
ประเภทเครือ่งเปา 

เครื่องเปา    หมายถงึเครื่องดนตรีประเภทที่ใชลมเปาใหเกิดเสียง ซึ่งแบงออกเปน 2 
ประเภทคือ 
      1. ประเภทที่มล้ิีน ซึง่ทาํดวยใบไม  หรือไมไผ  หรือโลหะ   สําหรับเปาลมเขาไปในล้ินๆจะ
เกิดความเคลื่อนไหวทําใหเกิดเสียงขึน้ เรียกวา " ล้ินป " และเรียกเครือ่งดนตรีประเภทนี้วา " ป "  
          2. ประเภทไมมีล้ิน      มีแตรูบังคับใหลมทีเ่ปาหัก    มุมแลวเกิดเปนเสียง เรียกวา " ขลุย "  

      ทั้งปและขลุย มีลักษณะเปนนามวา " เลา " มีวิธเีปาที่เปนเอกลักษณ คือ การเปาดวยการ
ระบายลมซึง่ใหเสียงปดังยาวนานติดตอกนัตลอด 
 
    เครื่องเปาทีม่ีลิ้น 
      ปในวงการดนตรีไทยมี9ชนิดคือ 
      1.  ปใน ใชเปากับวงปพาทยไมแข็งคูกับปนอก     
 2.  ปนอก ใชเปากับวงปพาทยไมแข็งคูกบัปใน     
      3.  ปนอกต่ํา  ใชเปากับวงปพาทยในสมัยหนึง่                   
      4.  ปกลาง  ใชเปากับการแสดงหนังใหญ        
      5.ปชวาใชเปากับปพาทยนางหงสและเครื่องสายปชวาและวงปกลอง 
      6.ปมอญ  ใชเปากับวงปพาทยมอญ            
         7.ปออ 
         8.ปจุม             
         9.แคน 
    เครื่องเปาที่ไมมีลิ้น 
      ปในวงการดนตรไีทยมี3ชนิดคือ 
            1. ขลุยหลิบ 
            2. ขลุยอู 
            3.  ขลุยเพียงออ 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ปใน เปนเครื่องเปาที่มีล้ิน   ผสมอยูในวงปพาทยมา  แตโบราณ   ที่เรียกวา " ปใน "  ก็
เพราะวา  ปชนิดนี ้ เทียบเสยีงตรงกับระดับเสียงที่เรียกวา " เสียงใน "   ซึ่งเปนระดับเสียงที่วงป
พาทยไมแข็ง บรรเลงเปนพืน้ฐาน 

• ตัวเลา ทําดวยไมชิงชนั หรือไมพยุง  กลงึใหปองกลาง และบานปลายทัง้สองขาง         
ภายในเจาะเปนรูกลวงตลอดหัวทาย   มีรูสําหรับเปดปดนิ้ว 6 รู       โดยให 4  รูบน
เรียงลําดับเทากัน        เวนหางพอควรจงึเจาะอีก 2 รู   ระหวางชองตอนกลางของแตละรู 
จะกรีดเปนเสน ประมาณ 3 เสนเพื่อใหสวยงาม   ตอนหวัและตอนทาย  ของเลาปจะมี
วัสดุกลมแบน ทําดวยยาง หรือไมมาเสรมิ โดยเฉพาะตอนบนสาํหรบัสอดใสล้ินปเรียกวา " 
ทวนบน "  สวนตอนลางจะใชตะกั่วมาตอ     สําหรับลดเลื่อนเสียงเรียกวา " ทวนลาง "  ตัว
เลาปนอกจากจะทาํดวยไม  แลวยังพบปซึ่งทาํดวยหนิ เปนของเกาแตโบราณ       ล้ินป
ประกอบดวย  

• กําพวด    ทําดวยโลหะ     ลักษณะกลมเล็ก  เรียว ภายในโปรง   ขางหนึง่เล็ก ขางหนึ่ง
ใหญ ใบตาล   ใชใบตาลแกและแกรง      ตัดซอนเปน  4 ชั้น หรือ 4 กรีบ       ผูกรัดดวย
เชือกในลักษณะเงื่อน" ตะกรุดเบ็ด "  ใหติดกับกําพวดทางดานเล็ก  สวน  ทางดานใหญจะ
ถักหรือเคียนดวยเสนเล็กๆ มขีนาดพอดีกับรูปดานบน (รูเปา) เพื่อสอดใสล้ินปใหแนน 

หลักการเปาป 
ผูเปานัง่ในทาพับเพยีบ หรือขัดสมาธิ ลําตัวตรง  จบัปใหรูบังคับเสียงอยูดานบน    โดย
ประเพณีนยิมใชมือ  อยูดานบน มือซายอยูดานลาง และใหนิว้หวัแมมือคํ้าอยู  ดานใตเลาป
เพื่อใหปอยูในตําแหนงทีเ่หมาะสม       ใชนิ้วชี ้นิว้กลาง และนิว้นางของทัง้สองมอืเปดปดรู
บังคับ เสยีงใหมีเสียงสูงต่าํตามที่ตองการ สวนนิ้วกอยทัง้สอง จะใชประคองป       แขนทัง้สอง

 



