ประเภทเครือ่ งตีที่ทําดวยหนัง
เครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องตีที่ทาํ ดวยหนังนัน้ มีอยูดวยกัน13 ชิน้ ดังนี้
1.ตะโพนไทย
2.กลองทัด
3.กลองตะโพน
4.กลองสองหนา
5.กลองแขก
6.กลองมาลายู
7.โทน
-โทนชาตรี
โทนมโหรี
8.รํามะนา
-รํามะนาลําตัด
-รํามะนามโหรี
9.ตะโพนมอญ
10.เปงมางคอก
11.กลองยาว
12.กลองแอว
13.ตะโลดโปด

ตะโพนไทย เปนเครื่องตีประเภทกํากับจังหวะหนาทับ ซึ่งขึง หรือหุมดวยหนังทัง้ สองหนา ตี
ดวยมือทัง้ สองขาง
พบหลักฐานทางประวัติศาสตรบงบอกใหรูวา
เกิดขึ้นในสมัยสุโขทัย
บรรเลงผสมในวงปพาทยเครื่องหา มีหนาที่ตีกํากับจังหวะหนาทับ เพื่อบอกสัดสวน ประโยค
วรรคตอนและอัตราของทํานองเพลง " ๒ " นอกจากนัน้ ยังชวยใหการบรรเลงรวมวงแตละครั้ง
ครึกครื้น สนุกสนานเราใจ มีวิธีตีอยู 2 แบบๆหนึง่ ตีเปนอิสระ มีหนาทับที่ตีคนเดียวอีกแบบ
หนึง่ ตีสอดสลับ หรือตีทา ใหกลองทัดรับตามแบบแผนของหนาทับทีม่ ีมาแตโบราณ ตะโพนมี
สวนประกอบดังนี้
•

•

หุนตะโพน ทําดวยไมเปนตน เชนไมสกั ไมมะริดหรือไมขนุน
เปนตน
ขุดแตง
ภายในใหเปนโพรง ตรงกลางปอง เรียกวา " กระพุง " หนาใหญเรียกวา " หนาเทง " หนา
เล็ก เรียกวา " หนามัด " ที่ตรงกลางกระพุงดานหนึ่งเจาะรูใสตะขอ 2 อันสําหรับผูกหนัง
เลียดยึดหุน ติดกับเทาตะโพน ทัง้ หมดมีลกั ษณะนามเรียกวา " หุนกลอง ”
หนังหนาตะโพน และหนังเลียด ทําดวยหนังวัว หรือหนังควาย รีดใหบางตัดเปนวงกลม
ใช " ใสละมาน " ซึ่งทําดวยหนังเสนเล็กๆควั้นเปนเกลียวถัก เจาะผานหนังหนาตะโพน
เปนวงรอบ และใชหนังตัดเปนแถบเสนเล็กเรียกวา " หนังเลียด " รอยผานใสละมาน
เพื่อโยงหรือขึงเปนสายเรงเสียง ระหวางหนาตะโพนทั้งสอง ตรงกลางที่เปนกระพุง
จะใชหนังเลียดอีกเสนหนึง่ มาพันโดยรอบ บางครั้งสอดสลับเปนลวดลายเรียกวา " รัดอก "
เพื่อยึดไมใหสายโยงเรงเสียงหยอนตัวลงเร็ว
ตรงกลางที่รัดอกตอนบน ใชสายหนัง
เลียดเสนสัน้ ๆมาขมวดพันรอบตัวเอง สําหรับ เปน " หูหิ้ว " และดานลางจะใชหนังเลียด
เสนสั้นๆ อีกเสนหนึ่ง ผูกพันกับสายโยงเรยงเสียงใหยดึ ติดกับขา หรือเทาตะโพน ทารักสี

•

ดําเปนวงกลมที่หนาหนังทั้งสอง เพื่อเปนที่ติดเขาสุกถวงเสียง และบริเวณขอบกลองทัง้
สองก็ทารักเพือ่ รักษาหนาหนัง
เทาตะโพน ทําดวยไมหนา มีลักษณะคลายพาน รองรับหนาตะโพนทั้งสอง ดานบน
ควานโคงเปนรูปพระจันทรครึ่งซีก โคงตามหนาของตะโพน ดานลางตัดตรง สําหรับวาง
ลงกับพื้น ระหวางไมรองรับหนาตะโพนทั้งสอง จะยึดดวยไมสี่เหลีย่ ม โดยเจาะผานเทา
กลอง มีลักษณะยาวตรง บางเทาตรงกลางโคงขึ้นเล็กนอย เพื่อใสเหล็กหวงกลม 2 อัน
สําหรับรอยเชือกยึดกับหุน กลอง

