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The research titled Making Methods of Saw Duang by Prasit Tasanakorn
examined the history and craftsmanship of Saw Duang and the factors related to sound
quality using qualitative research methodology. It found that Prasit Tasanakorn studied
with Boonmee Chamboonrod, the musician and Saw Duang maker from the Samut
Songkhram Province. Later in 1989, he developed his own techniques. His fabrication
process is delicate with an emphasis on sound quality. He used the best quality
materials and components that results in an attractive instrument both visually and
auditorily. He carved a uniform low-relief texture into the interior surface of the sound
box to reduce the harshness of the sound which makes his Saw Duang's unique.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ซอด้วงใช้บรรเลงเป็นเครื่องดนตรีอยู่ในวงเครื่องสาย มโหรี และวงเครื่องสายปี่ชวา โดยแนว
การบรรเลงจะเป็นทานองเก็บละเอียดและเป็นผู้นาการบรรเลงในวงดนตรีไทย ซอด้วงใช้ระบบการตั้ง
เสียงคู่ 5 สายทุ้มเสียงซอล สายเอกเสียงเร เมื่อนาซอด้วงมาบรรเลงเพลงเดี่ยวนั้น สามารถสร้า ง
อารมณ์ได้ดี โดยจะออกไปทางเศร้า คร่าครวญ ด้วยเสียงที่ค่อนข้างสูงของซอด้วง จึงสามารถสร้าง
อารมณ์ต่าง ๆ ได้ดีและสามารถเลียนเสียงมนุษย์ได้คล้ายคลึงมาก ไม่ต่างกับซอสามสายและปี่ใน
เมื่อใส่เทคนิคการบรรเลงเข้าไปแล้วจึงทาให้เสียงที่ออกมามีความไพเราะ เกิดอรรถรสในการฟังมาก
ยิ่งขึ้น
คุ ณ สมบั ติ ข องเสี ย งซอด้ ว งที่ ไ ด้ ก ล่ า วมานั้ น จะต้ อ งขึ้ น อยู่ กั บ ซอด้ ว งแต่ ล ะคั น ซึ่ ง ซอด้ ว ง
แต่ละคันก็จะให้เสี ยงที่ แ ตกต่างกั นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกรรมวิธีการท าของช่า งแต่ล ะคน สัดส่วนที่
เหมาะเจาะกับซอด้วง กระบอกเสียง ความหนาแน่นของเนื้อไม้ สัดส่วนและกระสวนที่เป็นกลวิธี เคล็ด
ลับของช่างแต่ล ะท่ า น ทั้ งหมดคือปัจจัยที่ทาให้ซ อด้ วงมี เ อกหลัก ของเสีย งที่แตกต่ า งกั นไป ตาม
กรรมวิธีการสร้างสัดส่วนต่างกัน
กรรมวิธีการสร้างซอด้วงให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีนั้นขึ้นอยู่กับช่างผู้มีความรู้ ความสามารถใน
วิชาช่างไม้และงานกลึงที่ มีความพิถีพิถันในการสร้าง หากช่างผู้ผลิตมีความรู้ความสามารถในการ
บรรเลงซอด้วงแล้วจะยิ่งทาให้คุณภาพของซอด้วงนั้นเพิ่มขึ้นไปอีก ก่อนที่ช่างจะผลิตซอด้วงขึ้นมาได้
นั้นจะต้อองผ่านกระบวนการผลิตหลายขั้นตอนและในทุก ๆ ขั้นตอนนั้น จะประกอบไปด้วยเทคนิค
ต่าง ๆ ที่เป็นลักษณะเฉพาะของช่างแตกต่างกันออกไป ตามภูมิปัญญาด้านงานช่างที่ได้จากการเรียนรู้
จากครูบาอาจารย์และประสบการณ์ที่ได้พัฒนาคิดค้นขึ้นมาเอง
ครูประสิทธิ์ ทัศนากร อายุ 70 ปี อยู่บ้านเลขที่ 102 ตาบลท่าคา อาเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม เป็นชาวอัมพวาโดยกาเนิด เป็นครูช่างผลิตซอด้วงที่ได้รับการยอมรับกันมานานกว่า 50
ปี โดยครูประสิทธิ์ได้วิชาการสร้างซอด้วงและซออู้มากจากครูมี ฉ่าบุญรอด และเรียนวิชาการสร้างซอ
สามสายจากครูสมจิตร มีเหมือน โดยได้กระสวนมาจากร้านดุริยบรรณ ครูประสิทธ์ ทัศนากร เป็นผู้ที่
มีความสามารถและมีความชานาญในการผลิตเครื่องดนตรีไทยที่มีความประณีตสวยงาม คุณภาพเสียง
ที่ดี ได้แก่ ซอด้วง ซออู้ และซอสามสาย โดยท่านจะให้ความสาคัญกับคุณภาพของเครื่องดนตรีไทยทุก
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ชิ้นที่สร้างขึ้น เพื่อต้องการสืบทอดและอนุรักษ์กรรมวิธีการสร้างที่ได้รับสืบทอดมาจากครูอาจารย์ใน
สมัยก่อน
ครูประสิทธิ์ ทัศนากร ได้รับการยอมรับว่าเป็นครูช่างที่ผลิตซอด้วงที่มีเสียงดัง กังวาน และมี
ขนาดสัดส่วนที่ลงตัว กลมกลืน เหมาะเจาะ และมีลักษณะที่เป็นลักษณะเฉพาะ ด้วยการสร้างที่ใช้
ความพิถีพิถัน บรรจง ประณีตในทุก ๆ ขั้นตอนด้วยตนเอง รวมไปถึงการผลิตเรื่องดนตรีด้วยมือทั้งคัน
การอนุรักษ์รูปทรงของซอด้วงแบบโบราณ การคัดสรรวัสดุที่ดีมีคุณภาพ ผนวกกับกระสวนที่พัฒนาขึ้น
ด้วยตนเองจนสมบูรณ์แบบแล้วในปัจจุบัน ทาให้เสียงที่ออกมาเป็นเสียงที่ดี เสียงที่มีคุณภาพ จนเป็นที่
ประจักษ์ใ นหมู่ นักดนตรีไทยทั่ วประเทศและมีผู้เข้ามาศึกษาวิธีการสร้างซอประเภทต่าง ๆ จาก
หลากหลายสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงมุ่งเน้นศึกษากรรมวิธีการสร้างซอด้วงของครู
ประสิทธิ์ ทัศนากร เพื่อทราบวิธีการสร้างซอด้วงและปัจจัยที่ทาให้มีผลต่อคุณภาพของเสียงซอด้วง
ซึ่งมีลักษณะเฉพาะของช่างผู้นี้ เพื่อให้องค์ความรู้การสร้างซอด้วงได้รับการเผยแพร่สู่ชนรุ่นหลังสืบ
ต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.2.1 ศึกษาประวัติการสร้างซอด้วงของครูประสิทธิ์ ทัศนากร
1.2.2 ศึกษากรรมวิธีการสร้างซอด้วงของครูประสิทธิ์ ทัศนากร
1.2.3 ศึกษาปัจจัยทีม่ ีผลต่อคุณภาพเสียงซอด้วงของครูประสิทธิ์ ทัศนากร
1.3 วิธีดาเนินการวิจัย
1.3.1 ศึกษาประวัติความเป็นมาของซอด้วง โดยทาการศึกษาข้อมูลเอกสารในห้องสมุด
ต่าง ๆ ดังนี้
1.3.1.1 สานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1.3.1.2 หอสมุดแห่งชาติ
1.3.1.3 ห้องสมุดคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1.3.1.4 ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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1.3.2 ศึกษาประวัติการสร้างซอด้วงของครูประสิทธ์ ทัศนากร
ในการศึกษาประวัติการสร้างซอด้วง ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์เป็นการดาเนินการ
วิจัย โดยจะสัมภาษณ์ครูประสิทธิ์ ทัศนากร มีหัวข้อที่จะศึกษาดังนี้
1.3.2.1 ลักษณะทางกายภาพของซอด้วง
1.3.2.2 ประวัติความเป็นมาของซอด้วง
1.3.2.3 ประวัติความเป็นมาในการสร้างของซอด้วง
1.3.2.4 ประวัติชีวิตครูประสิทธิ์ ทัศนากร
1.3.2.5 ประวัติด้านการสร้างซอด้วงของครูประสิทธิ์ ทัศนากร
1.3.2.6 พิธีกรรมและความเชื่อเกี่ยวกับการสร้างซอด้วง
1.3.2.7 ทัศนคติและความภูใจในอาชีพช่างทาซอด้วง
1.3.3 ศึกษากรรมวิธีการสร้างซอด้วงของครูประสิทธิ์ ทัศนากร
ในการศึกษากรรมวิธีการสร้างซอด้วง ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์และการสังเกตเป็น
การดาเนินการวิจัย ดังมีหัวข้อต่อไปนี้
1.3.3.1 พันธุ์ไม้ที่ใช้ทาซอด้วง
1.3.3.2 การคัดเลือกหนังงูที่ใช้ขึ้นหน้าซอด้วงของครูประสิทธิ์ ทัศนากร
1.3.3.3 การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างซอด้วง
1.3.3.4 ขั้นตอนและกรรมวิธีการสร้างซอด้วงของครูประสิทธิ์ ทัศนากร
1.3.3.5 ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
1.3.3.6 ทิศทางและอนาคตของอาชีพช่างทาซอด้วง
1.3.4 ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพซอด้วงของครูประสิทธิ์ ทัศนากร
ในการศึกษากรรมวิธีการสร้างซอด้วง ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์และการสังเกตเป็น
การดาเนินการวิจัย ดังมีหัวข้อต่อไปนี้
1.3.4.1 ปัจจัยที่ทามีผลต่อคุณภาพเสียงซอด้วง
1.3.4.2 ลักษณะเฉพาะทางกายภาพ
1.3.4.3 ลักษณะเฉพาะในเชิงช่าง
1.3.4.4 การประเมินคุณภาพของเสียงซอด้วง
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ทั้งนี้ในการดาเนินการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลจากศิลปินทางด้านดนตรีไทยดังต่อไปนี้
- ศาตราจารย์พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์ หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
- รองศาสตราจารย์ พิ ชิ ต ชั ย เสรี ข้ า ราชการบ านาญ คณะศิ ล ปกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- รองศาสตราจารย์ ดร. โกวิทย์ ขันธศิริ ข้าราชการบานาญ ภาควิชาดุริยางคศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- รองศาสตราจารย์ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน ภาควิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิปปวิชญ์ กิ่งแก้ว ภาควิชายาฏยสังคีต คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ทั้งนี้ในการดาเนินการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะนาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ทั้งหมดมาวิเคราะห์
เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ถูกต้อง และนาเสนอเป็นรูปเล่มเพื่อประโยชน์ในการศึกษาเรื่องคุณภาพเสียงซอด้วง
ของครูประสิทธิ์ ทัศนากร

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.4.1 ทราบประวัติการสร้างซอด้วงของครูประสิทธิ์ ทัศนากร
1.4.2 ทราบกรรมวิธีการสร้างซอด้วงของครูประสิทธิ์ ทัศนากร
1.4.3 ทราบปัจจัยที่มผี ลต่อคุณภาพเสียงซอด้วงของครูประสิทธิ์ ทัศนากร

1.5 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กรรมวิ ธี ก ารสร้ า งซออู จากมะพร้ า วซอของจั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม กรณี ศึ ก ษาช่ า ง
ประสิทธิ์ ทัศนากร โดยชนานาถ แสงมณี (2558) งานวิจัยนี้มุ่งศึกษากรรมวิธีการสร้างซออู้ จาก
มะพร้ า วซอของจั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม โดยช่ า งประสิ ท ธิ์ ทั ศ นากร ผลการวิ จั ย พบว่ า ช่ า ง
ประสิทธิ์ ทัศนากร ให้ความสาคัญในการปลูกมะพร้าวซอโดยใช้ภูมิปัญญาในการปลูกมะพร้าวซอของ
จังหวัดสมุทรสงครามเพื่อประดิษฐ์เป็นซออู้ของไทย ขั้นตอนการปลูกมะพร้าวซอตั้งแต่การเตรียมพันธุ์
มะพร้าวซอ การเตรียมพื้นที่ในการปลูก การดูแลบารุงต้นมะพร้าวซอ การเก็บเกี่ยวผลมะพร้าวซอทั้ง
ยังอนุรักษ์ รูปทรงและสัดส่วนของซออู้ ให้ มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามแบบสัดส่วนและได้ พัฒนา
รูปทรงและสัดส่วนให้เป็นมาตรฐานในแบบของตน ใช้เวลาในการสร้างซออู้ 1 คัน เป็นเวลา 2 เดือน
ช่างประสิทธิ์ ทัศนากร ให้ความสาคัญในกรรมวิธีการสรงทุกขั้นตอน กรรมวิธีการสร้างซออู้ มีทั้งหมด
7 ขั้นตอน ได้แก่ การคัดเลือกกะโหลกมะพร้าวที่ใช้ทาซออู้ การขัดกะโหลกซออู้ การแกะลาย กะโหลก
ซออู้ พันธุ์ไม้ที่ใช้ในการสร้างซออู้ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทาซออู้ ขั้นตอนและกรรมวิธีในการ
สร้างซออู้ และปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการสร้างซออู้ กรรมวิธีการสร้างซออู้ของช่างประสิทธิ์
อาศัยความละเอียด กับความประณีตของช่าง ผนวกกับความเอาใจใส่และความตั้งใจในการทางาน
ของช่างมีความพิถีพิถันในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่นามาทาซออู้ ได้แก่ ไม้ชิงชัน ไม้
พะยู ง ไม้ น างพญางิ้ ว ด า ไม้ ม ะเกลื อ ไม้ ด าดง ไม้ ม ะริ ด การเลื อ กใช้ วั ส ดุ ใ นการสร้ า ง
ซออู้ กะลามะพร้าวซอ การขัดตกแต่งกะลามะพร้าว การคัดเลือกกะโหลกมะพร้าว ลวดลายของ
กะโหลกซออู้ พันธุ์ไม้ในการสร้างซออู้ ผลทาให้คุณภาพเสียงซออู้คมชัด นุมนวล ดังกังวาน อันเกิดมา
จากประสบการณ์ ค วามรู้ ท างด้ า นดนตรี ไ ทยและด้ า นงานช่ า ง จึ ง ท าให้ ซออู ทุ ก คั น ที่ ส ร้ า งโดย
ช่างประสิทธิ์ ทัศนากร เป็นที่ยอมรับว่ามีคุณภาพเสียงดีเยี่ยมและเป็นงานกลึงที่ประณีต งดงาม
จนเป็นที่ยอมรับในกลุ่มนักดนตรีไทยโดยทั่วไป
การใช้ ก ะโหลกมะพร้ า วซอเพื่ อ การประดิ ษ ฐ์ ซ อไทยของจั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม โดย
วรรณศิริ เริงหทัยธรรม งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาการใช้กะโหลกมะพร้าวซอในการประดิษฐ์ซอไทยของ
จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการวิจัยพบว่า สถาบันกษัตริย์ของไทยมี ส่วนในการอุปถัมภ์องค์ความรู้
เกี่ยวกับดนตรีไทยนับตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยมาแล้ว ต่อมาในยุครัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงพระปรีชาทั้งในด้านงานช่างประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทยนานาชนิดและการเล่น
เครื่องดนตรี โดยเฉพาะซอสามสาย ที่ทาจากกะโหลกมะพร้าวซอของจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็น
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มะพร้าวพันธุ์หายากและมีกะโหลกที่มีลักษณะเด่น พระองค์จึงทรงสนับสนุนให้มีการปลูกมะพร้าวซอ
ให้ แ พร่ ห ลาย ส่ ง ผลให้ ยั ง คงมี ก ารปลู ก มะพร้ า วซอชนิ ด นี้ สื บ ทอดต่ อ กั น มาถึ ง ทุ ก วั น นี้ จั ง หวั ด
สมุทรสงครามยังเป็นแหล่งปลูกมะพร้าวซอที่ดีที่สุดของประเทศไทย ในอดีตครูช่างจะทาซอได้ทุกชนิด
จากมะพร้าวซอที่ปลูกขึ้นเอง ในปัจจุบันช่างฝีมือบางคนได้สืบทอดความรู้ในการประดิษฐ์ซอที่พัฒนา
มาจากครูช่างที่มีชื่อเสียงในอดีต และได้สืบสานภูมิปัญญาในด้านศิลปะทางดนตรี สามารถสร้างเป็น
อาชีพภายในครอบครัวได้ แม้ว่าการผลิตซอจะไม้ สร้างรายได้ให้มากนักก็ตาม แต่ช่างฝีมือเหล่านี้ก็
พอใจทางานนี้ด้วยใจรัก และภาคภูมิใจที่งานฝีมือการแกะสลักของตนได้ปรากฏบนกะโหลกซอที่มี
ความสวยงาม กลายเป็นเอกลักษณ์ซอไทยอย่างเด่นชัด
กรรมวิธีการสร้างซอด้วงของช่างธีรพันธุ์ ธรรมานุกูล โดยวรรลภา พรหมทอง (2550)
งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาการสร้างซอด้วงของช่างธีรพันธุ์ ธรรมานุกูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติ
การสร้ า งซอด้ ว ง กรรมวิ ธี ก ารสร้ า งซอด้ ว ง รวมไปถึ ง ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ คุ ณ ภาพเสี ย งของซอด้ ว ง
ผลการวิจัยพบว่าช่างธีรพันธุ์ ธรรมานุกูล เริ่มสร้างซอด้วง ในปี พ.ศ. 2521 ตามความเข้าใจของตนเอง
หลังจากนั้นจึงได้ยึดรูปทรงที่เป็นมาตรฐานของดุริยบรรณและยึดลักษณะเสียงซอที่เป็นผลงานของ
พระยาวิศุกรรมศิลปประสิทธิ์ โดยกรรมวิธีการสร้างซอด้วงนั้นทุกขั้นตอนช่างจะเป็นผู้ผลิตเพียงคน
เดียว มีลักษณะเฉพาะในกรรมวิธีการสร้าง คือ ในด้านการกลึ งรูปทรง การขัดไม้ การใช้มีดกลึง
ลวดลายที่ส่งผลต่อความประณีต และการสร้างที่ยังคงสร้างตามแบบโบราณ ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อ
คุณภาพเสียงของซอด้วง ได้แก่ ขนาดและสัดส่วนของกระบอกซอ วิธีการกลึงสัดส่วนต่าง ๆ ให้ได้
รูปทรงที่สมส่วน ชนิดและประเภทของเนื้อไม้ที่นามาสร้างซอและไม้ที่นามาสร้างหย่อง คุณภาพของ
สายซอ คันชัก ซึ่ งทั้ งหมดส่ งผลต่อความดัง ความนุ่มนวลของเสียง รวมไปถึงคุณภาพของหนังงู
และวิธีการขึงหนังที่ส่งผลต่อความใส และกังวานของเสียง
กรรมวิธีการสร้างซออู้ของช่างธีรพันธุ์ ธรรมานุกูล โดยตั้งปณิธาน อารีย์ (2554) งานวิจัยนี้
มุ่งศึกษาประวัติการสร้างซออู้ของครูธีรพันธุ์ ธรรมานุกูล ศึกษากรรมวิธีการสร้างซออู้และศึกษาปัจจัย
ที่มีผลต่อคุณภาพเสียงซออู้ของครูธีรพันธุ์ ธรรมานุกูล ผลการศึกษาพบว่าครูธีรพันธุ์ ธรรมานุกูล
อนุรักษ์รูปทรงและสัดส่วนของซออู้ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามแบบสัด ส่วนของกระสวนดุริยบรรณ และได้พัฒนาขึ้นเป็นรูปแบบมตราฐานของตน โดยกรรมวิธีการสร้างซออู้มีลักษณะเฉพาะคือ
งานกลึงลวดลายที่งดงามประณีต ใช้มีดกลึง 3 แบบ การพ่นแลกเกอร์และขั้นตอนการขัดด้วยกระดาษ
ทรายน้า สัดส่วนการกาหนดลายฉลุบนกะโหลกซอ และการพอกกะโหลก ครูธีรพันธุ์ ธรรมา-นุกูลให้
ความสาคัญในเรื่องการคัดวัสดุที่มีคุณภาพ การจัดหนังแพะ หางม้า สายซอ และการเหลาหมอนซอ
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การประณีตในเรื่องของสัดส่วนของคันทวน ลูกบิด คันชัก มีผลทาให้คุณภาพของเสียงซออู้คมชัด
นุ่มนวล ดังกังวาน เป็นที่ยอมรับแก่เหล่านักดนตรีไทยด้วยกันว่ามีคุณภาพเสีย งที่ดีเยี่ยมและเป็นงาน
กลึงประณีต งดงาม
ซอสามสาย : การศึกษากรรมวิธีการสร้างและความอยู่รอดในสังคมไทยปัจจุบัน โดย
อวรัช ชลวาสิน (2546) งานวิจัยนี้มุ่งศึกษากรรมวิธีการสร้างซอสามสาย และเพื่อศึกษาปัจจัยเกื้อหนุน
ความอยู่รอดของซอสามสายในสังคมไทยปัจจุบัน โดยเลือกศึกษากรณีการสร้างซอสามสายของนายธีร
พั น ธุ์ ธรรมานุ กู ล การศึ ก ษาปั จ จั ย เกื้ อ หนุ น ความอยู่ ร อดของซอสามสายในสั ง คมไทยปั จ จุ บั น
ผลการวิจัยพบว่า การที่รัฐส่งเสริมดนตรีไทยในฐานะที่เป็นหนึ่งในภาพแสดงแทนอัตลักษณ์ชาติ และ
การที่ชนชั้นกลางได้นาซอสามสายมาเป็นเครื่องต่อ รองสถานภาพทางสังคมในพื้นที่สาธารณะ ซึ่ง
ก่อให้เกิดการส่งเสริมดนตรีไทย ได้แก่ การกาหนดให้ดนตรีไทยเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาสมัยใหม่
การส่งเสริมกิจกรรมการประกวดและการแสดงดนตรีไทย การส่งเสริมดนตรีไทยในรูปแบบอื่น ๆ ทั้ง
ในภาครัฐและเอกชน สิ่งเหล่านี้ยังผลให้ดนตรีไทยสามารถอยู่รอดได้ และส่งผลสืบเนื่องให้ซอสามสาย
อยู่รอดได้ในสังคมไทยปัจจุบัน ทาให้ซอสามสาย เปลี่ยนบทบาทจากการรับใช้ราชสานักและชนชั้นสูง
มารับใช้ชนชั้นกลางเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้ซอสามสายอยู่รอดได้ในสังคมไทย
กรรมวิธีการสร้างซอสามสายของครูวินิจ พุกสวัสดิ์ โดยวีรวัฒน์ เสนจันทร์ฒิไชย (2555)
งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาประวัติการสร้างซอสามสาย ศึกษากรรมวิธีการสร้างซอสามสายและศึกษาปัจจัยที่
มีผลต่อคุณภาพเสียงซอสามสายของครูวินิจ พุกสวัสดิ์ ผลการวิจัยพบว่าครูวินิจ พุกสวัสดิ์เริ่มต้นฝึก
กลึงซอสามสาย ซอด้วง และซออู้ โดยเริ่มจากการเป็นลูกมือของครูประจิตต์ ชัยเจริญ ช่างซอและ
นั ก ดนตรี ที่ มี ชื่ อ เสี ย งในจัง หวั ด สมุ ท รสงคราม จากนั้ น ในปี พ.ศ. 2515 ครู วิ นิ จ พุ ก สวั ส ดิ์ ได้ รั บ
มอบหมายให้ซ่อมซอสามสายของหลวงไพเราะเสียงซอ (อุ่น ดูรยชีวิน) จึงเก็บบันทึกสัดส่วนไว้เป็น
ต้นแบบ เมื่อครูประจิตต์ ชัยเจริ ญได้ถึงแก่กรรมในปี พ.ศ. 2517 ครูวินิจ พุกสวัสดิ์ ได้แยกออกมา
ประกอบกิจการของตนเอง และได้รับมอบหมายจากครูไมตรี พุ่มเสนาะ หัวหน้ากองดุริยางค์ทหารเรือ
ให้สร้างซอสามสายตามรูปแบบของครูวินิจ พุกสวัสดิ์ ที่ได้ปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ตามทัศนะของท่าน 3
ประการคือ สัดส่วนรูปทรงลูกบิด สัดส่วนช่วงของคันทวนซอสามสาย และขั้นตอนการ ขึ้นหน้าซอสาม
สาย ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพเสียงซอสามสาย มี 8 ประการ คือ หนังแพะที่ขึ้นหน้าตึงและให้น้าเสียง
ที่เหมาะสมกับซอสามสาย เชิงไม้ขนุนให้น้าเสียงที่ไพเราะ กะลามะพร้าวซอที่มีโครงสร้างและมวล
ความหนาที่ เหมาะสม สายซอต้องมีการควั่นเกลียวของหนวดพราหมณ์และสายเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ระยะความกว้างของสายระหว่างรัดอกถึงหย่องเท่ากับ 16 นิ้ว องศาของเหยียบกะโหลก
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(ปากช้างบน) เท่ากับ 5 องศา และองศาหุ้มกะโหลก (ปากช้างล่าง) เท่ากับ 3 องศาที่ไม่ให้เอียงมาก
เกินไป ระยะห่างความยาวของช่วงสายจากลูกบิดสายกลางถึงรูร้อยหนวดพราหมณ์มีระยะความกว้าง
เท่ากับ 34 นิ้ว และช่างมีประสบการณ์คลุกคลีอยู่กับนักเล่นซอที่มีชื่อเสียงตั้งแต่เยาว์วัยทาให้เข้าใจใน
เรื่องเสียงของเครื่องดนตรี
กรรมวิธีการผลิตซอสามสายของช่างจ้อน ไทรวิมาน โดยอัญมณี อุตตะมูล (2557) งานวิจัย
นี้มุ่งศึกษากรรมวิธีการผลิตซอสามสายของช่างจ้อน ไทรวิมาน ผลการวิจัยพบว่าช่างจ้อน ไทรวิมาน
ได้พัฒนาตนเองมาจากการสั่งสมประสบการณ์และความรู้ด้วยตนเอง สามารถมีร้านผลิตและจาหน่าย
เครื่องดนตรีเป็นของตนเองโดยโรงงานนี้ใช้ชื่อว่า “ห้างหุ้นส่วนจากั ด ดุริยางค์ไทยอุตสาหกรรม”
ขั้นตอนการผลิตซอสามสาย มีการผลิตที่มาตรฐานได้รับการยอมรับและเครื่องดนตรีมีความสวยงาม
และความประณีต ที่ต้องอาศัยความสามารถของผู้ผลิต
ไม้ที่ใช้ประดิษฐ์ซอด้วง โดยชณัฏฐ์ กถนานนท์ (2533) งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาไม้ที่ใช้ในการผลิต
ซอด้วง ผลการวิจัยพบว่างานวิจัยนี้ได้เสนอเฉพาะเรื่องไม้ประดู่ ไม้ชิงชัน ไม้พะยูง และไม้มะเกลือ
เท่านั้น ทาให้ทราบปัญหาต่าง ๆ ของเนื้อไม้เหล่านี้ ไม้ชนิดเดียวกันยังมีเนื้อไม้ที่แตกต่างกันและพบว่า
ไม้เหล่านี้ยังมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการประดิษฐ์ซอด้วงทั้งสิ้น ซอด้วงที่ผ ลิตจากไม้เหล่านี้ส่วนใหญ่
จะได้คุณภาพดี ทั้งลายไม้ สีของไม้ ความมันเงาตลอดจนเสียงของซอด้วง สามารถบอกถึงระดับ
คุณภาพของซอด้วงได้จากไม้เหล่านี้
การศึกษาวิธีการขึ้นหน้าซอด้วงของช่างจักรี มงคล โดยธวัฒน์ชัย ศรีสังข์ (2546) งานวิจัย
นี้มุ่งศึกษาการขึ้นหน้าซอด้วงของช่างจักรี มงคล ผลการวิจัยพบว่าช่างจักรี มงคล มีความละเอียดใน
การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้นาขึ้นหน้าซอด้วง เช่น การเลือกใช้หนังงูเหลือมในส่วนกลางหลัง เพราะ
มีความหนาที่เหมาะสมในการขึ้นหน้าซอและเป็นส่วนที่มีความสาคัญในการขึ้นหน้าซอด้วงของช่าง
จักรี มงคล และจะมีวิธีพิเศษในการฟังเสียงเพื่อตรวจสอบมาตรฐานความตึงของหนัง โดยอาศัยการ
เคาะ และฟังเสียง โดยช่างแต่ละคนก็จะมีวิธีการและความชานาญที่แตกต่างกันออกไปตามความถนัด
ของตนเอง
กรรมวิธีการขึ้นหน้าซออู้ของช่างจักรี มงคล โดยภัสราภรณ์ ธารีไทย (2556) งานวิจัยนี้มุ่ง
ศึกษากรรมวิธีการขึ้นหน้าซออู้ของช่างจักรี มงคล ผลการวิจัยพบว่าช่างจักรี มงคล มีความสนใจและ
รักในดนตรีไทยมาตั้งแต่วัยเด็ก มีความสามารถทางด้านดนตรีไทยทั้งการร้อง ปี่พาทย์และเครื่องสาย
โดยเฉพาะเครื่องดนตรีจาพวกซออีกทั้งยังมีความสามารถในการผลิตและซ่อมเครื่องดนตรีเป็น ที่
ยอมรับของนักดนตรี โดยได้เรียนวิชาการดนตรีไทยต่าง ๆ กับครูดนตรี ไทยที่มีชื่อเสียงมากมาย
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เช่น ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์ ครูมนตรี ตราโมท วัสดุอุปกรณ์ในการขึ้นหน้าซออู้ของช่างจักรี มงคล มีวัสดุ
อุปกรณ์ในการขึ้นหน้าซออู้ต่างจากช่างอื่น ๆ โดยมีการใช้เครื่องมือมาช่วยในการขึ้นหน้าซอ คือแท่น
แม่แรงเพื่อในการช่วยขึ้นหน้าซอ ขั้นตอนการขึ้นหน้าซออู้ของช่างจักรี มงคล มีกรรมวิธีการขึ้นหนัง
ซออู้ที่มีวิธีการเฉพาะเป็นเอกลักษณ์ คือการค่อย ๆ ขึ้นหนังโดยการใช้น้าเป็นตัวช่วยเพื่อให้หนัง
มีความยืดหยุ่นและขยายตัวเวลาขึ้นหนัง หนังจะไม่แตกหรือขาดเมื่อตึงเกินไปจึงทาให้สามารถขึ้นหนัง
ได้ตึงกว่าปกติ โดยที่กะโหลกซอไม่แตกและได้หนังที่ตึง มีเสียงที่อู้และดัง กังวาน มีเสียงที่ไพเราะ

บทที่ 2
บริบทเกี่ยวกับการสร้างซอด้วงของครูประสิทธิ์ ทัศนากร
ในบทนี้ผู้วิจัยจะทาการศึกษาและค้นคว้าบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการสร้างซอด้วง จากหนังสือ
และเอกสารต่าง ๆ รวมไปถึงพัฒนาการในกรรมวิธีการสร้างซอด้วงของครูประสิทธิ์ ทัศนากร โดย
ผู้วิจัยทาการแบ่งเนื้อหาที่เกี่ยวข้องดังนี้
2.1 ลักษณะทางกายภาพของซอด้วง
2.2 ประวัตแิ ละความเป็นมาของซอด้วง
2.3 ประวัติชีวิตครูประสิทธิ์ ทัศนากร
2.4 ประวัติด้านการสร้างซอด้วงของครูประสิทธิ์ ทัศนากร
2.5 พิธีกรรมและความเชื่อเกี่ยวกับการสร้างซอด้วง
2.6 ทัศนคติและความภาคภูมิใจในอาชีพช่างทาซอ
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2.1 ลักษณะทางกายภาพของซอด้วง
1
2

3

5

4

6

7

ภาพที่ 1 ซอด้วง
ซอด้วง เป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งของไทย ลักษณะคล้ายคลึงกันกับซออู้ แต่จะแตกต่างกันใน
รูปร่าง สัดส่วน วัสดุที่นามาสร้างและเสียงที่สูง แหลม โดยลักษณะทั่วไปของซอด้วงมีรูปร่างคล้ายคลึง
กับด้วงดักสัตว์ นั้นมีส่วนประกอบดังนี้
1. โขน คือ ส่วนที่อยู่ด้านบนสุดของซอด้วง มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าคล้ายกับโขนเรือ
มีความยาวประมาณ 28 เซนติเมตร ปลายโขนจะโค้งงอนไปทางด้านเปิดของกระบอกซอ
2. ลูกบิด มี 2 ลู ก เสียบอยู่ช่วงล่างของโขน ปลายลูกบิดจะเจาะรูไว้สาหรับร้อยสายซอ
หัวลูกบิดจะมีรูปทรงเป็นทรงกลมตามแต่จะประดิษฐ์ หันไปทางเดียวกับส่วนปลายของโขนซอ ลูกบิด
ลูกล่างจะใช้ร้อยสายเอกที่มีเสียงสูง ลูกบิดลูกบนจะใช้ร้อยสายทุ้มที่มีเสียงต่า
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3. รัดอก คือ บ่วงเชือกสาหรับรั้งสายซอเอาไว้ โดยจะใช้สายเอกของซอด้วงผูกรั้งสายซอทั้ง
2 เส้นเข้าไว้กับทวนล่าง โดยจะพันประมาณ 4 รอบ รัดอกจะอยู่ห่างจากลูกบิดลูกล่างประมาณ 14
เซนติเมตร
4. คันซอ มีลักษณะกลม ยาว สอดปักไปที่กระบอกซอ โดยลักษณะตั้งตรง คันซอด้วงนั้นจะ
แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงบนตั้งแต่ลูกบิดขึ้นไปจนปลายคันซอจะมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า
เรียกว่า โขน ส่วนของคันซอช่วงล่างนับตั้งแต่ลูกบิดลงไปเรียกว่า ทวนล่าง
5. คันชัก ทาด้วยไม้เนื้อแข็ง เป็นลักษณะโค้งเล็กน้อย ด้านมือจับจะมีหมุดใช้สาหรับร้อยหาง
ม้า โดยจะใช้หางม้าประมาณ 250 - 300 เส้น รวมกันขึงให้ตึง คันชักซอด้วงจะมีความยาวประมาณ
75 เซนติเมตร ส่วนที่ขึงหางม้ามีความยาวประมาณ 66 เซนติเมตร คันชักซอนั้นจะนาไปใส่ระหว่าง
สายเอกและสายทุ้ม ใช้การชักเข้า - ออกเพื่อให้เกิดเสียง หางม้านั้นนิยมใช้ถูกับยางสน แต่เดิมใช้วิธี
หยดยางสนไว้กับกระบอกซอในตาแหน่งที่หางม้าผ่านเข้า - ออก เนื่องจากการหยดยางสนลงบน
กระบอกซอนั้นทาให้กระบอกซอขาดความสวยงาม ปัจจุบันจึงนิยมใช้ยางสนถูกับหางม้าเพื่อให้มีความ
ฝืดแทนการหยดยางสน
6. กระบอกซอ คือ ส่วนที่เป็นกระบอก ทาหน้าที่เป็นเครื่องอุ้มเสียงให้เกิดเสียงดังกังวาน
มีความยาวประมาณ 13 เซนติเมตร หน้าซอกว้างประมาณ 6 เซนติเมตร
7. หย่อง คือ ไม้ชิ้นเล็ก ๆ นิยมใช้ไม้ไผ่สีสุกมาตัดให้มีความหนาประมาณ 3 มิลลิเมตร โดย
หย่องนี้จะใช้เพื่อหนุนสายซอ ให้นูนขึ้นมาพ้นขากขอบกระบอกซอ
การเทียบเสียงของซอด้วงนั้น สายทุ้มจะมีระดับเสียงตรงกับสายเอกของซออู้ และสายเอกมี
เสียงสูงกว่าสายทุ้ม 5 เสียง
2.2 ประวัติและความเป็นมาของซอด้วง
ซอด้วง เป็นซอชนิดหนึ่งของประเทศไทย จัดอยู่ในเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสาย มีเสียง
แหลมเล็ก การทาให้เกิดเสียงนั้นใช้วิธีการสีเข้า - ออก โดยคนไทยให้ความนิยมเล่นดนตรีไทยกันอย่าง
แพร่หลายตั้งแต่ครั้งอดีต ด้วยความเจริญในด้านดนตรีไทย ผู้คนในสมัยนั้นนิยมการเล่นและฟังดนตรี
กันอย่างมาก ด้วยความเพลิ ดเพลิ นในเสียงของดนตรี ไทยอย่า งสนุกสนานจนเกินขอบเขต จนมี
กฎมณเฑียรบาลกาหนดบทบัญญัติโทษเกี่ยวกับการเล่นดนตรีไว้ตอนหนึ่งว่า
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อนึ่งในท่อน้ำ ในสระแก้ว ผู้ใดขี่เรือคฤ เรือปทุน เรือกูบ และเรือมีศำสตรำวุธและใส่หมวกคลุมหัวนอนมำ ชำยหญิงนั่งมำด้วยกัน อนึ่งเชลำะ ตีด่ำกัน ร้องเพลง
เรือ เป่ำปี่ขลุ่ย สีซอ ดีดจะเข้ กระจับปี่ ตีโทนทับ โห่ร้องนี่นั่น อนึ่งพิริยหมู่แขก ขอม
ลำว พม่ำ เมง มอญ มสุม แสง จีน จำม ชวำ นำนำประเทศทังปวง และเข้ำมำเดินใน
ท้ำยสนมก็ดี ทังนีอัยกำรขุนสนมห้ำม ถ้ำมิได้ห้ำมปรำมเกำะกุมเอำมำถึงศำลำให้แก่
เจ้ำท่ำแลให้นำนประเทศไปมำท้ำยสนมได้ โทษเจ้ำพนักงำนถึงตำย (มนตรี ตราโมท,
2538 : 22 )
จากกฎมณเฑียรบาลข้างต้นนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ค นในสมัยก่อนนั้นนิยมการเล่นดนตรีไทยเป็น
อย่างมาก โดยเครื่องดนตรีที่ปรากฏในข้อความข้างต้นนี้ส่วนใหญ่ล้วนแต่เป็นเครื่องดนตรีที่จัดอยู่ใน
ประเภทเครื่องสาย ได้แก่ ขลุ่ย ซอ จะเข้ กระจับปี่ โทน ทับ เป็นต้น การที่มีการตั้งกฎมณเฑียรบาล
ขึ้นนั้นเครื่องดนตรีเหล่านี้ ล้ วนแล้วแต่เป็นเครื่องดนตรีที่พกพาสะดวกในการเดินทางร้องและเล่น
จึงได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย อาจารย์มนตรี ตราโมท ได้เสนอความคิดเห็นไว้เกี่ยวกับการเกิด
ซอด้วงและซออู้ในสมัยอยุธยาไว้อีกว่า
เท่ำที่พิจำรณำในสภำพกำรณ์ซึ่งเล่นกันมำกมำยแพร่หลำยถึงต้องบัญญัติไว้
เป็นกฎหมำยห้ำมกันอย่ำงนี คงต้องเป็นของที่เล่นง่ำยและหำง่ำย ขึงเข้ำใจว่ำซอที่ระบุ
ในกฎมณเฑียรบำลนีจะเป็นซอด้วง ซออู้ ที่บัญญัติไว้ว่ำซอเฉย ๆ ก็เพื่อให้คลุมไปถึงซอ
สำมสำยและซออื่น ๆ ที่จะมีผู้คิดสร้ำงเลี่ยงกฎหมำยในภำยหลังด้วย (มนตรี ตราโมท,
2538 : 22 )
บทบาทหน้าที่สาคัญของซอด้วงนั้นคือ ใช้บรรเลงในวงเครื่องสายและวงมโหรี แนวการ
บรรเลงนั้นจะเป็นทานองเก็บละเอียดเป็นหลัก รวมไปถึงการเป็นผู้นาการบรรเลงในวงเครื่องสาย ใน
ส่วนของวงมโหรีนั้นซอด้วงจะทาหน้าที่บรรเลงทานองเนื้อเพลงในรูปแบบเก็บละเอียดและทาหน้าที่
เป็นผู้นาการบรรเลงของวงดนตรีอีกด้วย
ทั้งนี้เมื่อมีการขึ้นทาวงเครื่องสายเครื่องคู่และวงมโหรีเครื่องใหญ่ ได้มีการคิดซอด้วงขนาดเล็ก
สาหรับนามาบรรเลงสอดประสานเสียงให้กลมกลืนมาขึ้นเรียกว่า ซอด้วงหลิบโดยมีเสียงสูงกว่าซอด้วง
ขึ้นไป สายละ 4 เสียง คือ สายทุ้มเสียงโด สายเอกเสียงซอล (พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์, 2554: 81)
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2.3 ประวัติชีวิตครูประสิทธิ์ ทัศนากร

ภาพที่ 2 ครูประสิทธิ์ ทัศนากร
ครูประสิทธิ์ ทัศนากร เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2488 ตรงกับปีระกา อายุ 72 ปี
ปั จ จุ บั น อาศั ย อยู่ บ้ า นเลขที่ 43 หมู่ 10 ต าบลท่ า คา อ าเภออั ม พวา จั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม
เบอร์โทรศัพท์ 092 - 2854157 บิดาชื่อนายเชื้อ ทัศนากร มารดาชื่อนางทรัพย์ ทัศนากร (พวงมาลัย)
เป็นบุตรคนที่ 7 จากพี่น้องทั้งหมด 9 คน ได้แก่
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายชิด
นายสนิท
นายสนม
นางบุญสม
นายบุญส่ง
นางบุญเสริม
ครูประสิทธิ์
นางเกสร
นางภิรมย์ศิลป์

ทัศนากร (ถึงแก่กรรม)
ทัศนากร (ถึงแก่กรรม)
ทัศนากร (ถึงแก่กรรม)
ทัศนากร (ถึงแก่กรรม)
ทัศนากร (ถึงแก่กรรม)
ทัศนากร
ทัศนากร
ทัศนากร
ทัศนากร (ถึงแก่กรรม)

2.3.1 ชีวิตครอบครัว
ครูประสิทธิ์ ทัศนากร สมรสกับ นางม่วยเตียง ทัศนากร มีบุตรด้วยกัน 1 คน ได้แก่
นายประเสริฐ ทัศนากร
แผนผังแสดงลาดับเครือญาติของครูประสิทธิ์ ทัศนากร ผู้วิจัยได้ทาการรวบรวมดังนี้

แผนภาพที่ 1 แผนผังแสดงลำดับเครือญำติของครูประสิทธิ์ ทัศนากร
12
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2.3.2 ชีวิตการศึกษาสายสามัญ
ครูประสิทธิ์ ทัศนากรเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศาลเจ้าแม่ตั้วเนี้ย
ตาบลท่าคา อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ครูเล่าเหตุการณ์ในสมัยนั้นว่า
ผมเรียนจบแค่ป.4 สมัยนันเรียนที่แถว ๆ บ้ำนนีแหละ โรงเรียนศำลเจ้ำแม่
เรียนจบแค่ป.4 ตอนนัน 10 ขวบ เอำแค่อ่ำนออก เขียนได้ แม่ก็ให้ออกมำท้ำตำล
น้ำตำลปี๊บ ระหว่ำงนันก็ได้เป็นช่ำงไม้ด้วย รับจ้ำงท้ำทั่วไปหมด เดินไฟตำมบ้ำน ขับ
เรือเมล์ก็เอำ ได้ควำมรู้มำจำกพ่อเขำ พวกพี่ ๆ ก็สอนด้วย ตระกูลผมเป็นช่ำงไม้กันมำ
ก่อน พวกพี่ ๆ น้อง ๆ เป็นช่ำงไม้กันหมดทุกคน เขำจ้ำงไปท้ำที่ไหนก็ไป บ้ำนที่อยู่นี่ก็
ช่วยกันสร้ำงขึนมำเองนะ ผมออกท้ำงำนทุกประเภท ท้ำได้หมดทุกอย่ำง พออำยุ 20
ก็บวช (ประสิทธิ์ ทัศนากร, สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2560)
จากค าบอกเล่ า ของครู ป ระสิ ท ธิ์ ทั ศ นากร สามารถสรุ ป ได้ ว่ า ครู ป ระสิ ท ธิ์ เ รี ย นจบชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่โรงเรียนศาลเจ้าแม่ตั้วเนี้ย เมื่ออายุครบ 10 ปี ได้ออกจากโรงเรียนเพื่อช่วยพ่อ
และแม่ประกอบอาชีพต่าง ๆ เช่น การขึ้นตาล การเคี่ยวน้าตาลเพื่อมาทาน้าตาลปี๊บ จากนั้นได้ช่ วย
พ่อและพี่ ๆ รับจ้างเป็นช่างไม้ ช่างไฟ รวมไปถึงรับจ้างขับเรือเมล์ โดยได้รับการถ่ายทอดความรู้วิชา
ช่างจากพ่อและพี่ ๆ จนอายุครบ 20 ปี จึงเข้าพิธีอุปสมบท
จากคากล่าวข้างต้นของครูประสิทธิ์ ทัศนากร แสดงให้เห็นว่าในสมัยก่อนนั้นผู้คนไม่ค่อยได้
ให้ความสาคัญกับการเรียนการศึกษามากเท่าไรนัก เพียงเพื่อแค่เรียนให้อ่านออกเขียนได้ เนื่องจาก
สภาพครอบครั ว ของครู ป ระสิ ท ธิ์ เ ป็ น ครอบครั ว ใหญ่ จึ ง จ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งออกมาประกอบอาชี พ
ช่วยเหลือพ่อและแม่เพื่อส่งเงินให้น้อง ๆ ได้เรียนหนังสือต่อ ครูประสิทธิ์ประกอบอาชีพทั้งการทา
น้าตาลขาย การประกอบอาชีพรับจ้างเป็นช่างไฟ ช่างไม้ โดยได้รับการถ่ายทอดความรู้วิชาช่างต่าง ๆ
จากพ่อและพี่ ๆ ด้วยประสบการณ์นี้เองจึงทาให้ครูประสิทธิ์เกิดการสั่งสมความรู้จากงานช่างทุก ๆ
ประเภท เป็นเวลาเกือบ 10 ปี
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ภาพที่ 3 ครูประสิทธิ์ ทัศนากรขณะให้สัมภาษณ์

