ประเภทเครือ่ งตีที่ทําดวยเหล็ก
เครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องตีที่ทาํ ดวยเหล็กนั้นมีอยูด วยกัน11 ชิ้นดังนี้
1.ฆองวงใหญ
2.ฆองวงเล็ก
3.ฆองโหมง
4.ฆองเหมง
5.ฆองคู
6.ฆองชัย
7.ฆองหุย
8.ฉิ่ง
9.ฉาบ
10.ระนาดเอกเหล็ก
11.ระนาดทุมเหล็ก

ฆองวงใหญ เปนเครื่องตีประเภททําทํานองทีท่ ําดวยโลหะ หลอมกลึงเปนลูกๆทรงกลม มีขนาด
ลดหลั่นกัน 16 ลูก แขวนอยูบ นรานฆอง ซึง่ ทําดวยหวายดัดโคงเปนวงกลม ผูตีนั่งอยูในวงฆอง จับ
ไมตีขางละอัน ตีเปนทํานองเพบรรเลงผสมอยูในวงปพ าทยเครื่องหาสมัยสุโขทัยมาจนถึงทุกวันนี้
"๑" มีหนาที่ดาํ เนินทํานองหลัก เปนหลักของวงปพาทยจนถึงปจจุบัน เดิมเรียก " ฆองวง "

ตอเมื่อเกิดฆองวงเล็กในสมัยรัชกาลที่ 3
จึงเรียกฆองที่มีอยูเดิมวา " ฆองวงใหญ " เพราะมี
ขนาดใหญกวา ฆองวงใหญมีสวนประกอบ ดังนี้
1. รานฆอง
•

•

•

•

•
•

•

รานฆอง ทําดวยหวายเปนตน 4 เสน ดัดโคง เปนวงกลม ใช 2 เสนดัดเปนโคงเปนวง
นอก อีก 2 เสนโคงเปนวงใน ยึดติดกับลูกมะฮวด
ลูกมะหวด ทําดวยไมกลึงใหกลมเปนลอนขนาบดวย " ลูกแกว " หัวทายบากและปาดโคง
รับกับตนหวายเปนระยะตลอดทั้งวง
โขนฆอง ทําดวยไมหนา มีลักษณะตอนกลางนูน เปนสันเรียวแหลมเหมือนใบโพธิ์ ขาง
ปาดเรียวลง ยึดติดติดกับตนหวายทัง้ สองขาง ขางหนึ่งใหญ อีกขางหนึง่ เล็ก
ไมค่ําลาง เปนไมลักษณะสี่เหลี่ยมทรงแบน ยึด ติดกับหวายคูลา งโดยรอบ ระยะหาง
พอสมควร บางวงจะใชแผนโลหะตอกตะปูคลุมอีกทีหนึง่
ไมตะคู คือไมไผเล็กๆเจาะฝงเขาไปในลูก มะหวด เพื่อกัน้ สะพานหนู
สะพานหนู เปนเสนลวดสอดโคงเปนวงใตไมตะคู เพือ่ ไวผูกหนังลูกฆอง ดานในและ
ดานนอก
ไมค้ําบน หรือ ไมถางฆอง เปนไมแผนบางๆปาดหัวทายเวาตามเสนหวาย
เพื่อใช
ถางใหวงฆอง ใหอยูในสภาพเปนวงสวยงาม ปกติลูกฆอง 4 ลูกจะ
ใสไม
ถางฆอง 1 อัน ฆองวงใหญมี 16 ลูก จึงมีไมถา งฆองวงหนึ่ง 4 อัน ที่ตนหวายทัง้ 4 ตน
จะมีหวายผาซีก 2 หรือ 3 เสนประกบโดยรอบ เพื่อรองรับหนังผูกฆอง และเพื่อให
สวยงาม จะกลึงเปนเม็ดติดไวที่ปลายตนหวายทัง้ สี่ตน
สําหรับสมัยโบราณจะกลึงเม็ด
เปนขา ติดอยูที่ใตไมถางลางอีกทีหนึ่ง

