
ประเภทเครือ่งตีที่ทําดวยเหล็ก  
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ฆองวงใหญ เปนเครื่องตีประเภททาํทาํนองทีท่ําดวยโลหะ  หลอมกลึงเปนลกูๆทรงกลม  มีขนาด
ลดหล่ันกนั 16 ลูก แขวนอยูบนรานฆอง ซึง่ทาํดวยหวายดัดโคงเปนวงกลม  ผูตีนั่งอยูในวงฆอง จบั
ไมตีขางละอัน ตีเปนทํานองเพบรรเลงผสมอยูในวงปพาทยเครื่องหาสมัยสุโขทัยมาจนถึงทุกวนันี ้
"๑" มีหนาที่ดําเนนิทํานองหลัก   เปนหลักของวงปพาทยจนถงึปจจบัุน  เดิมเรียก " ฆองวง "    

 



ตอเมื่อเกิดฆองวงเล็กในสมยัรัชกาลที่ 3     จึงเรียกฆองที่มีอยูเดิมวา " ฆองวงใหญ "  เพราะมี
ขนาดใหญกวา ฆองวงใหญมีสวนประกอบ ดังนี ้

1. รานฆอง 

• รานฆอง   ทําดวยหวายเปนตน 4 เสน  ดัดโคง  เปนวงกลม   ใช 2 เสนดัดเปนโคงเปนวง
นอก  อีก 2 เสนโคงเปนวงใน ยึดติดกับลูกมะฮวด  

• ลูกมะหวด  ทาํดวยไมกลงึใหกลมเปนลอนขนาบดวย " ลูกแกว "  หัวทายบากและปาดโคง
รับกับตนหวายเปนระยะตลอดทั้งวง  

• โขนฆอง  ทาํดวยไมหนา มลัีกษณะตอนกลางนนู เปนสันเรียวแหลมเหมือนใบโพธิ ์  ขาง
ปาดเรียวลง  ยึดติดติดกับตนหวายทัง้สองขาง  ขางหนึ่งใหญ  อีกขางหนึง่เล็ก   

• ไมคํ่าลาง     เปนไมลักษณะสี่เหลี่ยมทรงแบน   ยึด ติดกับหวายคูลางโดยรอบ ระยะหาง
พอสมควร      บางวงจะใชแผนโลหะตอกตะปูคลุมอีกทหีนึง่  

• ไมตะคู  คือไมไผเล็กๆเจาะฝงเขาไปในลูก มะหวด เพื่อกัน้สะพานหน ู 
• สะพานหน ู เปนเสนลวดสอดโคงเปนวงใตไมตะคู    เพือ่ไวผูกหนังลกูฆอง     ดานในและ

ดานนอก        
• ไมคํ้าบน หรือ ไมถางฆอง       เปนไมแผนบางๆปาดหัวทายเวาตามเสนหวาย        เพื่อใช

ถางใหวงฆอง  ใหอยูในสภาพเปนวงสวยงาม    ปกติลูกฆอง 4  ลูกจะ          ใสไม
ถางฆอง 1 อัน  ฆองวงใหญมี 16 ลูก  จึงมีไมถางฆองวงหนึ่ง 4 อัน  ที่ตนหวายทัง้ 4 ตน
จะมีหวายผาซกี 2 หรือ 3  เสนประกบโดยรอบ  เพื่อรองรับหนงัผูกฆอง   และเพื่อให
สวยงาม จะกลึงเปนเม็ดตดิไวที่ปลายตนหวายทัง้สี่ตน  สําหรับสมัยโบราณจะกลึงเม็ด
เปนขา ติดอยูที่ใตไมถางลางอีกทหีนึ่ง  

      วงฆองบางวงไดประดิษฐข้ึนใหสวยงาม  โดยการประกอบงา แกะลวดลายฝงงา หรือมุขที่
โขน บางครั้งทีลู่กมะหวดประกอบงา หรือเปนงาทัง้อัน   หรือแกะลวดลาย ลงรักปดทองสวยงาม 

      2.ลูกฆอง 
      ทําดวยโลหะทีเ่รียกวา "ทองเหลือง"  หลอม ตี  หรือกลึงเปนลูกๆทรงกลม  ดานบนกลึงตรง
กลางใหนนูเปนปุมเรียกวา " ปุมฆอง "  สําหรับตีใหเกิดเสียง ดาน  ขางกลึงเปนขอบงุมลงเรยีกวา " 
ฉัตร "   เพื่อใหเสียงดังกังวานยาวขึ้น   ที่ฉัตรเจาะรู 4 รูสําหรับรอยหนงัเลียด ซึ่งทาํดวยหนงัเสนเลก็ 
รอยผานรูที่ฉัตร  ไปผูกยงัสะพานหนู    วงหนึง่ 
มี 16 ลูกลดหลั่นกนัตามลาํดับ    แตละลูกจะติดตะกั่วผสมขี้ผ้ึงใตปุมฆอง เพื่อใหไดเสียง  สูงต่าํ



