ประเภทเครือ่ งเปา
เครื่องเปา หมายถึงเครื่องดนตรีประเภทที่ใชลมเปาใหเกิดเสียง ซึ่งแบงออกเปน 2
ประเภทคือ
1. ประเภทที่มลี ิ้น ซึง่ ทําดวยใบไม หรือไมไผ หรือโลหะ สําหรับเปาลมเขาไปในลิ้นๆจะ
เกิดความเคลื่อนไหวทําใหเกิดเสียงขึน้ เรียกวา " ลิ้นป " และเรียกเครือ่ งดนตรีประเภทนี้วา " ป "
2. ประเภทไมมีลิ้น มีแตรูบงั คับใหลมทีเ่ ปาหัก มุมแลวเกิดเปนเสียง เรียกวา " ขลุย "
ทั้งปและขลุย มีลักษณะเปนนามวา " เลา " มีวิธเี ปาที่เปนเอกลักษณ คือ การเปาดวยการ
ระบายลมซึง่ ใหเสียงปดังยาวนานติดตอกันตลอด
เครื่องเปาทีม่ ีลิ้น
ปในวงการดนตรีไทยมี9ชนิดคือ
1. ปใน ใชเปากับวงปพ าทยไมแข็งคูกับปนอก
2. ปนอก ใชเปากับวงปพ าทยไมแข็งคูกบั ปใน
3. ปนอกต่ํา ใชเปากับวงปพ าทยในสมัยหนึง่
4. ปกลาง ใชเปากับการแสดงหนังใหญ
5.ปชวาใชเปากับปพาทยนางหงสและเครื่องสายปชวาและวงปก ลอง
6.ปมอญ ใชเปากับวงปพ าทยมอญ
7.ปออ
8.ปจุม
9.แคน
เครื่องเปาที่ไมมีลิ้น
ปในวงการดนตรีไทยมี3ชนิดคือ
1. ขลุยหลิบ
2. ขลุยอู
3. ขลุยเพียงออ

ปใน
เปนเครื่องเปาที่มีลิ้น ผสมอยูในวงปพาทยมา แตโบราณ ที่เรียกวา " ปใน " ก็
เพราะวา ปชนิดนี้ เทียบเสียงตรงกับระดับเสียงที่เรียกวา " เสียงใน " ซึ่งเปนระดับเสียงที่วงป
พาทยไมแข็ง บรรเลงเปนพืน้ ฐาน
• ตัวเลา ทําดวยไมชิงชัน หรือไมพยุง
กลึงใหปอ งกลาง และบานปลายทัง้ สองขาง
ภายในเจาะเปนรูกลวงตลอดหัวทาย มีรสู ําหรับเปดปดนิ้ว 6 รู
โดยให 4 รูบน
เรียงลําดับเทากัน
เวนหางพอควรจึงเจาะอีก 2 รู ระหวางชองตอนกลางของแตละรู
จะกรีดเปนเสน ประมาณ 3 เสนเพื่อใหสวยงาม ตอนหัวและตอนทาย ของเลาปจะมี
วัสดุกลมแบน ทําดวยยาง หรือไมมาเสริม โดยเฉพาะตอนบนสําหรับสอดใสลิ้นปเรียกวา "
ทวนบน " สวนตอนลางจะใชตะกั่วมาตอ สําหรับลดเลื่อนเสียงเรียกวา " ทวนลาง " ตัว
เลาปนอกจากจะทําดวยไม แลวยังพบปซ ึ่งทําดวยหิน เปนของเกาแตโบราณ
ลิ้นป
ประกอบดวย
•

กําพวด ทําดวยโลหะ ลักษณะกลมเล็ก เรียว ภายในโปรง ขางหนึง่ เล็ก ขางหนึ่ง
ใหญ ใบตาล ใชใบตาลแกและแกรง ตัดซอนเปน 4 ชั้น หรือ 4 กรีบ
ผูกรัดดวย
เชือกในลักษณะเงื่อน" ตะกรุดเบ็ด " ใหติดกับกําพวดทางดานเล็ก สวน ทางดานใหญจะ
ถักหรือเคียนดวยเสนเล็กๆ มีขนาดพอดีกับรูปดานบน (รูเปา) เพื่อสอดใสลิ้นปใหแนน

หลักการเปาป
ผูเปานัง่ ในทาพับเพียบ หรือขัดสมาธิ ลําตัวตรง จับปใหรูบังคับเสียงอยูดานบน
โดย
ประเพณีนยิ มใชมือ อยูดา นบน มือซายอยูดานลาง และใหนวิ้ หัวแมมือค้ําอยู ดานใตเลาป
เพื่อใหปอยูในตําแหนงทีเ่ หมาะสม
ใชนิ้วชี้ นิว้ กลาง และนิว้ นางของทัง้ สองมือเปดปดรู
บังคับ เสียงใหมีเสียงสูงต่าํ ตามที่ตองการ สวนนิ้วกอยทัง้ สอง จะใชประคองป แขนทัง้ สอง

