดตัวกลองมีลักษณะเป็นทรงกระบอก ส่วน

ฐานผายออก สามารถแบ่งแยกย่อยลวดลายได้หลายแบบ กลองลักษณะนี้จะเรียกว่า แบบ HEGER 1 ส่วน

กลองที่พบในจีนจะมีลักษณะรูปทรงแบ่งได้เป็น 2 ส่วนโดยตัวกลองกลืนไปกับฐานกลอง นิยมตกแต่งลวดลาย

แบบจีน เช่น ลายประแจจีน ลายเมฆ เป็นต้น ลักษณะแบบนี้เรียกว่า HEGER 4  

หลังจากนั้น Wen Yu พบกลองมโหระทึกแบบ HEGER 1 ที่ประเทศจีน เหล่านักวิชาการจีนจึง

พยายามปรับการจ าแนกรูปแบบให้เข้ากับลักษณะที่พบในประเทศของตนและจ าแนกเฉพาะกลองมโหระทึกที่

พบในประเทศจีนเท่านั้น จนได้ข้อสรุปว่า ทฤษฏีของ Shih Chung Chien ได้รับการยอมรับมากที่สุด                

การจัดกลุ่มและเรียกชื่อจะใช้ตามสถานที่ที่พบได้ 8 กลุ่ม ซึ่งกลุ่ม  SHI ZHAI SHAN(สือไจ้ซาน) เป็นรูปแบบ

และก าหนดอายุตรงกับ HEGER 1 อย่างไรก็ตาม กลองมโหระทึกในประเทศจีนมีการผลิตอย่างยาวนานมา

จนถึง 
                                                           
1Gert-JanBartraandWillemAmoldCasparie, ed., Modern Quaternary Research in Southeast Asia V.10.(Rotterdam: 

A.A.Balkema), P.15-22. 
2เมธินี จิระวัฒนา,กลองมโหระทึกในประเทศไทย.(กรุงเทพฯส านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร), หน้า 18-26. 

จ น ถึ งส มั ย ป ระ วั ติ ศ าส ต ร์  รู ป ท ร งแ ล ะล วด ล าย บ างล าย ยั ง ค งอ ยู่ แ ล ะค ล้ า ย กั บ  HEGER 1                                   

แม้เปลี่ยนช่วงสมัยแล้ว 1 
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A กลุ่มย่อย I B กลุ่มย่อย II C กลุ่มย่อย II D กลุ่มย่อย II E กลุ่มย่อย I 
 

ภาพที่ 1 ภาพการจัดรูปแบบรูปทรงและหน้ากลองมโหระทึกแบบเวียดนาม  
ด้านนักวิชาการเวียดนาม Pham Huy Thong ก็ได้จัดรูปแบบใหม่โดยรวบรวมกลองมโหระทึกที่พบ

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาจัดรูปแบบโดยเจาะลึกลงไปในส่วนลวดลายเป็นหลัก(ภาพที่ 1) ใช้อักษรโรมันใน

การเรียกชื่อรูปแบบ แบ่งได้ 5 แบบ3 ในแต่ละแบบจะมีการแบ่งย่อยลวดลายอันเป็นการจัดรูปแบบอย่าง

ครบถ้วนทั่วทั้งภูมิภาคและสามารถน ามาใช้เปรียบเทียบลวดลายบนกลองมโหระทึกได้สมบูรณ์ท่ีสุด   

เนื่องจากกลองมโหระทึกพบในประเทศจีนและเวียดนามมากจึงมีทฤษฏีเรื่องแหล่งก าเนิดวัฒนธรรม

ฆ้อง ซึ่งเชื่อว่าเกิดขึ้นในวัฒนธรรมด่งเซิน ทางตอนเหนือของเวียดนามและวัฒนธรรมเตียน ทางตอนใต้ของ

ประเทศจีนเพราะเจอกลองมโหระทึกที่เก่าที่สุด คือ แบบ HEGER 1 ก าหนดอายุช่วง 700 – 100 ปีก่อน

คริสตกาล และ ปรากฏหลักฐานจากเอกสารจีนกล่าวถึงการหล่อกลองมโหระทึกในมณฑลกวางตุ้งช่วง 500 ปี

ก่อนคริสตกาล รวมถึงการวิเคราะห์รูปทรงในช่วงระยะแรก4 พบที่เวียดนามตอนเหนือจนถึงจีนตอนใต้ เป็น

ส่วนยืนยันว่ากลองมโหระทึกมีแหล่งก าเนิดบริเวณทางตอนเหนือของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากที่ได้กล่าวไป

ว่า กลองมโหระทึกมีการแพร่กระจายตัวทั่วภูมิภาค มาจนถึงประเทศอินโดนีเซียแต่ในฝั่งทางใต้ไม่พบกลอง

แบบ HEGER 1 ท าให้เชื่อว่าแพร่กระจายตัวจากเหนือลงมาใต้  

 

 

 

                                                           
3Ha Thuc Can transalated, The Bronze Dong Son drums. 1989,P.26-81. 
4Keiji Imamura, “The Distribution of Bronze Drums of the Heger I and Pre-I Types: Temporal Changes and Historical 
Background”, Bulletin of department of archaeology ,No.24 (2010) accessed on 21 April 2016. 
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2.2 ประวัติการค้นพบและศึกษากลองมโหระทึกในประเทศไทย 

 ยุคบุกเบิก ประเทศไทยพบกลองมโหระทึกครั้งแรกเมื่อ Per Sorensen และ H.R. Van Heekeren

นักโบราณคดีชาวเดนมาร์ก ขุดพบกลองมโหระทึกท่ีถ้ าองบะ จังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย จ านวน 4 ใบ ใน

ปี 2503-2505 และ 2508-2509 ต่อมา ศาสตราจารย์ ชิน อยู่ดี ได้เขียนหนังสือและบทความเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมดองซอนและกรรมวิธีการหล่อกลองมโหระทึกในประเทศจีน5 ท าให้ความรู้เรื่องกลองมโหระทึกใน

ประเทศไทยกว้างข้ึน  

ยุครุ่งเรือง เป็นระยะที่พบกลองมโหระทึกในภูมิภาคอ่ืนและตีพิมพ์เผยแพร่เกี่ยวกับการค้นพบและ

ตีความสัญญะต่างๆที่ปรากฏผ่านลวดลายบนกลองมโหระทึกทั้งประเทศไทย จีนและเวียดนามเป็นภาษาไทย  

จนกระทั่งเกิดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่องโบราณคดีไทย-เวียดนามเปรียบเทียบวัฒนธรรมยุค

โลหะ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กลองมโหระทึกก็เป็นหนึ่งในหัวข้อที่ถูกน าเสนอในงานนี้ โดยพรพล ปั่น

เจริญได้สรุปศึกษาเกี่ยวกับกลองมโหระทึกไทย จีนและเวียดนาม ที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่เป็นวิทยานิพนธ์ของ

มหาวิทยาลัยศิลปากรในปี 2542 ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงกลองมโหระทึกทั้งสามประเทศไทยเข้าเดียวกัน และ 

นักวิชาการเวียดนามได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกลองมโหระทึกในประเทศไทยกับการจัดรูปแบบของ

เวียดนามไว้ในงานนี้ด้วยเช่นกัน6 หลังจากนั้น กรมศิลปากรได้จัดท าหนังสือรวบรวมกลองมโหระทึกที่พบใน

ประเทศไทย มีรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบและความรู้ด้านโลหวิทยาซึ่งไม่ได้รับการพูดถึงในหนังสือเล่มอ่ืน

มากนัก เปรียบเสมือนสารานุกรมในการค้นคว้าความรู้เรื่องกลองมโหระทึกในประเทศไทยมาจนปัจจุบัน   