สําหรับวงปพาทยที่ประกอบงา หรือแกะประดับมุข
ประดับมุขไปดวย

เทาตะโพนก็จะประกอบงาและ

หลักการตีตะโพน
ผูตีนั่งในทาขัดสมาธิ หรือพับเพียบ ลําตัวตรง ไมกมหนามากเกินไป อยูระหวางกลาง
ตะโพน ใหหวั เขาทั้งสองชิดเทาตะโพน(ดานใน)หนาอกหางประมาณ 1 คืบ มือขวาอยูท างหนา
รุย(หนาใหญ)และมือซายอยูทางหนามัด(หนาเล็ก)
โดยปรกติประเพณีนยิ ม จะใชมือขวาตีหนารุย และมือซายตีหนามัด
ทัง้ สองหนามี
ลักษณะและวิธีการตี
ดังนี้
หนารุย ตีดวยฝามือ ใหนวิ้ ทัง้ สี่ ( ชี้ นาง กลาง กอย) เรียงชิดติดกัน ตีลงบน
หนาหนัง โดยใหกลางอุงมืออยูระหวางขอบตะโพน หรือระหวางใสละมาน(ดานชิดตัวผูตี) และ
ใหปลายนิ้วที่เรียงชิดติดกันอยูบริเวณใตขาวสุกเล็กนอย
หนามัด ตีดวยมือซาย ใหนิ้วทัง้ สีท่ ี่เรียงชิดติดกัน ตีลงบนหนาหนัง โดยใหโคนนิ้วทัง้ สี่อยู
ระหวางขอบของตะโพน หรือระหวางใสละมาน (ดานชิดตัวผูตี) และใหปลายนิ้วทัง้ สี่ชี้ตรงไปยังจุด
กึ่งกลางของหนาหนังหรือชี้เปนมุมฉากกับขอศอก
ทั้งสองมือตีดวยวิธกี ารที่เรียกวา " เปดมือ " คือตีแลวยกมือขึ้นในทันที และตีดวยการ
"ปดมือ) คือตีแลวกดหรือแนบมือชิดไวกบั หนาหนัง บางครั้งตีทีละมือ ทีละ หนา บางครั้งตีสองมือ
และสองหนาพรอมกัน
วิธีตีตะโพนไทย
จากหลักการดังกลาวกอใหเกิดวิธตี ี และเสียงที่เปนพืน้ ฐานตางกัน 12 เสียง และพิเศษอีก
3เสียง
เสียงมาตรฐาน
1. เสียงเทง (หรือเทิ่ง) ใชมือขวาที่นวิ้ มือทั้งสี่เรียงชิดติดกัน

ตีลงบนหนารุยดวยกําลัง

พอประมาณแลวเปดมือออกทันทีเพื่อใหเสียงกังวาน
2. เสียงเทิด ใชมือขวาทีน่ ิ้วมือทั้งสีเ่ รียงชิดติดกันตีลงบนหนารุยดวยกําลังพอประมาณ
แลวหามเสียงโดยยังคงยัง้ มือปดแนบไวกบั หนังหนาตะโพน
3. เสียงถะ ใชมือขวาที่นวิ้ มือทัง้ สี่เรียงชิดติดกัน ตีลงบนหนังหนารุย พรอมทัง้ กดมือ
หามเสียงมิใหกังวาน
4. เสียงปะ ใชมือขวา (ทั้งฝามือ) ที่นวิ้ มือแยกออกจากกัน ตีลงบนหนังหนารุยที่บริเวณ
ชิดใตขาวสุกดวยกําลังแรงแลวสะบัดปลายนิ้วหามกําชับมิใหเสียงกังวาน
5. เสียงติงใชมือซายที่นวิ้ มือทั้งสี่เรียงชิดติดกันตีลงบนหนังหนามัดดวยกําลังพอประมาณ
ตีแลวเปดมือออกทันทีเพื่อใหเสียงดังกังวาน
6.เสียงตืดใชมอื ซายที่นวิ้ มือทั้งสี่เรียงชิดติดกัน ตีลงบนหนังหนามัดดวยกําลังพอประมาณ
แตหามเสียงโดยมิใหกงั วานมากทั้งนี้ดวยการใชปลายนิว้ ทัง้ สี่แนบหนาหนังไวเล็กนอย
7. เสียงตุบ ใชมือซายที่กระชับนิ้วมือทัง้ สีท่ ี่เรียงชิดติดกัน ตีลงบนหนามัด แลวหามเสียง
ทันทีโดยกดนิว้ มือทัง้ สี่ไวกับหนาหนัง
8. เสียงพรึง ใชมือทั้งสองตีลงบนหนาหนังทัง้ สองดานพรอมกัน แลวเปดมือทันที ทัง้ นี้ตอง
ใหเสียงทัง้ สองหนาดังกลมกลืนกัน
9. เสียงพริง ใชมือทัง้ สองตีลงบนหนาหนังพรอมกัน เหมือนกับการตีเสียงพรึง แตเปดมือ
ซายและใชมือขวาประคองเสียงหนารุยไวเพื่อใหเสียงจากมือซายตีหนามัดดังกวา
10. เสียงเพริง่ ใชมอื ทั้งสองตีลงบนหนาหนัง พรอมกันดวยกําลังแรง(โดยเฉพาะมือขวาที่
หนารุย)แลวเปดมือออกทันทีเพื่อใหเสียงดังกังวาน
11. เสียงเพริด ใชมือทั้งสองตีลงบนหนาหนังกลองพรอมกันดวยกําลังแรง และหามเสียง
ในทันทีโดยแนบมือชิดไวกบั หนาหนัง
12. เสียงพรืด ใชมือทั้งสองตีลงบนหนังหนากลองพรอมกันดวยกําลังแรงพอประมาณ โดย
ยั้งมือขวาที่ตหี นารุยใหเบากวาแลวหามเสียงโดยมิใหกงั วานมาก
เสียงพิเศษ
1. เสียงปลั๊ง ใชมือทั้งสองตีลงบนหนาหนังพรอมกัน โดยอัดกําลังอยางแรงแลวเปดมือ
ออก เปนเสียงที่ผูตีสามารถตีไดตามใจชอบ แตจะตองใชใหเหมาะสมกับทวงทํานองเพลง สวน
ใหญจะใชตีในคําพากยโขน
2. เสียงแดน ใชมือทัง้ สองตีลงบนหนาหนัง พรอมกันในลักษณะกดมือนาบลงไปบนหนา
หนัง
3. เสียงจ้ํา ใชมือทั้งสองตีลงบนหนาหนังพรอมกัน ในลักษณะอัดกําลังเขาหากัน แลว
เปดมือออก