ขางยกขึ้นและกางออกพองาม ใหขอศอกอยูต่ํากวาระดับหัวไหล ผูเปาตองอมลิ้นปจนริม
ฝปากชิดทวนบน ตะแคงลิน้ ป 45 องศา
การใชลมเปาป ๒ ลักษณะคือ การใชลมตรง
จากปอด (ทรวงอก) และการใชลมทีถ่ ูกบังคับจากภายในกระพุงแกม
ทัง้ นี้ใชสลับกันใน
ลักษณะทีเ่ รียกวา "ระบายลม " คือการสูบลมจากจมูกไปเก็บไวที่กระพุง แกม แลวบีบลมจาก
กระพุง แกมไปยังลิน้ ในขณะเดียวกัน ก็สบู ลมเขามายังกระพุง แกม ซึง่ ทําตอเนื่องกัน
วิธีเปาป
จากหลักการเปาปดังกลาวกอใหเกิดวิธีเปาและเสียงปท ี่เปนพืน้ ฐานดังนี้
1. เสียงตือ คือเสียงเร
2.เสียงฮอคือเสียงเร(เสียงเดียวกับเสียงที1่ แตนิ้วตางกัน
3. เสียงแฮ คือเสียงมี
4. เสียงฮือฮอๆ คือเสียงซอล-มี
5. เสียงตอ คือเสียงลา
6. เสียงแต คือเสียงที
7. เสียงอือ คือเสียงเรบน (แหบ)
8. เสียงอื๊อ คือเสียงมีบน (แหบ)
9.เสียงอือคือเสียงเรบน(แหบ)เหมือนกับเลข๗
10. เสียงตอ คือเสียงลา (เหมือนกับหมายเลข ๕
11. เสียงตือ คือเสียงซอล (แตเปนเสียงบน ที่ใชบังคับนิ้วเชนเดียวกับตือ-เร แตใชลมดันตางกัน
12. เสียงแต คือเสียงฟา
13.เสียงตือคือเสียงซอล(เหมือนหมายเลข๑๑)
14. เสียงตอ
15. เสียงตอย คือเสียงลา-เร
ล็อค คือเสียงลา- (แตตางกันเนื่องจากการบังคับลิน้ ป)
ในวงปพาทย ปมีหนาที่เปาโดยดําเนินทํานองถี่ๆบาง โหยหวนเปนเสียงยาวบาง มีวิธีดําเนิน
ทํานองที่ผูกพันเปนกลอน อันเปนเอกลักษณเฉพาะของป ดังทีเ่ รียกวา " ทางป " ซึ่งประกอบไป
ดวยวิธกี ารเปาดังตอไปนี้

--เปาเก็บ เปนการเปาดําเนินทํานองดวยพยางคถๆี่ รวมไปกับทํานองเพลง

ดวยวิธีระบาย

ลม
--เปาโหย เปนการเปาทํานองบางตอนใหมีเสียงยาวๆ โดยลากผานเสียงหนึง่ ไปยังอีกเสียง
หนึง่
--เปาตอดเปนการบังคับเสียงใหเกิดความชัดเจนดวยการใชลิ้นตอดบริเวณปลายลิ้นป
--เปาควงเสียงเปนการบังคับเสียงที่ตามออกมาในระดับเสียงเดียวกัน
ในเสียง เดียวกัน ดวยการเปดปดนิ้วเร็วๆ ซึ่ง
--เปาพรม เปนการเปาใหมพี ยางคถี่ๆ
สามารถทําได 2 อยาง คือ พรมนิว้ เดียว (เกิดเสียงคู 2) และพรม ๒ นิ้ว (เกิดเสียงคูสาม) จะ
เกิดเสียงถี่ รัวจนริก
--เปาปริบเปนการบังคับลมและนิ้วใหเกิดเสียงสัน่ ในลักษณะสัน้
--เปาครั่น เปนการทําใหเสียงปสะดุด สะเทือน เชนเดียวกับการขับรอง
นอกจากนัน้ ปใ นยังสามารถเปาลอเลียนเสียงรองไดอยางชัดเจน เชน เปาในเพลงฉุยฉาย
และสามารถเปาเดี่ยวประกอบการแสดงไดอยางสนิทสนม ในชุด " จับนาง " ดวยเพลงเชิดนอก
ในบันดาเครื่องเปาดวยกัน ปในเปนเครื่องเปาที่มีความพิศดาร มีความเปนพิเศษ ทัง้ ตัวป
และตัวผูเปา กลาวคือ

1. มีรูเปา 6 รู แตสามารถเปาไดถึง 17 - 21 เสียง
2. มีรูเปา 6 รู ที่เรียงระยะไมเทากัน แตสามารถเปาเสียงไดเรียงกันมากกวา 6 เสียงขึ้นไป
3.มีวิธีเปาติดตอกันยาวนานโดยไมหยุดหายใจ ดวยวิธีระบายลม ซึ่งไมเหมือนกับเครื่องใดใดใน
โลก

ปนอก, ปนอกต่ํา, ปกลาง ทั้งสามชนิด เปนปท ี่มีลกั ษณะเชนเดียวกับปในทุกอยาง เพียงแตมี
ขนาดและเสียง ตลอดจนวิธกี ารนําไปใชแตกตางกันคือ
•

ปนอก มีขนาดเล็กสุด
ใชเปาในวงปพ าทยชาตรี ในการเลนโนราห หนังตลุง และ
ละคอนชาตรี ตอมาไดเขามาบรรเลงผสมในวงปพาทยไมแข็งเครื่องคูและ เครื่องใหญ
โดยเปาควบคูไ ปกับปใน มีระดับเสียง สูงกวาปใน
มีวิธเี ปาคลายคลึงกับปใน

