ประเภทเครือ่ งสี
หมายถึงเครื่องดนตรีประเภทหนึ่งที่มีสาย ทําใหเกิดเสียงไดโดยการใชสี เครื่องดนตรี
ประเภทนี้ในวงการดนตรีไทยไดแก
1.ซอดวง
2.ซออู
3.ซอสามสาย
4. สะลอ

ซอดวง เปนเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสีที่มี 2 สาย ซึง่ เดิมเปนเครื่องดนตรีของจีน รวมบรรเลงใน
วงเครื่องสายเมื่อราวตนสมัยรัตนโกสินทร หรือถากอนนั้นก็คงราวปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา พรอม
กันกับซออู มีหนาที่เปนผูท ําทํานองเพลง สีเก็บถี่ๆบาง โหยหวนเปนเสียงยาวบาง เปนหลักใน
การดําเนินเนือ้ เพลง และเปนผูนาํ วง ดวยเหตุที่เรียก "ซอดวง" ก็เพราะวากะโหลกซอนั้น มี
ลักษณะคลายกับเครื่องดักสัตวชนิดหนึง่ ที่เรียกวา "ดวงดักแย" สวนประกอบของซอดวงมีดังนี้
•

•
•

กะโหลกทําดวยไมมีลักษณะเปนทรงกระบอกลําตัวมีกระพุงเล็กนอย
ตอนปลายผาย
ภายในเจาะแตเปนโพรง ใกลหนาขึ้นหนังจะเจาะรู 2 รูเพื่อสอดใสไมคันทวน
หนาซอ ขึ้นดวยหนังงูเหลือมหนังลูกแพะ หรือหนังลูกวัว
คันทวน ทําดวยไมมีสว นประกอบดังนี้

•

•
•
•
•
•

•

•

•

เดือย เปนสวนลางสุดกลึงใหเล็กเพื่อสอดใสเขาไปในรูกะโหลกตอนบนทะลุออกตอนลาง
เล็กนอย
เทาชาง กลึงลักษณะกลมเพื่อยึดติดกะโหลกซอตอนบน
ลูกแกว กลึงเปนวงกลมรอบไมตอจากเทาชาง
เสนลวด กลึงเปนวงเสนนูนเล็กๆหางจากลูกแกวขึ้นมาเล็กนอย
บัวกลึงบากใหเปนเหลี่ยมเพือ่ ใหรับกับโขนซอ
โขนซอที่ปลายคันทวน จะกลึงเปนทรงสี่เหลี่ยมโคงไปทางหลังเล็กนอย เรียกวา"โขนซอ"
และที่โขนซอเจาะรู๒รูเพื่อสอดใสลูกบิด
ลูกบิด ทําดวยไมกลึงหัวใหญมีลักษณะ เปนลูกแกว กานบัวประดับเม็ด ปลายกลมเรียว
แหลม เพื่อสอดใสในรูลูกบิด ตอนปลายสุดจะบากเปนชองเล็กสําหรับพันผูกสายซอบิด
ลดเรงเสียง
สายใชสายไหมทั้ง 2 เสนๆหนึ่งเปนสายเอก อีกเสนหนึ่งเปนสายทุม ตอมาใชสายเอ็นผูก
ที่เดือนใตกะโหลกผาน "หยอง" ซึ่งทําดวยไมเล็ก เพื่อหนุนสายใหลอยตัวผานหนังหนาซอ
ไปยังลูกบิดและไปพันผูกทีป่ ลายลูกบิดทัง้ สอง กอนถึงลูกบิดบริเวณใกลบัว ใชเชือกรัด
สายใหตงึ หางจากคันทวนพอประมาณเรียกวา "รัดอก"
คันชัก ทําดวยไมกลึงกลมโคงเล็กนอย ตอนหัวและหางกลึงเปนลูกแกว ตอนลางจะกลึง
ไมนูนกลมออกมาจากคันซอเล็กนอย เพือ่ คลองหางมา สําหรับตอนบนเจาะรูเพื่อสอดใส
หางมาที่มีจาํ นวนหลายๆเสน โดยขมวดไวที่ปลายคันซอ โดยปกติคันชักของซอดวงและ
ซออูจะอยูในระหวางสายเอกกับสายทุม