เรียงตามลาํดบั 16 เสียง     ลูกที่มีเสยีงต่าํสุดจะ  เรียกวา " ลูกทวน "   และลูกที่มีเสยีงสูงสุดจะ
เรียกวา  " ลูกยอด " 

 
      3.ไมตีฆอง 
      กานทาํดวยไมไผ เหลาใหกลมเล็ก ยาวพอประมาณ ไมทีดี่นิยมไมที่มี 5 ขอข้ึนไปจนถงึ 9 
ขอ   หัวไม  ทาํดวยหนงัชาง ตัดเปนวงกลม  ทุบปลายบานเปนขอบ  เล็กนอย   เพื่อใหนุมสําหรับตี
ลงที่ปุมฆองไดเสียงทีนุ่ม ไพเราะ  ปจจุบันหนังชางหายาก   จงึใชไมฆองทีห่ัวพัน  ดวยผา เคียน
ดวยดายสีตางๆดวยวิธกีรรมที่ปราณีตสวยงาม  เรียกวา  
" ไมนวม "   เสียงจะนุมนวล   แตไมคมคายเทาหนังชาง   เหมาะสําหรบัไวฝกซอม 

ทานั่ง 
      นั่งทาขัดสมาธิ หรือพับเพยีบ  อยูกึ่งกลางในวงฆอง  ลําตัวตรง 

ทาจับ 
      ดวยการหมายมือจับไมตีขางละอัน  ใหกานไมตีพาดอยูในกลางรองอุงมือ  พรอมกับใช
นิ้วกลาง  นาง กอย จับกานไมตีไว และใชนิ้วหัวแมมือแตะไวที่ดานขาง ปลายนิ้วชี้กดที่ดานลาง
ของกานไมตี  โดยใหปลายนิว้ชี้อยูชิดกับหวัไมตี   ในลักษณะที่จะใชควบคุมเสียงของฆองใหญ 
และค่ํามือลงเมื่อพรอมที่จะบรรเลง    แขนทัง้สองอยูขางลําตัว  
งอขอศอกเปนมุมฉากพองาม 

      หลักการตีฆองวงใหญ 
      --  ตองตีใหหนาไมต้ังฉากกบัลูกฆอง                 
      --  ตีตรงกลางปุมใหเต็มปนไมตี                
      -- ใชขอมือและกลามเนื้อแขนเปนหลัก                        
      --  ยกไมตีสูงพอสมควร (ประมาณ 5-6 นิว้ฟุต)     
      -- ขณะบรรเลงสามารถหมนุไมตีไปรอบๆ  เพื่อไมตีไมเสียรูปทรงจากหลักการตีดังกลาว 
กอใหเกิดวิธีและเสียงของฆองอันเปนพืน้ฐานดงันี ้ 

      หลักการตีฆองวงใหญ 
      1.ตีมือละลูกเปนคูแปด  คือการตีดวยมือซาย   และมือขวาพรอมกันเปนคูแปด และคู
ส่ี      
      2. ตีมือละหลายๆลูก  คือการตีมือละหลายๆลูก  อาจแบงมือซายขวาเทากันหรือไมเทากัน 
ทั้งนี้ข้ึนอยูกับ   ทวงทํานองเพลงเปนหลัก โดยปรกติจะตีลงดวยมือซาย  หนึง่ครั้ง มือขวาสองครัง้ 



ถือเปนมือเอกลักษณของฆองวงใหญ 
      อีกแบบหนึง่จะตีโดยแบงมือเทาๆกนั  ในพยางคของเสียงที่ตอเนื่องกนั ทัง้ขึ้นและลง 

