
ประเภทเครือ่งส ี

หมายถงึเครื่องดนตรีประเภทหนึ่งที่มีสาย  ทาํใหเกิดเสียงไดโดยการใชสี  เครื่องดนตรี
ประเภทนี้ในวงการดนตรีไทยไดแก 
                 1.ซอดวง 
                 2.ซออู 
                 3.ซอสามสาย 
                 4. สะลอ       

 

 

    

 

 

  

 

 

ซอดวง เปนเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสทีี่ม ี2 สาย  ซึง่เดิมเปนเครื่องดนตรีของจีน  รวมบรรเลงใน
วงเครื่องสายเมื่อราวตนสมยัรัตนโกสนิทร  หรือถากอนนั้นก็คงราวปลายสมัยกรุงศรอียุธยา พรอม
กันกับซออู   มีหนาที่เปนผูทําทํานองเพลง    สีเก็บถี่ๆบาง  โหยหวนเปนเสียงยาวบาง  เปนหลักใน
การดําเนินเนือ้เพลง  และเปนผูนาํวง ดวยเหตุที่เรียก "ซอดวง"  ก็เพราะวากะโหลกซอนั้น  มี
ลักษณะคลายกับเครื่องดักสตัวชนิดหนึง่ที่เรียกวา "ดวงดกัแย"  สวนประกอบของซอดวงมีดังนี ้

• กะโหลกทาํดวยไมมีลักษณะเปนทรงกระบอกลําตัวมกีระพุงเลก็นอย    ตอนปลายผาย  
ภายในเจาะแตเปนโพรง  ใกลหนาขึ้นหนงัจะเจาะรู 2 รูเพื่อสอดใสไมคันทวน  

• หนาซอ  ข้ึนดวยหนงังูเหลือมหนงัลูกแพะ หรือหนังลูกวัว  
• คันทวน  ทําดวยไมมีสวนประกอบดังนี ้    



• เดือย เปนสวนลางสุดกลงึใหเล็กเพื่อสอดใสเขาไปในรูกะโหลกตอนบนทะลุออกตอนลาง 
เล็กนอย  

• เทาชาง  กลึงลักษณะกลมเพื่อยึดติดกะโหลกซอตอนบน  
• ลูกแกว  กลงึเปนวงกลมรอบไมตอจากเทาชาง  
• เสนลวด  กลงึเปนวงเสนนนูเล็กๆหางจากลกูแกวขึ้นมาเลก็นอย  
• บัวกลึงบากใหเปนเหลี่ยมเพือ่ใหรับกับโขนซอ  
• โขนซอที่ปลายคันทวน  จะกลึงเปนทรงสี่เหลี่ยมโคงไปทางหลงัเล็กนอย เรียกวา"โขนซอ" 

และที่โขนซอเจาะรู๒รูเพื่อสอดใสลูกบิด    
• ลูกบิด  ทาํดวยไมกลึงหัวใหญมีลักษณะ เปนลูกแกว  กานบวัประดับเม็ด ปลายกลมเรียว

แหลม  เพื่อสอดใสในรูลูกบิด  ตอนปลายสุดจะบากเปนชองเลก็สําหรับพันผูกสายซอบิด
ลดเรงเสียง      

• สายใชสายไหมทั้ง 2 เสนๆหนึ่งเปนสายเอก  อีกเสนหนึ่งเปนสายทุม   ตอมาใชสายเอ็นผูก
ที่เดือนใตกะโหลกผาน "หยอง" ซึ่งทาํดวยไมเล็ก เพื่อหนนุสายใหลอยตัวผานหนงัหนาซอ
ไปยังลูกบิดและไปพันผกูทีป่ลายลูกบิดทัง้สอง  กอนถึงลูกบิดบริเวณใกลบัว ใชเชือกรัด
สายใหตึงหางจากคันทวนพอประมาณเรียกวา   "รัดอก"   

• คันชัก  ทาํดวยไมกลึงกลมโคงเล็กนอย    ตอนหัวและหางกลงึเปนลูกแกว ตอนลางจะกลึง
ไมนูนกลมออกมาจากคันซอเล็กนอย เพือ่คลองหางมา  สําหรับตอนบนเจาะรูเพื่อสอดใส
หางมาที่มีจาํนวนหลายๆเสน  โดยขมวดไวที่ปลายคันซอ   โดยปกติคันชักของซอดวงและ
ซออูจะอยูในระหวางสายเอกกับสายทุม  