เพื่อใหสวยงามนิยมแกะสลักฝงมุขเปนลวดลายตางๆสวยงาม บางคันทําดวยงา
ทั้งคัน ตลอดจนกะโหลกหรือลูกบิดก็เปนงาดวย
หลักการสีซอดวง
ผูสีนั่งทาพับเพียบ ลําตัวตรง มือซายจับคันทวน ใหฝา มือหันเขาหาลําตัว ไมหักหรือ
งอขอมืออยูใตรัดอก คันทวนอยูชิดงามนิ้ว
ระหวางนิว้ หัวมือกับนิ้วชี้นวิ้ หัวแมมืออยูในทา
ประคองคันทวน กระบอกซอวางอยูประมาณกึง่ กางของหนาขาซาย คันทวนอยูใ นแนวตัง้ แขน
ซายอยูในทางอขอศอกหางจากลําตัวพองาม มือขวาหงายมือจับคันทวนแบบสามหยิบ ใหคนั
ชักขนานพื้น วิธีจับแบบสมาหยิบ คือ มือขวาจับคันชักหางจากหมุดตรึงหางมาในชวงไมเกินหนึ่ง
ฝามือ โดยใชนิ้วหัวแมมือนิ้วชี้และนิ้วนางจับกานคันชัก และใหนวิ้ หัวแมมือวางอยูบนคันชักนิว้ ชี้
และนิ้วกลางรองรับอยูดานลาง สวนนิ้วนางสอดเขาไปในระหวางกานคันชักกับกับหางมา โดย
เรียงลําดับใหสวยงาม แขนขวาไมหนีบหรือกางขอศอกจนเกินงาม

วิธีสีซอดวงมีดงั นี้
1.สีไลเสียงดวยการกดสายทีละนิ้วยกเวนนิ้วกอย
2. สีไลเสียง โดยใชนิ้วกอย 9 เสียง
3.เก็บคือการสีดวยพยางคถี่ๆโดยตลอดเปนทํานองเพลง
4.สีสะบัดคือการสีที่มพี ยางคถี่และเร็วโดยมากเปน3พยางค
5.สีนิ้วพรมเปดคือสีกดนิ้วลงที่สายในลักษณะแตะขึ้นแตะลงชา
6.สีนิ้วพรมปดคือสีกดนิ้วลงที่สายในลักษณะแตะขึ้นแตะลงถี่ๆ
7.สีนิ้วประคือการสีสายเปลาใชกลางนิว้ ของนิว้ กลางแตะขึ้นลงที่สาย
8.สีครั่นคือการใชนิ้วกดยืนเสียงตามดวยนิ้วกลางและใชนิ้วกลางเลื่อนขึ้นเลื่อนลง
9. สีสะอึก คือการสีใหเสียงขาดเปนตอนๆ
10.สีรัวคือการใชสวนปลายของคันชักสีออกสีเขาสลับกันดวยพยางคถๆี่ และเร็วที่สุด
11. สีดําเนินทํานองเพลงเปนทางของจะเข

ซออู เปนเครื่องสีอีกประเภทหนึ่งที่เปนคูมากับซอดวง เขาใจวาเปนเครื่องดนตรีที่ชนชาติจีนเลน
มากอน มารวมเลนเปนวงเครื่องสายในระยะเดียวกับซอดวง มีหนาที่สีดําเนินทํานองเพลงใน
ลักษณะหยอกยั่วเยาไปกับผูทําทํานองเพลงบางครั้งใชสีคลอไปกับรอง ดวยภายหลังเมื่อมีวงป
พาทยดึกดําบรรพและวงปพ าทยไมนวม จึงไดนําซออูเขามาบรรเลงรวมดวย สวนประกอบของ
ซออูมีดังนี้