หนาทับที่ตะโพนไทยตีเปนพื้นฐานคือ
1. หนาทับปรบไก
2. หนาทับสองไม
3.หนาทับในชุดโหมโรงเชาและโหมโรงเย็น
อีกสิ่งหนึง่ ของผูตีตะโพนไทยตองรู และปฏิบัติได ดวยตัวเองคือ วิธีการบดขาวสุกผสมกับ
ขี้เถา ปรกติใชขี้เถาฝน โดยเฉพาะขี้เถาที่เผามาจากหัวตะโหงกมะพราว จะมีอายุการใชงานที่
ยาวนาน ไมบูดเร็ว วิธีบดขาวสุกก็คือนําขาวสุกกับขี้เถาบดผสมกัน ใหเม็ดขาวละเอียด ผสมใหได
สวน เมื่อเวลาตีไมติดมือ ติดที่หนาหนังบริเวณวงกลมที่ทารัก ติดใหกลมสวยงาม และใหได
เสียงที่ไพเราะพอดีกับหนาหนัง

กลอดทัด เปนเครื่องตีประเภทกํากับจังหวะหนาทับ ที่ขึงหรือหุมดวยหนังทัง้ 2 หนา แตใชตี
เพียงขางเดียวพบหลักฐานทางประวัติศาสตรบงบอกวาใชตีคูกันมากับตะโพนในวงปพ าทยเครื่อง
หาสมัยกรุงสุโขทัย มีหนาที่เปนเครื่องกํากับจังหวะหนาทับเชนเดียวกับตะโพน เดิมมีลูกเดียว
ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 1 แหงกรุงรัตนโกสินทรจงึ เพิม่ ขึ้นเปน 2 ลูกเปนคูกัน ลูกหนึง่ มีมีเสียง ต่ํา
เรียกวา " ตัวเมีย " อีกลูกหนึ่งมีเสียงสูงเรียกวา "ตัวผู" เพื่อใหเสียงดังไพเราะ หนังหนากลอง
ดานลางจะติดขาวสุกผสมขี้เถา เปนเครื่องถวงเสียง เวลาตีจะตั้งอยูบนหมอนกลอง และค้ําดวยขา
หยัง่ ตีดวยไมกลองดวยมือขางละอัน
ขนาดของกลองทัดจะใหญหรือเล็กขึ้นอยูก ับหุน ที่ผูสราง
ตองการ โดยเฉพาะลูกใหญเสียงก็จะดังมากกวาลูกเล็ก สวนประกอบดังนี้
•

หุนกลอง
ทําดวยไมทอนขนาดใหญ ทรงกลม กลึงใหไดรูป และสัดสวนที่
ตองการ แลวขุดแตงใหเปนโพรงภายใน ตรงกลางหุน แตงใหเปนกระพุงเล็กนอย และ