ขางยกขึ้นและกางออกพองาม   ใหขอศอกอยูตํ่ากวาระดับหัวไหล    ผูเปาตองอมลิ้นปจนริม
ฝปากชิดทวนบน ตะแคงลิน้ป  45 องศา     การใชลมเปาป ๒ ลักษณะคือ  การใชลมตรง
จากปอด (ทรวงอก)  และการใชลมทีถู่กบังคับจากภายในกระพุงแกม     ทัง้นี้ใชสลับกันใน
ลักษณะทีเ่รียกวา "ระบายลม "  คือการสบูลมจากจมูกไปเก็บไวที่กระพุง แกม  แลวบีบลมจาก
กระพุงแกมไปยังลิน้  ในขณะเดยีวกนั  ก็สูบลมเขามายังกระพุงแกม  ซึง่ทาํตอเนื่องกนั 

วิธีเปาป 

จากหลักการเปาปดังกลาวกอใหเกิดวิธีเปาและเสียงปที่เปนพืน้ฐานดังนี ้
1. เสียงตือ  คือเสียงเร                     
2.เสียงฮอคือเสียงเร(เสียงเดยีวกับเสยีงที1่แตนิ้วตางกัน 
3. เสียงแฮ  คือเสียงม ี                     
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  ที่ใชบังคบันิ้วเชนเดียวกับตือ-เร   แตใชลมดันตางกนั    
 12. เสียงแต  คือเสียงฟา                     
 13.เสียงตือคือเสียงซอล(เหมือนหมายเลข๑๑) 
 14. เสียงตอ 

 15. เสียงตอย คือเสียงลา-เร        

     ล็อค  คือเสียงลา-   (แตตางกนัเนื่องจากการบังคับล้ินป)  

ในวงปพาทย ปมีหนาที่เปาโดยดําเนนิทาํนองถี่ๆบาง   โหยหวนเปนเสียงยาวบาง     มวีิธีดําเนนิ
ทํานองที่ผูกพนัเปนกลอน  อันเปนเอกลักษณเฉพาะของป     ดังทีเ่รียกวา " ทางป "  ซึ่งประกอบไป
ดวยวิธกีารเปาดังตอไปนี ้



 
        --เปาเกบ็  เปนการเปาดําเนินทํานองดวยพยางคถี่ๆ รวมไปกับทํานองเพลง    ดวยวิธีระบาย
ลม 
        --เปาโหย   เปนการเปาทาํนองบางตอนใหมีเสยีงยาวๆ โดยลากผานเสียงหนึง่ไปยังอีกเสียง
หนึง่ 
        --เปาตอดเปนการบงัคบัเสียงใหเกิดความชัดเจนดวยการใชล้ินตอดบริเวณปลายลิ้นป 
        --เปาควงเสียงเปนการบังคับเสียงที่ตามออกมาในระดับเสียงเดยีวกัน 
        --เปาพรม   เปนการเปาใหมพียางคถี่ๆ     ในเสียง เดียวกนั ดวยการเปดปดนิ้วเร็วๆ ซึ่ง
สามารถทําได 2 อยาง คือ พรมนิว้เดียว   (เกิดเสียงคู 2) และพรม   ๒ นิ้ว (เกิดเสียงคูสาม)   จะ
เกิดเสียงถี่ รัวจนริก     
        --เปาปริบเปนการบังคบัลมและนิ้วใหเกิดเสียงสัน่ในลักษณะสัน้ 
        --เปาครั่น    เปนการทาํใหเสียงปสะดุด     สะเทือน   เชนเดียวกบัการขับรอง   

      นอกจากนัน้ปในยังสามารถเปาลอเลียนเสยีงรองไดอยางชัดเจน เชน เปาในเพลงฉุยฉาย 
และสามารถเปาเดี่ยวประกอบการแสดงไดอยางสนิทสนม  ในชุด " จบันาง " ดวยเพลงเชิดนอก  

      ในบันดาเครื่องเปาดวยกนั ปในเปนเครื่องเปาที่มีความพิศดาร มีความเปนพิเศษ ทัง้ตัวป 
และตัวผูเปา กลาวคือ     

 

1. มีรูเปา 6 รู  แตสามารถเปาไดถึง 17 - 21  เสียง                               
2. มีรูเปา 6 รู  ที่เรียงระยะไมเทากัน   แตสามารถเปาเสยีงไดเรียงกันมากกวา 6 เสียงขึ้นไป        

3.มีวิธีเปาติดตอกันยาวนานโดยไมหยุดหายใจ ดวยวิธีระบายลม ซึ่งไมเหมือนกับเครื่องใดใดใน
โลก  

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

ปนอก, ปนอกต่ํา, ปกลาง ทั้งสามชนดิ เปนปที่มีลักษณะเชนเดยีวกับปในทกุอยาง เพียงแตมี
ขนาดและเสียง ตลอดจนวิธกีารนาํไปใชแตกตางกนัคือ 

• ปนอก  มีขนาดเล็กสุด      ใชเปาในวงปพาทยชาตรี   ในการเลนโนราห หนงัตลุง  และ
ละคอนชาตรี ตอมาไดเขามาบรรเลงผสมในวงปพาทยไมแข็งเครื่องคูและ   เครื่องใหญ 
โดยเปาควบคูไปกับปใน มีระดับเสียง สูงกวาปใน  มีวิธเีปาคลายคลงึกับปใน               
   

ปนอกต่ํา มีขนาดใหญกวาปนอก มีเสียงต่ํากวาปนอก  จึง เรียกวา " ปนอกต่ํา “ เคยใชเปาในวงป
พาทยมอญมาสมัยหนึง่  ในปจจุบันมิไดพบเหน็ในวงปพาทย  อาจเปนดวยหาคนเปาไดยาก หรือ
ความไมรูเทา ตลอดจนความไมปราณีตของผูบรรเลง ที่ใชปมอญเปาในขณะบรรเลงเพลงไทยใน
วงปพาทยมอญ ซึ่งทําใหอรรถรสของเพลงไทยผิดเพี้ยนไป         