การศึกษากลองมโหระทึกเริ่มสบเซาลง จนกระทั่งมีข้อมูลใหม่ในช่วงปี 2552-2555 มีการด าเนินการ

ขุดค้นแหล่งโบราณคดีโนนหนองหอ อ.นิคมค าสร้อย จ.มุกดาหาร พบแม่พิมพ์กลองมโหระทึกจ านวน 9 ชิ้น  

ท าให้ทราบว่ากลองมโหระทึกในประเทศไทยไม่ได้มีรับมาจากเวียดนามหรือจีนเท่านั้น หากแต่ท าขึ้นเองใน

ประเทศไทยด้วย 

 

 

 

                                                           
5ชิน อยู่ดี, “กลองมโหระทึก” ใน โบราณคดี, ฉ.4(เม.ย.-มิ.ย. 2512): น.48-67. 
6 Trinh Sinh. A Comment on the Bronze Drums Discovered in Thailand. In สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
โบราณคดีไทย-เวียดนามเปรียบเทียบยุคโลหะ,น.93-102. 
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2.3 กลองมโหระทึกแบบ HEGER 1 ในประเทศไทย 

ประเทศไทยยังไม่มีการจัดรูปแบบเป็นของตนเองจึงอาศัยการอ้างอิงจากแบบ HEGER เป็นหลักเพราะ

เป็นการจัดแบ่งประเภทอย่างกว้างและใช้การจ าแนกของเวียดนามในการแบ่งย่อยรายละเอียดลวดลายบนหน้า

กลองมโหระทึก 

การจัดแบ่งรูปแบบกลองมโหระทึกในประเทศไทยกับระบบทั้ง 3 อย่าง พรพล ปั่นเจริญได้จัดท าไว้

แล้วโดยเปรียบเทียบกลองมโหระทึกจาก 3 ประเทศ มีสาระส าคัญ ดังนี้7 

1. กลองมโหระทึกแบบเฮเกอร์1 ในประเทศไทยตรงกับแบบสือไจ้ซานและเหลิงสุ่ยซง ของจีนและ แบบ A B C 

และ E ของเวียดนาม   

2. กลองมโหระทึกในประเทศไทยไม่มีแบบ PREHEGER ว่านเจียป้า หรือ แบบ D ที่เป็นลักษณะเก่าแก่ท่ีสุดจึง

ท าให้เห็นว่าประเทศไทยได้รับวัฒนธรรมฆ้องมาจากทางเหนือของอุษาคเนย์ มิได้ผลิตขึ้นเองในระยะแรกเริ่ม 

3. กลองมโหระทึกที่พบในจังหวัดอุตรดิตถ์ (กป.1) และ กลองมโหระทึกที่อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ไม่

พบในประเทศจีนและเวียดนามท าให้เกิดข้อสังเกตว่าอาจเป็นระยะที่ไทยมีการผลิตเองแล้ว 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7พรพล ปั่นเจริญ.การเปรียบเทียบรูปแบบกลองมโหระทึกในประเทศไทย ประเทศจีนและประเทศเวียดนาม. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
(โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์)),น.434-438. 
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บทที่ 3  

การวิเคราะห์เปรียบเทียบและก าหนดอายุลวดลายบนหน้ากลองมโหระทึกในประเทศไทย 

3.1 การจ าแนกลวดลายและเปรียบเทียบลวดลายบนหน้ากลองมโหระทึกในประเทศไทยกับแหล่งอ่ืน 

หากมองเฉพาะกลองมโหระทึกในประเทศไทยคงไม่อาจตัดสินได้ว่าลวดลายเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างดี

นักเพราะกลองมโหระทึกแบบ HEGER I มีจ านวนน้อยและไม่สามารถน ามาก าหนดอายุกลองมโหระทึกได้เลย

เพราะไม่พบในการด าเนินการทางโบราณคดี จึงต้องอาศัยการเทียบเคียงกับประเทศอ่ืนที่พบกลองมโหระทึก

โดยเฉพาะเจ้าของวัฒนธรรมฆ้อง คือ วัฒนธรรมด่งเซิน  

3.1.1 การจ าแนกลวดลายบนหน้ากลองมโหระทึก 

รายละเอียดของลวดลายบนหน้ากลองมโหระทึกประเทศไทยสามารถจ าแนกกลุ่มลวดลายตามแถบ

ลายได้ 4-6 แถบลายดังนี้ 

ลายดาวและลายระหว่างรัศมีดาว 

 

 

 

แถบลายดาว (ภาพที่ 2) เป็นลายที่อยู่ตรงกลางปรากฏ

เสมอบนหน้ากลองมโหระทึก รูปทรงของรัศมดีาวจะอวบ

บริเวณโคนที่ติดกับลายวงกลมตรงกลาง ส่วนปลายจะ

เรียวแหลม ท าให้เกิดความกลมกลืนกันระหว่างดาวและ

รัศมีดาว ลักษณะนี้ถือเป็นเอกลักษณ์ของมโหระทึกแบบ

HEGER I  

 

ลายระหว่างรัศมีดาวยังคงเป็นแถบลายเดียวกับลายดาวเพราะลายนี้เป็นลายที่ท าขึ้นเพ่ือเติมช่องว่าง

ของรัศมีดาวให้ล้อไปกับแถบลายอ่ืนที่เป็นวงกลม ลายระหว่างรัศมีดาวเกิดจากการประกอบลายในกรอบ

สามเหลี่ยมในลักษณะสมมาตร เน้นการประกบเข้าสู่แกนกลางของลาย เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับกลอง

 
ภาพที่  2 ภาพลายเส้นแสดงต าแหน่งลายดาวและ  
          ลายรัศมีระหว่างดาว  
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มโหระทึกในประเทศเวียดนามยังไม่พบความแตกต่าง เนื่องจากมโหระทึกในเวียดนามเองก็ใช้ลายดาวที่มีแฉ

กลายจ านวนไม่เท่ากัน ลายระหว่างรัศมีดาวไม่มีแบบแผนเช่นกัน นอกจากทั้งสองลายพบว่าการตกแต่งลายบน

กลองมโหระทึกส่วนใหญ่จะมีความสัมพันธ์กับลายอ่ืนๆ เช่น หากกลองมโหระทึกมีลวดลายน้อย จ านวนของ

แฉกดาวก็จะน้อยและลายระหว่างรัศมีดาวจะมีรายละเอียดน้อยตามไปด้วย นอกจากนั้นลายเรขาคณิตก็จะใช้

ลายที่กล่าวมาทั้งหมดสลับกันไปโดยไม่มีแบบแผน แต่ในประเทศเวียดนามพบลายเรขาคณิตแบบสามเหลี่ยม

และลายเส้นซิกแซกเพ่ิมมา 

ลายเรขาคณิต 

 

 

 ชุดลายเรขาคณิตชั้นนอก 

 

   ชุดลายเรขาคณิตชั้นใน 

    ลายเรขาคณิตชั้นกลาง 

 

 

 

 

แถบลายเรขาคณิตมี 2-3 ต าแหน่ง คือ ลายเรขาคณิตชั้นในเป็นลายที่ล้อมรอบดาว ลายเรขาคณิตชั้น

กลางเป็นลายคั่นระหว่างแถบลายอิสระและลายนกบิน และลายเรขาคณิตชั้นนอกเป็นแถบลายปิดอาจมี

ประติมากรรมลอยตัวประดับอยู่ด้วย(ภาพท่ี 3) 

ลายเรขาคณิตชั้นในและนอกมีตั้งแต่ 2 แถบขึ้นไปจึงเรียกเป็น 1 ชุดลาย มักปรากฏชุดลายของชั้นใน