•

•

•
•
•
•

กะโหลกซอ ทําดวยกะลามะพราว โดยเฉพาะกะลามะพราวที่มลี ักษณะ กลมรีขนาด
ใหญ นํามาปาดกะลาออกดานหนึ่ง เพื่อขึงหรือขึ้นหนาซอ ที่ตัวกะโหลกนัน้ ขัดเกลาให
เรียบ บางกะโหลกดานหลังที่เจาะเปนรู แกะลวดลายตางๆใหสวยงาม เพื่อใชเปนรู
ระบายเสียงไปในตัว สวนตอนบนเจาะรูทะลุตรงกลางเพื่อสอดใสคันทวน
คันทวน ทําดวยไมแกน กลึงเหลาใหกลมมีลักษณะเรียวยาว โคนเล็ก ปลายขยายใหญ
ขึ้นคันทวน
เดือย กลึงเล็กเรียวยาวพอทะลุกะโหลกดานลางเพื่อไวผูกสาย
เทาชาง กลึงกลมโดยรอบเพื่อยึดกับกะโหลก
ลูกแกว กลึงกลมโดยรอบตอจากเทาชาง
เสนลวด กลึงกลมโดยรอบ โดยหางจากลูกแกวเล็กนอย

จากเสนลวดจะกลึงใหมีขนาดเรียวใหญขึ้นไปจนถึงปลายเรียกวา"ทวนปลาย" ที่บริเวณ
ทวนปลายจะกลึงเปนลูกแกว 3 ชวงหางกันพอประมาณ ระหวางชวงลูกแกว ทั้งสามเจาะรู 2 รู
สําหรับสอดใสลูกบิด ปลายสุดของทวนบนจะกลึงคลายลูกแกว ตรงกลางขอบสุดจะกลึงขีดเปน
เสนวงกลม สําหรับปลายทวนของซออูจะเปนไมตัน แตทวนบนของซอสามสายจะเปนโพรงภายใน
•

•

•

ลูกบิด ทําดวยไมแกนกลึงกลมหัวใหญ ประกอบลูกแกว ปลายเรียวเล็กเพื่อสอดใสในรู
คัน ทวนตอนปลายสุดเจาะรูเล็กเพื่อผูกพันสายซอ
สายใชสายไหมหรือสายเอ็น 2 เสน ผูกที่เดือยใตกะโหลกขึงผาน"หมอน" ซึ่งทําดวยผา
พันลักษณะกลมสําหรับหนุนสายใหผานหนาซอและไปผานหมอนไปถึงลูกบิด พันผูกที่
ลูกบิดทั้งสอง
กอนถึงลูกบิดจะใชเชือกมัดสายทั้งสองกับคันทวนใหหางพอประมาณ
เรียกวา " รัดอก “เพื่อใหเสียงไพเราะยิง่ ขึ้น
คันชัก ทําดวยไมแกน เหลากลมยาว มีลักษณะเชนเดียวกับคันชักซอดวงและสอดใสอยู
ในระหวางสายเอกกับสายทุม
เพื่อใหสวยงาม นิยมแกะสลักเปนลวดลายประดับมุข
เปนลวดลายตางๆสวยงามบางคันทําดวยงาทัง้ คัน
หลักการสีซออู
ผูสีนั่งทาพับเพียบ ลําตัวตรง มือซายจับคันทวนใหฝามือหันเขาหาลําตัว ไมหกั หรืองอ

ระหวางนิ้วหัวแมมือกับนิ้วชี้ นิว้ หัวแมมืออยูในทา
ขอมืออยูใตรัดอก คันทวนอยูชิดงามนิว้
ประคองคันทวน กระบอกซอวางอยูประมาณกึง่ กางหนาขาซาย คันทวนอยูในแนวตั้ง แขนซาย