 เพื่อใหสวยงามนิยมแกะสลกัฝงมุขเปนลวดลายตางๆสวยงาม  บางคันทาํดวยงา
ทั้งคนั  ตลอดจนกะโหลกหรอืลูกบิดก็เปนงาดวย   

หลักการสีซอดวง 
                 ผูสีนั่งทาพับเพยีบ  ลําตัวตรง  มือซายจับคันทวน  ใหฝามือหนัเขาหาลําตัว ไมหักหรือ
งอขอมืออยูใตรัดอก  คันทวนอยูชิดงามนิ้ว    ระหวางนิว้หวัมอืกับนิ้วชี้นิว้หวัแมมืออยูในทา
ประคองคันทวน  กระบอกซอวางอยูประมาณกึง่กางของหนาขาซาย     คันทวนอยูในแนวตัง้  แขน
ซายอยูในทางอขอศอกหางจากลําตวัพองาม    มือขวาหงายมือจับคันทวนแบบสามหยิบ  ใหคัน
ชักขนานพื้น  วิธีจับแบบสมาหยบิ  คือ  มอืขวาจับคันชกัหางจากหมดุตรึงหางมาในชวงไมเกนิหนึ่ง
ฝามือ  โดยใชนิ้วหัวแมมือนิ้วชี้และนิ้วนางจับกานคันชัก  และใหนิว้หวัแมมือวางอยูบนคันชักนิว้ชี้
และนิ้วกลางรองรับอยูดานลาง     สวนนิ้วนางสอดเขาไปในระหวางกานคันชักกบักับหางมา  โดย
เรียงลําดับใหสวยงาม  แขนขวาไมหนีบหรือกางขอศอกจนเกนิงาม 



วิธีสีซอดวงมีดังนี ้

1.สีไลเสียงดวยการกดสายทีละนิ้วยกเวนนิ้วกอย 
2. สีไลเสียง  โดยใชนิ้วกอย 9 เสียง    
3.เก็บคือการสีดวยพยางคถี่ๆโดยตลอดเปนทาํนองเพลง 
4.สีสะบัดคือการสีที่มพียางคถี่และเร็วโดยมากเปน3พยางค 
5.สีนิ้วพรมเปดคือสีกดนิ้วลงที่สายในลกัษณะแตะขึ้นแตะลงชา 
6.สีนิ้วพรมปดคือสีกดนิ้วลงที่สายในลักษณะแตะขึ้นแตะลงถี่ๆ 
7.สีนิ้วประคือการสีสายเปลาใชกลางนิว้ของนิว้กลางแตะขึ้นลงที่สาย 
 8.สีคร่ันคือการใชนิ้วกดยืนเสียงตามดวยนิ้วกลางและใชนิ้วกลางเลื่อนขึ้นเลื่อนลง 
 9. สีสะอึก  คือการสีใหเสียงขาดเปนตอนๆ    
10.สีรัวคือการใชสวนปลายของคันชักสีออกสีเขาสลับกนัดวยพยางคถี่ๆ และเร็วที่สุด                                              
11. สีดําเนินทาํนองเพลงเปนทางของจะเข 

    

 

  

 

 

 

 

ซออู  เปนเครื่องสีอีกประเภทหนึ่งที่เปนคูมากับซอดวง  เขาใจวาเปนเครื่องดนตรีที่ชนชาติจีนเลน
มากอน  มารวมเลนเปนวงเครื่องสายในระยะเดียวกับซอดวง    มีหนาที่สีดําเนินทํานองเพลงใน
ลักษณะหยอกยั่วเยาไปกับผูทําทํานองเพลงบางครั้งใชสีคลอไปกับรอง  ดวยภายหลงัเมื่อมีวงป
พาทยดึกดาํบรรพและวงปพาทยไมนวม  จึงไดนําซออูเขามาบรรเลงรวมดวย   สวนประกอบของ
ซออูมีดังนี ้

 