•

•

•

•

•

ตรงกลางของ กระพุงจะติด " หูระวิน " ซึง่ ทําดวยโลหะเปนรูปหวงกลม สําหรับคลองกับ
ขาหยัง่ ใหหนา กลองทั้งสองเอียง เพื่อตีไดสะดวก
ขาหยัง่ กลอง ทําดวยไมไผหลวก 2 อัน เหลาใหกลมยาวเล็ก ตอนบนเจาะรูรอยเชือก
ติดกัน ตอนลางตอกตะปูใหแหลมออกมาเล็กนอย เพื่อตอกยึดติดกับพืน้ เวลาตั้งตีจะ
ไมลื่น มีขาหยัง่ บางอันไดสรางขึ้นอยางปราณีตสวยงามคือ ทําดวยไมสัก ตอนลางเปน
ฐานรองรับ ขอบและตัวกลอง โดยเวาเปนรูปพระจันทรครึ่งซีก บากปลายใหรับกับ
ขอบกลอง ดานหลังกลึงเปนเสาสี่เหลี่ยมตั่ง ตรงปลายกลึงเปนลักษณะลูกแกว มีขอกลม
ตอกยึด เพื่อผูกเชือกยึดกับหูระวิน ใหหนากลองเอียงไดระดับที่ตองการ
หมอนกลอง ทําดวยทอนไมเล็กๆ ยึดติดกัน หรือทําดวยผาพันเปนวงกลม 2 อันเพื่อ
รองรับขอบกลองใหอยูในตําแหนงที่ตีไดสะดวก ไมเลื่อนหรือคลอนงาย
หนังหนากลอง ทําดวยหนังวัว หรือหนังควาย รีดบางเปนแผนผืนกลม เล็กใหญตามขนาด
ของหนากลอง ตรึงดวยหมุด เรียกวา " แส " ซึ่งทําดวยไม กระดูก หรืองา หัวกลม
ปลายแหลม โดยรอบหนังหนากลอง บางลูกมี " แหน " ซึ่งทําดวยหวายถักพันรอบขอบ
กลอง ที่กลางหนาหนังจะทารักเปนวงกลม เพื่อเปนจุดลงไมกลอง ดานลางสําหรับติด
ขาวสุกผสมขี้เถา ใหไดเสียงกลองที่ไพเราะ
และที่ขอบกลองทัง้ ลางและบนจะทารัก
โดยรอบ เพื่อรักษาหนัง
ไมตีกลอง ทําดวยไมไผลวก หรือไมชิงชัน 2 อัน เหลาใหกลมเล็กยาวขนาดพอเหมาะมือ
มนปลายใหกลมเล็กนอย บางอันพันผาที่หวั ไมเพื่อใหเสียงนุมนวล และรักษาหนากลอง
ขาวสุกติดหนากลอง ทําดวยขาวสุกบดผสมขี้เถาฝน ขี้เถาที่ดที ี่สดุ คือ ขี้เถาที่เผามาจาก
ตะโหงกมะพราว เพราะขี้เถาชนิดนี้ มีอายุใชงานยาวนานไดนานกวาขี้เถาชนิดอืน่ ๆ

กลองทัดบางคูไดประดิษฐขึ้นอยางปราณีตสวยงาม
โดยเฉพาะวงปพาทยที่
ประกอบงา ประดับมุข กลองทัดก็จะประกอบงาและประดับมุขไปดวย
แมแตหมอนก็ยัง
ประกอบงาและฝงมุขตามไปดวย
หลักการตีกลองทัด
ผูตีนั่งขัดสมาธิ ลําตัวตรงไมกมหรือเงยหนาเกินไป นั่งระหวางกึ่งกลางกลองทัดทั้งสอง
ลูก ผูตีหันหนาเขาหากลอง โดยกลองลูกที่มีเสียงสูงอยูทางขวา และลูกทีม่ ีเสียงต่ําอยูทางมือซาย
ของผูตี
--จับไมตีดวยมือทั้งสองขาง โดยใชนวิ้ ทัง้ หา กําบริเวณปลายดามไม ในลักษณะที่หวั แม
มือเหยียดตรงอยูที่ดานบนของดามทั้งนี้ใหปลายดามโผลเล็กนอย และจับไมไมแนนเกินไป มี
ลักษณะการตีดังนี้

--ตองตีใหปลายหัวไมลงบนหนังหนากลอง ใกลจุดกึ่งกลางที่ทารัก หรือกลางจุดกึง่ กลาง
ทั้งนี้ขึ้นอยูก ับหนากลองแตละลูก
--ตองตีดวยการใชน้ําหนักมือที่เหมาะสมกับหนา กลองแตละลูก
--ตีกลองดวยมือขางละลูก ปรกติใชมอื ซายตีตัว เมียเสียงต่าํ และมือขวาตีกลองตัวผู
เสียงสูง
--เวลาตียกดามไมใหมอื อยูท ี่ประมาณระดับหู
--ตีสลับมือที่กลองลูกเดียวหรือทั้งสองลูกทีเ่ รียกวา"เลนไม"
--ตีไดเสียงดังเสมอกันทั้งสองลูกโดยการประคบมือหรือที่เรียกวา"สงมือ"
--ตีพรอมกันทัง้ สองลูกดวยน้าํ หนักและเสียงดังประมาณกัน
จากหลักการดังกลาวกอใหเกิดวิธีตีกลองทัดที่เปนพืน้ ฐาน๒อยางคือ
1.การตีเสียงตางๆ
2. การดําเนินจังหวะ
การตีเสียงตางไดแก
-- เสียงตูม คือตีดวยมือขวาลงบนหนาหนัง กลองตัวผู (สูง)ดวยกําลังทีพ่ อเหมาะกับ
หนากลองหรือขนาดของกลอง เมื่อตีลงแตละครั้งจะยกมือขึ้นทันทีเพือ่ ใหเสียงกังวาน (การตีสงมือ)
หมายเหตุการตีเสียงตูมเพียงเสียงเดียวตองใชมือขวา
-- เสียงตอม คือตีดวยมือซายลงบนหนาหนังกลองตัวเมีย (ต่ํา) ดวยกําลังทีพ่ อเหมาะ
กับหนาหนังหรือขนาดของกลองตีลงแตละครั้งแลวยกขึ้นทันทีเพื่อใหเสียงกังวาน
*หมายเหตุการตีเสียงตอมเพียงเสียงเดียวตองใชมือซาย
-- เสียงครึ่ม คือการตีพรอมกันทั้ง 2 ลูกดวย 2 มือขางละลูก ในลักษณะการตีเสียงตูม
และเสียงตอม โดยใหเสียงทั้ง 2 ลูกดังประมาณกัน
-- เสียงดูด คือการตีสองมือลงทีล่ ูกเดียวกัน แตมือซายหามเสียงโดยกดไมตีลงกับหนา
กลองสวนมือขวาตีแบบเปดมือ
การดําเนินจังหวะ
ตามปรกติกลองทัดจะตีควบคูไปกับตะโพนไทย โดยที่ตะโพนมีตีตาม "หนาทับ"ที่กําหนด
สวนกลองทัดจะตีตาม"ไมกลอง"ที่กําหนดไดแก
--ไมเดิน คือการตีกลองทัดที่มีจังหวะ ระยะหางเทากันทุกไม จะชาหรือเร็วขึน้ อยูกับ
ทํานองเพลง
--ไมลา คือการตีกลองทัดที่มีพยางคถ่ี หรือ กระชัน้ กวาไมเดิน ไมสม่ําเสมอ อาจลงตรง
จังหวะหรือลักจังหวะก็ไดทั้งนี้ขึ้นอยูก ับหนาทับของตะโพนที่ใชกับบทเพลงนั้นๆ