วงฆองบางวงไดประดิษฐขึ้นใหสวยงาม โดยการประกอบงา แกะลวดลายฝงงา หรือมุขที่
โขน บางครั้งทีล่ ูกมะหวดประกอบงา หรือเปนงาทัง้ อัน หรือแกะลวดลาย ลงรักปดทองสวยงาม
2.ลูกฆอง
ทําดวยโลหะทีเ่ รียกวา "ทองเหลือง" หลอม ตี หรือกลึงเปนลูกๆทรงกลม ดานบนกลึงตรง
กลางใหนนู เปนปุมเรียกวา " ปุมฆอง " สําหรับตีใหเกิดเสียง ดาน ขางกลึงเปนขอบงุมลงเรียกวา "
ฉัตร " เพื่อใหเสียงดังกังวานยาวขึ้น ที่ฉตั รเจาะรู 4 รูสําหรับรอยหนังเลียด ซึ่งทําดวยหนังเสนเล็ก
รอยผานรูที่ฉัตร ไปผูกยังสะพานหนู วงหนึง่
มี 16 ลูกลดหลั่นกันตามลําดับ แตละลูกจะติดตะกั่วผสมขี้ผึ้งใตปุมฆอง เพื่อใหไดเสียง สูงต่าํ

เรียงตามลําดับ 16 เสียง ลูกที่มีเสียงต่าํ สุดจะ เรียกวา " ลูกทวน " และลูกที่มีเสียงสูงสุดจะ
เรียกวา " ลูกยอด "
3.ไมตีฆอง
กานทําดวยไมไผ เหลาใหกลมเล็ก ยาวพอประมาณ ไมทดี่ ีนิยมไมที่มี 5 ขอขึ้นไปจนถึง 9
ขอ หัวไม ทําดวยหนังชาง ตัดเปนวงกลม ทุบปลายบานเปนขอบ เล็กนอย เพื่อใหนุมสําหรับตี
ลงที่ปุมฆองไดเสียงทีน่ ุม ไพเราะ ปจจุบนั หนังชางหายาก จึงใชไมฆอ งทีห่ ัวพัน ดวยผา เคียน
ดวยดายสีตา งๆดวยวิธกี รรมที่ปราณีตสวยงาม เรียกวา
" ไมนวม " เสียงจะนุมนวล แตไมคมคายเทาหนังชาง เหมาะสําหรับไวฝกซอม
ทานั่ง
นั่งทาขัดสมาธิ หรือพับเพียบ อยูก ึ่งกลางในวงฆอง ลําตัวตรง
ทาจับ
ดวยการหมายมือจับไมตีขางละอัน ใหกานไมตีพาดอยูในกลางรองอุง มือ พรอมกับใช
นิ้วกลาง นาง กอย จับกานไมตีไว และใชนิ้วหัวแมมือแตะไวที่ดานขาง ปลายนิ้วชี้กดที่ดานลาง
ของกานไมตี โดยใหปลายนิว้ ชี้อยูชิดกับหัวไมตี ในลักษณะที่จะใชควบคุมเสียงของฆองใหญ
และค่ํามือลงเมื่อพรอมที่จะบรรเลง แขนทัง้ สองอยูขางลําตัว
งอขอศอกเปนมุมฉากพองาม
หลักการตีฆอ งวงใหญ
-- ตองตีใหหนาไมตั้งฉากกับลูกฆอง
-- ตีตรงกลางปุมใหเต็มปน ไมตี
-- ใชขอมือและกลามเนื้อแขนเปนหลัก
-- ยกไมตีสูงพอสมควร (ประมาณ 5-6 นิว้ ฟุต)
-- ขณะบรรเลงสามารถหมุนไมตีไปรอบๆ เพื่อไมตไี มเสียรูปทรงจากหลักการตีดังกลาว
กอใหเกิดวิธีและเสียงของฆองอันเปนพืน้ ฐานดังนี้
หลักการตีฆอ งวงใหญ
1.ตีมือละลูกเปนคูแปด คือการตีดวยมือซาย

และมือขวาพรอมกันเปนคูแปด และคู

สี่
2. ตีมือละหลายๆลูก คือการตีมือละหลายๆลูก อาจแบงมือซายขวาเทากันหรือไมเทากัน
ทั้งนี้ขึ้นอยูก ับ ทวงทํานองเพลงเปนหลัก โดยปรกติจะตีลงดวยมือซาย หนึง่ ครั้ง มือขวาสองครัง้