และนอกซ้ ากันยกเว้นลายเส้นไขว้และลายประแจจีนสามารถจ าแนกลายได้ดังนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 3 ภาพลายเส้นแสดงต าแหน่งลายเรขาคณิต  
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ลายขีดเส้นตรงเป็นลายสามัญที่พบบนมโหระทึกทุกใบ ลักษณะลาย เป็นเส้นแนวขวาง 1 เส้นขีด

สม่ าเสมอตลอดแถบลาย มักใช้ 2 แถบเพื่อประกบลายวงกลม 

ลายวงกลม เป็นลายที่มีลายแบบ ได้แก่ วงกลม 1 วง วงกลมซ้อนกัน 2 วง วงกลมที่มีจุดตรงกลาง 

วงกลมที่มีเส้นทแยงเชื่อมหรืออาจจะเป็นวงกลมที่มีลักษณะที่กล่าวมาทั้งหมดก็ได้ แต่ละใบจะใช้ลายวงกลม

ต่างกัน สิ่งที่น่าสนใจของลายนี้ คือ กลองมโหระทึกบางใบประดับลายวงกลมที่มีเส้นเชื่อม 2 แถบ เป็นลายที่

พบมาที่สุด ถือเป็นความคิดสร้างสรรค์ของช่างที่ท าให้ลายแต่แถบกลมกลืนกัน 

ลาย Z เป็นลายที่ท าเส้นแนวนอน 2 เส้นบนและล่างเชื่อมกันด้วยเส้นทแยง ลักษณะการประดิษฐ์ลาย

ที่คล้ายกับลายวงกลมที่มีเส้นเชื่อม  

ลาย Z หางสามเหลี่ยม มีลักษณะเป็นลาย Zแต่บริเวณปลายเส้นแนวนอนนูนขึ้นเป็นรูปสามเหลี่ยมซึ่ง

ทั้งลาย Z และ Z หางสามเหลี่ยมจะอยู่ในแถบลายที่ติดกับลายดาวเสมอ 

ลายประแจจีนเป็นลายที่ได้รับอิทธิพลจากจีน ซึ่งในประเทศไทยพบเพียงใบเดียวที่ปรากฏลายนี้ 

ลายเส้นไขว้มีลักษณะเป็นเส้นขนาดใหญ่ 2 เส้นไขว่กันไปตลอดแถบลาย หากมีการประดับลายนี้จะ

เป็นแถบลายที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาลายเรขาคณิต 

ประติมากรรมลอยตัวมีทั้งประติมากรรมกบและหอย(ภาพที่ 4-5) 

 

  
ภาพที่ 4 ประติมากรรมส าริดรูปกบบนกลอง
มโหระทึกที่บ้านเกตุกาย จ.นครศรีธรรมราช  

ภาพที่ 5 ประติมากรรมส าริดรูปหอยบน                 
กลองมโหระทึกหมายเลขทะเบียน กป.1 
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จากการจ าแนกลวดลายพบว่าแถบลายเรขาคณิตเป็นลายรองที่แทรกอยู่ระหว่างลายหลักอ่ืนๆ  ทั้ง

กลองมโหระทึกในประเทศไทยและเวียดนามใช้ลายต่างๆปะปนกันไปโดยลวดลายที่ปรากฏมากท่ีสุดคือลายขีด

เส้นตรงและลายวงกลม ซึ่งความแตกต่างของแถบลายเรขาคณิตในไทยและเวียดนาม คือ ประติมากรรมหอย 

กลองมโหระทึกที่พบประติมากรรมหอยนั้นมี 2 ใบ คือ กลองมโหระทึกที่จัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ ถลาง 

จังหวัดภูเก็ต และ กลองมโหระทึกที่อ าเภอท่าเสา จังหวัดอุตรดิตถ์ (หมายเลขทะเบียน กป.1)ในประเทศ

เวียดนามพบเพียงประติมากรรมส าริดรูปกบหรือไม่มีพบประติมากรรมเลย ซึ่งประติมากรรมกบเป็นตัวแทน

ของความอุดมสมบูรณ์ การที่พบประติมากรรมรูปหอยบนหน้ากลองมโหระทึกแทนกบนั้น อาจสื่อความหมาย

ในแบบเดียวกันแต่ต่างวัฒนธรรมกัน 

 

 

ลายอิสระ 

 

 

 

 

 

แถบลายอิสระเป็นแถบลายขนาดใหญ่ที่สุด (ภาพที่ 6) อยู่ในต าแหน่งถัด

จากเรขาคณิตวงใน เป็นแถบลายที่มีความหลากหลายของลายมากที่สุด

ซึ่งความหลากหลายของแถบลายอิสระจะน าไปสู่การแบ่งอายุสมัยตาม

ความเปลี่ยนแปลงของลวดลาย ดังนี้ 

ลายบุคคลสวมขนนก 

ต้นแบบของแถบลายนี้ สันนิษฐานว่ามาจากพิธีกรรมของคนก่อนประวัติศาสตร์ เป็นการแต่งกายแบบผิดสามัญ

ย่อมเกิดขึ้นในวาระพิเศษซึ่งมีนักวิชาการศึกษากลุ่มชาติพันธ์และชนเผ่าไว้ ดังนี้  Ha Thuc Can นักวิชาการ

 

 
ภ า พ ที ่  6  ภ า พ ล า ย เ ส ้น แ ส ด ง
ต าแหน่งลายอิสระ 
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ชาวเวียดนาม เสนอว่า กลุ่มชาติพันธ์ เช่น E De ในเวียดนามยังมีการเต้นร าโดยแต่งกายด้วยขนนกในพิธีเฉลิม

ฉลองคล้ายกับลวดลายบนกลองมโหระทึก8 และ หมอผี ผู้ท าพิธีกรรมของชนเผ่าดยาคและโตระชะในเกาะซุ

ลาเวซี ประเทศอินโดนีเซีย จะสวมคนนกท าพิธีกรรม9(ภาพที่ 7 ) ในส่วนของความหมาย ปรากฏเอกสารจีน

บันทึก ถึงเรื่องราวพิธีกรรมของชาวหัวเซี่ย(จีนดั้งเดิม) ในตงง้วน เช่น ซือจิง เป็นคีตคาถาที่ขงจื้อเป็นผู้เรียบ

เรียง กล่าวถึง การร่ายร าเลียนแบบสัตว์ เป็นต้น10 ซึ่งแนวความคิดเรื่องการแต่งตัวหรือสวมเขาสัตว์ปรากฏใน

ภาพเขียนสีในประเทศไทย เช่น ถ้ าผาแดงกาญจนบุรี ภูปลาร้า จ.อุทัยธานี ถ้ าผีหัวโต จ.กระบี่  เป็นต้น            

ซึ่งท าให้คิดว่าการประดับลายคนสวมขนนก บนมโหระทึกน่าจะหมายถึงหมอผีที่ขึ้นไปติดต่อกับดวงวิญญาณ 

บรรพบุรุษท าให้มโหระทึกมีสถานะเทียบเท่ากับสวรรค์เพราะนกเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีความส าคัญในดินแดน

อุษาคเนย์ ความเชื่อเรื่องนกปรากฏในกลุ่มชาติพันธ์ คือ ชาวกะเหรี่ยงในพม่าและภาคตะวันตกของประเทศ

ไทย ใช้มโหระทึกตีในงานศพเพ่ือเรียกวิญญาณของผู้ตายซึ่งเชื่อกันว่าจะแปลงร่างเป็นนกและชาวข่าละเม็ด               

ในประเทศลาว จะใช้ขนนกฟาดลงบนกลองมโหระทึกในพิธีแต่งตั้ง เล็ม (พิธีทักทิ) แสดงให้เห็นว่าในอดีตมี

แนวความคิดเรื่องบรรพบุรุษอยู่บนฟ้า 

 

                                                           
8 เมธินี จิระวัฒนา,กลองมโหระทึกในประเทศไทย,(กรุงเทพฯ: ส านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร,2546), น.27. 