ปนอกต่ํา มีขนาดใหญกวาปนอก มีเสียงต่ํากวาปนอก จึง เรียกวา " ปนอกต่ํา “ เคยใชเปาในวงป
พาทยมอญมาสมัยหนึง่ ในปจจุบนั มิไดพบเห็นในวงปพ าทย อาจเปนดวยหาคนเปาไดยาก หรือ
ความไมรูเทา ตลอดจนความไมปราณีตของผูบรรเลง ที่ใชปมอญเปาในขณะบรรเลงเพลงไทยใน
วงปพ าทยมอญ ซึ่งทําใหอรรถรสของเพลงไทยผิดเพี้ยนไป
ตอมาเมื่อการคนควาหาขอเปรียบเทียบของปทงั้ 4 ชนิด พบวาปน อกต่ําใชเปาอยูในวง " ตุมโมง
" ประกอบพิธีศพของผูม บี นั ดาศักดิท์ างภาคพืน้ อิสานใตมาแตเดิม และในการเลนโนราหชาตรี
ของชาวภาคใตในปจจุบัน พบวาไดใชปนอกต่ําเปากันเปนพืน้ ฐาน
สําหรับวิธีการเปาปนอกต่ํา เชนเดียวกับไปใน และปนอก เพียงแตใชนวิ้ และเสียงที่
แตกตางกัน
•

ปกลาง เปนปทมี่ ีสัดสวนและเสียงอยูก ลางระหวางปน อกกับปใน จึงเรียกปชนิดนีว้ า " ป
กลาง "ใชเปาประกอบการเลนหนังใหญมาแตโบราณ ซึง่ เปนตนกําเนิดใหเกิดเสียง " ทาง
กลาง " ขึ้น ปจจุบันไมใครไดพบเห็น มีวิธีการเปาเชนเดียวกับปน อกและปใน เพียงแต
ผิด กันที่นวิ้ และระดับเสียง

ปชวา เปนเครื่องเปาอีกประเภทหนึง่ ที่มลี ิ้น ซึง่ นําแบบอยางมาจากชวา
เขาใจวาเขามา
เมืองไทยในคราวเดียวกับกลองแขก โดยเฉพาะในการเปาเพลงประกอบการรํา " กริซ "ใน
เพลง " สะระหมา " ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนตน " ๑ " พบวาปช วาใชเปารวมกับกลองใน
กระบวนพยุหยาตราทางชลมารคและสถลมาคร
นอกจากนัน้ ยังพบเห็นปชวาเปา
ประกอบการเลนกระบี-่ กระบอง และการชกมวย ในงานศพในสมัยโบราณ ปชวาจะเปารวมวง
กับกลองมาลายูทเี่ รียกวา " วงกลองสี่ปห นึ่ง " ประโคมเปนระยะๆ ตอมาลดกลองมาลายู
เหลือ 2 ลูก เรียกวา " วงบัวลอย " ซึ่งเปนเครื่องประโคมศพมาอีกระยะหนึ่ง ตอมาวงบัว
ลอยไดเขามาผสมกับวงปพาทยไมแข็ง โดยเปลี่ยนแปลงเครื่องดนตรีบางชิน้ ในวงปพาทยออก
เรียกวงนัน้ วา " ปพาทยนางหงส " ใชบรรเลงประคมในงานศพมาอีกระยะหนึง่ (ปจจุบันป
พาทยนางหงสมิไดพบเห็นในงานศพ เพราะนิยมใชวงปพาทยมอญมาแทน) สวนประกอบ
และลักษณะของปชวามีดังนี้
•

ตัวเลา ทําดวยไมจริง แบงเปน 2 ทอนๆแรก เรียกวา " เลาป " กลึงใหกลมเรียวยาว
ภายในโปรง ตลอด ตอนโคนกลึงใหใหญออกเล็กนอย มีลูกแกวคั้น ตอนบนของลําป
ใตลูกแกวเจาะรู ๗ รูเรียงลําดับ สําหรับปดเปด และมี " รูนิ้วค้ํา " อยูดานหลังใกลกับ
ลูกแกว อีกทอนหนึง่ เรียกวา " ลําโพงป " ทําดวยไมจริง กลึงใหกลมเรียว ปลายบาน
เหมือนดอกลําโพง ภายในโปรง ตอนกลางกลึงเปนลูกแกวคั่น ตอนบนจะหุมดวยแผน
โลหะบางๆโดยรอบ สวมรับกับตัวลําปไดพอดี

•

ลิ้นป ทําดวยใบตาลแก แกรง ตัดพับซอนเปน 4 กลีบ สอดใสในที่ปลาย " กําพวด "
ซึ่งทําดวยโลหะกลมเล็กยาว ภายในโปรง ผูกดวยเชือกเสนเล็กๆ ดวยเงื่อนตระกรุดเบ็ด
เคียนดวยดายที่โคนกําพวด เพื่อสอดใสใหแนนในรูป เฉพาะลิน้ ปชวาจะมี " กระบังลม "
ซึ่งดําดวยไม หรือกะลา บางกลม สําหรับรองรับริมฝปากขณะเปา สําหรับตัวเลาปชวา