อยูในทางอขอศอกหางจากลําตัวพองาม มือขวาหงายมือจับคันทวนแบบสามหยิบ ใหคันชักขนาน
พื้น วิธีจับแบบสามหยิบ คือมือขวาจับคันชักหางจากหมุดตรึงหางมาในชวงไมเกินหนึง่ ฝามือ
โดยใชนิ้วหัวแมมือนิว้ ชี้และนิ้วนางจับกานคันชัก
และใหนวิ้ หัวแมมือวางอยูบนคันชักนิว้ ชี้และ
นิ้วกลางรองรับอยูดานลาง สวนนิว้ นางสอดเขาไปในระหวางกานคันชักกับหางมา โดยเรียงลําดับ
ใหสวยงาม แขนขวาไมหนีบหรือกางขอศอกจนเกินงาม
วิธสี ีซออูมีดังนี้
1.สีไลเสียงดวยการกดสายทีละนิ้วยกเวนนิ้วกอย
2. สีไลเสียง โดยใชนิ้วกอย ๙ เสียง
3.สีเก็บคือการสีดวยพยางคถี่ๆโดยตลอดเปนทํานองเพลง
4.สีสะบัดคือการสีที่มพี ยางคถี่และเร็วโดยมากเปน3พยางค
5.สีนิ้วพรมเปดคือสีกดนิ้วลงที่สายในลักษณะแตะขึ้นแตะลงชา
6.สีนิ้วพรมปดคือสีกดนิ้วลงที่สายในลักษณะแตะขึ้นแตะลงถี่ๆ
7.สีนิ้วประคือการสีสายเปลาใชกลางนิว้ ของนิว้ กลางแตะขึ้นลงที่สาย
8.สีรัวคือการใชสวนปลายของคันชักสีออกสีเขาสลับกันดวยพยางคถๆี่ และเร็วที่สุด
9.สีดําเนินทํานองเพลงเปนทางของจะเข

ซอสามสาย เปนเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสีที่เกามาแตครั้งกรุงสุโขทัยมีวิธีการประดิษฐลักษณะ
ของซอไดอยางปราณีต สวยงาม มีเสียงไพเราะนุมนวล เดิมใชเปนเครื่องประกอบในพระราชพิธี

โดยเฉพาะในวง“ ขับไม “ ซึ่งใชบรรเลงขับกลอมในพระราชพิธี " กลอมพระอู " หรือพระราชพิธี "
สมโภชนขึ้นระวางชางตน “ ( พิธกี ลอมชาง ) เปนตน สวนประกอบของซอสามสายมีดังนี้
กะโหลก ทําดวยกะลามะพราวชนิดทีม่ ลี ักษณะนูนเปนกระพุงออกมา 3 ปุม คลายวงแหวน 3
อัน วางอยูในรูปสามเหลีย่ มจึงเปนสามเสา ผากะลาใหเหลือปุม สามเสา เพื่อใชเปนกะโหลก
ซอ ขึงขึ้นหนาซอดวยหนังแพะหรือหนังลูกวัว โดยปดปากกะลา ขนาดของหนาซอจะเล็ก
หรือใหญขึ้นอยูกับกะลาที่จะหามาไดทกี่ ะลา ดานบนและดานลางเจาะรูเพื่อสอดใสไมยึดคัน
ทวน โดยใหโผลตอนบนยาวกวาตอนลาง คันทวนทําดวยไมแกนประกบตอจากกะโหลกซึ่งมี๓
ตอนคือ
- ทวนลาง ประกอบดวย " ปากชางลาง " บากไมภายในใหรับกับตอนลาง ของกะโหลก
ถัดจากปากชางลางมี " รูรอ ยหนวดพราหมณ " คือการควั้นเชือกติดกับ เนื้อไมเพื่อสําหรับ
ผูกพันสายซอ จากนัน้ จะกลึงไมแกนเปนวงๆเรียงลําดับลดหลั่นลงมาเรียกวา " เสนลวด "
ตอจากนัน้ จะกลึงเปน " ลูกแกว " คั่นกลาง แลวตอดวยเสนลวด ขนาดลดหลัน่ เล็กลงไป
ลางสุดจะทําเปนเทาซอซึง่ ทําดวยโลหะกลึงกลมปลายแหลมเพื่อตรึงยึดกับพื้น ขณะสี ทวน
ลางจะสอดเขาไปในไมยึดประกบชิดติดกับกะโหลกซอดานลางทวนกลาง กลึงลักษณะกลม
ยาวภายในโปรง เพื่อสอดเขาไปในไมยึด ตอนโคนเรียบ จากนั้นจะกลึงเปนแหวนเรียงลําดับ
ลดหลั่นขึ้นไปตอนปลายนิยมแกะสลักประกอบมุขหรืองาเปนลวดลายตางๆ
- ทวนบน กลึงลักษณะกลมภายในโปรงเรียวใหญขนึ้ มีเสนลวด 4 เสนๆที่ ๑-๒-๓ เจาะรู
ทะลุ สําหรับสอดใสลูกบิด และเจาะรูสําหรับสายซออีกรูหนึง่ บริเวณใกลตอนรอยตอทวน
กลางกับทวนบน ปลายคันทวนเรียกวา " ลําโพง " จะบานผายออก ปลายสุดจะกลึงเปน
เสนลวดโดยรอบไว
•