3.ตีสะบัดคือการตีพยางคมากกวาเก็บซึง่ขึน้อยูในหัวขอการตีมือละ 
หลายๆลกู แตวิธีสะบัดของฆองวงนั้น โดยมากจะเปนการสะบัดขึ้นลง 3 พยางค  
3 เสียง  ถาขึ้นจะใชซายหนึ่ง ขวาสอง     ถาลงจะใชขวาหนึ่ง ซายสอง และมอืแรกหามเสยีง
เล็กนอยดงัทีเ่รียกวา"ซายปดขวาเปด"เปนตน 
      4. ตีกวาด  คือการตีที่ลากหัวไมผานปุมฆองทกุลูก จากซายไปขวา   หรือจากขวาไปซาย   
ซึ่งโดยปรกต ิจะลากไมฆองใหหวัไมกระทบบริเวณดานขางของปุมลูกฆอง  ถาลากตรงกลางปุมจะ
ทําใหสะดุด    เสียงไมเรียบ 
      5. ตีกรอ    คือการตีสองมอืสลับกันดวยพยางคถี่ๆและเร็ว   ปรกติจะเอามือซายลงกอน   
และตีสลับใหสองมือมีอัตราและเสียงที่เทากัน 
      6. ตีไขว  คือการตีที่มือขางหนึง่ไขวขามมืออีกขางหนึ่ง โดยมือทัง้สองมีลักษณะไขวกัน 
อาจเอามือซาย ไขวมือขวา หรืออาจเอามือขวาไขวมือซายก็ได   โดยปกติจะใชตีในเพลงเดี่ยว      
ซึ่งจัดเปนความสามารถของผูตี   
      7. ตีหนึบ หนบั หนอด โหนง    เปนการตีที่ประคบมือมอืทั้งสอง   คือการตีที่ใชกลามเนื้อ 
กําลัง   ตลอดจนน้ําหนักพอดี บางครั้งตีลงแลวเปดหัวไมทันท ี บางครัง้ปดหัวไมเลก็นอย   
โดยเฉพาะในเพลงเดี่ยวจะใชวิธีการแบบนีม้าก 

 

 

 

 

 

 

 

ฆองวงเล็ก เปนเครื่องตีประเภททาํทาํนองอีกประเภทหนึง่ทีท่ําดวยโลหะ หลอม ตี หรือกลึง   
ใหเปนลกูๆทรงกลม เชนเดยีวกับฆองวงใหญ เพียงแตมีขนาดเล็กกวา  และมากกวาฆองวงใหญ ๒ 



ลูก เปน ๑๘ ลูก     สรางขึน้มาเพื่อใหเปนคูกับฆองวงใหญในสมัยรัชกาลที่ ๓ แหงกรุงรัตนโกสนิทร 
ที่เรียกวา " วงปพาทยเครื่องคู "   มีหนาทีตี่สอดแทรกพยางคเสยีงไปในทางสงู  และตีโดยวิธีเก็บให
สองมือสลับกนั  (อันเปนเอกลักษณของการตีฆองวงเล็ก) ผูกพนัไปกับทาํนองเพลง หรือทาํนอง
หลัก    ชวยใหมีเสยีงกระหึม่ข้ึน มีสวนประกอบคลายคลงึกับฆองวงใหญดังนี ้

1.รานฆอง ประกอบดวยหวายเปนตน 4 ตน ดัดโคงเปนวงกลม   มลูีกมะหวดติดกับตนหวาย    
อันประกอบไปดวย                                

• โขนฆอง                                                
• ไมถางลาง                               
• ไมตะคู                                  
• สะพานหน ู                                
• ไมถางบน 
• เม็ดปลายหวาย 
• หวายเปนซีก  

เม็ดขาฆอง  

2. ลูกฆอง ทําดวยโลหะทีเ่ปนทองเหลือ มลัีกษณะเชนเดียวกับลูกของวงใหญ แตขนาดเล็กกวา คือ 

• ลูกฆองทรงกลม                           
• ปุมฆอง                                  
• ฉัตร                                    
• รูรอยหนงัเลียด                          
• ติดตะกั่ว                                 
• ผูกบนรานฆองเรียงลาํดับ                    
• ลูกทวน                                  

• ลูกยอด                             

          3. ไมตี  ทําดวยไม มลัีกษณะเชนเดียวกับไมฆองใหญ แตเล็กกวา       

 

 



 

 

 

 

 

 