นอกจากจะทําดวยไมแลว ยังสามารถทําใหสวยงามดวยงาทัง้ เลา หรือทําดวยไมประดับ
งา
วิธีเปาปชวา
ทานั่ง
นั่งทาขัดสมาธิ หรือพับเพียบ ลําตัวตรง โดยประเพณีนยิ มใชมือขวาอยูบน มือซายอยูลาง ปด
เปดรูดวยนิว้ ทัง้ สองมือกางแขนพองาม
วิธีเปา
เปาดวยลมในปาก ผานลิน้ ดวยวิธกี ารใชลมตรงจากปอด และเปาดวยการเก็บลมจาก
กระพุง แกมทีเ่ รียกวา " ระบายลม " สามารถเปาไดถงึ 17-20 เสียงเรียงลําดับจากต่ําไปหาสูง
ลักษณะของวิธีเปามีดงั นี้
1.เปาเก็บคือการเปาใหมีพยางคถี่ๆดําเนินติดตอกันตลอด
2.เปาโหยคือการเปาที่มีเสียงยาวไหลเลื่อนระหวางเสียงหนึง่ ไปอีกเสียงหนึ่งอยางสนิท
สนม
3.เปาตอดคือการเปาบังคับเสียงใหเกิดความชัดเจนดวยใชลิ้นคนตอดที่ปลายลิ้นป
4.เปาควงเสียงคือการเปาบังคับใหเสียง ที่ตามออกมาในระดับเดียวกัน โดยใชนวิ้ บังคับ
ตางกัน
5.เปาพรมคือการเปาใหมพี ยางคถี่ๆดวยการขยับนิ้วที่รูปด เปดเร็วๆ
6.เปาปริบคือการเปาที่บงั คับลมและนิ้วใหเสียงสั่นในลักษณะสั้น
7.เปาครั่นคือการเปาใหเสียงสะดุด หรือสะเทือน ดวยการบังคับลมใหสะเทือนมาจาก
ลําคอเชนเดียวกับการรองครั่น การเปาดําเนินทํานองในรูปแบบตางๆที่เรียกวา"ทางป"
ลักษณะการใชลม
มี 2 อยางๆหนึ่ง ใชลมตรงจากปอด (ทรวงอก) อีกอยางหนึ่ง ใชลมจากกระพุง แกมใน
ลักษณะทีเ่ รียกวา " ระบายลม "
การเปาปชวาในรูปแบบตางๆ
-- เปาประกอบการเลนกระบี่-กระบอง
-- เปาประกอบชกมวย
-- เปาวงบัวลอย
-- เปาในวงเครื่องสายปชวา

ปมอญ เปนเครื่องเปาอีกประเภทหนึ่งที่มลี ิ้น ไทยเราไดแบบอยางมาจากมอญ ปจจุบันยัง
ใชเปาอยูในวงปพาทยมอญ มีเสียงดังกังวานมาก เสียงของป " โหย " เปนเสียงที่ไพเราะ
เยือกเย็น ระคนเศรา มีสว นประกอบดังนี้
•

•

ตัวเลา แบงเปน 2 ทอนๆหนึ่งเรียกวา " ตัวเลา " ทําดวยไมจริง กลึงใหกลมเรียวยาว
ภายในโปรงตลอด ตอนปลายกลึงผายออกเล็กนอย ถัดลงมากลึงเปนลูกแกวคั่น สําหรับ
ผูกพันเชือกโยงกับตัวลําโพง ที่ตัวเลาดานหนาเจาะรู 7 รู เรียงตามลําดับเพื่อปดเปดนิ้ว
บังคับเสียง ดานหลังตอนบนเจาะ อีก 1 รู เปน " รูนิ้วค้ํา " อีกทอนหนึง่ เรียกวา"ลําโพง"
ทําดวยโลหะทองเหลือง ลักษณะคลายดอกลําโพง แตใหญกวา ปลายผายบานงุมขึ้น
ตอนกลางและตอนปลายตีเปนลูกแกว ตัวเลาป จะสอดใสเขาไปในลําโพง โดยมีเชือก
เคียนเปนทักษิณาวัฏ ในเงื่อน " สับปลาชอน " ยึดระหวางลูกแกวลําโพงป กับลูกแกว
ตอนบนของเลาป
ลิ้นปทาํ ดวยใบตาลแก และแกรง มีกาํ พวด เชือกกระบังลม ลักษณะเชนเดียวกับลิ้นป
ชวา แตมีขนาด ใหญกวา

ทานั่ง
นั่งในทาขัดสมาธิ หรือพับเพียบ ลําคัวตรง มือขวาอยูบ น มือซายอยูล าง ใชนวิ้ ทัง้ สี่ของมือ
ทั้งสอง ปดเปดรูบังคับเสียง เฉพาะนิ้วหัวแมมือปดเปดรูนิ้วค้ํา
วิธีเปา
เนื่องจากลําโพงปใหญมีนา้ํ หนักมาก เวลาเปาใหลาํ โพงปว างกับพืน้ เอียง 45
องศา เสียงปจะกระทบพืน้ จึงเปนสวนหนึง่ ที่ใหเสียงปมอญดังกังวานมาก วิธีเปาของป

มอญ มีลักษณะคลายคลึงกับปชวาผิดกันที่เสียงของป สามารถเปาจากเสียงต่ําไปหาสูงได
เสียง มีวธิ ีเปาดังนี้
1. เปาเปนเสียงยาวๆ ไลเสียงเรียงลําดับ
2. เปาเก็บ
3. เปาโหย
4. เปาตอด
5. เปาควงเสียง
6. เปาพรม
7. เปาครั่น
8. เปาปริบ
เปาดําเนินทํานอง โดยผสมวิธีดังกลาวเปน " ทางป " สําหรับลมที่ใชเปาก็เชนเดียวกับปชวา
และปใน คือ ใชลม 2 อยางๆหนึง่ เปนลมตรงมาจากปอด และอีกอยางหนึง่ ลมที่มาจากกระพุง
แกม อันเนื่องมาจากการระบายลม