ถือเปนมือเอกลักษณของฆองวงใหญ
อีกแบบหนึง่ จะตีโดยแบงมือเทาๆกัน ในพยางคของเสียงที่ตอเนื่องกัน ทัง้ ขึ้นและลง
3.ตีสะบัดคือการตีพยางคมากกวาเก็บซึง่ ขึน้ อยูในหัวขอการตีมือละ
หลายๆลูก แตวิธีสะบัดของฆองวงนั้น โดยมากจะเปนการสะบัดขึ้นลง 3 พยางค
3 เสียง ถาขึ้นจะใชซายหนึ่ง ขวาสอง
ถาลงจะใชขวาหนึ่ง ซายสอง และมือแรกหามเสียง
เล็กนอยดังทีเ่ รียกวา"ซายปดขวาเปด"เปนตน
4. ตีกวาด คือการตีที่ลากหัวไมผา นปุมฆองทุกลูก จากซายไปขวา หรือจากขวาไปซาย
ซึ่งโดยปรกติ จะลากไมฆองใหหวั ไมกระทบบริเวณดานขางของปุมลูกฆอง ถาลากตรงกลางปุมจะ
ทําใหสะดุด
เสียงไมเรียบ
5. ตีกรอ คือการตีสองมือสลับกันดวยพยางคถี่ๆและเร็ว ปรกติจะเอามือซายลงกอน
และตีสลับใหสองมือมีอัตราและเสียงที่เทากัน
6. ตีไขว คือการตีที่มือขางหนึง่ ไขวขามมืออีกขางหนึ่ง โดยมือทัง้ สองมีลักษณะไขวกัน
อาจเอามือซาย ไขวมือขวา หรืออาจเอามือขวาไขวมือซายก็ได โดยปกติจะใชตีในเพลงเดี่ยว
ซึ่งจัดเปนความสามารถของผูตี
7. ตีหนึบ หนับ หนอด โหนง เปนการตีที่ประคบมือมือทั้งสอง คือการตีที่ใชกลามเนื้อ
กําลัง
ตลอดจนน้ําหนักพอดี บางครั้งตีลงแลวเปดหัวไมทันที บางครัง้ ปดหัวไมเล็กนอย
โดยเฉพาะในเพลงเดี่ยวจะใชวิธีการแบบนีม้ าก

ฆองวงเล็ก เปนเครื่องตีประเภททําทํานองอีกประเภทหนึง่ ทีท่ ําดวยโลหะ หลอม ตี หรือกลึง
ใหเปนลูกๆทรงกลม เชนเดียวกับฆองวงใหญ เพียงแตมีขนาดเล็กกวา และมากกวาฆองวงใหญ ๒

ลูก เปน ๑๘ ลูก สรางขึน้ มาเพื่อใหเปนคูกับฆองวงใหญในสมัยรัชกาลที่ ๓ แหงกรุงรัตนโกสินทร
ที่เรียกวา " วงปพาทยเครื่องคู " มีหนาทีต่ ีสอดแทรกพยางคเสียงไปในทางสูง และตีโดยวิธีเก็บให
สองมือสลับกัน (อันเปนเอกลักษณของการตีฆองวงเล็ก) ผูกพันไปกับทํานองเพลง หรือทํานอง
หลัก ชวยใหมีเสียงกระหึม่ ขึ้น มีสว นประกอบคลายคลึงกับฆองวงใหญดังนี้
1.รานฆอง
ประกอบดวยหวายเปนตน 4 ตน ดัดโคงเปนวงกลม มีลูกมะหวดติดกับตนหวาย
อันประกอบไปดวย
•
•
•
•
•
•
•

โขนฆอง
ไมถางลาง
ไมตะคู
สะพานหนู
ไมถางบน
เม็ดปลายหวาย
หวายเปนซีก

เม็ดขาฆอง
2. ลูกฆอง ทําดวยโลหะทีเ่ ปนทองเหลือ มีลักษณะเชนเดียวกับลูกของวงใหญ แตขนาดเล็กกวา คือ