• กะโหลกซอ  ทาํดวยกะลามะพราว  โดยเฉพาะกะลามะพราวที่มลัีกษณะ กลมรีขนาด
ใหญ  นาํมาปาดกะลาออกดานหนึ่ง  เพื่อขึงหรือข้ึนหนาซอ  ที่ตัวกะโหลกนัน้ขดัเกลาให
เรียบ  บางกะโหลกดานหลังที่เจาะเปนรู  แกะลวดลายตางๆใหสวยงาม เพื่อใชเปนรู
ระบายเสียงไปในตัว  สวนตอนบนเจาะรทูะลุตรงกลางเพื่อสอดใสคันทวน    

• คันทวน  ทําดวยไมแกน  กลึงเหลาใหกลมมีลักษณะเรียวยาว  โคนเล็ก ปลายขยายใหญ
ข้ึนคันทวน   

• เดือย  กลงึเลก็เรียวยาวพอทะลุกะโหลกดานลางเพื่อไวผูกสาย  
• เทาชาง  กลึงกลมโดยรอบเพื่อยึดกับกะโหลก  
• ลูกแกว  กลงึกลมโดยรอบตอจากเทาชาง    
• เสนลวด  กลงึกลมโดยรอบ  โดยหางจากลกูแกวเล็กนอย  

 จากเสนลวดจะกลึงใหมีขนาดเรียวใหญข้ึนไปจนถึงปลายเรียกวา"ทวนปลาย" ที่บริเวณ
ทวนปลายจะกลึงเปนลูกแกว 3 ชวงหางกันพอประมาณ  ระหวางชวงลูกแกว ทั้งสามเจาะรู 2 รู
สําหรับสอดใสลูกบิด  ปลายสุดของทวนบนจะกลงึคลายลูกแกว    ตรงกลางขอบสุดจะกลึงขีดเปน
เสนวงกลม  สําหรับปลายทวนของซออูจะเปนไมตัน แตทวนบนของซอสามสายจะเปนโพรงภายใน 

• ลูกบิด ทาํดวยไมแกนกลงึกลมหัวใหญ ประกอบลูกแกว    ปลายเรียวเล็กเพื่อสอดใสในรู
คัน ทวนตอนปลายสุดเจาะรูเล็กเพื่อผูกพันสายซอ    

• สายใชสายไหมหรือสายเอ็น 2 เสน  ผูกที่เดือยใตกะโหลกขึงผาน"หมอน" ซึ่งทาํดวยผา  
พันลกัษณะกลมสําหรับหนนุสายใหผานหนาซอและไปผานหมอนไปถึงลูกบิด  พันผกูที่
ลูกบิดทั้งสอง  กอนถึงลูกบิดจะใชเชอืกมัดสายทั้งสองกับคันทวนใหหางพอประมาณ
เรียกวา " รัดอก “ เพื่อใหเสยีงไพเราะยิง่ขึ้น  

• คันชัก  ทําดวยไมแกน  เหลากลมยาว  มลัีกษณะเชนเดียวกับคันชักซอดวงและสอดใสอยู
ในระหวางสายเอกกับสายทุม เพื่อใหสวยงาม  นยิมแกะสลักเปนลวดลายประดับมขุ
เปนลวดลายตางๆสวยงามบางคันทาํดวยงาทัง้คัน  

 หลักการสีซออู 

ผูสีนั่งทาพับเพียบ  ลําตัวตรง  มือซายจับคันทวนใหฝามือหนัเขาหาลําตัว  ไมหกัหรืองอ
    
ขอมืออยูใตรัดอก  คันทวนอยูชิดงามนิว้  ระหวางนิ้วหัวแมมือกบันิ้วชี ้ นิว้หวัแมมืออยูในทา
ประคองคันทวน  กระบอกซอวางอยูประมาณกึง่กางหนาขาซาย  คันทวนอยูในแนวตั้ง  แขนซาย



อยูในทางอขอศอกหางจากลาํตัวพองาม มอืขวาหงายมือจับคันทวนแบบสามหยิบ  ใหคันชกัขนาน
พื้น  วธิีจับแบบสามหยิบ  คือมือขวาจับคันชักหางจากหมุดตรึงหางมาในชวงไมเกินหนึง่ฝามือ      
โดยใชนิ้วหวัแมมือนิว้ชี้และนิ้วนางจับกานคันชกั    และใหนิว้หวัแมมือวางอยูบนคันชกันิว้ชี้และ
นิ้วกลางรองรับอยูดานลาง  สวนนิว้นางสอดเขาไปในระหวางกานคนัชักกับหางมา โดยเรียงลาํดับ
ใหสวยงาม  แขนขวาไมหนบีหรือกางขอศอกจนเกินงาม 