ปออ เปนปของไทยที่เกาแกอยางหนึ่ง ตัวเลาทําดวยไมลวกปลองเดียว ไมมีขอ เขียน
ลวดลายดวยการใชไฟลน หัวและทายเลีย่ มดวยทองเหลือง หรือเงิน ดานหนาเจาะรูสําหรับ
ปดเปดนิ้วบังคับเสียง 7 รู และดานหลังเปนรูนวิ้ ค้ํา 1 รู ลิ้นปน ั้นทําดวยไมออลําเล็กๆ เหลา
ใหบาง ไวทางหนึง่ กลม พันดวยดายเพื่อใหกระชับพอทีจ่ ะเสียบเขาไปในเลาป อีกทางหนึง่

ผาเจียนเปน2ซีกปลายมนตัดไมแบนเขาแนบประกบ
สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ไดทรงอธิบายถึงกําเนิดวงเครื่องสาย
ทําให
พบวา ปออเดิมใชเปาอยูในวงเครื่องสายที่เลียนแบบจีน ซึ่งมี ซอดวง ซออู โดยนําจะเขและป
ออเขามารวม
แลวนําไปผสมกับปช วากลองแขก เรียกวงผสมนี้วา " วงกลองแขกเครื่อง
ใหญ " ซึ่งบรรเลงดวยผูชายลวน ตอมาเรียกวงผสมนี้ใหมวา " วงเครือ่ งสายปชวา "โดยตัดปออ
ออก ใชปชวาซึ่งมากับกลองแขกแทน และในวงเครื่องสายไทยก็ตัดปอ อออก เอาขลุยเพียงออ
มาเปาแทน
ปออ จึงเลิกหายไปจากวงการดนตรีไทยแตนนั้ มา แตสําหรับทางภาคอิสาน
โดยเฉพาะจังหวัดสุรินทร บุรีรัมย ศรีสะเกษ ยังคงนิยมใชเปนเครื่องดนตรีประจําภาคอิสาน
ใต มาจนถึงทุกวันนี้ โดยผสมบรรเลงกับวงกันตรึม ( กลองชนิดหนึง่ ที่คลายกับโทน ) และตรัว
หรือซอกันตรึม ( คลายซออูแตเล็กกวา ) และใชบรรเลงผสมกับวงมโหรีพนื้ บาน คือ ซอดวง
ซออู จะเข ขลุยฯ บรรเลงในงานรื่นเริงทัว่ ไป นอกจากนั้นยังใชบรรเลงในวง " จ็วลมาคร”
สําหรับทรงเจาเขาผีบําบัดโรค ประกอบดวย กันตรึม 2 ลูก ปออ หรือ ปสไล ตรัวเอก ฉิ่ง
ฉาบ
บางครั้งมีรองเคลาไปกับทํานองดนตรีเชนชุดกัลมอร
ปจจุบันปออยังคงนิยมใชบรรเลงตามวงดังกลาวอยางแพรหลายในภาคพืน้ อิสานใต
บรรเลงเคลาไปกับรอง
และบรรเลงเปนเครื่องนําขบวนแหตา งๆ เชนขบวนแหขันหมาก
เจาบาวไปบานเจาสาว
วิธีเปา
เนื่องจากเปนเครื่องดนตรีพนื้ บาน จึงไมมีกฏระเบียบแบบแผนการเปาที่เปนมาตรฐาน
นัก คงนัง่ หรือ ยืนเปา อมทีป่ ลายลิน้ ปในลักษณะเมมริมฝปากเล็กนอย โดยใชลมตรงมาจาก
ปอดและใชนิ้วของมือทัง้ สองขางเปดปดรูบังคับเสียง

ปจุม เปนเครื่องเปาอีกชนิดหนึง่ ที่มีลนิ้ ที่ใชประกอบกับซอพืน้ เมืองของลานนาไทย ซึ่ง
เดิมใชเปาแอวสาวของหนุม ชาวเหนือไปตามละแวกหมูบ าน
เปนเครื่องดนตรีประจํา
ภาคเหนือ หรือลานนา ปจจุบันใชเปารวมสะลอ ซึง กลองเมือง (หรือกลองโปงโปง)
บรรเลงเพลงทีม่ ีสําเนียงเหนือไดอยางไพเราะ มีชื่อเปนนามวา " เลม " ตัวเลา ทําดวยไมลวก
ยาวกวาปออ โดยใชไมลาํ เดียวกันทําเปนปจุมคือ โคนของไมทาํ เปน " ปแม " ถัดจากโคน
ไมจะทําเปน " ปกลางใหญ " ถัดจากปกลาง ใหญทําเปน " ปกอย " สวนปลายไมมาทําเปน "
ปกลาง " หรือ " ปกลางเล็ก “ แตโบราณจะใชปจุม 3 เลม คือ ปแม ปกลาง ปกอยถัด
จากนั้นมาจะเปนปจุม5เลมคือ
1.ปแมม6ี รู
2.ปกลางมี7รู
3.ปกอยมี7รู
4.ปกลางเล็กมี7รู
5.ปกอยนอยมี7รู
ทั้งปจมุ 3 และปจุม 5 ใชมาประมาณกวารอยป ประมาณ 60-70 ป เริ่มใชปจุม 4 เลม
โดยตัดปกอยนอยออก ปจจุบันเห็นวาปแมมีบทบาทนอย จึงเอาซึงเขาเพิ่ม ( ซึงลูกสี่ของซึง
กลาง ) จึงกลายเปนปจุม 3 เลมคือ ปกลาง ปก อย ปเล็ก
แตบางโอกาสถามีผูเปามาก
ก็จะเอาปแมเขามาเปารวมดวย เปน 5 คน แตไมนับวาเปนปจุมหา หรือปจุม 5 เลม ตัวเลม
ทําดวยไมไผลวก ทะลวงขอเอาทางโคน ซึง่ ลําตัวใหญกวาเล็กนอยเปนปลาย เอาทางเล็ก
กวาเปนหัว ตรงหัวตัดใหมีขอตน โดยไมทะลวงขอ คงเหลือและปลอยใหตันไว ปาดขางที่
ใกลจุดหัวเลมเปนรูสี่เหลีย่ มผืนผา เจาะทะลุสําหรับสอดลิ้นทอง เหลือง หรือเงินซึง่ ตีใหแบบน