 ฆองโหมง  เปนเครื่องตีกาํกับจงัหวะยอย  เวลาตีมีเสียงดัง “โหมง โหมง โหมง”  ไทยเรารูจัก
เครื่องดนตรีชนิดนี้มาแตกอนเกา คูกนัมากับกลอง  ดังมีภาษาที่เรียกวา “ ฆองกลอง “ ซึ่งใชตีเปน
เครื่องกําหนดเวลามาในระยะหนึ่ง  กลาวคือ ตอนกลางคืนใชกลองตดัีงเปนเสยีง “ ตุม  หรือ  ทุม “  
จงึเรียกสวนแหงเวลากลางคืนวา “ ทุม “  ตอนกลางวันใชฆองตีวา “ โหมง  หรือ โหมง “    จึงเรียก
สวนแหงเวลากลางวันวา “ โมง “  ซึ่งเรียกติดปากกันมาจนถงึทุกวนันี ้  
      ฆองโหมง  ทาํดวยโละ เชน ทองเหลือง  หลองกลึงเปนรูปทรงกลม   ผายกวาง  ตอนกลางนนู
เปนปุมสําหรบัตี  มีขอบงุมลงโดยรอบเรียกวา  “ ฉัตร “  ที่ฉัตรเจาะร ู 2  รูสําหรับรอยเชือกผูกถือ 
หรือแขวนตี  เวลาตีใชไมหวัพันดวยผา เพือ่เสียงดังไพเราะ  ใชตีเปนเครื่องกํากับจงัหวะใหญในวง
ปพาทยเครื่องคู  หรือวงเครือ่งใหญ    หรือในวงมโหรีและวงเครื่องสายเครื่องคู   สําหรับในชนบท
นิยมใหโหมงชนิดนี ้   ตีรวมในวงกลองยาวหรือวงมงัคละ เปนตน  โดยเฉพาะเวลาตีจะใชเชือกรอย
จับตี หรือ ทําดวย 

ไมรอยเชือกจบัตีอีกทีหนึง่  สําหรับในวงปพาทยหรือวงเครื่องสาย  จะทําขาตัง้ดวยไมหรือเหลก็ดัด
โคงหรือส่ีเหลีย่ม  แขวนโหมงไวตรงกลาง   ตีดวยไมทีถ่ากดวยดายสลับสีสวยงาม      ตีดังกังวาน
ไพเราะ 
วิธีตีโหมงในวงปพาทยหรือเครื่องสาย  ผูตีนั่งขัดสมาธิ  ใหโหมงวางอยูตรงหนา  จับไมตีตีตรงกลาง
ปุมดวยน้ําหนกัพอประมาณ   เนื่องจากโหมงชนิดนี้มีเสียงดังกงัวานยาวนาน  จึงนิยมตหีางๆ  คือ
สองฉ่ิงสองฉบัตอการตีโหมงครั้งหนึง่  แตถาเปนวงกลองยาวหรือวงมังคละ จะนยิมตีลงที่จังหวะ
หนกั ( ฉับ ) ตลอดโดยไมเวน     
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฆองเหมง เปนเครื่องตีอีกอยางหนึ่งที่ทาํดวยโลหะ เชนเดียวกับฆอง  แตมีขนาดเล็กกวาและหนา
กวา  เวลาตีตีดวยทอนไม  รวมผสมอยูในวง “ บัวลอย “  หรือวง กลองสี่ปหนึ่ง “ มาแตโบราณฆอง
ชนิดนี้มนี้าํหนกัมาก  เวลาตีจะใชเชือกผูกกับไมโยงมารอยที่ฉัตร สําหรับถือตี  ตีดวยทอนไม
เนื้อออน  ตรงกลางปุมฆอง  มีเสียงดัง “ เหมง  เหมง “  จึงเรียกฆองชนิดนี้ไปตามเสยีงวา  “ ฆอง
เหมง “  และในอดีตจะใชฆองเหมงนี้ตีรวมในวงกลองสีป่หนึง่ ประโคมยาม  ในพระราชพธิีงานศพ