วิธสีีซออูมีดังนี้ 

 1.สีไลเสียงดวยการกดสายทีละนิ้วยกเวนนิ้วกอย 
 2. สีไลเสียง  โดยใชนิ้วกอย ๙ เสียง    
 3.สีเก็บคือการสีดวยพยางคถี่ๆโดยตลอดเปนทาํนองเพลง 
 4.สีสะบัดคือการสีที่มพียางคถี่และเร็วโดยมากเปน3พยางค 
 5.สีนิ้วพรมเปดคือสีกดนิ้วลงที่สายในลกัษณะแตะขึ้นแตะลงชา 
 6.สีนิ้วพรมปดคือสีกดนิ้วลงที่สายในลักษณะแตะขึ้นแตะลงถี่ๆ 
 7.สีนิ้วประคือการสีสายเปลาใชกลางนิว้ของนิว้กลางแตะขึ้นลงที่สาย 
 8.สีรัวคือการใชสวนปลายของคันชักสีออกสีเขาสลับกนัดวยพยางคถี่ๆ และเร็วที่สุด  
   9.สีดําเนนิทํานองเพลงเปนทางของจะเข  

 

 

 

 

 

 

 

ซอสามสาย  เปนเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสีที่เกามาแตคร้ังกรุงสุโขทัยมวีิธีการประดิษฐลักษณะ
ของซอไดอยางปราณีต สวยงาม  มีเสียงไพเราะนุมนวล  เดิมใชเปนเครื่องประกอบในพระราชพิธี  

 

 



โดยเฉพาะในวง“ ขับไม “  ซึ่งใชบรรเลงขบักลอมในพระราชพธิี " กลอมพระอู " หรือพระราชพธิี " 
สมโภชนข้ึนระวางชางตน “ ( พิธกีลอมชาง ) เปนตน  สวนประกอบของซอสามสายมีดังนี ้

กะโหลก  ทาํดวยกะลามะพราวชนิดทีม่ลัีกษณะนนูเปนกระพุงออกมา 3 ปุม คลายวงแหวน 3 
อัน  วางอยูในรูปสามเหลีย่มจึงเปนสามเสา    ผากะลาใหเหลือปุมสามเสา เพื่อใชเปนกะโหลก
ซอ  ขึงขึ้นหนาซอดวยหนงัแพะหรือหนงัลกูวัว   โดยปดปากกะลา  ขนาดของหนาซอจะเล็ก
หรือใหญข้ึนอยูกับกะลาที่จะหามาไดทีก่ะลา ดานบนและดานลางเจาะรูเพื่อสอดใสไมยึดคัน
ทวน  โดยใหโผลตอนบนยาวกวาตอนลาง คันทวนทาํดวยไมแกนประกบตอจากกะโหลกซึ่งมี๓
ตอนคือ 
- ทวนลาง  ประกอบดวย " ปากชางลาง "   บากไมภายในใหรับกบัตอนลาง ของกะโหลก  
ถัดจากปากชางลางม ี " รูรอยหนวดพราหมณ " คือการควั้นเชือกตดิกับ เนื้อไมเพื่อสําหรับ
ผูกพนัสายซอ  จากนัน้จะกลึงไมแกนเปนวงๆเรียงลาํดับลดหลั่นลงมาเรียกวา " เสนลวด "  
ตอจากนัน้จะกลึงเปน " ลูกแกว " ค่ันกลาง   แลวตอดวยเสนลวด ขนาดลดหลัน่เล็กลงไป   
ลางสุดจะทําเปนเทาซอซึง่ทาํดวยโลหะกลงึกลมปลายแหลมเพื่อตรึงยดึกับพื้น  ขณะสี  ทวน
ลางจะสอดเขาไปในไมยึดประกบชิดติดกบักะโหลกซอดานลางทวนกลาง กลึงลักษณะกลม
ยาวภายในโปรง  เพื่อสอดเขาไปในไมยึด  ตอนโคนเรียบ  จากนั้นจะกลึงเปนแหวนเรียงลําดับ
ลดหล่ันขึ้นไปตอนปลายนิยมแกะสลักประกอบมุขหรืองาเปนลวดลายตางๆ 
- ทวนบน  กลึงลักษณะกลมภายในโปรงเรียวใหญข้ึน  มเีสนลวด 4 เสนๆที ่๑-๒-๓ เจาะรู
ทะลุ  สําหรับสอดใสลูกบิด  และเจาะรูสําหรับสายซออกีรูหนึง่ บริเวณใกลตอนรอยตอทวน
กลางกับทวนบน  ปลายคนัทวนเรียกวา " ลําโพง "  จะบานผายออก     ปลายสุดจะกลึงเปน
เสนลวดโดยรอบไว    