•

ลูกบิด ทําดวยไม กลึงกลมเรียว ตอนหัวกลึงเปนรูปเม็ด ตอนปลายเรียวเล็กลงเพือ่ สอด
ใสในรูคันทวนปลาย ตอนปลายสุดจะบากเปนชองไวสาํ หรับพันผูกสายซอ
สายซอ ใชสายไหมหรือสายเอ็นพันผูกกับหนวดพราหมณที่ทวนลาง ขึงผานหนาซอผาด
ไวบน " หยอง " ซึ่งทําดวยไมหรืองา โคงติดไวที่หนาซอตอนบน เพื่อหนุนสายใหลอย
เหนือคันทวนกลาง

ปลายทวนกลางจะนําเชือกไหมมารัดสายทั้ง 3 เสนติดไวกับคันซอหลายรอบเรียกวา " รัด
อก " จากนั้นนําสายไหมทัง้ ๓ เสนจะสอดเขาไปในรูทวนบนเพื่อไปผูกพันที่ปลายลูกบิด ทีห่ นา
สําหรับเปนเครื่องถวงเสียงใหเกิดกังวานดัง
หนังซอจะใชรกั กอนเล็กๆประดับดวยเพชรพลอย
ไพเราะยิง่ ขึ้น

•

คันชัก ทําดวยไมกลมยาว ตอนปลายโคง ใชหางมาหลายเสนผูกรวมกันจากปลายคัน
ชักมาสูโคนคันชัก โดยการนําเชือกอีกเสนหนึ่งมามัดไวกับโคนคันชัก
เพือ่ ความ
สวยงาม ที่ปลายหางมาจะถักหางเปย ทีโ่ คนคันชักจะดัดไมโคงงอเล็กนอย

หลักการสีซอสามสาย
นิยมนั่งในทาพับเพียบ ใหเทาของซอปกลงตรงหนาทีน่ งั่ มือขวาจับคันชักสีเขา-ออกโดย
ผานสายทั้งสาม ขณะเดียวกันก็ใชนิ้วของมือขางซายกดสายใหแนบชิดติดกับคันทวนกลางเพื่อให
เกิดเสียงสูง-ต่ําตามที่ตองการ และจะใชอุงมือบังคับคันซอหันไปมาเพื่อใหสายสัมผัสกับคันชัก
ซึ่งจะทําใหเกิดเสียง 2 แบบคือ
1. สีดังเปนเสียงเดียว
2. สีดังเปนสองเสียงพรอมกันเปนเสียงประสานที่ไพเราะอันเปนลักษณะของซอสามสาย
ตอมาภายหลังนิยมนําซอสามสายเขารวมบรรเลงกับวงเครื่องดนตรีอื่น ๆ เชน เขารวมบรรเลงในวง
" มโหรี " (คือวงที่มเี ครื่องสายกับเครื่องตีในวงปพาทยผสมกันโดยยอสัดสวนเครื่องดนตรีในวง
เครื่องตีหรือวงปพาทยใหเล็กลงทัง้ นี้
เพื่อใหเสียงกลมกลืนกับเครื่องสาย) มีหนาที่บรรเลงคลอ
ไปกับเสียงรองและบรรเลงไปพรอมกับเครือ่ งดนตรีอื่นๆตามทํานองเพลง
เมื่อวงมโหรีขยายขนาดของวงใหญขนึ้ ซอสามสายจึงมีเพิ่มขึน้ อีกคันหนึ่งแตมีขนาดเล็ก
กวาเรียกวา “ ซอสามสายหลิบ " บรรเลงคูกันไปกับซอที่มีอยูเดิม แตไมมีหนาที่คลอเสียงไปกับคน
รอง เพียงแตชวยดําเนินทํานอง สอดแทรกแซงในทางเสียงสูง
วิธสี ีซอสามสายเพื่อใหเกิดเสียงมีดังนี้
1.การสีสายเปลาแบบไกวเปลคือการสีที่ใชมือขวาจับคันชักแบบสามหยิบ
มือซายกดสายใหเกิดเสียงสูง-ต่ําตามที่ตอ งการ ในขณะเดียวกันจะหันหรือพลิกหนาซอไปมาให
สายรับกับคันชักมีลักษณะเหมือนไกวเปล
2.การสีไลเสียงคือการสีที่ไลเสียงไปตามลําดับสูงต่ํา
3.การสีพรอมกันทั้งสองสายเปลาใหเกิดเสียงคูสี่ลางและคูสี่บน
4. สีเก็บ คือการสีใหมีพยางคถี่ๆโดยตลอด
5.สีนิ้วประคือการใชนวิ้ ชี้กดยืนเสียงใดเสียงหนึง่ และใชนิ้วกลางกดขึ้นลงจะเกิดเสียงหางๆ