บางปดรูประกบตรงที่ปาดไวที่ลําตัวเลาเจาะรู
7 รู โดยเจาะใหชอนทะลุ ขึ้นไปทางหัวทีส่ อดใสลิ้น เพือ่ ปดเปดบังคับเสียง
วิธีเปา
ผูเปานัง่ ทาขัดสมาธิ หรือไขวหา ง(แบบพื้นเมือง)ใชปากอมที่หวั เลมจนมิดลิ้น เปาดวยการ
ระบายลม ซึง่ มีอยู 2 แบบคือ ลมนอกและลมใน ลมนอกคือลมที่ใช จากกระพุง แกม และลมใน
คือลมที่เปามาจากปอด ซึง่ จะมีเสียงยาวกวาลมนอก ใชนวิ้ มือทัง้ สองขางปดเปดรูบัง คับเสียง
โดยใชมือซายอยูบน มือขวาอยูลา ง ทัง้ นี้เพื่อ มิใหมือขวาติดกับกระพุง แกม มีวิธเี ปาที่เปน
เสียงดังนี้
1.เสียงยาวคือการเปาใหมีเสียงยาวซึง่ ใชลมใน
2. เสียงเก็บคือการเปาใหมพี ยางคเสียงถีๆ่ ติดกันเปนลําดับ โดยผสมผสานลมนอกกับลม
ในในขณะเดียวกันก็ตอดลิ้นและตอดลมไปดวย
3.เสียงพรม
คือการเปาที่ขยับนิ้วขนลงที่รูปด เปดดวยความถี่และเร็ว
4.เสียงตอดลิน้ คือการเปาทีใ่ ชลิ้นคนสัมผัสปลายลิน้ ป
5.เสียงตอดลมคือการเปาเชนเดียวกับตอดลิ้นแตใชลมชวยดวย
เดิมปจุมจะเปาเพลงสําเนียงลานนาไดผสมผสานกับเครื่องดนตรีอื่นๆได5แบบคือ
1.ใชเปาทํานองเพลงเชียงใหมโดยบรรเลงรวมกับซึง
2. ใชเปาทํานองเพลงเงีย้ ว ซึ่งใชปจุมทัง้ 3 เลม หรือรวมกับซึ่งซึงโดยตัดปกลางและป
แมออก
3. ใชเปากับทํานองเพลงจอย ซึง่ เปนเพลงที่มีความหมายรําพึงรําพันรัก สําหรับแอวสาว
โดยเปาปก อยรวมสะลอ นิยมเลนในตอนค่ําคืนที่อากาศสดชื่น คือพวกชายหนุมชาวเหนือแตเดิม
ตกตอนค่ําจะพากันเดินไปตามบานที่มีหญิงสาว แลวบรรเลงขับรอง หรือไมกพ็ ากันเดิน " จอย
"ไปตามทางในละแวกหมูบา นเฉพาะจอยนี้
จะเลนกันในหมูผูชาย
4.ใชบรรเลงกับทํานองพระลอเปนการใชประกอบในการขับเรื่องพระลอ
5. ใชบรรเลงกับทํานองเพลงพมา
ปจจุบัน นําปจ ุมมาบรรเลงผสมรวมกับ สะลอ ซึงกลองเมือง ขลุย ตลอดจนเครื่องประกอบ
จังหวะเรียกวา " วงพื้นเมืองเหนือ " บรรเลงดวยเพลงลวนๆ และบรรเลงรวมกับรองไดอยางไพเราะ
ตามแบบอยางลานนา