• ลูกบิด  ทาํดวยไม  กลึงกลมเรียว  ตอนหัวกลึงเปนรูปเมด็   ตอนปลายเรียวเล็กลงเพือ่สอด
ใสในรูคันทวนปลาย   ตอนปลายสุดจะบากเปนชองไวสําหรับพนัผูกสายซอ   

• สายซอ  ใชสายไหมหรือสายเอ็นพันผกูกบัหนวดพราหมณที่ทวนลาง  ขึงผานหนาซอผาด
ไวบน " หยอง " ซึ่งทําดวยไมหรืองา  โคงติดไวที่หนาซอตอนบน  เพื่อหนุนสายใหลอย
เหนือคันทวนกลาง    

 ปลายทวนกลางจะนาํเชือกไหมมารัดสายทั้ง 3 เสนติดไวกับคันซอหลายรอบเรียกวา " รัด
อก " จากนั้นนําสายไหมทัง้ ๓ เสนจะสอดเขาไปในรูทวนบนเพื่อไปผูกพนัที่ปลายลกูบิด  ทีห่นา
หนงัซอจะใชรักกอนเลก็ๆประดับดวยเพชรพลอย     สําหรับเปนเครื่องถวงเสียงใหเกิดกงัวานดงั
ไพเราะยิง่ขึ้น 



• คันชัก  ทําดวยไมกลมยาว  ตอนปลายโคง  ใชหางมาหลายเสนผกูรวมกนัจากปลายคัน
ชักมาสูโคนคนัชัก  โดยการนําเชือกอีกเสนหนึ่งมามัดไวกับโคนคนัชกั     เพือ่ความ
สวยงาม  ที่ปลายหางมาจะถักหางเปย  ทีโ่คนคันชกัจะดัดไมโคงงอเลก็นอย  

 

 

หลักการสีซอสามสาย 

 นิยมนั่งในทาพับเพยีบ  ใหเทาของซอปกลงตรงหนาทีน่ัง่  มือขวาจับคันชักสีเขา-ออกโดย
ผานสายทั้งสาม  ขณะเดียวกันก็ใชนิ้วของมือขางซายกดสายใหแนบชดิติดกับคันทวนกลางเพื่อให
เกิดเสียงสงู-ตํ่าตามที่ตองการ  และจะใชอุงมือบังคับคันซอหนัไปมาเพื่อใหสายสัมผัสกับคันชกั  
ซึ่งจะทําใหเกดิเสียง  2 แบบคือ 

1. สีดังเปนเสยีงเดียว     
 2. สีดังเปนสองเสียงพรอมกันเปนเสยีงประสานที่ไพเราะอันเปนลักษณะของซอสามสาย 
ตอมาภายหลงันยิมนาํซอสามสายเขารวมบรรเลงกับวงเครื่องดนตรอ่ืีน ๆ เชน เขารวมบรรเลงในวง 
" มโหรี " (คือวงที่มเีครื่องสายกับเครื่องตีในวงปพาทยผสมกันโดยยอสัดสวนเครื่องดนตรีในวง
เครื่องตีหรือวงปพาทยใหเล็กลงทัง้นี ้       เพื่อใหเสียงกลมกลืนกับเครื่องสาย) มีหนาที่บรรเลงคลอ
ไปกับเสียงรองและบรรเลงไปพรอมกับเครือ่งดนตรีอ่ืนๆตามทาํนองเพลง 
 เมื่อวงมโหรีขยายขนาดของวงใหญข้ึน   ซอสามสายจึงมีเพิ่มข้ึนอีกคนัหนึ่งแตมีขนาดเล็ก
กวาเรียกวา “ ซอสามสายหลิบ " บรรเลงคูกันไปกับซอที่มีอยูเดิม  แตไมมีหนาที่คลอเสียงไปกับคน
รอง  เพียงแตชวยดําเนนิทาํนอง  สอดแทรกแซงในทางเสียงสูง 