 ตอมาเมื่อการคนควาหาขอเปรียบเทยีบของปทัง้ 4 ชนดิ    พบวาปนอกต่ําใชเปาอยูในวง " ตุมโมง  
"  ประกอบพิธีศพของผูมบัีนดาศักดิท์างภาคพืน้อิสานใตมาแตเดิม  และในการเลนโนราหชาตรี
ของชาวภาคใตในปจจุบัน พบวาไดใชปนอกต่ําเปากันเปนพืน้ฐาน 

      สําหรับวธิีการเปาปนอกต่ํา เชนเดียวกบัไปใน และปนอก เพยีงแตใชนิว้และเสียงที่
แตกตางกนั 

• ปกลาง    เปนปทีม่ีสัดสวนและเสียงอยูกลางระหวางปนอกกับปใน จงึเรียกปชนิดนีว้า " ป
กลาง "ใชเปาประกอบการเลนหนังใหญมาแตโบราณ ซึง่เปนตนกาํเนดิใหเกิดเสียง " ทาง
กลาง " ข้ึน       ปจจุบันไมใครไดพบเห็น มีวิธีการเปาเชนเดียวกับปนอกและปใน เพียงแต
ผิด กันที่นิว้และระดับเสียง  

 



 

 

 

 

 

 

ปชวา เปนเครื่องเปาอีกประเภทหนึง่ที่มล้ิีน ซึง่นาํแบบอยางมาจากชวา    เขาใจวาเขามา  
เมืองไทยในคราวเดียวกับกลองแขก  โดยเฉพาะในการเปาเพลงประกอบการรํา " กริซ "ใน
เพลง " สะระหมา "   ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนตน " ๑ "  พบวาปชวาใชเปารวมกับกลองใน
กระบวนพยหุยาตราทางชลมารคและสถลมาคร      นอกจากนัน้ยงัพบเห็นปชวาเปา
ประกอบการเลนกระบี-่กระบอง และการชกมวย ในงานศพในสมัยโบราณ  ปชวาจะเปารวมวง
กับกลองมาลายทูีเ่รียกวา " วงกลองสี่ปหนึ่ง "  ประโคมเปนระยะๆ   ตอมาลดกลองมาลายู
เหลือ 2 ลูก เรียกวา " วงบวัลอย "    ซึ่งเปนเครื่องประโคมศพมาอกีระยะหนึ่ง   ตอมาวงบัว
ลอยไดเขามาผสมกับวงปพาทยไมแข็ง  โดยเปลี่ยนแปลงเครื่องดนตรีบางชิน้ในวงปพาทยออก
เรียกวงนัน้วา " ปพาทยนางหงส "   ใชบรรเลงประคมในงานศพมาอกีระยะหนึง่   (ปจจุบันป
พาทยนางหงสมิไดพบเหน็ในงานศพ เพราะนยิมใชวงปพาทยมอญมาแทน)  สวนประกอบ
และลักษณะของปชวามีดังนี ้

• ตัวเลา    ทําดวยไมจริง แบงเปน 2 ทอนๆแรก เรียกวา " เลาป "   กลึงใหกลมเรยีวยาว     
ภายในโปรง ตลอด   ตอนโคนกลงึใหใหญออกเล็กนอย   มีลูกแกวคั้น  ตอนบนของลําป   
ใตลูกแกวเจาะรู ๗ รูเรียงลาํดับ  สําหรับปดเปด   และมี " รูนิ้วค้ํา "  อยูดานหลังใกลกับ
ลูกแกว    อีกทอนหนึง่เรียกวา " ลําโพงป "   ทาํดวยไมจริง  กลงึใหกลมเรียว  ปลายบาน
เหมือนดอกลาํโพง   ภายในโปรง  ตอนกลางกลึงเปนลูกแกวคั่น   ตอนบนจะหุมดวยแผน
โลหะบางๆโดยรอบ    สวมรับกับตัวลําปไดพอดี  

• ล้ินป   ทําดวยใบตาลแก แกรง  ตัดพับซอนเปน 4 กลีบ       สอดใสในที่ปลาย " กาํพวด "  
ซึ่งทาํดวยโลหะกลมเล็กยาว  ภายในโปรง   ผูกดวยเชือกเสนเลก็ๆ  ดวยเงื่อนตระกรุดเบ็ด        
เคียนดวยดายที่โคนกําพวด  เพื่อสอดใสใหแนนในรูป เฉพาะลิน้ปชวาจะม ี " กระบงัลม "  
ซึ่งดําดวยไม หรือกะลา บางกลม   สําหรับรองรับริมฝปากขณะเปา สําหรับตัวเลาปชวา  