•

ลูกฆองทรงกลม
ปุมฆอง
ฉัตร
รูรอยหนังเลียด
ติดตะกั่ว
ผูกบนรานฆองเรียงลําดับ
ลูกทวน

•

ลูกยอด

•
•
•
•
•
•

3. ไมตี ทําดวยไม มีลักษณะเชนเดียวกับไมฆองใหญ แตเล็กกวา

ฆองโหมง เปนเครื่องตีกาํ กับจังหวะยอย เวลาตีมีเสียงดัง “โหมง โหมง โหมง” ไทยเรารูจัก
เครื่องดนตรีชนิดนี้มาแตกอนเกา คูกนั มากับกลอง ดังมีภาษาที่เรียกวา “ ฆองกลอง “ ซึ่งใชตีเปน
เครื่องกําหนดเวลามาในระยะหนึ่ง กลาวคือ ตอนกลางคืนใชกลองตีดังเปนเสียง “ ตุม หรือ ทุม “
จึงเรียกสวนแหงเวลากลางคืนวา “ ทุม “ ตอนกลางวันใชฆองตีวา “ โหมง หรือ โหมง “ จึงเรียก
สวนแหงเวลากลางวันวา
“
โมง
“
ซึ่งเรียกติดปากกันมาจนถึงทุกวันนี้
ฆองโหมง ทําดวยโละ เชน ทองเหลือง หลองกลึงเปนรูปทรงกลม ผายกวาง ตอนกลางนูน
เปนปุมสําหรับตี มีขอบงุมลงโดยรอบเรียกวา “ ฉัตร “ ที่ฉัตรเจาะรู 2 รูสําหรับรอยเชือกผูกถือ
หรือแขวนตี เวลาตีใชไมหวั พันดวยผา เพือ่ เสียงดังไพเราะ ใชตีเปนเครื่องกํากับจังหวะใหญในวง
ปพาทยเครื่องคู หรือวงเครือ่ งใหญ หรือในวงมโหรีและวงเครื่องสายเครื่องคู สําหรับในชนบท
นิยมใหโหมงชนิดนี้ ตีรวมในวงกลองยาวหรือวงมังคละ เปนตน โดยเฉพาะเวลาตีจะใชเชือกรอย
จับตี หรือ ทําดวย
ไมรอยเชือกจับตีอกี ทีหนึง่ สําหรับในวงปพ าทยหรือวงเครื่องสาย จะทําขาตัง้ ดวยไมหรือเหล็กดัด
โคงหรือสี่เหลีย่ ม แขวนโหมงไวตรงกลาง ตีดวยไมทถี่ ากดวยดายสลับสีสวยงาม ตีดงั กังวาน
ไพเราะ
วิธีตีโหมงในวงปพาทยหรือเครื่องสาย ผูตนี ั่งขัดสมาธิ ใหโหมงวางอยูต รงหนา จับไมตีตีตรงกลาง
ปุมดวยน้ําหนักพอประมาณ เนื่องจากโหมงชนิดนี้มีเสียงดังกังวานยาวนาน จึงนิยมตีหางๆ คือ
สองฉิ่งสองฉับตอการตีโหมงครั้งหนึง่ แตถาเปนวงกลองยาวหรือวงมังคละ จะนิยมตีลงที่จังหวะ
หนัก ( ฉับ ) ตลอดโดยไมเวน

ฆองเหมง เปนเครื่องตีอีกอยางหนึ่งที่ทาํ ดวยโลหะ เชนเดียวกับฆอง แตมีขนาดเล็กกวาและหนา
กวา เวลาตีตดี วยทอนไม รวมผสมอยูในวง “ บัวลอย “ หรือวง กลองสี่ปหนึ่ง “ มาแตโบราณฆอง
ชนิดนี้มนี า้ํ หนักมาก เวลาตีจะใชเชือกผูกกับไมโยงมารอยที่ฉัตร สําหรับถือตี ตีดวยทอนไม
เนื้อออน ตรงกลางปุม ฆอง มีเสียงดัง “ เหมง เหมง “ จึงเรียกฆองชนิดนี้ไปตามเสียงวา “ ฆอง
เหมง “ และในอดีตจะใชฆอ งเหมงนี้ตีรวมในวงกลองสีป่ หนึง่ ประโคมยาม ในพระราชพิธีงานศพ
เจานาย

ฆองคู เปนเครื่องตีอีกอยางหนึง่ ทีท่ ําดวยโลหะ มีลกั ษณะคลายคลึงกับฆองเหมง แตเล็กกวาและ
บางกวา รอยเชือกหรือหนังเลียดแขวนอยูบ นรางทีท่ ําดวยไม มีลักษณะคลายกลอง มี 2 ลูกๆหนึง่
มีเสียงต่าํ อีกลูกหนึ่งมีเสียงสูง ตีดวยไมใชตีอยูวงปพ าทยชาตรีประกอบการแสดงโนราห ของชาว
ภาคใตมาแตเดิม