ภาพที่ 4 บรรยากาศบริเวณทางเข้าบ้านครูประสิทธ์ ทัศนากร
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2.3.3 ที่พักอาศัยของครูประสิทธิ์ ทัศนากร
ครูประสิทธิ์ ทัศนากร ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 43 หมู่ 10 ตาบลท่าคา อาเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นบ้านเกิดของครูตั้งแต่สมัยเด็ก ครูกล่าวว่า
บ้ำนหลังนีช่วยกันสร้ำงขึนมำตังแต่เด็ก ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ช่วยกันท้ำ ผมก็อยู่
ที่นี่มำตลอด เอำเป็นที่ท้ำซอ เดี๋ยวนีพวกพี่น้องตำยหมดแล้วก็อยู่ตัวคนเดียว อยู่กับ
ไก่คลำยเหงำ ลูกชำยก็ย้ำยไปอยู่ปำกทำงเข้ำบ้ำน เขำก็ รับหน้ำที่แกะกะโหลกซอขำย
ผมจะเป็นคนท้ำซออย่ำงเดียว ควำมรู้กำรแกะกะโหลกก็สอนให้เขำไปท้ำกิน ผมเลย
อยู่บ้ำนในส่วนนีคนเดียว อยู่กับพวกไก่ มีไก่เป็นเพื่อนคลำยเหงำ เสำร์ - อำทิตย์ก็มี
คนมำแวะเวี ย นเยี่ ย มอยู่ ป ระจ้ ำ ที่ ม ำประจ้ ำ ก็ อำจำรย์ ต้ น กั บ ศั ก ดิ์ ชั ย เขำมำหำ
บำงครังก็เอำลูกศิษย์ของเขำมำเที่ยวต่อเพลง ลองซอกัน คลำยเหงำผมไปได้เยอะ
(ประสิทธิ์ ทัศนากร, สัมภาษณ์, 10 กันยายน 2560)
จากคากล่าวของครูประสิทธิ์ ทัศนากร สามารถสรุปได้ว่าครูประสิทธิ์อาศัยอยู่ในบ้านสวน
เพียงคนเดียว ซึ่งเป็นบ้านที่อยู่ของครูตั้งแต่สมัยเด็ก ๆ อีกทั้งยังเป็นบ้านที่สร้างขึ้นด้วยฝีมือของ
บรรดาพี่น้องของท่านเอง ลูกชายของครูจะแยกออกไปอยู่บ้านบริเวณหน้าปากทางเข้าบ้านครู ในวัน
เสาร์ - อาทิตย์จะมีลูกศิษย์แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมอยู่เสมอ โดยเฉพาะอาจารย์นิติธร หิรัญหาญกล้า
และอาจารย์ศักดิ์ชัย กาย ลูกศิษย์ที่เคารพนับถือครูประสิทธิ์ ทัศนากร
บ้านของครูประสิทธิ์เป็นบ้านไม้ชั้นเดียว ตัวบ้านยกสูง บริเวณใต้ถุนบ้านของครูประสิทธิ์จะ
เป็นสถานที่ทางานผลิตซอ บริเวณรอบบ้านจะติดกับคลองและสวนมะพร้าว โดยท่านจะชื่นชอบการ
เลี้ ย งไก่ ช นอย่ า งมาก จึ ง ท าให้ มี ไ ก่ ช นจ านวนนั บ 20 ตั ว โดยการเลี้ ย งไก่ ช นของครู ป ระสิ ท ธิ์ มี
จุดประสงค์เพื่อการอนุรักษ์พันธุ์ไก่ชนเอาไว้ จากความชื่นชอบส่วนตัว
การเดินทางมาบ้านของครูประสิทธ์จะต้องมุ่งหน้ามาทางเส้นสมุทรสงคราม - บางแพ เลี้ยว
เข้าสู่ตาบลบางกระบือหรือเรียกว่าปากทางบางกระบือ เลี้ยวเข้าปากทางบางกระบือตรงมาตลอด
ประมาณ 4 กิโลเมตร ทางด้านขวาจะพบกับซุ้มประตูทางเข้าซอยศาลเจ้าแม่ตั้วเนี้ย (เก่า) ให้เลี้ยวขวา
ตรงเข้ามาอีกประมาณ 700 เมตร จะพบกับป้ายทางเข้าบ้านครูประสิทธิ์ ทัศนากร เมื่อถึงจุดนี้จะต้อง
เดินเท้าเข้าสวนอีกประมาณ 500 เมตร จึงจะถึงบ้านของครูประสิทธิ์ ทัศนากร
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ภาพที่ 5 ปากทางเข้าบ้านของครูประสิทธิ์ ทัศนากร

ภาพที่ 6 ทางเดินเข้าบ้านครูประสิทธิ์ ทัศนากร
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ภาพที่ 7 ทางเดินเข้าสู่บ้านของครูประสิทธิ์ ทัศนากร

ภาพที่ 8 บ้านครูประสิทธิ์ ทัศนากร

18

ภาพที่ 9 ภายในของบ้านครูประสิทธิ์ ทัศนากร

ภาพที่ 10 สถานที่ทางานของครูประสิทธิ์ ทัศนากร
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ภาพที่ 11 ลูกศิษย์ที่แวะเวียนมาเยี่ยมครูประสิทธิ์ ทัศนากร

ภาพที่ 12 ครูประสิทธิ์ ทัศนากร ขณะกาลังเตรียมกลึงกระบอกซอด้วง

แผนภาพที่ 2 แผนที่บ้ำนครูประสิทธิ์ ทัศนำกร
บ้ำนเลขที่ 43 หมู่ 10 ตำบลท่ำคำ อำเภออัมพวำ จังหวัดสมุทรสงครำม
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2.3.4 ชีวิตการศึกษาด้านดนตรีไทย
ชีวิตการศึกษาทางด้านดนตรีไทยของครูประสิทธิ์ ทัศนากร เป็นการศึกษาดนตรีด้วย
ตนเอง โดยจะอาศัยฟังเสียงดนตรีจากบริเวณข้างบ้าน ซึ่งในสมัยนั้นมีครูจากกองดุริยางค์ทหารเรือ
มาสอนอยู่ที่โรงเรียนศาลเจ้าแม่ตั้วเนี้ย ด้วยการได้ยินดนตรีไทยทุกวันในขณะขึ้นไปตัดน้าตาลบน ต้น
มะพร้าว จนเกิดการซึมซับดนตรีไปโดยไม่รู้ตัว จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทาให้ท่านชอบในเสียงดนตรีไทยที่ได้
ยินได้ฟังอยู่ทุกวัน จนนามาซึ่งการเริ่มประดิษฐ์ซอกระป๋องขึ้นมาเพื่อสีเล่นตามทานองที่จดจามาได้
ด้วยตนเองจากการสัมภาษณ์ครูประสิทธิ์ ทัศนากร เกี่ยวกับการเรียนดนตรีไทย มีรายละเอียดว่า
ผมไม่ได้มีครูสอนเล่นนะดนตรีเนี่ย หัดเอำเอง เมื่อก่อนพอเรียนจบมำแล้วก็
มำท้ ำ งำน อำยุ ไ ด้ 18 ก็ เ ริ่ ม หั ด เล่ น ซอเอง มี ค รู เ ขำมำจำกดุ ริ ย ำงค์ ท หำรเรื อ ชื่ อ
ครูละออง ธรรมสวัสดิ์ เขำเล่นดนตรีไทยเป็น เมื่อก่อนสมัยผมออกไปท้ำตำล ขึนตำล
ก็จะได้ยินครูเขำเล่นทุกวัน เป่ำขลุ่ย สีซอบ้ำง ทีนีเรำก็อดใจไม่ไหว ได้ยินทุกวัน เสียง
มันซึมซับทุกวัน เพรำะดี ผมชอบเสียงซอมำก มีงำนดนตรีที่ไหนก็ไปดูเขำเล่นกัน ไป
ฟังดนตรี ไม่นำนนักผมก็เริ่มท้ำซอขึนมำสีเองเลย ตำมประสำเด็ก ท้ำซอกระป๋องเอำ
เอง ไม่ต้องขึนหน้ำนะ ใช้ตูดกระป๋องเอำ สำยซอก็ใช้เชือกป่ำนเว้ำมำท้ำ ต้องชุบน้ำมัน
วำนิช ยืดออกแล้วขึงให้ดึงพอให้ได้เสียงใกล้เคียงกับที่ได้ยิน ทีนีก็ซอเอำเองเลยจำกที่
จดจ้ำมำ เพลงลูกทุ่ง เพลงร้ำวงบ้ำง อะไรต่ออะไร นิวก็หัดกดเอำตำมเสียง แล้วจ้ำเอำ
ไม่รู้โน้ตกับเขำหรอก (ประสิทธิ์ ทัศนากร, สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2560)
จากคากล่าวข้างต้นของครูประสิทธิ์ ทัศนากร แสดงให้เห็นว่าครูประสิทธิ์เป็นบุคคล
ที่มีใจรักในเสียงดนตรีไทย โดยเมื่อครั้งที่ออกจากโรงเรียน เพื่อช่วยพ่อและแม่ประกอบอาชีพทา
น้าตาล ท่านได้มีโอกาสซึมซับดนตรีไทยผ่านเสียงดนตรีที่ถูกบรรเลงมาจากโรงเรียนศาลเจ้าแม่ตั้วเนี้ย
ในขณะที่ ครูประสิทธิ์ขึ้นไปตัดน้าตาลบนต้นมะพร้าวทุกวัน จากนั้ นจึงเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการเริ่มหัด
เรียนรู้ดนตรีไทย โดยเริ่มจากการหัดเล่นเอาเอง จากการจดจาบทเพลงที่ได้ยิน ได้ฟังมาจากงาน
ประเพณีต่าง ๆ จากการบรรเลงของครูดนตรีไทยในสมัยนั้น ซึ่งในสมัยก่อนนั้นครูประสิทธิ์ได้สร้างซอ
ขึ้นมาเพื่อสีเล่นด้วยตัวเอง ประดิษฐ์ขึ้นจากกระป๋องนม สายซอใช้เชือกป่านมาขึงตึง สร้างขึ้นตาม
อุปกรณ์ที่หาได้ง่าย ๆ และมีราคาถูก สามารถกล่าวได้ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้
ดนตรีไทยและการสร้างเครื่องดนตรีไทยของครูประสิทธิ์ ทัศนากร ด้วยตนเอง
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2.3.5 ผลงานที่สาคัญ
ผลงานการสร้างซอด้ว งของครูประสิทธิ์ ทัศนากร เป็นที่ยอมรับและประจักษ์แก่
เหล่านักดนตรีหลากหลายท่านทั่วทั้งประเทศไทย ที่ต่างกล่าวว่าซอด้วงของท่านนั้นเป็นซอที่เปี่ยมไป
ด้วยคุณภาพ โดยการสร้างด้วยมือทั้งคันและสร้างด้วยตนเองเพียงคนเดียว จึงทาให้ซอด้วงแต่ละคัน
นั้นมีความพิถีพิถันในการสร้างอย่างมาก เป็นซอที่มีแก้วเสียงแตกต่างจากช่างอื่น ๆ อย่างชัดเจน
ผลงานที่ ส าคัญ ที่ สุ ดในชีวิตของครูประสิทธิ์ ทัศนากร เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2551
โดยมูลนิธิอัมพวา - ชัยพัฒนานุรักษ์ได้มีหนังสือเรียนเชิญครูประสิทธิ์ ทัศนากร จัดแสดงวิธีการกลึง
ซอด้ วงในรูปแบบการกลึ งแบบสมั ย โบราณ คือการกลึงด้ว ยมือ ทั้ง คัน ถวายแด่สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในขณะที่กลึงซออยู่นั่นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงซอด้วงกับคณะผู้ติดตามที่สร้างขึ้นโดยผีมือของครูประสิทธิ์ ทัศนากร ด้วยบทเพลง
โหมโรงไอยเรศ ๓ ชั้น

ภาพที่ 13 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงซอด้วงกับคณะผู้ติดตาม
ที่มาภาพ : ครูประสิทธิ์ ทัศนากร

23
2.4 ประวัติดา้ นการสร้างซอด้วงของครูประสิทธิ์ ทัศนากร
ครูประสิทธิ์ ทัศนากร เริ่มต้นสร้างซอคันด้วยวัสดุเหลือใช้ชิ้นแรกขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ. 2506
ในขณะที่อายุได้ 18 ปี เริ่มประดิษฐ์ซอด้วงขึ้นครั้งแรก โดยนากระป๋องโอวัลตินมาทาเป็นกระบอกซอ
จากนั้นนาเชือกเว้ามาชุบน้ามันทาสายซอขึ้นด้วยตนเอง ต่อมาได้มาฝากตัวเป็นศิษย์กับครูบุญมี
ฉ่าบุญรอด นักดนตรีและช่างทาเครื่องดนตรีไทย ในตาบลท่าคา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยการเริ่ม
สั่งซื้อซอด้วงมาจากร้านดุริยบรรณ เพื่อนามาเป็นรูปแบบการสร้างซอด้วงด้วยไม้จริงเป็นคันแรก
จากการแนะนาและการชี้แนะจากครูบุญมี ฉ่าบุญรอด ในการสร้างส่วนต่าง ๆ ของซอด้วงและซออู้
จนเกิดความชานาญ ด้วยนิสัยของครูประสิทธิ์ ทัศนากรเป็นคนใฝ่หาความรู้อยู่ตลอดเวลา ประกอบ
กับความรู้ทางด้านช่างไม้ที่มีมาแต่เดิมอยู่แล้ว จึงทาให้ท่านเริ่มสร้างเครื่องมือในการกลึงซอแบบ
โบราณโดยเป็นการใช้กลึงแบบคันแล้วขึ้นมาตามแบบของครูบุญมี ฉ่าบุญรอด ด้วยตนเองและนาเศษ
ไม้ที่เหลือใช้จากการสร้างบ้าน มาเริ่มประดิษฐ์ซอด้วงขึ้นเอง ด้วยการลองผิดลองถูกและยึดหลักการ
สร้างของครูบุญมี ฉ่าบุญรอดเอาไว้ ด้วยพื้นฐานนิสัยที่ชอบพลิกแพลง ทดลองในรูปแบบ ต่าง ๆ จน
ในระยะเวลาต่อมาในปี พ.ศ. 2532 ครูประสิทธิ์ ทัศนากร ได้คิดค้นกระสวนซอด้วงขึ้นมาด้ว ยตนเอง
จนเป็นรูปแบบที่สมบูรณ์ และไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบกระสวนอีกเลยจนถึงปัจจุบัน
2.4.1 ช่วงทดลองสร้างซอด้วง ปี พ.ศ. 2514 - 2524
ช่วงเริ่มการสร้างซอด้วงในระยะเริ่มแรกนี้ เกิดขึ้นหลังจากครูประสิทธิ์ ทัศนากร
ลาสิกขาบทจากการเป็นพระภิกษุ ซึ่งบวชเรียนอยู่ 8 เดือน หลังจากลาสิกขาบทมาก็รับจ้างทาน้าตาล
มะพร้าว รับจ้างซ่อมเครื่องเรือ เดินสายไฟภายในบ้าน ขับเรือรับจ้าง และรับจ้างสร้างบ้าน โดยใน
ระหว่างนี้เองครูประสิทธิ์ ได้มีโอกาสเรียนวิชาช่างไม้จากช่างต่าง ๆ ที่มาทางานร่วมกันจนมีความรู้
ความสามารถในเรื่องงานช่า งไม้ ระหว่างที่รับจ้างสร้างบ้า นนั้นจะมี เศษไม้ที่เหลือจากการสร้ า ง
ครูประสิทธิ์จะขอมาจากเจ้าของบ้านทีละเล็กละน้อย เพื่อนามาเก็บไว้ทาซอด้วงด้วยตนเอง โดยการ
ลองผิดลองถูก สร้างซอขึ้นจากภาพที่ท่านได้เห็นมา จึงทาให้เสียไม้ไปเป็นจานวนมาก
ในปี พ.ศ. 2515 ระหว่างที่ครูประสิทธิ์ ทัศนากร รับจ้างสร้างบ้านอยู่นี่เอง จึงทาให้
ท่านได้รู้จักกับบุคคลที่เป็นช่างไม้ที่ฝีมือและเป็นช่างสร้างเครื่องดนตรีไทยคนหนึ่งในระหว่างร่วมงาน
กัน โดยมีชื่อว่าครูบุญมี ฉ่าบุญรอด นับว่าเป็นครูคนแรกและคนเดียวของท่าน ครูประสิทธิ์กล่าวถึง
เหตุการณ์ในครั้งนั้นว่า
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ผมสึกมำจำกพระ ก็กลับมำท้ำอำชีพแบบเดิม รับจ้ำงทุกอย่ำง ให้ไปท้ำอะไร
ก็ไปท้ำ ขอให้มีงำนเถอะ งำนไม้นี่มีประจ้ำสร้ำงบ้ำน ได้ไปท้ำงำนกับครูมี พูดคุยถูกคอ
กัน เขำก็เล่นดนตรีเป็น แถมเป็นช่ำงท้ำเครื่องดนตรีอีก เลยไปขอเรียนกับครู ครูคน
แรกและคนเดียวของผมเลย ครูก็สอนให้ ไม่หวงนะ แถมยังบอกว่ำผมมำเรียนไม่นำน
ท้ำเก่งกว่ำครูอีก (ประสิทธิ์ ทัศนากร, สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2560)
จากคากล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่าหลังจากที่ครูประสิทธิ์ ทัศนากร ลาสิกขาออก
จากการอุปสมบทแล้ว ได้กลับมาประกอบอาชีพรับจ้างในงานช่างทุก ๆ ประเภท โดยเฉพาะงานช่าง
ไม้ที่ท่านได้ถูกว่าจ้างให้ไปสร้างบ้านอยู่เป็นประจา จึงทาให้ท่านได้พบกับครูบุญมี ฉ่าบุญรอด ช่างไม้ที่
มีคามรู้แตกฉานในด้านงานช่างไม้ในสมัยนั้น อีกทั้งยังมีความรู้ในด้านการสร้างเครื่องดนตรีไทย
ครูประสิทธิ์ได้ทาความรู้จักกับครูบุญมี ฉ่าบุ ญรอดและสนิทสนมจนได้ฝากตัวเป็นศิษย์เพื่อเรี ยน
วิชาการสร้างเครื่องดนตรีไทยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
ครูบุญมี ฉ่าบุญรอด เป็นศิลปินและช่างทาเครื่องดนตรีไทยของจังหวัดสมุทรสงคราม
ต้ น ตร ะกู ล นี้ เป็ น ต้ น ตร ะกู ล ข องต าบล ท่ าคา อ าเภออั ม พวา จั ง หวั ด ส มุ ท รส งคราม
โดยได้รับการสืบทอดความรู้ภูมิปัญญาการสร้างเครื่องดนตรีไทยมาจากบรรพบุรุษ จากนั้นจึงนามา
ดัดแปลงขึ้นตามแต่ละยุคสมัยอีกครั้ง ในสมัยก่อนนั้นบริเวณละแวกใกล้เคียง นักดนตรีส่วนใหญ่จะมา
ซื้อเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสายจากครูบุญมี ฉ่าบุญรอด ทั้งสิ้น
ในปี พ.ศ. 2520 ครูประสิทธิ์ ทัศนากร แวะเวียนเข้าไปศึกษาวิชางานช่างไม้ รวมไป
ถึงเรียนดนตรีไทย บทเพลงไทยกับครูบุญมี ฉ่าบุญรอด อย่างสม่าเสมอ หลังจากมีเวลาว่างจากการ
สร้างบ้าน ครูประสิทธิ์ได้สั่งซื้อซอด้วงจากชาวบ้านที่ท่านไปสร้างบ้านให้ ซึ่งเป็นซอจากร้านดุริยบรรณ
ในราคาคันละ 250 บาท หลังจากได้ซอด้วงคันแรกในชีวิตจากร้านดุริยบรรณมาแล้ว ครูประสิทธิ์
นามาวัดขนาด รูปทรงต่าง ๆ แล้วเริ่มทาการสร้างด้วยตนเองอีกครั้ง ในระหว่างนั้นครูได้นาเศษไม้ที่
เหลือจากการสร้างบ้านไปให้ครูบุญมี ฉ่าบุญรอด ช่วยสอนวิธีการสร้างซอด้วงประกอบกันไปด้วย
จากนั้นจึงกลับมาทาเครื่ องมือกลึงด้วยตนเองและหัดทาซอด้วงขึ้นควบคู่กันไปจากการเรียนด้วย
ตนเอง โดยครูประสิทธิ์เล่าเหตุการณ์ในสมัยนั้นว่า
ผมแวะเวียนไปหำครูมีบ่อย ชอบไปดูเวลำท่ำนท้ำ ท่ำนก็จะสอนอะไรเล็ก ๆ
น้อย ๆ ไปเรื่อย ตอนนันผมไปรับจ้ำงสร้ำงบ้ำน ไปเจอซอด้วงคันหนึ่งเลยฝำกเจ้ำของ
บ้ ำ นซื อมำให้ บ้ ำ ง เป็ น ของดุ ริ ย บรรณ ตอนนั นซื อมำ 250 เอำมำสี ชอบมำก
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แซกโซโฟนก็ซือมำหัดเอง ซอด้วงคันนันเล็กนะ เอำมำวัดแบบ ท้ำตำม ไปตำมเรื่อง
ตำมรำว ระหว่ำงนันก็เอำไม้ที่ขอมำจำกตำมบ้ำนไปให้ครูมี สอนกลึง สอนท้ำส่วนต่ำง
ๆ เมื่อก่อนไม้จริงเยอะแยะ หำง่ำย มีให้ผมท้ำเล่นเยอะ ท้ำพังไปมำก ครูมีเขำท้ำซอให้
ผม ผมก็อำศัยดูท่ำนท้ำ เห็นท่ำนมีคันแล้วเอำไว้กลึง กลึงแบบสมัยโบรำณนะ กลับมำ
บ้ำนได้ ที่นี่ผมก็จัดกำรท้ำเครื่องกลึงคันแล้วเองเลย เอำไม้มำฝึกกลึงเอง จ้ำตำมแบบ
ครูมี หัดท้ำเองซะเป็นส่วนมำก (ประสิทธิ์ ทัศนากร, สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2560)
จะเห็ น ได้ ว่ า ครู ป ระสิ ท ธิ์ ทั ศ นากร เป็ น คนที่ มี ค วามมุ่ ง มั่ น มุ ม านะในการเรี ย น
วิชาการสร้างซอด้วงอย่างมาก โดยท่านเริ่มจากการเก็บเศษไม้ที่เหลือจากการปลูกสร้างบ้านในสมัย
นั้นมาหัดทาซอขึ้น และศึกษาเล่าเรียนวิชาการสร้างซอด้วงจากครูบุญมี ฉ่าบุญรอด ในระยะเริ่มแรกที่
ทดลองสร้าง ซอด้วงนั้น เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ของครูประสิทธิ์ก็มีอยู่บ้างจากการที่ท่านประกอบ
อาชีพช่างไม้อยู่แล้ว ขาดแต่เครื่องกลึงซอด้วง ซึ่งต่อมาท่านได้ดูรูปแบบเครื่องกลึงคันแล้วมาจากบ้าน
ของครูบุญมี ฉ่าบุญรอดและกลับมาสร้างเอาไว้เป็นของตัวเอง เพื่อทาการฝึกฝน หัดสร้างซอด้วงด้วย
ตนเอง โดยอาศัยความรู้พื้นฐานการสร้างซอด้วงที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากครูบุญมี ฉ่าบุญรอด
2.4.2 พัฒนาการของการสร้างซอด้วงช่วงปี พ.ศ. 2524 - 2532
หลังจากที่ครูประสิทธิ์ ทัศนากร ได้เรียนรู้วิชาการสร้างซอต่าง ๆ จากครูบุญมี ฉ่า
บุญรอด ผนวกกับประสบการณ์การฝึกฝนสร้างซอด้วยตนเอง ทาให้ครูประสิทธิ์มีความชานาญในการ
สร้าง ซอด้วงมากพอสมควร มีการสร้างเครื่องขึ้นหน้าซอขึ้นด้วยตนเองและนาเงินที่ได้จากการ
รับจ้างทาอาชีพทั่วไปมาซื้อเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตซอด้วงเพิ่มมากขึ้น
ในช่วงปี พ.ศ. 2524 - 2532 ระยะเวลา 8 ปีนี้ ครูประสิทธิ์ ทัศนากร มีฝีมือการสร้าง
ซอด้วงที่มีเสียงไพเราะขึ้นจากช่วงการทดลองระยะแรก มีการนาซอด้วงที่ทาออกจาหน่ายให้กับ
โรงเรียนใกล้เคียง มีนักดนตรีชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงมาสั่งครูผลิตซอขึ้นเป็นจานวนมาก จากปาก
ต่ อ ปาก ค าบอกเล่ า เหล่ า นั้ น จึ ง ท าให้ ช่ ว งระยะเวลานี้ ค รู ป ระสิ ท ธิ์ เริ่ ม เป็ น ที่ รู้ จั ก กั น ในจั ง หวั ด
สมุทรสงครามและจังหวัดใกล้เคียง โดยกรรมวิธีการสร้างของครูประสิทธิ์ยังคงใช้วิธีการกลึงคันแล้ว
ดังเช่นระยะแรกที่ได้ศึกษามาจากครูบุญมี ฉ่าบุญรอด ครูเล่าเหตุการณ์ในสมัยนั้นว่า
พ.ศ. 24 เนี่ยเริ่มท้ำจริงจังแล้ว ผมเอำควำมรู้ที่ได้จำกครูมี ยึดไว้เป็นหลักก่อน
หลังจำกนันก็มีพลิกแพลงเอำเอง ลองท้ำแบบนันแบบนี อยำกให้เสียงเป็นแบบไหนต้อง
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ท้ำยังไง ไปหำซือซอมำจำกช่ำงคนอื่นด้วย เอำมำดูว่ำเขำท้ำยังไงกัน ปำกกระบอกซอ
เขำคว้ำนไม่ เหมือนกันนะ จะเรียกว่ำเป็นเทคนิคส้ำคัญเลยก็ได้ ผมไม่เคยบอกใคร
ส้ำหรับผมตรงนีส้ำคัญ กระสวนของแต่ละคนก็แตกต่ำงกันไป หลังจำก พ.ศ. 24 ก็เริ่มมี
คนมำสั่งซือซอจำกผมมำกอยู่เหมือนกัน เรียกได้ว่ำเริ่มท้ำเป็นอำชีพแล้ว แต่ระหว่ำงนี
ผมท้ำงำนรับจ้ำงอื่นด้วย คู่กันไป ค่ำแรงส่วนใหญ่ก็จะเอำไปซือเครื่อ งไม้เครื่องมือมำ
เพิ่ม ตอนนีท้ำที่ขึนหน้ำซอเอง คันแล้วก็ยังใช้อยู่ท้ำแบบโบรำณ สมัยนันผมยังไม่มี
ค่ำแรงอะไรมำกนัก แต่พอมีเครื่องมือช่ำงอยู่ ก็มำจำกงำนช่ำงไม้ที่ผมท้ำอยู่ (ประสิทธิ์
ทัศนากร, สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2560)
จากคากล่าวข้างต้นนั้นสามารถสรุปได้ว่าในปี พ.ศ. 2524 ครูประสิทธิ์ ทัศนากรเริ่มทาการ
สร้างซอด้วงอย่างจริงจังและหัดมาประกอบอาชีพเป็นช่างสร้างซอด้วง โดยเริ่มต้นจากความรู้พื้นฐานที่
ได้เรียนมาจากครูบุญมี ฉ่าบุญรอด จากนั้นจึงเริ่มพัฒนาองค์ความรู้เป็นของตนเอง เริ่ม ทาการศึกษา
ระบบเสียง สัดส่วนที่ส่งผลต่อเสียงซอด้วงให้มีรูปแบบของเสียงแตกต่างกันออกไป จนกระทั่งท่านเริ่ม
สร้างซอด้วงที่มีเสียงไพเราะ เป็นที่นิยมของเหล่านักดนตรีไทยในสมัยนั้น จึงเริ่มมีการสั่งซื้อซอจาก
ฝีมือการสร้างของครูประสิทธิ์เพิ่มมากขึ้นเป็นลาดับ
ครูประสิทธิ์ ทัศนากร ใช้ระยะเวลานี้ศึกษาหาสัดส่วนที่เหมาะสมกับซอด้วง โดยการหาซื้อซอ
จากช่างต่าง ๆ มาเปรียบเทียบดูกับของท่านเอง การคว้านปากกระบอกซอที่มีรูปแบบต่างกันไปในแต่
ละมือช่าง ซึ่งท่านก็ยังคงใช้ระยะเวลานี้ศึกษา ลองผิดลองถูกกับซอด้วงที่ผลิตขึ้นอยู่สม่าเสมอจึงทาให้
สัดส่วน รูปทรง กระสวน น้าเสียงของซอด้วงยังไม่คงที่กันนัก แต่ก็มีนักดนตรีจานวนไม่น้อยยังคงเลือก
ที่จะสั่งซอด้วงที่สร้างโดยครูประสิทธิ์ เนื่องจากน้าเสียงที่มีเสียงแก้ว ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะ และมีเสียง
ดัง กังวาน เป็นที่ถูกใจกับเหล่าศิลปิน นักดนตรีนั้น ๆ รวมไปถึงรูปทรง สัดส่วนนั้นถูกปรับเปลี่ยนไม่นิ่ง
โดยมีสาเหตุมาจากรูปทรง สัดส่วนต่าง ๆ ถูกปรับเปลี่ยนตามอัธยาศัยของนักดนตรีไทยที่มาเป็นลูกค้า
ของครูประสิทธิ์ นักดนตรีที่มีความรู้บางท่านให้คาแนะนาเรื่องการสร้างซอด้วง ในเรื่องของรูปทรง
สัดส่วน จึงเป็นสาเหตุที่ทาให้ รูปทรง สัดส่วน ของครูประสิทธิ์ยังคงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดในช่วง
ระยะเวลานี้ ครูเล่าเหตุการณ์ในสมัยนั้นว่า
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เรื่องของรูปทรง สัดส่วนที่ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลำก็เพรำะว่ำ เปลี่ยนตำมใจ
ลูกค้ำที่มำซือด้วย บำงคนเขำก็มำบอกให้ท้ำแบบนัน แบบนี แนะน้ำเรำด้วย ส่วนต่ำง ๆ
ให้ ย ำวขึ นเล็ ก ลงบ้ ำ ง ผมก็ ท้ ำ ตำมใจลู ก ค้ ำ ทุ ก คน ใครอยำกได้ แ บบไหนก็ ท้ ำ ให้
(ประสิทธิ์ ทัศนากร, สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2560)
ระยะการสร้างซอด้วงในช่วงนี้ของครูประสิทธิ์ ทัศนากร ถือได้ว่าเป็นช่วงที่การสร้างซอด้วง
นั้นมีการปรับเปลี่ยนรูปทรง สัดส่วน อยู่ตลอดเวลา เนื่องจากปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้า
รวมไปถึงการทดลองสร้างเพื่อหารูปแบบที่เหมาะเจาะ ลงตัวและมีลักษณะเฉพาะในเชิงช่างของ
ครูประสิทธิ์ ทัศนากร เองด้วย โดยท่านจะอาศัยการศึกษา ทดลอง ตามรูปแบบซอด้วงของช่างอื่น ๆ
อยู่ตลอดเวลา แต่อย่างไรก็ตามในช่วงระยะเวลานี้ครู ประสิทธิ์ได้สร้างซอด้วงขึ้นเป็นจานวนมากเพื่อ
จาหน่ายต่อเหล่านักดนตรีที่นิยมในฝีมือของท่านอยู่อย่างไม่ขาดสาย
2.4.3 พัฒนาการของการสร้างซอด้วงช่วงปี พ.ศ. 2532 - ปัจจุบัน
ครูประสิทธิ์ ทัศนากร ยังคงประกอบอาชีพช่างทาซอควบคู่ไปกับงานรับจ้างทั่วไป
จนล่วงเข้าถึง ปี พ.ศ. 2532 ท่านได้ยึดอาชีพช่างทาซอนี้เป็นอาชีพหลัก และถือได้ว่าช่วงระยะเวลานี้
เป็นช่วงที่ฝีมือการกลึงซอของท่านคงที่แล้ว มีความชานาญในการสร้างซอด้วงอย่างมาก จนในที่สุด
ท่านได้คิดค้นกระสวนซอด้วงขึ้นมาด้วยตนเอง การตกแต่งและปรับปรุงคุณภาพของเสียงซอด้วงอย่าง
ลงตัว เป็นที่พึงพอใจ มีลักษณะเฉพาะในเชิงช่างเป็นที่สมบูรณ์แบบ ท่านจึงยึดหลักกระสวนนี้ไม่
เปลี่ยนแปลงจนถึงปัจจุบัน โดยครูประสิทธิ์ ทัศนากร กล่าวว่า
ปี 32 ผมคิ ด กระสวนซอด้ ว งเป็ น รู ป แบบที่ ค งที่ แ ล้ ว ยึ ด แบบนี ไม่ มี ก ำร
เปลี่ยนแปลงจนถึงปัจจุบัน ปรับรูปทรง สัดส่วน ให้ทันสมัยขึน เรียกได้ว่ำตอนนีพอมี
เงินแล้ว ก็ซอแท่นกลึงมำ แทนคันแล้ว แท่นเจำะด้วย ซอด้วงนี่ผมท้ำจนกระสวนนิ่ง
พอใจแล้ว เสียงที่ออกมำมันจะมีเสียงแก้วอยู่ข้ำงในด้วย ดัง กังวำน โปร่ง จำกวันนัน
ผมก็ยึดแบบนีมำ หย่องซอก็เปลี่ยนมำเป็นหย่องตีนเป็ด จะให้เสียงดีกว่ำ หย่องซอด้วง
คนอื่น รูปทรงซอด้วงใครมำให้ผมเปลี่ยนผมไม่เปลี่ยนแล้ว คนที่มำซือซอของผมจะรู้ได้
เลยว่ำคันไหนของผม ผมท้ำสัญลักษณ์ขึนเองเป็นทรงนู้นตรงโคนซอ ไม่เหมือนใคร
(ประสิทธิ์ ทัศนากร, สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2560)
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จากคากล่าวของครูประสิทธิ์ ทัศนากร กล่าวได้ว่าในปี พ.ศ. 2532 ครูประสิทธิ์ได้
ปรับเปลี่ยนรูปแบบกระสวนซอด้วง สัดส่วน ที่ได้รูปแบบอัตลักษณ์เป็นของตนเอง สะท้อนให้เห็นถึง
ความรู้ใน เชิงช่างที่ผ่านการบ่มเพาะ พัฒนามาเป็นว่าเกือบ 10 ปี จนได้รูปแบบกระสวนซอที่มีเสียง
ดัง ใส กังวาน จากการทดลองสร้างในรูปแบบต่าง ๆ เป็น ที่นิยมของศิลปิน นักดนตรีไทยทั่วประเทศ
จนเรียกได้ว่าปัจจุบันนี้เป็นรูปแบบกระสวนที่สมบูรณ์แบบและไม่มีการพัฒนาเพิ่มเติมขึ้นอีก ทั้งนี้ท่าน
ยังได้พัฒนาหย่องซอด้วงในรูปแบบของตัวเองและให้ชื่อว่า “หย่องตีนเป็ด”
ในช่วง ปี พ.ศ. 2532 ครูประสิทธิ์ ทัศนากร ได้ซื้ อเครื่องกลึงแท่นใหญ่มา เพื่อ
อานวยความสะดวกในการกลึงคันทวนได้ทั้งคันและงานกลึงของท่านจะมีศูนย์กลางที่แม่นยา รวดเร็ว
มากขึ้น เนื่องจากมีลูกค้ามาสั่งซื้อซอด้วงของท่านมากขึ้นและท่านสร้างสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงงาน
สร้างซอด้วงฝีมือท่านขึ้นในช่วงระยะนี้ด้วย โดยลูกค้าที่ มาซื้อซอจากท่านหลังจากปี พ.ศ. 2532
ซอต่าง ๆ นั้นจะมีสัญลักษณ์ของท่านฝากไว้ทุก ๆ คัน

ภาพที่ 14 สัญลักษณ์ซอด้วงของครูประสิทธิ์ ทัศนากร
ครูประสิทธิ์ ทัศนากร มีเครื่องมือช่างที่ทันสมัยมากขึ้นและสามารถช่วยทุ่นแรงในการสร้างซอ
ด้วงเป็นอย่างมาก ประกอบกับวัตถุดิบที่เพียงพอต่อการผลิต โดยการสร้างซอด้วงขึ้นมานั้น ส่วน
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สาคัญคือ ไม้ที่นามาสร้างและหนังงูเหลือม ซึ่งประเภทไม้ที่นามาสร้างซอด้วงครูประสิทธิ์จะหาซื้อมา
จากแหล่งค้าไม้เก่าในอาเภอดาเนินสะดวก อาเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี โดยท่านจะเก็บไว้ในบริเวณ
ใต้ถุนบ้านของท่านเอง หนังงูเหลือมจะซื้อมาจากฟาร์มงูเหลือม หรือก็มีชาวบ้านในบริเวณตาบลท่าคา
นามาขายให้กับครูประสิทธิ์โดยเฉพาะ
สรุปได้ว่าครูประสิทธิ์ ทัศนากร เป็นช่างที่มีการพัฒนาและปรับปรุงฝีมือการสร้างซอด้วง โดย
ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้มาจากครูบุญมี ฉ่าบุญรอด จากนั้นท่านจึงได้ฝึกฝน เรียนรู้ด้วยตนเองมา
ตามลาดับขั้นตอนต่าง ๆ อาศัยประสบการณ์ ความสงสัย ใคร่รู้ จนทาให้การสร้างซอด้วงของท่านมี
เสียงที่ เป็นเอกลั กษณ์เฉพาะ รวมไปถึงการสร้างซอด้ วงที่ผลิตออกมาอย่างประณีต สวยงาม ได้
มาตรฐาน สัดส่วนที่สมบูรณ์แบบ จึงทาให้ซอด้วงที่เกิดจากการสร้างของท่านได้รับความนิยมกันอย่าง
แพร่หลายในหมู่ศิลปิน นักดนตรีไทย หลากหลายจังหวัดทั่วประเทศ
จากการศึ ก ษาระยะเวลาพั ฒนาการสร้า งซอด้ ว งของครูป ระสิ ทธิ์ ทั ศ นากร แบ่ ง ออกได้
3 ช่วงสมัย โดยในแต่ละสมัยสามารถสรุปรูปแบบการพัฒนาการสร้างซอด้วง ดังนี้
1. ช่วงทดลองสร้างซอด้วง ปี พ.ศ. 2514 - 2524
สร้างซอด้วงด้วยตนเอง → ศึกษากระสวนจากซอร้านดุริยบรรณ → ศึกษากรรมวิธีการ
สร้าง → ซอด้วงจากครูบุญมี ฉ่าบุญรอด → สร้างเครื่องกลึงคันแล้ว → ฝึกกลึงซอด้วง
ด้วยตนเอง
2. พัฒนาการของการสร้างซอด้วงช่วงปี พ.ศ. 2524 - 2532
สร้างรูปแบบกระสวนซอด้วง → พัฒนารูปแบบกระบอกซอด้วง → ซื้อเครื่องมือในการ
สร้างซอด้วงเพิ่มเติม → กลึงซอในรูปแบบกระสวนตามความต้องการของลูกค้า
3. พัฒนาการของการสร้างซอด้วงช่วงปี พ.ศ. 2532 - ปัจจุบัน
พัฒนารูปแบบกระสวนซอด้วงเป็นของตนเอง → ซื้อแท่นกลึงซอ → ซื้อแท่นเจาะ →
สร้างหย่องตีนเป็ดไว้ใช้กับซอด้วงของตนเอง → ซอด้วงเป็นที่ยอมรับแก่เหล่านักดนตรีไทย
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ผู้วิจัยสามารถแบ่งสายการเรียนรู้ดนตรีไทยและงานช่างของครูประสิทธิ์ ทัศนากร ดังนี้
ควำมรู้ด้ำนดนตรีไทย