แคน เปนเครื่องเปาอีกชนิดหนึง่ ทีม่ ีลิ้น เปนเครื่องดนตรีประจําภาคอิสาน หรือภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทย จัดวาเปนเครื่องดนตรีที่เกาแก นิยมบรรเลงกับการแสดง " หมอ
รํา " คือการรองเคลาไปกับแคน มีการรําสอดแทรกบาง เปนการเลนทีน่ ิยมกันมากในภาคอิสาน
เชนเดียวกับการแสดงโนราหชาตรีของชาวภาคใต มีลักษณะนามเรียกวา " เตา"
แคนทําดวยไมซาง เปนลําๆ แตละลําเจาะบากตรงกลางเปนชองสีเ่ หลี่ยมผืนผา สําหรับสอดใสลิ้น
ซึ่งทําดวยทองเหลืองหรือเงิน รีดใหบางเชนเดียวกับลิน้ ของ ปจุม หัวและทายเจาะบากเปนรู
สี่เหลี่ยมอีก เพื่อลดเลื่อนเสียงสูงต่ํา จากนั้นนําไมซางที่ใสลิ้นแลวมารวมกันเปน 2 แถวๆละ 8
ลําขนานกัน ทั้งนี้ใหสว นลิน้ หันหนาเขาหากัน และอยูใ นระดับเดียวกัน ใชไมจริงกลึงเปนรูปกลมรี
ตรงกลางมีกระพุงเล็กนอย ถากหรือบาก ตอนกลางใหเปนโพรง ดานหนึ่งเจาะรูสาํ หรับเปา อีก
ดานหนึง่ ตันเรียกวา "เตา" สวมครอบไมซางทั้ง 16 ลําที่บริเวณลิน้ ปดดวยชัน หรือขี้สูด (ขี้แมลง
ชนิดหนึ่ง) เพือ่ มิใหลมรั่วออกมาในขณะเปา เหนือลิน้ ของไมซางแตละลําเจาะรู 1 รูสําหรับปดเปด
นิ้วบังคับเสียง ซึ่ง เรียงลําดับเหนือเตา
สําหรับคูหนาจะหันรูเขาหาปากผูเปา เพื่อให
นิ้วหัวแมมือปดเปดไดสะดวก และใชไมซีกเล็กๆผูกมัดไมซางใหรวมกันทั้งตอนบนและตอนลาง
เพื่อใหสวยงามจะตัดไมซางตอนบนใหมีขนาดลดหลัน่ กัน
วิธีเปาแคน
ผูเปายืน หรือนั่งในทาขัดสมาธิ มือทั้งสองจับแคน โดยใชอุงมือทัง้ สองประคองเตาแคน ใช
นิ้วชี้ นาง และนิ้วกลาง ปดเปดรูดานขาง และใชนิ้วหัวแมมือปดเปดรู คูหนา สําหรับนิ้วกอยใช
ประคองแคนอีกทีหนึง่ ผูเปาๆลมเขาไปในรูเตาแคนดานหนา ประคองริมฝปากใหพอ เหมาะกับรู
เปา เพื่อมิใหลมรั่วออกมา ใชเปาและดูดลมเขาออก บางครั้งใชปลายลิ้นเขาชวย เปนเครื่อง
ดนตรีที่มีความพิศดาร และ พิเศษอีกชิ้นหนึง่ นอกเหนือจากป คือ การเรียงลําดับเสียงแตละคูที่ไม
ตรงกัน เชน นิ้วมือซายอยูที่ไมซางขางหนึง่ อีกนิ้วหนึง่ อยูท ี่ไมซางอีกขางหนึ่ง และลําดับที่ไม
ตรงกัน มีเอกลักษณเฉพาะตัวอยางหนึ่งคือ จะมีเสียงเพี้ยนเปนครึ่งเสียงอยู1 เสียวิธีเปาและ

เสียงของแคนมีดังนี้
1. เปาเสียงยาว คือการเปาเสียงแตละเสียงยาว
2. เปาเก็บ คือการเปาใหมพี ยางคถโี่ ดยตลอด เปนทํานองเพลง
3.เปาพรมคือการใชนิ้วขยับปดเปดอยางเร็วและถี่
4. เปาตอดลิ้น คือการเปาที่ใชลนิ้ คน สัมผัสกับริมฝปาก ใหลมทีเ่ ปาออกมามีเสียงสดุด
5. เปาเสียงประสาน
คือการใชข้สี ูดอุดรูนิ้วลําที่แปดไวเพื่อใหมีเสียงแทรกประสาน
ในขณะทีน่ ิ้วอืน่ ดําเนินทํานอง อันเปนเอกลักษณอยางหนึ่งของการเปาแคนที่เปนเพลงพื้นเมืองที่
เรียกวา"ลาย"
ปจจุบันไดมีผนู ําแคนหลายๆเตา เทียบเสียงและขนาดตางกัน มาเปาเปนวงเรียกวา " แคน
วง " เปาเพลงไทย โดยเฉพาะเปนเพลงสําเนียงลาว ทัง้ นี้จะไมปดรูของไมซางอันที่ 8 คงใชเสียง
ตรงตลอด เพื่อใหสะดวกกับการเปาเพลงไทย ไดมีผูคิดทําแคนขึ้นไมซางที่ใหญ กลึงเตาให
สวยงาม และมีเพียง 7 ลํา ในเตาหนึง่ พบเห็นมากทางจังหวัดราชบุรี โดยเฉพาะในการนําไป
บรรเลงผสมกับวงสากล
บรรเลงเพลงลูกทุง
สําหรับลายแคนจะมีมากมายหลายอยาง ซึง่ มีมาแตโบราณ บรรเลงสืบทอดกันมาจนถึง
ปจจุบัน และเปนที่นยิ มกันมากในการนําแคนมารวมวงกับ พิณ โหวด ไห กลอง เรียกวา " วง
ดนตรีอิสาน " บรรเลงและขับรองเพลงลูกทุง และลายตางๆ ของอิสาน มีผูแสดงมารําประกอบ
อยางสนุกสนาน