9 ไรท์ ไมเคิล, ความซับซ้อนของพิธีเดิมในอุษาคเนย์ ใน ศิลปวัฒนธรรม. ปีที่ 17, ฉบับที่ 4 (ก.พ. 2539) : น.62. 

10  บักหนาน ถงกู่ (นามแฝง), ลายช่างฟ้อน ใน ศิลปวัฒนธรรม. ปีที่ 17, ฉบับที่ 5 (มี.ค. 2539) : น. 80-81.  
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ภาพที่ 7 ภาพชาวดยาคสวมเครื่องประดับขนนก  

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 8 คนสวมขนนกเสมือนจริงบนหน้ากลอง
มโหระทึกหมายเลขทะเบียนกป.2 

ภาพที่ 9 ภาพลายเส้นคนสวมเครื่องประดับหอยบน
หน้ากลองมโหระทึกหมายเลขทะเบียน กป.1 
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ลายบุคคลที่พบในประเทศไทยปรากฏชัดเจนว่ามีลักษณะเหมือนบุคคลเพียง 3 ใบเท่านั้น คือ ลักษณะ

เป็นบุคคลสวมขนนก มีมุมมองด้านข้างทั้ง 3 ใบ กลองมโหระทึกท่ีต าบลท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ (หมายเลข

ทะเบียน กป.2)และ กลองมโหระทึกท่ีพบในแหล่งโบราณคดีเขาสามแก้ว ต.นาชะอัง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร(ใบ

ที่ 4) เป็นคนนั่งมีขนนกยาวไปด้านหลัง สลับกับลายขนนก(ภาพท่ี 9) อีกใบคือกลองมโหระทึกที่ต าบลท่าเสา อ.

เมือง จ.อุตรดิตถ์ (หมายเลขทะเบียน กป.1) มีลักษณะเป็นบุคคลยืนสวมเครื่องประดับศีรษะรูปหอยหรือ

อาจจะเป็นมวยผม (ภาพท่ี 8) 

ลายบุคคลสวมขนนกในประเทศเวียดนามจะมีลักษณะแตกต่างจากลายบุคคลสวมขนนกในไทยทั้ง

สามใบ ลักษณะของเวียดนามคือเป็นคนยืนสวมเครื่องแต่งกาย ใส่เครื่องประดับขนนกและใส่เล็บฟ้อน มือหนึ่ง

ถืออาวุธหรือเครื่องดนตรี แสดงอาการก้าวเดิน แสดงให้เห็นว่าลายคนสวมขนนกเสมือนจริงนี้ไม่ได้เป็นลายที่

ผลิตขึ้นหรือเลียนแบบมาจากเวียดนามรวมไปถึงจีนด้วย11 แต่การท าลวดลายบุคคลนั่งบนเรือบริเวณข้างกลอง

ปรากฏมาแล้วตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม(ภาพที่ 10) อาจเป็นการน าลวดลายจากข้างกลองมาท าบริเวณหน้ากลองอาจ

เป็นการคิดค้นข้ึนในประเทศไทย 

 
ภาพที่ 10 ลวดลายบริเวณข้างกลองมโหระทึกในประเทศเวียดนาม  

 

 

 

 

                                                           
11บักหนาน ถงกู่(นามแฝง), “ลายช่างฟ้อน” ใน ศิลปวัฒนธรรม  ปีที่ 17 ฉบับที่ 5 (มี.ค. 2539), น. 80-81. 
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ลายบุคคลสวมขนนกนามธรรม 

  
ภาพที่ 11 ลายคนสวมขนนกนามธรรมที่จ.สุโขทัย  ภาพที่ 12 ลายคนสวมขนนกนามธรรมแบบ Cและ E 

 

หากพิจารณาตามรูปแบบของลายคนสวมขนนกนามธรรมพบว่ามีลักษณะเหมือนกับลายขนนกที่

ประดับร่วมกับลายคนสวมขนนกนามธรรม คือ มีวงกลมคล้ายตาเป็นจุดเชื่อมระหว่างขนนกที่ยืดสูงด้านบน

และขนนกที่ปัดไปด้านหลัง ท าให้คล้ายคลึงกับลายขนนกมากกว่า (ภาพที่ 11) แต่เมื่อพิจารณาถึงความส าคัญ

ของแถบลายนี้ พูดถึงขบวนคนฟ้อน แต่ลายบุคคลสวมขนนกน่าจะมีความส าคัญมากกว่าเพราะต าแหน่งของ

แถบลายที่เป็นแถบลายที่ใหญ่ที่สุดมักพบเป็นลายบุคคลจึงท าให้คิดว่าลวดลายเหล่านี้เป็นลายคนสวมขนนก

นามธรรม  

นอกจากนั้นยังมีเส้นหลายเส้นต่อลงมาจากขนนกด้านหลังคล้ายขน พบลายคนสวมขนนกนามธรรมที่ 

ในประเทศเวียดนามเช่นกันตรงกับกลองมโหระทึกในวัฒนธรรมด่งเซินแบบ C และ E (ภาพที่  12)                      

ก าหนดอายุช่วง 300 ปีก่อนคริสตกาลหรือหลังกว่านั้น(2300 ปีมาแล้ว)พบบนหน้ากลองมโหระทึกที่ บ้านนา

โบสถ์ ต.เชียงทอง อ.เมือง จ.ตาก (หมายเลขทะเบียน 17 ม.6/2536)กลองมโหระทึกที่ต.นาเชิง อ.คีรีมาศ จ.

สุโขทัย และ กลองมโหระทึกที่พบริมแม่น้ าหลังสวน อ.ปังหวาน อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 

 

 
ภาพที่  13 ลายบุคคลสวมขนนก
นามธรรมบน กลองม โห ระทึก 
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ลายคนสวมขนนกนามธรรมอีกรูปแบบหนึ่งในต าแหน่งของแถบลายอิสระ

(ภาพที่  13) พบที่ บ้ านบ่อหลวง ต .บ่อเกลือใต้  อ .บ่อเกลือ จ .น่ าน 

(หมายเลขทะเบียน N 1/39) 1/2539) และ กลองมโหระทึกที่อ.เมือง จ.มุกดาหาร มีลักษณะคล้ายนกเงือก จึง

ท าให้คิดไปได้ 2 แบบ คือ ลักษณะตาและปากใหญ่เป็นลักษณะเด่น อาจเป็นนกเงือก หรือ ด้วยลักษณะที่เป็น

นามธรรมอาจพัฒนามาจากบุคคลสวมคนนกแบบนามธรรม? ที่คงลักษณะเด่นไว้ คือ มีวงกลมคล้ายตา ท าเส้น

ขีดเป็นริ้วคล้ายขนนก ส่วนลายนกตัวที่ 3 ที่มีข้อสันนิษฐานไปสองทางว่าอาจจะพัฒนามาจากลายขนนกสวม

ขนนกนามธรรมเพราะมีลักษณะคล้ายตาอยู่ด้านล่าง มีเส้นออกมาจากฐาน 2 เส้น มีส่วนตัวที่ยาวขึ้นด้านบน

และมีขนเป็นเส้นสั้นๆคล้ายขนสวมขนนกนามธรรม อีกประการหนึ่งคือ หากเป็นลายนกควรจะหันส่วนเข้ าสู่

แกนกลาง ลายบุคคลสวมขนนกนามธรรมแบบนี้ไม่ปรากฏในเวียดนามจึงน่าจะมีอายุหลังจากลายบุคคลสวม

ขนนกนามธรรมในเวียดนาม 

ลายคนสวมหน้ากาก? 

  
ภาพที่ 14 ลายคนสวมหน้ากาก? 