--ไมรัวคือการตีสลับมือดวยพยางคถี่และเร็ว
ซึ่งจะตีในลูกเดียว
--เลนไมคือการตีสลับมือที่ยกั เยื้องออกไปจากหนาทับทีก่ ําลังตีอยู
--ไมกลองตามหนาทับคือการตีกลองทัดตามหนาทับตางๆตามที่บัญญัติไว
หนาทับที่ใชตกี ับกลองทัด สวนมากจะเปนหนาทับ พิเศษ โดยเฉพาะที่ตีกาํ กับในเพลงชุด
โหมโรงเชาและโหมโรงเย็นซึง่ มีตะโพนตีทา นําและสอดสลับกับไมกลองโดยตลอด
ผูตีนั่งทาขัดสมาธิ ลําตัวตรง อยูกงึ่ กลางกลองทัง้ สอง จับไมขางละอัน โดยกําใหหลวม
ปลายโผลเล็กนอย โดยปกติใชมือซายตีเสียงต่ําและมือขวาตีเสียงสูง ใชกําลังสวนทอนแขนและ
ขอมือ ตีลงระหวางจุดที่ทารัก เพื่อใหไดเสียงที่ไพเราะ ตองใชการตีที่ประคบมือ คือการใชกําลัง
กลามเนื้อ และน้ําหนักที่พอดีกับหนากลองดังทีเ่ รียกวา " ตีสงมือ " และจากหลักการตีกลองทัด
ดังกลาวกอใหเกิดวิธีตีกลองทัดอีก3แบบดังนี้
1. ตีดวยมือขางละลูก คือการใชมือซายตีลงที่ตวั เมียเปนเสียง " ตอม " และใชมอื ขวาตี
ตัวผูเปนเสียง"ตูม"
2. ตีสลับมือลงทีก่ ลองลูกเดียว หรือสองลูก คือ การสลับมือขวาไปตีเสียงต่ํา หรือสลับมือ
ซายมาตีเสียงสูง ในลักษณะที่เรียกวา " เลนไม หรือ รัว "
3. ตีพรอมกันทั้งสองลูก คือการใชมือซายและมือขวาตีลงที่กลองทัง้ สองลูกพรอมกัน ให
มีน้ําหนักประมาณกัน โดยมากจะใชตีในเพลงกราวรํา และเพลงนางหงส

กลองตะโพน เปนเครื่องตีชนิดหนึ่ง ที่ขึงหรือหุม ดวยหนังทัง้ สองหนา แตใชตีหนาเดียว
เปนกลองที่สรางและปรับปรุงขึ้นใหม
ใชตีในวงปพ าทยดึกดําบรรพ ( แทนกลองทัด ) ที่
สมเด็จ ฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัติวงศ ทรงปรับปรุงขึ้นใหมในรัชกาลที่ 5 แหงกรุง

รัตนโกสินทร ที่เรียกวากลองตะโพนก็เพราะวา มีลักษณะคลายคลึงกับตะโพน และใชตี
เหมือนกลองทัด มี 2 ลูกๆหนึ่งมีเสียงต่าํ เรียกวา " ตัวเมีย " อีกลูกหนึ่งมีเสียงสูงเรียกวา " ตัวผู
" มีสวนประกอบดังนี้
•