เจานาย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฆองคู  เปนเครื่องตีอีกอยางหนึง่ทีท่ําดวยโลหะ  มีลักษณะคลายคลึงกับฆองเหมง แตเล็กกวาและ
บางกวา  รอยเชือกหรือหนงัเลียดแขวนอยูบนรางทีท่ําดวยไม มีลักษณะคลายกลอง มี 2 ลูกๆหนึง่
มีเสียงต่าํ อีกลูกหนึ่งมเีสียงสูง  ตีดวยไมใชตีอยูวงปพาทยชาตรีประกอบการแสดงโนราห ของชาว
ภาคใตมาแตเดิม   
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฆองชัยเปนเครื่องตีอีกชนดิหนึง่ทีท่ําดวยโลหะ        ซึ่งม ีขนาดใหญมาก    เวลาตีมีเสียงดังกอง
กระหึ่มเปนกงัวานไดยินไกล   ฆองชนิดนีเ้รียกตามเสยีงที่ดัง  "  หมุยหรือหุย "  เวลาตีจึงเรียกวา " 
ฆองหุย "  แตเหตุที่เรียกวา  " ฆองชัย "  ก็เพราะวานาํฆองชนิดนี้ไปใชตีในงาน มงคล เชน    ตอน
พระสวดพระพุทธมนตเย็นจบหนึง่   ก็จะตีฆองดังขึ้น 3 ที    หรือในการโหรองเอาฤกษชัย  กจ็ะตี
ฆองรับทายในการโหเชนในพิธีทาํขวัญนาค 
      ฆองประเภทนีน้ิยมเขียนหลายทองที่ตัวฆอง  ซึง่มีบริเวณกวาง  และยังลงอกัขระเปน
คาถาอาคม      เพื่อ ความขลัง และศักดิ์สิทธิ์ในพิธี   ปจจุบันจะพบฆองชัยนี้ ใชตีรวมกับแตร สังข   
ในงานพระราชพิธทีี่สําคัญ  โดยมหีนาที่ตีนําเปนอันดับแรก   จากนั้น สังข แตร และวงปพาทยจะ
บรรเลงตาม  เชน     ในพระราชพิธทีอดผาพระกฐิน และเนื่องจากฆองชัยนี้มีขนาดใหญมาก เวลา
ตีสําหรับชาวบาน จะแขวนกับข่ือคาของบาน แตสําหรบั  ในวงพระราชพิธ ี     จะทําขาหยัง่เปนไม
กลมยาว ๓ อัน     ตอนบนรอยผูกเชือก สําหรับแขวนตัวฆอง    เวลาตีจะใชไมซึง่พนัผา หัวใหญ
ขนาดพอกับปุมตีมีเสียงดงักงัวาน 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ฆองหุย  เปนฆองที่ทาํดวยโลหะ เชนเดียวกับฆองชัย แตมิไดนําไปใชตีในงานมงคล    จึงเรียก
ตามเสียงของฆองชนิดนี้วา " ฆองหุย "    ฆองชนิดนี้ปรากฏวานาํไปตีในผสมกับวง " ปพาทยดึกดํา
บรรพ " ที่สมเด็จเจาฟาฯกรมพระยานริศรานวุัติวงศทรงปรับปรุงขึ้นในรัชกาลที ่5   โดยใหมีฆองหุย 
7 ใบ  เทียบ 7 เสียง      เรียงลําดับไดขนาดลดหลัน่ แขวนตีบนขาโหมง  ซึง่ทาํดวยไมมีขนาด
เรียงลําดับตามลูกฆอง      และเชื่อมตอติดเปนวงกลม   ฆองชนิดนี้จะตีเปนทาํนองเพลง  โดยตีลง
ตรงเสียงสาํคัญที่ลงตามจังหวะใหญ  รายละเอียดดังนี ้