พบบนหน้ากลองมโหระทึกบ้านนายเสมอ จ.ตราด  
ภาพที่ 15 ลายคนสวมหน้ากาก? 

พบบนกลองมโหระทึกที่วัดตลิ่งพังจ.สุราษฎร์ธานี  
 

 

พบที่บ้านนายเสมอ อ่ิมทะสาร จ.ตราด (ภาพที่ 14) และ วัดตลิ่งพัง จ.สุราษฎร์ธานี (ภาพที่ 15)ทั้ง

สองใบนี้มีรายละเอียดของลายแตกต่างกัน ซึ่งกลองมโหระทึกที่บ้านนายเสมอนั้น  มีลักษณะคล้ายหน้ากากที่

เขียนจากมุมมองด้านข้างท าให้เห็นเป็นรูปสามเหลี่ยม หันออกจากกันและมีส่วนที่เชื่อมต่อออกมาด้านล่าง

คล้ายขาท าให้มีลักษณะเป็นสองคนสวมหน้ากากสองหัว? เมื่อรวมกับขาจะมีลักษณะเป็นกากบาท ปรากฏ

เส้นตรงลายเส้นแยกออกมาจากตรงกลางระหว่างหน้ากากท้ังสองคล้ายขนนก  

(ห ม าย เล ข ท ะ เบ ีย น  N 1/39) 
1/2539) 
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ส่วนกลองมโหระทึกที่วัดตลิ่งพัง พบลักษณะของหน้ากากแบบที่พบบ้านนายเสมอยื่นออกมาบริเวณ

ส่วนท้ายของลายทั้งหมด แต่ใบนี้มิได้เป็นหน้ากากอีกด้านหนึ่งแต่เป็นการท าลายเป็นสองหัวมีขาแยกไปคนละ

ด้านคล้ายรูปกากบาท อีกทั้งยังมีหัวเพ่ิมมาอีกหนึ่งหัวบริเวณส่วนล่างของลายซึ่งลายคนสวมหน้ากากไม่พบใน

ประเทศเวียดนามและเป็นลายน่าจะคลี่คลายมาจากลายบุคคลสวมขนนกเสมือนจริง (ภาพที่ 8)ที่คลี่คลายแล้ว

อีกทีหนึ่ง ตามรูปแบบของกลองมโหระทึกที่เขาสะพายแร้ง แต่เป็นการน าลายบุคคลเชื่อมติดกับลายขนนก 

 

 

 

 

ลายหอประกอบพิธีกรรม? 

  

 
ภาพที่ 16 กลองมโหระทึกที่จัดแสดงใน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง จ.ภูเก็ต  

ภาพที่ 17 กลองมโหระทึกในประเทศ
เวียดนามแบบ A 

ภาพที่ 18 ภาพเขียนบน
ผ้าที่ประเทศอินโดนีเซีย  

 

พบเพียงใบเดียวที่สามารถศึกษาได้ คือ กลองมโหระทึก จัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง 

จังหวัดภูเก็ต ปรากฏลายหอประกอบพิธีกรรม? (ภาพที่ 16) เป็นลายที่ชัดเจนและมีความซับซ้อนมากกว่า

กลองมโหระทึกใบอ่ืน ร่วมกับลายนามธรรมอ่ืนๆที่ไม่สามารถสันนิษฐานว่าเป็นลายใดเพราะไม่พบลวดลายที่

คล้ายคลึงกันบนกลองมโหระทึกในประเทศไทย มีรายละเอียดต่อเนื่องกันไปตลอดทั้งแถบลาย ด้วยลักษณะ

คล้ายบ้านมุงจาก ใต้ถุนสูง และมีประตูขนาดใหญ่ท าให้สามารถตรวจสอบลวดลายหอประกอบพิธีกรรมกับลาย
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ขบวนพิธีกรรมบนหน้ากลองมโหระทึกในเวียดนาม (ภาพที่ 17) และภาพเขียนบนผ้าที่พบในประเทศ

อินโดนีเซีย (ภาพที่ 18) ซึ่งแม้ลวดลายจะมีความคล้ายกับแบบ A แต่เมื่อพิจารณาทั้งแถบลายพบว่ามีเพียงลาย

หอประกอบพิธีกรรมเท่านั้นที่มีลักษณะเสมือนจริงส่วนลายโดยรอบมีลักษณะเป็นนามธรรมสันนิษฐานว่าเป็น

รูปบุคคล 

 ต าแหน่งของแถบลายคนสวมขนนกนี้ ตรงกับแถบลายขบวนพิธีกรรมที่ก าหนดอายุได้เก่าที่สุดในยุค

แรกเริ่มวัฒนธรรมฆ้อง คือ ช่วง 700-100 ปีก่อนคริสตกาล (2700-2100 ปีมาแล้ว) 

ลวดลายทั้งหมดที่อยู่ในแถบลายอิสระนี้ จึงท าให้คิดว่าลวดลายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในต าแหน่งนี้แสดงถึง

สัญลักษณ์ของขบวนพิธีกรรมเพียงแต่รูปแบบแตกต่างกันออกไป  

 

 

 

ลายนกบิน 

กลองมโหระทึกส่วนใหญ่มักพบลายนกบินบนหน้ากลอง

มโหระทึกเสมอ อยู่ในต าแหน่งก่อนลายเรขาคณิตชั้นนอก 

ด้วยพ้ืนที่จ ากัดในแนวกว้างจึงท าให้ปีกและล าตัวหดสั้น 

แต่หัวและหางสามารถยาวได้อย่างอิสระ (ภาพที่ 19)             

ลายนกบินที่พบในประเทศไทยเป็นนกที่ไม่มีขา ยกเว้นนก

ยืนที่ปรากฏขาซึ่งพบเพียงสองใบ คือ ที่จ.สุโขทัยและจ.

ตาก และนกบินที่แหล่งโบราณคดีเขาสามแก้ว (ใบที่ 4)

แถบลายนกบินมีจ านวนนกตั้งแต่ 4 –16 ตัว นกบินบน

กลองกลองมโหระทึกทุกใบบินทวนเข็มนาฬิกา แต่มีเพียง

กลองมโหระทึกที่อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

(หมายเลขทะเบียน 478) บินตามเข็มนาฬิกา สามารถพบ

ลักษณะนกบินแบบเสมือนจริงไปจนถึงนามธรรมท าให้

เห็นความเปลี่ยนแปลงของลายได้ ดังนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 19 ต าแหน่งแถบลายนกบนิ 
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ลายนกบินและนกยืนแบบเสมือนจริง 

 

 

ภาพที่ 20 ภาพลายเส้นลายนกยืนเสมือนจริงบน
หน้ากลองมโหระทึกที่จ.สุโขทัย  
 

ภาพที่ 21 ภาพลายเส้นลายนกยืนเสมือนจริง  
ที่ เวียดนามแบบ C 

 

มีลักษณะหัว ล าตัวและหางเชื่อมต่อกัน ส่วนหัว ประกอบด้วย ปากยื่นยาว มีสันบริเวณหลังหัวคาดว่า

น่าจะเป็นขนที่มีหลายเส้นรวมกันและมีตา คอยาวมีลักษณะโค้งต่อกับล าตัว ส่วนหางอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมมี

การท าเส้นคาดแบ่งช่วงหางและท าเส้นแนวตั้งเป็นขนหาง ส่วนปีกเป็นเส้นโค้ง ปลายปีกท าเป็นเส้นขนปีก ลาย

น ก บิ น เส มื อ น จ ริ งพ บ ใน ป ระ เท ศ เวี ย ด น าม แ บ บ  A เท่ านั้ น ซึ่ ง ไม่ พ บ ล าย นี้ ใน ป ระ เท ศ ไท ย                                 

ส่วนลายนกยืนเสมือนจริงกลับไปพบในแบบ C กลุ่มย่อย II แทน (ภาพที่ 21) ซึ่งในประเทศไทยพบลายนี้ 2 ใบ 