 วิธสีีซอสามสายเพื่อใหเกดิเสียงมีดังนี ้

 1.การสีสายเปลาแบบไกวเปลคือการสีที่ใชมือขวาจับคันชักแบบสามหยิบ 
มือซายกดสายใหเกิดเสยีงสูง-ตํ่าตามที่ตองการ  ในขณะเดียวกนัจะหนัหรือพลกิหนาซอไปมาให
สายรับกับคันชกัมีลักษณะเหมือนไกวเปล 
 2.การสีไลเสียงคือการสีที่ไลเสียงไปตามลาํดับสูงต่ํา 
 3.การสีพรอมกันทั้งสองสายเปลาใหเกิดเสยีงคูส่ีลางและคูส่ีบน 
 4. สีเก็บ  คือการสีใหมีพยางคถี่ๆโดยตลอด   
 5.สีนิ้วประคือการใชนิว้ชี้กดยืนเสยีงใดเสยีงหนึง่และใชนิ้วกลางกดขึ้นลงจะเกิดเสยีงหางๆ



เทาๆกนั 
 6. นิ้วพรม  คือการทาํเชนเดียวกับนิ้วประ  แตยกนิว้กลางที่กดขึ้นลงใหเกิดเสียงถี่ๆกวานิ้ว
ประ 
 7.สีนิ้วแอ คือการใชนิว้ชี้แตะตรงตําแหนงรัดอกและเลื่อนนิว้มายังตาํแหนงของเสียงทหีนึง่
พรอมทัง้สีคันชักออก 
 8. สีนิ้วครั่น  คือการใชนิว้ชี้กับนิว้นางเรยีงชิดติดกันกดลงบนสายพรอมทั้งเลื่อนนิว้ขึ้นลง
ใหเกิดครึ่งเสยีงและตามดวยการพรมนิ้ว  
 9. การสีดําเนนิทาํนองเพลงทําใหเกิดเปนทางเฉพาะของซอสามสาย  

 

 

 

 

    

 

 

สะลอ  เปนเครื่องสีอีกอยางหนึ่งนิยมบรรเลงเลนกันในภาคเหนือของไทยดังมีชื่อเรียกกนัวา " วง
สะลอซอซึง " เดิมเปนเครื่องดนตรีที่ใชไปแอวสาว   ตอมาใชบรรเลงรวมวงกับซึงและปจุม เรียกวา " 
วงดนตรพีื้นเมอืงเหนือ " สามารถบรรเลงเพลงสาํเนยีงเหนือไดอยางไพเราะ  เชนเพลงละมาย  จะปุ  
อ่ือ  ประสาทไหว  เพลงเชยีงใหมฯเปนตน   เดิมเปนเครือ่งสีที่ม ี2 สาย  สีดวยคันชกัคลายซอดวง   
มีวิธีการประดษิฐไมสูปราณีตนัก  ใชวัสดุที่หาไดงายตามพื้นบาน 

ตอมาภายหลงัพบวาไดมีการสรางสะลอข้ึนดวยความปราณีตสวยงามขึ้นและเพิม่สะลอ
ข้ึนเปน 3 ขนาดคือ 
1. สะลอเล็กม ี2 สาย      
2. สะลอกลางมี 2 สายแตใหญกวาสะลอเล็ก   
3. สะลอใหญมี 3 สายขนาดใหญกวาสะลอกลาง 

 



ทั้ง 3 ระดับไดทําขึ้นอยางปราณีตโดยคันทวนทําดวยงา  ที่กะโหลกก็ประดับงาบางคนัทาํ
ดวยไมแตประกอบดวยงา  สวนประกอบของสะลอมีดังนี ้

• กะโหลก  ทําดวยกะลามะพราว  ไมใหญเหมือนกะโหลกซออู  ตัดปาดครึ่งลูกสําหรับข้ึน
หนา  ดานหลังเจาะเปนชองระบายเสยีงมีลักษณะเปนรูปหวัใจ  ตอนบนเจาะรูทะลุ
ดานลางเพื่อสอดใสไมคันซอ  