• ลูกฆอง ทําดวยโลหะทองเหลือง หลอม  ตีเปนทรงกลม เชนเดียวกับฆองชัย   ตรงกลางตี
นูนเปนปุมใหญ  กลางผายออกเปนบริเวณกวาง      ขอบงุมเรียกวา " ฉัตร "   ที่ฉัตรเจาะรู
ตอนบน 2 รู  สําหรับรอยเชือกแขวนบนแผง    เพื่อใหสวยงามนยิมเขียนลวดปดทองที่
ดานหนา  และ ดานหลงั  

• แผงฆอง   ทาํดวยไมเนื้อแข็ง  ลักษณะเปนแผง   กลางโปรง   ดานลางเปนขาตัง้กับพื้น    
มีขนาดลดหลัน่ตามลกูฆอง   มีตะขอยึดสวมติดตอกันเปนวงกลมทัง้ 7 แผง แตละแผงมี
ขนาดลดหลัน่   

• ไมตี  ที่หวัพนัผา ถักดวยดายสีสวยงาม ใหญพอ  เหมาะกับปุม  มี 2 อันๆหนึ่งใหญ ตีลูก
ขนาดใหญ  อันหนึ่งเล็กตีลูกขนาดเล็ก  

วิธีตีฆองหุย   
ผูตีนั่งขัดสมาธิ หรือพับเพียบ  โดยนัง่อยูในแผง  ซึ่งตัง้เปนวงกลม  มือขวาจับไมฆองอันเลก็   ตี
ทางกลุมเสยีงเล็ก และมือซายจับไมอันใหญ   ตีทางกลุมเสียงต่าํ     ซึ่งมีขนาดใหญ    โดยตีหางๆ
เปนทาํนองเพลง  คือตีตกเสียงที่ลงตามจังหวะใหญของทาํนองเพลง  เพื่อชวยใหวงมีเสยีงกระหึ่ม
ข้ึน    
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฉ่ิง     เปนเครื่องตีประเภทกาํกับจงัหวะ   ทําดวยโลหะ หลอหนา เวากลาง ปากผายกลม รูปคลาย
ถวยชามไมมกีน สํารับหนึง่ม ี๒ ฝา  เรียกตามลักษณะ  นามวา " คู "    ตรงกลางที่เวาเจาะรูสําหรับ
รอยเชือก    เพื่อสะดวกในการถือตี เวลาตีใชมือขวาจับฉ่ิงขางหนึ่งใหคว่ําลง  ยกขึน้ตีใหกระทบกับ
มืออีกขางหนึง่  ซึ่งจับ ฉ่ิงหงายขึ้นรับ   มีเสียงดัง 2  เสียง คือ เสยีงฉิง่ และเสียงฉับ  ใชตีเปนเครื่อง
กํากับหนัก-เบาที่สําคัญ     ในวงปพาทยทุกวง และยังเปนเครื่องตีบอกอัตราของเพลงขณะบรรเลง      
ที่สําคัญที่สุด เปนเครื่องควบคุมความชา-เร็วของพวงทําทํานองเพลงทกุคน ดังมีคํากลาววา " ฆอง
เปนหลกัของเนื้อทาํนองเพลง  ฉ่ิงเปนหลักของเครื่องกํากับจังหวะ " ซึ่งเปรียบเสมือนคอนดาซเตอร
ของดนตรีฝร่ัง       
             
วิธีตีฉ่ิง 
      ผูตีนั่งขัดสมาธิ หรือพับเพยีบ ลําตวัตรง  ใชนิว้หวัแมมือขวากับนิ้วชี้จับเชือกผกูฉิ่ง ใน
ลักษณะเหมือนคีบ  แลวคว่าํมือลง    ในขณะเดียวกนัใหนิว้นาง กลาง  กอย  กรีดออกคุมฝาฉ่ิง     
สวนมือซายจบัเชนเดียวกับมือขวา  แตหงายฝาฉิ่งขึน้รับฝาบน  มวีิธตีีที่ทาํใหเกิดเสียงอยู 2 แบบ
คือ 
 
1. เสียงฉิง่    ใชมือขวาจับฉ่ิงยกขึ้น แลวตีลงที่ ฝาลาง ใหอยูบริเวณกึง่กลางฝา         เมื่อตีแลวเปด
มือ  โดยการกรีดนิ้วนาง  กลาง  กอยออก     เพื่อใหเสียงดังกังวานเปนเสียง " ฉ่ิง "  ควบคุมจังหวะ
เบา 
      2. เสยีงฉับ    ใชมือขวาจับฝาฉ่ิงบน  ตีลงที่ฝาฉิง่ลางใหเต็มฝา ประกบเทากันพอดี     เมื่อ
ตีแลวหามเสียงมิใหกังวานโดยกดมือทัง้สองแนบสนทิ พรอมกันนัน้ใชนิ้วนาง  กลาง  กอยของมือ
ขวาแนบสนิทไวกับฝาฉ่ิงอีกทีหนึ่งจะดังเปนเสียง 
" ฉับ "    ควบคุมจังหวะหนกั ทัง้ฉิ่งและฉบัจะตีสลับกันไปตามอัตราทีก่ําหนดของทวงทํานองเพลง



ที่เปนพืน้ฐานคือ   
      --อัตราสามชั้น                             
      --อัตราสองชั้น                             
      --อัตราชั้นเดียว 
มีบางเพลงที่ฉ่ิงจะตองตีไปตามเพลงที่มีจงัหวะพิเศษเชน 
--จังหวะเพลงโอตางๆ                      
      --จังหวะเพลงชาป                          
      --จังหวะเพลงชาตรีตางๆ                    
      --จังหวะเพลงยาน ี                         
      --จังหวะเพลงเยยฯเปนตน      

 

 

 

 

 

 

