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 “สะล้อ”  เคร่ืองดนตรีพื้นบ้านล้านนา เป็นเคร่ืองเล่นดนตรี
ประจ าภาคเหนือ หากบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่คนพืน้เมืองที่อยู่ภาคเหนือจะนึก
ถึงดนตรีพืน้บ้านล้านนา ส่วนใหญ่คงจะนึกถึง "สะล้อและซึง" เป็นอันดับ
แรก เน่ืองจาก สะล้อและซึง เป็นเคร่ืองดนตรีที่เป็นสัญลักษณ์ของดนตรี
พืน้บ้านล้านนาและในปัจจุบันผู้ที่ผลิตเคร่ืองดนตรีพืน้บ้านล้านนาเร่ิมมี
จ านวนน้อยลง เน่ืองจากความนิยมในดนตรีพืน้บ้านก าลังถูกแทนที่ด้วย
เคร่ืองเล่นดนตรีสากล 

 และปัจจุบันโรงเรียนสถานศึกษา ได้มีการบรรจุหลักสูตรการ
เล่นดนตรีพื้นบ้าน เป็นส่วนหน่ึงของการอนุรักษ์การเล่นดนตรีพื้นบ้าน
ล้านนา เคร่ืองเล่นดนตรีสะล้อ ที่มีคุณภาพจึงไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
ทั้งจากบุคคลทีส่นใจศึกษาการเล่นดนตรีพืน้บ้าน  

ส่วนสะล้อทีม่ใีนตลาดกเ็กดิปัญหา เสียงไม่ได้มาตรฐาน ท าให้การเล่นขาด
ความไพเราะ และการเลอืกไม้เนือ้แขง็มากเกนิไปท าให้สะล้อมนี า้หนักมาก 

ท าให้นักเรียนเกดิอาการเมือ่ยล้า 
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     ๑. ความส าคญัของอาชีพ 

- เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและการอนุรักษ์ช่างท าสะล้อ แก้ไข
ปัญหาสินค้ามีไม่เพยีงพอ สะล้อที่มีคุณภาพขาดตลาด  

- เพื่อส่งเสริมการศึกษา ส าหรับเป็นอุปกรณ์ในการเรียนการสอน
ดนตรีพืน้บ้านให้แก่นักเรียนได้สินค้าที่มีคุณภาพ  
  ๒. กลุ่มเป้าหมายของชุดความรู้ท ามาหากนิ 

 -  คนในชุมชน 

 -  ว่างงาน 

 -  ต้องการรายได้เพิม่ 

 -  ผู้สนใจในการเล่นดนตรีพืน้บ้าน 

 ๓. ประโยชน์ที่จะเกดิขึน้ 

  - การผลติสะล้อได้สืบสานต่อไป 

  - โรงเรียนการสอนได้สินค้าที่มีคุณภาพ 

  - ประโยชน์ต่อผู้จัดท าองค์ความรู้ 
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 ๑.๔ ขั้นตอนการจัดท าชุดความรู้ท ามาหากนิ 

 ๑.วิเคราะห์ปัญหาของสะล้อที่เสียงไม่ได้มาตรฐานใน
ท้องถิ่น และตามโรงเรียน 

ทีเ่ปิดหลกัสูตรดนตรีพืน้บ้าน   

 ๒.วิเคราะห์ความต้องการตลาด มีการต้องการสินค้า
สะล้อที่มีคุณภาพเสียงที่ดี แต่ผู้ผลติมีน้อย และท าไม่เพยีงพอต่อ
ความต้องการ 

 ๓.จัดท าชุดประมวลความรู้  
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สะล้อจะประกอบไปด้วย ๒ สาย  

คอื สายทุ้ม และ สายเอก 

สายทุ้มจะเท่ากบั เสียง "โด" (ดีดสายเปล่า) 