นอกจากจะทาํดวยไมแลว ยังสามารถทําใหสวยงามดวยงาทัง้เลา หรือทําดวยไมประดับ
งา  

            วิธีเปาปชวา       

 ทานั่ง        

นั่งทาขัดสมาธิ หรือพับเพียบ ลําตวัตรง โดยประเพณนียิมใชมือขวาอยูบน มือซายอยูลาง ปด
เปดรูดวยนิว้ทัง้สองมือกางแขนพองาม 
      วิธีเปา 
      เปาดวยลมในปาก ผานลิน้ ดวยวิธกีารใชลมตรงจากปอด และเปาดวยการเก็บลมจาก
กระพุงแกมทีเ่รียกวา " ระบายลม "   สามารถเปาไดถงึ 17-20 เสียงเรยีงลําดับจากต่ําไปหาสงู 
ลักษณะของวธิีเปามีดังนี ้
      1.เปาเกบ็คือการเปาใหมีพยางคถี่ๆดําเนนิติดตอกันตลอด 
      2.เปาโหยคือการเปาที่มีเสียงยาวไหลเลื่อนระหวางเสยีงหนึง่ไปอีกเสียงหนึ่งอยางสนทิ
สนม 
      3.เปาตอดคือการเปาบงัคับเสียงใหเกิดความชัดเจนดวยใชล้ินคนตอดที่ปลายลิ้นป 
      4.เปาควงเสียงคือการเปาบงัคับใหเสียง   ที่ตามออกมาในระดับเดียวกัน โดยใชนิว้บังคับ
ตางกนั  
      5.เปาพรมคือการเปาใหมพียางคถี่ๆดวยการขยับนิ้วที่รูปดเปดเร็วๆ  
      6.เปาปริบคือการเปาที่บังคับลมและนิ้วใหเสียงสั่นในลกัษณะสั้น 
      7.เปาครั่นคือการเปาใหเสียงสะดุด     หรือสะเทือน ดวยการบังคับลมใหสะเทือนมาจาก
ลําคอเชนเดียวกับการรองครั่น การเปาดําเนินทาํนองในรูปแบบตางๆที่เรียกวา"ทางป"       
      ลักษณะการใชลม 
      มี 2 อยางๆหนึ่ง ใชลมตรงจากปอด (ทรวงอก)  อีกอยางหนึ่ง ใชลมจากกระพุงแกมใน
ลักษณะทีเ่รียกวา " ระบายลม " 

การเปาปชวาในรูปแบบตางๆ 
      --  เปาประกอบการเลนกระบี่-กระบอง        
      --  เปาประกอบชกมวย                      
      --  เปาวงบวัลอย                           
      --  เปาในวงเครื่องสายปชวา             

       



 

 

 

 

 

 

ปมอญ เปนเครื่องเปาอีกประเภทหนึ่งที่มล้ิีน  ไทยเราไดแบบอยางมาจากมอญ    ปจจุบันยัง
ใชเปาอยูในวงปพาทยมอญ   มีเสยีงดงักังวานมาก  เสยีงของป " โหย "   เปนเสียงที่ไพเราะ
เยือกเยน็ ระคนเศรา     มีสวนประกอบดังนี ้

• ตัวเลา แบงเปน 2 ทอนๆหนึ่งเรียกวา " ตัวเลา "   ทาํดวยไมจริง กลึงใหกลมเรียวยาว    
ภายในโปรงตลอด  ตอนปลายกลงึผายออกเล็กนอย ถัดลงมากลึงเปนลูกแกวคั่น  สําหรับ
ผูกพนัเชือกโยงกับตัวลาํโพง   ที่ตัวเลาดานหนาเจาะร ู 7 รู เรียงตามลําดับเพื่อปดเปดนิ้ว
บังคับเสียง   ดานหลังตอนบนเจาะ อีก 1 รู เปน " รูนิ้วค้ํา "  อีกทอนหนึง่เรียกวา"ลําโพง" 
ทําดวยโลหะทองเหลือง  ลักษณะคลายดอกลําโพง แตใหญกวา ปลายผายบานงุมข้ึน 
ตอนกลางและตอนปลายตีเปนลูกแกว  ตัวเลาป   จะสอดใสเขาไปในลําโพง  โดยมเีชือก
เคียนเปนทกัษณิาวัฏ ในเงื่อน " สับปลาชอน " ยึดระหวางลูกแกวลาํโพงป กับลูกแกว
ตอนบนของเลาป                    

• ล้ินปทาํดวยใบตาลแก และแกรง มีกาํพวด   เชือกกระบังลม ลักษณะเชนเดียวกับล้ินป
ชวา    แตมีขนาด ใหญกวา  

ทานั่ง 
      นั่งในทาขัดสมาธ ิหรือพับเพียบ ลําควัตรง  มือขวาอยูบน มือซายอยูลาง ใชนิว้ทัง้สี่ของมือ
ทั้งสอง ปดเปดรูบังคับเสียง เฉพาะนิ้วหัวแมมือปดเปดรูนิ้วค้ํา 

วิธีเปา 
           เนื่องจากลาํโพงปใหญมีน้าํหนกัมาก เวลาเปาใหลําโพงปวางกับพืน้เอียง 45 
องศา   เสียงปจะกระทบพืน้   จึงเปนสวนหนึง่ที่ใหเสยีงปมอญดังกงัวานมาก  วธิีเปาของป

 

 



มอญ   มีลักษณะคลายคลงึกับปชวาผิดกันที่เสียงของป  สามารถเปาจากเสียงต่ําไปหาสงูได    
เสียง มีวธิีเปาดังนี ้

 
      1. เปาเปนเสยีงยาวๆ ไลเสียงเรียงลาํดับ       
      2. เปาเก็บ                               
      3. เปาโหย                                
      4. เปาตอด                                
      5. เปาควงเสยีง                            
      6. เปาพรม                                
      7. เปาครั่น                               
      8. เปาปริบ                          

  เปาดําเนินทาํนอง  โดยผสมวธิีดังกลาวเปน " ทางป " สําหรับลมที่ใชเปาก็เชนเดียวกับปชวา 
และปใน คือ ใชลม 2 อยางๆหนึง่เปนลมตรงมาจากปอด  และอีกอยางหนึง่ลมที่มาจากกระพุง
แกม   อันเนื่องมาจากการระบายลม 

 

 

 

 

 

 

 