•

หุนกลอง
ทําดวยไมสัก หรือไมขนุนฯ ขุดแตงใหเปนโพรง ภายใน หนาใหญและ
หนาเล็กมีขนาดไลเลี่ยกัน ขึ้นหนัง ทั้งสองหนา โดยมีหนังเลียดเปนสายโยงเรงเสียง ซึ่ง
เจาะรอยผานใสละมาน ดึงสองหนาใหตงึ ตรงกลาง ใชหนังเลียดอีกเสนหนึง่ พันรอบ
สับหวางเปนลายกับสาย โยงเรงเสียง และตรงกลางรัดอกจะมีหนังเลียดอีกเสนหนึ่ง
เสนหนึง่ มาพันเปนหูหิ้ว ที่หนากลองดานใชตี จะทํารัก เปนวงกลม สําหรับเปนจุดตี
หรือติดขาวสุก ถาหนังกลองเสียงไมพอดี
ขาตั้งกลอง
ทําดวยไมสัก ลักษณะคลายพาน ดานหนาตอนบน
เวาเปนรูป
พระจันทรครึ่งซีก เพื่อรองรับตัวกลอง ตอน ลางทําเปนขา 2 ขาตั้งกับพืน้ ตอนหลังมีไม
ยึดและไมค้ํากับ ไมแผนหนาเรียกวา " ขาตั้งกลองตะโพน " สําหรับตั้งกลองทั้ง 2 ลูกให
เอียงอยูในระดับที่ตีไดสะดวกไมตีกลอง กานทําดวยไมไผ 2 อัน พันผาปนใหญทหี่ ัวไมขาง
หนึง่ สําหรับตี

วิธีตีกลอง
ผูตีทานั่งขัดสมาธิ หรือพับเพียบ ลําตัวตรง อยูกึ่งกลางระหวางกลองทัง้ สอง ตีดวยมือ
ทั้งสองขาง โดยจับไมขางละอัน ตีในลักษณะเชนเดียวกับกลองทัดแตใชกําลังนอยกวา คือ
- ตีมือละลูก
- ตีสลับมือ
- ตีตัวลูกเดียว
- ตีพรอมกันทั้งสองลูก
ตีในวงปพ าทยดึกดําบรรพ สอดสลับกับตะโพน ตามหนาทับที่กาํ หนด

กลองสองหนา เปนเครือ่ งตีประเภทกํากับจังหวะหนาทับ ขึงหรือหุมดวยหนัง มีลักษณะคลาย
กับเปงมางแตยาวกวา ใชตีทั้งสองหนาดวยมือทัง้ สองขาง โดยใชมือขวาตีหนาเล็ก เรียกวา " หนา
มัด " และใชมือซายตีหนาใหญซงึ่ เรียกวา " หนาเทง " ปรับปรุงขึ้นใชตีแทนตะโพนบรรเลงผสม
อยูในวงปพาทยเสภา แตครั้งรัชกาลที่ 2 แหงกรุงรัตน โกสินทร มีหนาที่ตกี ํากับจังหวะหนา ตี
บอกสัดสวน ประโยค วรรคตอนและอัตราของเพลง เวลาตีหนาหนังจะติดขาวสุกผสมขี้เถา ทวงให
ไดเสียงที่ไพเราะ และกําหนดเปนแบบแผนใหหนามัดซึ่งตีดวยมือขวา ตองมีเสียงหรือขึ้นเสียง
ใหตรงกับเสียงเสภา คือลูกที่สองรองจากยอด ประดิษฐวิธีตที ี่เรียกวา " หนาทับ " เลียนแบบ
ตะโพน ปรกติจะใชหนาทับปรบไกและสองไมเปนพื้นฐาน มีสวนประกอบ 3 สวนดังนี้
•

•

•

หุนกลอง
ทําดวยไมจริง รูปรางยาวเหมือนทรงกระบอก
ขุดแตงใหเปนโพรง
ภายใน เสนผาศูนยกลางหนาเล็ก กับหนาใหญหางกันเล็กนอย หุนกลองบางลูกจะมี
กระพุง
หนังหนากลอง และหนังเลียด ทําดวยแผนหนัง รีดใหบางเปนวงกลม มีขนาดตาม
หนาของหุน ใชหนังเลียดที่เปนแถบเล็กๆเปนเครื่อง โยงเรยงเสียง โดยรอยผาน " ใส
ละมาน " ที่เปนหนังถักควัน้ เปนเกลียวเล็ก สอดใสที่หนังหนากลองโดยรอบ มี
ลักษณะเรียงถี่ๆจนมองไมเห็นหุนกลอง ตรงกลางหุน จะใชหนังเลียดอีกเสนหนึง่ พัน
สอดแทรกกับสายโยงเรงเสียงโดยรอบเปนบริเวณกวางพอประมาณ เรียกวา "รัดอก"
เพื่อยึดมิใหหยอนตัวลงเร็ว และตรงกลางที่รัดอกตอนบน ใชหนังเลียดเสนสัน้ ๆพันเปนหู
หิ้วอีกทีหนึง่
สําหรับที่หนาหนังทัง้ สองจะทารักสีดําเปนวงกลมสําหรับ ติดขาวสุก
ขาวสุกติดหนากลองเพื่อใหไดเสียงดังไพเราะกังวาน ใชขาวสุกบดผสมกับขี้เถาติดที่หนา
หนัง
หนาใหญ ติดใหเปนคูแปดกับหนาเล็ก โดยตบแตงใหไดเสียงเสภา