สายเอกจะเท่ากบัเสียง "ซอล"  (ดีดสายเปล่า) 
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ส่วนประกอบของสะล้อ 
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วธีิการเล่น 
มือซา้ย จบัคนัสะลอ้ ใชโ้คนหัวแม่มือและร่องน้ิวช้ีคีบ ใตค้อคนั
ทวนให้พอดีกับต าแหน่งท่ีจะสามารถใช้น้ิวทั้ ง ๔ กดลงบน
ต าแหน่งเสียงไดถ้นดัและบงัคบัคนั ซอไม่ใหโ้อนเอนหรือลม้ได้
มือขวา จบัคนัชกัสะลอ้ ให้มืออยูใ่นลกัษณะแบมือ สอดน้ิวกอ้ย 
น้ิวนาง และน้ิวช้ีไวใ้ตค้นัชกัและหางมา้ หัวแม่มืออยู่บนคนัชกั
คลา้ยกบัจบัปากกา แลว้หงายมือบงัคบัให้คนัชกัสะลอ้วางและสี
ในแนวนอนขนานกบัพ้ืน 
จบัสะลอ้ ใชง่้ามมือขวาจบัคนัชกัสะลอ้ 
สีสายเปล่าโดยเร่ิมจากสายดา้นในก่อนให้สีเบาๆอย่าสีแรงมาก
นกั เสียงจะออกมาไม่เพราะ พอสุดคนัชกัแลว้ก็ หมุดสะลอ้เอา
สายคนัสีไปแตะสายด้านนอกแลว้ก็ดนัเขา้ช้าๆจนสุดคนัสีท า
อยา่งน้ีสลบักนัไปจนช านาญ 
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๑.วตัถุประสงค/์เป้าหมาย 
-เพื่อส่งเสริมการพฒันาอาชีพ
และการอนุรักษช่์างท าสะลอ้ 
แกไ้ขปัญหาสินคา้มีไม่เพียงพอ 

สะลอ้ท่ีมีคุณภาพขาดตลาด  
 

๒.ความรู้/ทกัษะส าหรับด าเนินการ 

-ทกัษะดา้นงานฝีมือ ช่างไม ้ 
งานช่างพื้นฐานทัว่ไป 
-ทกัษะพื้นฐานดา้นดนตรี 

๓.เงินลงทุน/การจดัการเงิน 
-ลงทุนเคร่ืองมือคร้ังเดียว 
อุปกรณ์บางอยา่งมีในทุกบา้น 
-ทุนต่อเน่ืองสามารถใชไ้ดห้ลาย
คร้ัง ประหยดัค่าใชจ่้าย 
-รวมตน้ทุน 250฿/อนั ขาย 650฿ 

๔.การจดัการก าลงัคน 
-สามารถท าคนเดียวได ้
-รวมกลุ่มกนัท าได ้
-ใชเ้คร่ืองจกัรทนัสมยัได ้
 (เคร่ืองกลึง เคร่ืองเจาะ) 

๕.เคร่ืองมือ อุปกรณ์ วตัถุดิบ 
เล่ือย ส่ิว คอ้น สวา่น ไขควง 
กาว กระดาษทราย สายเอน็ 
ลูกบิดกีตาร์ ยางสน 
ไมเ้น้ือแขง็ กะลามะพร้าว  

๖.การลงมือท า 
-เตรียมไม ้อุปกรณ์ วดัแบบ 
ตดัส่วนเกิน เจาะ ประกอบ 
ขดักระดาษทราย  
ทดสอบ 

๗.การตลาด 
ขายตามสั่ง  
ขายร้าน OTOP 
ตลาดสินคา้ออนไลน์ 

๘. ปัญหา/กระบวนการแกไ้ข 
ท าคนเดียวงานเสร็จชา้ ควร
ท างานแบบร่วมกลุ่มกนัท า 
ไมอ้าจแตกหรือหกัควรเลือกไม้
ท่ีไม่มีรอยร้าวหรือต าหนิ 