• คันทวน  ทาํดวยไมเนื้อแข็งกลึงกลม เรียวยาว  ตอนลางเล็ก      ตอนปลายจะขยายใหญ
ข้ึน  ตอนลางสุดจะสรางคลายกับทวนลางของซอสามสาย แตเล็กกวาคือกลึงเปนเสน
ลวดเรียงตามลําดับ  มีเทาซึง่ทาํดวยโลหะแหลมสําหรับปกลงกับพืน้  ( บางคนัคันไมไดทํา
เทาเปนโละ) ชวงตอจากกะโหลกจะกลงึเปนเสนลวดโดยรอบหางพอสมควร  กลงึเสนลวด
อีกอันหนึง่  สวนตอนบนกลงึลูกแกว 2 ลูก  ตรงชองกลางลูกแกวเจาะเปนรู 2 รูทะแยงกัน
สูงต่ํากนัเล็กนอยเพื่อสอดใสลูกบิด  ที่ปลายสุดของคันซอ  ( ทวนปลาย ) จะกลงึเปนเม็ด
เพื่อความสวยงาม  

• ลูกบิดทําดวยไมกลึงกลมเรียวหวักลงึเปนเม็ดปลายเรียวแหลมสาํหรบั 
สอดใสในรูคันซอ    

• หนาซอ  ทาํดวยไมแผนบางๆปดหนากะลา   
• สายใชสายลวด ๒ สายผกูกับหลัก ซึง่ทาํดวยไมหรือโลหะโคงเล็กนอย  ลากสายผาน" 

หยอง " ซึ่งทําดวยไมลักษณะเปน ๓ เหลี่ยมเพื่อหนนุสายใหลอยตัว   จากนั้นลากผานคนั
ซอข้ึนไปพันผกูที่ลูกบิดทั้งสอง กอนถงึลูกบิดจะใชหวายมัดใหสายติดกับคับซอเรียกวา 
" รัดอก " การที่ใชหวายมัดเปนรัดอกจะทาํใหเสียงกงัวานและแกรงขึ้น  ในระหวางรดัอกจะ
มี" จิม " ซึ่งทาํดวยไมแผนบางๆมายัดใหแนนขณะเลื่อนรัดอก  เพื่อหาเสียงที่ไพเราะ  

• คันชักมีลักษณะเชนเดียวกบัคันชักของซอดวง   พบสะลอที่ประดิษฐข้ึนดวยความปราณีต
สวยงาม 

• ที่บานของเจาสุนทร ณ. เชียงใหมครูดนตรีพื้นเมืองของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหมทานได
สรางขึ้นใหมีเสียงดังกังวาน  โดยการเพิ่มกะลามะพราวที่ทาํเปนกะโหลกใหมีลักษณะเปน
พูเชนเดียวกับกะโหลกซอสามสายเจาะ  ตรงพูใหเปนรูปหวัใจเพื่อระบายเสียงใหกงัวาน
คันทวน  ทําดวยงา  โคนทวนกลางกลงึเปนรูปวงแหวนลดหลัน่ตามลําดับปลายทวนกลงึ
เปนลูกแกวลูกบิดก็กลึงเปนลูกแกวประดบัเม็ดระหวางลกูบิดทั้งสามจะกลึงเปนรูปแหวน 
2 วงขนาบลกูบิดไว  สวนสายนัน้ใชสายกตีาแทน  

 หลักการสีสะลอ 



 เดิมผูสียืนส ี  คาดผาที่เอวใหปลายคันทวนปกลงที่ผาคาดเอว  มือขวาจับคันชกัมือซายกด
สายลําตวัสะลอคอนไปทางซายมือของผูดีด  ปจจุบันผูดีดนั่งสีในทาขัดสมาธหิรือพับเพยีง  ปก
ปลายคันทวนลงกับพื้นดานหนาทางซาย  มือขวาจับคันชัก  มือซายกดสายเวลาสีจะพลิกตวัสะลอ
หันไปมาเพื่อรับกับสายคนัชกั 

 วิธสีีและเสียงของสะลอมดัีงนี้ 

1.การสีสายเปลา      
 2.การสีไลเสียงยาวๆ      
 3.การสีเก็บ       
 4.การสีพรม       
 5.การสีดําเนนิทํานองสะลอ  

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