ฆองชัยเปนเครื่องตีอีกชนิดหนึง่ ทีท่ ําดวยโลหะ
ซึ่งมี ขนาดใหญมาก เวลาตีมีเสียงดังกอง
กระหึ่มเปนกังวานไดยินไกล ฆองชนิดนีเ้ รียกตามเสียงที่ดัง " หมุยหรือหุย " เวลาตีจึงเรียกวา "
ฆองหุย " แตเหตุที่เรียกวา " ฆองชัย " ก็เพราะวานําฆองชนิดนี้ไปใชตใี นงาน มงคล เชน ตอน
พระสวดพระพุทธมนตเย็นจบหนึง่ ก็จะตีฆองดังขึ้น 3 ที หรือในการโหรองเอาฤกษชัย ก็จะตี
ฆองรับทายในการโหเชนในพิธีทาํ ขวัญนาค
ฆองประเภทนีน้ ิยมเขียนหลายทองที่ตัวฆอง ซึง่ มีบริเวณกวาง และยังลงอักขระเปน
คาถาอาคม เพื่อ ความขลัง และศักดิ์สทิ ธิ์ในพิธี ปจจุบันจะพบฆองชัยนี้ ใชตรี วมกับแตร สังข
ในงานพระราชพิธที ี่สําคัญ โดยมีหนาที่ตีนําเปนอันดับแรก จากนั้น สังข แตร และวงปพ าทยจะ
บรรเลงตาม เชน ในพระราชพิธที อดผาพระกฐิน และเนื่องจากฆองชัยนี้มีขนาดใหญมาก เวลา
ตีสําหรับชาวบาน จะแขวนกับขื่อคาของบาน แตสําหรับ ในวงพระราชพิธี จะทําขาหยัง่ เปนไม
กลมยาว ๓ อัน ตอนบนรอยผูกเชือก สําหรับแขวนตัวฆอง เวลาตีจะใชไมซงึ่ พันผา หัวใหญ
ขนาดพอกับปุม ตีมีเสียงดังกังวาน

ฆองหุย เปนฆองที่ทาํ ดวยโลหะ เชนเดียวกับฆองชัย แตมิไดนําไปใชตีในงานมงคล จึงเรียก
ตามเสียงของฆองชนิดนี้วา " ฆองหุย " ฆองชนิดนี้ปรากฏวานําไปตีในผสมกับวง " ปพาทยดึกดํา
บรรพ " ที่สมเด็จเจาฟาฯกรมพระยานริศรานุวัติวงศทรงปรับปรุงขึ้นในรัชกาลที่ 5 โดยใหมีฆองหุย
7 ใบ เทียบ 7 เสียง
เรียงลําดับไดขนาดลดหลัน่ แขวนตีบนขาโหมง ซึง่ ทําดวยไมมีขนาด
เรียงลําดับตามลูกฆอง และเชื่อมตอติดเปนวงกลม ฆองชนิดนี้จะตีเปนทํานองเพลง โดยตีลง
ตรงเสียงสําคัญที่ลงตามจังหวะใหญ รายละเอียดดังนี้
•

•

•

ลูกฆอง ทําดวยโลหะทองเหลือง หลอม ตีเปนทรงกลม เชนเดียวกับฆองชัย ตรงกลางตี
นูนเปนปุมใหญ กลางผายออกเปนบริเวณกวาง ขอบงุมเรียกวา " ฉัตร " ที่ฉัตรเจาะรู
ตอนบน 2 รู สําหรับรอยเชือกแขวนบนแผง เพื่อใหสวยงามนิยมเขียนลวดปดทองที่
ดานหนา และ ดานหลัง
แผงฆอง ทําดวยไมเนื้อแข็ง ลักษณะเปนแผง กลางโปรง ดานลางเปนขาตัง้ กับพื้น
มีขนาดลดหลัน่ ตามลูกฆอง มีตะขอยึดสวมติดตอกันเปนวงกลมทัง้ 7 แผง แตละแผงมี
ขนาดลดหลัน่
ไมตี ที่หวั พันผา ถักดวยดายสีสวยงาม ใหญพอ เหมาะกับปุม มี 2 อันๆหนึ่งใหญ ตีลูก
ขนาดใหญ อันหนึ่งเล็กตีลูกขนาดเล็ก