หลักการตีกลองสองหนา
ผูตีนั่งในลักษณะชันเขา โดยใหเขาขวายกขึ้นพอ ประมาณที่จะรองรับตัวกลอง
ซึ่ง
เอียงกับพืน้ ประมาณ 45 องศา ใหหนาใหญวางอยูบนเขาซาย และหนาเล็กพาดอยูบนหนาขา
ขวา หรือเขาทีย่ กขึ้น
หลักการตี
ปรกติใชมือขวาตีหนามัด ( หนาเล็ก ) และใชมือซายตีหนารุย ( ใหญ )ทัง้ 2 หนามีลกั ษณะ
การตีตางกันดังนี้
หนารุย ตีดวยฝามือซาย ใหนิ้วทัง้ สี่ที่เรียงชิด ติดกัน ตีลงบนหนาหนัง โดยใหกลาง
อุงมืออยูระหวางขอบกลอง หรือระหวางใสละมาน ( ดานชิดตัวผูตี ) และปลายนิว้ ทัง้ สี่ ชิด หรือ
สัมผัสขาวสุกถวงเสียง
เล็กนอย
หนามัด ตีดวยมือขวา ใหนวิ้ ทัง้ สี่ที่เรียงชิดติดกัน ตีลงบนหนังหนากลอง ทั้งนี้ใหโคน
นิ้วทั้งสี่อยูระหวางขอบกลองหรือใสละมานใหปลายนิ้วชี้ไปยังศูนยกลางของหนาหนัง
ทั้งสองมือตีดวยวิธีการที่เรียกวา " เปดมือ “ คือ ตีแลวยกมือขึน้ ทันที เพื่อเสียงกังวาน
และตีดวยวิธกี าร " ปดมือ " คือตีแลวกดหรือแนบมือไวกบั หนาหนังเพือ่ มิให ดังกังวานบางครั้งตีที
ละมือ ทีละหนา บางครั้งตีสองมือและสองหนาพรอมกัน
วิธีตสี องหนา
จากหลักการตีดังกลาวกอใหเกิดวิธีตีและเสียงที่เปนพืน้ ฐาน7เสียงดังนี้
1. เสียงเทง ใชมือซายตีลงหนารุย หรือหนาใหญ แลวเปดมือออกทันที เพื่อใหเสียง
กังวาน
2. เสียงถะ ใชมือซายตีลงหนารุย หรือหนารุย ตีแลวหามเสียงโดยการกดมือแนบไวกับ
หนาหนัง
เพื่อมิใหกังวาน
3. เสียงติง ใชมือขวาตีลงทีห่ นามัด หรือหนาเล็ก แลวเปดมือออกทันที เพื่อใหเสียง
กังวาน
4. เสียงตุบ ใชมือซายตีลงที่หนามัด ตีแลวหามเสียง โดยกดมือหรือนิ้วแนบไวกับหนาหนัง
มิใหเสียงกังวาน
5. เสียงปะ ใชมือขวาที่นวิ้ ทั้ง 5 แยกออกจากกัน ตีลงที่หนามัดดวยกําลังแรง ตีแลวหาม
เสียง โดยกดมือแนบไวกบั หนาหนัง การตีลักษณะนี้จะใชการตีทงั้ ฝามือลงบริเวณกึ่งกลาง
หนังหนามัด
6. เสียงพรึง ใชสองมือตีพรอมกัน คือมือขวาตีหนามัด มือซายตีหนารุย ตีแลวเปดมือทันที
เพื่อใหเสียงกังวานเสียงนี้ตองใชนา้ํ หนักสองมือผสมกัน คะเนใหเสียงดังกลมกลืนและไพเราะ

7. เสียงพริง ใชสองมือตีพรอมกันเชนเดียวกับเสียงพริง แตมือซายตีหามเหมือนเสียงถะ
และมือขวาตีเหมือนเสียงติง
เสียงพิเศษ
-- เสียงจั๊ม
ใชสองมือตีพรอมกัน ดวยกําลังอัดอยางแรง โดยมือขวากางนิว้ มือที่
หนามัดคลายเสียงปะ แตเปดมือออก สวนมือซายตีหนาเทงเชนเดียวกับเสียงเทง และเปดมือ
พรอมกันออกทั้งสองมือ
-- เสียงกระพือ คือการตีเพิ่มพยางคใหถี่ และเร็ว อาจเปน 2 พยางค หรือมากกวานัน้
หนาทับที่ใชเปนพืน้ ฐานคือ
-- หนาทับปรบไก
-- หนาทับสองไม
-- หนาทับภาษาตางๆ

ใชตีดวยมือทัง้ สอง
กลองแขก
เปนเครื่องตีอกี ชนิดหนึง่ ที่ขงึ หรือหุม ดวยหนังทัง้ สองหนา
เปนเครื่องดนตรีเรานําแบบอยางมาจากแขกประเทศชวา ( อินโดนิเซีย )
ซึ่งแตเดิมใชตี
ประกอบการแสดงละคอนเรือ่ ง “ อิเหนา “ ตอน ฉายกริซ หรือเพลงอันใดที่มาจากแขก เชน
เพลงพระทอง เบาหลุด สะระบุหรง เปนตน ในวงการดนตรีไทยเรา นําเอากลองแขกมาตีผสมใน
วงปพ าทย โดยเฉพาะบรรเลงและขับรองประกอบการแสดง เปนเครื่องกํากับจังหวะหนาทับแทน
ตะโพนบางเพลง มี 2 ลูกๆหนึง่ เสียงสูงเรียกวา " ตัวผู " อีกลูกหนึง่ เสียงต่ํา เรียกวา " ตัวเมีย "
ทั้งสองลูกตีสอดสลับกันไปตามทํา
นองเพลงเพลงและจังหวะหนาทับที่บัญญัติไว
ตอมาพบวาในการเลนกระบี่-กระบองของไทย ก็นิยมนํากลองแขกมาตีประกอบการเลน
โดยมีปชวาเปาเปนเครื่องทําทํานองในการไหวครูและตอสู แมแตในการชกมวยไทย ก็นิยมนําป
ชวากลองแขกมาตีประ
การการชกในเพลง
"
สะระหมา
และแปลง
"
ปจจุบันในการบรรเลง และขับรองเพลงสามชั้นและเพลงเถาในวงปพ าทย นิยมนํากลอง
แขกมาตีเปนเครื่องกํากับจังหวะแทนกลองสองหนา มีสวนประกอบดังนี้

