ประเภทเครือ่ งตีที่ทําดวยไม
เครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องตีที่ทาํ ดวยไมนั้นมีอยูดวยกัน7 ชิ้นดังนี้
1.ระนาดเอก
2.ระนาดทุม
3.เกราะ
4.โกรง
5.กรับคู
6.กรับพวง
7. กรับเสภา

ระนาดเอก เปนเครื่องดนตรีที่ทําดวยไม ประเภทดําเนินทํานอง มีหลักฐานทางประวัติศาสตรบง
บอกวาเกิดขึ้นเมื่อสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาบรรเลงผสมในวงปพาทยเครื่องหา เครื่องคู และเครื่อง
ใหญตามลําดับ มีหนาที่เปนผูนาํ วง ตีเก็บ ตีกรอเปนพืน้ ฐาน ตีรัวในแบบตางๆในบางโอกาส
เดิมเรียกวา “ระนาด” ตอเมื่อภายหลังมีระนาดทุมเกิดขึ้น จึงเรียกระนาดชนิดนี้วา “ระนาด
เอก” มีสวนประกอบดังนี้
•

•

รางระนาด ทําดวยไมเชนไมสัก ไมมะริด ไมมะเกลือ ไมประดู ฯ เปนตน รูปราง
คลายเรือดั่งสมัยโบราณ ตอนกลางปองเปนกระพุง เล็กนอย เพือ่ ใหเสียงกองกังวาน
ตอนหัวและทายโคงขึน้ เรียกวา " ฝาประกบ " มี 2 แผน
โขนระนาด ทําดวยไม 2 แผน ทรงพุมขาวบิณฑ ติดประกบไวทหี่ วั และทายของไมฝา
ประกบ โดยเฉพาะดานในตอนบน จะติด " ขอระนาด " ซึ่งทําดวย ดวยโลหะ สําหรับ
คลองเชือกขึงผืนระนาด ใชไมแผนบางๆปดใตลางยาวตลอด เพือ่ ยึดฝาประกบ และ

•

โขน ใหติดเขาดวยกันเรียกวา " ไมปดใตทองระนาด "
ซึ่งจะทําใหอุมเสียงกังวานมาก
ขึ้น
เทาระนาด ทําดวยไมหนา ลักษณะสี่เหลีย่ ม คลายพาน กลางเปนคอคอก บนโคง
เวาไปตามทองราง เรียกวา " เทาระนาด " ติดอยูที่กลางลําตัวของราง เพื่อใหหัวและทาย
ของรางลอยตัว ฐานลางนิยมแกะ สลักเปน "ลายกระจังกลีบบัว" (ทั้ง ๔ ดาน)
ที่ไม
ฝาประกบ ตอนบนและตอนลาง จะใชไมติดประกบโดยตลอดเรียกวา " คิ้วขอบราง "
บนคิ้วขอบราง ดานบนทัง้
นิยมทาสีขาว หรือดํา เพื่อตัดกับของแล็คเกอรที่ตัวราง
สองขาง จะใชหวายเสน มีผาพันโดยรอบมาติดเปนแนวยาวตลอด เพื่อรองผืนขณะที่ลด
ผืนลงจากขอ และรักษาใตทอ งผืน เมือเชือกรอยผืนหยอนลง นอกจากทาสีที่คิ้วขอบราง
แลว ที่ไมฝาประกบยังนิยมเดินเสนดําหรือขาวไปตามขอบคิ้วรางทัง้ ลางและบนและรวม
ไปถึงที่โขนระนาดดวย บางรางเดินเสนเดียว บางรางเดินคูสองเสน

การสรางรางระนาด ไดมกี ารพัฒนาใหสวยงามขึ้น โดยขอบคิ้วประกอบงาหรือตัวราง
ทั้งหมดแกะลวดลายตางๆประดับดวยมุขหรือแกะลวดลายเดินลองชาดและลงรักปดทอง
เมื่อเกิดวงมโหรีขึ้นเครื่องดนตรีในวงปพ าทยตองยอสัดสวนใหเล็กลงกวาเดิม เรียกรางชนิด
นี้วา " รางมโหรี " ซึ่งมีสว นประกอบเชนเดียวกับรางระนาด เดิมทุกอยาง และมีทั้งรางทาน้ํามัน
รางงาและรางมุขเหมือนกัน
•