คือ กลองมโหระทึกที่ตากและสุโขทัย (ภาพที่ 20) ก าหนดอายุช่วง 300 ปีก่อนคริสตกาล - คริสตศตวรรษที่ 

1(2300 – 2000 ปีมาแล้ว)ซึ่งเป็นกลองมโหระทึก ส าหรับลายนกบินตามเข็มนาฬิกา พบที่ เวียดนาม

เช่นเดียวกันซึ่งตรงกับแบบ A กลุ่มย่อย 4 ก าหนดอายุในช่วง700 – 300 ปีก่อนคริสตกาล (2700 – 2300 ปี

มาแล้ว )แต่ลักษณะลายที่พบในประเทศไทยเป็นนกบินกึ่งนามธรรมจึงน่าจะมีอายุหลังกว่านั้น 

 

ลายนกบินกึ่งนามธรรม 

  

ภาพที่ 22 ภาพลายเส้นลายนกบินกึ่งนามธรรมบน
กลองมโหระทึก  

ภาพที่ 23 ภาพลายเส้นลายนกบินกึ่งนามธรรม  
แบบ B และ C 
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ที่บ้านเกตุกาย อ.ท่าเรือ จ.นครศรีธรรมราช 

 

เป็นแบบที่เริ่มเปลี่ยนแปลงรูปทรงให้เป็นเรขาคณิตมากขึ้น ส่วนหัวยังคงโครงสร้างหลักไว้ คือ มี

จะงอยปาก ขนบริเวณหัวและตา หางมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมเช่นเดิม แต่หัว ล าตัวและหาง ไม่ได้เชื่อมกัน

แล้วเพราะส่วนปีกกับส่วนล าตัวเชื่อมต่อกันแทน ส่วนปีกท่ีมีความโค้งหายไปเป็นกลายเป็นเส้นตรงแทน แต่ยัง

มีการท าเส้นขนปีก (ภาพที่ 22) ลายนกบินแบบกึ่งนามธรรมตรงกับการจ าแนกกลุ่มของเวียดนามในแบบ B 

และกลุ่ม C ซึ่งก าหนดอายุช่วง 1500 ปีก่อนคริสตกาล– คริสตศตวรรษที่ 1 (ภาพที่ 23) พบบนกลอง

มโหระทึกหมายเลขทะเบียน กป. 1 และ 2 กลองมโหระทึกที่บ้านนายเสมอ จ.ตราด กลองมโหระทึกที่เขา

สะพายแร้ง จ.กาญจนบุรี กลองมโหระทึกที่บ้านหนองวัวด า จ.ราชบุรี (ใบที่ 2) กลองมโหระทึกที่อ าเภอไชยา 

จังหวัดสุราษฏร์ธานี กลองมโหระทึกที่วัดตลิ่งพัง จ.สุราษฏร์ธานี กลองมโหระทึกที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติ ถลาง จังหวัดภูเก็ต กลองมโหระทึกที่บ้านเกตุกาย อ.ท่าเรือ จ.นครศรีธรรมราช กลองมโหระทึกที่

แหล่งโบราณคดีเขาสามแก้วทั้ง 4 ใบ และ กลองมโหระทึกท่ีพบริมตลิ่งแม่น้ าหลังสวน จ.ชุมพร 

 

 

 

 

ลายเครื่องประดับ 

  

 

 
ภาพที่ 24 ลายเครื่องประดับ 
ที่พบบนหน้ากลองมโหระทึก
ในจ.สุโขทัย  

ภาพที่ 25  
ลายเครื่องประดับ  
ที่พบบนหน้ากลอง
มโหระทึกแบบ C 

ภาพที่ 26  
ลายเครื่องประดับที่พบ
บนหน้ากลองมโหระทึก  

ภาพที่ 27  
ลายเครื่องประดับที่พบ
บนหน้ากลองมโหระทึก
แบบ E 
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อยู่ในแถบลายเดียวกันกับลายนกบิน พบร่วมกับลายนกกึ่งนามธรรมเป็นการน ามาคั่นระหว่างนกบิน 

3 ตัว พบบนกลองมโหระทึกที่จ.สุโขทัย กลองมโหระทึกในจ.ตาก และกลองมโหระทึกที่เขาสะพายแร้ง ต.

สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรีเมื่อเปรียบเทียบกับเวียดนามปรากฏการท าลายเครื่องประดับคั่นขึ้นใน

ประเทศเวียดนามขึ้นในแบบ C ซึ่งลายเพชรที่คล้ายกับกลองมโหระทึกทั้ง 3 ใบ ตรงกับแบบ C กลุ่ม II(ภาพที่ 

24-25) ก าหนดอายุช่วง 300 ปีก่อนคริสตกาล – คริสต์ศตวรรษที่ 1(2300 – 2000 ปีมาแล้ว)นอกจากนั้นยัง

พบลายเครื่องประดับแบบหยาบซึ่งตรงกับลักษณะลายบนหน้ากลองมโหระทึกแบบ E (ภาพที่ 26-27) ก าหนด

อายุช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 1-5(2000 – 1500 ปีมาแล้ว) 

ลายนกบินนามธรรม 

 

 
ภาพที่ 28 ภาพลายเส้นลายนกบินนามธรรมที่  
บ้านบ่อหลวง จ.น่าน  

ภาพที่ 29 ภาพลายเส้นลายนกบินนามธรรมแบบ E 

เป็นการลดทอนรายละเอียดต่างๆเหลือเพียงโครงสร้างของนกที่ส าคัญ คือ หัว ปีกและหางใช้เส้นตรง

ประกอบลายตรงกับแบบ E (ภาพที่ 28-29) ก าหนดอายุช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 1-5(2000 – 1500 ปีมาแล้ว) 

พบที่บ้านบ่อหลวง จ.น่าน (หมายเลขทะเบียน (N 1/39) 1/2539) และกลองมโหระทึกที่พบใน ต.สระแก้ว    

อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช แต่ใบนี้มีลักษณะแตกต่างไปจากกลองมโหระทึกจากเวียดนามอาจจะท าขึ้นใน

สมัยหลังกว่า (ภาพท่ี 30) 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 30 ภาพลายเส้นลายนกบินนามธรรมบน
หน้ากลองมโหระทึก  
ที่ ต.สระแก้ว จ.นครศรีธรรมราช   

ภาพที่  31 ภาพลายเส้นลายปลา
บ น ห น้า กล อ งม โห ระทึก ที ่บ ้า น
สามง่าม จ.ตราด 
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ลายปลา พบเพียงใบเดียวเท่านั้นในประเทศไทย คือกลองมโหระทึกที่บ้านสามง่าม ต.วังกระแจะ อ.