ควำมรู้ด้ำนช่ำง

พ่อเชื้อ ทัศนำกร

ศึกษำและประดิษฐ์ซอด้วยตนเอง

ครูบุญมี ฉ่ำบุญรอด

ศึกษำแบบกระสวนซอของร้ำนดุริยบรรณ

ศึกษำแบบกระสวนซอของครูบุญมี ฉ่ำบุญรอด

คิดค้นรูปแบบกระสวนซอด้วงเป็นของตนเอง

ครูประสิทธิ์ ทัศนำกร

แผนภาพที่ 3 สายการเรียนรู้ดนตรีไทยและงานช่างของครูประสิทธิ์ ทัศนากร

31
2.5 พิธีกรรมและความเชื่อเกี่ยวกับการสร้างซอด้วง
ตลอดกรรมวิธีการสร้างซอด้วงของครูประสิทธิ์ ทัศนากร จะทาด้วยความตั้งใจและพิถีพิถันใน
ทุก ๆ ขั้นตอน รวมไปถึงการเคารพในเครื่องดนตรีไทยที่ทาการสร้างอยู่ แม้จะเป็นการสร้างที่ยังไม่
สมบูรณ์ก็ตาม โดยครูประสิทธิ์ ทัศนากร กล่าวว่า
ในระหว่ำงที่ผมท้ำซอทุก ๆ ชนิด ผมจะระลึกถึงครูบำอำจำรย์เสมอ รวมไป
ถึงครูเทพต่ำง ๆ ด้วย ผมเชื่อว่ำท่ำนมีอยู่จริง ซอที่ท้ำจะยังไม่เสร็จเพียงแค่ขันตอน
เล็ก ๆ ผมก็จะให้เกียรติ ผมถือว่ำของเหล่ำนีมีครูบำอำจำรย์คุ้มครองอยู่แล้ว บำงครัง
เวลำท้ำซอที่จ้ำเป็นต้องใช้เท้ำเข้ำไปช่วย ผมก็ต้องยกมือไหว้ขอขมำลำโทษก่อนตลอด
เรื่องพวกนีไปท้ำเล่น ๆ ไม่ได้ ต้องให้ควำมเคำรพต่อครูบำอำจำรย์ เรำลูกพ่อแก่ ท้ำ
อำชี พ นี มี กิ น มี ใ ช้ ก็ เ พรำะของพวกนี ต้ อ งให้ ค วำมเคำรพท่ ำ นมำก ๆ (ประสิ ท ธิ์
ทัศนากร, สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2560)
จากการสัมภาษณ์ครูประสิทธิ์ ทัศนากร พบว่าครูมีความเชื่อในเรื่ องของเหล่าครูบาอาจารย์
ทั้งหลาย โดยครูเชื่อว่าเหล่าครูเทพสังคีตาจารย์ทั้งหลายนั้นมีอยู่จริง เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
นอกจากนี้ครูประสิทธิ์ ทัศนากร เชื่อในเรื่องของสัดส่วน รูปแบบที่ตนเองสร้างขึ้นประกอบด้วยว่า
เสียงทุก ๆ อย่างที่จะต้องการให้มีลักษณะเด่ นต่าง ๆ ยังขึ้นอยู่กับกรรมวิธีการทาที่เป็นรูปแบบของ
ท่านประกอบด้วย อีกทั้งยังมีความเชื่อในเรื่องของการฟังเพลงดนตรีไทยประกอบการสร้างซอ โดย
เชื่อว่าจะทาให้ซอที่สร้างขึ้นมานั้นมีเสียงที่ไพเราะ ด้วยจิตใจที่นอบน้อมต่อเสียงดนตรี โดยครูกล่าวว่า
ผมเคำรพต่อครูอำจำรย์ด้วย เรื่องของรูปแบบกระสวน วิธีกำรท้ำของผมด้วย
กำรสร้ำงซอแต่ละคนก็มีเทคนิคแตกต่ำงกันไป ถ้ำขันตอนไหนที่ส้ำคัญแล้วท้ำผิดรูป
ผิ ด แบบ พลำดไป ครู อ ำจำรย์ ที่ ไ หนก็ ช่ ว ยไม่ ไ ด้ ห รอก มั น เป็ น หลั ก วิ ท ยำศำสตร์
เหมือนกัน ผิดตรงไหนก็รู้เลยว่ำจะส่งผลยังไงต่อเครื่องดนตรีชินนัน ผมเอำครูเทพเป็นที่
ยึดเหนี่ยวจิตใจในกำรประกอบอำชีพ แต่กำรท้ำซอต้องคู่กับควำมตังใจ ควำมเข้ำใจเป็น
ส้ำคัญ เวลำผมลงไปท้ำงำนผมก็จะเปิดเพลงไทยฟังเอำด้วย มันท้ำให้เรำเพลินดี เชื่อว่ำ
ใจเรำเป็นดนตรีไทย ท้ำออกมำเสียงก็มำอย่ำงไทยแท้ ฟังมันทุกวัน เวลำท้ำแต่ละครัง
ซอของผมจะต้ อ งมี เ สี ย งแก้ ว อยู่ ข้ ำ งในตั ว ของมั น เอง ผมชอบฟั ง อำจำรย์ ช ยุ ดี ม ำก
สมัยก่อน ไม่คิดเหมือนกันว่ำวันหนึ่ง เขำจะมำบ้ำนผม ผมได้มีโอกำสท้ำซอให้กับเขำ
ด้วย (ประสิทธิ์ ทัศนากร, สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2560)
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จากคากล่าวของครูประสิทธิ์ ทัศนากร สะท้อนให้เห็นว่าความเชื่อเรื่องครูเทพสังคีตาจารย์
ยังคงสอดแทรกยู่กับสังคมนักดนตรีไทยและช่างทาเครื่องดนตรีไทย โดยอาศัยความเชื่อเป็นที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจประกอบกับความตั้งใจในการสร้างซอด้วง ยึดเสียงดนตรีไทยที่ได้ยินได้ฟังจากเสียง
ซอด้วงในอุดมคติของท่านเองถ่ายทอดผ่านซอด้วงจากฝีมือการสร้างที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะของตนเอง
นอกจากนี้ในส่วนของเรื่องของพิธีกรรม ครูประสิทธิ์ ทัศนากร ยังให้ความสาคัญกับการบูชา
ให้ความเคารพต่อเหล่าครูเทพสังคีตาจารย์ทั้งหลาย โดยจะมีการจัดเครื่องเซ่นไหว้ต่อเศียรพ่อแก่ที่
ท่านเคารพนับถือ ในทุก ๆ วันพฤหัสบดี รวมไปถึงจะร่วมจัดงานไหว้ครูช่างในตาบลท่าคาทุก ๆ 3 ปี
และนาเงินที่ได้จากการประกอบอาชีพช่างไปทาบุญในงานไหว้ครูนี้ด้วย ครูกล่าวว่า
ผมจะไหว้ครูทุก ๆ วันพฤหัส ท้ำมำตังแต่แรกเริ่ม เดิมทีแล้ว มีโอกำสก็ท้ำบุญ
ด้วย อุทิศให้กับครูอำจำรย์ที่ประสิทธิ์ประสำทวิชำควำมรู้ ให้ แถวนีจะมีงำนไหว้ครู 3 ปี
ครังหนึ่ง ผมก็ไปร่วมพิธี ท้ำบุญทุกปีไม่เคยขำด ไปไหว้เหล่ำครูเทพ ท้ำบุญให้ครูอำจำรย์
เรำด้วย ผมได้รับมอบให้จับมือช่ำง ให้สอนใครได้ตำมแบบแผน ถูกต้องตำมประเพณี
งำนไหว้ครูนีพวกช่ำงไปร่วมพิธีกันเยอะ มีมำตังแต่สมัยก่อน หลำยปีแล้ว (ประสิทธิ์
ทัศนากร, สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2560)
เรื่องของพิธีกรรมและความเชื่อในการสร้างซอด้วงของครูประสิทธิ์ ทัศนากร สามารถสรุปได้
ว่าท่านเป็นบุคคลที่มีความกตัญญู กตเวทีต่อผู้มีพระคุณและให้ความเคารพนับถืออย่างนอบน้อมกับ
เหล่าครูเทพสังคีตาจารย์ เพราะโดยส่วนตัวของครูประสิทธิ์ ทัศนากร เชื่อว่าเครื่องดนตรีที่สร้างขึ้นนั้น
ล้วนแล้วแต่มีครูบาอาจารย์สถิตอยู่ด้วยทั้งสิ้น ในทุก ๆ ขั้นตอนจะให้ความสาคัญกับเรื่องความเชื่อใน
การขอขมาครูอาจารย์ก่อนที่จะเริ่มทาการสร้างในส่วนนั้น ๆ ซึ่งในความเชื่อเหล่านี้ถือปลูกฝังกันมา
อย่างยาวนานในวัฒนธรรมดนตรีไทย โดยเหล่านักดนตรีไทยและช่างทาเครื่องดนตรีไทยส่วนมากจะ
ให้ความเคารพนับถือต่อครูบาอาจารย์ เทพสังคีตาจารย์ทั้งหลายว่าได้ประสิทธิ์ประสาทวิทยาการ
ความรู้ต่าง ๆ ทางด้านดนตรีไทย สืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล ซึ่งความเชื่อเหล่านี้ยังคงมี
ปรากฏให้เห็นอยู่อย่างชัดเจนในสังคมไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
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2.6 ทัศนคติและความภาคภูมิใจในอาชีพช่างทาซอ
ครูประสิทธิ์ ทัศนากร เป็นช่างทาซอด้วงที่ผู้คนในแวดวงนักดนตรีไทยรู้จักกันดี ฝีมือการสร้าง
ซอด้วงที่มีการสั่งสมประสบการณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 50 ปี จึงทาให้ครูประสิท ธิ์ ทัศนากร เป็นครูช่าง
ที่ได้รับการไว้วางใจแก่นักดนตรีมืออาชีพต่าง ๆ ที่เลือกใช้ซอด้วงจากฝีมือการสร้างอย่างพิถีพิถันของ
ท่านอยู่จานวนมาก โดยครูยังมีแนวคิดในอาชีพการสร้างซอว่า
ผมเป็นช่ำงท้ ำซอมำตั งแต่ยั ง เด็ ก เริ่มหัดเรียนรู้เอำเอง ซอที่สร้ำงขึ นมำ
แรก ๆ ก็เสียอยู่มำก ดีนะ ผมมีไม้เหลือจำกสร้ำงบ้ำนเยอะเลยได้ลองผิดลองถูก มำ
มำกพอสมควร พอเริ่มจะท้ำได้ดีก็มีคนมำจ้ำงให้ท้ำ เรำก็ไม่อยำกท้ำ เพรำะมันยังไม่ดี
พอมีคนมำมำก ๆ เข้ำ เรำก็คิดค้นวิธีตำมแบบของเรำ ตังใจว่ำซอผ่ำนกำรท้ำจำกผม
จะต้องเป็นซอที่มีคุณภำพที่ดีที่สุด คนเขำมำซือของ เขำก็อยำกจะได้ของที่ดี เรำไปซือ
ของเรำยังอยำกได้ของดีเลย ควำมคิดนี่แหละ ผมจึงตังใจท้ำซอทุก ๆ คัน ออกมำด้วย
ควำมตังใจจริง ๆ (ประสิทธิ์ ทัศนากร, สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2560)
จากคากล่าวของครูประสิทธิ์ ทัศนากร ข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ความเพียร
พยายาม จากหัวใจที่มีความรักในเสียงดนตรีไทยและถ่ายทอดออกมาผ่านเครื่องดนตรีไทยที่สร้างขึ้น
ด้วยตนเอง ปรับปรุงรูปแบบของซอด้วงเป็นของตนเอง รวมถึงเสียงซอด้วงที่มีคุณภาพตามรูปแบบ
เสียงในอุดมคติของท่านเอง โดยท่านยังคงเป็นบุคคลที่มีอุดมการณ์ในการเป็นผู้สร้างเครื่องดนตรีไทย
ให้มีคุณภาพทุก ๆ ชิ้น เพื่อให้เครื่องดนตรีของท่านเป็นที่พอใจ ลูกค้าที่เลือกซื้อซอของท่านจะได้ของ
ที่ดีมีคุณภาพสมกับความตั้งใจที่ได้เลือกใช้ซอด้วงฝีมือการสร้างของครูประสิทธิ์ ทัศนากร
อาชีพช่างทาซอด้วงนั้นครูประสิทธิ์ ทัศนากร ได้ยึดทามาเป็นอาชีพหลัก เงินที่ได้มาจากการ
ทาซอด้วงนั้นก็จะนามารวบรวมไว้เลี้ยงครอบครัวและแบ่งเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนเพื่อซื้อวัสดุ อุปกรณ์
ในการสร้างซอมาเพิ่มเติมอยู่เสมอ รวมถึงนาเงินไปทาบุญและประกอบพิธีไหว้ครู โดยครูประสิทธิ์
ทัศนากร กล่าวว่า
เงินที่ได้กไ็ ม่ได้มำกมำยอะไรนะ ผมขำยซอในรำคำไม่แพง อำศัยท้ำอยู่ เรื่อย
ๆ อำชีพนีเป็นอำชีพอิสระจริง ๆ กำรเป็นช่ำงท้ำซอไม่รวยก็จริง แต่ก็พอมีเงินให้ผมได้
เลียงครอบครัวมำตลอด แต่ต้องอยู่แบบพอเพียงนะ เงินได้มำก็ต้องใช้จ่ำยออกไป แบ่ง
ออกเก็บไว้ซือเครื่องไม้เครื่องมือด้วย อุปกรณ์ต่ำง ๆ เดี๋ยวนีของอะไรก็แพงขึนเรื่อย ๆ
จะใช้จ่ำยแบบประมำทไม่ได้ ผมจะใช้จ่ำยอย่ำงระมัดระวัง เงินไปใช้บำงส่วนก็เก็บไว้
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ท้ำบุญบ้ำง เอำไปช่วยในงำนไหว้ครูที่ผมไปไหว้ด้วย มีโอกำสท้ำบุญก็จะท้ำไป เท่ำที่
เรำท้ำไหว (ประสิทธิ์ ทัศนากร, สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2560)
จากคากล่าวของครูประสิทธิ์ ทัศนากร แสดงให้เห็นถึงว่าการประกอบอาชีพช่างสร้างเครื่อง
ดนตรีไทยของท่านนั้นเป็นอาชีพที่พอเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ ท่านไม่ได้หวังที่จะร่ารวยในการ
ประกอบอาชีพการสร้างเครื่องดนตรีไทย ท่านทาเพื่อใจที่รักในดนตรีไทยและเพื่อสืบทอดดนตรีไทย
ให้อยู่กับสังคม อีกทั้งการใช้ชีวิตประจาวันของท่านยังคงยึดหลัดการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง เพราะเงินที่
ได้ ม าจากการขายเครื่ อ งดนตรี ไ ทยยั ง คงต้ อ งแบ่ ง ไว้ เ พื่ อ ซื้ อ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ม าเพิ่ ม เติ ม อยู่ ต ลอด ๆ
เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่สินค้ามีราคาแพงขึ้นเรื่อย ๆ การใช้จ่ายของท่านจะเป็นการใช้จ่ายอย่าง
ระมัดระวัง ไม่ฟุ่มเฟือย อีกทั้งเงินที่ได้มาครูประสิทธิ์จะแบ่งไว้เพื่อทาบุญและนาเงินไปช่วยงานพิธี
ไหว้ครูช่างในทุก ๆ ปีด้วย
ในชีวิตช่างทาเครื่องดนตรีไทยอย่างครูประสิทธิ์ ทัศนากร มีความสุขในการใช้ชีวิตด้วยการยึด
หลักความเป็นอยู่อย่างพอเพี ยง รวมไปถึงความภาคภูมิใจในอาชีพการสร้างซอขึ้น เมื่อได้เห็นนัก
ดนตรีและศิลปินต่าง ๆ ทางด้านเครื่องสายนาซอของครูประสิทธิ์ ทัศนากร ไปใช้บรรเลงในงานต่าง ๆ
โดยท่านจะมีความภูมิใจอย่างมากเมื่อได้ยินได้ฟังซอที่สร้างขึ้นจากฝีมือของท่านและจะคิดอยู่เสมอว่า
จะสร้างซอที่ดีมีคุณภาพที่สุดให้แก่นักดนตรี ศิลปินเหล่านั้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ดนตรีไทยเอาไว้ รวม
ไปถึงให้เป็นเกียรติแก่จังหวัดสมุทรสงคราม ครูได้กล่าวว่า
ผมเป็ น คนที่ จั ง หวั ด สมุ ท รสงครำมนี จั ง หวั ด เรำเป็ น ถิ่ น นั ก ดนตรี ไ ทยที่ มี
ชื่อเสียงอยู่แล้ว อีกทังดนตรีไทยก็ล้วนมำจำกจังหวัดเรำ ภูมิปัญญำกำรท้ำซอก็เหมือนกัน
ผมอยำกอนุรักษ์ซอไทยเอำไว้ อยำกให้คนรุ่นหลังได้มีของดี ๆ เก็บเอำไว้ ให้จังหวัดเรำมี
ชื่อเสียง มะพร้ำวบ้ำนเรำก็แปลกกว่ำที่อื่น เอำมำท้ำซออู้ก็สวย ผมชอบมำกเวลำได้เห็น
ได้ยินซอฝีมือของผมขึนไปเล่นอยู่บนเวลำที่ต่ำง ๆ ยิ่งเป็นกำรเล่นของศิลปินที่มีฝีมือด้วย
นะ ผมภูมิใจ ภูมิใจจริง ๆ มีคนมำสั่งผมท้ำซอมำกขึนเรื่อย ๆ จำกทั่วทิศเลย สิ่งเหล่ำนี
แหละ เป็นก้ำลังใจให้ผมมีแรงที่จะท้ำซอที่มีคุณภำพให้กับนักดนตรี ตังใจท้ำซอห้ออกมำ
ดีที่ สุ ด ยอมรับค้ำติชมของทุกคนได้ ผมถือว่ำทุกคนมีสิทธิ์ที่จะติชมกัน เรำจะได้น้ ำ
กลั บมำพัฒนำของ ๆ เรำให้ดีขึนไปอีก (ประสิทธิ์ ทัศนากร, สัมภาษณ์ , 22 มีนาคม
2560)
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จะเห็นได้ว่าครูประสิทธิ์ ทัศนากร เป็นครูที่ยอมรับคาติชมต่าง ๆ จากนักดนตรีและศิลปิน
ที่มาซื้อซอไปจากท่าน อีกทั้งท่านยังเป็นคนที่มีจิตใจกว้างขว้างพร้อมที่จะถ่ายทอดวิชาความรู้ที่ท่านได้
สั่งสมประสบการณ์มาตลอด 50 ปี นับว่าเป็นอาชีพหลักของตนเองให้กับผู้ที่มีความสนใจอย่างไม่
ปิดบัง ครูกล่าวว่า
ค้ำติชมเหล่ำนีแหละเป็นครูของผม ผมพัฒนำรูปแบบซอต่ำง ๆ ขึนมำจนลง
ตัวก็เพรำะค้ำติชมเหล่ำนี ผิด ชอบให้มีคนมำติชมของเรำ แต่บำงครังกำรที่ผมสร้ำงซอ
ขึนมำให้เป็นรูปแบบของผม ส่วนหนึ่งก็มำจำกเสียงที่ผมอยำกจะให้เป็น ผมว่ำมัน
เพรำะแล้ว อำจจะไม่เหมือนใคร มีคนมำขอเรียนด้วยก็สอนเขำหมดนะ ไม่ได้ห่วงอะไร
อยำกจะให้สืบทอดต่อไป ช่วยกันอนุรักษ์ดนตรีไทยเอำไว้ให้คนรุ่นหลังได้ฟัง ช่ำงท้ำซอ
ที่มีฝีมือก็มำก ทุกวันนี ผมคิดว่ำช่ำงทุก ๆ คน ล้วนเป็นศิษย์พ่อแก่เดียวกันหมด เรำจะ
ไม่ว่ำกัน ผมไม่เคยติใคร แต่ละคนเขำก็มีวิธีกำรท้ำ รูปแบบระสวนแตกต่ำงกัน ไป
ตำมแต่คนที่มำซือเขำจะชอบ เขำชอบแบบไหนเขำก็เลือกหำซือแบบนัน ไม่ว่ำกัน
(ประสิทธิ์ ทัศนากร, สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2560)
การปฏิบัติตนของครูประสิทธิ์ ทัศนากร ถือว่าเป็นช่างที่มีจิตใจที่ดีงาม ให้เกียรติเพื่อนร่วม
อาชีพและเปิดกว้างให้กับคาติชมของลูกค้า ถือเป็นบุคคลที่มีแบบอย่างที่ดีท่านหนึ่ง อีกทั้งท่านยังเป็น
ผู้ที่มากไปด้วยความรู้และความสามารถในการสร้างเครื่องสายไทยประเภทซอในทุก ๆ ชนิด กรรมวิธี
การสร้างจะคานึงถึงคุณภาพของเครื่องดนตรีเป็นหลัก ความพึงพอใจของผู้ที่มาซื้อหาและมีความ
ภาคภูมิใจในอาชีพช่างทาซอ มีเจตนารมณ์ที่จะอนุรักษ์ สืบทอดดนตรีไทยเอาไว้ให้กับชนรุ่นหลัง ท่าน
พร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้สั่งสมมาจากประสบการณ์แก่ผู้ที่สนใจอยากทาอาชีพเดียวกับท่านนี้
อย่างไม่มีปิดบัง เพื่อหวังให้มีผู้สืบทอดวิชาช่างจากท่านไปให้คงอยู่กับสังคมไทย เป็นเกียรติแก่จังหวัด
สมุทรสงคราม ด้วยประสบการณ์ที่มีมากของท่านจึงทาให้มีผู้คนจากหลากหลายจังหวัดมาติดต่อสั่งซอ
จากท่านเป็นจานวนมาก จนมีชื่อเสียงแพร่หลายเป็นที่รู้จักกันในนาม “ช่างสิทธิ์ อัมพวา”
ลักษณะทางกายภาพของซอด้วงซอด้วง สามารถสรุปได้ว่าเป็นเครื่องดนตรีไทยประเภท
เครื่องสีชนิดหนึ่งของไทย มีธรรมชาติของเสียงที่สูง แหลม โดยลักษณะทั่วไปของซอด้วงมีรูปร่าง
คล้ายคลึงกับด้วงดักสัตว์ ส่วนประกอบต่าง ๆ ของซอด้วง ได้แก่ โขน ลู ก บิ ด รั ด อก คั น ซอ คั น ชั ก
กระบอกซอและหย่อง
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ประวัติและความเป็นมาของซอด้วง สามารถสรุปได้ว่า ซอด้วง จัดอยู่ในเครื่องดนตรีไทย
ประเภท วิธีการทาให้เกิดเสียงนั้นใช้วิธีการสีเข้า - ออก โดยคนไทยให้ความนิยมเล่นดนตรีไทยกัน
อย่างแพร่หลายตั้งแต่ครั้งอดีต ด้วยความเจริญในด้านดนตรีไทย ผู้คนในสมัยอดีตจึงนิยมการเล่นและ
ฟังดนตรีกันอย่างมาก บทบาทหน้าที่สาคัญของซอด้วงคือ ใช้บรรเลงในวงเครื่องสายและวงมโหรี แนว
การบรรเลงนั้นจะเป็นทานองเก็บละเอียดเป็นหลัก รวมไปถึงการเป็นผู้นาการบรรเลงในวงเครื่องสาย
จากนั้นเมื่อมีการขึ้นทาวงเครื่องสายเครื่องคู่และวงมโหรีเครื่องใหญ่ ได้มีการคิดซอด้วงขนาดเล็ก
สาหรับนามาบรรเลงสอดประสานเสียงให้กลมกลืนมาขึ้นเรียกว่า ซอด้วงหลิบ
ประวัติชีวิตครูประสิทธิ์ ทัศนากร สามารถสรุปได้ว่า ครูประสิทธิ์ ทัศนากร เกิดเมื่อวันเสาร์ที่
28 เมษายน พ.ศ. 2488 ตรงกับปีระกา อายุ 72 ปี สมรสกับ นางม่วยเตียง ทัศนากร มีบุตรด้วยกัน
1 คน ได้ แ ก่ นายประเสริ ฐ ทั ศ นากร ปั จ จุ บั น อาศั ย อยู่ บ้ า นเลขที่ 43 หมู่ 10 ต าบลท่ า คา
อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ครูประสิทธิ์เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่โรงเรียนศาลเจ้า
แม่ตั้วเนีย้ เมื่ออายุ 10 ปี ได้ออกจากโรงเรียนมาช่วยพ่อและแม่ประกอบอาชีพต่าง ๆ ทามาหากินโดย
ครูประสิทธิ์จะรับจ้างขึ้นต้นตาล เคี่ยวน้าตาลเพื่อมาทาน้าตาล รับจ้างเป็นช่างไม้ ช่างไฟ รับจ้างขับ
เรือเมล์ ครูประสิทธิ์ได้รับการถ่ายทอดความรู้วิชาช่างต่าง ๆ จากพ่อและพี่ ๆ ปัจจุ บันครูประสิทธิ์
อาศัยอยู่ในบ้านสวนเพียงคนเดียว ซึ่งเป็นบ้านที่อยู่ของครูตั้งแต่สมัยเด็ก ลักษณะบ้านเป็นบ้านไม้ชั้น
เดียวตัวบ้านยกสูง บริเวณใต้ถุนบ้านจะเป็นสถานที่ทางานผลิตซอ
ชีวิตการศึกษาทางด้านดนตรีไทยของครูประสิทธิ์ ทัศนากร เป็นการศึกษาดนตรีด้วยตนเอง
โดยจะอาศัยฟังเสียงดนตรีจากบริเวณข้างบ้าน ซึ่งในสมัยนั้นมีครูจากกองดุริยางค์ทหารเรือ มาสอน
ดนตรีไทยอยู่ที่โรงเรียนศาลเจ้าแม่ตั้วเนี้ย ด้วยการได้ยินดนตรีไทยทุกวันในขณะขึ้นไปตัดน้าตาลบน
ต้นมะพร้าว จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทาให้ท่านชอบในเสียงดนตรีไทยที่ได้ยินได้ฟังอยู่ทุกวัน จนนามาซึ่งการ
เริ่มประดิษฐ์ซอกระป๋องขึ้นมาเพื่อสีด้วยตนเอง ครูประสิทธิ์จะจดจาบทเพลงที่ได้ยิน ได้ฟังจากงาน
ประเพณีต่าง ๆ การบรรเลงบทเพลงต่าง ๆ ของครูดนตรีไทยในสมัยนั้นมาฝึกหัดสีด้วยตนเอง
ผลงานที่ ส าคั ญ ของครู ป ระสิ ท ธิ์ ทั ศ นากร เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 21 ธั น วาคม พ.ศ. 2551
โดยมูลนิธิอัมพวา - ชัยพัฒนานุรักษ์ได้มีหนังสือเรียนเชิญครูประสิทธิ์ ทัศนากร จัดแสดงวิธีการกลึง
ซอด้วงในรูปแบบการกลึงคันแล้วแบบสมัยโบราณ ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประวัติด้านการสร้างซอด้วงของครูประสิทธิ์ ทัศนากร สามารถสรุปได้ว่าจุดเริ่มต้นการสร้าง
ซอด้ ว ยวั ส ดุ เ หลื อ ใช้ ชิ้ น แรกด้ ว ยกระป๋ อ งนมโอวั ล ติ น ต่ อ มาได้ ฝ ากตั ว เป็ น ลู ก ศิ ษ ย์ กั บ ครู บุ ญ มี
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ฉ่าบุญรอด นักดนตรีและช่างทาเครื่องดนตรีไทย ในตาบลท่าคา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยการเริ่ม
สั่งซื้อซอด้วงมาจากร้านดุริยบรรณ เพื่อนามาเป็นรูปแบบการสร้างซอด้วงด้วยไม้จริงเป็นคันแรก
จากการแนะนาและการชี้แนะจากครูบุญมี ฉ่าบุญรอด ในการสร้างส่วนต่าง ๆ ของซอด้วงและซออู้
จนเกิดความชานาญ ด้วยนิสัยของครูประสิทธิ์ ทัศนากรเป็นคนใฝ่หาความรู้อยู่ตลอดเวลา ประกอบ
กับความรู้ทางด้านช่างไม้ที่มีมาแต่เดิมอยู่แล้ว จึง ทาให้ท่านเริ่มสร้างเครื่องมือในการกลึงซอแบบ
โบราณโดยเป็นการใช้กลึงแบบคันแล้วขึ้นมาตามแบบของครูบุญมี ฉ่าบุญรอด ด้วยตนเองและนาเศษ
ไม้มาที่ เหลื อใช้จากการสร้า งบ้ าน มาเริ่มประดิษฐ์ ซ อด้วงขึ้น เอง ด้วยการลองผิดลองถู กและยึ ด
หลักการสร้างของครูบุญมี ฉ่าบุญรอดเอาไว้ ด้วยพื้นฐานนิสัยที่ชอบพลิกแพลง ทดลองสร้างซอใน
รูปแบบต่าง ๆ จนในระยะเวลาต่อมาในปี พ.ศ. 2532 ครูประสิทธิ์ ทัศนากร ได้คิดค้นกระสวนซอด้วง
ขึ้นมาด้วยตนเองจนเป็นรูปแบบที่สมบูรณ์มีเสียงและรูปทรงเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของตนเอง และไม่ได้
มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบกระสวนอีกเลยจนถึงปัจจุบัน
พิธีกรรมและความเชื่อเกี่ยวกับการสร้างซอด้วงของครูประสิทธิ์ ทัศนากร สามารถสรุปได้ว่า
ในตลอดกรรมวิธีการสร้างซอด้วงของครูประสิทธิ์ ทัศนากร จะทาด้วยความตั้งใจและพิถีพิถันในทุก ๆ
ขั้นตอน รวมไปถึงการเคารพในเครื่องดนตรีไทยที่ทาการสร้างอยู่ แม้จะเป็นการสร้างที่ยังไม่สมบูรณ์ก็
ตาม โดยครูประสิทธิ์เชื่อว่าเหล่าครูเทพสังคีตาจารย์ทั้งหลายนั้นมีอยู่จริง ให้ความเคารพบูชาเพื่อเป็น
เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ อีกทั้งครูประสิทธิ์เชื่อในเรื่องของสัดส่วน รูปแบบกระสวนที่ตนเองสร้างขึ้นอยู่
กับกรรมวิธีการทาที่เป็นรูปแบบของท่านประกอบด้วยจึงทาให้มีเสียงที่ไพเราะ นุ่มนวล และดัง กังวาน
ครูประสิทธิ์จะให้ความเคารพต่อเหล่าครูเทพสังคีตาจารย์ทั้งหลาย โดยจะมีการจัดเครื่อง เซ่นไหว้ต่อ
เศียรพ่อแก่ที่ท่านเคารพนับถือ ในทุก ๆ วันพฤหัสบดี รวมไปถึงจะร่วมจัดงานไหว้ครูช่างในตาบลท่า
คาทุก ๆ 3 ปี และนาเงินที่ได้จากการประกอบอาชีพช่างไปทาบุญในงานไหว้ครูดนตรีไทยอยู่เสมอ
ทัศนคติและความภาคภูมิใจในอาชีพช่างทาซอครูประสิทธิ์ ทัศนากร เป็นช่างทาซอด้วงที่ผู้คน
ในแวดวงนักดนตรีไทยรู้จักกันดี ฝีมือการสร้างซอด้วงที่มีการสั่งสมประสบการณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 50
ปี จึงทาให้ครูประสิทธิ์ ทัศนากร เป็นครูช่างที่ได้รับการไว้วางใจแก่นักดนตรีมืออาชีพต่าง ๆ ที่เลือกใช้
ซอด้ ว งจากฝี มื อ การสร้ า งอย่ า งพิ ถี พิ ถั น ของท่ า นอยู่ จ านวนมาก อาชี พ ช่ า งท าซอด้ ว งนั้ น
ครูประสิทธิ์ ทัศนากร ยึดทามาเป็นอาชีพหลัก เงินที่ได้มาจากการทาซอด้วงก็จะนามารวบรวมไว้เลี้ยง
ครอบครัวและแบ่งเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนเพื่อซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการสร้างซอมาเพิ่มเติมอยู่เสมอ การ
ประกอบอาชีพช่างสร้างเครื่องดนตรีไทยของท่านนั้นเป็นอาชีพที่พอเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ ท่าน
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ไม่ได้หวังที่จะร่ารวยในการประกอบอาชีพการสร้างเครื่องดนตรีไทย ท่านทาเพื่อใจที่รักในดนตรีไทย
และเพื่อสืบทอดดนตรีไทยให้อยู่กับสังคม
ในชีวิตช่างทาเครื่องดนตรีไทยอย่างครูประสิทธิ์ ทัศนากร มีความภาคภูมิใจในอาชีพการสร้าง
ซอขึ้น เมื่อได้เห็นนักดนตรีและศิลปินดนตรีไทย นาซอของท่านไปใช้บรรเลงในงานต่าง ๆ โดยท่านจะ
มีความภูมิใจอย่างมากเมื่อได้ยินได้ฟังซอที่สร้างขึ้นจากฝีมือของท่านและจะคิดอยู่เสมอว่าจะสร้างซอ
ที่ดีมีคุณภาพที่สุดให้แก่นักดนตรี ศิลปินเหล่านั้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ดนตรีไทยเอาไว้ รวมไปถึงให้
เป็นเกียรติแก่จังหวัดสมุทรสงครามสืบต่อไป

บทที่ 3
กรรมวิธีการสร้างซอด้วงของครูประสิทธิ์ ทัศนากร

กรรมวิธีการสร้างซอด้วงของครูประสิทธิ์ ทัศนากร ผู้วิจัยได้ทาการลงพื้นที่ เก็บข้อมูลด้วยการ
สัมภาษณ์ การสังเกต รวมไปถึงการมีส่วนร่วมเป็นลูกมือช่วยครูประสิทธิ์สร้างซอด้วง ผู้วิจัยได้แบ่ง
หัวข้อที่จะศึกษา ดังนี้
3.1 พันธุ์ไม้ที่ใช้ทาซอด้วง
3.2 การคัดเลือกหนังงูที่ใช้ขึ้นหน้าซอด้วงของครูประสิทธิ์ ทัศนากร
3.3 รูปแบบการสร้างส่วนประกอบซอด้วงของครูประสิทธิ์ ทัศนากร
3.4 การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างซอด้วง
3.5 ขั้นตอนและกรรมวิธีการสร้างซอด้วงของครูประสิทธิ์ ทัศนากร
3.6 ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
3.7 ทิศทางและอนาคตของอาชีพช่างทาซอด้วง
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3.1 พันธุ์ไม้ที่ใช้ทาซอด้วง
การคัดเลือกพันธุ์ไม้นั้น ครูประสิทธิ์ ทัศนากรให้ความสาคัญในการเลือกไม้ โดยไม้แต่ละชนิด
จะมีคุณภาพ น้าหนัก ความหนาแน่นของเนื้อไม้แตกต่างกัน โดยครูประสิทธิ์กล่าวว่า
ไม้ แ ต่ล ะชนิดก็แ ตกต่ำงกัน น้ำหนัก ควำมแกร่ง เหนียว คุณสมบัติก็เลย
ต่ำงกัน จะสีประชัน จะคุมวงก็ต้องไม้พันธุ์นี พันธุ์นัน แล้วแต่ว่ำจะเอำไปใช้กับวง
ประเภทไหน ถึงว่ำจะเป็นไม้ชนิดเดียวกัน แต่ก็ไม้ได้หมำยถึงว่ำจะดีเหมือนกัน วัดกัน
ที่ควำมแห้ง ควำมแกร่ง ว่ำจะพอดีไ หม พอได้ไม้ดีแล้วก็ต้องอำศัยฝีมือ เทคนิคช่ำง
ของแต่ละคนแล้วแหละ ไม้เนือแข็งประเภทไหนก็ท้ำซอได้หมด ไม้ตำลก็ยังท้ำได้
แต่ยิ่งแกร่ง ยิ่งแห้ง ยิ่งดี ควำมสวยมำทีหลัง ต้องเลือก คัดเอำไม้ที่ดีก่อน (ประสิทธิ์
ทัศนากร, สัมภาษณ์, 27 สิงหาคม 2560)
จะเห็นได้ว่าพันธุ์ไม้ชนิดต่าง ๆ ที่นามาสร้างซอด้วงนั้น จะนิยมใช้ไม้เนื้อแข็ง พันธุ์ไม้แต่ละ
ชนิดก็จะมีคุณสมบัติ ความหนาแน่น ความแกร่งแตกต่างกันออกไป โดยครูประสิทธิ์ ทัศนากร มีการ
สร้างซอด้วงด้วยไม้ชนิดต่าง ๆ ได้แก่ ไม้ชิงชัน ไม้พะยูง ไม้มะเกลือ ไม้นางพญางิ้วดา ไม้ดาดง ไม้แก้ ว
ไม้มะริด ไม้กระพี้เขาควาย ไม้ประดู่ส้ม ซึ่งคุณสมบัติของไม้แต่ละชนิดก็จะมีความแตกต่างกันออกไป
ในเรื่องของน้าหนัก ความสวยงามของลายเนื้อไม้แต่ละชนิด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรสนิยมของผู้ใช้ซอด้วง ที่
มีความชอบแตกต่างกันออกไป รวมไปถึงการนาไปใช้งานแต่ละประเภทอีกด้วย ผู้วิจัยจะกล่าวถึงชนิด
ของไม้ที่ครูประสิทธิ์ ทัศนากร นามาใช้สร้างซอด้วง ดังต่อไปนี้
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3.1.1 ไม้ชิงชัน

ภาพที่ 15 ต้นชิงชัน
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ภาพที่ 16 ไม้ชิงชัน
ไม้ ชิ ง ชั น ชื่ อ สามั ญ Rosewood วงศ์ LEGUMINOSAE ชื่ อ อื่ น ประดู่ ชิ ง ชั น (ภาคกลาง)
ดู่สะแดน เกล็ดแดง (ภาคเหนือ)
ไม้ชิงชันเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ อยู่ในประเภทไม้ผลัดใบสูง 15 - 25 เมตร ซึ่งเป็นไม้ตระกูล
เดียวกับต้นประดู่ เปลือกสีน้าตาลอมเทาล่อนเป็นแว่น ใบเป็นใบประกอบขนนกเรียงสลับ ใบย่อยเรียง
สลับ แผ่นใบรูปแกมรูปไข่ โคนใบและปลายใบมนท้องใบสีจางกว่าหลังใบ ดอกขนาดเล็ก สีขาวแกม
ม่วงอยู่รวมกันเป็นช่อ ผลเป็นฝักแบนคล้ายรูปหอก หัวท้ายแหลม ขยายพันธุ์เพาะเมล็ด เนื้อไม้ภายใน
เป็นสีเหลืองสภาพที่เหมาะสมดินทุกชนิด เนื้อไม้สีแดงอมเทา มีลายไม้ เป็นไม้กลางแจ้งต้องการน้า
ปานกลาง ถิ่นกาเนิดในป่าดิบแล้งและป่าเบญจพรรณทั่วไป ยกเว้นภาคใต้เท่านั้น ไม้ชิงชันนิยมนามา
ทาเครื่องดนตรี เนื้อไม้มีลักษณะแข็ง แกร่ง และเหนียว (ประสิทธิ์ ทัศนากร, สัมภาษณ์, 30 สิงหาคม
2560)
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3.1.2 ไม้พยุง

ภาพที่ 17 ต้นพยุง
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ภาพที่ 18 ไม้พยุง
ไม้พะยูง ชื่อสามัญ Eiamose Rosewood ชื่อวิทยาศาสตร์ Dalborgia cochinchinensis
Pierre วงศ์ LEGUMINOSAE ชื่ออื่น กระยางกระยูง (เขมร-สุรินทร์), ชะยูง (อุบลราชธานี), แดงจีน
(ปราจีนบุรี), ประดู่ตม (จันทบุรี), ประดู่ลาย (ชลบุรี), ประดู่เสน (ตราด), พะยูง (ทั่วไป), พะยูงไหม
(สระแก้ว)
พะยูงเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบสูง 15-20 เมตร เรือนยอดทรงกลมหรือรูปไข่ เนื้อไม้สีน้าตาลอ่อน
แก่นสีแดงอมม่วงถึงสีเลือดหมูแก่ มี ริ้วดา ใบเป็นใบประกอบขนนกสองชั้นเรียบสลับ ปลายใบแหลม
โคนใบสอบ หลังใบสีเขียวเข้ม ท้องใบสีจาง ลักษณะคล้ายใบประดู่ ดอกขนาดเล็ก สีขาว กลิ่นหอม
อ่อน ๆ ออกรวมกันเป็นช่อตามง่ามใบและปลายกิ่ง ออกดอกช่วงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม
ผลเป็นรูปขอบขนานแบบบาง ตรงบริเวณที่หุ้มเมล็ด เมล็ดรูปไตสีน้าตาลเข้ม ขยายพันธุ์โดยการเพาะ
เมล็ด สภาพที่เหมาะสมดินทุกชนิด ทนแล้ง ถิ่นกาเนิด ป่าดิบแล้งและป่าเบญจพรรณชื้นทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก ไม้พะยูงนิยมนามาใช้ทาเครื่องเรือนและเครื่องดนตรี (ภูมิใจ
รื่นเริง, 2551: 44)
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3.1.3 ไม้มะเกลือ

ภาพที่ 19 ต้นมะเกลือ
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ภาพที่ 20 ไม้มะเกลือ
ไม้มะเกลือ ชื่อสามัญ Diospyros mollis Griff. วงศ์ EBENACEAE ชื่ออื่น มะเกียมักเกลือ
(ภาคเหนือ) หมักเกลือ (ตราด), เกลือ (ภาคใต้)
ไม้มะเกลือ สามารถพบตามป่าเบญจพรรณทั่ว ๆ ไป ประเภทไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาด
ใหญ่ สูงประมาณ 10 - 30 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มกลมกิ่งอ่อนมีขนนุ่ม ผลดิบของมะเกลือมีสรรพคุณ
เป็นยา จัดเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่ง สมัยก่อนนิยมใช้ยางผลมะเกลือไปย้อมผ้า ลักษณะเป็นไม้ยืนต้น
ขนาดกลางถึงใหญ่ เปลือกต้นของมะเกลือจะมีสีดาแตกเป็นสะเก็ดเล็ก ๆ ใบรูปทรงรี ปลายใบแหลม
เป็ น ไม้ แ กร่ ง ที่ สุ ด น้ าหนั ก มาก เนื้ อ ไม้ เ มื่ อ แก่ จ ะมี สี ด าออกเขี ย ว มี ย างไม้ (ประสิ ท ธิ์ ทั ศ นากร,
สัมภาษณ์, 30 สิงหาคม 2560)
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3.1.4 ไม้นางพญางิ้วดา

ภาพที่ 21 ต้นนางพญางิ้วดา
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ภาพที่ 22 ไม้นางพญางิ้วดา
ไม้นางพญางิ้วดา ชื่อสามัญ Diospyros embryopteris ชื่อวิทยาศาสตร์ Bombox ceiba L
วงศ์ EBENACEAE ชื่ออื่น งิ้วดา พญางิ้วดา
ไม้นางพญางิ้วดาเป็นต้นไม้วิเศษ หายาก มีแหล่งกาเนิดอยู่ในป่าลึก ยากต่อการเข้าถึง
เนื้อไม้นั้นมีสีดาสนิทแข็งแกร่งมาก เปลือกภายนอกจะกร่อน มีลักษณะคล้ายหนามโผล่ออกมา
โบราณกล่าวถึงต้นนางพญางิ้วดาว่าหลายร้อยปีจึงจะเกิดไม้ชนิดนี้ขึ้นสักต้นหนึ่ง ถือว่าไม้ชนิดนี้มี
พลังวิเศษ ซึ่งหากแก่นไม้นางพญางิ้วดากลายสภาพเป็นหิน (คด) ผู้คนสมัยก่อนจะนิยมพกพาติด
ตัว โดยเชื่อว่ามีอานุภาพดีเด่นทางมหาอุด คงกระพัน แคล้วคลาด โชคลาภ เมตตามหานิยม
ป้องกันคุณไสยมนต์ดา นิยมนามาทาเครื่องดนตรีไทย พระเครื่อง แต่มีราคาสูงมาก (ประสิทธิ์ ทัศนา
กร, สัมภาษณ์, 30 สิงหาคม 2560)
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3.1.5 ไม้ดาดง

ภาพที่ 23 ต้นดาดง
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ภาพที่ 24 ไม้ดาดง
ไม้ ด าดง ชื่ อ วิ ท ยาศาสตร์ EBENACEAE ชื่ อ อื่ น ล าดวนดง ดวนดง พญาด าดง
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ,อิน (กาญจนบุรี)
ไม้ดาดง จัดอยู่ในตระกูลเดียวกับไม้นางพญางิ้วดา ไม้มะเกลือ ซึ่งจัดอยู่ในไม้ที่หายาก มีสีดา
คล้ายกันมาก ลาต้นสูงประมาณ 20 เมตร เปลือกเป็นสะเก็ดมีสีดาเล็ก ๆ ใบมีลักษณะมน เรียวแหลม
ไม้ดาดงนั้นมีน้าหนักมากกว่าและมีความหนาแน่นของเนื้อไม้มาก สามารถพบได้ตามป่าในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไม้ดาดงมียางไม้ ผิวเนียน มีความแข็งแกร่งมากกว่าไม้นางพญางิ้วดา (ประสิทธิ์
ทัศนากร, สัมภาษณ์, 30 สิงหาคม 2560)
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3.1.6 ไม้มะริด

ภาพที่ 25 ต้นมะริด
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ภาพที่ 26 ไม้มะริด

ไม้มะริด ชื่อวิทยาศาสตร์ Oroxylumindicum(L.) Kurz ถิ่นกาเนิด Asia วงศ์ EBENACEAE
ชื่ออื่น ตับเต่า(ประจวบคีรีขันธ์) เป็นไม้สกุลเดียวกับตะโกนาหรือมะเกลือ
ไม้ ม ะริดเป็นไม้ยืนต้น เปลือกสีดาอมน้าตาล ใบเรียวใหญ่คล้ายต้นท้อ มีผลกลม สีชมพู
ขยายพันธุ์โดยการเพาะจากผลสุก ชอบขึ้นในป่าดิบชื้น พบมากในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บริเวณ
อาเภอทั บสะแก อาเภอบางสะพานและบริ เวณชายแดนไทย - พม่า (ภูมิใจ รื่นเริง , 2551: 45)
นอกจากนี้ยังพบมากในภาคใต้ตอนล่าง รวมไปถึงป่าในเขตประเทศพม่าจะพบมาก ไม้มะริด
มีลักษณะแข็งและแกร่งมาก โดยทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในบริเวณนั้นด้วย (ประสิทธิ์ ทัศนากร,
สัมภาษณ์ 30 สิงหาคม 2560)
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3.1.7 ไม้แก้ว

ภาพที่ 27 ต้นแก้ว
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ภาพที่ 28 ไม้แก้ว
ไม้แก้ว ชื่อสามัญ Orang Jessamine ชื่อวิทยาศาสตร์ Murayapaniculata วงศ์ PUTACEAE
ชื่ออื่น กะมูนิง(ปัตตานี นราธิวาส), แก้ว(ภาคกลาง), แก้วลาย(สระบุรี), ตะไหลแก้ว(ภาคเหนือ)
ไม้แก้วหรือไม้แก้วป่า เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ลาต้นมีความสูง 5 - 10
เมตร เปลือกของลาต้นมีสีขาวปนสีเทา ลาต้นแตกสะเก็ดเป็นร่อง เป็นต้นไม้ที่มีใบสีเขียวเข้ม เมื่อขยี้
ที่ใบจะมีกลิ่นฉุน ออกดอกเป็นช่อใหญ่ สีขาว สามารถพบได้ตามป่าทั่ว ๆ ไป เนื้อไม้มีสีเหลืองอม
น้าตาลอ่อน เนื้อไม้มีกลิ่นหอม แข็งแกร่ง และเหนียว (ประสิทธิ์ ทัศนากร, สัมภาษณ์, 30 สิงหาคม
2560)
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3.1.8 ไม้ประดู่

ภาพที่ 29 ต้นประดู่
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ภาพที่ 30 ไม้ประดู่
ไม้ ป ระดู่ ชื่ อ วิ ท ยาศาสตร์ Pterocarpus macrocarpus เป็ น ไม้ ผ ลั ด ใบขนาดใหญ่ ช นิ ด
หนึง่ วงศ์ Leguminosae
ไม้ประดู่ เป็นไม้ผลัดใบขนาดใหญ่ มีความสูงประมาณ 15 - 30 เมตร เป็นไม้พื้นเมืองมีเนื้อไม้
สีแดงอมเหลือง เปลือกหนา สีน้าตาล ซึ่งจะแตกเป็นร่องลึก ยอดใบเป็นพุ่มทรงกลม เสี้ยนสนเป็นริ้ว
เนื้อละเอียดปานกลาง ลายสวยงาม ใช้ทาเสาบ้าน พื้นเรือ เครื่องดนตรี แก่นสีแดงคล้าใช้ย้อมผ้า
พบได้ในประเทศไทย พม่า, ลาว และเวียดนาม บริเวณป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังในทุกภาค ยกเว้น
ภาคใต้ เป็นไม้ที่มีความแข็งแกร่ง (ประสิทธิ์ ทัศนากร, สัมภาษณ์, 30 สิงหาคม 2560)
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ดังที่ผู้วิจัยได้กล่าวมาข้างต้นนี้จะเป็นลักษณะของพันธุ์ ไม้แต่ละชนิด ที่ครูประสิทธิ์ ทัศนากร
นามาสร้างเป็นซอด้วง คุณสมบัติของไม้แต่ละชนิดจะมีความแตกต่างกันออกไป ตามแต่ละประเภท
รวมไปถึงราคาของไม้เหล่านั้น ถ้าหากเป็นไม้หายาก จัดอยู่ในประเภทของไม้หวงห้ามก็จะมีราคาสูง
กว่าไม้ปกติ ความแข็งและความแกร่งของไม้ น้าหนัก โดยทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับการคัดเลือกไม้ที่มีคุณภาพ
ดี มีสภาพเหมาะแก่การนามาสร้างซอด้วง ซึ่งการคัดเลือกไม้แต่ละชนิดนั้นครูประสิทธิ์จะเป็นผู้ที่
คัดเลือกด้วยตนเอง โดยการไปซื้อไม้โคนเสา ไม้เก่าจากร้านค้าไม้ต่าง ๆ โดยจะมีวิธีการคุณภาพไม้
ดูจากความรู้และประสบการณ์ที่ได้สั่งสมมา ความแก่ของเนื้อไม้ ท่านได้รับการถ่ายทอดวิชาการเลือก
คัดไม้ที่จะนามาสร้างซอด้วงจากครูบุญมี ฉ่าบุญรอด ครูประสิทธิ์ กล่าวว่า
ไม้สมัยนีหำยำก รำคำก็แพง สมัยก่อนมีเยอะมำก ด้ำดง งิวด้ำ มะเกลือ
มะริด เขำยังไม่มีกฎหมำย ผมก็จะไปซือมำจำกร้ำนไม้เก่ำ พวกโคนเสำ เอำมำท้ำซอ
ต้องไปเลือกเอง ไม้กองทับกันเยอะแยะ โชคดีก็ได้ไม้ดี สมัยนีซือมำแพง พอท้ำขำย
รำคำก็แพงตำม ไม้ที่แกร่ง ๆ พอจะท้ำซอได้ สมัยนีหำยำก ไม้โตกันไม่ทันใช้ ผมอำศัย
เก็บสะสมเอำไว้ แต่ทุกวันนีก็หมดไปเรื่อย ๆ อย่ำงมะเกลือ งิวด้ำ บ้ำนผมไม่มีแล้ว
เหลือแต่ด้ำดง มะริด (ประสิทธิ์ ทัศนากร, สัมภาษณ์, 30 สิงหาคม 2560)
จากคากล่าวของครูประสิทธิ์ จะสังเกตได้ว่าในปัจจุบันไม้ที่มีคุณภาพเหมาะแก่การนามาสร้าง
ซอด้วงนั้นหายาก เนื่องจากการนาไม้เหล่านั้นมาแปรรูปกันเป็นจานวนมาก โดยจะเห็นได้ว่าปัจจุบันที่
บ้านของท่านจะเหลือไม้หาได้ยากคือ ไม้ดาดง ไม้มะริด
การสร้างซอด้วงนั้นไม้ที่นิยมใช้สร้างกันมากได้แก่ ไม้ชิงชัน เนื่องจากเป็นไม้ที่มีความแกร่ง
ราคาไม่แพงมากนัก แต่ก็มีนักดนตรี ศิลปินหลายคนที่ให้ความนิยมกับไม้หวงห้ามที่มีลักษณะพิเศษ
ในเรื่องของสีสัน ความสวยงาม น้าหนัก ความแข็ งและแกร่งที่ไม้แต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติของตัวเอง
ไม้เหล่านี้เมื่อนามาสร้างซอด้วงจะมีผลต่อคุณภาพเสียงที่แตกต่างกันออกไป แต่ทั้งนี้ในเรื่องของการ
สร้างนั้นจะไม่แตกต่างกัน กล่าวคือจะมีกรรมวิธีเหมือนกันทุกอย่าง โดยครูประสิทธิ์กล่าวว่า
คนส่วนใหญ่ก็นิยมไม้ชิงชัน รำคำไม่แพง แต่พวกที่มีเงินมำก เขำก็อยำกได้ไม้
ดี ๆ เก็บไว้ เอำมำท้ำเป็นซอดี ๆ คนบำงคนเล่นดนตรีไม่เป็นหรอกแต่ชอบที่จะสะสม
เครื่องดนตรีที่ท้ำด้วยไม้แปลก ๆ อย่ำงงิวด้ำ หำยำก ตำมควำมเชื่อก็ว่ำเป็นไม้มงคล
ป้องกันคุณไสย เหมือนเป็นไม้วิเศษ แต่ไม่ว่ำจะเอำไม้อะไรมำท้ำ ก็ท้ำตำมวิธีของผม
เหมือนกันหมดทุกไม้ แต่กระพีเขำควำยจะท้ำยำกกว่ำ เลื่อย ไสกบยำกกว่ำไม้อื่น เนือ
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เขำแข็ง ท้ำยำก แต่คนก็นิยมกันนะ แต่ผมท้ำครังเดียวเลิกเลย แพ้ไม้กระพีเขำ-ควำย
ผงของเขำ สงสัยไม่ถูกกัน (ประสิทธิ์ ทัศนากร, สัมภาษณ์, 30 สิงหาคม 2560)
ตารางที่ 1 สรุปคุณสมบัติของไม้ที่นามาใช้สร้างซอด้วงของครูประสิทธิ์ ทัศนากร
ความแข็งและ
ความเหนียว