•

ผืนระนาด เดิมนิยมทําดวยไมไผตง หรือไผบง นํามาตัด เหลาดวยความปราณีตเปนลูกๆ
มี 21 ลูกขนาดลดหลั่นกันตามลําดับเรียกวา "ลูกระนาด" ที่ลูกระนาดแตละลูก เจาะรูเล็กๆ
4 รู ดานละ 2 รู เพื่อรอยเชือกเรียงชิดติดกันเรียกวา " ผืนระนาด " สําหรับแขวนทีข่ อทั้ง
4 ติดกัน เมือ่ จะใชตี ใตลูกระนาดทั้ง 21 ลูกจะติดตะกั่ว ( ซึ่งทําดวยตะกัว่ และขีผ้ ึ้งผสม
กัน )
เพือ่ ถวงเสียงใหไดเสียงสูงต่าํ ตามที่ตองการ โดยติดขางละกอน นอยหรือมาก
แลวแตเสียงทีต่ องการ ลูกที่ติดมากเสียงจะต่าํ ลง
ที่ติดนอยเสียงจะสูงขึ้น ตอมา
ภายหลังนิยมนําไมชงิ ชันหรือไมมะฮาด มาเหลาเปนผืนระนาด ซึ่งจะมีเสียงเล็กแหลม
ขึ้นกวาผืนทีท่ าํ จากไมไผตง นอกจากนัน้ ในสมัยปจจุบนั ไดเพิ่มลูกระนาดเอกใหมี 22 ลูก
ทั้งนี้เพื่อใหบรรเลงกับวงปพ าทยมอญไดสะดวก แตในวงปพาทยเสภาเดิมไมนิยม
ไมตีระนาด กานทําดวยไมไผ เหลากลมเล็ก 2 อัน หัวไมตี ทําดวยดายพันดวยผา
ชุบรัก ลักษณะเปนปน กลม เวลาตีจะมีเสียงดัง แข็งกราว เรียกวา " ไมแข็ง " อีกแบบ
ทําดวยผา ทาแปงเปยก พันดวยดายสีเสนเล็กๆ โดยรอบอยางสวยงาม เวลาตีมีเสียง
นุมนวล ไพเราะ เรียกวา " ไมนวม " ซึ่งใชตีกับระนาดเอกในวงปพาทยไมนวม หรือวง
ปพาทยดึกดําบรรพ

หลักการตีระนาดเอก
ผูตีนั่งในทาขัดสมาธิ หรือ พับเพียบ ตัวตรง อยูก ึ่งกลางของราง โดยใหมือขวาอยูทาง
เสียงสูง และมือซายอยูทางซายเสียงต่าํ จับไมดว ยมือทั้งสองขางละอัน ในทา " ปากกา " อัน
เปนพืน้ ฐาน ตีลงบนผืนระนาดใหเปนทํานองเพลง ซึ่งมีวิธีการตีที่เรียกวา " ทางระนาด "
คือ
การตีเก็บเปนคูแปด ดําเนินกลอนระนาดในรูปแบบตางๆ และยังมีวิธีตีระนาดในรูปแบบตางอีก
เชน
•

•
•

•

•

•

•
•

ตีเปนคูแปด ซึ่งเปนพืน้ ฐานเบื้องตน คือการตีลงพรอมกันทัง้ สองมือ มือซายกับมือขวา
หางกัน 7 เสียง เรียกวา “ คู “ โดย ที่มอื ขวาเปนเสียงสูง มือซายเปนเสียงต่ํา เรียกวา "
คูแปด "
ตีเก็บ คือการตีคูแปดไปพรอมๆกัน ดวยพยางคและเสียงถี่ๆติดกันตลอด
ตีเก็บเปนทางระนาด คือการตีที่เปนคูแปด ที่มพี ยางคถี่ๆ ติดตอกันตลอด โดยใชกลุม
เสียงที่มีความไพเราะ รับสงสัมผัสกันในทวงทํานองเปนกลุมๆ ตามปกติ จะแบงเปน 2
วรรค
คือวรรคแรกจะยาวหนึง่ จังหวะฉิ่ง - ฉับ วรรคสองก็จะยาวหนึ่งจังหวะฉิง่ -ฉับ
เชนกัน ซึง่ เรียกวา " กลอนระนาด " แตละกลอนจะมีเสียงสูงต่าํ อยางไร ขึ้นอยูกับทํานอง
หลัก ตลอดจนความสามารถของผูบรรเลงเปนสําคัญ
ตีกรอ คือการตีสองมือสลับกันดวยพยางคถี่ ๆเปนคูแปดหรือคูสอง สาม หา การกรอนี้
ถาสามารถทําพยางคใหถี่มาก หรือละเอียดมาก จะถือเปนสิ่งที่ดี
ตีกวาด คือการใชไมตีลากไปบนลูกระนาด จากลางไปหาบน หรือจากบนไปหาลางก็
ได
ตีสะบัด คือการตีแทรกเสียงพยางคเขามา ในขณะทีบ่ รรเลงเก็บอีกพยางคหนึง่ สะบัด
จะมีทงั้ สะบัดขึ้นและสะบัดลง โดยปรกติสะบัดจะมีเสียงเปน 3 พยางค ซึง่ บางครั้งเปน
การสะบัดเพื่อขึ้น หรือลงของทํานองเพลง
ตีขยี้ คือการตีที่เพิ่มเติมเสียง สอดแทรกแซงใหมพี ยางคมากกวาเก็บอีกเทาหนึ่ง
ตีรัว คือการตีที่สองมือสลับกันหลายๆพยางค สั้นๆ และถี่ๆ ซึ่งจะมีทั้งรัวลูกเดียว
และรัวหลายๆลูก บางครั้งรัวเปนทํานอง