ขลุย เปนเครื่องเปาที่ไมมีลนิ้ ทําดวยไมลวก ไมชิงชัน มีลักษณะกลม เล็กยาว ตัดดานหนึ่ง
ไวขอ ดานหนา เจาะรู 7 รูเรียงลําดับสําหรับปดเปดบังคับเสียง ดานหลังเจาะ 1 รู เรียกวา "
รูนิ้วค้ํา " ดานลางเจาะอีก 2 รูสําหรับรอยเชือก เหนือรูปดเปดเจาะเปนชอง เรียกวา " รู
ปากนกแกว " สําหรับลมที่หกั เหออกมา ใชไมสักอุดที่หวั ไมลวกเกือบเต็ม บากเปนชอง
เล็กนอย สําหรับเปา เรียกวา " ดากขลุย " บากภายในใหเปนที่ หักเหของลม รองลงมาจากรู

ปากนกแกวเจาะอีกหนึง่ รูเรียกวา " รูเยื้อ " เพื่อปดดวยเยื้อหัวหอม จะมีเสียงสัน่ ขึ้น เมื่อ
เรียบรอยแลวจะนําไปทําลาย โดยการใช ตะกั่วหลอมเหลมใหแดง แลวนํามาลาดลงที่ผิวขลุย
สีดําจะขึ้นเปนลายที่ขลุย ซึง่ เรียกชื่อลายตางๆกัน เชนลายหิน ลายพิกุล เปนตน การสราง
ขลุยในสมัยตอมาไดพัฒนาไปมาก โดยเฉพาะหมูบานทําขลุย หลังวิทยาลัยบานสมเด็จ
เจาพระยา นายจรินทร กลิน่ บุปผา ทานหนึง่ ทีพ่ ัฒนาการสรางขลุย โดยใชไมตางๆทําขลุย
ได มากมายหลายอยาง เชน ทําดวยไมชงิ ชัน ไมนางพญางิ้วดํา ไมพยุง ไมลกฟา ไมสะแม ไม
มะริด ไมมะเกลือเปนตน บางเลาประกอบงา บางเลาทําดวยงาทัง้ เลา บางเลามีโลหะปด
ผิวนอก นอกจากทําดวยไมตางๆแลวยังพัฒนาใหเสียงขลุยสามารถเลือ่ นเสียงต่ําสูงได โดยทํา
เปนเกลียวบิดเขาออก
ขลุยที่ใชในวงการดนตรีของไทยมี3ขนาดใชบรรเลงกับวงดังนี้
1. ขลุยเพียงออ ขนาดกลาง ใชเปาในวงเครื่องสาย มโหรี และปพ าทย ไมนวมมีหนาที่
เปาดําเนินทํานองเก็บถี่ๆหรือเปาโหยหวนเปนเสียงยาว
2. ขลุยหลิบ ขนาดเล็ก ใชเปาคูกับขลุยเพียงออ ในวงเครื่องคู หรือเครื่องใหญในวง
เครื่องสายและวงมโหรีมหี นาที่เปาดําเนินทํานองไปในทางเสียงสูง
3. ขลุยอู มีขนาดใหญ ใชเปาในวงปพ าทยดึกดําบรรพ มีหนาที่เปาดําเนินทํานองหางๆ
หลักการเปาขลุย
ทานั่ง
นั่งทาขัดสมาธฺ หรือพับเพียบ ลําตัวตรง
ทาจับ
ปกติประเพณีนยิ ม มือขวาจับดานบน มือซายจับดานลาง นิ้วทั้งสองมือปดเปด
รูบังคับเสียง สําหรับนิ้วหัวใชปดเปดรูนิ้วค้ํา และชวยประคองตัวเลาไปในตัว แขนกาง
ออกพองาม
วิธีเปา
ใชริมฝปากแตะเลาขลุยใชลมตรงจากปอดและลมที่มาจากกระพุงแกมในลักษณะเหมือน
ผิวปาก ขณะเปาลมเขาไปในรูเปา นิว้ มือทั้งสองขาง จะกดรูใหมิด เสียงขลุยจะดังออกมาตาม
ระดับเสียงมีลกั ษณะทีเ่ ปาเปนพืน้ ฐานดังนี้
1. การเปาตอด คือการใชลมเปาตัดที่เปนชวงๆไปตามหนวยเสียงที่ตองการ และเปา

ลมเปลา
2. การเปาลมเปลา คือคือการใชลมเปาเขาไปในลักษณะยาว เบา แรง หรือหยุดเสียง
หลักการเปาทัง้ 2อยางจะทําใหเกิดเสียงและวิธีการดังนี้
- เปาเก็บ คือการเปาที่มีพยางคถี่ตดิ กันโดยตลอด จนเกิดเปนลักษณะเฉพาะตัวที่
เรียกวา"ทางขลุย"
- เปาโหย คือคือการเปาทีม่ ีเสียงยาวๆ ลดเลื่อนระดับเชื่อมโยงกับเสียงอื่นๆไดอยาง
สนิทสนม
-เปาตอดคือการเปาที่ใชลิ้นตัดลมเปนชวงๆไปตามหนวยเสียงที่ตองการ
-เปาพรมคือการเปาใหมีพยางคถี่ๆโดยการปดเปดรูเร็วๆ
-เปาปริบคือการเปาบังคับลมและนิ้วใหเกิดเสียงสั่นในลักษณะสั้น
-เปาครั่นคือการเปาที่ทาํ ใหเสียงสะดุดหรือสั่นสะเทือนดวยการบังคับลมใหสะเทือนมา
จากลําคอ เชนเดียวกับครั่นในการรอง และวิธีเปาขลุยมีดังนี้
แหลงที่มา http://www.siammelody.com/thaimusic/ded.htm