น้าหนัก

เนื้อไม้มีสาดาปนสีเทา เนื้อไม้มี
กลิ่นเหม็นเปรีย้ ว มียางไม้

มาก

มาก

ไม้มะเกลือ

เนื้อไม้มีสีดาอมเขียว เนื้อไม้
ละเอียด มียางไม้

มาก

มาก

ไม้ดาดง

เนื้อไม้มีสีดา อมเทา เนื้อไม้
ละเอียด มียางไม้

มาก

มาก

ไม้ชิงชัน

เนื้อไม้มีสีแดง อมเทา มีลายไม้

มาก

ปานกลาง

ไม้พะยูง

เนื้อไม้มีสีแดง มีลายไม้ เนื้อไม้มี
กลิ่นหอม

ปานกลาง

ปานกลาง

ไม้มะริด

เนื้อไม้มีสีดาอมน้าตาล

ปานกลาง

ปานกลาง

ไม้แก้ว

เนื้อไม้มีสีเหลืองอมน้าตาลอ่อน
เนื้อไม้มีกลิ่นหอม

ปานกลาง

ปานกลาง

ไม้ประดู่

เนื้อไม้มีสีแดงอมเหลือง เนื้อไม้
ละเอียด

ปานกลาง

ปานกลาง

ชื่อพันธุ์ไม้

ลักษณะ

ไม้นางพญางิ้วดา
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3.2 การคัดเลือกหนังงูที่ใช้ขึ้นหน้าซอด้วงของครูประสิทธิ์ ทัศนากร
หนังงูเป็นหนังสัตว์ที่นิยมนามาขึ้นหน้าซอด้วง เนื่องจากธรรมชาติเสียงของซอด้วง ซึ่งเป็น
เสียงดัง แหลม โบราณจึงนาหนังสัตว์ชนิดนี้มาขึงเพื่อขึ้นหน้าซอด้วง โดยเป็นการปฏิบัติสืบทอดต่อกัน
มา หนังงูที่นิยมนามาใช้ คือ หนังงูเหลือมและหนังงูหลาม เนื่องจากมีความยืดหยุ่น ในตัวหนังมาก
เมื่อขึงตึงแล้วจะมีแผ่นใหญ่ ห่อหุ้มกระบอกซอได้อย่างพอดี ส่วนมากที่จะพบการขึ้นหน้าด้วยหนัง
งูเหลือมมาก ครูประสิทธิ์กล่าวว่า
หนังงูเหลือมกับงูหลำมเป็นหนังที่หนำ ใช้ขึนหน้ำซอดี กำรขึนหน้ำซอด้วง
ต้องใช้หนังที่สด ๆ ตำกให้แห้ง ผมจะสั่งซือมำจำกฟำร์มงูเป็นส่วนใหญ่ เขำท้ำมำให้
เสร็จ มำเป็นแผ่น ๆ เลย ถ้ำเจองูตำยก็ผ่ำเอำหนังมำถลกหนัง ขึงกับแป้นไม้ให้ยำว
เท่ำกับตัวงู ตำกแดดเอำไว้ 3 แดด ก็เ ป็นอันใช้ได้ แต่ต้องตำยใหม่ ๆ สด ๆ เลยนะ ถ้ำ
ทิงไว้ข้ำมคืนหนังจะเปื่อย เน่ำ เอำมำใช้งำนไม่ได้ มีอีกวิธีหนึ่งถ้ำไม่มีแดดก็ต้องเอำแช่
น้ำแข็งไว้ รักษำอุณหภูมิหนังให้สด แต่ห้ำมใส่เกลือนะ เกลือเจอควำมชืนจะท้ำให้หนังงู
แห้ง อิ่มตัว ใช้ไม่ได้อีก ห้ำมหลำยอย่ำง ถ้ำท้ำกันจริง ๆ เอำหนังดี ๆ ก็ถลกแล้วขึงตำก
แดดกั น เลย แห้ ง แล้ ว ก็ เ ก็ บ ใส่ ถุ ง เอำไว้ ใส่ ก ำรบู ร กั น หนู ด้ ว ย (ประสิ ท ธิ์ ทั ศ นากร,
สัมภาษณ์, 4 กันยายน 2560)
จากคากล่าวของครูประสิทธิ์ ทาให้ทราบว่าหนังงูเหลือมและหนังงูหลามเป็นหนังที่ใช้ขึ้นหน้า
ซอด้วงได้ดี กรรมวิธีที่ใช้ให้ ได้หนังที่มีคุณภาพ คือต้องถลกหนังงูออกมาแล้วขึง ตากแดดเอาไว้เป็น
เวลา 3 วัน จนแห้งสนิท หลังจากนั้นจึงนามาเก็บไว้เพื่อใช้งานในการขึงหนังซอต่อไป โดยกรรมวิธี
ถลกหนังงูจาเป็นต้องใช้หนังงูที่ตายใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้เสียความชุ่มชื้นในตัวหนัง เสียความตึง เหนียว
ยังคงอยู่ และจะไม่ใช้หนังงูที่ตายข้ามคืน หนังงูที่มีกลิ่นเหม็น ไม่นิยมนามาขึงขึ้นหน้าซอด้วง
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ภาพที่ 31 หนังงูที่กาลังขึงตากแดด

ภาพที่ 32 หนังงูที่แห้งแล้ว
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เมื่อได้หนังงูที่มีคุณภาพผ่านกรรมวิธีการตากแดดจนครบ 3 วัน หนังของงูนั้นจะแห้งสนิท
เมื่อปลดออกจากแท่นที่ขึงตึงหนังเอาไว้ หนังงูจะงอตัวหดเข้าหากัน กรรมวิธีการตัดหนังงูเพื่อนามา
ขึ้นหน้าซอด้วงถือเป็นสิ่งสาคัญที่มีผลต่อเสียงซอด้วงอย่างมาก ครูประสิทธิ์กล่าวว่า
เทคนิคของผมก็จะเป็นแบบของครูมี ไม่รู้ว่ำคนอื่นเขำท้ำกันยังไงนะ ของผม
จะต้องใช้จำกสะดือขึนมำ จนเกือบถึงกลำงตัว เพรำะว่ำงูพวกนีกินอำหำรเข้ำ ไป
อำหำรใหญ่แค่ไหนก็กินได้ พอกินเข้ำไปปำกกับท้องก็จะขยำย ป่องอยู่แถว ๆ ข้ำงหัว
กับท้อง หนังบริเวณนีของเขำจะยืดหยุ่นอยู่ ตลอดเวลำ เวลำเอำมำท้ำหนังขึนหน้ำซอ
จะไม่ดี ไม่ตึง สู้หนังตังแต่สะดือขึนมำจนเกือบถึงกลำงตัวไม่ได้ หนังส่วนนีไม่ยืด จะหด
ตัว เวลำกินแล้วไม่มำถึงแถวนี ถ้ำจะดูหนังงูที่ขึนหน้ำว่ำดีไหม ส้ำหรับผม ผมดูที่เกล็ด
ของงู หนังงูในส่วนที่ผมบอกว่ำดีเนี่ยเกล็ดเขำจะเป็น ตำรำงหมำกรุก ถ้ำขึนเกินจำก
ท้องงูไปแล้วเกล็ดเขำจะเป็นตำข่ำยข้ำวหลำมตัด หนังงูส่วนนีจะเอำไปท้ำพวกซอโหล
ๆ ถ้ำซอที่มีรำคำก็จะเอำหนังส่วนที่เกล็ดเป็นตำรำงหมำกรุกไปขึงขึนหน้ำ เกล็ดงูพวก
นีจะเป็นตำรำงเลยนะ ส่วนที่เลยกลำงตัวไปจะเป็นรูปตำข่ำยข้ำวหลำมตัดเพรำะว่ำ
หนังที่ยืด หดตัวอยู่ตลอดเวลำกิน เกล็ดงูถ้ำดูกันจริง ๆ หนังถูกขึนไว้บนกระบอกซอยัง
รู้เลยว่ำตัวใหญ่แค่ไหน ดูจำกตำรำงเอำ ถ้ำใหญ่มำกก็ต้อง 5 เมตรขึนไปแน่ ๆ เดี๋ยวนี
เจอแต่ 3 เมตร ยิ่งงูใหญ่ยิ่งหนังดี เอำมำขึนหน้ำซอส่วนมำกตัวหนึ่ง เอำหนังดี ๆ มำ
ขึนหน้ำซอได้เต็มที่ 7 หน้ำ (ประสิทธิ์ ทัศนากร, สัมภาษณ์, 4 กันยายน 2560)
คากล่าวข้างต้นนี้แสดงให้เห็นกรรมวิธีการคัดเลือกหนังงูที่มีคุณภาพนาใช้ขึ้นหน้าซอด้วง โดย
ครูประสิทธิ์จะคัดเลือกหนังงูในส่วนบริเวณสะดือของงู ซึ่งสะดือของงูจะอยู่ในบริเวณหาง หนังตรง
สะดือยาวขึ้นมาจนถึงเกือบกลางลาตัวของงูนั้น ๆ ถือว่าเป็นหนังที่ดี มีคุณภาพสูง มีความเหนียวมาก
เมื่อแบ่งตัดออกจะนาไปขึ้นหน้าซอได้ทั้งหมดประมาณ 7 หน้า ซึ่งหนังส่วนนี้ถือว่าเป็นหนังที่ดีที่สุด
สาหรับการนามาขึ้นหน้าซอด้วง โดยจะสังเกตจากเกล็ดของงูจะมีรูปร่างคล้ายกับตารางหมากรุกหรือ
รูปทรงสี่เหลี่ยม
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ภาพที่ 33 เกล็ดงูส่วนสะดือ รูปทรงตารางหมากรุก
ในส่วนของกลางลาตัวขึ้นไปหนังเหล่านี้ครูประสิทธิ์จะนาไปขึ้นหน้าซอให้กับซอราคาถูกที่มี
ลูกค้ามาสั่งทา จะส่วนหนังที่มีคุณภาพด้อยกว่าส่วนสะดือของงู ซึ่งหนังส่วนนี้ครูประสิทธิ์กล่าวว่าเป็น
หนังส่วนหัวยาวไปจนถึงกลางลาตัว เป็นหนังที่มีความยืดหยุ่นมาก เนื่องจากการกินอาหารของงูที่มี
ขนาดเล็ก ใหญ่อยู่เสมอ จึงทาให้หนังส่วนนี้ขยายตัวอยู่ตลอดเวลา โดยจะสังเกตหนังงูส่วนนี้ได้จาก
เกล็ดของงูที่จะมีรูปทรงเป็นตาข่าย รูปทรงข้าวหลามตัด

ภาพที่ 34 เกล็ดงูส่วนกลางลาตัว รูปทรงตาข่าย
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3.3 รูปแบบการสร้างส่วนประกอบซอด้วงของครูประสิทธิ์ ทัศนากร
รูปแบบการสร้างส่วนประกอบต่าง ๆ ของซอด้วง ถือเป็นส่วนสาคัญที่จะบ่งบอกฝีมืองานช่าง
ของแต่ ล ะคน ที่ มี ก ารสั่ ง สมประสบการณ์ ความรู้ เกิ ด จากการสื บ ทอดรู ป แบบ รู ป ทรงจาก
โบราณาจารย์และเกิดจากจินตนาการของตัวช่างเอง ถ่ายทอดออกมาผ่านรูปทรงของซอด้วง ให้มี
ความงดงาม อ่อนโยน อีกทั้งรูปทรงต่าง ๆ เหล่านี้ยังสามารถบ่งบอกถึงฝีมืองานช่างที่เป็นรูปแบบ
เอกลักษณ์เฉพาะตนอีกด้วย
ครูประสิทธิ์ ทัศนากร ได้สั่งสมความรู้ประสบการณ์ทางงานช่างมานานกว่า 50 ปี ผ่านพบกับ
รู ป แบบงานช่ า งประเภทซอด้ ว งมาหลายต่ อ หลายรู ป แบบ จนความรู้ ประสบการณ์ ที่ ไ ด้ นั้ น เกิ ด
กระบวนการพัฒนารูปแบบการสร้างส่วนประกอบต่าง ๆ ของซอด้วงที่เป็นของตนเอง กล่าวคือ
ครูประสิทธิ์ ทัศนากร ได้อาศัยจินตนาการเข้ามามีส่วนช่วยในการสร้างผลงานจนเป็นที่ยอมรับกันใน
ปัจจุบันอย่างแพร่หลาย ในหมู่นักดนตรีไทย ศิลปินดนตรีไทย ครูประสิทธิ์ ทัศนากร กล่าวว่า
รูปแบบส่วนประกอบของซอนีเป็นของใครของมัน ผมคิดมำจำกจินตนำกำร
อำศัยประสบกำรณ์ที่ได้พบ ได้เห็นซอของคนอื่น ๆ ค้ำบอกเล่ำของครูบำอำจำรย์
แรกเริ่มเดิมที่ ผมก็ท้ำตำมอย่ำงครู ตำมอย่ำงงำนช่ำงของคนอื่นจนเรำมำคิดเป็นของ
ตัวเอง เอำควำมชอบของเรำ ท้ำออกมำลูกค้ำก็ชอบ ผมก็ยึดรูปแบบนีไปเลย เรื่อง
กระสวนผมไม่มีกำรปรับเปลี่ยนแล้ว กระสวนควำมหมำยของโบรำณเขำบอกว่ำ
“กระ” แปลว่ำ กำรวัดว่ำจะต้องเท่ำนี เท่ำนันนะ “สวน” เพียนมำจำก “ส่วน”
แปลว่ำ ต้องเท่ำนี แน่นอน ไม่เปลี่ยนแปลง พวกคันชัก โขนซอ กระบอกซอ ลูกบิด
อะไรพวกนี ผมคิดเปลี่ยนเอำ ยึดหลักของครูโบรำณเอำไว้ก็มี ไม่ลอกตำมอย่ำงใคร
เขำ (ประสิทธิ์ ทัศนากร, สัมภาษณ์, 4 กันยายน 2560)
ผู้วิจัยได้ทาการเก็บข้อมูล จากการสัมภาษณ์ครูประสิทธิ์ ทัศนากร สามารถแบ่งองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ของซอด้วงที่มีการสร้างโดยครูประสิทธิ์ จากประสบการณ์และจินตนาการที่ผ่านการคิดค้น
ด้วยตนเอง ได้แก่ คันชักซอด้วง โขนซอ กระบอกซอด้วง ลูกบิดซอด้วง ดังนี้
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3.3.1 คันชักซอด้วง
คันชักซอด้วงนี้มีหลายรูปแบบ ที่พบมากในปัจจุบันจะเป็นคันชักซอแบบตรง คันชัก
ซอแบบโค้ง โดยรูปแบบคันชักของครูประสิทธิ์จะมีการสร้างรูปแบบเดียวคือ ไม้โค้งและไม่ตรงเกินไป
ครูประสิทธิ์กล่าวว่า
คันชักซอด้วงเขำสร้ำงกันหลำยแบบ ส้ำหรับผมไม่ให้โค้งมำก ถ้ำคันชักโค้ ง
มำก ๆ จะสปริงตัวไม่ดีเวลำสีจะแกว่ง ต้องโค้งให้พอดี ผมจะท้ำคันชักแต่พอดี ให้สวย
สมกับคันทวนไม่โค้งไม่ตรงมำกไป (ประสิทธิ์ ทัศนากร, สัมภาษณ์, 4 กันยายน 2560)

ภาพที่ 35 คันชักซอด้วง
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3.3.2 โขนซอด้วง
โขนซอด้วง จากคากล่าวของครูประสิทธิ์ ทัศนากร สามารถบอกได้ว่ามี 3 ประเภท
คือ โขนซอพระ โขนซอนาง โขนซอกลาง โดยครูประสิทธิ์จะสร้างรูปแบบโขนซอทั้ง 3 รูปแบบอยู่ใน
ปัจจุบัน ครูประสิทธิ์ กล่าวว่า
โขนซอแต่เดิมที่ผมเรียนมำมี 3 แบบ มีโขนพระ โขนนำง โขนกลำง โขน
พระรูปทรงจะตรง ๆ โค้งน้อย แข็ง ๆ แต่อ่อนช้อย เหมือนตัวพระ ไม้ตรงโขนจะต้อง
โอนตัวตังแต่กลำงลูกบิดทัง 2 ลูก ขึนไปจนถึงยอดโขน ส่วนโขนนำง สวยงำม อ่อน
ช้อย สมกับค้ำว่ำนำง โขนนำงจะต้องท้ำให้โอนตังแต่ลูกบิด ลูกล่ำงเรื่อยไปจนสุด โขน
นำงเวลำท้ำแล้วเปลืองไม้จะต้องโอนเยอะ คันจะเล็กกว่ำโขนพระครึ่งหุน โขนกลำง
เป็ น ซอผสม ผสมกั บ ซอด้ ว ง ซออู้ เดี๋ ย วนี ไม่ ไ ด้ ท้ ำ แล้ ว ไม่ มี ใ ครเล่ น กั น
(ครูประสิทธิ์ ทัศนากร, สัมภาษณ์ 4 สิงหาคม 2560)

ภาพที่ 36 โขนซอด้วงทรงพระ
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ภาพที่ 37 โขนซอด้วงทรงนาง

ภาพที่ 38 โขนซอกลาง
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3.3.3 กระบอกซอด้วง
การสร้างกระบอกซอด้วง นั้นเป็นอีกหนึ่งความสาคัญที่มีผลต่อการเกิดเสียงที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละช่าง รวมไปถึงความสวยงามของกระบอกซอ ซึ่งครูประสิทธิ์ได้คิดสร้าง
กระบอกซอด้วงไว้ 4 รูปแบบ คือ ทรงจาปี บาน ทรงจาปาตูม ทรงชบาหนู และทรงดอกลาโพง
ครูประสิทธิ์กล่าวว่า
กระบอกซอด้วงทรงต่ำง ๆ นี่ผมคิดเอำอย่ำง จ้ำปีบำน ส่วนสะโพกกับปำก
จะเท่ำกัน จ้ำปำตูม จะสะโพกไปถึงปำกจะลดส่วนลง 2 หุนครึ่ง ให้ตูมสวย ชบำหนู
ทรงเขำจะไม่มีสะโพก ปลำยกระบอกจะบำน ดอกล้ำโพง ทรงเขำจะสะโพกใหญ่ ส่วน
ปลำยบำน แล้วแต่ควำมชอบของแต่ละคน ผมคิดเอำจำกจินตนำกำร เดี๋ ยวนีเหลือแต่
ชบำหนู จ้ ำ ปี บ ำน ดอกล้ ำ โพง ทรงจ้ ำ ปำตู ม ท้ ำ แล้ ว ก็ เ ขำมำเอำไปหมด ไม่ มี ใ ห้ ดู
(ประสิทธิ์ ทัศนากร, สัมภาษณ์ 4 สิงหาคม 2560)

ภาพที่ 39 กระบอกซอด้วงทรงจาปีบาน
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ภาพที่ 40 กระบอกซอด้วงทรงชบาหนู

ภาพที่ 41 กระบอกซอด้วงทรงดอกลาโพง

69
3.3.4 รูปทรงลูกบิดซอด้วง
ลูกบิดซอด้วงเป็นรูปทรงที่ครูประสิทธิ์ ทัศนากร คิดค้นเอง 2 รูปแบบ โดยคิดจาก
จินตนาการของท่านเอง และยึดรูปทรงโบราณตามครูบุญมี ฉ่าบุญรอด อีก 1 รูปแบบ และยังคงสร้าง
ลูกบิดทั้ง 3 รูปแบบในปัจจุบัน ได้แก่ ลูกบิดทรงมะดัน ทรงมะฝ่อ และทรงหมากดิบ ซึ่งรูปทรงลูกบิด
ทั้ง 3 รูปแบบนี้ยังคงได้รับความนิยมจากนักดนตรีไทยกันอย่างแพร่หลาย โดยลูกบิดทั้ง 3 รูปแบบ
จะมีลักษณะแตกต่างกัน ดังนี้
3.3.4.1 ลูกบิดซอด้วงทรงหมากดิบ
ลูกบิดซอด้วงทรงหมากดิบ เป็นลูกบิดที่ครูประสิทธิ์ได้คิดสร้างขึ้นเองตาม
จินตนาการ โดยเป็นรูปทรงที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ลูกบิดทรงหมากดิบจะมีลักษณะคล้ายกับ
ลูกหมาก รูปทรงของเอวลูกบิดจะอ่อนช้อย ตูมคล้ายดอกบัว มีเสน่ห์ เหมาะสมที่จะนามาสร้างกับโขน
ซอทรงพระ

ภาพที่ 42 ลูกบิดซอด้วงทรงหมากดิบ

70
3.3.4.2 ลูกบิดซอด้วงทรงมะฝ่อ
ลู กบิดซอด้วงทรงมะฝ่อ เป็นลูกบิดที่ครูประสิทธิ์ได้คิดสร้างขึ้นเองตาม
จินตนาการ โดยเป็นรูปทรงที่ได้รับความนิยมรองมากจากทรงหมากดิบ ลูกบิดทรงมะฝ่อจะมีลักษณะ
คล้ายกับ ลูกมะฝ่อ รูปทรงของเอวลูกบิดจะอ่อนช้อย มีเสน่ห์ เหมาะสมที่จะนามาสร้างกับโขนซอ
ทรงนาง

ภาพที่ 43 ลูกบิดซอด้วงทรงมะฝ่อ

ภาพที่ 44 ผลมะฝ่อ
แหล่งที่มา : https://www.samunpri.com
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ต้นมะฝ่อ จัดเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ มีความสูงได้ประมาณ 20 เมตร กิ่งก้านใหญ่และแผ่กว้าง
เปลือกต้นเป็นสี น้าตาลอมเทา พบได้ในป่าเบญจพรรณ ป่าดิบ ป่าชุ่มชื้นหรือริมห้วย ผลมะฝ่อมี
ลั ก ษณะเป็ น รู ป ทรงกลมแป้ น ผลแข็ ง มี ข น และฉ่ าน้ า ขนาดประมาณ 3 เซนติ เ ม ตร
3.3.4.3 ลูกบิดซอด้วงทรงมะดัน
ลูกบิดซอด้วงทรงมะดัน เป็นลูกบิดที่ครูประสิทธิ์ได้รับการถ่ายทอดความรู้
มาจากครูบุญมี ฉ่าบุญรอด ลูกบิดทรงมะดันจะมีลักษณะคล้ายกับลูกมะดัน รูปทรงของเอวลูกบิดจะ
ไม่อ่อนมากนัก มีเสน่ห์ เหมาะสมที่จะนามาสร้างกับโขนซอทรงพระ

ภาพที่ 45 ลูกบิดทรงมะดัน
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3.4 การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างซอด้วง
การจัดหาวัสดุอุปกรณ์นี้ เป็นเครื่องมือและวัสดุที่มีความจาเป็นต่อกรรมวิธีการสร้างซอด้วงใน
รูปแบบของครูประสิทธิ์ ทัศนากร โดยผู้วิจัยจะแบ่งออกเป็น 2 หมวดหมู่ คือ หมวดเครื่องมือช่าง และ
หมวดวัสดุ ดังนี้
3.4.1 หมวดเครื่องมือช่าง
3.4.1.1 เครื่องกลึงแท่นเล็ก
เครื่องกลึงแท่นเล็กใช้สาหรับกลึงงานที่มีความละเอียด โดยจะใช้กลึงคัน
ทวนซอ กระบอกซอด้วง ลูกบิดซอ คันชักและคันทวนซอ ซึ่งเครื่องกลึงแท่นเล็กนี้มีความจาเป็นอย่าง
มากในการสร้างซอด้วง สามารถปรับความเร็วต่อรอบการกลึงได้ รวมไปถึงการเก็บรายละเอียดของ
ชิ้นงานดีในระดับหนึ่ง

ภาพที่ 46 เครือ่ งกลึงแท่นเล็ก
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3.4.1.2 เครื่องขัดกระดาษทรายไฟฟ้าแบบหมุน
เครือ่ งขัดกระดาษทรายไฟฟ้าแบบหมุน ใช้ในงานปัดเหลาตกแต่งคันซอ หัว
ทวน(โขนซอ) ลูกบิด คันชัก โดยเครื่องขัดกระดาษไฟฟ้าชนิดนี้มีรอบหมุนที่รวดเร็ว จึงทาให้ขัดตกแต่ง
ชิ้นงานได้ละเอียด เรียบเนียน

ภาพที่ 47 เครือ่ งขัดกระดาษทรายแบบหมุน
3.4.1.3 เลื่อยจิ๊กซอว์
เลื่อยจิ๊กซอว์เป็นเลื่อยไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติเลื่อยวัสดุได้เกือบทุกประเภท
สามารถบังคับการเลื่อยได้อย่างอิสระ ในรูปแบบงานโค้งหรือวงกลมได้ดี เนื่องจากใบมีดที่มีความคม
และรอบการหมุนที่รวดเร็วมาก โดยจะใช้เลื่อยจิ๊กซอว์ในการช้อนคันซอเป็นหลัก

ภาพที่ 48 เลื่อยจิ๊กซอว์
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3.4.1.4 เลื่อยลันดา
เลื่อยลันดาจะใช้เลื่อยงานไม้แบบหยาบ ๆ โดยจะนาตัดท่อนไม้ให้ได้รูปคัน
ทวนซอ กระบอกซอ คันชัก ให้ได้รูปทรงแบบคร่าว ๆ ก่อนที่จะนาชิ้นงานไปกลึงให้เข้ารูปทรงต่อไป

ภาพที่ 49 เลื่อยลันดา
3.4.1.5 เลื่อยตัดเหล็ก
เลื่อยตัดเหล็ก จะใช้เลื่อยลูกบิดของซอเป็นหลัก

ภาพที่ 50 เลื่อยตัดเหล็ก
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3.4.1.6 ขวาน
ขวานจะใช้สาหรับตอกไม้เพื่อเชื่อมงานให้เข้าสนิทกันและลบเหลี่ยมไม้ที่ใช้
ทาคันทวนและลูกบิด

ภาพที่ 51 ขวาน
3.4.1.7 ค้อน
ค้อนจะใช้สาหรับการตอกตะปู ตอกไม้ให้งานเชื่อมเข้าสนิทกัน

ภาพที่ 52 ค้อน

76
3.4.1.8 เครื่องขึ้นหนังซอด้วง
เครื่องขึ้นหนังซอด้วง เป็นเครื่องมือที่จะใช้ในการขึ้นหนังหน้าซอด้วง ซึ่งจะ
ทาให้หนังที่นามาขึ้นหน้าซอด้วงนั้นมีความตึงตามที่ต้องการ โดยจะสามารถปรับความตึง หย่อนได้
ตามความต้องการ

ภาพที่ 53 เครือ่ งขึ้นหนังซอด้วง
3.4.1.9 สว่านจานมือหมุน
สว่านจานมือหมุนใช้สาหรับเจาะรูก้านลูกบิด รูร้อยสายซอ และเจาะส่วน
หัว - ปลายคันชักของซอ โดยจะสามารถเปลี่ยนดอกสว่านได้ตามงานที่ต้องการเจาะ

ภาพที่ 54 สว่านจานมือหมุน
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3.4.1.10 ดอกสว่าน
ดอกสว่านใช้สาหรับเสียบเข้าไปในสว่านมือหมุน เพื่อเปลี่ยนขนาดความ
เล็ก ใหญ่ ของรูตามที่ต้องการ

ภาพที่ 55 ดอกสว่าน
3.4.1.11 ปากกาจับ
ปากกาจับใช้สาหรับจับชิ้นงานในขั้นตอนต่าง ๆ ในการผลิตซอ เช่น ใช้จับ
ไม้ทาคันทวนซอ ลูกบิด เมื่อทาการปรับแต่งชิ้นงานนั้น ๆ โดยปากกาจะทาหน้าที่จับชิ้นงานได้อย่าง
มั่นคง

ภาพที่ 56 ปากกาจับ
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3.4.1.12 เวอร์เนีย
เวอร์เนียจะใช้สาหรับวัดสัดส่วนต่าง ๆ ของชิ้นงาน ในด้านความเล็ก -ใหญ่
ของคันทวนซอ ลูกบิดซอ และคันชักซอ สามารถปรับวัดความยาว ความกว้าง ได้อย่างมาตรฐาน

ภาพที่ 57 เวอร์เนีย
3.4.1.13 ไม้บรรทัดฉาก
ไม้บรรทัดฉากเป็นเครื่องมือที่ใช้สาหรับวัดความยาวและมุมฉากต่าง ๆ ใน
การทางานช่าง ถือว่าเป็นอุปกรณ์สาคัญในการตรวจสอบงานหน้าไม้ ให้มีความถูกต้องและแม่นยา

ภาพที่ 58 ไม้บรรทัดฉาก
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3.4.1.14 คาลิเปอร์วัดนอก (เขาควาย)
คาลิเปอร์วัดนอกเป็นเครื่องมือวัดความกว้าง ยาว ของชิ้นงาน โดยจะใช้วัด
ในทุก ๆ ส่วนของซอด้วง ทั้งการสร้างคันทวนซอ ลูกบิด กระบอกซอ

ภาพที่ 59 คาลิเปอร์วัดนอก (เขาควาย)
3.4.1.15 เหล็กคว้านขยายรู
เหล็กคว้านขยายรูเป็นเครื่องมือที่ใช้สาหรับคว้านกระบอกซอด้วงและคว้าน
รูสาหรับเสียบลูกบิด

ภาพที่ 60 เหล็กคว้านขยายรู
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3.4.1.16 ไม้ดัดคันชัก
ไม้ดัดคักชักเป็นเครื่องมือที่ใช้ดัดคันชักซอให้มีความโค้งตามต้องการ

ภาพที่ 61 ไม้ดัดคันชัก
3.4.1.17 ดินสอ
ดินสอจะใช้สาหรับวาดแบบ ขีดเส้นกาหนดระยะบนชิ้นงาน ถ้าชิ้นงานมีสี
ขาวจะใช้ดินสอสีดา ชิ้นงานมีสีดาจะใช้ดินสอสีขาวในการวาดแบบ

ภาพที่ 62 ดินสอ
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3.4.1.18 ตะไบ
ตะไบเป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ส าหรั บ ปรั บ ตบแต่ ง ชิ้ น งาน โดยลั ก ษณะทั่ ว ไป
ผิวหน้าของตะไบจะแบน มีหน้าตัดเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้า โดยจะใช้ปรับแต่งกระบอกซอด้วง รวมไปถึง
ส่วนต่าง ๆ ของงานให้เรียบเนียน

ภาพที่ 63 ตะไบ
3.4.1.19 กระดาษทรายบก
กระดาษทรายบกใช้สาหรับขัดตกแต่งผิวงานกลึงคันทวน ลูกบิด คันชัก
กระบอกซอ ให้มีความเรียบเนียน ละเอียดมากขึ้น

ภาพที่ 64 กระดาษทรายบก
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3.4.1.20 กระดาษทรายน้า
กระดาษทรายน้ าใช้ ส าหรั บ ขั ด ตบแต่ ง งานกลึ ง คั น ทวน ลู ก บิ ด คั น ชั ก
กระบอกซอ ให้มีความเรียบเนียน โดยจะเป็นกระดาษทรายที่ใช้เก็บรายละเอียดของงานขั้นสุดท้าย

ภาพที่ 65 กระดาษทรายน้า
3.4.1.21 เหล็กกวน
เหล็กกวนเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับกวนผสมขี้เลื้อยและกาวให้เข้ากัน

ภาพที่ 66 เหล็กกวน
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3.4.1.22 หินลับมีด
หินลับมีดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับลับเครื่องมือที่มีความคมชนิดต่าง ๆ เช่น
มีดกลึง เป็นต้น

ภาพที่ 67 หินลับมีด
3.4.1.23 ตะปู
ตะปูจะใช้ตอกยึดหนังงูที่จะใช้ขึ้นหน้าซอด้วง โดยจะตกไว้ในลักษณะ 8
เหลี่ยม เพื่อที่จะใช้สาหรับรอยเชือกฟางเพื่อตึงหนังงูไว้

ภาพที่ 68 ตะปู
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3.4.1.24 น้ามันหล่อลื่น
น้ามันหล่อลื่นจะใช้สาหรับหล่อลื่น ลดแรงเสียดทาน โดยจะใช้หยอดเพื่อ
หล่อลื่นเครื่องกลึง ดอกสว่านให้การกลึงมีความลื่นไหล สะดวก รอบการหมุนเป็นปกติไม่ติดขัด

ภาพที่ 69 น้ามันหล่อลื่น
3.4.1.25 มีดกลึงฉากใหญ่
มีดกลึงฉากใหญ่เป็นเครื่องมือที่ใช้สาหรับกลึงชิ้นงานให้เรียบเสมอกัน โดย
จะเป็นมีดกลึงที่ใช้กลึงงานในช่วงแรกแบบหยาบ ๆ

ภาพที่ 70 มีดกลึงฉากใหญ่
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3.4.1.26 มีดกลึงฉากกลาง
มี ด กลึ ง ฉากกลางเป็ นเครื่ อ งมือ ที่ใช้ เ ก็บ งานไม้ มี ก ารใช้ ง านในลักษณะ
เดียวกับมีดกลึงฉากใหญ่ แต่เป็นมีดกลึงที่มีความละเอียด เก็บงานได้ละเอียด

ภาพที่ 71 มีดกลึงฉากกลาง
3.4.1.27 มีดกลึงฉากเล็ก
มีดกลึงฉากเล็กเป็นเครื่องมือที่ใช้กลึงล้างไม้ให้เสมอกัน เป็นเครื่องมือที่ใช้
กลึงเก็บงานบ้านอย่างละเอียด แตกต่างกับมีดกลึงฉากกลางและใหญ่ที่กลึงเก็บงานได้ไม่ละเอียดนัก

ภาพที่ 72 มีดกลึงฉากเล็ก
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3.4.1.28 มีดกลึงปากจิ้งจก
มีดกลึงปากจิ้งจกเป็นเครื่องมือที่จะใช้กลึงเพื่อลบเหลี่ยมไม้ออก เพื่อให้เกิด
ความสวยงาม

ภาพที่ 73 มีดกลึงปากจิ้งจก
3.4.1.29 มีดกลึงคอม้า
มีดกลึงคอม้าเป็นเครื่องมือที่ใช้ตบแต่งชิ้นงาน กลึงขึ้นลวดลาย ฉัตรของ
ลูกบิด เก็บคิ้วบนคันทวน และกลึงลูกแก้ว

ภาพที่ 74 มีดกลึงคอม้า
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3.4.1.30 มีดกลึงเล็บ
มีดกลึงเล็บเป็นเครื่องมือที่ใช้กลึงแหวนซอ ลูกแก้ว เป็นการกลึงเก็บงาน
อย่างละเอียดให้เป็นทรวดทรงเรียบเนียน สวยงาม

ภาพที่ 75 มีดกลึงเล็บ
3.4.1.31 มีดกลึงปาดใน
มีดกลึงปาดเป็นเครื่องมือที่ใช้กลึงเฉพาะขั้นตอนการคว้านปากกระบอกซอ
ด้วง เพื่อปรับระดับให้เรียบเนียน สวยงาม

ภาพที่ 76 มีดกลึงปาดใน
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3.4.1.32 เครือ่ งเทียบจุดศูนย์กลาง
เครื่องเทียบจุดศูนย์ใช้สาหรับจัดไม้บนแท่นกลึงให้ได้จุดศูนย์กลาง ในขณะ
ที่ทาการกลึงซอด้วง

ภาพที่ 77 เครือ่ งเทียบจุดศูนย์กลาง
3.4.1.33 สว่านไฟฟ้า
สว่านไฟฟ้าใช้สาหรับเจาะรูกระบอกซอด้วง

ภาพที่ 78 สว่านไฟฟ้า
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3.4.1.34 ตะขอ
ตะขอเป็นเหล็กแท่นเล็กมีลักษณะกลม บริเวณส่วนปลายจะเป็นตะขอใช้
สาหรับดึงหนังงู เวลาขึ้นหน้าซอเพื่อไม่ให้หนังทับกัน

ภาพที่ 79 ตะขอ
3.4.1.35 ถังน้า
ถังน้าจะใช้สาหรับแช่หนังงู

ภาพที่ 80 ถังน้า
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3.4.1.36 เขียดไสไม้
เขียดเป็นเครื่องมือที่ใช้ขัดผิวไม้หรือหน้าไม้ให้มีผิวเรียบและได้รูปทรงตาม
ต้องการ มีลักษณะคล้ายกับกบไสไม้

ภาพที่ 81 เขียดไสไม้
3.4.1.37 ขอลากเส้น
ขอลากเส้นเป็นเครื่องที่ใช้ขีดเส้นนา เพื่อทาการตัดตามรอยเส้นที่ขอ
ลากเส้นขีดไว้

ภาพที่ 82 ขอลากเส้น
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3.4.1.38 เหล็กหมาด
เหล็กหมาดเป็นเครื่องมือที่ใช้ขยายรู โดยเป็นเหล็กที่มีลักษณะเรียวจาก
ขนาดใหญ่ไปถึงขนาดเล็ก ส่วนปลายเหล็กหมาดจะมีขนาดเล็กใช้สาหรับคว้านขยายความกว้างของรู
ที่ทาการเจาะไว้

ภาพที่ 83 เหล็กหมาด
3.4.1.39 ดอกรีมเมอร์
ดอกรีมเมอร์จะใช้สาหรับคว้านรูเพื่อให้ได้ผิวงานที่ละเอียด เรียบ และได้
ขนาดเที่ยงตรง เนื่องจากดอกรีมเมอร์จะมีใบมีดที่มีความคมมากอยู่รอบตัวเอง จึงทาให้สามารถคว้าน
รู้ได้อย่างรวดเร็วประหยัดเวลา เที่ยงตรง

ภาพที่ 84 ดอกรีมเมอร์
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3.4.1.40 คีมปากนกแก้ว
คีมปากนกแก้วเป็นเครื่องมือที่ ใช้ตัดปลายโลหะ ใช้หนีบบิดลวดและตัด
ลวดได้และสามารถใช้สาหรับถอนตะปูออกจากไม้ คีมปากนกแก้วจะจับยึดได้แน่น ปากคีมมีลักษณะ
แบนเรียบเสมอกัน จึงดึงแซะหัวน็อต ตะปู ออกมาได้ง่าย

ภาพที่ 85 คีมปากนกแก้ว
3.4.1.41 กบไสไม้ไฟฟ้า
กบไสไม้ไฟฟ้าเป็นเครื่องมือที่สาคัญสาหรับงานช่างไม้ ซึ่งจะใช้ขัดผิวไม้ให้
เรียบและได้รูปทรง โดยสามารถปรับใบมีดให้สามารถขัดเนื้อไม้ได้ลึกตามความต้องการ

ภาพที่ 86 กบไสไม้ไฟฟ้า
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3.4.1.42 ไม้บรรทัดตีเส้น
ไม้บรรทัดตีเส้นเป็นเครื่องมือที่ใช้ทาบเพื่อขีดเส้นลงบนชิ้นงานก่อนทาการ
เลื่อยหรือกลึงส่วนต่าง ๆ

ภาพที่ 87 ไม้บรรทัดตีเส้น
3.4.1.43 กรรไกร
กรรไกรเป็นเครือ่ งมือทีใ่ ช้ตดั วัสดุชน้ิ เล็ก ๆ ออก ให้ได้สดั ส่วนตามทีต่ อ้ งการ เช่น เทปกาว

ภาพที่ 88 กรรไกร
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3.4.1.44 สิ่วขนาด 6 หุน
สิ่ว เป็นเครื่องมือที่ใช้ตัดไม้ ให้เป็นรูปทรงต่าง ๆ โดยการตอกให้ส่วนคมที่
ปลายสิ่วกินเข้าไปในเนื้อวัตถุ

ภาพที่ 89 สิ่วขนาด 6 หุน
3.4.1.45 เหล็กกวาดรู
เหล็กกวาดรูเป็นโลหะมีลักษณะกลมแฉก มีรูปร่างเรียวยาว ใช้สาหรับกวาด
เนื้อไม้หลังจากทาการเจาะรูให้เรียบเนียน

ภาพที่ 90 เหล็กกวาดรู

95
3.4.1.46 เหล็กตู่
เหล็กตู่เป็นเหล็กแท่งตัน ส่วนปลายกลมมน ใช้สาหรับตอกหนังหรือไม้ให้
แตกเป็นร่องกลมตามขนาดของเหล็กตู่

ภาพที่ 91 เหล็กตู่
3.4.1.47 เครือ่ งขัดกระดาษทรายสายพานไฟฟ้า
เครื่องขัดกระดาษทรายสายพานไฟฟ้า ใช้สาหรับขัดตกแต่งชิ้นงานที่มี
ลักษณะโค้ง

ภาพที่ 92 เครือ่ งขัดกระดาษทรายสายพานไฟฟ้า
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3.4.2 หมวดวัสดุ
3.4.2.1 ผงขี้เลื่อย
ขี้เลื่อย คือเศษผงของไม้ที่ผ่านการเลื่อย การกลึง หรือการขัดด้วยกระดาษ
ทราย แล้วแปรสภาพออกมาเป็นผงที่มีความละเอียด สามารถนาไปผสมกับกาวร้อนแล้วพอกปิด
บริเวณรอยแตก รู ร่อง ต่าง ๆ ของเนื้อไม้

ภาพที่ 93 ผงขีเ้ ลื้อย
3.4.2.2 กาวร้อน
กาวร้อน เป็นกาวที่มีคุณสมบัติพิเศษ คือแห้งเร็ว มีความแข็ง ทนต่อความ
ร้อนได้ สามารถใช้ซ่อมแซมรอยแตกของเนื้อไม้ โดยจะใช้ผสมกับผงขี้เลือ่ ยอีกทีหนึ่ง

ภาพที่ 94 กาวร้อน

97
3.4.3.3 แล็กเกอร์
แล็กเกอร์เป็นวัสดุที่ใช้สาหรับพ่นหรือทาบนเนื้อไม้ที่กลึงเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เช่น คันทวนซอ ลูกบิดซอ กระบอกซอ คันชักซอ โดยเมื่อพ่นหรือทาแล้วจะเพิ่มคุณค่า ความสวยงาม
ของชิ้นงาน รวมไปถึงจะช่วยถนอมเนื้อไม้นั้น ๆ ให้มีความทนทานอีกด้วย

ภาพที่ 95 แลกเกอร์
3.4.3.4 สีน้ามันแบบแห้งเร็ว
สีน้ามันแบบแห้งเร็วเป็นวัสดุที่ใช้สาหรับพ่นหรือทาบริเวณขอบหนังหุ้มขึ้น
หน้าของกระบอกซอด้วง ซึ่งจะมีสีดาสวยงาม โดยในสมัยก่อนจะใช้ยางรักทา แต่ในสมัยปัจจุบันยาง
รักหายากขึ้น การทาสีทับขอบหนังที่ขึ้นหน้าสีจึงเปลี่ยนมาเป็นการใช้สีน้ามันพ่นหรือทาแทน

ภาพที่ 96 สีนามั
้ นแบบแห้งเร็ว

98
3.4.3.5 กาวลาเท็กซ์
กาวลาเท็กซ์ผลิตมาจากสารไฮโดรคาร์บอนเป็นสารที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น เป็น
ลักษณะพิเศษคือจะไม่ละลายในน้าหรือน้ามัน มีลักษณะสีขาวข้น กาวลาเท็กซ์จะใช้สาหรับติดหนังงู
เข้ากับกระบอกซอในขณะที่ทาการขึ้นหน้าซอ

ภาพที่ 97 กาวลาเท็กซ์
3.4.3.6 กาวผง
กาวผงมี คุ ณ สมบั ติ กั น น้ า ทนต่ อ ความร้ อ น มี ค วามยึ ด เกาะที่ ท นทาน
แข็งแรง โดยกาวผงจะน้ามาผสมกับกาวลาเท็กซ์เพื่อใช้ติดหนังหุ้มหน้าซอ

ภาพที่ 98 กาวผง
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3.5 ขั้นตอนและกรรมวิธีการสร้างซอด้วงของครูประสิทธิ์ ทัศนากร
ผู้วิจัยได้กาหนดที่จะสร้า งซอด้วงด้วยไม้ดาดง กระบอกของซอด้วงจะเป็นรูปทรงชบาหนู
ลูกบิดซอด้วงทรงมะฝ่อ ซึ่งกรรมวิธีการสร้างซอด้วงของครูประสิทธิ์ ทัศนากร มีขั้นตอนการสร้าง
ทั้งหมด 7 ขั้นตอน โดยผู้วิจัยจะอธิบายและเรียงลาดับดังต่อไปนี้
3.5.1 การสร้างกระบอกซอด้วง
3.5.2 การขึ้นหน้าซอด้วง
3.5.3 การกลึงลูกบิดซอด้วง
3.5.4 การกลึงคันชักซอด้วง
3.5.5 การกลึงคันทวน
3.5.6 การสร้างหย่องซอด้วง
3.5.7 การประกอบซอด้วง
ผู้วิจัยจะขอชี้แจงเกี่ยวกับการอ่านค่าบนไม้บรรทัด ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญในกรรมวิธีการสร้าง
ซอด้วงของครูประสิทธิ์ ทัศนากร เนื่องจากค่าเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงขนาดความกว้าง ความยาว
เส้นผ่าศูนย์กลางต่าง ๆ ทั้งนี้ การอ่านค่าหน่วยวัดใด ๆ ก็ตาม ต้องให้ระดับสายตาที่มองตั้งฉากกับ
เครื่องวัดทุกครั้ง เพื่อจะได้ผลการวัดใกล้เคียงความจริง ดังนั้นการวัดจึงจาเป็นอย่างมากที่จะต้องให้ได้
ค่าตามที่กาหนดเอาไว้จึงจะถูกต้องตามรูปแบบกระสวนของครูประสิทธิ์ ทัศนากร ที่ โดยผู้วิจัยจะแบ่ง
ออกเป็น 3 หน่วยวัด ดังนี้

100
การอ่านค่าหน่วยวัดเป็น นิ้ว
การอ่านค่าหน่วยวัดความยาว ความกว้าง ที่อ่านค่าเป็นนิ้ว จะสามารถอ่านได้โดยดูที่ตัวเลข
ด้านล่างของไม้บรรทัด เรียงลาดับความยาวออกไปเรื่อย ๆ โดยจะอ่านค่าดังนี้

1

2

3

4 (นิ้ว)

ภาพที่ 99 การอ่านค่าหน่วยวัดเป็นนิ้ว
การอ่านค่าหน่วยวัดเป็น เซนติเมตร
การอ่านค่าหน่วยวัดความยาว ความกว้าง ที่อ่านค่าเป็นเซนติเมตร จะสามารถอ่านได้โดยดูที่
ตัวเลขด้านบนของไม้บรรทัด เรียงลาดับความยาวออกไปเรื่อย ๆ โดยจะอ่านค่าดังนี้

1
2
3
4 (เซนติเมตร)
ภาพที่ 100 การอ่านค่าหน่วยวัดเป็นเซนติเมตร

101
การอ่านค่าหน่วยวัดเป็น หุน
การอ่านค่าหน่วยวัดความยาว ความกว้าง ที่อ่านค่าเป็นหุน จะสามารถอ่านได้โดยดูที่เส้น
ด้านล่างของไม้บรรทัดที่แยกย่อยออกไป โดย 1 นิ้วจะเท่ากับ 8 หุน เรื่อยลาดับความยาว ดังนี้

1 2 3 4 5 6 7 8 (หุน)
ภาพที่ 101 การอ่านค่าหน่วยวัดเป็นหุน
3.5.1 การสร้างกระบอกซอด้วง
ในกรรมวิธีการสร้างซอด้วงของครูประสิทธิ์ ทัศนากร จะเริ่มสร้างกระบอกซอด้วง
ก่อนเป็นอันดับแรก ซึ่งจะมีความยาวของกระบอก กระบอก 5 นิ้ว ½ หุน ปากนกแก้วกว้าง 2 นิ้ว ½
หุน และปากกระบอกซอด้วงกว้าง 7 เซนติเมตร ในขั้นตอนนี้จะต้องเตรียมตัดไม้ให้ได้ขนาด 3 x 3 นิ้ว
รูปทรงสี่เหลี่ยม เพื่อนามากลึงเข้ารูปให้เป็นทรงกลมต่อไป

ภาพที่ 102 ไม้ดาดงขนาด 3 x 3 นิ้ว

102
การตัดไม้นั้นจะต้องให้ได้ตามขนาด 3 x 3 นิ้ว ถ้าเล็กกว่านี้จะส่งผลต่อการกลึงเข้ารูปให้เป็น
ทรงกลม เนื่ อ งจากในขณะที่ ก ลึ ง รู ป ทรงกลมนั้ น จะกิ น เนื้ อ ไม้ ม ากกว่ า ที่ จ ะได้ รู ป ตามที่ ต้ อ งการ
เมื่ อ ตั ด ไม้ ไ ด้ ข นาดตามที่ ต้ อ งการแล้ ว จากนั้ น จะใช้ ข วานปาดตามเหลี่ ย มของไม้ ทั้ ง 4 ด้ า นเพื่ อ
ลบเหลี่ยมของไม้ให้สะดวกต่อการกลึงเข้ารูป

ภาพที่ 103 การใช้ขวานลบเหลี่ยมของไม้ทั้ง 4 ด้าน

ภาพที่ 104 ไม้ที่ถูกลบเหลี่ยมออกแล้ว

103
เมื่อได้ไม้ที่ลบเหลี่ยมออกแล้ว ขั้นตอนต่อมาจะนาไม้เข้าเครื่องกลึงขนาดเล็ก หมุนปรับให้ไม้
ยึดอยู่บนแท่นกลึงอย่างมั่นคง โดยจะใช้เครื่องเทียบศูนย์จัดไม้ให้อยู่ตรงกึ่งกลาง