วิธีตีฆองหุย
ผูตีนั่งขัดสมาธิ หรือพับเพียบ โดยนัง่ อยูใ นแผง ซึ่งตัง้ เปนวงกลม มือขวาจับไมฆองอันเล็ก ตี
ทางกลุมเสียงเล็ก และมือซายจับไมอนั ใหญ ตีทางกลุม เสียงต่าํ ซึ่งมีขนาดใหญ โดยตีหา งๆ
เปนทํานองเพลง คือตีตกเสียงที่ลงตามจังหวะใหญของทํานองเพลง เพื่อชวยใหวงมีเสียงกระหึ่ม
ขึ้น

ฉิ่ง เปนเครื่องตีประเภทกํากับจังหวะ ทําดวยโลหะ หลอหนา เวากลาง ปากผายกลม รูปคลาย
ถวยชามไมมกี น สํารับหนึง่ มี ๒ ฝา เรียกตามลักษณะ นามวา " คู " ตรงกลางที่เวาเจาะรูสําหรับ
รอยเชือก เพื่อสะดวกในการถือตี เวลาตีใชมือขวาจับฉิ่งขางหนึ่งใหคว่ําลง ยกขึน้ ตีใหกระทบกับ
มืออีกขางหนึง่ ซึ่งจับ ฉิง่ หงายขึ้นรับ มีเสียงดัง 2 เสียง คือ เสียงฉิง่ และเสียงฉับ ใชตีเปนเครื่อง
กํากับหนัก-เบาที่สาํ คัญ ในวงปพาทยทุกวง และยังเปนเครื่องตีบอกอัตราของเพลงขณะบรรเลง
ที่สําคัญที่สุด เปนเครื่องควบคุมความชา-เร็วของพวงทําทํานองเพลงทุกคน ดังมีคาํ กลาววา " ฆอง
เปนหลักของเนื้อทํานองเพลง ฉิ่งเปนหลักของเครื่องกํากับจังหวะ " ซึ่งเปรียบเสมือนคอนดาซเตอร
ของดนตรีฝรั่ง
วิธีตีฉิ่ง
ผูตีนั่งขัดสมาธิ หรือพับเพียบ ลําตัวตรง ใชนวิ้ หัวแมมือขวากับนิ้วชี้จับเชือกผูกฉิ่ง ใน
ลักษณะเหมือนคีบ แลวคว่าํ มือลง ในขณะเดียวกันใหนวิ้ นาง กลาง กอย กรีดออกคุมฝาฉิ่ง
สวนมือซายจับเชนเดียวกับมือขวา แตหงายฝาฉิ่งขึน้ รับฝาบน มีวิธตี ีที่ทาํ ใหเกิดเสียงอยู 2 แบบ
คือ
1. เสียงฉิง่ ใชมือขวาจับฉิง่ ยกขึ้น แลวตีลงที่ ฝาลาง ใหอยูบริเวณกึง่ กลางฝา
เมื่อตีแลวเปด
มือ โดยการกรีดนิ้วนาง กลาง กอยออก เพื่อใหเสียงดังกังวานเปนเสียง " ฉิ่ง " ควบคุมจังหวะ
เบา
2. เสียงฉับ ใชมือขวาจับฝาฉิ่งบน ตีลงที่ฝาฉิง่ ลางใหเต็มฝา ประกบเทากันพอดี เมื่อ
ตีแลวหามเสียงมิใหกังวานโดยกดมือทัง้ สองแนบสนิท พรอมกันนัน้ ใชนิ้วนาง กลาง กอยของมือ
ขวาแนบสนิทไวกับฝาฉิง่ อีกทีหนึ่งจะดังเปนเสียง
" ฉับ " ควบคุมจังหวะหนัก ทัง้ ฉิ่งและฉับจะตีสลับกันไปตามอัตราทีก่ ําหนดของทวงทํานองเพลง

ที่เปนพืน้ ฐานคือ
--อัตราสามชั้น
--อัตราสองชั้น
--อัตราชั้นเดียว
มีบางเพลงที่ฉงิ่ จะตองตีไปตามเพลงที่มีจงั หวะพิเศษเชน
--จังหวะเพลงโอตางๆ
--จังหวะเพลงชาป
--จังหวะเพลงชาตรีตางๆ
--จังหวะเพลงยานี
--จังหวะเพลงเยยฯเปนตน