เมือง จ.ตราด(1) (ภาพที่ 31) ลายปลาถูกจัดอยู่ในกลุ่มแถบลายนกบินเพราะพบเป็นลายเดี่ยวร่วมกับลาย

เรขาคณิต ลักษณะของปลา มีตา เกล็ดและหาง บริเวณล าตัวจะไม่กว้างอาจเพราะแถบลายจ ากัดซึ่งท าให้ปลา

มีล าตัวที่ยาวหรืออาจจะเป็นการจ าลองลักษณะของปลาชนิดหนึ่ง  

 

แถบลายพิเศษ 

ลายนก(ภาพที่  32) ปรากฏลายนกที่ เป็นแถบลาย

พิเศษบนหน้ากลองมโหระทึกที่บ้านเสมอ จ.ตราด ตัว

ที่ 1 เป็นนกที่มีปากยื่นยาว หางยาวและปีกสั้น ตัวที่ 2 

เป็นนกปากสั้น ท าให้คิดว่าอาจเป็นนกคนละชนิดกัน  

ลายนกพบบนมโหระทึกใบเดียวกันคือ บ้าน

นายเสมอ ตราด อยู่ในแถบลายเดียวกันซึ่งเป็นแถบ

ลายพิเศษที่เพ่ิมเติมขึ้นมา ซึ่งการท าแถบลายมากกว่า

ปกติท าให้นึกถึงกลองมโหระทึกแบบ HEGER III 

เพราะแบบนี้จะมีการท าแถบลายขนาดเล็กหลายแถบ

และตัวลายก็มีขนาดเล็กไปด้วยจึงคิดว่าเป็นช่วง

สุดท้ายของการผลิตกลองมโหระทึกแบบ HEGER I 

แล้ว คือ ช่วงก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 5(1500 ปีมาแล้ว) 

 

 

จากการจ าแนกลวดลายพบว่าสามารถน ามาจ าแนกลวดลายตามแถบลายได้เป็น 4-6 ลาย คือ ลาย

ดาว ลายระหว่างรัศมีดาว ลายเรขาคณิต ทั้งสามแถบลายนี้เป็นลายในกฎเกณฑ์ของรูปทรงเรขาคณิต คือ ทรง

กลมและสามเหลี่ยม อีก 3 แถบลายเป็นลายอิสระ ซึ่งแถบลายอิสระบนหน้ากลองมโหระทึกแบบ HEGER I มัก

มี 2-3 ชั้น มีเพียงกลองมโหระทึกที่พบที่บ้านนายเสมอ ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราดที่มี 4 ชั้นซึ่งลายอิสระนี้

ท าให้เห็นความแตกต่างของกลองแต่ละใบชัดเจนยิ่งขึ้น 

 

 
ภาพที่ 32 ภาพต าแหน่งลายพิเศษ 
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 ผลจากการจ าแนกลวดลายสามารถน ามาจัดรูปแบบเพ่ือน าไปก าหนดอายุกลองมโหระทึกแต่ละใบ 

โดยแถบลายที่มี 4 แถวที่พบในประเทศไทยจะมีอายุเก่าที่สุดเทียบเคียงได้กับแบบ B ของเวียดนาม ก าหนด

อายุช่วง 500 – 100 ปีก่อนคริสตกาล(2500 – 2100 ปีมาแล้ว) ส่วนแถบลายที่มี 5 แถวจะมีระเบียบการจัด

วางลายที่เหมือนกันทั้งแบบ C และ E ซึ่งก าหนดอายุได้ต่างกันจึงต้องอาศัยการแยกแยะแต่ละกลุ่มจาก

รายละเอียดของลายซึ่งแบบ C ซึ่งแบบ Cจะมีรายละเอียดที่คมชัดใกล้เคียงกับความเสมือนจริงมากกว่า 

ก าหนดอายุช่วง 300 ปีก่อนคริสตกาล – คริสตกาลที่ 1 (2300 – 2000 ปีมาแล้ว) ส่วนแบบ E จะเป็นแบบที่

คลี่คลายไปมากแต่ยังคงเห็นเค้าโครงของลายก าหนดอายุช่วง คริสศตวรรษที่ 1-5 (2000 – 1500 ปีมาแล้ว)

การจ าแนกลายท าให้เห็นถึงระเบียบการจัดวางลายที่เคร่งครัด แต่ในระเบียบนั้นก็ยังท าให้เห็นถึงการ

สร้างสรรค์ลายอันหลากหลายเปลี่ยนแปรไปตามฝีมือช่างอีกด้วย  

3.2 ความส าคัญของกลองมโหระทึกในวัฒนธรรมด่งเซินที่พบในประเทศไทย 

กลองมโหระทึกแพร่กระจายไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สาเหตุที่ท าให้คนก่อนประวัติศาสตร์

ยอมรับวัตถุต่างวัฒนธรรมนี้ อาจเป็นเพราะการท าเกษตรกรรมที่เอ้ือต่อความเชื่อเรื่องความอุดมสมบูรณ์   

กลองมโหระทึกจึงเป็นวัตถุท่ีตอบสนองความเชื่อนั้นได้เป็นอย่างดี 

การแพร่กระจายตัวของกลองมโหระทึกนั้น(ภาพที่ 33) แสดงให้เห็นความสัมพันธ์และเส้นทางการ

แพร่กระจายของมโหระทึกจากเหนือลงใต้ จากเวียดนามสู่เกาะในประเทศอินโดนีเซีย ยกตัวอย่างเช่นกลอง

มโหระทึกที่พบในจ.สุโขทัยและตาก แสดงความสัมพันธ์ ชัดเจนกับ กลองมโหระทึกในแบบ C กลุ่มย่อย II 

เพราะมีลักษณะลายตรงกันทุกประการอาจเป็นกลองมโหระทึกกลุ่มเดียวกัน อีกทั้งยังสัมพันธ์กับลวดลายของ

บนหน้ากลองมโหระทึกในประเทศมาเลเซีย12จึงท าให้ไทยเป็นประเทศจุดเชื่อมต่อระหว่างวัฒนธรรมฆ้อง

ในช่วงยุคโลหะ 

                                                           
12Ha Thuc Can transalated, The Bronze Dong Son drums. 1989,P.55.  
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ภาพที่ 33 แผนที่การกระจายตัวของกลองมโหระทึกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
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3.3 ปัจจัยท่ีท าให้เกิดงานท้องถิ่น 

ลักษณะความเป็นท้องถิ่นท่ีปรากฏบนหน้ากลองมโหระทึกนั้น มีสาเหตุหลัก 3ประการ คือ 

ความเชื่อที่สืบทอดมา เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดการผลิตกลองมโหระทึกขึ้นเองเพราะกลอง

มโหระทึกไม่ได้เป็นของขวัญอีกไปแต่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมจากบรรพบุรุษประกอบกับการเสื่อมสลาย

ของวัฒนธรรมด่งเซินเมื่อ 2500 – 2300 ปีมาแล้ว13  ซ่ึงหลังจากนั้นก็เกิดการผลิตกลองมโหระทึกแหล่งอ่ืน

รวมถึงประเทศไทยด้วย   

วัตถุดิบและการเรียนรู้กรรมวิธีการผลิต เป็นอีกปัจจัยที่ส าคัญในการผลิต ในประเทศไทยพบเหมือง

แร่ทองแดง ดีบุกท่ีส าคัญ14ซึ่งทองแดง ดีบุก ตะกั่วเป็นวัตถุดิบส าคัญในการผลิตกลองมโหระทึก 

 ช่างฝีมือ กลองมโหระทึกที่ปรากฏความเป็นท้องถิ่นนั้นเป็นส่วนยืนยันความเจริญรุ่งเรืองด้าน             

โลหกรรมของยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายที่เป็นรอยต่อก่อนเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ ไม่เพียงกลองมโหระทึก

เท่านั้นสามารถบอกถึงความรุ่งเรืองทางเทคโนโลยีของงานโลหกรรมได้ อีกหนึ่งงานศิลปะที่ช่างฝีมือก่อน

ประวัติศาสตร์ตอนปลายได้สร้างสรรค์ขึ้น คือ วัฒนธรรมโลงไม้15 ซึ่งเกิดจากการสกัด สลัก คว้านเนื้อไม้ออก

เพ่ือตกแต่งหัวโลง เครื่องมือที่ใช้เป็นส าริดหรือเหล็ก แสดงให้เห็นว่ายุคโลหะตอนปลาย มีช่างฝีมือที่สามารถ

ผลิตผลงานขึ้นเองได้แล้ว  

ลวดลายกลองมโหระทึกในประเทศไทยที่อาจจะผลิตขึ้นเองในประเทศนั้นมีหลักฐานการผลิตกลอง

มโหระทึกที่แหล่งโบราณคดีโนนหนองหอ ต.นาอุดม อ.นิคมค าสร้อย จ.มุกดาหารโดยพบชิ้นส่วนแม่พิมพ์และ

เบ้าหลอมโลหะ ซึ่งมีลวดลายเทียบได้กับบริเวณด้านข้างกลองมโหระทึกท่ีถูกเก็บรักษาไว้ที่สถานีต ารวจค าชะอี 

จ.มุกดาหาร ก าหนดอายุช่วงก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย (2500-1500 ปีมาแล้ว)16 จึงเป็นตัวชี้ชัดว่ามีการ

ผลิตกลองมโหระทึกในประเทศไทยจริง  

                                                           
13สุรพล นาถะพินธุ,รากเหง้า บรรพชนคนไทย : พัฒนาการทางวัฒนธรรมก่อนประวัติศาสตร์(กรุงเทพ:มติชน,2550) น.141.  
14สุรพล นาถะพินธุ,“โบราณวิทยาเรื่องโลหะส าริดในยุคก่อนประวัติศาสตร์ของประเทศไทย” ใน ด ารงวิชาการ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (ม.ค-มิ.ย. 