ภาพที่ 105 จัดไม้ให้อยู่กึ่งกลางโดยเครื่องเทียบศูนย์
จากนั้นปรับแป้นจี่เครื่องมือจี้ยึดศูนย์กลางของไม้เข้ามาให้ได้จุดศูนย์กลางอยู่ตลอดเวลาใน
ขณะที่ทาการกลึงเข้ารูป

ภาพที่ 106 ใช้แป้นจี่ยึดจุดศูนย์กลางของไม้

104
ปรับความเร็วของเครื่องกลึงให้หมุนไปทางขวา ใช้มีดกลึงปากจิ้งจกล้างไม้ให้เป็นรูปทรงกลม
แบบคร่าว ๆ จากนั้นจึงใช้มีดกลึงฉากใหญ่เก็บงานกลึงไม้ให้เรียบ เสมอกัน

ภาพที่ 107 ใช้มีดกลึงล้างไม้จนได้รูปทรงกลม
เมื่อได้ไม้รูปทรงกลมแล้ว วัดจากหน้ากระบอกซอซึ่งอยู่ติดกับแท่นกลึ งมา 1 ½ นิ้ว เพื่อใช้
เจาะรูสาหรับเสียบทวนซอ วัดจากหน้ากระบอกซอออกมา 2 นิ้ว เพื่อทาสะโพกแต่งกระบอกซอให้
เป็นรูปทรงชบาหนู วัดจากหน้ากระบอกซอออกมา 5 ½ นิ้ว เพื่อทาปากกระบอกซอ โดยการแต่ง
รูปทรงจะต้องอาศัยความชานาญ จินตนาการที่จะสร้างทรวดทรงของกระบอกซอออกมาให้อ่อ นช้อย
ตามรูปแบบที่ตั้งเอาไว้

ภาพที่ 108 วัดเพื่อกาหนดการสร้างรูปทรงกระบอกซอ

105
ใช้มีดกลึงเล็บเพื่อสร้างรูปทรงของกระบอกซอและใช้มีดกลึงเล็กกลึงกรีดลึกลงบนเนื้อไม้เพื่อ
ทาปากกระบอกซอและปากนกแก้วให้ได้สัดส่วนโดยปากนกแก้วจะกว้าง 2 นิ้ว ½ หุน ปากกระบอก
ซอด้านนอกกว้าง 7 เซนติเมตร ด้านในกว้าง 5 เซนติเมตร กล่องเสียงด้านในลึก 1 เซนติเมตร
กรรมวิธีการกลึงปากนกแก้วและกระบอกซอในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สาคัญ ซึ่งถ้าสัดส่วน
ผิดพลาดจะส่งผลถึงเสียงของซอด้วงที่ไม่ได้โครงสร้างเสียงตามแบบของครูประสิทธิ์ ทัศนากร

ภาพที่ 109 กลึงปากกระบอกซอและปากนกแก้ว
ในระหว่างที่ทาการกลึงกระบอกซอด้วง อาจจะพบปัญหาคือ เมื่อกลึงเข้าไปในเนื้อไม้พบรอย
แตกจะต้องทาการปกปิดรอยนั้น โดยการนาผงขี้เลื่อยทาทับปิดลงบนรอยแตก จากนั้นจึงนากาวร้ อน
หยอดเพื่อให้ผงขี้เลื่อยปิดทับอุดอยู่กับรอยที่แตก

ภาพที่ 110 นาขี้เลื่อยอุดรอยแตกแล้วนากาวร้อนปิดทับ

106
เมื่อปิดรอยแตกของเนื้อไม้เรียบร้อยแล้ว จากนั้นต้องใช้มีดกลึงปากใหญ่ลบรอยกาว เหลา
เนื้อไม้ให้แนบสนิท พร้อมด้วยตะไปถูลงบนรอยที่ทาการปิด

ภาพที่ 111 ใช้ตะไบถูเพื่อปิดทับผงขี้เลื้อยและกาวรอย
เมื่อเนื้อไม้เรียบเนียนแล้วจึงเริ่มการ “ชักร่องลาย” หรือเรียกอีกอย่างว่า “สักลาย” โดยจะ
ทาการชักร่องลายลงบนปากนกแก้วจานวน 5 เส้น เพื่อใช้สาหรับหุ้มหนังหน้าซอ โดยการชักร่องลาย
นั้นจะช่วยให้หนังหุ้มหน้าซอติดกับกาวอย่างสนิท

ภาพที่ 112 การชักร่องลายลงบนปากนกแก้ว

107
เมื่ อ ชั ก ร่ อ งลายลงบนปากนกแก้ ว เรี ย บร้ อ ยแล้ ว จากนั้ น จะเป็ น ขั้ น ตอนการขั ด ผิ ว ของ
กระบอกซอ โดยจะใช้กาวร้อนราดลงบนกระบอกซอหรือเรียกว่า การเลี้ยงกาว เพื่อให้เนื้อไม้เรียบ
เนียน ซึ่งกาวร้อนที่หยอดลงไปนั้นจะซึมเข้าสู่ร่องเสี้ยนของเนื้อไม้จึงทาให้เนื้อไม้เรียบเนียน

ภาพที่ 113 การเลี้ยงกาวลงบนกระบอกซอ
การเลี้ยงกาวลงบนกระบอกซอจะต้องใช้มีดกลึงเล็บลบรอยกาวออก จากนนั้นนากระดาษ
ทรายบกและกระดาษทรายน้ามาขัดกระบอกซอ โดยกระดาษทรายบกจะทาหน้าที่คัดตัวกระบอกซอ
ให้มีความเรียบเนียน กระดาษทรายน้าจะทาหน้าที่เก็บงานเพิ่มความเรียบเนียนและลบรอยมีดกลึง

ภาพที่ 114 ใช้กระดาษทรายน้าเก็บงานให้เรียบ

108
เมื่ อ ได้ ก ระบอกซอที่ เ รี ย บเนี ย นแล้ ว จากนั้ น ใช้ มี ด กลึ ง ฉากเล็ ก ลบไม้ ที่ ยื ด ออกจากปาก
กระบอกซอจนหมด เพื่อทาการเจาะรูกระบอกซอต่อไป

ภาพที่ 115 ใช้มีดกลึงฉากเล็กลบไม้ออกจากปากกระบอกซอ
น าดอกสว่ า นขนาด 5 หุ น ใส่ ที่ แ ป้ น จี่ เพื่ อ ท าการเจาะปากกระบอกซอให้ ลึ ก ประมาณ
5 ½ นิ้ว โดยจะต้องปรับสปีดให้หมุนไปทางซ้ายตามรูปของดอกสว่านเจาะ ในระหว่างทาการเจาะรู
ต้องใช้ความระมัดระวังเจาะดอกสว่านเข้าไปเรื่อย ๆ อย่างช้า ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ไม้แตก ในระหว่าง
การเจาะสว่านเมื่อได้ยินเสียงเสียดสีของไม้ให้นาน้ามันหล่อลื่นหยอดลงบนดอกสว่านเพื่อลดแรงเสียด
ทาน ให้รอบหมุนของดอกสว่านเป็นปกติ

ภาพที่ 116 เจาะปากกระบอกซอ
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ภาพที่ 117 หยอดน้ามันหล่อลื่นลงบนดอกสว่าน
เมื่อเจาะรูปากกระบอกซอเรียบร้อยแล้ว จากนั้นปรับตั้งศูนย์ให้อยู่ระดับกึ่งกลางของแท่น นา
มีดกลึงเล็บคว้านปากกระซอ โดยให้มีความกว้าง 5 เซนติเมตร

ภาพที่ 118 กลึงปากกระบอกซอให้กว้าง 5 เซนติเมตร
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เปลี่ยนมีดกลึงจากมืดกลึงเล็บเป็นมีดกลึงคว้านใน จากนั้นทาการกลึงคว้านด้านในของปาก
กระบอกซอ ในลักษณะทรงกรวย โดยจะมีความลึกเข้าไปจากปากกระบอกซอ 10 เซนติเมตร

ภาพที่ 119 คว้านกระบอกซอด้านใน
เมื่อคว้านได้ตามสัดส่วนที่ต้องการแล้ว ใช้กระดาษทรายบกและกระดาษทรายน้าขัดเก็บ
รายละเอียดให้มีความเรียบเนียนเพิ่มมากขึ้น

ภาพที่ 120 นากระดาษทรายบกขัดด้านในเพื่อลบรอยมีดกลึง
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เมื่อคว้านปากกระบอกซอและขัดด้านในเก็บงานเรียบร้อยแล้ว นาเลื่อยลันดาตัดหัวไม้ด้าน
ปากนกแก้วออก เพื่อเตรียมคว้านด้านในของปากนกแก้ว

ภาพที่ 121 ตัดหัวไม้ด้านปากนกแก้วออก
น าด้ า นปากกระบอกซอหุ้ ม ด้ ว ยยางหนั ง เพื่ อ ป้ อ งกั น การบี บ รั ด ของแท่ น กลึ ง ไม่ ใ ห้ ป าก
กระบอกซอแตก เสียหาย จากนั้นทาการล็อกปากกระบอกซอให้แน่น เพื่อเตรียมกลึงคว้านด้านใน
ของปากนกแก้วและกล่องเสียง

ภาพที่ 122 นาปากกระบอกซอหุ้มยางหนังแล้วล็อกไว้กับแท่นกลึง
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ใช้มีดกลึงคว้านใน กลึงปากนกแก้วด้านในให้มีความกว้าง 3 เซนติเมตร ด้านนอกกว้าง 2
นิ้ว ½ หุน

ภาพที่ 123 กลึงปากนกแก้วด้านนอกและด้านใน
หลังจากกลึงปากนกแก้วได้สัดส่วนแล้ว ใช้มีดกลึงเล็บกลึงกล่องเสียงด้วยจะกลึงลึกลงไป 1
เซนติเมตร ในขั้นตอนนี้ถือเป็นขั้นตอนสาคัญที่เป็นเอกลักษณ์จุดกาเนิดเสียงซอด้วงของครูประสิทธิ์
ทัศนากร โดยการกลึงกล่องเสียงจะต้องมีความลึก 1 เซนติเมตรเท่านั้น จึงจะได้เสียงซอด้วงที่มี
แก้วเสียงหรือเรียกว่า “เสียงออ”

ภาพที่ 124 กล่องเสียงมีความลึก 1 เซนติเมตร
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จากนั้นทาการวัดเพื่อเจาะรูกระบอกซอเพื่อใช้สาหรับเสียบทวนซอ ซึ่งการเจาะรูจะใช้ดอก
สว่านขนาด 3 หุน โดยการเจาะจะวัดจากปากนกแก้วยาว 4 เซนติเมตร ทั้งด้านบนและด้านล่างของ
กระบอกซอ

ภาพที่ 125 เจาะรูกระบอกซอด้วง
หลังจากเจาะรูกระบอกซอเรียบร้อยแล้ว จะนาเหล็กคว้านขยายรูไปเผาไฟให้มีความร้อนสูง
เพื่อนามาขยายรูที่เจาะด้วยดอกสว่านอีกครั้ง ซึ่งการใช้เหล็กเผาไฟนั้นจะได้รูที่เรียวได้สัดส่วนดีกว่า
ดอกสว่านโดยรูด้านบนจะกว้าง 4 หุน รูด้านล่างจะกว้าง 3 หุน

ภาพที่ 126 นาเหล็กคว้านขยายรูเผาไฟ
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ภาพที่ 127 นาเหล็กคว้านมาขยายรูกระบอกซอ
ก

ข

ภาพที่ 128 กระบอกซอด้วงที่กลึงเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ก. บริเวณที่หมุ้ หนัง
ข. กระบอกซอด้วง

มีความยาว
มีความยาว

2
5½

เซนติเมตร
นิว้

115
ก

ข

ค

ภาพที่ 129 ด้านปากนกแก้ว

ก. กล่องเสียง
ข. ด้านในของปากนกแก้ว
ค. ด้านนอกของปากนกแก้ว

มีความลึก
มีเส้นผ่าศูนย์กลาง
มีเส้นผ่าศูนย์กลาง

1 เซนติเมตร
2 นิ้ว
5 เซนติเมตร
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ก

ข

ภาพที่ 130 ด้านปากกระบอก

ก. ด้านในของปากกระบอกซอ
ข. ด้านนอกของปากกระบอกซอ

มีเส้นผ่าศูนย์กลาง
มีเส้นผ่าศูนย์กลาง

5 เซนติเมตร
7 เซนติเมตร
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3.5.2 การขึน้ หน้าซอด้วง
กรรมวิธีการขึ้นหน้าซอด้วงในครั้งนี้จะใช้หนังงูเหลือม โดยจะใช้หนังงูในส่วนบริเวณ
สะดือของงู ซึ่งถือว่าเป็นหนังงูที่ดีที่สุด มีความเหนียวมาก ขั้นตอนการขึ้นหนังเริ่มจากการตัดหนังงูให้
มีลักษณะกลม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5 นิ้ว

ภาพที่ 131 การตัดหนังงูบริเวณส่วนสะดือ

ภาพที่ 132 การตัดหนังงูให้มีลักษณะกลม
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หลังจากตัดหนังงูได้ตามที่ต้องการแล้ว นาหนังงูมาแช่น้าทิ้งไว้ประมาณ 1 คืน หรือประมาณ
12 ชั่วโมง เพื่อให้หนังงูนิ่มตัว ยืดขยายตัวออกเต็มได้เต็มที่ ทั้งนี้ระยะเวลาการแช่หนังขึ้นอยู่กับความ
เหนียวของหนังงูด้วย ถ้าหนังบางจะใช้เวลาแช่ประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง

ภาพที่ 133 นาหนังงูที่ตัดแล้วแช่น้า
หลังจากแช่หนังงูทิ้งไว้จนเปื่อย นิ่มแล้ว นาหนังงูขึ้นมาซักโดยการขยี้เพื่อให้หนังขยายตัวเพิ่ม
มากขึ้น วิธีการทาลักษณะเช่นนี้เรียกว่า “การนวดหนัง” และนากระดาษทรายบกทาความสะอาดขัด
หนังด้านในให้เรียบ สะอาด

ภาพที่ 134 หนังงูขณะขัดกระดาษทรายบก
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ภาพที่ 135 หนังงูที่ขัดสะอาดแล้ว
หนังงูที่มีคุณภาพจะลักษณะสีขาวข้น เมื่อได้หนังงูที่สะอาดและขยายตัวเต็มที่แล้ว นาตะปู
ขนาด 2 นิ้ว จานวน 8 ตัว มากลัดไว้ที่หนังทั้ง 8 มุม โดยเริ่มจากการกลัดตะปูในลักษณะสี่เหลี่ยม
จากนั้นกลัดในแนวทแยงจนครบ 8 มุม

ภาพที่ 136 หนังงูที่กลัดตะปูทั้ง 8 มุม
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นากาวผงและกาวลาเท็กซ์อย่างละ 1 ส่วน มาผสมให้เข้ากัน จากนั้นนากาวที่ผสมเข้ากันแล้ว
มาพอกไว้บริเวณปากนกแก้วให้ทั่วเส้นที่ทาการชักร่องลายไว้ โดยจะต้องปาดให้เรียบเสมอกัน

ภาพที่ 137 นากาวมาพอกบริเวณที่ชักร่องลายไว้
เมื่อพอกกาวไว้เรียบร้อยแล้ว จากนั้นเครื่องขึ้นหนังมาวางล็อกไว้กับปากกาจับ นากระบอก
ซอขึ้นวางบนเครื่องขึ้นหนังและนาหนังงูที่กลัดตะปูวางขอบลงบนกระบอกซอด้านปากนกแก้ว

ภาพที่ 138 เตรียมขึ้นหนังหน้าซอ
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นาเชือกฟางร้อยกับตะปูแล้วนามาเกี่ยวไว้กับมุดของเครื่องขึ้นหนังในลักษณะสลับฟันปลา
จนครบรอบของหนังที่ทาการขึ้น ทาเช่นนี้อีก 2 ครั้งเพื่อให้เชือกขึงตึงหนังไว้อย่างมั่นคง

ภาพที่ 139 ร้อยเชือกเพื่อขึงหนังหน้าซอ
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จากนั้นจึงใช้ตะขอดึงหนังงูที่ทับกันออกให้เรียบไม่มีรอยพับ เมื่อตรวจสอบว่าไม่มีหนังงูส่วน
ใดทับกันแล้วให้ใช้มือหมุนเครื่องขึ้นหน้าบริเวณหมุดในลักษณะตามเข็มนาฬิกาไปเรื่อย ๆ จนหนังงูตึง
โดยในระหว่างการหมุนจะทาการตรวจสอบความตึงโดยการใช้นิ้วตีลงบนหนังงู เมื่อตึง ได้ที่แล้วจะมี
เสียงสูง

ภาพที่ 140 ใช้ตะขอดึงหนังที่ทับกัน
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เมื่อทาการขึงหนังขึ้นหน้าซอได้ตึงเรียบร้อยแล้ว นาผ้าชุบน้ามาพอกทับไว้บริเวณหนังหุ้มซอ
ด้านบน วิธีนี้เรียกว่า หมักน้า ซึ่งหนังที่ถูกพอกหน้าไว้จะได้รับความชุ่มชื้นจากผ้าชุบน้า ทาให้หนังงู
สามารถขยายตัวออกอีกได้ โดยจะทาการหมักน้าทิ้งไว้ 20 นาที จากนั้นลองใช้นิ้วตีบริเวณหนังหุ้ม
หนาซออีกครั้ง ถ้าเสียงผิดไปจากครั้งแรกที่ตีให้ทาการหมุนหมุดขึงตึงหน้าซอเพิ่มขึ้นอีกและทาการ
หมักน้าเช่นนี้ซ้าไปเรื่อย ๆ จนกว่าหน้าซอที่ทาการขึงจะตึงอยู่ตัว กล่าวคือ เมื่อทาการเคาะจะเป็น
เสียงเดียวกันกับครั้งแรกที่ทาการขึง

ภาพที่ 141 หมักน้าบริเวณหน้าซอ

124
เมื่อได้หนังที่ตึงตามที่ต้องการแล้ว ให้นากระบอกซอที่ทาการขึ้นหน้าซอออกตากแดดเป็น
เวลา 3 วัน โดยจะต้องเป็นแดดอ่อน ๆ ในช่วงเช้า เพื่อให้หนังที่ทาการขึ้นหน้าแห้งสนิท แดดที่ร้อน
เกินไปจะทาให้หนังหน้าซอมีสีใส ไม่เกิดความสวยงาม

ภาพที่ 142 นาหนังงูที่ขึงแล้วออกตากแดด
เมื่อตากแดดครบ 3 วัน จากนั้นทาการตัดหนัง โดยเริ่มถอดตะปูออกทุกตัวจากหนังที่ขึงไว้
ด้วยคีมปากนกแก้ว

ภาพที่ 143 ถอดตะปูออกจากหนังที่ขึงไว้
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เมื่อถอดตะปูออกหมดแล้ว นากระบอกซอออกจากเครื่องขึ้นหน้า จากนั้นใช้ขอขีดเส้นลงบน
ขอบหนังที่จะทาการตัด โดยให้พอดีกับขอบหนังบริเวณปากนกแก้ว

ภาพที่ 144 ใช้ขอขีดเส้นลงบนขอบหนัง
นามีดมากีดตัดบริเวณรอยขอที่ทาการขีดไว้ให้ขาด

ภาพที่ 145 ใช้มีดกีดหนังส่วนเกินออก
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ภาพที่ 146 เศษหนังงูที่ถูกตัดออก

ภาพที่ 147 กระบอกซอที่ตัดหนังเรียบร้อยแล้ว
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เมื่อตัดหนังส่วนเกินออกแล้ว จะพบรอยกาวที่ติดอยู่กับกระบอกซอ โดยจะใช้สิ่วขูดคราบกาว
ออกอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้ถูกเนื้อไม้

ภาพที่ 148 ใช้สิ่วขูดคราบกาวออก
ใช้ตะไบขัดลบรอยกาวเก็บรายละเอียดอีกครั้ง

ภาพที่ 149 ใช้ตะไบขัดเพื่อลบรอยกาว
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ขั้นตอนสุดท้ายคือการนากระบอกซอที่ขึ้นหน้าแล้ว ฉีดพ่นแล็กเกอร์เคลือบกระบอกซอให้
เกิดความสวยงาม โดยการฉีดพ่นแล็กเกอร์จะต้องระวังแล็กเกอร์พ่นไปถูกหนังงูที่ขึ้นหน้าซอ ซึ่งจะทา
ให้เสียงซอด้วงไม่มีคุณภาพ เกิดเสียงอับ การป้องกันทาได้โดยนาเทปกาวมาปิดทับไว้บนหน้ากระบอก
ซอและนาถุงพลาสติกยัดไว้ด้านในกระบอกซอ

ภาพที่ 150 นาเทปกาวมาปิดไว้บนหน้ากระบอกซอ

ภาพที่ 151 ใช้ถุงพลาสติกยัดไว้ในกระบอกซอด้วง
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เมื่อทาการป้องกันเรียบร้อยแล้ว ให้ฉีดพ่นแล็กเกอร์ทั่วบริเวณปากกระบอกซอ รวมไปถึง
ด้านในกระบอกซอด้วย จากนั้นนากระบอกซอแขวนตากไว้ในที่โล่ง

ภาพที่ 152 ฉีดพ่นแล็กเกอร์ลงบนกระบอกซอด้วง
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3.5.3 การกลึงลูกบิดซอด้วง
การกลึงลูกบิดซอด้วงแบ่งออกได้ 2 ส่วน คือ ส่วนลูกบิดและส่วนก้าน ส่วนของ
ลูกบิดจะประกอบไปด้วยลวดลายต่าง ๆ เช่น แหวน คอบัว ทรงของลูกตุ้ม ยอดฉัตรของลูกบิด ซึ่ง
เปรียบเหมือนสิ่งที่เสริมความงดงามของลูกบิดให้มีลวดลายงดงาม อ่อนช้อย ตามแต่รูปทรง ฝีมือของ
ช่างที่แตกต่างกันออกไป การกลึงลวดลายต่าง ๆ ต้องมีสัดส่วนที่เหมาะสม ทุก ๆ ส่วนจะสอดรับกัน
อย่างกลมกลืน การสร้างลูกบิดซอด้วงในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้คัดเลือกที่จะสร้างลูกบิดทรงมะฝ่อ รูปทรงที่
ครูประสิทธิ์ ทัศนากรขึ้นขึ้นด้วยตนเอง โดยมีกรรมวิธีการสร้างคือ จัดหาไม้นางพญางิ้วดาขนาด
1 ½ นิ้ว x 5 ½ นิ้ว จานวน 2 ท่อน ความยาวของไม้นั้นจะไม่เท่ากัน กล่าวคือลูกบิดลูกบนสุดจะมี
ความยาว 22 เซนติเมตร ลูกบิดลูกล่างมีความยาว 21 เซนติเมตร จากนั้นเหลาไม้ด้วยกบไสไม้จนได้
ไม้ที่มีลักษณะกลมเพื่อสะดวกต่อการกลึงขึ้นรูปทรงต่าง ๆ

ภาพที่ 153 ไม้ที่ถูกเหลาให้มีลักษณะกลม
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เมื่อเหลาไม้ให้มีลักษณะกลมตามที่ต้องการแล้ว นาไม้เข้าแท่นกลึงล็อกไม้ไว้กับแม่นกลึงไว้ให้
แน่นพอสมควร จากนั้นใช้แป้นจี่ จี้ศูนย์ของไม้เอาให้และใช้เครื่องเทียบศูนย์ เทียบศูนย์กลางของไม้ให้
อยู่ระดับกึ่งกลาง จากนั้นใช้มีดกลึงฉากกลางกลึงไม้ให้เข้ารูปทรงกลม เก็บงานให้เรียบพอประมาณ
และทาการวัดสัดส่วนที่จะสร้างลวดลายจากลูกบิดต้นแบบ

ภาพที่ 154 นาไม้เข้าแท่นกลึงและวัดสัดส่วนจากลูกบิดต้นแบบ
เมื่อได้สัดส่วนของลูกบิดตามที่ต้องการแล้ว ใช้มีดกลึงเล็บและมีดกลึงคอม้ากลึงสร้างรูปทรง
ลวดลายต่าง ๆ โดยแหวนของลูกบิดกว้าง 5 หุน บัวกว้าง 7 ½ หุน ความยาวจากบัวมาจนถึงคอแหวน
ยาว 4 หุน ลูกตุ้มทรงมะฝ่อกว้าง 1 นิ้ว 1 ½ หุน แกนลูกบิดกว้าง 4 หุน

ภาพที่ 155 กลึงสร้างลวดลายของลูกบิด
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เมื่อกลึงลวดลายของลูกบิดได้องค์ประกอบต่าง ๆ แล้ว จากนั้นจะใช้มีดกลึงเล็บและมีดกลึง
คอม้ากลึงยอดฉัตรของลูกบิดจานวน 5 ชั้น ซึ่งต้องใช้ความประณีต ระมัดระวังอย่างมาก ในระหว่างที่
ทาการกลึงยอดฉัตรจะต้องใช้กาวร้อนหยอดเพื่อเลี้ยงกาวป้องกันการแตกของไม้ เนื่องจากยอดฉัตร
ที่กลึงนั้นจะเป็นงานละเอียดและฉัตรที่ทาการกลึงอาจร้าว แตกหักได้ง่าย

ภาพที่ 156 การกลึงฉัตรของลูกบิด

ภาพที่ 157 หยอดกาวร้อนเพื่อป้องกันการแตกของฉัตร
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เมื่อทาการกลึงฉัตรครบทั้งหมด 5 ชั้นแล้ว จากนั้นจะใช้มีดกลึงฉากใหญ่และมีดกลึงฉากเล็ก
กลึงก้านของลูกบิด โดยเริ่มจากบัวของลูกบิดมีความกว้าง 4 หุน กลึงไล่ลงไปจนสุดปลายของก้าน
ลูกบิดจะกว้าง 3 หุน

ภาพที่ 158 การกลึงก้านลูกบิด
จากนั้นใช้กระดาษทรายบกขัดลูกบิดเพื่อลบรอยมีดกลึงและใช้กระดาษทรายน้าขัด เก็บ
ชิ้นงานให้เรียบเนียน พร้อมกับพ่นแล็กเกอร์แบบแห้งเร็วเพื่อเคลือบเนื้อไม้ป้องกันการบวมของเนื้อไม้

ภาพที่ 159 ใช้กระดาษทรายบกขัดลบร้อยมีดกลึง
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อ ฉีดพ่นแล็กเกอร์ลงบนลูกบิด
รอจนแล็กเกอร์ที่ฉีดพ่นแห้งสนิท จากนั้นนาลูกบิดมาล็อกติดไว้กับปากกาจับ ใช้เลื่อยตัดเนื้อ
ไม้ส่วนที่เหลือของก้านลูกบิดออกทั้ง 4 มุมและเนื้อไม้ด้านบนของฉัตรออกด้วย

ภาพที่ 160 เนือ้ ไม้ส่วนเกินที่จะทาการตัด
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ภาพที่ 161 ตัดเนื้อไม้ออกทั้ง 4 มุม
จากนั้นนาเนื้อไม้ที่ตัดขัดกับเครื่องขัดสายพานไฟฟ้าเพื่อเหลี่ยมไม้ออกเตรียมนาเข้าแท่นกลึง
เพื่อกลึงยอดของฉัตรต่อไป

ภาพที่ 162 นาลูกบิดขัดกับเครื่องขัดสายพานไฟฟ้า
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หลักจากขัดเสร็จแล้ว นาลูกบิดเข้าเครื่องกลึงแท่นเล็ก โดยนายางหนังหุ้มส่วนของลูกตุ้ม
ป้องกันการบีบรัดของแท่นกลึง ซึ่งอาจทาให้ไม้แตกได้ หลังจากนั้นทาการวัดจุดศูนย์กลางด้วยเครื่อง
เทียบศูนย์

ภาพที่ 163 นาลูกบิดเข้าเครื่องกลึง
ทาการกลึงส่วนปลายยอดฉัตรของลูกบิดให้กลมสวยด้วยมีดกลึงเล็บและมีดกลึงคอม้า

ภาพที่ 164 กลึงยอดฉัตรของลูกบิด
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ภาพที่ 165 ส่วนยอดฉัตรที่กลึงเรียบร้อย
จากนั้นทาการสลับด้านเอาส่วนก้านของลูกบิดมากลึงให้กลมเสมอกันด้วยมีดกลึงฉากเล็ก
และมีดกลึงเล็บ

ภาพที่ 166 กลึงส่วนปลายของก้านลูกบิด
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จากนั้นเริ่มทาการกลึงลูกบิดลูกล่าง โดยมีกรรมวิธีการสร้างเช่นเดียวกับลูกบิดลูกแรกแต่จะมี
ความยาวลดลงเหลือ 20 เซนติเมตร เมื่อได้ลูกบิดทั้ง 2 ลูกครบแล้ว ทาการเจาะปลายของก้านลูกบิด
ซึ่งจะใช้สาหรับร้อยสายซอด้วยสว่านจานแบบมือหมุน ดอกสว่านขนาด 1 มิลลิเมตร โดยวัดจากปลาย
ก้านลูกล่างจะยาว ½ เซนติเมตร ลูกบนยาว 1 เซนติเมตร

ภาพที่ 167 เจาะปลายก้านของลูกบิดสาหรับใช้ร้อยสายซอ
เมื่อเจาะรูเพื่อร้อยสายแล้ว ขึ้นตอนสุดท้ายของการสร้างลูกบิดคือ ให้ใช้เหล็กหมาดเจาะเพื่อ
ขยายรูของลูกบิดอีกครั้ง เพื่อให้รูที่เจาะมีขนาดกว้างขึ้นอีกระดับหนึ่งและสามารถร้อยสายซอได้
สะดวกมากขึ้น

ภาพที่ 168 ใช้เหล็กหมาดขยายรูสาหรับร้อยสาย

139
นาลูกบิดที่ทาการสร้างเสร็จแล้วพ่นแล็กเกอร์เคลือบเนื้อไม้ ให้เกิดความสวยงาม จากนั้น
นาไปพึงตากไว้ในที่โล่ง

ภาพที่ 169 ฉีดพ่นแล็กเกอร์ลงบนลูกบิด

ภาพที่ 170 นาลูกบิดออกตากไว้ในที่โล่ง
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ภาพที่ 171 ลูกบิดที่กลึงเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ปลายก้านลูกบิด
ก้านลูกบิด
บัว
แหวนลูกบิด
ลูกตุ้มทรงมะฝ่อ

เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ

3
4
1
2
1½

หุน
หุน
นิว้
เซนติเมตร
นิว้
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3.5.4 การกลึงคันชักซอด้วง
การกลึงคันชักซอด้วงเป็นขั้นตอนที่จะต้องคัดสรรไม้ที่จะนามาสร้าง กล่าวคือไม้ที่มี
ลักษณะเสี้ยนตัดไม่ควรนามาสร้างคันชัก โดยผู้ที่จะสร้างต้องมีการสังเกตลักษณะเสี้ยนไม้ เนื่องจากไม้
ที่มีเสี้ยนตัด ขวาง เมื่อทาการกลึงแล้วจะทาให้ไม้แตก หักได้ง่าย เพราะการกลึงคันชักมีขนาดเล็กและ
ต้องทาการดัดทรงของคันชัก ถ้าไม้ที่นามาสร้างไม่มีความแข็งแกร่งพอจะทาให้หักตัวได้ง่าย
คันชักซอด้วงจะมีลักษณะคล้ายกับคันธนู การสร้างคันชักซอด้วงจะต้องจัดเตรียม
เลื่อยไม้ไม้ดาดงขนาดความกว้าง 5 ½ หุน ความยาว 30 นิ้ว

ภาพที่ 172 เลือ่ ยไม้ให้ได้สัดส่วนตามที่ต้องการ
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เมื่อตัดไม้ได้สัดส่วนตามที่ต้องการแล้ว จากนัน้ นาไม้ที่เลื่อยยึดเข้าไว้กับปากกาจับไม้ บีบล็อก
ให้แน่นใช้กบไสไม้ไฟฟ้า ไสเพื่อให้หน้าไม้มผี ิวเรียบทั้ง 4 ด้าน รวมไปถึงเป็นวิธีการลบเหลี่ยมไม้ก่อนที่
จะทาการกลึงต่อไป

ภาพที่ 173 ใช้กบไสไม้ไฟฟ้าขัดเนื้อไม้ให้เรียบ
หลังจากทาการไสไม้จนเรียบแล้ว ให้ทาการวัดสัดส่วน โดยวัดจากโคนคันชักส่วนที่จะทาหัว
เม็ด และแหวน มีระยะห่าง 2 นิ้ว จากแหวนมาถึงหมุดที่ใช้สาหรับยึดหางม้ามีระยะห่าง 2 เซนติเมตร
และวัดจากหมุดเพื่อยึดหางม้ายาวออกไป 66 เซนติเมตร ในส่วนปลายคันชักจะทาลูกตุ้มรอยหางม้า
วัดจากลูกตุ้มเข้ามาเพื่อทาแหวนมีระยะหาง 2 นิ้ว

ภาพที่ 174 ทาการวัดสัดส่วนก่อนทาการกลึง
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เมื่อได้สัดส่วนตามที่ต้องการแล้วจากนั้น นาไม้เข้าเครื่องกลึง ทาการปรับวัดจุดศูนย์กลางของ
ไม้ด้วยเครื่องเทียบศูนย์กลาง และใช้แป้นจี้ยึดศูนย์กลางไว้ในขณะทาการกลึง โดยเริ่มทาการกลึงส่วน
โคนของคันชักซอด้วง กลึงให้ไม้มีลักษณะกลมก่อนทาการสร้างรูปทรงต่อไป

ภาพที่ 175 กลึงให้มีลักษณะกลม
จากนั้นเริ่มทาการสร้างรูปทรงหัวแหวน ฉัตร และหมุดที่จะสาหรับยึดหางไม้ด้วยมีดกลึงเล็บ
และมีดกลึงคอม้า

ภาพที่ 176 กลึงสร้างรูปทรงคันชัก
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เมื่อได้สัดส่วนรูปทรงแล้ว ทาการกลึงไล่ระดับของก้านคันชักให้เรียวคล้ายลาหวาย โดยกลึง
ไล่ลงมาเรื่อย ๆ ด้วยมีดกลึงฉากใหญ่และมีดกลึงเล็บ กลึงจากหมุดมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 ½ หุน จนถึง
ส่วนกลางคันชักจะมีความกว้างเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 หุน

ภาพที่ 177 กลึงก้านคันชักให้ได้สัดส่วน
เมื่อกลึงก้านคันชักได้สัดส่วนตามที่ต้องการแล้ว จากนั้นทาการสร้างลวดลาย หัวแหวน หมุด
และหัวเม็ดรวมไปถึงสร้างฉัตรจานวน 3 ชั้น ในส่วนท้ายของคันชัก

ภาพที่ 178 กลึงสร้างลวดลายของคันชัก
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ภาพที่ 179 หัวเม็ดที่ทาการกลึงฉัตร 3 ชั้น
ในระหว่างการกลึงสร้างลวดลายจะใช้กระดาษทราบบกและกระดาษทรายน้าขัดลบรอยมีด
กลึงไปด้วยเพื่อให้ชิ้นงานมีผิวเรียบ เสมอกัน เมื่อทาการกลึงเสร็จแล้ว ปรับไม้ออกมาจากเครื่องกลึง
เพื่อทาการกลึงก้านคันชักต่อไปเรื่อย ๆ ด้วยมีดกลึงฉากใหญ่และมีดกลึงเล็บ

ภาพที่ 180 ปรับไม้ออกมาเพื่อทาการกลึงก้านคันชัก
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ส่วนกลางของก้านคันชักจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง 4 หุน กลึงไล่ไปเรื่อยทางส่วนบนของคัน
ชัก จากนั้นเปลี่ยนด้านเอาส่วนหัวคันชักมากลึงสร้างลูกตุ้มสาหรับใส่หางม้าและกลึงแหวนโดยมี
ระยะห่างจากกัน 2 นิ้ว ด้วยมีดกลึงเล็บและคอม้า

ภาพที่ 181 กลึงสร้างลูกตุ้มสาหรับร้อยหางม้า

ภาพที่ 182 กลึงสร้างแหวน
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หลังจากกลึงส่วนปลายของคันชักแล้ว จากนั้นสลับด้านคันชัก นาส่วนโคนมากลึงอีกครั้ง โดย
ครั้งนี้จะทาการกลึงหัวเม็ดด้านบนให้กลมและตบแต่งบริเวณฉัตรทั้ง 3 ชั้น ให้สวยงามด้วยมีดกลึงเล็บ
และมีดกลึงคอม้า ซึ่งในขณะทาการกลึงจะต้องใช้กระดาษพันส่วนปลายไว้ เนื่องจากไม้คันชักมีขนาด
ยาวเมื่อทาการกลึงไม้จะเหวี่ยงตัวทาให้จุดศูนย์ของไม้ไม่นิ่ง จนทาให้การกลึงยอดเม็ดผิดพลาดได้

ภาพที่ 183 นากระดาษหุ้มกันการเหวี่ยงของไม้

ภาพที่ 184 ทาการกลึงยอดเม็ดของคันชัก
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ภาพที่ 185 ทาการกลึงตบแต่งฉัตรทั้ง 3 ชัน้
เมื่อทาการกลึงตบแต่งลวดลายของคันชักเรียบร้อยแล้ว นาคันชักมาจับยึ ดไว้กับปากกาจับไว้
ให้แน่น ทาการเจาะรูบริเวณที่กลึงสร้างหมุดยึดหางม้าด้วยสว่านจานแบบมือหมุน โดยใช้ดอกสว่าน
ขนาด 1 ½ หุน เจาะลึกเข้าไปครึ่งหนึ่งของคันชัก

ภาพที่ 186 ใช้สว่านจานแบบมือหมุนเจาะรูหมุดยึดหางม้า
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จากนั้นทาการเจาะรูปลายคันชักบริเวณลูกตุ้มที่ใช้สาหรับร้อยหางม้า ด้วยสว่านจานแบบมือ
หมุน ด้วยดอกสว่านขนาด 1 ½ หุน จนทะลุ

ภาพที่ 190 การใช้สว่านจานแบบมือหมุนเจาะบริเวณลูกตุ้ม
จากนั้นใช้เลื่อยตัดเหล็กเลื่อยบริเวณข้างรูที่เจาะโดยมีความลึก 1 หุน

ภาพที่ 191 การใช้เลื่อยตัดเหล็กเลื่อยบริเวณขอบรูที่เจาะ
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หลังจากเลื่อยจนลึกได้ขนาดที่ต้องการแล้วให้นามีดคว้าน บากปากรูตามรอยเลื่อยในลักษณะ
เว้าให้เปิดกว้าง 2 หุน เพื่อสะดวกต่อการร้อยหางม้า

ภาพที่ 187 ใช้มีดบากบริเวณลูกตุ้ม
เมื่อทาการบากเสร็จแล้ว ให้นาตะไบมาลมคมมีดบริเวณที่ทาการบาก เนื่องจากรูที่ทาการ
บากมีความคมจะส่งผลให้เมื่อร้อยหางม้าเข้าไปแล้วจะทาให้หางม้าขาดได้ง่าย

ภาพที่ 188 นาตะไปถูลบคมมีดบริเวณปากรูที่บาก
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ภาพที่ 189 ลักษณะรูปทรงที่ทาการบากปากรูแล้ว
เมื่อเจาะรูสาหรับใส่หมุดยึดหางม้าและเจาะรูลูกตุ้มสาหรับร้อยหางม้าแล้ว ให้นาคันชักลน
กับไฟ โดยจะปรับระดับไฟอ่อน ๆ ประมาณ 3 นาที เพื่อให้ความร้อนช่วยให้ไม้อ่อนตัวลงสะดวกใน
การดัดคันชักง่ายมากขึ้น

ภาพที่ 190 นาคันชักลนไฟเพื่อให้ไม้อ่อนตัว
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เมื่อครบตามเวลาแล้วนาคันชักมาดัดไว้กับเครื่องดัดคันชัก โดนการใช้ยางรัดคันชักไว้กับ
เครื่องดัดคันชัก ทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที ความร้อนที่อยู่ในตัวคันชักจะทาให้คันชักอ่อนคัว โค้ง ส่งผล
ให้สะดวกต่อการขึ้นหางม้ามากขึ้น รวมไปถึงส่วนโค้งความคันชักจะสปิงตัวได้ดีในขณะทาการสี

ภาพที่ 191 นาคันชักผูกมัดไว้กับเครื่องดัดคันชัก
จากนั้นนาคันชักมาพ่นแล็กเกอร์เพื่อรักษาเนื้อไม้และเพิ่มความสวยงามให้กับคันชัก

ภาพที่ 192 ฉีดพ่นแล็กเกอร์ลงบนคันชัก
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ภาพที่ 193 นาคันชักที่พ่นแล็กเกอร์แล้วตากไว้ให้แห้ง
เมื่อแล็กเกอร์ที่พ่นเคลือบเงาคันชักแห้งสนิทแล้ว นาคันชักเข้าเครื่องดัดอีกครั้ง จากนั้น
จัดเตรียมหางม้าจานวน 280 เส้น โดยจัดซื้อมาแบบสาเร็จรูป สามารถนามาขึงบนคั นชักได้เลย
วิธีการขึ้นหางม้าเริ่มจากการนาหางม้ามาหวีให้เรียบ จากนั้นใช้กรรไกรตัดปลายให้ยาวเสมอกัน แล้ว
สอดเข้าไปในรูลูกตุ้มปลายคันชัก

ภาพที่ 194 ตัดส่วนปลายหางม้าให้เสมอกัน
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ภาพที่ 195 ร้อยหางม้าลงไปในลูกตุ้มคันชัก
จากนั้นให้ทาการต้มน้าอุ่น เพื่อนามาชุบกับหางม้าเพื่อให้หางมายืดตัวออก ในขณะที่ชุบน้า
จะทาการหวีไปเรื่อย ๆ จนหางม้าเรียบ จึงทาการมัดปมบริเวณปลายหางม้า

ภาพที่ 196 นาหางม้าชุบกับน้าอุ่น
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ภาพที่ 197 ทาการมัดปมบริเวณปลายหางม้า
จากนั้นนาหางม้าส่วนหัวคล้องไว้กับหมุดและปักยึดไว้กับรูปักหมุดที่เจาะเอาไว้ โดยจะต้อง
ขึงหางม้าให้ตึงที่สุด

ภาพที่ 198 นาหางม้าคล้องไว้กับหมุดและปักลงบนคันชักซอ
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ภาพที่ 199 ขึงหางม้าให้ตึงยึดไว้กับหมุด
เมื่อหางม้าขึงตึงแล้ว ให้ใช้นิ้วคลี่หางม้าออดจัดให้เรียบเสมอกัน

ภาพที่ 200 คลี่หางม้าออกให้เรียบเสมอกัน
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นาหางม้าออกจากเครื่องดัดคันชัก จากนั้นใช้กรรไกรตัดหางม้าบริเวณปลายคันชักอีกครั้ง
โดยให้มีความยาวจากลูกตุ้ม 3 นิ้ว

ภาพที่ 201 ตัดหางม้าบริเวณปลายคันชักออก
จากนั้นนาสายเอ็นมาพันล็อกปมที่ทาการผูกไว้ให้แน่น เพือ่ ป้องกันการคลายตัวของปมปลาย
คันชัก

ภาพที่ 202 ใช้เอ็นมัดเพื่อล็อกปมหางม้า
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ภาพที่ 203 คันชักที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว
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หัวเม็ดต้นคันชัก
แหวนต้นคันชัก
ก้านคันชักส่วนต้น
ก้านคันชักส่วนกลาง
หางม้า
ก้านคันชักส่วนปลาย
แหวนคันชักส่วนปลาย
ลูกตุ้มปลายคันชัก
คันชัก

เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ
ความยาวประมาณ

2
1
3½
3
65
2. ½
1
5
75

เซนติเมตร
เซนติเมตร
หุน
หุน
เซนติเมตร
หุน
เซนติเมตร
หุน
เซนติเมตร
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3.5.5 การกลึงคันทวน
การกลึงคันทวนซอด้วงมีรูปทรงที่มีลักษณะเรียวตั้งแต่ส่วนปลายขึ้นไปจนถึงส่วน
โขนซอ กรรมวิธีการสร้างคันทวนสามารถแบ่งออกได้ 2 ส่วน คือ ส่วนคันทวนและส่วนโขนซอ ในการ
สร้างคันทวนจะใช้กรรมวิธีการกลึง การสร้างโขนจะใช้กรรมวิธีการเหลาและการขั ด โดยผู้วิจัยจะ
อธิบายกรรมวิธีการสร้างเรียงลาดับ ดังนี้
เลื่ อ ยไม้ ด าดงด้ ว ยเลื่ อ ยจิ๊ ก ซอว์ ไ ฟฟ้ า ให้ ไ ด้ ข นาด 3 x 3 นิ้ ว มี ค วามยาว 100
เซนติเมตร โดยส่วนหัวใช้มีลักษณะเชิดขึ้นไป จากนั้นทาการวัดขนาดให้ไม้ที่เลื่อยนั้นอีกครั้ง โดยให้มี
ความกว้าง 2 ½ นิ้ว ยาว 80 เซนติเมตร

ภาพที่ 204 วัดสัดส่วนคันทวนให้ได้ขนาดที่ต้องการ
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จากนั้นใช้เลื่อยปื้นเลื่อยไม้ออกให้ได้สัดส่วนตามขนาดที่ต้องการ โดยจะยึดไม้ไว้กับปากกาจับ
ให้แน่น

ภาพที่ 205 การใช้เลื่อยปื้นเลือ่ ยไม้ออกให้ได้สัดส่วน
เมื่อตัดไม้ได้ขนาดที่ต้องการแล้ว ทาการวัดสัดส่วนที่จะทาการกลึงลวดลายต่าง ๆ

ภาพที่ 206 การวัดสัดส่วนก่อนทาการกลึง
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การวัดสัดส่วนการทาการกลึงปลายคันทวนวัดขึ้นมา 3 นิ้ว 2 หุน เพื่อกลึงในส่วนของเหยียบ
กะโหลก วัดจากเหยียบกะโหลกซอขึ้นมา 3. ½ นิ้ว เพื่อกลึงในส่วนของแหวนคันทวน วัดจากแหวน
คันทวนขึ้นไป 12 นิ้ว เพื่อทาการเหลาโขนซอ เมื่อทาการวัดได้สัดส่วนแล้วนาไม้เข้าแท่นกลึง โดยจั บ
จุดศูนย์กลางให้ได้ศูนย์กลางของไม้ที่จะทาการกลึง

ภาพที่ 207 นาไม้ที่วัดสัดส่วนแล้วเข้าแท่นกลึง
ทาการกลึงคันทวนตั้งแต่ส่วนโขนลงไปให้ได้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 7 หุน ด้วยมีด
กลึงเล็บและมีดกลึงฉากเล็ก

ภาพที่ 208 ทาการกลึงคันทวน

162
ทาการกลึงไล่ลงไปเรื่อย ๆ ให้ได้ขนาดตามต้องการ กล่าวคือ จากส่วนโขนหรือฐานบัวมี
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 7 หุน กลึงไล่ลงไปให้เรียวจนถึงส่วนที่จะทาการสร้างแหวนของคัน
ทวนจะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 6 หุน จากนั้นเก็บงานกลึงให้เรียบด้วยมีดกลึงฉากใหญ่

ภาพที่ 209 ทาการกลึงคันทวนด้วยมีดกลึงฉากใหญ่
จากนั้นทาการกลึงสร้างลวดลายแหวนคันทวนด้วยมีดกลึงคอม้าให้สวยงาม โดยแหวนคัน
ทวนจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 เซนติเมตร