เทาๆกัน
6. นิ้วพรม คือการทําเชนเดียวกับนิ้วประ แตยกนิว้ กลางที่กดขึ้นลงใหเกิดเสียงถี่ๆกวานิ้ว
ประ
7.สีนิ้วแอ คือการใชนวิ้ ชี้แตะตรงตําแหนงรัดอกและเลื่อนนิว้ มายังตําแหนงของเสียงทีหนึง่
พรอมทัง้ สีคันชักออก
8. สีนิ้วครั่น คือการใชนวิ้ ชี้กับนิว้ นางเรียงชิดติดกันกดลงบนสายพรอมทั้งเลื่อนนิว้ ขึ้นลง
ใหเกิดครึ่งเสียงและตามดวยการพรมนิ้ว
9. การสีดําเนินทํานองเพลงทําใหเกิดเปนทางเฉพาะของซอสามสาย

สะลอ เปนเครื่องสีอีกอยางหนึ่งนิยมบรรเลงเลนกันในภาคเหนือของไทยดังมีชื่อเรียกกันวา " วง
สะลอซอซึง " เดิมเปนเครื่องดนตรีที่ใชไปแอวสาว ตอมาใชบรรเลงรวมวงกับซึงและปจุม เรียกวา "
วงดนตรีพื้นเมืองเหนือ " สามารถบรรเลงเพลงสําเนียงเหนือไดอยางไพเราะ เชนเพลงละมาย จะปุ
อื่อ ประสาทไหว เพลงเชียงใหมฯเปนตน เดิมเปนเครือ่ งสีที่มี 2 สาย สีดวยคันชักคลายซอดวง
มีวิธีการประดิษฐไมสูปราณีตนัก ใชวัสดุที่หาไดงายตามพื้นบาน
ตอมาภายหลังพบวาไดมีการสรางสะลอขึ้นดวยความปราณีตสวยงามขึ้นและเพิม่ สะลอ
ขึ้นเปน 3 ขนาดคือ
1. สะลอเล็กมี 2 สาย
2. สะลอกลางมี 2 สายแตใหญกวาสะลอเล็ก
3. สะลอใหญมี 3 สายขนาดใหญกวาสะลอกลาง

ทั้ง 3 ระดับไดทําขึ้นอยางปราณีตโดยคันทวนทําดวยงา ที่กะโหลกก็ประดับงาบางคันทํา
ดวยไมแตประกอบดวยงา สวนประกอบของสะลอมีดังนี้
•