วิธีการตีของระนาดดังกลาว ถือเปนวิธีการตี ที่เปนพื้นฐาน ยังมีการตีที่พิเศษอีกมากมาย
เชนการตีใหมีเสียงตางๆ โดยเฉพาะในการตีเดียวของระนาดเอก จะพบวิธีตีในรูปแบบตางๆอีก
มากมาย ทั้งนี้ตองอยูก ับความสามารถของผูบรรเลงดวย

ระนาดทุม เปนเครื่องดนตรีประเภททําทํานองทีท่ ําดวยไม ซึ่งเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยเพิม่
มาใหเปนคูกับระนาดเอก ในวงปพ าทยเครือ่ งคู เวลาตีมเี สียงทุมกวาระนาดเอก จึงเรียกวา "
ระนาดทุม " มีหนาที่ตีหยอกยัว่ เยาไปกับทํานองเพลง เปรียบเสมือนตัวตลกของวง ตีมือละลูก
มือละหลายๆลูก ตีลงกอนจังหวะ หรือหลังจังหวะ ตีดวยการหามเสียง อันเปนแบบฉบับ
ของการตีทุม (เสียงดูด) ระนาดทุมมีสว นประกอบดังนี้
•

•

รางระนาดทุม
ทําดวยไม เชน ไมสัก ไมประดู ไมมะเกลือ ไมมะริดเปนตน
สวนประกอบตางๆคลายคลึงกับระนาดเอก
เพียงแตมีบางสวนที่มีลกั ษณะแตกตาง
ออกไป คือ ตัวรางนั้นมีลักษณะคลายรางขาวหมู โขนทุม ปลายผายออก โคงเล็กนอย
ดานในเจาะรู เพื่อติด " ตะขอ " ซึ่งทําดวยโลหะ ดานหัวเปนตะของอ ดานปลายตี
เกลียวแหลม มีแผนเหล็กกลมกั้นยึด
โขนระนาดทุม ทั้งสองขางติดยึดไวกับ " ไมฝาประกบ " 2 อัน และมีไมแผนอีกอันหนึ่ง
ปดใตทองรางโดยตลอด เพือ่ อุมเสียงใหดังกองกังวาน
ที่ไมปดทอง
รางดานลาง มีไมทาํ เปนขารองรับตัวราง 4 เทา ติดอยูที่มุมทัง้ สี่ดาน ที่ไมฝาประกบ
ดานบนและลาง
จะมีไมทําเปนคิ้วขอบรางประกบติดโดยตลอด และบนคิ้วขอบราง
ตอนบน ใชหวายตนเล็กๆพันดวยผา ตอกติดเพื่อรองรับผืนเรียกวา "หมอน" นอกจาก
จะทาน้าํ มันลงแล็คเกอรแลว ยังตีเสนสีดํา หรือสีขาว เดินตามขอบคิ้ว
ตลอดถึงโขน
ทุมทัง้ สองดวย

เมื่อรางระนาดเอกไดประดิษฐ พัฒนาขึ้นใหสวยงาม โดยประกอบงา แกะสลักประดับมุข
หรือแกะเปนลวดลายปดทองลงรักรางระนาดทุมก็สรางขึน้ ใหเปน
เชนเดียวกัน เพราะเปนของคูกัน และตั้งอยูหนาวง
•

ผืนระนาดทุม ทําดวยไมไผตง หรือไผบง ตัดเหลาเปนลูกๆ มีขาดใหญกวาลูกระนาด
เอก ซึ่งมี ทัง้ หมด 17 ลูก แตละลูกเจาะรูดานละ๒รู เพื่อรอยเชือกใหเปนผืน สําหรับ