  ฉาบ เปนเครื่องตีที่ทาํดวยโลหะ เชน ทองเหลือง    มีรูปรางคลายฉิง่ แตหลอบางกวา ปลายผาย
ออก   ตรง กลางทํานนูเปนปุมขนาดวางลงกลางอุงมอืไดพอดี ขอบนอกแบราบออกไปโดยรอบ        
เจาะรูตรงกลางปุมเพื่อ  รอยเชือกสําหรับจับถือตี   โดยใหติดกันทัง้สองขาง บางอันแยกออกจาก
กัน  โดยเชอืกที่จับถือทําเปนภูสวยงามนิยมใชในการเลนเชนกลองยาวหรือเซิ้งเปนตน 
        ในวงการดนตรีไทยมีฉาบอยู 2 ชนิดๆหนึง่มีขนาดใหญเรียกวา " ฉาบใหญ "   ตีกํากับจงัหวะ
หนกั  สวนอกีชนิดหนึ่งเลก็เรียกวา " ฉาบเล็ก "   ตีสอดสลับกับฉ่ิงและฉาบใหญ จึงมีชื่อเรียกอีก
อยางหนึ่งวา " ฉาบขัด "     ทั้ง สองชนิดนีม้ีวิธีและการตีที่แตกตางกันคือ 

      ฉาบใหญ  ใชมือขวาจับเชือกในลักษณะคบี แลวคว่ํามือลง    ตีลงที่ฉาบอีกขางหนึง่    ซึ่ง
จับดวยมือซายหงายรองรับเวลาตีลงแลวเปดมือเล็กนอยใหเสียงกงัวาน 
เล็กนอย 
        ฉาบเลก็     ใชมือขวาจับฉาบขางหนึ่งในลักษณะคีบ แลวคว่ํามือลง   ใหนิว้นาง  กลาง  

 



กอย  คอยเปด ปด หามเสยีง    สวนมือซายจับฉาบอกีขางหนึง่    หงายขึ้นรับฉาบ   ฝาบน เวลาตี
เสียงจะดงัเปนเสียง " แช  " อีกอยางหนึง่เอาบริเวณตอนปลายฉาบตีกระทบกับ โดยใชนิ้วแนบชิด
ติดกับขอบฝา เปนการหามเสียง ซึ่งจะใชตีสอดสลับกับเสียงแช บางครั้งมีเสียงดงัเปน แช และวบั 
สลับกัน 
             ทั้งฉาบใหญและฉาบเลก็ มหีนาที่เปนเครื่องกาํกับจงัหวะ   ชวยใหการบรรเลงมีรสชาดขึ้น 
ผูตีตองมีความรูความสามารถตีเปนอยางดี รูจักการตีประคบมือใหเสียงที่ดังออกมาเปนเสียงที่
ไพเราะ พอด ี    ทัง้นี้เพราะเครื่องดนตรีทั้งสองชิ้นนี ้       สามารถตีใหไพเราะ  หรือหนวดหูได  
โดยเฉพาะตองตีใหเสียงทัง้สองดังกลมกลืนกนั      สําหรับการตีฉาบใหญและฉาบเล็ก ในวงดนตรี
พื้นจะตีโดยไมตองประคบมือ เพราะดนตรีพื้นเมือง  ตองการจับหวะทีดั่งและแนน  มิฉนั้นจะทําให
ดนตรีนั้นขาดรสชาติไมครึกครื้นเทาที่ควร 
      

 

 

 

 

 

ระนาดเอกเหล็ก      เปนเครื่องตีประเภททาํทาํนอง  ลูกเหล็ก ทําดวยโลหะเปนแทง      วางเรยีง
อยูบนรางทีท่ําดวยไม  เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที ่ 4  แหงกรุงรัตนโกสนิทร ผสมเปนวงเรียกวา " วง
เครื่องใหญ "      โดยใหมีลูกและเสียงเทากบัระนาดเอก    และมีวิธตีีเชนเดียวกับระนาดเอก แตไม
เปนผูนาํวง         ชวยใหวงมเีสียงดังกระหึม่ข้ึนมีสวนประกอบดังนี ้

• รางระนาดเหล็ก ทําดวยไม  เชนไมสัก  ไมประดู หรือ  ไมมะริด  มีลักษณะคลายตูพระ
ธรรมปฎก แตยาวกวา   มีขารองรับตัวรางขางละ 2 ขา       ดานบนทําเปนแผงเพื่อรอง  
รับลูกเหล็กเรยีกวา " ชาน "     ภายในโปรง   ที่ชานตรงกลางจะมีไมมาติดเปนทางยาวทั้ง
สองขาง   เพือ่รองรับลูกเหล็ก    ดานขางมีไมทาํเปน " โขน "    และกลึงเปนลักษณะเมด็
ประกบคูอยูกบัโขนดานละ 2  เม็ด      