ภาพที่ 210 ทาการกลึงแหวนคันทวน
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ใช้กระดาษทรายบกและกระดาษทรายน้าขัดเก็บงานในส่วนที่ทาการกลึงให้เรียบเนียน

ภาพที่ 211 ใช้กระดาษทรายขัดคันทวนที่ทาการกลึง
หลังจากกลึงแหวนคันทวนแล้ว จากนั้นทาการสลับด้านคันทวนใหม่ โดยนาส่วนปลายของคัน
ทวนออกมาเพื่อกลึงไล่ลงไปจนถึงตาแหน่งที่วัดไว้เพื่อสร้างส่วนเหยียบกะโหลกซอ

ภาพที่ 212 กลึงในส่วนของเหยียบกะโหลก
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ใช้มีดกลึงเล็บสร้างลวดลายในส่วนของเหยียบกะโหลกซอคร่าว ๆ

ภาพที่ 213 ใช้มีดกลึงเล็บกลึงสร้างลวดลาย
จากนั้นใช้มีดกลึงคอม้า กลึงสร้างลวดลายในส่วนของเหยียบกะโหลก

ภาพที่ 214 ใช้มีดกลึงคอม้ากลึงสร้างลวดลาย
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หลังจากกลึงสร้างลวดลายแล้ว ใช้มีดกลึงเล็บละมีดกลึงฉากเล็กกลึงจากเหยียบกะโหลกไล่ลง
ไปให้เดือยเสียบกระบอกซอมีเส้นผ่าศูนย์กลางกว้างประมาณ 4 หุน

ภาพที่ 215 กลึงเดือยเสียบกระบอกซอ
หลังจากกลึงในส่วนของคันทวนเรียบร้อยแล้ว จากนั้นทาการวัดสัดส่วนจากกระสวนต้นแบบ
โดยโขนซอจะมีความกว้างประมาณ 1 นิ้ว จากฐานบัววัดขึ้นมา 5 ½ เซนติเมตร เพื่อเจาะรูลูกบิดลูก
ล่าง วัดขึ้นไปอีก 9 เซนติเมตร เพื่อเจาะลูกบิดลูกบน ในส่วนที่เหลือจะเป็นส่วนของโขนที่มีความโค้ง
ตามรูปแบบกระสวนของครูประสิทธิ์ ทัศนากร

ภาพที่ 216 วัดสัดส่วนโขนซอด้วง
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จากนั้นนาโขนซอขัดด้วยเครื่องขัดกระดาษทรายแบบแป้นหมุน เพื่อให้ได้ขนาดความโอน
อ่อน ตามสัดส่วนที่วัดเอาไว้

ภาพที่ 217 นาโขนซอขัดด้วยเครื่องขัดกระดาษทรายแบบแป้นหมุน
ทาการวัดสัดส่วนอีกครั้ง โดยใช้เชือกด้ายวัดเพื่อจับจุดศูนย์กลาง เพื่อทาการขัดเข้าให้ได้
รูปทรงตาต้องการ จากนั้นทาการขัดด้วยเครื่องขัดกระดาษทรายแบบแป้นหมุนอีกครั้งตามสัดส่วนที่
วัดเอาไว้

ภาพที่ 218 ทาการวัดจุดศูนย์กลางด้วยเชือกด้าย
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ภาพที่ 219 ขัดส่วนโขนให้ได้รูปทรงที่ต้องการ
หลังจากขัดได้สัดส่วนที่ต้องการแล้ว นาโขนซอมาวัดแบบจากกระสวนต้นแบบอีกครั้ง เพื่อทา
การสร้างในส่วนบนของโขนที่มีความโค้งโอนออกไปตามรูปแบบโขนทรงพระ

ภาพที่ 220 วัดสัดส่วนบริเวณส่วนโค้งของโขนซอ
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ทาการวัดบริเวณหลังโขนให้มีความกว้าง 1 ½ นิ้ว ความยาวของหลังโขน 7 ½ เซนติเมตร
จากนั้นทาการเลื่อยตามรูปแบบที่วัดไว้

ภาพที่ 221 เลือ่ ยหัวโขนตามสัดส่วนที่วัดไว้
นาโขนซอขัดด้วยเครื่องขัดกระดาษทรายแบบแป้นหมุนเพื่อเก็บรายละเอียดอีกครั้ง โดยครั้ง
นี้จะทาการขัดให้ได้รูปทรงฉาก

ภาพที่ 222 ขัดโขนซอเพื่อเก็บรายละเอียด
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ภาพที่ 223 ทาการวัดโขนซอให้ได้มุมฉาก
หลังจากขัดจนได้รูปทรงตามต้องการแล้ว นาโขนซอมายึดไว้กับปากกาจับไม้ให้แน่น จากนั้น
ใช้เขียดไสล้างไม้ให้เรียบเนียนทั้ง 4 ด้าน

ภาพที่ 224 ใช้เขียดไสล้างไม้บริเวณโขนซอให้เรียบ
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การสร้างเหงือกโขน เริ่มจากการวัดขนาดจากโขน 3 ½ หุน ใช้เลื่อยตัดเหล็กเลื่อยให้มีความลึก
ประมาณ 1 หุน จากนั้นใช้สิ่วบากให้ลึกลงไปทีละนิดอย่างระมัดระวัง

ภาพที่ 225 ใช้เลื่อยตัดเหล็กเลื่อยบริเวณส่วนโขน
ในระหว่างที่ทาการบากจะต้องใช้สิ่วค่อย ๆ บอกลงไปบริเวณโขนทีละนิด เนื่องจากเนื้อไม้
บริเวณนี้อาจแตกหักได้ง่ายและใช้เขียดไสไม้สลับกับการบากจนได้รูปทรงโค้งตามที่ต้องการทั้ง 2 ด้าน

ภาพที่ 226 ใช้สิ่วบากสร้างเหงือกของโขน
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ภาพที่ 227 ใช้เขียดล้างไม้บริเวณเหงือกของโขนให้เรียบ
หลั ง จากนั้ น น าโขนซอที่ ท าการสร้ า งเหงื อ กเสร็ จ แล้ ว มาขั ด กั บ เครื่ อ งขั ด กระดาษทราย
สายพานไฟฟ้าให้เรียบเนียน

ภาพที่ 228 นาโขนซอมาขัดกับเครื่องขัดกระดาษทรายสายพานไฟฟ้า
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จากนั้ น ใช้ เ ขี ย ดล้ า งไม้ บ ริ เ วณหลั ง โขนให้ แ ละใช้ ก ระดาษบกขั ด อี ก ครั้ ง เพื่ อ ให้ ชิ้ น งาน
เรียบเนียน

ภาพที่ 229 ใช้เขียดล้างไม้บริเวณหลังโขน
จากนั้นวัดสัดส่วนเพื่อสร้างคิ้วบริเ วณหัวโขนทั้ง 3 ด้าน โดยมีระยะห่างจากเหงือกของโขน
ประมาณ 1 หุน ใช้เลื่อยตัดเหล็กเลื่อยตามสัดส่วนที่วัดไว้ให้ลึกประมาณ 2 มิลลิเมตร

ภาพที่ 230 วัดสัดส่วนเพื่อสร้างคิ้วบริเวณโขน
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ทาการสร้างรูปทรงบัวคว่าบริเวณส่วนปลายของโขน โดยมีความยาวจากปลายโขนประมาณ
1 นิ้ว 2 หุน จากนั้นใช้สิ่วขุดบริเวณเหลี่ยมไม้ทั้ง 4 ด้าน ให้มีความลึกประมาณประมาณ 1 หุน ความ
กว้างของร่องที่ขุดประมาณ 1 เซนติเมตร

ภาพที่ 231 ใช้สิ่วบากเพื่อสร้างบัวบริเวณปลายโขน

ภาพที่ 232 รูปทรงบัวคว่าที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว
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ทาการวัดสัดส่วนเพื่อเจาะรูลูกบิด โดยวัดจากฐานบัวขึ้นมาประมาณ 5 ½ เซนติเมตร เพื่อ
เจาะลูกบิดลูกล่าง วัดจากลูกบิดลูกล่างขึ้นไปอีกประมาณ 9 เซนติเมตร เพื่อเจาะลูกบิดลูกบน โดยรู
ลูกบิดจะมีความกว้างประมาณ 3 หุน

ภาพที่ 233 ทาการเจาะรูบริเวณโขนเพื่อใส่ลูกบิด
หลังจากนั้นทาการขยายรูที่เจาะ โดยการนาเหล็กคว้านขยายรูมาไฟจนเหล็กมีสแี ดงร้อนจัด
จึงนาเหล็กคว้านขยายรูที่เจาะให้มีความกว้างประมาณ 1 เซนติเมตร

ภาพที่ 234 ใช้เหล็กคว้านขยายรูลูกบิดที่ทาการเจาะ
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ใช้เหล็กกวาดรูทาการกวาดให้รูที่เจาะเรียบเนียน

ภาพที่ 235 ใช้เหล็กกวาดรูล้างรูที่เจาะให้เรียบเนียน
จากนั้นนารีมเมอร์มาคว้านขยายรูลูกบิดอีกครั้งให้ป ลายลูกบิดลูกล่างยาวออกมาประมาณ
4 เซนติเมตร ปลายลูกบิดลูกบนยาวออกมาประมาณ 4 ½ เซนติเมตร

ภาพที่ 236 ใช้รีมเมอร์คว้านขยายรูลูกบิด
จากนั้นฉีดพ่นแล็กเกอร์ลงบนคันทวนและโขนซอให้ทั่ว ทิง้ ไว้จนน้ามันแห้งสนิท
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ภาพที่ 237 ฉีดพ่นแล็กเกอร์ลงบนคันทวน
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ภาพที่ 238 คันทวนซอด้วงที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว
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1. บริเวณส่วนกลางหลังโขน
2. ความกว้างส่วนกลางของโขน
3. บัวบริเวณโขน
4. ความกว้างส่วนกลางของคันทวน
5. แหวนคันทวน
6. บัวคว่าบริเวณเหยียบกะโหลก
7. เดือยเสียบกะโหลกส่วนบน
8. ระยะความยาวของโขนซอ
9. ระยะความยาวของคันทวนถึงแหวนคันทวน
10. ระยะความยาวจากแหวนคันทวนถึงเหยียบกะโหลก
11. เดือยเสียบกะโหลก
ความยาวของคันทวนซอด้วง

กว้างประมาณ
1 ½ นิว้
กว้างประมาณ
1 นิว้
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 นิว้
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 7 หุน
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 นิว้
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 นิว้
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4 หุน
ยาวประมาณ
12 นิ้ว
ยาวประมาณ
12 นิ้ว 1 หุน
ยาวประมาณ
3 นิว้
ยาวประมาณ
3 นิ้ว 2 หุน
ยาวประมาณ
30 นิ้ว 3 หุน
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3.5.6 การสร้างหย่องซอด้วง
กรรมวิธีการสร้างหย่องซอด้วงของครูประสิทธิ์ ทัศนากร เป็นการคิดค้นหย่องขึ้นมา
เอง จากประสบการณ์ที่ประกอบอาชีพช่างทาซอ โดยให้ชื่อหย่องที่คิดค้นขึ้นว่า “หย่องตีนเป็ด” เป็น
หย่องที่มีความสมดุล ปรับแต่งเสียงซอด้วงได้อย่างกลมกลืน มีรูปทรง สัดส่วนที่สวยงาม การสร้าง
หย่องตีนเป็ดเริ่มจากการนาไม้ไผ่สีสุก มาบากออกแบ่งครึ่งด้วยขวาน

ภาพที่ 239 แบ่งครึ่งไม้ไผ่สีสุก
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จากนั้นใช้เขียดไสลบเหลี่ยมไม้ออกให้เรียบเสมอกันทุกด้าน

ภาพที่ 240 ใช้เขียดไสลบเหลีย่ มไม้
ใช้ สิ่ ว ขุ ด ลงบนปลายของไม้ ไ ผ่ ใ ห้ มี ค วามลึ ก 1 หุ น เว้ น ส่ ว นกลางเอาไว้ ใ ห้ มี ค วาม ยาว
2 ½ หุน จากนั้นใช้สิ่วขุดอีกด้านให้มีความลึก 1 หุน

ภาพที่ 241 ใช้สิ่วขุด
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จากนั้นพลิกไม้คว่าลงทาการเลาะท้องของหย่องให้เป็นลักษณะรูปสาเหลี่ยม โดยมีความลึก
½ หุน

ภาพที่ 242 ใช้มีดเลาะท้องของหย่อง
เมื่อได้สัดส่วนตามต้องการแล้ว นาหย่องมาขัดด้วยกระดาษทรายบกและกระดาษทรายน้า
เก็บรอยมีดให้เรียบ สวยงาม

ภาพที่ 243 หย่องที่ได้สัดส่วน
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ภาพที่ 244 หย่องตีนเป็ดที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ก. ส่วนตีนหย่อง
ข. ส่วนที่รับสายซอ
ค. หย่องตีนเป็ด

มีความกว้างประมาณ
มีความกว้างประมาณ
มีความยาวประมาณ

1
2½
2½

หุน
หุน
เซนติเมตร
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3.5.7 การประกอบซอด้วง
การประกอบซอด้ ว งของครู ป ระสิ ท ธิ์ ทั ศ นากร เป็ น ขั้ น ตอนสุ ด ท้ า ยที่ จ ะน า
ส่วนประกอบต่าง ๆ ที่สร้างเตรียมไว้ คือ คันทวน กระบอกซอ ลูกบิด คันชัก หย่องซอ และสายซอมา
ประกอบรวมเข้ า ด้ ว ยกั น โดยเตรี ย มคั น ทวน กระบอกซอ ลู ก บิ ด คั น ชั ก หย่ อ งซอ และสายซอ
ดังต่อไปนี้

ภาพที่ 245 คันทวน

ภาพที่ 246 กระบอกซอ
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ภาพที่ 247 ลูกบิด

ภาพที่ 248 คันชัก
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ภาพที่ 249 หย่อง

ภาพที่ 250 สายซอด้วง
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นาคันทวนเสียบเข้ากับกระบอกซอด้วง โดยหารหมุนและกดให้แนบสนิทชิดเข้าด้วยกัน

ภาพที่ 251 นาคันทวนเสียบเข้ากับกระบอกซอ
จัดเตรียมแผ่นหนังที่มีขนาดความยาว 7 เซนติเมตร กว้าง 3 เซนติเมตร จากนั้นนาแผ่นหนัง
วางไว้กับแท่นไม้และนาเหล็กตู่มาตอกลงบนหนังให้ทะลุ โดยห่างจากส่วนปลายของหนัง 1 เซนติเมตร

ภาพที่ 252 นาเหล็กตู่ตอกลงบนแผ่นหนัง
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ภาพที่ 253 หนังที่ตอกด้วยเหล็กตู่แล้ว
รูที่ตอกจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3 หุน นาแผ่นหนังที่ตอกด้วยเหล็กตู่แล้วมาตัดด้วย
กรรไกรให้มีความยาวประมาณ 6 เซนติเมตร กว้างประมาณ 6 หุน ด้านปลายที่ตอกด้วยเหล็กตู่ตัดให้
มีรูปทรงสามเหลี่ยม

ภาพที่ 254 ตัดแผ่นหนังให้ได้รูปทรง
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ภาพที่ 255 แผ่นหนังที่ตัดเสร็จแล้ว
นาลูกบิดซอด้วงทั้ง 2 ลูกบิดมาประกอบใส่ไว้กับรูลูกบิดบนคันทวน

ภาพที่ 256 นาลูกบิดมาเสียบไว้กับคันทวน
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จากนั้นนาสายซอด้วงทั้ง 2 เส้น มามัดให้เป็นปมไว้จากนั้นคล้องไว้บริเวณเดือยใต้กระบอก
ซอด้วง

ภาพที่ 257 มัดสายซอให้เป็นปม
นาหนังที่ตัดไว้มาคล้องไว้กับเดือยที่ยืนออกมาจากปากกระบอกซอ เพื่อป้องกันการกดทับ
ของสายซอกับหน้าซอด้วง ซึ่งอาจทาให้หน้าซอชารุดเสียหายได้

ภาพที่ 258 นาหนังมาคล้องกับเดือยใต้กระบอกซอ
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นาสายซอที่มัดปมไว้แล้วคล้องกับเดือยใต้ปากกระบอกซอให้แน่น จากนั้นดึงสายขึ้นมาร้อย
สายไว้กับรูของลูกบิด หมุนลูกบิดพันสายให้ตึงพอประมาณ

ภาพที่ 259 นาสายซอที่มัดปมคล้องให้กับเดือยใต้กระบอกซอ

ภาพที่ 260 พันสายลูกบิด หมุนให้สายตึง
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นาสายซอเส้นที่ 2 สร้างปมและมัดไว้ บริเวณเดือยเช่นเดียวกัน แต่ในระหว่างที่จะนาสายซอ
ขึ้นไปร้อยกับรูลูกบิดจะต้องนาสายซอรอกผ่านคันชักก่อน จากนั้นนาสายซอด้วงเก่ามาพันรัดอกเป็น
วงรอบคันทวนและสายซอ สามารถปรับขยับความกว้างตามต้องการ

ภาพที่ 261 นาสายซอเก่ามาพันรัดอก

ภาพที่ 262 ปรับสายซอไม่ให้กดทับกัน
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นาหย่องมาใส่ไว้บริเวณหน้าซอด้วงในระดับกึ่งกลาง

ภาพที่ 263 นาหย่องใส่ในระดับกึ่งกลางของหน้าซอ
จากนั้นทดลองเสียงของซอด้วง ให้ได้เสียงที่ต้องการโดยการปรับระดับของรัดอกและหมอน
ซอด้วงและใช้มือดึงยืดสายซอด้วงให้ยืดตัวมากที่สุด

ภาพที่ 264 ปรับเสียงของซอด้วง
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ภาพที่ 265 ซอด้วงที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว
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สรุปขั้นตอนกรรมวิธีการสร้างซอด้วงของครูประสิทธิ์ ทัศนากร
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างกระบอกซอด้วง
เตรียมไม้

กลึงขึ้นรูปคร่ำว ๆ

ขัดด้วยกระดำษทรำย

วัดสัดส่วน

กลึงกระบอกซอ

เจำะรูกระบอกซอ

ขัดด้วยกระดำษทรำย

พ่นแล็กเกอร์
แผนภาพที่ 3 ขั้นตอนที่ 1 การสร้างกระบอกซอด้วง

ขั้นตอนที่ 2 การขึ้นหน้าซอด้วง
ขึ้นหน้ำกระบอกซอ

ขึงหนัง

ตัดหนัง

แช่หนัง

ตำกหนัง

ตัดหนัง

พ่นแล็กเกอร์
แผนภาพที่ 4 ขั้นตอนที่ 2 การขึ้นหน้าซอด้วง
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ขั้นตอนที่ 3 การกลึงลูกบิดซอด้วง
เตรียมไม้

กลึงขึ้นรูปคร่ำว ๆ

ขัดด้วยกระดำษทรำย

วัดสัดส่วน

กลึงลูกบิด

ขัดด้วยกระดำษทรำย

เจำะรูก้ำนลูกบิด

ขัดด้วยกระดำษทรำย

พ่นแล็กเกอร์

แผนภาพที่ 5 ขั้นตอนที่ 3 การกลึงลูกบิดซอด้วง
ขั้นตอนที่ 4 การกลึงคันชักซอด้วง
เตรียมไม้

วัดสัดส่วน

กลึงขึ้นรูปคร่ำว ๆ

วัดสัดส่วน

เจำะรูลูกตุ้มร้อยหำง
ม้ำ

ขัดด้วยกระดำษทรำย

ดัดคันชัก

เลื่อยออก

กลึงลวดลำย

เตรียมหำงม้ำ
แผนภาพที่ 6 ขั้นตอนที่ 4 การกลึงคันชักซอด้วง

พ่นแล็กเกอร์

ขึ้นหำงม้ำ
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ขั้นตอนที่ 5 การกลึงคันทวน
เตรียมไม้

กลึงขึ้นรูปคร่ำว ๆ

ตกแต่งลวดลำย

กลึงคันทวน

ขัดด้วยกระดำษทรำย

วัดสัดส่วน

วัดสัดส่วน

เหลำโขน

ขัดด้วยกระดำษทรำย

โขน
พ่นแล็กเกอร์

เจำะรูลูกบิด

พ่นแล็กเกอร์

แผนภาพที่ 7 ขั้นตอนที่ 5 การกลึงคันทวน
ขั้นตอนที่ 6 การสร้างหย่องซอด้วง
เตรียมไม้

เหลำไม้ออก

วัดสัดส่วน

เหลำหย่อง

เหลำหย่อง

ขัดด้วยกระดำษทรำย

แผนภาพที่ 8 ขั้นตอนที่ 6 การสร้างหย่องซอด้วง
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ขั้นตอนที่ 7 การประกอบซอด้วง
เตรียมวัสดุ

ประกอบคันทวนเข้ำกับกระบอก
ซอ

เตรียมสำยซอ

ใส่สำยซอและหนังรอง
สำย

พันรัดอก

ตัดหนังรองสำย

ใส่หย่อง

ทดลองเสียง
แผนภาพที่ 9 ขั้นตอนที่ 7 การประกอบซอด้วง

3.6 ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
จากการศึกษากรรมวิธีและขั้นตอนการสร้างซอและการสัมภาษณ์ครูประสิทธิ์ ทัศนากร ผู้วิจัย
พบปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน ดังนี้
- ในขั้นตอนการสร้างคัดเลือกไม้มาสร้างซอนั้น เมื่อทาการขัดและกลึงพบปัญหาไม้ที่มีรอย
แตก ชารุด แต่เมื่อสั งเกตดูภายนอกจะไม่พบรอยชารุดดังกล่าว ซึ่งปัญหานี้ทาให้การสร้างซอด้วง
ในแต่ละขั้นตอนต้องมีการปรับแก้ปัญหาอยู่ตลอด บางครั้งต้องเปลี่ยนไม้ที่จะนามาสร้าง ครูประสิทธิ์
กล่าวว่า
ผมซือไม้มำตังแต่สมัยก่อน บำงทีก็ไปซือเอง เลือกเอำเอง บำงทีเขำก็เอำมำ
ขำยถึงบ้ำน ไม้พวกที่เอำมำถึงบ้ำนเนี่ยแหละ โดนหลอกเยอะ เอำกำวมำปิดรำเอำไว้
เรำเห็นได้แต่ข้ำงนอกก็ว่ำดี เชื่อใจกัน ผมไม่เคยคิดจะโกงใคร แต่ก็มำเจอพวกนี่แหละ
มันก็เสียควำมรู้สึก รำคำก็สูง ยังมำเจอหลอกกันอีก ไม่รู้จะพูดยังไง ท้ำซอคันหนึ่ง
บำงครังเสียค่ำไม้ไปมำกกว่ำค่ำซออีก ผมกลึงไปจะถึงส่วนส้ำคัญเจอไม้แตก เสียเวลำ
เลยครำวนี่ เจอแบบนีก็ต้องยอมไป เรำไม่มีสิทธิ์ไปบอกขึนรำคำเขำ ไม้เรำไม่ดีเอง
เรำก็ขำดทุนที่ต้องเอำไม้ใหม่มำเปลี่ยนแทน (ประสิทธิ์ ทัศนากร, สัมภาษณ์, 1 ตุลาคม
2560)
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- ไม้กลึงไม้ที่มีความแข็งแกร่งและเหนียว เช่น ไม้ มะเกลือ ไม้พญางิ้วดา ไม้ดาดง เป็นต้น
ในขณะที่ทาการกลึงไม้ประเภทนี้จะทาให้มีการแตกร้าวเกิดขึ้นได้ง่าย วิธีการแก้ไขปัญหาคือ นาเอาผง
ขี้เลื่อยมาโรยบริเวณที่แตกและนากาวร้อนมาหยอดประสานผงขี้เลื่อยให้เนื้อไม้เรียบเนียน ปกปิดรอย
แตก ซึ่งเมื่อพบเห็นรอยแตกเหล่านี้จะต้องทาการแก้ไขทันทีเนื่องจากถ้าไม้มีการแตกร้าวนั้นจะมี
โอกาสทาให้ไม้มีการบิดตัวและคด หักลงได้ในขณะทาการกลึง
- การขึ้นหน้าซอด้วง ในกรรมวิธีการขึ้นหน้าซอด้วงถือเป็นขั้นตอนสาคัญขั้นตอนหนึ่งที่จะมี
ผลต่อคุณภาพเสียงของซอด้วงโดยตรง กล่าวคือสภาพอากาศที่จะทาการขึ้ นหน้าซอด้วงนั้นจะต้องมี
แดดออกตลอดทั้งวัน ถ้าอากาศในช่วงทีทาการขึ้นหน้าซอนั้นชื้น มีฝนตก การที่หน้าซอจะแห้งสนิท
นั้นจะต้องใช้เวลานานกว่าปกติ โอกาสที่หนังหน้าซอจะหย่อนลงก็มีมากเช่นกัน การขึ้นหน้าซอด้วงนั้น
จึงจาเป็นต้องใช้แสงแดด สภาพอากาศที่ดีไม่มีฝนตก จึงจะทาให้หนังซอด้วงที่ขึ้นหน้านั้นมีคุณภาพ
การแก้ปัญหาในช่วงฤดูฝนในกรรมวิธีการสร้างขั้นตอนนี้คือ นาเอาไฟนีออนมาให้ความร้อนในระยะ
ประชิดใกล้กับหนังหน้าซอตลอดทั้งคืนแทนแสงแดด
- การเลื่อยไม้ การเลื่อยไม้ที่มีความแข็งแกร่งและเหนียวนั้น ครูประสิทธิ์จะต้องใช้เลื่อย
ลันดาทาการเลื่อยมือเอง ซึ่งเครื่องมือของครูประสิทธิ์นั้นไม่มีรอบหมุนมากพอที่จะเลื่อยไม้ประเภทนี้
จึงทาให้การเลื่อยไม้ให้เข้ารูปทรงมากที่สุดก่อนทาการกลึงมีความล่าช้าเกิดขึ้น
- การขัดไม้ ในขั้นตอนการขัดไม้เพื่อให้ชิ้นงานเรียบเนียนนั้นมีความล่าช้ากล่าวคือ การขัด
ด้วยเครื่องขัดกระดาษทรายแบบแป้นหมุน เครื่องขัดกระดาษทรายสายพานไฟฟ้า และขัดด้วยมือ
เป็นการขัดงานไม้ ที่ มี หลายขั้นตอน หลายครั้ง จนกว่างานจะเรียบร้อยตามที่ต้องการ เนื่องจาก
เครื่องมือยังขาดความทันสมัยและประสิทธิภาพ ที่จะสามารถขัดเก็บงานไม้ให้ออกมาเรียบร้อยและ
สวยงามในขั้นตอนเดียว
- การฉีดพ่นแล็กเกอร์ ในขั้นตอนการฉีดพ่นแล็กเกอร์ลงบนชิ้นงานนี้ จะต้องอาศัยแสงแดด
ช่วยเพื่อให้สีที่ทาการพ่นแห้งสนิท ไม่เป็นคราบ ทั้งนี้ถ้าสภาพอากาศไม่เอื้ออานวยนั้นจะไม่สามารถฉีด
พ่นแล็กเกอร์ได้เลย ซึ่งยังขาดเครื่องมือฉีดพ่นแล็กเกอร์แ ละแล็กเกอร์ที่มีประสิทธิภาพ โดยเมื่อฉีดพ่น
เพียงครั้งเดียวก็สามารถทาให้ชิ้นงานเรียบเนียนและแห้งสนิท
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3.7 ทิศทางและอนาคตของอาชีพช่างทาซอด้วง
3.7.1 ความนิยมของลูกค้า
ครู ป ระสิ ท ธิ์ ทั ศ นากร เป็ น ครู ช่ า งที่ ส ร้ า งซอมี ชื่ อ สร้ า งมายาวนาน รวมกั บ
ประสบการณ์ที่ได้สั่งสมมาตั้งแต่สมัยยังเด็กเป็นเวลากว่า 60 ปี จึงเป็นช่างที่มีลูกค้าอยู่เป็นจานวนมาก
ไม่ว่าจะเป็นนาซอมาซ่อม ขึ้นหนังหน้าซอ และสร้างซอ โดยชื่อเสียงของครูประสิทธิ์แพร่หลายไปจาก
คาบอกเล่าของเหล่านักดนตรีไทย ศิลปินที่มีชื่อเสียง ซึ่งลูกค้าของครูประสิทธิ์จะมีตั้งแต่ระดับนักเรียน
นักศึกษา โรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ นักดนตรีอาชีพ ศิลปิน รวมไปถึงนัก
สะสมเครื่องดนตรีไทย ต่างให้ความนิยมในการเลือกใช้ซอด้วงฝีมือของครูประสิทธิ์ ทัศนากรทั้งสิ้น
การสร้างซอด้วงในแต่ละปี มีมากขึ้น โดยเฉลี่ยแล้วประมาณ 20 - 30 คันต่อปี การสร้างซอด้วงจึงเกิด
ความล่าช้าในอาศัยระยะเวลารอการผลิตที่มีลูกค้าสั่งกันมานานประมาณ 2 เดือน ทั้งนี้ลูกค้าเหล่านั้น
ยังคงให้ความนิยมที่จะเลือกซื้อซอด้วงของครูประสิทธิ์ ทัศนากร เพราะเนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีว่าใน
กรรมวิธีการสร้างซอด้วงของท่านั้นจะทาการสร้างด้วยตนเองคนเดียวทั้งคันและนิสัยส่วนตัวที่ทุกคน
ให้การยอมรับเป็นเสียงเดียวกันคือ ท่านเป็นคนที่มีความประณีต ละเอียดอ่อนในการกรรมวิธีการ
สร้างซอด้วงในแต่ละขั้นตอนมาก จะไม่ยอมให้ใครมาช่วยหรือทาให้ เนื่องจากท่านกลัวว่างานนั้น ๆ
จะผิดสัดส่วน ขนาด กระสวนที่ท่านได้บรรจงสร้างไว้
จากการสัมภาษณ์ลูกค้าที่มาซื้อซอด้วงของครูประสิทธิ์ ทัศนากร พบว่า ซอด้วงของช่าง
ประสิทธิ์จะเสียงดี มีแก้วเสียง อัตลักษณ์ไม่เหมือนใคร เสียงแหลม แต่นุ่มนวล กังวาน ดัง รูปทรง
ที่ช่างสร้างสวยงามพอดี เหมาะกับผู้บรรเลง การกลึงเรียบร้อย คม มีเสน่ห์ เสียงซอชัดเจน (สุนันท์
แก้วทับทิม, สัมภาษณ์, 7 ตุลาคม 2560)
อาจารย์ฐิฏวุฒิ กลิ่นแก้ว อายุ 29 ปี ครูสอนดนตรีไทย โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส
จังหวัดสมุทรสงคราม ได้สั่งซื้อซอด้วงของครู ประสิทธิ์ ทัศนากร ด้วยเหตุผลคือ ชื่อเสียงของช่าง
ประสิทธิ์เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในหมู่นักดนตรีไทยเครื่องสาย เสียงซอของช่างมีความกังวาน ใส
มีแก้วเสียง เนื้อเสียงไม่เหมือนใคร การลงนิ้วชัดเจนทุกระดับเสียง งานที่ผ่านการกลึงโดยท่านมีความ
ประณีตสวยงาม รูปทรง สัดส่วนได้มาตรฐาน อีกทั้งราคาสมเหตุสมผล ไม่ค้ากาไรเกินควร (ฐิฏวุฒิ
กลิ่นแก้ว, สัมภาษณ์, 7 ตุลาคม 2560)

200
อาจารย์ศักดิ์ชัย กาย อายุ 50 ปี นักสะสมเครื่องดนตรีไทย ได้สั่งซื้อซอด้วงของครูประสิทธิ์
ทัศนากร ด้วยเหตุผลคือ
ผมชอบในเรื่องของรูปทรงของครูประสิทธิ์ ทัศนำกร รูปทรงมีเสน่ห์ เสียงที่
ออกมำไพเรำะ ทุ ก ๆ นิ วที่ ก ดลงไป ถ้ ำ ลองฟั ง จะได้ ยิ่ ง เสี ย งออ ซึ่ ง เป็ น เสี ย งที่ มี
อั ต ลั ก ษณ์ เ ฉพำะของครู ซอของครู เ นี่ ย ถู ก ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นำมำเป็ น อย่ ำ งดี ด้ ว ย
ประสบกำรณ์ที่เป็นช่ำงท้ำซอมำนำน ควำมรู้ ประสบกำรณ์ย่อมมีมำก ถ้ำจะถำมถึง
เหตุผลที่เลือกซอด้วงของครูประสิทธิ์ก็ต้องบอกว่ำเพรำะเสียงซอด้วงของครูท้ำออกมำ
มีเสน่ห์ ผมชอบในรูปแบบนี เสียงกังวำน นุ่มนวล น่ำฟัง (ศักดิ์ชัย กาย, สัมภาษณ์, 10
ตุลาคม 2560)
อาจารย์นิติธร หิรัญหาญกล้า อายุ 42 ปี อาจารย์สอนดนตรีไทย นักดนตรีไทย ได้สั่งซื้อ ซอ
ด้วงของครูประสิทธิ์ ทัศนากร ด้วยเหตุผลคือ
ซอด้วงจำกกำรได้เรียน ได้สัมผัสมำนะ ในมุมมองของผมและครูบำอำจำรย์
ได้ให้ค้ำจ้ำกัดควำมเอำไว้ว่ำ ซอด้วง มีเสียง “เออ” เป็นผู้น้ำ ถ้ำเปรียบเทียบเครื่อง
ดนตรีที่เป็นผู้น้ำในวงปี่พำทย์นี่ก็ต้องเป็นระนำดเอก ถ้ำเปรียบเทียบวงเครื่องสำยก็เฉก
เช่ น เดี ย วกั น นั่ น คื อ ซอด้ ว งจะเป็ น ผู้ น้ ำ ในยุ ค หนึ่ ง ยุ ค ของสมั ย รั ช กำลที่ 5 ซอมี
วิวัฒนำกำร ซอด้วงมีกำรเดินทำง กำรเดินทำงของซอด้วงมำในแง่มุมของอุปรำกรที่มี
ควำมเกี่ยวข้องกัน เมื่อก่อนใคร ๆ ก็ถือซอสะพำยซอมำสีกันทั่วไป ในยุคนันประเภท
ของซอสองสำยมีอยู่สองประเภท คือซอด้วง แล้วก็ซอจีนที่เข้ำมำในประเทศสยำมใน
ยุคนัน สองสองสำยหรือซอที่มำจำกแต้จิ๋วที่มำจำกลุ่มแม่น้ำทะเล ซัวเถำ ก็เป็นซอ
ตระกูลที่เรียกว่ำ “ซออี” ลักษณะเป็นกะโหลกแล้วขึนหน้ำด้วยไม้ เขำก็ว่ำเรียกซอ
อะไรสักอย่ำง จ้ำชื่อไม่ได้ แต่เป็นซอที่มีลักษณะคล้ำย ๆ กับซออู้ แต่กระบอกซอจะ
คล้ำย ๆ กับซอด้วง วิวัฒนำกำรไม่ปรำกฏว่ำซอด้วงเกิดปรำกฏขึนมำในยุคไหนก็จริง
แต่ว่ำซอด้วงก็เกิดขึนมำ โดยคนไทยรู้จักเรียกว่ำ “ซอด้วง” ในมุมมองผม ที่เรียกว่ำ
“ด้วง” บำงคนบอกเรียกตำมลักษณะรูปทรง ในยุคแรก ๆ ก็คงจะเรียกว่ำ “ซออี”
ตำมจีน รูปทรงก็ใกล้เคียงกัน แต่คนไทยก็มีวิวัฒนำกำรของกำร สืบทอด กำรน้ำซอที่
คิดว่ำมันเป็นของเรำ สร้ำงให้เรำเล่นขึนมำในยุคนีมีซอด้วงหลำยเสียง ซึ่งมีกำรลด
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ซอด้วงถูกลดขนำดลงในสมัยรัชกำลที่ 5 เมื่อครังที่ได้ท้ำมโหรีหญิงในวังหลวง กำรท้ำ
เครื่องมโหรี เครื่องดนตรีทุกอย่ำงมีกำรลดขนำดลงไปหมด ระนำดเอกก็ลด ฆ้องก็
ลดลงมำ จะเข้ก็ลดลงมำ ซอก็ลดขนำดด้วยเหมือนกัน ครำวนีก็จะมีซอ ยุคเก่ำ ยุคใหม่
ยุคเก่ำกว่ำ ที่ไม่ลด ยุคเก่ำที่ลด แล้วมำยุคปัจจุบันที่จะท้ำตำมยุคไหน ในเมื่อมีซอลด
ขนำดในยุคนันให้เล็กลงเพื่อที่จะให้เสียงมันเบำลงเพื่อจะให้เสียงเหมำะสมกับวงมโหรี
จริง ๆ แล้วในกำรที่ผมได้ค่อย ๆ ค้นข้อมูลของซอด้วง จึงพบว่ำซอลดขนำดลงด้วย
ไม่ ใ ช่ แ ค่ เ ฉพำะระนำดเอก กำรลดขนำดซอในยุ ค นี ผมอำจจะเล่ ำ เยอะไปหน่ อ ย
แต่เพื่อที่จะสร้ำงควำมเข้ำใจให้ถูกต้อง เข้ำใจในมุมมองของผม กำรลดขนำดซอมีควำม
เกี่ ย วข้ อ งด้ ว ยปั จ จั ย ของช่ ำ ง เช่ น ไม้ มี เ ท่ ำ นี จะท้ ำ ให้ มั น เสี ย งเพรำะได้ ยั ง ไง ก็ ไ ด้
เหมือนกับตัวคน ตัวเท่ำนีเสียงเท่ำนี ตัวเท่ำนันก็เสียงเท่ำนัน เพรำะฉะนันในยุคที่ผม
เป็นเด็กโตขึนมำ ผมเห็นซอด้วงมีสองขนำด มีขนำดซอที่เล็ก เป็นซอผู้หญิงก็เรียกว่ำ
“ซอนำง” ซอนำงโขนเป็นนำง อ่อนหวำนอ่อนช้อย แล้วก็ซอพระ โขนก็จะดุแข็งแรง
หน่ อ ย จะดู บึ ก บึ น ไม่ อ่ อ นช้ อ ยมำกและเสี ย งที่ ผ มมี ค วำมชื่ น ชอบก็ มี ส องลั ก ษณะ
ลักษณะของโทนแหลมไปเลย ในกลุ่มคนมีควำมนิยมเพรำะซอด้วงเป็นซอเสียงสูง
ในยุคของครูประสิทธิ์ ท่ำนได้ท้ำซอที่เรียกว่ำ “ซอเสียงออ” หรือเสียงอ้อ เสียงออเป็น
ซอที่มีควำมทุ้มแล้วก็มีเสียงที่กังวำนมำก ๆ ซอที่เป็นซอเสียงออ ในโบรำณเค้ำบอกว่ำ
ถ้ำซอเสียงออสีวง ก็ดี สีเดี่ยวก็ได้ ซอเสียงออท้ำยำก เหตุผลที่ยำกด้วยปัจจัยของ
กรรมวิธีของกระบอก วัสดุที่ท้ำ หนังงู ขนำดของสำยซอที่พอเหมำะและก็หย่องซอที่
พอดี กำรท้ำซอเสียงออเนี่ย เป็นเสียงโบรำณ ซอเสียงออท้ำให้มีควำมก้องกังวำน
ซอของครูสิทธ์ ท้ำให้น่ำฟัง น่ำฟังแบบไหน คือเมื่อกดนิวโอด นิวโอดคือนิวชี ซอเวลำ
กดนิวโอดลงบนสำยเสียงต้องไม่พล่ำเลย ซอหลำย ๆ คัน หลำย ๆ ช่ำงไม่รู้ช่ำงไหนบ้ำง
เวลำกดเสียงนิวชีเป็นเสียงส้ำคัญ ซึ่งเป็นเสียงแรกที่จะท้ำให้เสียง กำรกดนิวมีสี่นิว ชี
กลำง นำง ก้อย นิวแรกพล่ำ ไม่ชัด ก็อย่ำหวังเลยว่ำนิวอื่นจะดี ในกำรกดนิวขันแรก
และขันต่อมำเรำก็ต้องเลื่อนนิวลง มำข้ำงล่ำงเพื่อจะเช็คดูคุณภำพของซอ เรำก็ต้องกด
ทดสอบหลำย ๆ นิว เลื่อนลงมำลองเสียงไปเรื่ อย ๆ ในระยะที่สอง ที่สำม แต่ซอด้วง
ของครูสิทธิ์นี่ไม่พล่ำเลย ท่ำนได้ท้ำแก้ไขไว้หมดแล้ว แก้ไขอย่ำงไรบ้ำง ท่ำนรู้ว่ำซอ
ท้ำอย่ำงไรเสียงไม่พล่ำ และหลีกเลี่ยงกำรท้ำแบบไหนที่ท้ำให้เสียงพล่ำ ก็ต้องหลีกเลี่ยง
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หน้ำซอที่ไม่มีคุณภำพ ก็ท้ำให้เสียงพล่ำได้ กดนิวแรกนิวโอด นิวครวญ ก็จะท้ำให้เสียง
ซอนั่นแหบ สรุปว่ำซอของครูประสิทธิ์มี เสียงออ โบรำณเรียกว่ำซอเสียงออ เสียงที่
แบบว่ำไม่แบนแหลมจนเกินไป เสียงก้องกังวำน ออกเสียงก้องแบบซอเสียงโบรำณ คน
โบรำณเขำนิยมท้ำซอเสียงออกัน บำงคนก็ท้ำเสียงออไม่ได้ แต่ครูประสิทธิ์นี่คือรู้เสียง
เลย จะท้ำปำกนกแก้วยังไง ท้ำเอวตรงกลำงยังไง รูเสียงข้ำงในอะไรยังไง ซึ่งเป็น
เทคนิคของท่ำนเลย เป็นเทคนิคของโบรำณที่ได้สืบทอดกันมำ ในมุมมองของผมก็
คร่ำว ๆเท่ำนีที่เป็นเหตุผลให้ผมเลือกใช้ซอด้วงของครูประสิทธิ์ ทัศนำกร (นิติธร หิรัญ
หาญกล้า, สัมภาษณ์, 10 ตุลาคม 2560)
จากคาสัมภาษณ์ลูกค้าส่วนหนึ่งที่มาซื้อซอด้วงของครูประสิทธิ์ ทัศนากร จะเห็นได้ว่ามีเหตุผล
ที่ใกล้เคียงกัน คือ คุณภาพของเสียงซอด้วงที่ไพเราะ ชัดเจน เสียงซอด้วงมีอัตลักษณ์เฉพาะในเชิงช่าง
เสียงใส ดังกังวาน งานกลึงมีความละเอียด ประณีต รูปทรง สัดส่วนของซอด้วงได้รับความนิยมใน
เหล่านักดนตรีไทย ราคาของซอด้วงไม่แพงจนเกินไป จึงเป็นเหตุผลที่ทาให้เหล่าศิลปิน นักดนตรีไทย
เสาะแสวงหาที่จะมีซอด้วงฝีมือของครูประสิทธิ์ ทัศนากร ไว้บรรเลงและสะสมตามความนิยมชมชอบ
ส่วนบุคคล
3.7.2 ด้านการตลาด
ซอด้วงของครูประสิทธิ์ ทัศนากร จะไม่มีวางจาหน่ายตามร้านขายเครื่องดนตรีไทย
ทั่วไป ไม่มีการโฆษณาตามสื่อต่าง ๆ แต่จะได้รับความนิยมจากคาบอกเล่ากันต่อ ๆ กัน โดยจะมีลูกค้า
ที่นาซอด้วงมาให้ครูประสิทธิ์ซ่อมอยู่เป็นจานวนมาก โดยเฉพาะตามโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ลูกค้า
ที่มาสั่งซื้อซอด้วงของครูประสิทธิ์จากการสร้างใหม่ทั้งคันจะต้องใช้ความอดทน รอการสร้างซอด้วง
เนื่องจากกรรมวิธีการสร้างซอด้วงของครูประสิทธิ์ เป็นกรรมวิธีที่ทาการสร้างเองด้วยมือทั้งคัน อีกทั้ง
ยังทาด้วยตนเองเพียงคนเดียว ในทุก ๆ ขั้นตอน ซึ่งสิ่งนี้เองที่ซอด้วงของครูประสิทธิ์ ทัศนากร ยังคง
ได้ รั บ ความนิ ย มจากลู ก ค้ า เป็ น จ านวนมาก เนื่ อ งจากกรรมวิ ธี ก ารสร้ า งแตกต่ า งจากโรงงาน
อุตสาหกรรมที่จะใช้เครื่องจักรในการผลิตซอในแต่ละขั้นตอน โดยราคาของซอด้วงจะขึ้นอยู่กับชนิด
ของไม้ที่นามาสร้างซอด้วง แต่ไม่ว่าจะเป็นไม้ชนิดใดก็ตาม กรรมวิธีการสร้างซอด้วงของครูประสิทธิ์
ทัศนากร จะเป็นไปเฉกเช่นเดียวกันทุก ๆ คัน จึงสามารถรับรองคุณภาพเสียงที่ดีมีคุณภาพ แต่อาจ
แตกต่างกันในความแน่นของเสียงซอแต่ละคัน เพราะขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่ง เหนียว แน่นของไม้

203
แต่ละประเภทที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งราคาของไม้แต่ละประเภทที่นามาสร้างซอด้วงสามารถแบ่ง
ราคาออกได้ ดังนี้
-

ไม้นางพญางิ้วดา
ไม้มะเกลือ
ไม้ดาดง
ไม้พะยูง
ไม้มะริด
ไม้ประดู่ลาย
ไม้ชิงชัน
ไม้แก้ว
ไม้ประดู่

ราคาคันละ
ราคาคันละ
ราคาคันละ
ราคาคันละ
ราคาคันละ
ราคาคันละ
ราคาคันละ
ราคาคันละ
ราคาคันละ

30,000
18,000
15,000
13,000
13,000
10,000
8,500
8,500
2,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บทที่ 4
ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพซอด้วงของครูประสิทธิ์ ทัศนากร
ในบทนี้ผู้วิจัยจะทาการวิเคราะห์กรรมวิธีการสร้างซอด้วงของครูประสิทธิ์ ทัศนากร โดยผู้วิจัย
ใช้วิธีการสัมภาษณ์และการสังเกตเป็นการดาเนินการวิจัย ดังมีหัวข้อต่อไปนี้
4.1 ปัจจัยที่ทาให้การผลิตซอด้วงมีคุณภาพและส่งเสริมต่อคุณภาพเสียง
4.2 ลักษณะเฉพาะทางกายภาพ
4.3 ลักษณะเฉพาะในเชิงช่าง
4.4 การประเมินคุณภาพของเสียงซอด้วง