ปออ เปนปของไทยที่เกาแกอยางหนึ่ง ตัวเลาทําดวยไมลวกปลองเดียว   ไมมีขอ   เขียน
ลวดลายดวยการใชไฟลน  หัวและทายเลีย่มดวยทองเหลือง   หรือเงนิ ดานหนาเจาะรูสําหรับ
ปดเปดนิ้วบงัคับเสียง 7 รู   และดานหลังเปนรูนิว้ค้ํา 1 รู  ล้ินปนั้นทําดวยไมออลําเล็กๆ  เหลา
ใหบาง ไวทางหนึง่กลม พนัดวยดายเพื่อใหกระชับพอทีจ่ะเสียบเขาไปในเลาป    อีกทางหนึง่

 



ผาเจียนเปน2ซีกปลายมนตดัไมแบนเขาแนบประกบ  
      สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ   ไดทรงอธิบายถงึกําเนิดวงเครื่องสาย       ทําให
พบวา  ปออเดิมใชเปาอยูในวงเครื่องสายที่เลยีนแบบจีน ซึ่งมี ซอดวง ซออู โดยนาํจะเขและป
ออเขามารวม      แลวนาํไปผสมกับปชวากลองแขก เรียกวงผสมนี้วา " วงกลองแขกเครื่อง
ใหญ " ซึ่งบรรเลงดวยผูชายลวน ตอมาเรยีกวงผสมนี้ใหมวา " วงเครือ่งสายปชวา "โดยตัดปออ
ออก  ใชปชวาซึ่งมากับกลองแขกแทน  และในวงเครื่องสายไทยก็ตัดปออออก เอาขลุยเพียงออ
มาเปาแทน    ปออ จึงเลิกหายไปจากวงการดนตรีไทยแตนัน้มา แตสําหรับทางภาคอิสาน   
โดยเฉพาะจงัหวัดสุรินทร บุรีรัมย   ศรีสะเกษ  ยงัคงนยิมใชเปนเครื่องดนตรีประจาํภาคอิสาน
ใต  มาจนถึงทกุวันนี ้ โดยผสมบรรเลงกับวงกนัตรึม ( กลองชนิดหนึง่ที่คลายกับโทน ) และตรัว
หรือซอกันตรมึ ( คลายซออูแตเล็กกวา ) และใชบรรเลงผสมกับวงมโหรีพืน้บาน คือ ซอดวง  
ซออู  จะเข  ขลุยฯ   บรรเลงในงานรื่นเรงิทัว่ไป  นอกจากนั้นยังใชบรรเลงในวง " จ็วลมาคร”  
สําหรับทรงเจาเขาผีบําบัดโรค  ประกอบดวย กนัตรึม 2 ลูก   ปออ  หรือ ปสไล   ตรัวเอก   ฉ่ิง  
ฉาบ  บางครั้งมีรองเคลาไปกับทาํนองดนตรีเชนชุดกัลมอร    
        ปจจุบันปออยังคงนิยมใชบรรเลงตามวงดงักลาวอยางแพรหลายในภาคพืน้อิสานใต 
บรรเลงเคลาไปกับรอง   และบรรเลงเปนเครื่องนําขบวนแหตางๆ เชนขบวนแหขันหมาก
เจาบาวไปบานเจาสาว  
วิธีเปา 
      เนื่องจากเปนเครื่องดนตรีพืน้บาน   จึงไมมีกฏระเบียบแบบแผนการเปาที่เปนมาตรฐาน
นัก คงนัง่หรือ ยืนเปา  อมทีป่ลายลิน้ปในลักษณะเมมริมฝปากเลก็นอย  โดยใชลมตรงมาจาก
ปอดและใชนิ้วของมือทัง้สองขางเปดปดรูบังคับเสียง 
  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  ปจุม เปนเครื่องเปาอีกชนดิหนึง่ที่มีล้ิน  ที่ใชประกอบกับซอพืน้เมืองของลานนาไทย     ซึ่ง
เดิมใชเปาแอวสาวของหนุมชาวเหนือไปตามละแวกหมูบาน   เปนเครื่องดนตรีประจํา
ภาคเหนือ หรือลานนา  ปจจุบันใชเปารวมสะลอ   ซึง   กลองเมือง  (หรือกลองโปงโปง)   
บรรเลงเพลงทีม่ีสําเนียงเหนอืไดอยางไพเราะ   มีชื่อเปนนามวา " เลม " ตัวเลา  ทําดวยไมลวก  
ยาวกวาปออ  โดยใชไมลําเดียวกนัทาํเปนปจุมคือ    โคนของไมทาํเปน  " ปแม "  ถัดจากโคน
ไมจะทําเปน " ปกลางใหญ " ถัดจากปกลาง  ใหญทําเปน " ปกอย "  สวนปลายไมมาทาํเปน " 
ปกลาง " หรือ " ปกลางเลก็ “  แตโบราณจะใชปจุม 3 เลม   คือ   ปแม  ปกลาง   ปกอยถัด
จากนั้นมาจะเปนปจุม5เลมคือ 
      1.ปแมม6ีรู 
      2.ปกลางม7ีรู 
      3.ปกอยม7ีรู 
      4.ปกลางเล็กมี7รู 
      5.ปกอยนอยมี7รู 
ทั้งปจมุ 3 และปจุม 5  ใชมาประมาณกวารอยป  ประมาณ 60-70 ป  เร่ิมใชปจุม 4 เลม     
โดยตัดปกอยนอยออก  ปจจุบันเห็นวาปแมมีบทบาทนอย จงึเอาซงึเขาเพิ่ม ( ซึงลูกสี่ของซงึ
กลาง )   จึงกลายเปนปจุม 3 เลมคือ ปกลาง  ปกอย   ปเล็ก        แตบางโอกาสถามีผูเปามาก      
ก็จะเอาปแมเขามาเปารวมดวย เปน 5 คน   แตไมนับวาเปนปจุมหา หรือปจุม 5 เลม ตัวเลม  
ทําดวยไมไผลวก     ทะลวงขอเอาทางโคน   ซึง่ลําตวัใหญกวาเล็กนอยเปนปลาย เอาทางเลก็
กวาเปนหัว  ตรงหัวตัดใหมีขอตน   โดยไมทะลวงขอ  คงเหลือและปลอยใหตันไว   ปาดขางที่
ใกลจุดหัวเลมเปนรูส่ีเหลีย่มผืนผา   เจาะทะลุสําหรับสอดลิ้นทอง เหลือง หรือเงินซึง่ตีใหแบบน