แขวนบนราง เพื่อใหไดเสียงสูง-ต่ําที่ จะติด " ตะกั่ว" (ตะกั่วผสมขี้ผงึ้ ) ที่ดานลางของลูก
ทุมแตละลูก และเพื่อใหเสียงต่ําลง จะควานลูกทุมดานลางใหเวา เขาไป และถายังต่าํ ไม
พอ ก็จะติดตะกั่วเพิ่มขึ้นอีก
ตอมาใชไมชิงชิน หรือไมมะฮาด มาทําเปนผืนทุม
แตสั้น ไมลึกเทาผืนทีท่ ําดวยไมไผตง
•

ปรากฏวาเสียงกองกังวานไพเราะ

ไมตีทุม กานไมทําดวยไมไผ 2 อัน เหลาใหกลม เล็ก ตอนหัวพันดวยผา ชุบแปง
และดายเสนเล็กโดยรอบ ใหเปนปน ใหญ เพื่อตีใหมีเสียงทุมนุมนวล โดยปกตินิยม
พันดวยดายทีม่ ีสีสันตางๆดวยศิลปการพันที่สวยงาม

หลักการตีทมุ
นั่งในทาขัดสมาธิ หรือพับเพียบ ตัวตรง อยูกึ่งกลางระหวางราง ใหมือขวาอยูทางเสียง
สูง และมือซายอยูท างเสียงต่ํา มือทั้งสองจับไมทุมในทาแบบปากกา อันเปนทาพืน้ ฐาน ตีลง
บริเวณกลางผืน โดยตีใหเปนทางทุม ซึ่งจะหยอกยัว่ เยาไปกับทํานองเพลง
วิธีการตีระนาดทุม
จากหลักการตีดังกลาวกอใหเกิดลักษณะการตีทุมอันที่เปนพืน้ ฐานเบื้องตนดังนี้
1. ตีไลเสียงทีละมือ
2. ตีเปนคูแปด หรือคูตางๆ
3. ตีกรอ หรือกรอคูตาง
4. ตีผสมมือขึ้นลง 3 4 5 6 พยางค
5. ตีเรียงซาย-เรียงขวา ( 4 พยางคทีละมือ)
6. ตีดูด
7. ตีถาง
8. ตีลักจังหวะ
9. ตีกวาด
10.ตีโขยก

เกราะ เปนเครื่องตีที่ทาํ ดวยไมไผ เดิมเปนเครื่องตีสาํ หรับขานยาม ไมปรากฏวานํามาใชรวม
ในวงการดนตรี แตในการเลนโขนละครตอนพักทัพที่อยูเวรยาม และตอนทีห่ ัวหนาหมูบานใชตี
เปนอาณัติสญ
ั ญาบอกเหตุอันตราย หรือตีเพื่อนัดหมายชุมนุมลูกบาน เกราะ ทําดวยไมไผตัด
เปนปลอง ไวขอหัวทาย ดานลางผาเจาะเปนแนวยาวไปตามลํา ใชไมซีกหรือไมแกนเหลาขนาด
พอเหมาะมือทําเปนไมตี
โดยผูกเชือกใหติดไวกับกระบอก บางทีก็เจาะทะลุทขี่ อทั้งสอง ขาง
สําหรับรอยเชือกผูกแขวนหรือหอย
วิธีตีเกราะ
มือซายจับเชือกใหเกราะตั้งขึน้ มือขวาจับไมตี ตีบริเวณตรงกลางปลอง หรือถัดมาทาง
ลางของปลอง

โกรง เปนเครือ่ งตีกํากับจังหวะทีท่ ําดวยไมไผ เชนเดียวกับเกราะ แตยาวกวา ตั้งอยูบนขา 2
ขา เคยเห็นใชตีตามชนบท ในฤดูการงานสงกราณต เด็กๆและหนุมสาวใชตีประกอบการรองที่
เรียกวา " ร่ํา " คือการตีควบไปกับการรองในการเชิญทรงเจาเขาผี และรําแมศรี เปนตน ที่ใชใน
วงการดนตรีกค็ ือ การตีรวมกับการแสดงหนังใหญ และโขนละคร โดยเฉพาะในการบรรเลงเพลง