205
4.1 ปัจจัยทีท่ าให้การผลิตซอด้วงมีคุณภาพและส่งเสริมต่อคุณภาพเสียง
ปัจจัยที่ทาให้การผลิตซอด้วงของครูประสิทธิ์ ทัศนากร มีคุณภาพและส่งผลต่อคุณภาพเสียง
ที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะในเชิงช่าง โดยครูประสิทธิ์จะให้ให้ความสาคัญกับการสร้างซอด้วงในทุก ๆ
ขั้นตอน สิ่งสาคัญที่จะส่งผลต่อคุณภาพเสียงซอด้วง ได้แก่ การกลึงกระบอกซอด้วง การคัดเลือกหนัง
การขึ้นหนัง การคัดเลือกหางม้า การคัดเลือกสายซอด้วง การกลึงกระบอกซอด้วง การกลึงคันทวน
หย่องซอด้วง โดยความรู้ทั้งหมดนี้เกิดจากประสบการณ์ที่สั่งสมมานาน พัฒนาออกมาเป็นซอด้วงที่มี
คุณภาพประกอบกับความตั้งใจในการสร้างซอด้วงอย่างประณีตให้ได้รูปแบบ สัดส่วน ที่ต้องการทุก ๆ
ขั้นตอน
4.1.1 การคัดเลือกหนังงู
การคัดเลือกหนังงูที่จะนามาขึ้นหน้าซอด้วงถือเป็นสิ่งสาคัญอย่างมากที่จะส่งผลถึง
คุณภาพเสียงของซอด้วง โดยครูประสิทธิ์จะใช้หนังงูเหลือมเพื่อขึ้นหน้าซอด้วง เนื่องจากงูเหลือมจะมี
หนังที่หนามากกว่างูหลาม ความยืดหยุ่นในตัวหนังงูเหลือมนั้นมีอยู่มาก ซึ่งหนังงูที่นามาขึ้นหน้า
ซอด้วงนั้นจะต้องเป็นหนังงูที่สด กล่าวคือ ต้องเป็นหนังงูที่ เพิ่งตายใหม่ ๆ นามาตากแดดจนแห้งเป็น
เวลา 3 วัน จึงจะได้หนังงูที่สดและมีคุณภาพมากที่สุด และหนังงูที่มีคุณภาพและมีความตึงมากที่สุด
จะต้องเป็นหนังงูบริเวณส่วนสะดือขึ้นมาจนถึงส่วนกลางลาตัวเท่านั้นตามรูปแบบของครูประสิทธิ์ที่
ได้รับการถ่ายทอดความรู้มาจากครูบุญมี ฉ่าบุญรอด ถือว่าเป็นหนังที่ดี มีคุณภาพสูง มีความเหนียว
มากเมื่อแบ่งตัดออกจะนาไปขึ้นหน้าซอได้ทั้งหมดประมาณ 7 หน้า ซึ่งหนังส่วนนี้ถือว่าเป็นหนังที่ดี
ที่สุดส าหรับการนามาขึ้นหน้าซอด้วง โดยจะสามารถสังเกตจากเกล็ดของงูจะมีรูปทรงสี่เหลี่ย ม
การเก็ บ รั ก ษาหนั ง งู เ หลื อ มไว้ ใ ห้ ใ ช้ ไ ด้ น านท าได้ โ ดยการน าใส่ ต ะกร้ า ที่ โ ปร่ ง ระบายอากาศได้ ดี
นาลูกเหม็นใส่ไว้เพื่อป้องกันหนูมากัดกินหนังงู
สรุปได้ว่าหนังงูที่มีคุณภาพเหมาะกับการนามาขึ้นหนังหน้าซอด้วงจะต้องเป็นหนังงูเหลือม
เนื่องจากหนังงูเหลือมจะมีความใหญ่ หนาเป็นพิเศษ การคัดเลือกหนังที่มีคุณภาพที่สุดจะต้องคัดเลือก
บริเวณส่วนสะดือของงูเหลือมเท่านั้นเพื่อนามาขึงตึงขึ้นหน้าซอจึงจะได้หนังงูที่นามาขึ้นหน้าซอมี
คุณภาพก่อนที่จะผ่านกรรมวิธีการขึ้นหนังในขั้นตอนต่อไป
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ภาพที่ 266 หนังงูที่ถูกตัดแบ่งออกแล้ว

ภาพที่ 267 หนังงูเหลือมที่ผ่านกรรมวิธีตากแห้งแล้ว
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4.1.2 การขึน้ หนัง
กรรมวิธีการขึ้นหนังซอด้วงถือเป็นสิ่งสาคัญที่ทาให้ซอด้วงของครูประสิทธิ์ ทัศนากร
มีเสียงที่ดัง กังวาน นอกเหนือจากหนังงูที่มีคุณภาพแล้ว กรรมวิธีการขึ้นหนังหน้าซอนี้เป็นสิ่งสาคัญ
อย่างหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะของครูประสิทธิ์ โดยการขึ้นหนังซอด้วงนั้นจะนาหนังงูแช่น้าเป็นเวลา
1 คืน จนหนังงูนั้นเปื่อย จากนั้นจึงนาหนังงูที่เปื่อยตามต้องการมาขัดด้วยกระดาษทรายให้สะอาด
หนังงูที่ได้คุณภาพจะมีสีขุ่น นาหนังงูมากลัดตะปูจานวน 8 ตัว ตามรูปแบบของครูประสิทธิ์ หลังจาก
นั้นจึงนาขึ้นเครื่องขึงหนัง นาเชือกฟางมัดในลักษณะไขว้ตามตะปู วิธีการสาคัญของครูประสิทธิ์ที่ทา
ให้หนังงูที่ขึ้นหน้านั้นตึงเป็นระยะเวลานานนับ 20 ปี คือการนาคีมปากนกแก้วมาดึงหนังบริเวณขอบ
หนังงูที่ทาการขึ้นหนังทั้ง 8 มุม ให้ตึง แน่นที่สุด เนื่องจากการใช้เชือกมัดไขว้ตามตะปูเพื่อขึงหนังนั้น
ไม่มีความตึงพอ เหมือนกับการดึงด้วยคีม อีกวิธีการหนึ่งคือการหมักน้า โดยนาผ้าชุบน้ามาวางไว้บน
หนังที่ขึงเพื่อให้หนังงูขยายตัวออกอีก จากนั้นจึงทาการหมุนแป้นเครื่องขึ้นหน้ าซอให้แน่นเพิ่มมากขึ้น
แล้วนาไปตากแดดในช่วงเช้าเท่านั้นคือประมาณเวลา 08.00 - 11.00 ทิ้งไว้เป็นเวลา 3 วัน
สรุปได้ว่ากรรมวิธีการขึ้นหนังซอด้วงที่เป็นเคล็ดลับสาคัญของครูประสิทธิ์ ทัศนากรคือการนา
หนังแช่น้าให้เปื่อย จากนั้นนาหนังงูมาขัดทาความสะอาดเนื้องูที่ติดอยู่ออกให้หมด เนื่องจากเนื้องูที่ติด
อยู่บริเวณหนังจะทาให้หนังที่ขึ้นหน้าซอไม่มีเสียงดัง กังวาน จากนั้นใช้คีมปากนกแก้วดึงหนังงูอีกครั้ง
ในขณะขึ้นหน้าซอให้ตึง แล้วทาการหมักน้าตามรูปแบบความรู้ของครูประสิทธิ์ให้หนังงูบริเวณที่ขึง
ขยายตัวออกเพิ่มขึ้นอีก ก่อนทาการหมุนแป้นขึ้นหน้าให้แน่น กรรมวิธีการขึ้นหน้าซอของครูประสิทธิ์
ทัศนากรนี้เองจึงทาให้ซอด้วงที่ผ่านการขึ้นหน้าซอโดยครูประสิทธิ์มีความตึง ส่งผลให้เสียงซอด้วงของ
ครูประสิทธิ์ ดัง กังวาน และรักษาความตึงของหนังที่ทาการขึ้นได้นานกว่า 20 ปี
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ภาพที่ 268 การขึ้นหนังหน้าซอด้วง
4.1.3 การคัดเลือกหางม้า
ครูประสิทธิ์ ทัศนากร ให้ความสาคัญกับการเลือกใช้หางม้าแท้เท่านั้นที่จะนามาใช้
ขึ้นคันชัก โดยหางม้าแท้จะมีคุณภาพส่งผลให้เสียงซอด้วงมีความนุ่มและหวาน ครูประสิทธิ์กล่าวว่า
หำงม้ำที่ดี มีคุณภำพจะต้องเป็นม้ำที่เลียงในเมืองหนำว มีกำรเลียงดูแลม้ำ
อย่ำงดี จะท้ำให้หำงม้ำเหล่ำนันสวยงำม มีคุณภำพ ผมใช้หำงม้ำของมองโกล หำงม้ำที่
ผมใช้จะยำวสม่้ำเสมอ เวลำน้ำมำขึนคันชักจะง่ำย สะดวก คันชักไม่โค้งเหมือนพวก
สำยเอ็น เวลำสีซอด้วยหำงม้ำแท้จะแตกต่ำงกับสำยเอ็น เสียงที่ออกมำจะนุ่มนวล
ไพเรำะกว่ำกันชัดเจน ยิ่งสีกับสำยไหมจะรู้เลยว่ำเสียงเป็นไทย ได้รสได้ชำติมำกกว่ำกัน
(ประสิทธิ์ ทัศนากร, สัมภาษณ์, 14 ตุลาคม 2560)
จากคากล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่าครูประสิทธิ์ ทัศนากร ให้ความสาคัญกับการใช้หางม้า
อย่างมาก โดยมีความประณีต ละเอียดอ่อนในเรื่องของการเลือกใช้หางม้าแท้จากประเทศมองโกเลีย
ซึ่งเป็นม้าที่ถูกดูแลอย่างดี ในการควบคุมการกินอาหารเพื่อให้หางม้างอกออกมาสม่าเสมอกัน มีความ
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หนาแน่นและละเอียด เมื่อนาหางม้าที่มีคุณภาพมาขึ้นคันชักจะส่งผลต่อเสียงที่ถ่ายทอดออกไปให้มี
คุณภาพ ในขณะที่เสียดสีกับสายซอและได้เสียงซอที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย รวมถึงทาให้การสีซอง่าย
ไม่เกิดเสียงแกรก เสียงแข็งกระด้างในขณะที่ทาการบรรเลง อีกทั้งการใช้หางม้าที่เป็นสายเอ็นจะทาให้
ขึ้นคันชักได้ยากและทาให้คันชักโก่ง ไม่มีความยืดหยุ่นในขณะสีจึงทาให้ต้องออกแรงมาก แตกต่างกับ
คันชักที่ใช้หางม้าแท้ ความโค้งของคันชักที่ครูประสิทธิ์สร้างขึ้นจะมีลักษณะโค้ง โอนเล็กน้อยเพื่อให้ได้
น้าหนักความยืดหยุ่นในขณะบรรเลงจึงทาให้สีง่าย มีเสียงไพเราะ นุ่มนวล ทั้งนี้เกิดขึ้นเพราะการสปริง
ตัวของคันชักและหางม้าที่มีคุณภาพ

ภาพที่ 269 หางม้าแท้จากประเทศมองโกเลีย
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4.1.4 การคัดเลือกสายซอด้วง
การคัดเลือกสายซอด้วงเป็นอีกหนึ่งความสาคัญที่จะส่งผลต่อเสียงที่ถ่ายทอดออก
ซึ่งครูประสิทธิ์ ทัศนากร จะเลือกใช้สายซอด้วงที่มีคุณภาพ โดยสายซอด้วงที่เหมาะสมที่สุดจะต้องเป็น
สายไหมจึงจะได้เสียงซอด้วงที่เป็นเอกลักษณ์ของดนตรีไทย สายไหมที่นามาใช้จะต้องควั่นให้แน่น
แข็ง สายไหมที่ผ่านกรรมวิธีสร้างได้คุณภาพ เมื่อหางม้ากระทบกับสายไหมนั้นจะให้เสียงที่ใส ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับความแข็งของเกลียวสายไหมที่มีการควั่นจนแน่น แข็ง มากที่สุดจึงจะได้เสียงซอที่ดีมีคุณภาพ
ครูประสิทธิ์กล่าวว่า
สำยซอด้วงที่มีคุณภำพจะต้องใช้สำยไหมถึงจะดีที่สุด เดี๋ยวนีบำงพวกนิยม
สำยเอ็น ขำดยำกก็จริงแต่คุณภำพเสียงที่ออกมำ ไม่ดี ควำมตึงไม่ได้ที่ สำยลวดก็ใช้ได้
แต่ก็อย่ำงที่บอกเสียงออกมำใสจริง แต่ควำมรู้สึกถึงควำมเป็นไทย ไม่มี สำยที่ดีส้ำหรับ
ผม ผมเลือกใช้สำยไหมเท่ำนัน สำยไหมที่ดีก็ของภมรรุ่งโรจน์ ถ้ำจะให้ดีกว่ำนันก็ของ
ช่ำงจ้อน สำยซอของเขำควั่นแน่น แล้วอัดกำวจนแข็งได้คุณภำพ แต่มีรำคำสูง อย่ำงว่ำ
นะของดีก็ต้องแพง แต่พอเอำมำใส่ซอของผมแล้วสีออกมำได้เสียงแก้ว มีแก้วเสียง
ไพเรำะ เสียงใส เสียงไม่มีแหบ เครือ สำยซอของช่ำงจ้อนจะทนต่อกำรใช้งำน เมื่อท้ำ
ซอออกมำดีแล้วก็ต้องใช้สำยที่ดี หำงม้ำที่ดี เสียงถึงจะดี ถ้ำใช้ของไม่มีคุณภำพ ซอท้ำ
มำดีแค่ไหนเสียงก็ไม่ออก (ประสิทธิ์ ทัศนำกร, สัมภำษณ์, 14 ตุลำคม 2560)
จากคากล่าวของครูประสิทธิ์ ทัศนากร พบว่าเสียงซอด้วงที่มีคุณภาพเสียงดี จะต้องใช้สาย
ไหมเท่านั้น อีกทั้งสายไหมยังคงให้เสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทย สายซอที่ดี มีคุณภาพ
จะต้องผ่านกรรมวิธีการควั่นจนแน่น จากนั้นอัดกาวจนสายไหมแข็ง โดยครูประสิทธิ์จะเลือกใช้สาย
ซอด้วงของร้านภมรรุ่งโรจน์และสายซอด้วงที่ดีมีคุณภาพสูงของช่างจ้อน ไทรวิมาน สายไหมที่มี
คุณภาพจะส่งผลให้เสียงซอที่ถ่ายทอดออกมาใส กังวาน มีแก้วเสียงออกมาอย่างชัดเจน ดังจะเห็นได้
ว่าครูประสิทธิ์ให้ความสาคัญพิถีพิถันกับการเลือกสายซอด้วงที่ดีมีคุณภาพ อีกทั้งยังคงรูปแบบเสียง
ซอด้วงให้เป็นเสียงซอของดนตรีไทย ซึ่งจาเป็นที่จะต้องอาศัยหางม้าที่ดีมีคุณภาพประกอบสายไหมที่ดี
ควบคู่กันไปด้วย
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ภาพที่ 270 สายซอด้วงของร้านภมรรุ่งโรจน์

ภาพที่ 271 สายซอด้วงของช่างจ้อน ไทรวิมาน
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4.1.5 การกลึงกระบอกซอด้วง
การกลึงกระบอกซอด้วงของครูประสิทธิ์ ทัศนากร นั้นถือว่าเป็นขั้นตอนที่สาคัญที่สุด
ที่จะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพเสียงซอด้วง อีกทั้งยังเป็นจุดสาคัญที่จะปรับแต่งเสียงให้มีอัตลักษณ์
เฉพาะในเชิงช่าง รูปแบบกระสวนที่แตกต่างกันออกไป ขั้นตอนนี้จึงมีความสาคัญที่สุดที่จาเป็นต้อง
กลึงกระบอกซอด้วงให้ได้ขนาดสัดส่วนที่ตรงตามกระสวนของครูประสิทธิ์ ทัศนากร ที่ได้สร้างรูปแบบ
อัตลักษณ์เฉพาะตนเองเอาไว้ ด้วยเสียงซอด้วงนี้เองจึงเป็นที่นิยมของนักดนตรีไทย ศิลปินดนตรีไทย
ที่นิยม ชื่นชอบในศาสตร์เสียงซอด้วงลักษณะนี้ ครูประสิทธิ์กล่าวว่า
หั ว ใจหลั ก ของซอด้ ว งอยู่ ที่ ก ระบอกซอ เรี ย กว่ ำ ส้ ำ คั ญ ที่ สุ ด ถ้ ำ สั ด ส่ ว น
ตรงไหนผิดพลำด ผมรู้ได้เลยว่ำเสียงซอด้วงจะออกมำแบบไหน ผมทดลองท้ำมำหมด
ทุกรูปแบบแล้ว ส่วนตัวของผม เสียงซอด้วงที่ผมชอบคือจะต้องมีแก้วเสียง เวลำสีจะรู้
เลยว่ำซอของผม กำรฟังเสียงเหล่ำนีขึนอยู่กับตัวคนแต่ละคนนะ คนเรำชอบอะไรไม่
เหมื อ นกั น หรอก ผมท้ ำ ซอด้ ว งที่ มี เ สี ย งออ เสี ย งโบรำณที่ ผ มเคยได้ ยิ น ได้ ฟั ง มำ
สมัยก่อนไม่ใช้ว่ำซอด้วงจะเสียงออหมดนะ แล้วแต่ช่ำง ผมพยำยำมหำจุดที่เกิดเสียง
นำนอยู่หลำย 10 ปี จนเริ่มกลึงกล่องเสียงภำยในของปำกนกแก้วอีกขันหนึ่ง เสียงที่
ผ่ำนออกมำทำงปำกนกแก้วส่งผ่ำนมำยังกล่องเสียงก่อน แล้วเสียงปั้นออกไปทำงปำก
กระบอกซอที่จะต้องได้สัดส่วนตำมที่ผมก้ำหนดไว้ เวลำเสียงส่งผ่ำนออกไปจะเป็น
เสียงที่ดัง กังวำน มีแก้วเสียงที่ผมชอบ ตรงกำรกลึงกล่องเสียงนีผมไม่เคยบอกใคร ไม่
มีใครรู้ เขำรู้แต่ ว่ำเสียงเพรำะ ไม่มีใครท้ำเหมือนผมนะ แต่ละคนชอบแตกต่ำงกัน
ออกไป ใครจะว่ำยังไงก็เอำ ผมคิดว่ำเรำเป็นช่ำงย่อมมีคนชอบ คนไม่ชอบ ขนำด
พระพุทธรูปนั่งอยู่เฉย ๆ ยังโดนติ โดนว่ำเลย แบบนันไม่สวย แบบนีไม่ดี ผมถือว่ำเรำ
ท้ำตำมเสียงที่เรำชอบ ดีที่สุดส้ำหรับเสียงซอด้วงตำมควำมคิด เสียงที่เรำเคยได้ยินมำ
เท่ำนัน (ประสิทธิ์ ทัศนากร, สัมภาษณ์, 15 ตุลาคม 2560)
จากคากล่าวข้างต้นของครูประสิทธิ์ ทัศนากร พบว่าการสร้างซอด้วงขั้นตอนที่สาคัญที่สุดคือ
กรรมวิธีการกลึงกระบอกซอด้วง ซึ่งภายในกระบอกซอด้วงของครูประสิทธิ์จะมีกล่องเสียงอยู่ภายใน
ปากนกแก้วอีกขั้นหนึ่ง กรรมวิธีนี้ถูกคิดค้นคิดเองจากครูประสิทธิ์ที่ต้องการสร้างซอด้วงให้มีเสียงดัง
กังวาน นุ่มนวล มีแก้วเสียงที่ท่านเองชื่นชอบ ซึ่งเสียงซอด้วงของครูประสิทธิ์นั้นจากคาสัมภาษณ์
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พบว่าในสมัยโบราณ ซอด้วงจะมีลักษณะเสียงที่มีแก้วเสียง นุ่มนวล อ่อนหวาน ซึ่งบริเวณปากนกแก้ว
จะต้องทาการกลึงให้ได้สัดส่วน จากนั้นจึงทาการกลึงกล่องเสียง เสียงซอด้วงจะถูกส่งผ่านจากการ
สั่นสะเทือนบริเวณหนังผ่านปากนกแก้ว ผ่านการกรองเสียงด้วยกล่องเสียงที่กลึงขึ้น ก่อนที่เสี ยง
ซอด้วงนั้นจะส่งผ่านออกทางปากกระบอกซอในขั้นตอนสุดท้าย กรรมวิธีการสร้างกระบอกซอด้วงของ
ครูประสิทธิ์สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาทางการสร้างเครื่องดนตรีไทยของช่างที่ผ่านกระบวนการคิด
และทดลองด้วยตนเอง โดยมีเสียงในอุดมคติของตนเองเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวว่าจะต้องสร้า งเสียงของ
ซอด้วงออกมาในรูปแบบเสียงในอุดมคติที่ตนเองชื่นชอบ จึงทาให้เสียงซอด้วงของครูประสิทธิ์มี
เอกลักษณ์เสียงซอด้วงมีความดัง ใส กังวาน และมีแก้วเสียงของซอด้วงแตกต่างจากช่างคนอื่น ๆ
ที่ทาอาชีพสร้างซอด้วยกันอย่างชัดเจน

กล่องเสียง

ภาพที่ 272 กล่องเสียงที่สร้างขึ้นโดยครูประสิทธิ์ ทัศนากร
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ภาพที่ 273 กระบอกซอด้วงทั่วไปที่ไม่มีกล่องเสียง
4.1.6 การกลึงคันทวน
กรรมวิธีการกลึงคันทวนของครูประสิทธิ์ ทัศนากร เป็นขั้นตอนที่สาคัญที่จะส่งผล
ในขณะบรรเลง กล่าวคือจะเป็นการช่วยสปริงตัวของคันทวนในขณะที่สี ให้มีการรับน้าหนักในขณะ
บรรเลงที่สมดุลกัน อีกทั้งคันทวนที่ดีจะต้องมีลักษณะตรง ไม่บิดโค้ง เนื่องจากคันทวนที่คดจะทาให้
เสียงซอด้วงนั้นไม่มีคุณภาพ ขาดความยืดหยุ่นในขณะบรรเลง โดยครูประสิทธิ์จะให้ความสาคัญใน
การคัดเลือกไม้ที่จะมาทาคันทวนกล่าวคือ จะต้องเป็นไม้ที่มีเสี้ยนยาว เป็นไม้ที่แก่ แห้งสนิท ห้ามนาไม้
ที่สดหรือผ่านการล้มต้นมาไม่ได้มาสร้างคันทวน เนื้อไม้ที่สดจะทาให้คันทวนเมื่อกลึงขึ้นรูปแล้วทิ้งไว้
สักระยะหนึ่งจะเกิดการบิดตัว คอ งอ วิธีการสังเกตไม้ครูประสิทธิ์ให้ดูเนื้อไม้ที่มีสีเข้ม เสี้ยนยาว ไม้ที่
นามาทาจะต้องไม่มีตาไม้เลย ห้ามรอยแตกร้าวไม้ที่ตัดมาต้องทิ้งไว้ให้แห้งสนิทประมาณ 5 ปีเป็นอย่าง
น้ อ ย การกลึ ง คั น ทวนจะมี ลั ก ษณะเป็ น ป่ อ งใหญ่ ไ ล่ เ รี ย งขนาดลงมาเล็ ก ตามสั ด ส่ ว นที่ ก าหนดไว้
ครูประสิทธิ์กล่าวว่า
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คันทวนที่ดีจะต้องมีน้ำหนักที่สำมำรถประคองไว้ได้ เพรำะขณะบรรเลงถ้ำ
น้ำหนักไม่ดี ไม่มีกำรสปริง ยืดหยุ่นของคันทวน บำงครังสี ๆ อยู่ซอลอยขึนมำตำมมือ
สีเพลงเร็ว ๆ ประคองซอไว้ไม่ได้เพรำะไม้ไม่สปริงตัว ท้ำให้สีแล้วเหนื่อย ไหนจะกังวล
เรื่องเพลง ควำมเร็ว เสียงแล้ว ต้องมำพะวงกับคันซออีก ซอที่ผมท้ำคันทวนจะเป็น
ส่วนช่วยในกำรบรรเลงท้ำให้เวลำสีแล้วรู้สึกสบำย ไม่เหนื่อย คันทวนจะมีสปริงของไม้
ที่ผมสร้ำงสัดส่วนเอำไว้ยืดหยุ่นลองรับกันพอดี (ประสิทธิ์ ทัศนากร, สัมภาษณ์, 15
ตุลาคม 2560)
จากคากล่าวของครูประสิทธิ์ ทัศนากร พบว่าคันทวนซอด้วงที่สร้างขึ้นนั้นมีความยืดหยุ่น
มีสปริงในเนื้อไม้ จากสัดส่วนที่ครูประสิทธิ์ได้สร้างขึ้น เพื่อเป็นส่วนช่วยในการบรรเลงซอด้วงในขณะที่
ทาการบรรเลงให้ความรู้สึกสบาย ไม่เหนื่อย และตัดความกังวลเรื่องของการประคองคันทวนไปได้
เนื่องจากการสีที่มีความเร็วเพิ่มมากขึ้น คันทวนจะยิ่งเพิ่มความยืดหยุ่นสปริงตัวรับกับความเร็วใน
ขณะที่สี ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าครูประสิทธิ์มีความละเอียดอ่อนในกรรมวิธีการสร้างคันทวนเป็นอย่าง
มาก เพื่อที่จะให้ซอด้วงมีคุณภาพในทุก ๆ ส่วนที่จะเป็นองค์ประกอบส่งผลซึ่ง กันและกันในเรื่องของ
เสียงซอด้วง
4.1.7 พื้นฐานทางด้านดนตรีไทย
ครู ป ระสิ ท ธิ์ ทั ศ นากร เป็ น ผู้ ที่ ม ากไปด้ ว ยความสามารถทั้ ง ด้ า นงานช่ า งและ
เป็นนักดนตรีไทย ครูสอนดนตรีไทยให้กับผู้ที่สนใจ มามากกว่า 50 ปี โดยท่านได้รับการถ่ายทอด
ความรู้มาจาก ครูสละ ทิมทอง ครูบุญมี ฉ่าบุญรอด ครูละอิด (ไม่ทราบนามสกุล) รวมไปถึงท่านพร้อม
จะถ่ายทอดวิชาความรู้ด้านการสร้างซอทุก ๆ ประเภทให้กับผู้สนใจและจะประกอบอาชีพเช่นเดียวกับ
ท่าน โดยท่านจะถ่ายทอดความรู้อย่างเต็มความสามารถในทุก ๆ ขั้นตอน ครูประสิทธิ์กล่าวว่า
เริ่มแรกผมรักในเสียงดนตรีไทย เลยมำลองสร้ำงซอเอำไว้เล่นเองคนเดียว
ไม่มีเงินทองจะไปซือหำซอ ดี ๆ มำเล่น จ้ำเพลงที่ได้ยินมำสีเอำเอง จนได้ไปเรียน
จริงจังกับครูสละ ครูละอิด ครูบุญมี ท่ำนเมตตำต่อเพลงให้ สอนกำรสีซอให้ถูกต้อง
ตำมแบบ ผมก็ได้เอำวิชำพวกนีไปสอนเด็กที่สนใจ ใครอยำกมำเรียนก็สอนให้ ไม่
คิดเงิน ครูบุญมีนี่สอนทังดนตรีทังกำรสร้ำงซอ จนผมยึดท้ำเป็นอำชีพได้จนทุกวันนี ถ้ำ
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ไม่มีท่ำนคงต้องงมไปอีกนำน ไม่รู้จ้ำยังไง ใครอยำกจะมำเรียนเรื่องวิธีท้ำซอ ผมก็สอน
ไม่หวงนะ สอนทุกอย่ำงที่ผมรู้ ทังที่เรียนมำและที่เอำมำปรับปรุงเอง กระสวนที่ลงตัว
ในควำมคิดของผม กำรสร้ำงซอส้ำหรับผม ถ้ำคนที่มำเรียนมีพืนฐำนทำงดนตรีแล้ว
จะเข้ำใจ อย่ำงผมได้ยินได้ฟังมำ จำกประสบกำรณ์ ซอแต่ละคัน ก็ไม่ถูกใจ อยำกให้ซอ
มีเสียงแบบนันแบบนีตำมควำมคิด อย่ำงซอด้วงจะต้องเสียงแค่ไหน ถึงจะเข้ำกับวง
ดนตรี มีเสียงที่ไพเรำะกลมกลืนกัน ก็เลยเอำมำลองท้ำ หลำย ๆ แบบ หำจุดให้เจอว่ำ
ส่วนไหนจะท้ำให้เสียงซอออกมำตำมที่ต้องกำร คือให้ดัง กังวำน มีแก้วเสียง สมัยก่อน
ซอช่ำงคนเดียวกันท้ำเสียงยังแตกต่ำงกันเลย ผมลองผิดลองถูกจนส้ำเร็จ ใครอยำกมำ
เรียนก็เต็มใจที่จะสอน อยำกจะฝำกควำมรู้ วิชำนีให้อยู่กับสังคมดนตรีไทย กับจังหวัด
สมุทรสงครำม เรำก็ไม่น้อยหน้ำใคร เป็นจังหวัดที่มีแต่ดนตรีไทย ทังช่ำงทังนักดนตรี
(ประสิทธิ์ ทัศนากร, สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2560)
จากคากล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าครูประสิทธิ์ ทัศนากร เป็นผู้ที่มีจิตใจเมตตาและรักในดนตรี
ไทย ท่านพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ทางดนตรีไทยและวิชางานช่างที่เป็นอาชีพหลักของท่านเองให้กับ
ผู้ที่สนใจอย่างไม่ปิดบังความรู้ เพียงเพื่อต้องการให้ดนตรีไทย วิชาการสร้างเครื่องดนตรีไทยเหล่านี้อยู่
คู่กับสังคมไทยและเป็นเกียรติของจังหวัดสมุทรสงคราม อีกทั้งในการสร้างเครื่องดนตรีไทยจากที่
ครูประสิทธิ์กล่าวมาสะท้ อนให้เห็นว่า ช่างผู้ที่จะสร้างเครื่องดนตรีไทยประเภทใด ๆ ก็ตาม จาเป็น
จะต้องมีความเข้าใจในลักษณะของเสียงเครื่องดนตรีเหล่านั้น โดยเฉพาะเสียงของซอด้วงที่นามา
บรรเลงในวงดนตรีไทย ต้องมีลักษณะของเสียงให้กลมกลืนกับวงดนตรี มีเสียงที่ดัง กังวาน และมีแก้ว
เสียงที่เป็น อัตลักษณ์ของซอด้วง ปัจจัยเหล่านี้เป็นพื้นฐานความรู้ที่นามาประยุกต์ใช้กับการสร้าง
ซอด้วง จนทาให้กรรมวิธีการสร้างซอด้วงของครูประสิทธิ์ ทัศนากร ทุก ๆ คันเป็นซอด้วงที่เปี่ยมไป
ด้วยคุณภาพ ทั้งรูปลักษณ์และคุณภาพเสียง จนเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางและพึงพอใจกับนั ก
ดนตรีไทยที่บรรเลงซอด้วง
4.1.8 ความตั้งใจในการทางาน
ครูประสิทธิ์ ทัศนากร เป็นช่างทาซอด้วง ซออู้ และซอสามสาย ที่มีชื่อเสียงเป็นที่
รู้จักกันในแวดวงนักดนตรีไทย อีกทั้งยังยอมรับถึงฝีมือการสร้างซอในแต่ละประเภทของท่านว่าเป็นซอ
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ที่มีคุณภาพเสียงและรูปทรงลักษณะที่งดงามทุก ๆ คัน ซึ่งเป็นผลอันเนื่องมาจากความตั้งใจ มุ่งมั่นใน
การสร้างมีขั้นตอนและกรรมวิธีที่ละเอียดอ่อน โดยเฉพาะฝีมือการกลึงที่ประณีต ในทุก ๆ ขั้นตอน
ครูประสิทธิ์กล่าวว่า
กำรท้ำซอทุก ๆ อย่ำง ผมจะตังใจท้ำสุดฝีมือ อย่ำงซอด้ว งทุก ๆ ขันตอนมี
ควำมส้ ำ คั ญ ที่ จ ะส่ ง ผลถึ ง ควำมสวยงำม เสี ย งที่ ดี ผมจะท้ ำ ซอทุ ก ๆ คั น ด้ ว ยวิ ธี ที่
เหมือนกัน ไม่แบ่งแยกว่ำของใคร กำรท้ำก็ต้องใช้เวลำนำนกว่ำจะส้ำเร็จมำได้ กลึงแล้ว
กลึงอีก วัดให้ได้สัดส่วนจริง ๆ จะมำเผื่อไว้ พอแล้วไม่ได้ ผมตังไว้ว่ำส่วนนีเท่ำนีก็ต้อง
เท่ำนีทุก ๆ คัน งำนกลึงต้องพิถีพิถัน เขำเชื่อใจมำซือซอของเรำ เรำก็ต้องท้ำซอดี ๆ
ให้เขำ ของมีรำคำแพง ใคร ๆ ก็อยำกได้ของดี ๆ ตรงนีส้ำคัญท้ำให้คนที่มั่นใจมำซือ
ของเรำผิดหวัง เรื่องของรูปทรง เสียง เหมือนกันหมด แต่ผมต้องบอกว่ำเสียงของซอ
ด้วงแต่ละคันที่ออกมำผมท้ำด้ว ยวิธีเดียวกัน จะแตกต่ำงก็ในเรื่องของไม้ที่มีคุณภำพ
ต่ำงกัน (ประสิทธิ์ ทัศนากร, สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2560)
จากคากล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่าครูประสิทธิ์ ทัศนากร เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ สร้าง
ซอด้วงทุก ๆ คัน ให้ออกมามีคุณภาพเสียงและรูปลักษณ์ที่สวยงาม โดยเห็นได้จากการสร้างซอด้วงที่
ไม่ว่าจะเป็นของใคร ครูประสิทธิ์จะสร้างออกมาให้อย่างดีที่สุดให้สมกับความไว้วางใจที่ลูกค้ามาเลือก
ซื้ อ ซอด้ ว งจากฝี มื อ การสร้ า งของท่ า น ซึ่ ง ซอด้ ว งแต่ ล ะคั น จะใช้ ร ะยะเวลาการสร้ า งซอด้ ว งเป็ น
เวลานาน เนื่องจากครูประสิทธิ์ให้ความสาคัญกับกรรมวิ ธีการสร้างทุก ๆ ขั้นตอน มีความพิถีพิถันใน
ด้านการกลึงลวดลายต่าง ๆ ออกมาให้สวยงาม ละเอียด ประณีตที่สุด เป็นที่พอใจแก่ลูกค้าที่เชื่อมั่น
ชื่นชอบซอด้วงจากฝีมือการสร้างของท่าน
4.2 ลักษณะเฉพาะทางกายภาพ
ครู ป ระสิ ท ธิ์ ทั ศ นากร มี ก รรมวิ ธี ก ารสร้ า งซอด้ ว งที่ เ ป็ น อั ต ลั ก ษณ์ เ ฉพาะของตนเอง
โดยรู ป ทรง สั ด ส่ ว นมี ค วามลงตั ว การกลึ ง ลวดลายต่ า ง ๆ ด้ ว ยความประณี ต พิ ถี พิ ถั น มี ค วาม
ละเอียดอ่อน คันชักมีความโค้งพอดีและใช้หางม้าคุณภาพดี ซึ่งรูปทรง สัดส่วนซอด้วงมีความกลมกลืน
ลงตัวกันอย่างเหมาะสม
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ทั้งนี้ผู้วิจัยจะทาการเปรียบเทียบรูปทรงและสัดส่วนซอด้วงของครูประสิทธิ์ ทัศนากร และซอ
ด้ ว งที่ มี จ าหน่ า ยโดยทั่ ว ไปในระบบโรงงานอุ ต สาหกรรม โดยท าการเลื อ กมา 1 คั น เพื่ อ ท าการ
เปรียบเทียบ ซึ่งจะเปรียบเทียบในเรื่องของความยาว เส้นผ่าศูนย์กลางของคันทวน ลูกบิด คันชัก และ
กระบอกซอ ดังต่อไปนี้
4.2.1 คันทวน
ก

ข

1

2

ภาพที่ 274 เปรียบเทียบสัดส่วนความยาวของคันทวน
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ก

ข

2

2

ภาพที่ 275 เปรียบเทียบความยาวของโขน
ก

ข

3

3

ภาพที่ 276 เปรียบเทียบความกว้างของคันทวน
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ก

ข

4

4

5

5

ภาพที่ 277 เปรียบเทียบความยาวของทวนล่างและบัวโคนเสา
ก

ข

6

6

7

7

8

8
ภาพที่ 278 เปรียบเทียบขนาดของลูกแก้วและบัวโคนเสา
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ก

ข

9

9

ภาพที่ 279 ความยาวของเดือยเสียบกะโหลก
ก. คันทวนซอด้วงของครูประสิทธิ์ ทัศนากร
ข. คันทวนซอด้วงทั่วไป
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ตารางที่ 2 สรุปและเปรียบเทียบสัดส่วนของคันทวนซอด้วง
ตาแหน่ง

สัดส่วนคันทวนซอด้วงของ

สัดส่วนคันทวนซอด้วงทั่วไป

ครูประสิทธิ์ ทัศนากร (ก)

(ข)

12 นิ้ว 1 หุน

12 นิ้ว 6 หุน

11 ½ นิว้

11 นิ้ว

3. เส้นผ่าศูนย์กลางของคันทวน

6 หุน

7 หุน

4. ความยาวจากลู ก แก้ ว ทวน

2 นิ้ว 2 หุน

1 นิ้ว 6 หุน

5. ความยาวของบัวโคนเสา

7 หุน

4 หุน

6. เส้นผ่าศูนย์กลางของลูกแก้ว

1 นิ้ว

7 หุน

7 หุน

6 หุน

1 นิ้ว

1 นิ้ว

8 เซนติเมตร

8 เซนติเมตร

1. ความยาวของคันทวน
2. ความยาวของโขน

ล่างถึงบัวโคนเสา

คันทวนล่าง
7. เส้นผ่าศูนย์กลางของลูกแก้ว
บัวโคนเสา
8. เส้นผ่าศูนย์กลางของบัวโคน
เสา
9. ความยาวของเดือยเสียบ
กะโหลก

223
4.2.2 ลูกบิด
1

ก

ข

1
ภาพที่ 280 เปรียบเทียบความยาวของลูกบิด
ข

ก

2

2

3

3

4

4
ภาพที่ 281 เปรียบเทียบขนาดของลูกบิด
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5

6

ข

ก

5

6

ภาพที่ 282 เปรียบเทียบขนาดของก้านลูกบิด
ตารางที่ 3 สรุปเปรียบเทียบสัดส่วนของลูกบิด
ตาแหน่ง

สัดส่วนของลูกบิดซอด้วง

สัดส่วนของลูกบิดซอด้วง

ครูประสิทธิ์ ทัศนากร (ก)

ทั่วไป (ข)

21 เซนติเมตร

20 เซนติเมตร

2. เส้นผ่าศูนย์กลางด้ามจับลูกบิด

1 ½ นิว้

1 นิ้ว

3. เส้นผ่าศูนย์กลางแหวนลูกบิด

7 หุน

5 หุน

4. เส้นผ่าศูนย์กลางบัวลูกบิด

1 นิ้ว

7 หุน

5. เส้นผ่าศูนย์กลางบริเวณคอเสื้อ

6 หุน

5 หุน

6. เส้นผ่าศูนย์กลางบริเวณก้าน

3 หุน

3 หุน

1. ความยาวของลูกบิด

ลูกบิด
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4.2.3 คันชัก
1

ก
ข

1
ภาพที่ 283 เปรียบเทียบความยาวของคันชัก
3

2

ก
ข

2

3

ภาพที่ 284 เปรียบเทียบความกว้างของคันชักและความยาวของหางม้า
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4

5

4

5

6

ก

ข

6

ภาพที่ 285 เปรียบเทียบส่วนต้นคันชัก
7

ก
ข

7
ภาพที่ 286 เปรียบเทียบส่วนปลายคันชัก
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ตารางที่ 4 สรุปเปรียบเทียบสัดส่วนของคันชัก
ตาแหน่ง

สัดส่วนของคันชักซอด้วง

สัดส่วนของคันชักซอด้วง

ครูประสิทธิ์ ทัศนากร (ก)

ทั่วไป (ข)

1. ความยาวของคันชัก

28 ½ นิว้

28 ½ นิว้

2. ความยาวของหางม้า

25 นิ้ว

23 ½ นิว้

3. เส้นผ่าศูนย์กลางของคันชัก

4 หุน

3 หุน

4. เส้นผ่าศูนย์กลางของหัวเม็ด

6 หุน

5 หุน

5. เส้นผ่าศูนย์กลางของแหวนคันชัก

4 หุน

5 หุน

6. เส้นผ่าศูนย์กลางของหมุดคันชัก

4 หุน

4 หุน

7. เส้นผ่าศูนย์กลางของลูกตุ้มคันชัก

5 หุน

6 หุน
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4.2.4 กระบอกซอ
1

ข

ก

1
ภาพที่ 287 ความยาวของกระบอกซอด้วง
2

2

ก

ข

ภาพที่ 288 เปรียบเทียบปากนกแก้ว
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3

4

4

3

ก

ข

ภาพที่ 289 เปรียบเทียบปากกระบอกซอด้วง
ตารางที่ 5 สรุปเปรียบเทียบสัดส่วนของกระบอกซอด้วง
ตาแหน่ง
สัดส่วนของกระบอกซอด้วง
1. ความยาวของกระบอกซอ

สัดส่วนของกระบอกซอด้วง

ครูประสิทธิ์ ทัศนากร (ก)

ทั่วไป (ข)

5 นิ้ว

4 นิ้ว 6 หุน

2 นิ้ว 1 หุน

2 นิ้ว

2 นิ้ว 5 หุน

2 นิ้ว 7 หุน

2 นิ้ว

2 นิ้ว 2 หุน

ด้วง
2. เส้นผ่าศูนย์กลางของ
ปากนกแก้ว
3. เส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอก
ปากกระบอกซอด้วง
4. เส้นผ่าศูนย์กลางด้านในปาก
กระบอกซอด้วง
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4.3 ลักษณะเฉพาะในเชิงช่าง
ครู ป ระสิ ท ธิ์ ทั ศ นากร ถื อ ได้ ว่ า เป็ น ช่ า งที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะในกรรมวิ ธี ก ารสร้า งซอด้ ว งที่
โดดเด่น กล่าวคือ ท่านยังคงใช้วิธีการสร้างซอด้วงในรูปแบบกระสวนของตนเอง มีการปรับปรุงรูปทรง
สัดส่วนให้มีความเหมาะสม ลงตัว กลมกลืนกัน และได้มาตรฐาน ซอด้วงฝีมือของท่านเป็นที่นิยมกันใน
หมู่นักเล่นซอด้วงอย่างแพร่หลาย ด้วยฝีมือการสร้างที่ประณีต ตั้งใจ หลายขั้นตอน ประกอบกับ
ประสบการณ์และจินตนาการในการสร้างรูปทรงลวดลายให้มีความสวยงาม ลักษณะในเฉพาะเชิงช่าง
ที่โดดเด่นของครูประสิทธิ์ ทัศนากร ที่โดดเด่นและเห็นได้ชัดเจน คือ ลวดลายของลูกแก้ว การขัดด้วย
กระดาษทรายบกและกระดาษทรายน้า การหมักน้า การเจาะรูด้วยเหล็กลนไฟ หย่องซอ ดังที่ผู้วิจัยจะ
กล่าวต่อไปนี้
4.3.1 ลวดลายของลูกแก้ว
ลวดลายของลูกแก้วบริเวณคันทวน คันชัก และลูกบิด ครูประสิทธิ์ ทัศนากร ให้
ความสาคัญกับองค์ประกอบนี้มากและทาการสร้างด้วยความตั้งใจ ใช้สมาธิในการสร้างสัดส่วนเหล่านี้
ให้ออกมาละเอียด ประณีต โดยท่านจะใช้มีดกลึงจานวน 3 รูปแบบ ในการสร้างลวดลายของลูกแก้ว
ได้แก่ มีดกลึงคอม้า มีดกลึงเล็บ และมีดกลึงฉากเล็ก งานกลึงของครูประสิทธิ์ที่ออกมาผ่านลวดลาย
ของลูกแก้วในแต่ละส่วนนั้นจะมีความพลิ้ว คมชัด คม สวยงาม แตกต่างกับงานกลึงของช่างคนอื่น ๆ
โดยเฉพาะงานกลึงของโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่ได้ให้ความสาคัญกับลวดลายของลูกแก้วในส่วนต่าง ๆ
มากนัก กล่าวคือ ในโรงงานอุตสาหกรรมจะใช้มีดกลึงสาเร็จรูปในการกลึงลวดลายต่าง ๆ โดยใช้มีด
กลึงจี้เข้ากับเนื้อไม้ งานกลึงนั้นก็จะออกมาเป็นลูกแก้วที่มีขนาดเท่า ๆ กัน ใช้เวลารวดเร็ว เพียงครั้ง
เดียว ความละเอียด เรียบเนียนของลวดลายลูกแก้วจึงแตกต่างกับฝีมืองานกลึงมือของครูประสิทธิ์
อย่างสิ้นเชิง ด้วยประสบการณ์การกลึงที่สั่งสมมามากกว่า 50 ปี จึงทาให้งานกลึงของท่านมีความ
สวยงาม คมชัด ละเอียด อย่างสมบูรณ์แบบ ครูประสิทธิ์กล่าวว่า
งำนกลึงแบบนีต้องใช้สมำธิ จะพลำดไม่ได้ ถ้ำพลำดนันหมำยถึง ไม้ชินนันจะ
เสียไปเลย เสียทังไม้ ทังเงิน ทังเวลำ ผมให้ควำมส้ำคัญกับลวดลำยของลูกแก้วนะ ใช้
เวลำกำรกลึงมำกพอสมควร แหย่มีดลงไปจะต้องระวัง เลียงกำวอยู่ตลอด อย่ำให้ขำด
งำนกลึงมีควำมคมชัดเท่ำไร ยิ่งแตกง่ำยเท่ำนัน แต่ถ้ำท้ำได้ส้ำเร็จนันคือศิลปะที่สวยงำม
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มีมิติ ไม่เหมือนของโรงงำนแน่ ที่ท้ำออกมำบล็อกเดียวกันทังหมด ตรงลวดลำยนีต้องมี
สัดส่วนที่พอดี ไม่เท่ำกันหมด จะต้องดูควำมกลมกลืนประกอบด้วย (ประสิทธิ์ ทัศนำกร,
สัมภำษณ์, 24 ตุลำคม 2560)
จากคากล่าวข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่ากรรมวิธีการกลึงของครูประสิทธิ์ ทัศนากร เป็นกรรมวิธี
ที่ละเอียด ต้องอาศัยสมาธิในการกลึงอย่างมาก เนื่องจากถ้ากลึงงานผิดพลาดนั้นหมายถึงว่าจะต้อง
เสียชิ้นงานนั้นไป ไม่สามารถแก้ไขได้อีก ในกรรมวิธีการกลึงลวดลายของลูกแก้วนี้ครูประสิทธิ์จะใช้วิธี
หยอดกาวร้อนเพื่อให้กาวจับติดกับเนื้อไม้ให้แข็งตัว ป้องกันการแตกหักของงานกลึง ที่มีความคมชัด
ละเอียด ประณีต การกลึงลวดลายในส่วนต่าง ๆ จะมีสัดส่วนที่ถูกกาหนดขึ้นเพื่อให้ได้ความลงตัว
กลมกลืนกัน