 



บางปดรูประกบตรงที่ปาดไวที่ลําตัวเลาเจาะรู  
7 รู    โดยเจาะใหชอนทะล ุข้ึนไปทางหวัทีส่อดใสล้ิน เพือ่ปดเปดบังคับเสียง  

วิธีเปา 
      ผูเปานัง่ทาขัดสมาธิ หรือไขวหาง(แบบพื้นเมือง)ใชปากอมที่หวัเลมจนมิดลิ้น  เปาดวยการ
ระบายลม ซึง่มีอยู 2 แบบคือ ลมนอกและลมใน   ลมนอกคือลมที่ใช  จากกระพุงแกม และลมใน
คือลมที่เปามาจากปอด  ซึง่จะมีเสยีงยาวกวาลมนอก   ใชนิว้มือทัง้สองขางปดเปดรูบัง คับเสียง 
โดยใชมือซายอยูบน    มือขวาอยูลาง ทัง้นี้เพื่อ   มิใหมือขวาติดกับกระพุงแกม มีวิธเีปาที่เปน
เสียงดังนี ้

1.เสียงยาวคือการเปาใหมีเสยีงยาวซึง่ใชลมใน 
      2. เสียงเก็บคือการเปาใหมพียางคเสียงถี่ๆ ติดกนัเปนลาํดับ โดยผสมผสานลมนอกกับลม
ในในขณะเดียวกันก็ตอดลิ้นและตอดลมไปดวย 
      3.เสียงพรม    คือการเปาที่ขยับนิ้วขนลงที่รูปด เปดดวยความถี่และเร็ว 
      4.เสียงตอดลิน้คือการเปาทีใ่ชล้ินคนสัมผัสปลายลิน้ป 
      5.เสียงตอดลมคือการเปาเชนเดียวกับตอดลิ้นแตใชลมชวยดวย 
      เดิมปจุมจะเปาเพลงสําเนียงลานนาไดผสมผสานกับเครื่องดนตรีอ่ืนๆได5แบบคือ 
      1.ใชเปาทํานองเพลงเชียงใหมโดยบรรเลงรวมกบัซงึ 
      2. ใชเปาทํานองเพลงเงีย้ว  ซึ่งใชปจุมทัง้ 3 เลม    หรือรวมกับซึ่งซึงโดยตัดปกลางและป
แมออก 
      3. ใชเปากับทํานองเพลงจอย ซึง่เปนเพลงที่มีความหมายรําพึงรําพนัรัก สําหรับแอวสาว    
โดยเปาปกอยรวมสะลอ นยิมเลนในตอนค่ําคืนที่อากาศสดชื่น คือพวกชายหนุมชาวเหนือแตเดมิ  
ตกตอนค่ําจะพากนัเดนิไปตามบานที่มีหญิงสาว    แลวบรรเลงขับรอง   หรือไมกพ็ากันเดิน " จอย 
"ไปตามทางในละแวกหมูบานเฉพาะจอยนี ้
จะเลนกันในหมูผูชาย 
      4.ใชบรรเลงกบัทํานองพระลอเปนการใชประกอบในการขับเร่ืองพระลอ  
      5. ใชบรรเลงกับทํานองเพลงพมา 

ปจจุบัน นําปจุมมาบรรเลงผสมรวมกับ สะลอ ซึงกลองเมือง ขลุย ตลอดจนเครื่องประกอบ
จังหวะเรียกวา " วงพื้นเมืองเหนือ " บรรเลงดวยเพลงลวนๆ และบรรเลงรวมกับรองไดอยางไพเราะ     
ตามแบบอยางลานนา        

 



 

 

 

 

 

          แคน เปนเครื่องเปาอีกชนิดหนึง่ทีม่ีล้ิน   เปนเครื่องดนตรีประจําภาคอิสาน  หรือภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทย  จัดวาเปนเครื่องดนตรีที่เกาแก นิยมบรรเลงกับการแสดง      " หมอ
รํา "  คือการรองเคลาไปกบัแคน มีการรําสอดแทรกบาง เปนการเลนทีน่ิยมกันมากในภาคอิสาน 
เชนเดียวกับการแสดงโนราหชาตรีของชาวภาคใต มีลักษณะนามเรียกวา " เตา" 