๙.ปัจจยัสู่ความส าเร็จ 
-สินคา้มีความตอ้งการและการ
สั่งท าล่วงหนา้จ านวนท่ีแน่นอน 
 



ความรูท่ี้ตอ้งมี / ทกัษะท่ีตอ้งใช ้

ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 

69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

    มีความรูพ้ื้นฐานดา้น 

       งานฝีมือ                               

   งานช่างไม ้ 

     หรอืช่างท ัว่ไป  

 มีทกัษะการเล่นดนตรี 
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๓.๑ กระบวนการผลติ 

       กระบวนการ/ขั้นตอนในการท า 

๑.เตรียมไม้สัก ให้ได้ขนาดส าหรับท าคันทวน คันสะล้อ เป็นไม้
กลมหรือเกือบวงรีหน้าตัด เสียบทะลุกะลาใกล้ๆขอบที่ปิดด้วย
ตาดสะล้อ นิยมใช้ไม้สัก เบา ลวดลายไม้สวยงาม ความยาว
ประมาณ ๖๕-๗๕ เซนติเมตร  กว้าง ๒.๕ เซนติเมตร 

ตรงปลายคอคันทวนเจาะเซาะร่องเพื่อใส่สายลวดกีตาร์ และ
หลกัสะล้อ ตรงก้นคันทวนให้เรียวเลก็ลง 

๒. ลูกบิด (หลกัสะล้อ) ท าด้วยไม้กลงึเรียวเลก็ลง เสียบตรงปลาย
คอคันทวน ให้ตึงหรือหย่อยเพื่อปรับเสียงตามความต้องการ 
ปัจจุบันใช้ไม้ท าไว้ประดับ แต่ใช้ลูกบิดของกีตาร์โปรงแทน เพื่อ
ความคงทขีองเสียงที่ตั้งไว้และง่ายสะดวกต่อการปรับตั้งเสียง 
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“สะล้อ” 

๓.๑ กระบวนการผลติ 

      - กระบวนการ/ขั้นตอนในการท า 

๓.กระโหลก / กระโหล้ง (กล่องเสียง) ท าด้วยกะลามะพร้าวเจาะ
รูด้านหลังให้เป็นทางออกของเสียง ด้านหน้าปิดด้วยแผ่นไม้บาง 
หรือเรียกว่าตาดสะล้อ  

๔. หย่อง (ก๊อบสะล้อ) เป็นไม้ช้ินเลก็ๆ รวมประมาณ ๑๒ ช้ิน 

 ติดเว้นช่องส าหรับเสียงดนตรีที่แตกต่างกนัแต่ละโน๊ตเสียง และ
ใช้ส าหรับรับรองสายสะล้อ ส่วนล่างให้ยกสูงจากตาดสะล้อ  

อีก ๑ ช้ิน ความยาว ๒.๕ เซนติเมตร ตามขนาดคันทวน สูง
ประมาณ๑ เซนติเมตร 

๕. สายสะล้อ คือสายที่เกิดเสียงขณะถูกสี ท าด้วยสายลวดโลหะ
มี ๒ สาย สายเอกและสายทุ้ม  

 นิยมใช้สายกตีาร์โปร่ง เบอร์ ๑ 
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๓.๑ กระบวนการผลติ 

      - กระบวนการ/ขั้นตอนในการท า 

๖. คันชัก (ก๋งสะล้อ) ท าด้วยไม้ โค้งงอคล้ายคันศร ขึงด้วยหางม้า
หรือสายเอน็เส้นเลก็ๆ ทบไปทบมาหลายสิบทบ ส าหรับสีกบัสาย
สะล้อให้เกดิเสียง ความยาวประมาณ ๕๕ เซ็นติเมตร 

๗. ยางสน ใช้ส าหรับถูสายเอ็นเพื่อให้เกิดความหนืดเสียดสีกับ
สายของคนัชักของสายเอน็ขณะสีกบัสายเสียงของสะล้อ 