ฉาบ เปนเครื่องตีที่ทาํ ดวยโลหะ เชน ทองเหลือง มีรปู รางคลายฉิง่ แตหลอบางกวา ปลายผาย
ออก ตรง กลางทํานูนเปนปุมขนาดวางลงกลางอุง มือไดพอดี ขอบนอกแบราบออกไปโดยรอบ
เจาะรูตรงกลางปุมเพื่อ รอยเชือกสําหรับจับถือตี โดยใหติดกันทัง้ สองขาง บางอันแยกออกจาก
กัน
โดยเชือกที่จับถือทําเปนภูสวยงามนิยมใชในการเลนเชนกลองยาวหรือเซิ้งเปนตน
ในวงการดนตรีไทยมีฉาบอยู 2 ชนิดๆหนึง่ มีขนาดใหญเรียกวา " ฉาบใหญ " ตีกํากับจังหวะ
หนัก สวนอีกชนิดหนึ่งเล็กเรียกวา " ฉาบเล็ก " ตีสอดสลับกับฉิ่งและฉาบใหญ จึงมีชื่อเรียกอีก
อยางหนึ่งวา " ฉาบขัด " ทั้ง สองชนิดนีม้ ีวิธีและการตีที่แตกตางกันคือ
ฉาบใหญ ใชมือขวาจับเชือกในลักษณะคีบ แลวคว่ํามือลง ตีลงที่ฉาบอีกขางหนึง่ ซึ่ง
จับดวยมือซายหงายรองรับเวลาตีลงแลวเปดมือเล็กนอยใหเสียงกังวาน
เล็กนอย
ใชมือขวาจับฉาบขางหนึ่งในลักษณะคีบ แลวคว่ํามือลง ใหนวิ้ นาง กลาง
ฉาบเล็ก

กอย คอยเปด ปด หามเสียง สวนมือซายจับฉาบอีกขางหนึง่ หงายขึ้นรับฉาบ ฝาบน เวลาตี
เสียงจะดังเปนเสียง " แช " อีกอยางหนึง่ เอาบริเวณตอนปลายฉาบตีกระทบกับ โดยใชนิ้วแนบชิด
ติดกับขอบฝา เปนการหามเสียง ซึ่งจะใชตีสอดสลับกับเสียงแช บางครั้งมีเสียงดังเปน แช และวับ
สลับกัน
ทั้งฉาบใหญและฉาบเล็ก มีหนาที่เปนเครื่องกํากับจังหวะ ชวยใหการบรรเลงมีรสชาดขึ้น
ผูตีตองมีความรูความสามารถตีเปนอยางดี รูจักการตีประคบมือใหเสียงที่ดงั ออกมาเปนเสียงที่
ไพเราะ พอดี ทัง้ นี้เพราะเครื่องดนตรีทั้งสองชิ้นนี้
สามารถตีใหไพเราะ หรือหนวดหูได
โดยเฉพาะตองตีใหเสียงทัง้ สองดังกลมกลืนกัน สําหรับการตีฉาบใหญและฉาบเล็ก ในวงดนตรี
พื้นจะตีโดยไมตองประคบมือ เพราะดนตรีพื้นเมือง ตองการจับหวะทีด่ ังและแนน มิฉนั้นจะทําให
ดนตรีนั้นขาดรสชาติไมครึกครื้นเทาที่ควร

ระนาดเอกเหล็ก เปนเครื่องตีประเภททําทํานอง ลูกเหล็ก ทําดวยโลหะเปนแทง วางเรียง
อยูบนรางทีท่ ําดวยไม เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 แหงกรุงรัตนโกสินทร ผสมเปนวงเรียกวา " วง
เครื่องใหญ " โดยใหมีลกู และเสียงเทากับระนาดเอก และมีวิธตี ีเชนเดียวกับระนาดเอก แตไม
เปนผูนาํ วง
ชวยใหวงมีเสียงดังกระหึม่ ขึ้นมีสวนประกอบดังนี้
•

•

รางระนาดเหล็ก ทําดวยไม เชนไมสัก ไมประดู หรือ ไมมะริด มีลักษณะคลายตูพระ
ธรรมปฎก แตยาวกวา มีขารองรับตัวรางขางละ 2 ขา
ดานบนทําเปนแผงเพื่อรอง
รับลูกเหล็กเรียกวา " ชาน " ภายในโปรง ที่ชานตรงกลางจะมีไมมาติดเปนทางยาวทั้ง
สองขาง เพือ่ รองรับลูกเหล็ก ดานขางมีไมทาํ เปน " โขน " และกลึงเปนลักษณะเม็ด
ประกบคูอยูกบั โขนดานละ 2 เม็ด
โขนเหล็ก
และเม็ดมีการสรางไดหลายแบบ
รอบนอกของรางจะใชไมแผนหนา
สี่เหลี่ยมประกอบคิ้วนูน เดินโดยรอบทัง้ ลางและบน ดานลางจะใช ไมแผนปดใตรางยาว