แคนทําดวยไมซาง เปนลาํๆ  แตละลําเจาะบากตรงกลางเปนชองสีเ่หลี่ยมผนืผา สําหรับสอดใสล้ิน   
ซึ่งทาํดวยทองเหลืองหรือเงนิ   รีดใหบางเชนเดียวกับล้ินของ  ปจุม หวัและทายเจาะบากเปนรู
ส่ีเหลี่ยมอกี     เพื่อลดเลื่อนเสียงสงูต่ํา    จากนั้นนําไมซางที่ใสล้ินแลวมารวมกนัเปน 2 แถวๆละ 8 
ลําขนานกนั  ทั้งนี้ใหสวนลิน้หนัหนาเขาหากนั และอยูในระดับเดียวกัน ใชไมจริงกลึงเปนรูปกลมรี 
ตรงกลางมีกระพุงเล็กนอย ถากหรือบาก  ตอนกลางใหเปนโพรง ดานหนึ่งเจาะรูสําหรับเปา  อีก
ดานหนึง่ตันเรยีกวา "เตา" สวมครอบไมซางทั้ง 16 ลําที่บริเวณลิน้ ปดดวยชัน หรือข้ีสูด (ข้ีแมลง
ชนิดหนึ่ง)  เพือ่มิใหลมร่ัวออกมาในขณะเปา  เหนือล้ินของไมซางแตละลําเจาะรู 1 รูสําหรับปดเปด
นิ้วบงัคับเสียง   ซึ่ง เรียงลําดับเหนือเตา    สําหรับคูหนาจะหันรูเขาหาปากผูเปา   เพื่อให
นิ้วหัวแมมือปดเปดไดสะดวก  และใชไมซีกเล็กๆผูกมดัไมซางใหรวมกันทั้งตอนบนและตอนลาง 
เพื่อใหสวยงามจะตัดไมซางตอนบนใหมีขนาดลดหลัน่กนั   

วิธีเปาแคน 
      ผูเปายนื หรือนั่งในทาขัดสมาธ ิมือทั้งสองจับแคน โดยใชอุงมือทัง้สองประคองเตาแคน ใช
นิ้วชี้  นาง   และนิ้วกลาง ปดเปดรูดานขาง และใชนิ้วหัวแมมือปดเปดรู  คูหนา สําหรับนิ้วกอยใช
ประคองแคนอีกทหีนึง่  ผูเปาๆลมเขาไปในรูเตาแคนดานหนา ประคองริมฝปากใหพอ เหมาะกับรู
เปา เพื่อมิใหลมร่ัวออกมา    ใชเปาและดูดลมเขาออก บางครั้งใชปลายลิ้นเขาชวย     เปนเครื่อง 
ดนตรีที่มีความพิศดาร และ พิเศษอกีชิ้นหนึง่นอกเหนอืจากป คือ การเรียงลาํดับเสียงแตละคูที่ไม
ตรงกัน เชน นิ้วมือซายอยูที่ไมซางขางหนึง่  อีกนิ้วหนึง่อยูที่ไมซางอีกขางหนึ่ง และลําดับที่ไม
ตรงกัน    มเีอกลักษณเฉพาะตวัอยางหนึ่งคือ   จะมเีสียงเพี้ยนเปนครึ่งเสยีงอยู1เสียวิธีเปาและ

 



เสียงของแคนมีดังนี ้
            1. เปาเสียงยาว   คือการเปาเสยีงแตละเสียงยาว                                            
          2. เปาเก็บ  คือการเปาใหมพียางคถีโ่ดยตลอด เปนทาํนองเพลง 

            3.เปาพรมคือการใชนิ้วขยับปดเปดอยางเรว็และถี ่
            4. เปาตอดลิ้น คือการเปาที่ใชล้ินคน สัมผัสกบัริมฝปาก ใหลมทีเ่ปาออกมามเีสียงสดดุ 
            5. เปาเสียงประสาน       คือการใชข้ีสูดอุดรูนิ้วลําที่แปดไวเพื่อใหมีเสียงแทรกประสาน  
ในขณะทีน่ิ้วอืน่ดําเนินทํานอง อันเปนเอกลักษณอยางหนึ่งของการเปาแคนที่เปนเพลงพื้นเมืองที่
เรียกวา"ลาย" 
 ปจจุบันไดมีผูนําแคนหลายๆเตา เทียบเสยีงและขนาดตางกนั มาเปาเปนวงเรียกวา " แคน
วง "  เปาเพลงไทย โดยเฉพาะเปนเพลงสาํเนยีงลาว  ทัง้นี้จะไมปดรูของไมซางอันที ่ 8 คงใชเสยีง
ตรงตลอด  เพื่อใหสะดวกกับการเปาเพลงไทย  ไดมีผูคิดทําแคนขึ้นไมซางที่ใหญ กลงึเตาให
สวยงาม  และมีเพยีง 7 ลํา  ในเตาหนึง่ พบเห็นมากทางจังหวัดราชบุรี  โดยเฉพาะในการนาํไป
บรรเลงผสมกบัวงสากล บรรเลงเพลงลกูทุง 
           สําหรบัลายแคนจะมีมากมายหลายอยาง ซึง่มีมาแตโบราณ บรรเลงสบืทอดกันมาจนถงึ
ปจจุบัน    และเปนที่นยิมกันมากในการนําแคนมารวมวงกับ พิณ โหวด  ไห กลอง เรียกวา " วง
ดนตรีอิสาน "    บรรเลงและขับรองเพลงลูกทุง และลายตางๆ ของอิสาน มีผูแสดงมารําประกอบ
อยางสนุกสนาน 

 

 

 

 

 