2557) น.107-132. 
15ดร.รัศมี ชูทรงเดช, “งานช่างฝีมือยุคเหล็กของวัฒนธรรมโลงไม้บนพื้นที่สูงใน อ. ปางมะผ้า จ. แม่ฮ่องสอน” ใน ด ารงวิชาการ  ปีที่ 13 

ฉบับที่ 1 (ม.ค-มิ.ย. 2557) น.73-106. 
16ญาณทวี เสือสืบพันธุ์, “ลวดลายบนแม่พิมพ์กลองมโหระทึกที่พบจากแหล่งโบราคดีโนนหนองหอ ต าบลนาอุดม อ าเภอ นิคมค าสร้อย 

จังหวัดมุกดาหาร” การศึกษาเฉพาะบุคคล การศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต (โบราณคดี) ,2554, น. 96.  
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อย่างไรก็ตาม ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ที่สามารถเทียบเคียงได้กับลวดลายบนกลองมโหระทึกนั้น ไม่สามารถไป

เทียบเคียงได้กับกลองมโหระทึกใบอ่ืนที่พบในประเทศไทยจึงไม่สามารถยืนยันถึงอายุสมัยของกลองมโหระทึก

ใบอ่ืนๆ แต่อีกนัยหนึ่งอาจแสดงให้เห็นว่าในช่วงยุคโลหะตอนปลายมีการพัฒนาลวดลายหลากหลายมากขึ้น

ตามแต่ละท้องถิ่น 

 

3.4 สรุปท้ายบท 

การจัดจ าแนกลวดลายบนหน้ากลองมโหระทึกในประเทศไทยท าให้เห็นว่ากลองมโหระทึกแบ่ง

ออกเป็นสองสาย คือ เป็นกลองที่ได้รับมาจากวัฒนธรรมด่งเซินโดยตรงเพราะมีลวดลายเหมือนกันและอีก

สายหนึ่งคืออาจผลิตขึ้นมาในประเทศไทยหรือจากแหล่งผลิตอื่นเพราะพบลวดลายที่มีความแตกต่างออกไป 

 การก าหนดอายุแบบคร่าวของกลองมโหระทึกที่ไม่สามารถเทียบเคียงกับแหล่งอ่ืนได้นั้น เป็นเพียงข้อ

สันนิษฐานเท่านั้นเพราะมิอาจหาตรวจสอบตามกระบวนการทางโบราณคดีได้ 
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บทที่ 4 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 ผลการศึกษาลวดลายบนหน้ากลองมโหระทึกในประเทศไทยพบว่าลวดลายแบ่งกลุ่มลายตามแถบลาย

ได้ 4-6 แถว พบว่าลวดลายที่ช่วยในการก าหนดอายุ คือ แถบลายอิสระและแถบลายนกบิน แถบลายอิสระ

สันนิษฐานว่าเป็นลายบุคคลสวมขนนกทั้งหมดลวดลายทั้งหมดแบ่งได้สองกลุ่ม คือ สามารถเทียบเคียงได้กับ

เวียดนามและไม่สามารถเทียบเคียงได้กับเวียดนาม 

การก าหนดอายุสามารถจัดกลุ่มได้กับกลุ่ม B C และ E มีอายุอยู่ในช่วงที่วัฒนธรรมด่งเซินเริ่มมีการส่ง

ต่อวัฒนธรรมฆ้องสู่ภายนอก (2500 – 1500 ปีมาแล้ว) แสดงให้เห็นว่าในช่วงยุคโลหะของไทยมีความสัมพันธ์

กับยุคโลหะของเวียดนาม ในแง่ของการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมความเชื่อร่วมกันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ที่เป็นรากฐานวัฒนธรรมในสมัยปัจจุบัน  

ส่วนกลองมโหระทึกที่ไม่สามารถเทียบเคียงได้กับเวียดนามนั้น ไม่ได้มีแค่เพียงกลองมโหระทึก

หมายเลขทะเบียน กป. 1 เท่านั้น จากการจัดกลุ่มลวดลายพบว่ามีทั้งหมด 9 ใบ ได้แก่ กลองมโหระทึก

หมายเลขทะเบียน กป.2, กลองมโหระทึกที่อ.เมือง จ.มุกดาหาร, กลองมโหระทึกที่พบริมตลิ่งแม่น้ าหลังสวน อ.

พะโต๊ะ จ.ชุมพร, กลองมโหระทึกท่ีจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต, กลองมโหระทึกที่

บ้านนายเสมอ อ.เมือง จ.ตราด, กลองมโหระทึกที่บ้านสามง่าม ต.เมือง จ.ตราด, กลองมโหระทึกที่อ าเภอไชยา 

จ.สุราษฏร์ธานี, กลองมโหระทึกท่ี ต.ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์และกลองมโหระทึกที่วัดตลิ่งพัง อ.เกาะสมุย จ.

สุราษฏร์ธานี 

กลองมโหระทึกที่ลวดลายไม่สามารถเทียบเคียงได้กับเวียดนามสันนิษฐานว่าผลิตเองในประเทศ

เนื่องจากพบแม่พิมพ์กลองมโหระทึก ที่แหล่งโบราณคดีโนนหนองหอ ซึ่งก าหนดอายุในช่วงยุคเหล็ก (2,500 ปี

มาแล้ว) เป็นช่วงที่การใช้ส าริดเป็นเพียงเพ่ืองานประดับเท่านั้น นอกจากนั้น การส ารวจกลองมโหระทึกที่บ้าน

นายเสมอ จ.ตราด ชาวบ้านพบเครื่องมือเหล็กด้วยจึงเป็นส่วนยืนยันอีกทางหนึ่งว่ากลองมโหระทึกเกิดขึ้นช่วง

ยุคเหล็ก ในอีกทางหนึ่ง กลองมโหระทึกอาจเกิดขึ้นในแหล่งผลิตอ่ืนก็ได้ ซึ่งกลองมโหระทึกในช่วงนี้มีลวดลาย

ค่อนข้างหลากหลายอาจมาจากหลายทางหรือเป็นงานพ้ืนถิ่นก็เป็นได้ การก าหนดอายุกลองมโหระทึกกลุ่มนี้

อาศัยการก าหนดอายุตามแหล่งที่พบแม่พิมพ์กลองมโหระทึก 

ส าหรับข้อเสนอแนะการศึกษากลองมโหระทึกในประเทศไทย ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความสัมพันธ์ในเชิง

พ้ืนที่ที่พบกลองมโหระทึกตามภูมิภาคต่างๆและระหว่างภูมิภาค ซึ่งเป็นเรื่องท่ีน่าสนใจศึกษาต่อไปในอนาคต 
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