•

•

•
•

•

•

กะโหลก ทําดวยกะลามะพราว ไมใหญเหมือนกะโหลกซออู ตัดปาดครึ่งลูกสําหรับขึ้น
หนา ดานหลังเจาะเปนชองระบายเสียงมีลกั ษณะเปนรูปหัวใจ ตอนบนเจาะรูทะลุ
ดานลางเพื่อสอดใสไมคันซอ
คันทวน ทําดวยไมเนื้อแข็งกลึงกลม เรียวยาว ตอนลางเล็ก ตอนปลายจะขยายใหญ
ขึ้น ตอนลางสุดจะสรางคลายกับทวนลางของซอสามสาย แตเล็กกวาคือกลึงเปนเสน
ลวดเรียงตามลําดับ มีเทาซึง่ ทําดวยโลหะแหลมสําหรับปกลงกับพืน้ ( บางคันคันไมไดทํา
เทาเปนโละ) ชวงตอจากกะโหลกจะกลึงเปนเสนลวดโดยรอบหางพอสมควร กลึงเสนลวด
อีกอันหนึง่ สวนตอนบนกลึงลูกแกว 2 ลูก ตรงชองกลางลูกแกวเจาะเปนรู 2 รูทะแยงกัน
สูงต่ํากันเล็กนอยเพื่อสอดใสลูกบิด ที่ปลายสุดของคันซอ ( ทวนปลาย ) จะกลึงเปนเม็ด
เพื่อความสวยงาม
ลูกบิดทําดวยไมกลึงกลมเรียวหัวกลึงเปนเม็ดปลายเรียวแหลมสําหรับ
สอดใสในรูคันซอ
หนาซอ ทําดวยไมแผนบางๆปดหนากะลา
สายใชสายลวด ๒ สายผูกกับหลัก ซึง่ ทําดวยไมหรือโลหะโคงเล็กนอย ลากสายผาน"
หยอง " ซึ่งทําดวยไมลักษณะเปน ๓ เหลี่ยมเพื่อหนุนสายใหลอยตัว จากนั้นลากผานคัน
ซอขึ้นไปพันผูกที่ลูกบิดทั้งสอง กอนถึงลูกบิดจะใชหวายมัดใหสายติดกับคับซอเรียกวา
" รัดอก " การที่ใชหวายมัดเปนรัดอกจะทําใหเสียงกังวานและแกรงขึ้น ในระหวางรัดอกจะ
มี" จิม " ซึ่งทําดวยไมแผนบางๆมายัดใหแนนขณะเลื่อนรัดอก เพื่อหาเสียงที่ไพเราะ
คันชักมีลกั ษณะเชนเดียวกับคันชักของซอดวง พบสะลอที่ประดิษฐขึ้นดวยความปราณีต
สวยงาม
ที่บานของเจาสุนทร ณ. เชียงใหมครูดนตรีพื้นเมืองของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหมทานได
สรางขึ้นใหมีเสียงดังกังวาน โดยการเพิ่มกะลามะพราวที่ทาํ เปนกะโหลกใหมีลักษณะเปน
พูเชนเดียวกับกะโหลกซอสามสายเจาะ ตรงพูใหเปนรูปหัวใจเพื่อระบายเสียงใหกงั วาน
คันทวน ทําดวยงา โคนทวนกลางกลึงเปนรูปวงแหวนลดหลัน่ ตามลําดับปลายทวนกลึง
เปนลูกแกวลูกบิดก็กลึงเปนลูกแกวประดับเม็ดระหวางลูกบิดทั้งสามจะกลึงเปนรูปแหวน
2 วงขนาบลูกบิดไว สวนสายนัน้ ใชสายกีตาแทน
หลักการสีสะลอ

เดิมผูสียืนสี คาดผาที่เอวใหปลายคันทวนปกลงที่ผา คาดเอว มือขวาจับคันชักมือซายกด
สายลําตัวสะลอคอนไปทางซายมือของผูดดี ปจจุบันผูดีดนั่งสีในทาขัดสมาธิหรือพับเพียง ปก
ปลายคันทวนลงกับพื้นดานหนาทางซาย มือขวาจับคันชัก มือซายกดสายเวลาสีจะพลิกตัวสะลอ
หันไปมาเพื่อรับกับสายคันชัก
วิธสี ีและเสียงของสะลอมีดังนี้
1.การสีสายเปลา
2.การสีไลเสียงยาวๆ
3.การสีเก็บ
4.การสีพรม
5.การสีดําเนินทํานองสะลอ
แหลงที่มา http://www.siammelody.com/thaimusic/ded.htm