ภาพที่ 290 ลูกบิดซอด้วงฝีมือการกลึงของครูประสิทธิ์ ทัศนากร
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4.3.2 การหมักน้า
กรรมวิธีการหมักน้าของครูประสิทธิ์ ทัศนากร เป็นขั้นตอนในสร้างในระหว่างขึ้น
หน้าซอด้วงที่จะช่วยให้หนังที่ทาการขึงตึงนั้นมีความชุ่มชื้น และทาการขึ้นหน้าให้ตึงได้มากที่สุดตาม
กรรมวิธีของท่าน โดยกการนาผ้าชุบน้ามาวางไว้บริเวณหนังที่ทาการขึ้นอยู่หนัง ผ้าชุบน้าจะทาให้หนัง
ได้รับความชุ่มชื้น หนังงูจะสามารถขยายตัวออกเพิ่มขึ้น ครูประสิทธิ์กล่าวว่า
กำรหมักน้ำนีท้ำให้หนังงูขยำยตัวออกเพิ่มขึนกว่ำเดิม คนอื่นมี่ใครท้ำเหมือน
ผมหรอก เขำจะขึนหน้ำด้วยกำรหมุนแป้นให้ตึงเท่ำนันพอ เขำนึกว่ำจะตึงได้เท่ำนัน
นำนไปก็ ห ย่ อ นง่ ำ ย เวลำเอำไปตำกแดดหนั ง ก็ ห ย่ อ นอี ก ผมจะต้ อ งหมั ก น้ ำ ทิ งไว้
ประมำณ 20 นำที แล้วท้ำกำรหมุนแป้นขึนหน้ำให้ตึงขึนอีก หนังที่ถูกน้ำจะขยำยตัว
เต็มที่ นี่เป็นเหตุผลที่ซอด้วงที่ผ่ำนกำรขึนหน้ำซอจำกผม ถึงมีอำยุกำรใช้งำนมำกกว่ำ
คนอื่น ๆ (ประสิทธิ์ ทัศนากร, สัมภาษณ์, 24 ตุลาคม 2560)
จากคากล่าวข้างต้นของครูประสิทธิ์ ทัศนากร แสดงให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะในเชิงช่างที่ทา
การขึ้นหน้าซอด้วงด้วยกรรมวิธีการหมักน้า เพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับหนังงู ก่อนที่จะทาการหมุนตึง
หน้าซอให้แน่นอีกครั้ง กรรมวิธีเช่นนี้สะท้อนให้เห็นว่าครูประสิทธิ์เป็นคนที่มีความละเอียด รอบคอบ
มีความประณีตในการทางานทุก ๆ ขั้นตอน ต้องการให้หนังที่ทาการขึ้นหน้าซอด้วงมีอายุการใช้งาน
ยาวนานขึ้นและการขึ้นหน้าซอให้มีความตึงจะส่งผลทาให้เสียงซอด้วงมีความดัง ใส เพิ่มมากขึ้น
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4.3.3 การเจาะรูด้วยเหล็กเผาไฟ
กรรมวิธีการเจาะรูในส่วนต่าง ๆ ของครูประสิทธิ์ ทัศนากร เป็นกรรมวิธีการเจาะ
แบบโบราณ ด้วยการใช้สว่านเจาะจนทะลุก่อน จากนั้นจะใช้เหล็กเผาไฟให้มีความร้อนสูงจนเหล็กเป็น
สีแดง จึงทาการเจาะเข้าไปจนกว่าจะได้สัดส่วนที่ต้องการ ช่วยให้รูที่เจาะเรียวรับกับก้านของลูกบิด
และกระบอกซอด้วง โดยในปัจจุบันการเจาะรูของช่างทั่ว ๆ ไปและโรงงานอุตสาหกรรมจะเป็นการ
เจาะรูด้วยเครื่องแท่นเจาะส่วนไฟฟ้า ซึ่งรูที่เจาะจะมีขนาดเท่ากันหมด ไม่คานึงถึงความลงตัว ขนาด
ของก้านลูกบิดที่เรียวจากใหญ่ไปเล็กและเดือ ยเสียบกระบอกซอ จึงทาให้มีปัญหาในขั้นตอนการ
ประกอบซอด้วง ซึ่งจะต้องทาการคว้านรูอีกครั้งจนกว่าจะได้ขนาด กรรมวิธีการเจาะรูด้วยเหล็กเผาไฟ
นี้ ครูประสิทธิ์ กล่าวว่า
กำรเจำะรูด้วยเหล็กเผำไฟ ของผมไม่เหมือนใคร ผมใช้สว่ำนเจำะจนทะลุ
แล้ว ผมจะต้องเผำเหล็กให้แดงร้อนมำก ถึงจะเจำะขยำยรูอีก ถ้ำไม่เนือแข็งก็ช้ำหน่อย
เจำะยำก กำรเจำะแบบนีเป็นแบบโบรำณ สมัยนีเขำใช้แท่นเจำะกันหมด รูที่เจำะก็
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เท่ำกัน เวลำใส่ลูกบิดก็เหลือช่องว่ำงสิ เจำะด้วยเหล็กเผำไฟ รูที่เจำะจะเรียว รับกันทัง
หัวท้ำย เวลำใส่ลูกบิด กระบอกซอจะง่ำย ไม่มีช่องว่ำงเหลือและก็ไม่ต้องมำแต่งคว้ำนรู
อะไรเพิ่ม สมัยนีเขำไม่ท้ำกันแล้ว ช้ำด้วย เสียเวลำ แต่ผมต้องกำรคุณภำพ ท้ำแบบ
โบรำณดีกว่ำแท่นเจำะสมัยนี (ประสิทธิ์ ทัศนากร, สัมภาษณ์, 24 ตุลาคม 2560)
การคากล่าวของครูประสิทธิ์ ทัศนากร สะท้อนให้เห็นกรรมวิธีการสร้างซอด้วงที่ยังคงยึด ถือ
ในแบบโบราณ ด้วยเหตุผลที่การเจาะรูด้วยเหล็กเผาไฟจะทาให้รูเรียว สวยงาม มากกว่าการเจาะด้วย
แท่นเจาะสว่านไฟฟ้า โดยท่านจะมุ่งเน้นคุณภาพ ความสวยงามของซอด้วงเป็นหลัก แสดงให้เห็นถึง
ความประณีต ละเอียดอ่อน ซึ่งถือเป็นลักษณะเฉพาะในเชิงช่างของท่านเอง เพราะในปัจจุบัน จะนิยม
การเจาะรูด้วยแท่นเจาะสว่านไฟฟ้า เนื่องจากต้องการความรวดเร็วเป็นหลัก ไม่ได้เล็งเห็นถึงความ
สมดุล ความประณีต ในการประกอบซอด้วงในส่วนของลูกบิด และกระบอกซอด้วงที่มีลักษณะของ
ก้านที่เรียวจากใหญ่ไปหาเล็ก ซึ่งจะทาให้เกิดช่องว่างระหว่างการประกอบอย่างเห็นได้ชัด แตกต่างกับ
กรรมวิธีการเจาะรูด้วยเหล็กเผาไฟของครูประสิทธิ์ ทัศนากร
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4.3.4 หย่องซอด้วง
หย่ อ งซอด้ ว งถื อ เป็ น ส่ ว นประกอบส าคั ญ ที่ ใ ช้ ส าหรั บ รองสายไว้ เ พื่ อ ให้ เ สี ย งที่
สั่นสะเทือนโปร่ง ก่อนส่งผ่านไปยังกระบอกซอด้วง หย่องซอด้วงของครูประสิทธิ์ได้มีการคิดค้นสร้าง
ขึ้นมาใหม่ด้วยตนเอง ด้วยเหตุผลที่ต้องการให้เสียงซอด้วงมีความคมชัด นุ่มนวล ดัง กังวาน โดย
ปรับเปลี่ยนจากหย่องเดิมที่แบนเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ามาเป็นหย่องที่ครูประสิทธิ์ให้ชื่อว่าหย่ อง
ตีนเป็ด สร้างขึ้นจากไม้ไผ่บงที่แก่พอประมาณ นามาเหลาให้ได้สัดส่วนมีขาทั้ง 2 ขายื่นออกไปเพื่อเป็น
ขาค้าสายซอให้มีความห่างที่มากกว่าหย่องปกติ มีช่วงอกเพื่อลองรับสายซอพาดผ่านคล้ายกับหย่อง
ของซอสามสาย ครูประสิทธิ์กล่าวว่า
สมัยก่อนผมก็ใช้หย่องปกตินี่แหละ แต่รสู้ ึกว่ำเสียงยังไม่ดี ยังไม่พอใจ เลยคิด
สร้ำงหย่องเพิ่มควำมสูงที่รองรับสำยขึน พอได้ระยะห่ำงที่ต้องกำรก็เริ่มจินตนำกำร
สร้ำงหย่องให้มีรูปทรงเป็นของเรำเอง ตังชื่อว่ำ หย่องตีนเป็ด มีขำ 2 ข้ำงค้ำหน้ำซอไว้
ตกแต่งให้เล็ก สวยงำม กลมกลืนไป พอเอำมำใส่ก็เสียงดีกว่ำเดิ ม ดัง กังวำน ใส กำร
สร้ำงซอให้เสียงดีเนี่ยต้องอำศัยส่วนประกอบหลำย ๆ อย่ำงรวมเข้ำกัน คิดพัฒนำไป
เรื่อย ต้องท้ำให้ดีที่สุด (ประสิทธิ์ ทัศนำกร, สัมภำษณ์, 15 ตุลำคม 2560)
สรุปได้ว่า ครูประสิทธิ์ ทัศนากร ได้คิดค้นพัฒนาหย่องซอด้วงให้มีรูปลักษณ์แตกต่างออกไป
จากเดิม เพื่อให้หย่องซอนั้นมีประโยชน์สูงสุดในการช่วยเพิ่มคุณภาพเสียงของซอด้วงให้ดัง กังวาน
นุ่มนวล ถือได้ว่าครูประสิทธิ์เป็นครูช่างที่มีการคิดค้นพัฒนาซอด้วงให้มีคุณภาพในทุก ๆ องค์ประกอบ
โดยเห็นได้ชัดเจนจากการคิดประดิษฐ์หย่องซอด้วงขึ้นใช้เอง ถือเป็นลักษณะเฉพาะในเชิงช่าง คานึงถึง
คุณภาพเสียงซอด้วงเป็นหลักจึงเกิดซอด้วงที่เป็นรูปแบบเฉพาะอัตลักษณ์ในเชิงช่างของตนเองอย่าง
แท้จริง
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4.4 การประเมินคุณภาพของเสียงซอด้วง
ครูประสิทธิ์ ทัศนากร เป็นช่างที่มีชื่อเสียงในด้านการสร้างเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสาย
ซึ่งได้แก่ซอด้วงและซออู้ ที่ได้รับความนิยมจากนักดนตรีไทย ศิลปินดนตรีไทยมากมายทั่วประเทศ
ด้วยรูปแบบกระสวน เสียงซอด้วงที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะของตนเอง รวมไปถึงฝีมือการกลึงซอที่มีความ
ประณีต งดงาม ทังนี้ผู้วิจัยจึงทาการสัมภาษณ์ศิลปินดนตรีไทย ผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญทางด้าน
ดนตรีไทย เกี่ยวกับคุณลักษณะของซอด้วงครูประสิทธิ์ ทัศนากร ดังต่อไปนี้
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รองศาสตราจารย์ ดร. โกวิทย์ ขันธศิริ เกิดเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2484 อายุ 76 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 39/88 หมู่ 4 หมู่บ้านเปี่ยมสุข ซอยกันตนา ถนนตลิ่งชัน - สุพรรณบุรี อาเภอบางใหญ่
จั ง หวั ด นนทบุ รี ปั จ จุ บั น เป็ น ข้ า ราชการบ านาญ ภาควิ ช าดุ ริ ย างคศิ ล ป์ คณะศิ ล ปกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มเรียนดนตรีไทยจากครูชิ้น หงส์รัตน์ ครูจานง ราชกิจ ครูหลวงไพเราะเสียงซอ (อุ่น ดูรยชีวิน) ครูแสวง อภัยวงศ์ ครูนิภา อภัยวงศ์
จากการทดลองสีซอด้วงของครูประสิทธิ์ ทัศนากร รองศาสตราจารย์ ดร. โกวิทย์ ขันธศิริ
ได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่า
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หย่องสร้ำงได้สวยมำกนะ หนังงูก็มีกำรขึนหน้ำสวยงำมมีควำมเรียบร้อยดี
กำรลงสีต่ำง ๆ ประณีต ลูกบิดก็มีเอกลักษณ์ของเขำโดยเฉพำะ เป็นรูปร่ำงเหมือนกับ
หมำกรุก ไม้มีน้ำหนักสวยงำม มำดูในเรื่องคันชักหำงม้ำช่วงปลำยครูอยำกให้เก็บให้
เรียบร้อยไม่อยำกให้บำน ใช้หำงม้ำด้ำอย่ำงดีเลยนะ กำรพันรัดอกก็สวยดี เรียบร้อย
สำยซอก็อย่ำงดีเลย ครูนิยมใช้สำยไหมแบบนี คือสำยลวด เวลำเล่นจะไม่ได้ควำมรู้สึก
แบบไทย ควำมรู้สึกของเรำนะให้เป็นไทย ๆ ต้องเป็นสำยไหม ซอคันนีเวลำสีดีสบำยดี
กระบอกเสียงที่ส่งออกไปนี่ดีมำกนะ ดัง กังวำน เสียงพุ่งออกไป ครูจะชอบควำมนุ่ม
ของเสียงซอคันนี เล่นเสียงได้ครบทุกระดับ อย่ำงซอคันนีถือว่ำนุ่มใช้ได้ มีแก้วเสียง สี
ง่ำย ไม่ต้องออกแรงอะไรมำก กดนิวลงไปก็ออกเสียงชัดเจน ทุกนิว ไม่ต้องออกแรงไป
อะไรมำก ควำมเรียบร้อยของซอด้วงก็เรียบร้อยดี ซอด้วงคันนีในบรรดำที่ครูได้สี ๆ
มำนะคันนีก็ถือว่ำเป็นคันหนึ่ง เหมำะกับกำรเดี่ยว เอำไปเล่นกับวงก็สู้เขำได้ เป็น
เครื่องดนตรีที่เล่นแล้วสบำยใจ ครูชอบซอคันนีมำก รู้สึกว่ำไม้ก้ำลังจะแก่ได้ที่ ถึงมี
เสี ย งออกมำได้ ไ พเรำะ มี เ สี ย งออในซอคั น นี นะ (โกวิ ท ย์ ขั น ธศิ ริ , สั ม ภาษณ์ , 12
ตุลาคม 2560)
จากการสั ม ภาษณ์ ร องศาสตราจารย์ ดร.โกวิ ท ย์ ขั น ธศิ ริ พบว่ า รู ป แบบกระสวนของ
ครูประสิทธิ์ ทัศนากรเป็นรูปแบบกระสวนที่มีอัตลักษณ์เฉพาะของตนเอง ลูกบิดมีการกลึงที่มีความ
ประณีตมีเอกลักษณ์ของเขาโดยเฉพาะ รูปทรงสัดส่วนที่ลงตัว มีความประณีตในการกลึง เสียงซอด้วง
มีความนุ่มนวล ดัง กังวาน มีเสียงที่พุ่งออกไปอย่างชัดเจน อีกทั้งยังเป็นซอด้วงที่มีเสียงออ กล่าวคือ
เป็นซอด้วงที่มีเสียงนุ่มนวล หย่องซอด้วงที่มีรูปแบบของตนเอง อีกทั้งซอด้วงคันนี้ยังเป็นซอด้วงที่รอง
ศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ ขันธศิริ ถูกใจ เวลาบรรเลงรู้สึกสบาย เหมาะแก่การนาไปบรรเลงเพลงเดี่ยว
และบรรเลงรวมวง การลงนิ้วในทุกขั้นของเสียงจะได้เสียงซอด้วงที่ชัดเจนครบทุกเสียง แสดงให้เห็นถึง
ฝีมือการสร้างซอด้วงของครูประสิทธิ์ ทัศนากร ที่มีความพิถีพิถันและเป็นซอด้วงที่ได้รับการรับรอง
คุณภาพเสียง รูปทรง สัดส่วน ว่าเป็นซอด้วงที่มีคุณลักษณะของเสียงที่พิเศษ รูปทรงสัดส่วน เหมาะสม
สวยงาม
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4.4.2 รองศาสตราจารย์พิชติ ชัยเสรี

ภาพที่ 295 รองศาสตราจารย์พิชิต ชัยเสรี
รองศาสตราจารย์พิชิต ชัยเสรี เกิดเมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2492 อายุ 68 ปี อาศัยอยู่
บ้านเลขที่ 6 ถนนเย็นอากาศ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันเป็นข้าราชการ
บานาญ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มเรียนดนตรีไทยจากครูมิ ทรัพย์เย็น
ครูสอน วงฆ้อง ครูพริ้ง ดนตรีรส ครูเทวาประสิทธิ์ พาทยโกศล ครูหลวงไพเราะเสียงซอ (อุ่น ดูรยชีวิน) ครูเจริญใจ สุนทรวาทิน คุณหญิงชิ้น ศิลปบรรเลง
จากการทดลองสีซอด้วงของครูประสิทธิ์ ทัศนากร รองศาสตราจารย์พิชิต ชัยเสรีได้แสดง
ความคิดเห็นไว้ว่า
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ตอนแรกที่โทรมำบอกจะมำสัมภำษณ์ซอด้วง จริง ๆ ฉันไม่ใช่คนซอด้วง แต่
ว่ำบังเอิญได้รับหน้ำที่ในวงเสนำะดุริยำงค์ให้เป็นคนซอด้วงเพรำะอำจำรย์เจริญใจให้สี
ฉันก็เลยสีมำเรื่อยนั่นแหละ เพรำะฉะนันจะมำสัมภำษณ์ฉันเรื่องลึกซึงของซอด้วงฉัน
ตอบไม่ได้ แต่ว่ำให้มำตรวจคุณภำพเสียงฉันตอบได้ เพรำะว่ำฉันได้ยินมำเยอะ คันนีดี
อยู่สองประกำร คือซอด้วงปกติแล้ว แต่เก่ำมำ ที่ว่ำดีมันจะมีสองประเภท คือหนึ่งดี
ทำงเดี่ยว มันคล่องไปหมด แตะนิดแตะหน่อยมันเป็นเรื่องเป็นรำวดีไปหมด แต่เสียงไม่
ค่อยดัง พอเข้ำวงจะน้ำเขำก็ไม่ค่อยได้ นี่คือชนิดที่หนึ่ง อีกชนิดหนึ่ง ดีทำงดังแต่ว่ำจะ
ไปเดี่ยวบำงทีต้องใช้ก้ำลัง ใช้ควำมระมัดระวังมำกสักหน่อย ก็เรียกว่ำล้ำบำกใจ ก็ดี
ตรงน้ำวง เพลงหมู่เสียงก็แจ่ว ๆ ไป แต่คันนีดีสองอย่ำง จะเดี่ยวก็ได้ จะสีน้ำวงก็ดี ก็
ต้องนับว่ำช่ำงเขำเก่งจริง ดีทีเดียวแหละ แล้วก็ฝีไม้ลำยมือเหมือนกับเป็นของเก่ำ
ดุริยบรรณเก่ ำ ใช้ได้ ๆ รูปทรงอะไรก็สวย ดี ๆ ฉันพอใจ สัดส่วนก็ใช้ได้ นี่สวยนะ
หำงม้ำ ถ้ำเป็นซอด้วงโบรำณจริง ๆ คันจะเล็ก อย่ำงของคุณตำฉันเนี่ย คันจะเล็ก แล้ว
มันก็จะไม่โขนจะไม่ผำยนัก แหมนี่ผำยเผยงดงำมเชียว อย่ำงโบรำณเขำจะไม่ค่อยผำย
มำก แต่ว่ำพอลงตัวในส่วนของเขำแล้วก็นับว่ำดี เจำะรูก็ดี ลูกบิดท้ำสวย ซอดีแล้วลอง
ใครลองก็ต้องว่ำดี เนี่ยเอำคันนีไปให้ใครเขำก็ว่ำดีทังนันแหละ อย่ำงที่ฉันพูดว่ำดีสอง
อย่ำง เดี่ยวก็ดี วงก็ได้ ใช้ได้ แปลว่ำช่ำงเขำเก่งจริง สำยไหมนี่ดีนะ ไม่เหมือนสำยลวด
อ้ำงว่ำเสียงใส อ้ำงว่ำคม อ้ำงว่ำงันงี ฉันไม่เห็นด้วย ฉันไม่ชอบก็ไม่ชอบ คือที่วิวัฒน์มำ
จนถึงบัดนีมำเป็นจุดสูงสุด เป็นสุดยอดของศิลปะกำรลงตัวในกำรปฏิบัติศิลปะซอด้วง
เนี่ย เรำจะท้ำอะไรไม่ได้ละ วัฒนธรรมที่ลงตัวมีหน้ำที่อะไร เลียนแบบกับพร่้ำสอน
นั่ น เอง เปลี่ ย นแปลงไม่ ไ ด้ เพรำะลงตั ว แล้ ว มี ค นบอกฉั น ว่ ำ ชอบสำยลวด ถ้ ำ
เปลี่ยนเป็นลวดก็ดี เปลี่ยนทรวดทรงก็ดีอะไรก็ดี คน ๆ นันก้ำลังไปอีกทำงแล้ว เขำเริ่ม
ถอยไปหำอะไรแล้วก็ไม่รู้ ซอด้วงคันนีที่ฉันว่ำดีสองหน้ำถ้ำไปเปรียบกับที่เขำดีหน้ำ
เดียวก็ไม่ถึงเขำ ถ้ำสมมติไปเทียบกับซอของคุณตำฉัน ก็สู้ไม่ได้ ถ้ำจะเดี่ยว เพรำะของ
ตำฉันง่ำยกว่ำของเธอ แตะนิดแตะหน่อย ได้ไปหมด ไม่ต้องมำระวังอะไรเลย แต่คันนี
ยังต้องระวัง เพรำะว่ำเหมำะทังสองอย่ำง คล้ำยเหยียบเรือสองแคมจะดีเท่ำกับที่เขำ
เหยียบแคมเดียวไม่ ได้ แต่ที่ดีสองอย่ำงของจะเอนกประสงค์ แล้วก็ว่ำไม่ได้อยู่ใ น
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คุณภำพที่ใช้ได้ ซอคันนีดี แต่ว่ำไม่ได้ดี เท่ำกับที่เขำมีดีอยู่ด้ำนเดียว (พิชิต ชัยเสรี,
สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 2560)
จากการสัมภาษณ์รองศาสตราจารย์พิชิต ชัยเสรี สรุปได้ว่า ซอด้วงของครูประสิทธิ์ ทัศนากร
เป็นซอด้วงที่รูปทรงสัดส่วนสวยงาม มีความประณีตในการกลึง การเลือกใช้วัสดุที่ดี มีคุณภาพ เสียง
ซอด้วงมีไพเราะ นุ่มนวล โดยเป็นซอด้วงที่มีลักษณะเด่น คือ สามารถนาไปบรรเลงรวมวงและบรรเลง
เพลงเดี่ยวได้เป็นอย่างดี ซึ่งถือว่าเป็นซอด้วงที่มีคุณภาพดีและมีอัตลักษณ์เฉพาะ แสดงให้เห็นถึงฝีมือ
การสร้างซอด้วงของครูประสิทธิ์ ทัศนากร ที่มีความพิถีพิถันและเป็นซอด้วงที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
เสียง รูปทรง สัดส่วน ว่าเป็นซอด้วงที่มีคุณลักษณะของเสียงที่พิเศษ รูปทรงสัดส่วนเหมาะสม สวยงาม
4.4.3 รองศาสตราจารย์ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน (ศาสตราภิชาน)

ภาพที่ 296 รองศาสตราจารย์ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน (ศาสตราภิชาน)
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รองศาสตราจารย์ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน เกิดเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2494 อายุ 66 ปี
ปัจจุบันเป็นศาสตราภิชานประจาสาขาวิชาดุริยางค์ไทย ภาควิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย เริ่ ม เรี ย นดนตรี ไ ทยจากครู ท องดี สุ จ ริ ต กุ ล นางสนิ ท บรรเลงการ
(ครูละเมียด จิตตเสวี) ครูหลวงไพเราะเสียงซอ (อุ่น ดูรยชีวิน)
จากการทดลองสีซอด้วงของครูประสิทธิ์ ทัศนากร รองศาสตราจารย์ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน
ได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่า
ณ นำทีเนี่ยที่เห็บปุ๊บ สัดส่วนเป็นยังไง ก็ชอบ สวย ถือว่ำเป็นซอเสียงดีคัน
หนึ่งทีเดียว คือสีสำยเปล่ำแล้วเสียงไม่แตก สำยเปล่ำสำยทุ้ม คันชักเข้ำคันชักออกเป็น
เสียงเดียวกันไหม คันชักเข้ำต่้ำนิดนึง สำยเอกไม่เป็ น เป็นสำยทุ้ม สัดส่วน ขนำด
เหมำะสม พอดี กำรกลึงเรียบร้อย กำรกลึงดี มองสวยสดงดงำม แต่ว่ำเลือกส่วนของ
หน้ำ ต้องค้ำนึงถึงลำยที่เกิดขึนด้วย บำงทีหนังงูมำตรงนีได้หน้ำ ปรำกฏว่ำมองไม่สวย
เหมื อ นมั น แต่ ข องช่ ำ งลำยอยู่ ก ลำงหน้ ำ พอดี แปลว่ ำ เขำพิ ถี พิ ถั น ละเอี ย ดลออดี
ซอบอกแค่นีไม่ได้ ต้องดูสำยดูหำงม้ำดูอะไรอย่ำงนี ครบครันของเครื่อง สำยดี หำงม้ำ
แท้ น้ำหนักไม้ จะดูว่ำฝีมือช่ำงอย่ำงเดียวไม่พอ แต่ซอคันนีดีครบครัน ทังส่วน ทังเสียง
ชอบเสี ย ง ชอบน้ ำ หนั ก ชอบอะไรไปหมด (ปกรณ์ รอดช้ า งเผื่ อ น, สั ม ภาษณ์ , 20
ตุลาคม 2560)
จากการสัมภาษณ์รองศาสตราจารย์ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน สรุปได้ว่า ซอด้วงของครูประสิทธิ์
ทัศนากร เป็นซอด้วงมีน้าหนักที่เหมาะสม รูปทรงสัดส่วนที่ลงตัว มีความประณีตในการกลึง สวยงาม
เรียบร้อยเสียงซอด้วงมีไพเราะ การเลือกใช้วัสดุที่มีความพิถีพิถัน ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพเสี ยงในการ
บรรเลง โดยซอด้วงของครูประสิทธิ์ ทัศนากร เป็นซอที่มีความสวยงามทั้งรูปลักษณ์และคุณภาพเสียง
แสดงให้เห็นถึงฝีมือการสร้างซอด้วงของครูประสิทธิ์ ทัศนากร ที่มีความพิถีพิถันและเป็นซอด้วงที่ได้รับ
การรับรองคุณภาพเสียง รูปทรง สัดส่วน ว่าเป็นซอด้วงที่มีคุณภาพเสี ยงดี มีการกลึงรูปทรงสัดส่วน
เหมาะสม สวยงาม
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4.4.4 ศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์

ภาพที่ 297 ศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์
ศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์ เกิดเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2511 อายุ 49 ปี ปัจจุบัน
เป็นอาจารย์ประจาในสาขาวิชาสังคีตศิลป์ไทย ภาควิชานาฏยสังคีต คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เริ่มเรียนซอสามสายจากบิดาคือ ศาสตราจารย์อุดม อรุณรัตน์ ตั้งแต่อายุ 14 ปี จนได้รับการ
ถ่ายทอดเพลงซอสามสายทั้งสายราชสานักและสายขุนนางไว้ทั้งหมด
จากการทดลองสีซอด้วงของครูประสิทธิ์ ทัศนากร ศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์ได้แสดง
ความคิดเห็นไว้ว่า
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ว่ ำ ด้ ว ยเรื่ อ งไม้ ส วยงำม น้ ำ หนั ก ก้ ำ ลั ง ดี กระสวนมี รู ป แบบของตั ว เองดี
ในเรื่องของน้ำหนักเหมำะสมดีแล้ว กำรกลึงประณีต สวยงำม ในเรื่องของเสียงซอเสียง
ก็ไม่จ้ำไม่ดังมำก ก้ำลังดี นุ่มนวล กังวำนนะ สีสบำยดี สีไม่เหนื่อย กำรลงนิวครบชัดทุก
เสียง คิดว่ำเข้ำรวมวงจะกลมกลืนกันดี แต่ถ้ำจะบรรเลงเดี่ยวก็ดี ได้เหมือนกัน เหมำะ
ทังสองอย่ำง หย่องก็มีรูปแบบของช่ำงเขำ กำรขึนหนังก็สวยงำม ใช้ของดี ตึงดี กำรกลึง
ลูกบิด บัว ก็เรียบร้อย โดยรวมแล้วเป็นซอที่เสียงดี เหมำะส้ำหรับกำรเดี่ยวก็ได้ รวมวง
ก็ดี (พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์, สัมภาษณ์, 12 ตุลาคม 2560)
จากการสั ม ภาษณ์ ศ าสตราจารย์ พ งษ์ ศิ ล ป์ อรุ ณ รั ต น์ สรุ ป ได้ ว่ า รู ป แบบกระสวนของ
ครูประสิทธิ์ ทัศนากรเป็นรูปแบบกระสวนที่มีอัตลักษณ์เฉพาะของตนเอง ซอด้วงมีน้าหนักที่เหมาะสม
รูปทรงสัดส่วนที่ลงตัว มีความประณีตในการกลึง เสียงซอด้วงมีความนุ่มนวล กังวาน มีการประดิษฐ์
หย่องที่มีรูปแบบของตนเองซึ่งส่งผลต่อคุณภาพเสียงในการบรรเลง การลงนิ้วแล้วได้เสียงซอด้วงที่
ชัดเจนครบทุกเสียงเป็นซอด้วงที่สามารถนาไปบรรเลงรวมวงและบรรเลงเพลงเดี่ยวเพื่ออวดฝีมือได้
เป็นอย่างดี แสดงให้เห็นถึงฝีมือการสร้างซอด้วงของครูประสิทธิ์ ทัศนากร ที่มีความพิถีพิถันในการ
สร้างและคัดเลือกวัสดุคุณภาพดีและเป็นซอด้วงที่ได้รับการรับรองคุณภาพเสียง รูปทรง สัดส่วนว่าเป็น
ซอด้วงที่มีคุณลักษณะของเสียงที่พิเศษ ไพเราะ รูปทรงสัดส่วนเหมาะสม สวยงาม
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4.4.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิปปวิชญ์ กิ่งแก้ว

ภาพที่ 298 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิปปวิชญ์ กิ่งแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิปปวิชญ์ กิ่งแก้ว เกิดเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2526 อายุ 34 ปี
ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจาวาขาวิชาสังคีตศิลป์ไทย ภาควิชานาฏยสังคีต มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับ
การถ่ายทอดดนตรีไทยจากศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จตุพร สีม่วง
รองศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี
จากการทดลองสีซอด้วงของครูประสิทธิ์ ทัศนากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิปปวิชญ์ กิ่งแก้ว
ได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่า
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รูปทรงก็สวย ก็มีควำมประณีตในกำรสร้ำง มีควำมตังใจท้ำดีนะ เป็นสัดส่วน
แบบของช่ำงเขำเอง เป็นองค์ควำมรู้ที่ช่ำงเขำได้กลั่นกรองแล้วตกผลึกมำแล้วแหละถึง
รูปแบบกำรสร้ำงซอด้วง เรียกได้ว่ำมีอัตลักษณ์ของช่ำง เสียงก็ชัดเจนดี ดัง กังวำน
ไพเรำะ ระดับเสียง ต่ำง ๆ คือครบ หนึ่ง สอง สำม ก็เดี่ยวถึงขันสูงได้อย่ำงสบำย
ในส่วนที่เป็นรูปลักษณ์รูปทรงซอ ลูกบิด เขำก็มีเอกลักษณ์ที่ไม่ได้ไปลอกเลียนแบบคน
ใดมำ ก็ชัดเจนว่ำเป็นซอของช่ำงเอง ในรูปที่เป็นเม็ดบัวอะไรอย่ำงนี ก็เป็นเอกลักษณ์ดี
ส่วนในเรื่องกำรท้ำสีนี่ก็เรียบร้อย แต่เรื่องของเสียงก็เป็นเอกลักษณ์นะครับ มีควำม
ไพเรำะ แตกต่ำงจำกของคนอื่น ๆ อย่ำงชัดเจน ค้ำว่ำแตกต่ำงไม่ใช่ว่ำของช่ำงอื่นไม่
เพรำะนะ เพรำะ มี ค วำมเป็ น อั ต ลั กษณ์ เพรำะในควำมต่ ำ ง ถ้ ำ เสี ย งดนตรี เ สียง
เดี ย วกั น ทั งหมดมั น คงไม่ เ พรำะ ไพเรำะบนควำมแตกต่ ำ ง (สิ ป ปวิ ช ญ์ กิ่ ง แก้ ว ,
สัมภาษณ์, 12 ตุลาคม 2560)
จากการสั ม ภาษณ์ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ สิ ป ปวิ ช ญ์ กิ่ ง แก้ ว พบว่ า รู ป แบบกระสวนของ
ครูประสิทธิ์ ทัศนากรเป็นรูปแบบกระสวนที่มีอัตลักษณ์เฉพาะของตนเอง กรรมวิธีการกลึงซอด้วงที่มี
ความประณีตมีเอกลักษณ์โดยเฉพาะ รูปทรงสัดส่วนที่ลงตัว มีความประณีตในการกลึง เสียงซอด้วงมี
ความชัดเจนครบทุก ๆ ระดับเสียง สามารถบรรเลงเพลงเดี่ยวได้ถึงขั้นสูง เสียงซอด้วงของครูประสิทธิ์
ทัศนากร เป็นเสียงซอด้วงที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองแตกต่างกับช่างอื่น ๆ อย่างชัดเจน แสดงให้
เห็นถึงฝีมือการสร้างซอด้วงของครูประสิทธิ์ ทัศนากร ที่มีความพิถีพิถันและเป็นซอด้วงที่ได้รับการ
รับรองคุณภาพเสียง รูปทรง สัดส่วน เหมาะสม สวยงาม ถือว่าเป็นซอด้วงที่มีคุณลักษณะของเสียงที่
พิเศษเฉพาะแตกต่างกับช่างอื่น ๆ อย่างชัดเจน
การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญทางด้านดนตรีไทยเกี่ยวกับกรรมวิธีการสร้างซอด้วง
ของครูประสิทธิ์ ทัศนากร จานวนทั้งหมด 5 ท่าน สามารถสรุปได้ว่า ซอด้วงของครูประสิทธิ์ ทัศนากร
มี รู ป แบบกระสวนที่ มี อั ต ลั ก ษณ์ เ ฉพาะของตนเอง กรรมวิ ธี ก ารกลึ ง ซอด้ ว งที่ มี ค วามประณี ต
มีเอกลักษณ์เฉพาะเชิงช่าง รูปทรงสัดส่วนมีความเหมาะสม ลงตัว กลมกลืนกัน มีความประณีตใน
การกลึง มีความพิถีพิถันในการสร้างซอด้วง การเลือกใช้วัสดุที่ดี มีคุณภาพ เสียงซอด้วงมีความชัดเจน
ครบทุก ๆ ระดับเสียง มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองแตกต่างกับช่างอื่น ๆ อย่างชัดเจน อีกทั้งยังเป็น
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ซอด้วงที่มีคุณลักษณะของเสียงที่พิเศษ ไพเราะ ดัง กังวาน มีแก้วเสียง สามารถนาไปบรรเลงรวมวง
และบรรเลงเพลงเดี่ยวได้ ซึ่งถือเป็นคุณสมบัติพิเศษของซอด้วงที่ต้องอาศัยฝีมื อการสร้างอย่างมี
คุณภาพ จึงจะทาให้ซอด้วงมีคุณสมบัติสามารถบรรเลงได้กับการแสดงที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ในการ
บรรเลงรวมวงซอด้วงจะต้องมีเสียงที่ดัง กังวาน กลมกลืนกับวงดนตรีและเครื่องดนตรีนั้น ๆ ในการ
บรรเลงเพลงเดี่ ย วซอด้ ว งจะต้ อ งมี คุ ณ ภาพเสี ย งที่ ดั ง กั ง วาน นุ่ ม นวล และมี แ ก้ ว เสี ย ง โดดเด่ น
เช่นเดียวกัน การควบคุมลงน้าหนักนิ้วในการบรรเลงต้องง่ายและชัดเจน โดยซอด้วงของครูประสิทธิ์
ทัศนากรเป็นซอได้รับการยืนยันจากผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญทางด้านดนตรีไทยว่าเป็นซอที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนสามารถบรรเลงได้ทั้งเพลงเดี่ยวและบรรเลงรวมวง
ตารางที่ 6 แสดงผลการสั มภาษณ์ผู้ ทรงคุณวุฒิและผู้ เชี่ยวชาญทางด้านดนตรีไทยเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของซอด้วงครูประสิทธิ์ ทัศนากร
ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญ

ลักษณะทางกายภาพ

คุณภาพของซอด้วง

ทางด้านดนตรีไทย
รองศาสตราจารย์ ดร. โกวิท ขันธศิริ - หย่องมีรูปทรงได้สวยงาม

- สีแล้วสบาย

- การขึ้นหน้าซอสวยงาม

- สีง่าย

เรียบร้อย

- เสียงดัง กังวาน

- มีฝีมือการกลึงที่ประณีต

- เสียงมีความไพเราะ

- ลูกบิดมีเอกลักษณ์

นุ่มนวล

- น้าหนักเหมาะสม

- การลงนิ้วชัดเจนครบ

- คันชักหางม้าอย่างดี

ทุกระดับเสียง

- พันรัดอกสวยงาม

- มีแก้วเสียง

เรียบร้อย

- มีเสียงออ

- ไม้มีคุณภาพดี

- เหมาะสาหรับบรรเลง
เพลงเดี่ยวและบรรเลงรวม
วง
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ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญ

ลักษณะทางกายภาพ

คุณภาพของซอด้วง

ทางด้านดนตรีไทย
รองศาสตราจารย์พิชิต ชัยเสรี

รองศาสตราจารย์ปกรณ์ รอดช้าง
เผื่อน

- รูปทรงและสัดส่วน

- เหมาะสาหรับบรรเลง

สวยงาม

เพลงเดี่ยวและบรรเลงรวม

- มีการเจาะรูที่ดี สวยงาม

วง

- ลูกบิดมีรูปทรงที่สวยงาม

- คุณภาพเสียงดี

- รูปทรง สวยงาม

- คุณภาพเสียงดี

- สัดส่วน ขนาดเหมาะสม

- เสียงไพเราะ ชัดเจน

- งานกลึงมีความเรียบร้อย
- ใช้วัสดุที่มีคณ
ุ ภาพ
- สายซอมีคณ
ุ ภาพดี
- หางม้ามีคณ
ุ ภาพ
- ไม้มีน้าหนักที่เหมาะสม
ศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์

- รูปแบบกระสวนมีอัต

- เสียงมีความนุ่มนวล

ลักษณ์เฉพาะของตนเอง

- เสียงกังวาน

- ซอด้วงมีน้าหนักที่

- มีแก้วเสียง

เหมาะสม

- สีสบาย สีไม่เหนื่อย

- รูปทรงสัดส่วนที่ลงตัว

- การลงนิ้วชัดเจนครบ

สวยงาม

ทุกเสียง

- การกลึงมีความละเอียด

- เหมาะสาหรับบรรเลง

ประณีต เรียบร้อย

เพลงเดี่ยวและบรรเลงรวม

- มีการประดิษฐ์หย่องที่มี

วง

รูปแบบของตนเอง
- ใช้วัสดุที่มีคณ
ุ ภาพดี
- การขึ้นหนังสวยงาม
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ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญ

ลักษณะทางกายภาพ

คุณภาพของซอด้วง

ทางด้านดนตรีไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิปปวิชญ์ กิ่งแก้ว - รูปทรงก็สวยงาม

- มีคุณภาพเสียงดี

- มีความประณีตในการ

- การลงนิ้วชัดเจนครบ

สร้าง

ทุกเสียง

- สัดส่วนที่เป็นอัตลักษณ์

- เสียงดัง กังวาน

เฉพาะ

- มีเอกลักษณ์ของเสียง

- ลูกบิด มีเอกลักษณ์ของ

แตกต่างจากช่างคนอื่น ๆ

ตนเอง

อย่างชัดเจน

- เม็ดบัวมีเอกลักษณ์
- การทาสีเรียบร้อย
สวยงาม
- งานกลึงมีความประณีต
เรียบร้อย
- วัสดุทใี่ ช้มีคณ
ุ ภาพดี

บทที่ 5
บทสรุป และข้อเสนอแนะ
5.1 บทสรุป
จากการศึกษาเรื่องกรรมวิธีการสร้างซอด้วงของครูประสิทธิ์ ทัศนากร ผลการศึกษาพบว่า
ครูประสิทธิ์ ทัศนากร ทัศนากร ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้การสร้างซอด้วง จากครูบุญมี ฉ่าบุญ
รอด นักดนตรีไทยและช่างท าเครื่องดนตรีไทย ชาวจังหวัดสมุทรสงคราม ครูประสิทธิ์ ทัศนากร
เริ่มทดลองสร้างซอด้วงโดยการปรับเปลี่ยนสัดส่วน รูปทรงซอด้วงในทุก ๆ รูปแบบเพื่อค้นหาสัดส่วน
และเสียงซอด้วงที่ลงตัวเป็นที่พอใจต่อตนเองกับศาสตร์เสียงซอด้วงในอุดมคติ จากนั้นในปี พ.ศ. 2532
ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบขึ้นมาจนเป็นรูปแบบที่มีคุณภาพเสียงและรูปทรงเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของ
ตนเอง และไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบกระสวนอีกเลยจนถึงปัจจุบัน
กรรมวิธีการสร้างซอด้วงของครูประสิทธิ์ ทัศนากร เป็นกรรมวิธีการสร้างที่ละเอียด ประณีต
และเป็นซอด้วงที่มีคุณภาพทุก ๆ คัน กล่าวคือ กรรมวิธีการสร้างของครูประสิทธิ์ ทัศนากร จะเป็นการ
สร้ า งซอด้ ว งที่ เ น้ น คุ ณ ภาพเสี ย ง สั ด ส่ ว นที่ เ หมาะสม สวยงาม วั ส ดุ ที่ ใ ช้ ส ร้ า งจะต้ อ งเป็ น วั ส ดุ ที่
คัดสรรมาอย่างดีแล้ว ซอด้วงของท่านจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เนื่องจากกระบวนการคัดเลือก
วัสดุที่ดี มีคุณภาพ เพื่อมาสร้างซอด้วงทุก ๆ คัน ประกอบกับกรรมวิธีการสร้างด้วยตนเองเพีย ง
คนเดียว การผลิตซอด้วงของครูประสิทธิ์ ทัศนากร จะมีการควบคุม สัดส่วน การกลึงที่ประณีตที่สุด
จนกว่าจะได้กระสวนที่ถูกต้องตามเทคนิคเฉพาะของท่านเอง ด้วยการใช้มีดกลึงจานวน 7 รูปแบบ
จึงเป็นผลทาให้ลวดลายการกลึงมีความงดงาม รวมไปถึงการขัดด้วยกระดาษทรายบกและกระดาษ
ทรายน้าเก็บรายละเอียดของชิ้นงาน การพ่นแล็กเกอร์ สลับกับการขัดจนกว่าชิ้นงานจะเรียบเนียน
สวยงาม แสดงให้เห็นถึงความพิถีพิถัน ละเอียด ประณีต และความตั้งใจในการสร้างอย่างชัดเจน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพเสียงซอด้วงของครูประสิทธิ์ ทัศนากร คือ ขนาดและสัดส่วนของ
คั น ทวน กระบอกซอ คั น ชั ก หย่ อ ง การคั ด เลื อ กวั ส ดุ ที่ มี คุ ณ ภาพมาท าการขึ้ น หนั ง หางม้ า
โดยครูประสิทธิ์ ทัศนากร ให้ความสาคัญกับการกลึงกระบอกซอด้วงที่จะต้องได้สัดส่วนตามรูปแบบที่
ท่านคิดค้นขึ้น อีกทั้งยังมีเคล็ดลับพิเศษของการกลึงกล่องเสียงภายในปากกระบอกของซอด้วงที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะ อันเป็นปัจจัยส่งผลทาให้ซอด้วงของท่านมีคุณภาพเสียงที่แตกต่างออกไปจากช่าง
คนอื่น ๆ อย่างชัดเจน ประกอบกับหย่องซอด้วงที่ท่านคิดค้นสร้างขึ้นเองเพื่อให้เหมาะสมกับซอด้วง
ด้วยประสบการณ์ความรู้ในด้านการสร้างซอที่ได้สั่งสมมาจากอดีตจนเป็นความรู้ที่ตกผลึกถ่ายทอด
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ออกมาผ่านฝีมือการสร้างซอด้วงของท่าน สิ่งเหล่านี้เป็นผลให้ซอด้วงมีคุณภาพเสียงที่คมชัด นุ่มนวล
ดัง กังวาน และมีแก้วเสียงเอกลักษณ์เฉพาะเชิงช่าง จนเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายในสังคม
นักดนตรีไทยประเภทเครื่องสาย จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญทางด้านดนตรีไทย
ทั้ ง 5 ท่ า น ได้ แ ก่ รองศาสตราจารย์ ดร. โกวิ ท ย์ ขั น ธศิ ริ รองศาสตราจารย์ พิ ชิ ต ชั ย เสรี
รองศาสตราจารย์ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน ศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์
สิปปวิชญ์ กิ่งแก้ว เกี่ยวกับสัดส่วนและคุณภาพเสียงซอด้วงของครูประสิทธิ์ ทัศนากร พบว่า ซอด้วงที่
มีคุณภาพที่ดีนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน หากขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปก็จะ
ทาให้ซอด้วงนั้นบกพร่องทางคุณลักษณะที่ดี อันได้แก่ ความลงตัวของรูปทรง สัดส่วน ของซอด้วง การ
คัดเลือกหนังที่มีคุณภาพดีในการขึ้นหน้าซอด้วง การขึ้นหน้าซอด้วง หย่อง คันชัก หางม้าที่มีคุณภาพ
รวมไปถึงสายซอที่มีคุณภาพ โดยปัจจัยทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับช่างผู้สร้างที่มีความรู้และเชี่ยวชาญ เข้าใจ
ในสัดส่วนของกระสวนที่จะส่งผลออกเป็นซอด้วงที่มีคุณภาพทั้งรูปลักษณ์และศาสตร์เสียงที่มีความ
ไพเราะในแต่ละรูปแบบแตกต่างกันไป จากคาสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญทางด้านดนตรีไทย
พบว่า ซอด้วงของครูประสิทธิ์ ทัศนากร ซอด้วงมีความลงตัวในรูปทรงและสัดส่วน มีกรรมวิธีการกลึง
ที่ละเอียด ประณีตในการสร้าง มีคุณภาพเสียงที่ดี ดังกังวานและมีแก้วเสียง อีกทั้งยังเป็นซอด้วงที่มีอัต
ลักษณ์ของเสียงไพเราะ เหมาะสมกับการนาไปบรรเลงเพลงเดี่ยวและบรรเลงรวมวงได้เป็นอย่างดี
5.2 ข้อเสนอแนะ
1. การศึกษาและดาเนินการวิจัย ในเรื่อง กรรมวิธีการสร้างซอด้วงของครูประสิทธิ์ ทัศนากร
ถือเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบทอดภูมิปัญญาด้านงานช่าง งานวิจัยนี้เป็นการศึกษา
กรรมวิธีการสร้างซอด้วงของครูประสิทธิ์ ทัศนากร ควรมีการศึกษากรรมวิธีการสร้างซอสามสายของ
ครูประสิทธิ์ ทัศนากร เพิ่มเติม เพื่อจะเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาด้านงานช่างที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย
สืบต่อไป
2. ศึกษาเรื่องการใช้วัสดุทดแทนในเรื่องของไม้ที่จะนามาสร้างซอด้วง เนื่องจากพันธุ์ไม้ชนิด
ต่าง ๆ หาได้ยาก มีราคาแพงและอาจจะสูญพันธุ์ โดยวัสดุทดแทนควรมีคุณภาพเทียบเท่ากับเนื้อไม้ที่
มีความแข็ง แกร่ง ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพของเสียงซอด้วง
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