แต่เดิมใช้ส่วนที่เป็นเส้นของหางม้าประมาณ ๓๐ เส้น ปัจจุบัน
นิยมใช้สายเอ็นเพราะหางม้าหายากและดูแลยากกว่า ขัดแต่งไม้
ด้วยกระดาษทรายและทาทินเนอร์เพื่อความคงทนและสวยงาม
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รูปแสดงขนาดและสัดส่วนของสะล้อ 
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การผลิต เครื่องเล่นดนตรีพื้นบ้าน  
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 - การจัดการก าลงัคน 

สามารถท าคนเดยีวได้ทุกขั้นตอน 

หรือรวมกลุ่มผลติแต่ละส่วน แบ่งงานตามความถนัด เพือ่ความ
รวดเร็วของการผลติสะล้อ 

 

 

 - เคลด็ลบัในกระบวนการผลติ 

สามารถใช้เคร่ืองจักรทีท่นัสมัยทีม่ีความแม่นย า รวดเร็วมาใช้ใน
ขันตอนการผลติ 
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เงินลุงทุน การจัดการเงิน 

เงินลงทุนแบ่งออกได้สองส่วน  

๑. ต้นทุนคร้ังเดียว เกีย่วกบัอุปกรณ์งานช่างไม้ 

 เลือ่ย ๒๕๐ ฿  ค้อน ๑๕๐ ฿  

 ตลบัเมตร ๙๙ ฿   สว่าน ๙๙๐ ฿ 

 ส่ิว ๑๘๐ ฿   ไขควง  ๕๐ ฿ 

 มีดพร้า ๑๕๐ ฿  แปรงทาสี ๓๐ ฿ 

         รวม ๑,๘๙๙ ฿ 
 ราคาอุปกรณ์อาจแตกต่างตามแต่พืน้ที ่อุปกรณ์บางอย่าง 

 มใีช้งานในบ้านสามารถน ามาใช้ได้ ท าให้ประหยดั 

 ต้นทุนลดลงไปได้อกี 
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“สะล้อ” 

๒. ต้นทุนต่อเน่ือง  

๒.๑ ไม้เนือ้แข็งส าหรับท าคันทวน ท าก๊อบสะล้อ ไม้แดง ไม้
ชิงชัน ส่วนใหญ่นิยมใช้ไม้สัก เพราะมนี า้หนักเบา และ
ลวดลายสวยงาม  ๕๐ ฿           ลูกบิด ๒ อนั ๕๐ ฿  

 กะลามะพร้าวแก่  ๓๐ ฿  สายกตีาร์ ๒ สาย ๔๕ ฿   

 สายเอน็ ๒๐ ฿  รวม ๑๙๕ ฿ 
๒.๒ ดนิสอ ๓ ฿   ยางสน ๒๐ ฿   กระดาษทราย ๒๐ ฿ 

แลคเกอร์หรือทินเนอร์ ๓๕ ฿     ไม้ไผ่/ต้น ๑๕ ฿ 

กาวลาเทก็ซ์ หรือ กาวยางเอนกประสงค์ส าหรับงานไม้  ๓๕ ฿ 

 รวม ๑๒๘ ฿ 
ราคาอุปกรณ์อาจแตกต่างตามแต่พืน้ที ่อุปกรณ์บางอย่างใช้ได้ต่อเน่ือง

หลายคร้ัง ท าให้ประหยดัต้นทุนลดลงไปได้อกี 
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 ต้นทุนคร้ังเดยีว  ๑,๘๙๙ ฿ 

 ต้นทุนต่อเน่ือง ๒.๑ ๑๙๕ ฿ 

 ต้นทุนต่อเน่ือง ๒.๒ ๑๒๘ ฿ 

   รวม  ๒,๒๒๒ ฿ 

 

  ขายสะล้อ อนัละ  ๖๕๐ ฿ 

  ต้นทุนผลติต่ออนั ๒๕๐ ฿ 

   ก าไร/อนั ๖๕๐ – ๒๕๐ = ๔๐๐ ฿ 
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การตลาด 