กราวตรวจพล แตในการแสดงโขน ของกรมศิลปากร จะใชโกรงรวมตีในวงปพาทยในการแสดง
โขนกลางแจงถาเปนการแสดงภายในจะไมใชเพราะเสียงดังเกินไป
โกรง ทําดวยไมไผยาว 4 หรือ 4 ปลอง ตัดปาดหัวทายเหลือปลองไว เจาะเปนชอง
ระบายไปตามปลอง โดยเจาะปลองเวนปลอง หัวและทายจะมีไมทําเปนขารองรับ เวลาตีจะวาง
ราบขนานไปกับพื้น ใชไมตี ซึ่งดวยไมไผผา ซีก คลายกรับไม 2 อัน มาตีลง ระหวางกึ่งกลาง
ปลอง ผูตีจะนั่งตีพรอมกัน 2 หรือ 3 คนตีไปตามจังหวะใหญ ของทํานองเพลง โดยเฉพาะใน
เพลงกราวตรวจพล ซึ่งจะทําใหผูแสดงโขนฟงจังหวะไดชัดเจน สามารถเตนตามจังหวะไดพรอม
เพรียงกัน

กรับคู ทําดวยไมไผซีก 2 อันเหลาใหเรียบและเกลี้ยง หนาตามขนาดของเนื้อไม หัวและทายกวา
ใหญลดหลั่นกันเล็กนอย ตีดวยมือทัง้ สองขาง โดยจับขางละอัน ใหดานที่เปนผิวไมกระทบกัน ตี
ลงบริเวณใกลกับตอนหัว มีเสียงดัง กรับ กรับ โดยมากจะใชตีกํากับจังหวะในวง ปพ าทยชาตรี
ประกอบการแสดงละครชาตรี โดยเฉพาะ ในเพลงรายตางๆ ในวงกลางยาวก็นิยมใชกรับคูไปตี
กํากับจังหวะหนักที่เรียกวา กรับคูคงเปนเพราะมีเปนคู 2 อัน บางทีก็เรียกวา "กรับไม”

]

กรับพวง เปนเครื่องตีกํากับจังหวะที่ทาํ ดวยไม ผสมโลหะ รอยเชือกติดกันเปนพวง ทัง้ ไมและ
โลหะทําเปนแผนบางๆสลับกัน โดยชิ้นนอกสุด 2 ชิ้น จะเหลาหนา หัว และทายงอนโคงงอน ดาน
จับเล็ก ตอนปลายใหญ รอย เชือกทางดานปลาย ใหหลวมพอประมาณ เวลาตีมอื หนึง่ จะจับกัม
ตอนปลาย ใหหัวตีลงบนมืออีกขางหนึง่ ซึง่ จะมีเสียงไมกับโลหะกระทบกัน เดิมใชตีเปนอาณัติ
สัญญาณ เชนในการเสด็จออกทองพระโรงของพระเจาแผนดิน ที่เรียกวา " รัวกรับ " โดยเฉพาะ
ในเรือสุพรรณหงส พระราชพิธที อดผาพระกฐินทางชลมารค เจาพนักงานจะรัวกรับ เพื่อบอกฝ
ผายทําความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว
และออกเรือ
ในวงการดนตรี จะใชกรับพวงตีรวมในวงปพาทย
ประกอบการแสดงละคอนนอก
ละครใน ตลอดจนโขน ละคอนที่แสดงภายใน โดยเฉพาะเพลงราย

กรับเสภา เปนเครื่องตีกํากับจังหวะอีกชนิดหนึ่ง ทีท่ าํ ดวยไมเนื้อแข็ง โดยเฉพาะไมชิงชัน เหลาให
เปนสี่เหลี่ยม ดานบนลบเหลี่ยมเล็กนอย เพื่อไมใหบาดมือและสามารถกลิ้งตัวของมันเอง กลอก
กระทบกันไดสะดวก ดานลางนูนโคงเล็กนอย เดิมใชขยับตีในการขับเสภา ดังที่เรียกวา " ขยับกรับ
ขับเสภา " ซึ่งผูขับ เสภาจะเปนผูขยับเอง โดยใชกรับ 2 คู ขยับคูละมือ ขับเสภาไปพลาง

ขยับกรับสอดแทรกไปกับทํานองขับ ซึ่งมีวิธีการขยับกรับไดหลายวิธี อันถือเปนศิลปชั้นสูงอยาง
หนึง่ ในการขยับกรับขับเสภาซึ่งนิยมเลนกันมากในสมัยโบราณ
ในปจจุบันคนขยับขับเสภาลดนอยลง การเลนปพ าทยเสภาก็เลือนหายไป คงเหลือกรับไว
สําหรับตีกาํ กับจังหวะหนักในวงปพาทย ซึ่งลดเหลือคูเดียว เวลาตีมอื หนึง่ จับกรับคว่ํามือลง อีก
มือหนึง่ จับกรับหงายมือขึน้ ตีกระทบกัน
ที่ถกู ตองควรตีใหมีเสียงกล่าํ กันเล็กนอย เสียงจะดัง
ไพเราะ
แหลงที่มา http://www.siammelody.com/thaimusic/ded.htm