ขลุย เปนเครื่องเปาที่ไมมีล้ิน ทําดวยไมลวก ไมชิงชนั มีลักษณะกลม เลก็ยาว    ตัดดานหนึ่ง
ไวขอ    ดานหนา เจาะรู 7 รูเรียงลําดับสําหรับปดเปดบังคับเสียง  ดานหลงัเจาะ 1 รู เรียกวา " 
รูนิ้วค้ํา "  ดานลางเจาะอีก  2 รูสําหรับรอยเชือก  เหนือรูปดเปดเจาะเปนชอง เรียกวา " รู
ปากนกแกว "     สําหรับลมที่หกัเหออกมา ใชไมสักอดุที่หวัไมลวกเกือบเต็ม   บากเปนชอง
เล็กนอย  สําหรับเปา เรียกวา " ดากขลุย " บากภายในใหเปนที ่ หกัเหของลม  รองลงมาจากรู



ปากนกแกวเจาะอีกหนึง่รูเรียกวา " รูเยื้อ "    เพื่อปดดวยเยื้อหัวหอม จะมีเสียงสัน่ขึ้น  เมื่อ
เรียบรอยแลวจะนาํไปทําลาย โดยการใช ตะกั่วหลอมเหลมใหแดง แลวนาํมาลาดลงที่ผิวขลุย  
สีดําจะขึ้นเปนลายที่ขลุย ซึง่เรียกชื่อลายตางๆกนั  เชนลายหนิ ลายพิกุล เปนตน  การสราง
ขลุยในสมัยตอมาไดพัฒนาไปมาก โดยเฉพาะหมูบานทาํขลุย หลังวิทยาลัยบานสมเด็จ
เจาพระยา  นายจรินทร กลิน่บุปผา  ทานหนึง่ทีพ่ัฒนาการสรางขลุย   โดยใชไมตางๆทาํขลุย
ได มากมายหลายอยาง เชน ทําดวยไมชงิชัน ไมนางพญางิ้วดาํ ไมพยุง ไมลกฟา ไมสะแม ไม
มะริด   ไมมะเกลือเปนตน บางเลาประกอบงา    บางเลาทาํดวยงาทัง้เลา  บางเลามีโลหะปด
ผิวนอก นอกจากทําดวยไมตางๆแลวยงัพฒันาใหเสียงขลุยสามารถเลือ่นเสียงต่ําสูงได โดยทํา
เปนเกลยีวบิดเขาออก   

ขลุยที่ใชในวงการดนตรีของไทยม3ีขนาดใชบรรเลงกับวงดังนี ้
      1. ขลุยเพยีงออ   ขนาดกลาง     ใชเปาในวงเครื่องสาย มโหรี และปพาทย ไมนวมมหีนาที่
เปาดําเนินทาํนองเก็บถี่ๆหรอืเปาโหยหวนเปนเสียงยาว 
      2. ขลุยหลิบ  ขนาดเล็ก ใชเปาคูกับขลุยเพยีงออ ในวงเครื่องคู  หรือเครื่องใหญในวง
เครื่องสายและวงมโหรีมหีนาที่เปาดําเนนิทํานองไปในทางเสยีงสงู 
      3. ขลุยอู  มีขนาดใหญ ใชเปาในวงปพาทยดึกดําบรรพ  มีหนาที่เปาดําเนินทํานองหางๆ 

หลักการเปาขลุย 
ทานั่ง 
      นั่งทาขัดสมาธฺ หรือพับเพยีบ ลําตัวตรง          
 
ทาจับ 
            ปกติประเพณีนยิม มือขวาจับดานบน มือซายจับดานลาง นิ้วทั้งสองมอืปดเปด 
รูบังคับเสียง   สําหรับนิ้วหัวใชปดเปดรูนิ้วค้ํา   และชวยประคองตัวเลาไปในตัว   แขนกาง
ออกพองาม 

วิธีเปา 
            ใชริมฝปากแตะเลาขลุยใชลมตรงจากปอดและลมที่มาจากกระพุงแกมในลกัษณะเหมือน
ผิวปาก  ขณะเปาลมเขาไปในรูเปา  นิว้มือทั้งสองขาง    จะกดรูใหมิด เสียงขลุยจะดังออกมาตาม
ระดับเสียงมีลักษณะทีเ่ปาเปนพืน้ฐานดังนี ้
              1. การเปาตอด     คือการใชลมเปาตัดที่เปนชวงๆไปตามหนวยเสียงที่ตองการ    และเปา



ลมเปลา 
           2. การเปาลมเปลา   คือคือการใชลมเปาเขาไปในลักษณะยาว เบา แรง หรือหยดุเสียง 

      หลักการเปาทัง้2อยางจะทําใหเกิดเสียงและวิธีการดังนี ้
      -  เปาเก็บ   คือการเปาที่มีพยางคถี่ติดกันโดยตลอด จนเกิดเปนลักษณะเฉพาะตัวที่
เรียกวา"ทางขลุย" 
      -  เปาโหย   คือคือการเปาทีม่ีเสียงยาวๆ     ลดเลื่อนระดับเชื่อมโยงกับเสยีงอื่นๆไดอยาง
สนทิสนม 
      -เปาตอดคือการเปาที่ใชล้ินตัดลมเปนชวงๆไปตามหนวยเสียงที่ตองการ 
      -เปาพรมคือการเปาใหมีพยางคถี่ๆโดยการปดเปดรูเร็วๆ 
      -เปาปริบคือการเปาบงัคับลมและนิ้วใหเกดิเสียงสั่นในลกัษณะสั้น 
      -เปาครั่นคือการเปาที่ทาํใหเสียงสะดุดหรอืส่ันสะเทือนดวยการบังคับลมใหสะเทือนมา
จากลําคอ เชนเดียวกับคร่ันในการรอง และวิธีเปาขลุยมดัีงนี ้

 
แหลงที่มา http://www.siammelody.com/thaimusic/ded.htm 

 