๑.สินค้ามีลูกค้าส่ังจองล่วงหน้า 

    - ผู้ทีส่นใจการฝึกหัดเล่นดนตรีพืน้บ้านด้วยตัวเอง 

    - โรงเรียนมีหลกัสูตรการสอนดนตรีพืน้บ้าน 

๒.ขายรวมกบัร้านขายเคร่ืองดนตรีสากล 

๓.ร้านของฝากของทีร่ะลกึ ร้าน OTOP 

๔.ขายทางตลาดออนไลน์ 
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ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

ไม้อาจจะแตกหักได้ในขั้นตอนการเจาะ 

ช่างท าสะล้อส่วนใหญ่ท าเป็นอาชีพเสริม 

ท าให้ขาดความต่อเน่ืองในการผลติ 

 

ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 

สินค้ามคุีณภาพ 

และมกีารส่ังจองล่วงหน้า 

 

แนวคดิใหม่ในการพฒันาอาชีพ 

ใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ในขันตอนออกแบบ 
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แหล่งอ้างองิ 

ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 

69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

• เจ้าของความรู้ 

องคค์วามรู้ ช่างซอ 
ช่ือ นายอรุณศิลป์ ดวงมูล 
ท่ีอยู ่๑๐๔ ม.๕ ต.สวก อ.เมืองน่าน  
จ.น่าน  
โทรศพัท ์081 9528 934 

องคค์วามรู้ ครูสอนดนตรีพ้ืนบา้น 
ช่ือ นางดารี หาญสงคราม 
ท่ีอยู ่๔๖ ม.๕ ต.ถืมตอง 
 อ.เมืองน่าน จ.น่าน  
โทรศพัท ์089 9976 916 



ช่ือเร่ือง 
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แหล่งจ าหน่ายวัตถุดบิ
และอุปกรณ์ 

   สินคา้ สายกีตาร์ ลกูบิดยางสน 
    ช่ือร้าน บอล่ีคิมอะไหล่ 

     ขอ้มูลติดต่อ 085 4710 410 
                          

 
 สินคา้ ไมแ้ปรรูป 
 ช่ือร้าน ศรีเมืองน่านคา้ไม ้
 ขอ้มูลติดต่อ 089 8548 618 

 

สินคา้ สายกีตาร์ ลกูบิด ยางสน 
ช่ือร้าน เทพสยามมิวสิค 
ขอ้มูลติดต่อ 081 5304 042 



แผนการถ่ายทอดองค์ความรู้  
และรูปแบบกจิกรรม 

คร้ังที ่1 

 ช่ือกจิกรรม  จัดแสดงสาธิต 

 รูปแบบกจิกรรม เล่นสะล้อซอ และสาธิตการผลติ 

 ระยะเวลาด าเนินการ วนัเมอืงเก่าน่าน 18-20 กนัยายน 2558 

 สถานทีจ่ัดกจิกรรม พพิธิภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน 

 กลุ่มเป้าหมาย เยาวชนและประชาชนทัว่ไป 
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การผลิต เคร่ืองเล่นดนตรีพ้ืนบา้น  
“สะลอ้ “ 

คลงัเอกสารสาธารณะ ดนตรีล้านนา ดนตรีพืน้เมืองล้านนา 
http://www.openbase.in.th/node/6557 

มนต์เสน่ห์แห่งสะล้อ ฝีมือ คุณตาอ้าย ใจขัด 
http://www.technologychaoban.com/news_detail.php?tnid=840 

ซอล่องน่าน แอ่วเฮือนพ่อหนานอรุณศิลป์ ดวงมูล 
https://www.youtube.com/watch?v=kNT1b8u0FS0 

ซอฮ ่างานปอย ระบ าซออ่ือ อรุณศิลป์ ดวงมูล 
https://www.youtube.com/watch?v=S_Knzgxl41M 