•

ตลอด เพื่อใหเสียงกอง ทีห่ ัวดานซายและดานขวาของไมปดใตราง จะกลึงกลมเปนขา
รองรับตัวรางดานละ 2 ขา ( บางรางขาทําเปนลอเหล็ก สําหรับเลื่อนไปมาไดสะดวก )
ตัวรางเมื่อตัง้ ขึ้นจะเปนที่รองรับผืนเหล็ก ซึง่ เรียงขนาดลดหลั่นกัน 21 ลูก ตัวรางจึงตอง
สรางขึ้นอยางแข็งแรง
รางเหล็กบางราง ไดประดิษฐขึ้นอยางสวยงามโดยประกอบงา ประดับมุข หรือแกะสลัก
ลวดลาย ลง รักปดทอง บางรางที่โขน และเม็ดทําดวยงา
ผืนเหล็ก
ทําดวยโลหะเปนแทง ตัดแตงเปนลูกๆ มีขนาดลดหลั่นตามลําดับ
เสียงสูงปรับแตงเสียงโดยการปาดหัวทายใตทองลูกเหล็ก สวนเสียงต่ําปาดตรงกลางให
เวาเชนเดียวกับลูกระนาดเอกไม เดิมทําเปนลูกๆ แลวนําไปวางเรียงไวบนราง เวลาตี
ลูกเหล็กแตละลูกจะกระทบกันบอย ปจจุบันจึงมีผูสรางผืนขึ้นใหม โดยทําเปนแผงๆละ
ประมาณ 3 แผง เจาะรูที่ลกู เหล็กเพื่อยึดใหลูกเหล็กอยูใ นตําแหนง เวลาตีจะไมกระทบ
กัน และยังงายตอการเรียงและการเก็บ

ไมตีเหล็ก กานทําดวยไมไผ 2 อัน เหลากลมยาว เชนเดียวกับไมระนาดเอก แตทหี่ ัวทํา
ดวยหนังชางเปนแผน ตัดกลม เชนเดียวกับไมฆองใหญ แตเล็กกวา ปจจุบันหนังชางหายาก จึงใช
ไมนวมของระนาดเอกมาตีแทน
วิธีตีระนาดเอกเหล็ก
ผูตีนั่งในทาขัดสมาธิ ลําตัวตรง กึง่ กลางรางเหล็ก จับไมดวยมือทั้งสองแบบปากกา มีวิธี
ตีที่คลายคลึงกับระนาดเอกคือ
--ตีเปนคูแปด
--ตีเปนเก็บ
--ตีเก็บเปนทางระนาด
--ตีกรอ
--ตีกวาด
--ตีสะบัด 3 พยางค
--ตีรัว

ระนาดทุมเหล็ก เปนเครื่องดนตรีที่ทาํ ดวยโลหะ ซึง่ สรางขึ้นมาเปนคูก ับระนาดเอกเหล็ก
เปนเครื่องตีทพี่ ระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูห ัว สมเด็จพระอนุชาธิราชในรัชกาลที่ 4 ไดทรง
พระดําริใหสรางเพิ่มเติมอีกแบบหนึง่ โดย " ถายทอดมาจากหีบเพลงฝรั่ง อยางเปนเครื่องเขี่ยหวี
เหล็ก ใหมาเปนคูกับระนาดเอกเหล็กวงปพาทยเครื่องใหญ มีรูปลักษณะเชนเดียวกับระนาดเอก
เหล็กทุกประการ ผิดกันแตที่สัดสวนของราง และลูกเหล็ก อวนใหญกวา มีลกู เหล็กเพียง 17
ลูก 17 เสียง เวลาตี จะตีหางๆ เลือกตีที่เสียงตกที่สาํ คัญ ทั้งนี้เพราะเหล็กมีเสียงดังกังวานยาว
เมื่อตีหางๆจะชวยใหเสียงตกมีเสียงดังกระหึ่มขึน้ ผูตตี องนึกถึงเหตุนี้เปนหลัก

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