• โขนเหลก็      และเม็ดมกีารสรางไดหลายแบบ     รอบนอกของรางจะใชไมแผนหนา
ส่ีเหลี่ยมประกอบคิ้วนนู  เดนิโดยรอบทัง้ลางและบน ดานลางจะใช  ไมแผนปดใตรางยาว



ตลอด เพื่อใหเสียงกอง  ทีห่ัวดานซายและดานขวาของไมปดใตราง  จะกลงึกลมเปนขา  
รองรับตัวรางดานละ 2 ขา  ( บางรางขาทาํเปนลอเหล็ก  สําหรับเลื่อนไปมาไดสะดวก )  
ตัวรางเมื่อต้ังขึ้นจะเปนที่รองรับผืนเหล็ก   ซึง่เรียงขนาดลดหลั่นกนั 21 ลูก ตัวรางจึงตอง
สรางขึ้นอยางแข็งแรง                   
รางเหล็กบางราง ไดประดิษฐข้ึนอยางสวยงามโดยประกอบงา ประดับมุข หรือแกะสลัก
ลวดลาย  ลง รักปดทอง บางรางที่โขน และเม็ดทาํดวยงา                      

• ผืนเหลก็ ทําดวยโลหะเปนแทง  ตัดแตงเปนลูกๆ  มีขนาดลดหลั่นตามลําดับ   
เสียงสงูปรับแตงเสียงโดยการปาดหวัทายใตทองลูกเหลก็  สวนเสียงต่ําปาดตรงกลางให  
เวาเชนเดียวกบัลูกระนาดเอกไม    เดิมทาํเปนลกูๆ แลวนาํไปวางเรียงไวบนราง    เวลาตี
ลูกเหล็กแตละลูกจะกระทบกันบอย  ปจจุบันจึงมีผูสรางผนืขึ้นใหม  โดยทําเปนแผงๆละ
ประมาณ 3 แผง  เจาะรูที่ลูกเหลก็เพื่อยึดใหลูกเหล็กอยูในตําแหนง   เวลาตีจะไมกระทบ
กัน   และยังงายตอการเรียงและการเก็บ                            

ไมตีเหล็ก  กานทาํดวยไมไผ 2 อัน  เหลากลมยาว   เชนเดียวกับไมระนาดเอก   แตทีห่ัวทํา
ดวยหนังชางเปนแผน ตัดกลม เชนเดียวกับไมฆองใหญ แตเล็กกวา ปจจุบันหนังชางหายาก จงึใช
ไมนวมของระนาดเอกมาตีแทน         
วิธีตีระนาดเอกเหลก็ 
      ผูตีนั่งในทาขัดสมาธิ ลําตัวตรง   กึง่กลางรางเหล็ก จับไมดวยมือทั้งสองแบบปากกา   มวีิธี
ตีที่คลายคลึงกับระนาดเอกคือ 
      --ตีเปนคูแปด     

--ตีเปนเก็บ                              
      --ตีเก็บเปนทางระนาด                          
      --ตีกรอ                                  
      --ตีกวาด                                 
      --ตีสะบัด 3 พยางค                            
      --ตีรัว             

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
ระนาดทุมเหล็ก เปนเครื่องดนตรีที่ทาํดวยโลหะ   ซึง่สรางขึ้นมาเปนคูกับระนาดเอกเหล็ก   

เปนเครื่องตีทีพ่ระบาทสมเดจ็พระปนเกลาเจาอยูหัว  สมเด็จพระอนุชาธิราชในรัชกาลที่  4   ไดทรง
พระดําริใหสรางเพิ่มเติมอีกแบบหนึง่ โดย " ถายทอดมาจากหีบเพลงฝรั่ง   อยางเปนเครื่องเขี่ยหวี
เหล็ก ใหมาเปนคูกับระนาดเอกเหล็กวงปพาทยเครื่องใหญ   มีรูปลักษณะเชนเดยีวกับระนาดเอก
เหล็กทุกประการ   ผิดกันแตที่สัดสวนของราง     และลูกเหล็ก  อวนใหญกวา  มีลูกเหล็กเพียง 17 
ลูก 17 เสียง   เวลาตี จะตหีางๆ เลือกตทีี่เสียงตกที่สําคัญ ทั้งนี้เพราะเหล็กมีเสียงดังกังวานยาว   
เมื่อตีหางๆจะชวยใหเสียงตกมีเสียงดังกระหึ่มข้ึน    ผูตีตองนึกถึงเหตนุี้เปนหลัก 
 
 

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

 