•

•

หุนกลอง
ทําดวยไมจริง หรือไมแกน ขุดแตงภายในใหเปนโพรง รูปทรงกระบอก
หนาหนึ่งใหญเรียกวา " หนารุย "อีกหนาหนึง่ เล็กเรียกวา " หนาตาน " ที่ขอบหนากลอง
ทั้งสองควานบากเล็กนอยโดยรอบเรียกวา " ปากนกแกว " ตอนหัวใกลหนาใหญจะเปน
กระพุง เล็กนอย
หนังหนากลองและหนังเลียด ขึ้นหนาดวยหนังวัว รีดใหเปนแผนบางกลม พันรอบ " ขอบ
กลอง " ซึ่งทําดวยไมไผซีกขดเปนวงกลม พันดวยหวายผาซีกโดยรอบ ( ปจจุบันในทํา
ดวยไมกลึงกลม )
ใชหนังเลียดซึง่ มีขนาดใหญและหนากวาหนังเลียดที่ใชขึ้นตะโพน
เปนสายโยงเรงเสียง
โดยรอยผานขอบกลองทัง้ สองขาง ดึงใหหนังหนากลองทัง้ สอง
ตึงไดเสียงที่ไพเราะตรงกระพุงใกลหนาใหญ จะใชหนังเลียดอีกเสนหนึ่ง มารัดสายโยงเรง
เสียง เปนคู ๆ โดยรอบเรียกวา " รัดอก " และเก็บปลายสายรัดอก ขมวดเปนวงกลมที่
ขางกลองเรียกวา " ชองนาง "

หลักการตีกลองแขก
ทานั่ง
เนื่องจากการตีกลองแขกตองใชกลอง2ลูกเปนคูกนั คือลูกหนึ่งตัวผูลกู หนึ่ง
ตัวเมียทานั่งจึงตางดังนี้
นั่งในลักษณะชันเขาขวา ( ปลายเทาขวาอยูดานขาง ) เพือ่ รองรับ
กลองตัวผู
ตัวกลองใหเอียงในระดับ 45 องศา โดยใหหนาตาน (หนาเล็ก) วางอยูบนหนาขาซาย และ
หนารุย(หนาใหญ)พาดอยูบ นหนาขาขวาและเขาทีย่ กขึ้น
หมายเหตุ การตั้งกลองแขกตัวผูใ หเอียง 45 องศา เสียงกลองจะดังกังวาน ไพเราะ
กลองตัวเมีย นั่งทาขัดสมาธิ วางกลองไวบนหนาตัก โดยใหหนารุยอยูทางขวา และหนา
ตานอยูท างซายมือของผูตี
หมายเหตุ การตั้งกลองแขกตัวเมียใหเปนแนวราบขนานกับพื้น เสียงกลองจะกองกังวาน
หนักแนน
วิธตี ีกลองแขก
โดยปรกติใชมอื ขวาตีหนารุย และมือซายตีหนาตาน ทั้งสองมือมีลักษณะการตีตางกันดังนี้
หนารุย ตีดวยฝามือขวา เริ่มตั้งแตโคนนิว้ จน ถึงปลายนิว้ ทั้งสีท่ ี่เรียงชิดติดกัน โดยให
กลางอุง มืออยูร ะหวางขอบกลอง ทั้งนี้ขนึ้ อยูกับความกวางใหญของหนากลองแตละลูกเปน
สําคัญ ถาหนากลองเล็ก โคนนิ้วทั้งสี่จะอยูบริเวณขอบกลองหนาตาน ตีดวยปลายนิว้ ชี้
บริเวณใกลขอบกลองดานบนและดานลาง

*หมายเหตุทั้งตัวผูและตัวเมียมีลักษณะการตีที่เหมือนกัน
จากลักษณะการตีดังกลาว กอใหเกิดวิธีตีที่ทาํ ใหเกิดเสียงพื้นฐาน และเสียงพิเศษ
ดังนี้
เสียงพื้นฐาน
1. เสียงติง ตีดวยมือขวา ลงที่หนารุยของตัวผู แลวยกมือขึน้ ทันที เพื่อใหเสียงกังวาน
2. เสียงตีด ตีดวยมือขวา ลงทีห่ นารุยของตัวผู แลวหามเสียง โดยการแนบชิดนิ้วทั้งสี่
กับหนาหนังเล็กนอย(ลักษณะประคบมือ)เพื่อมิใหเสียงกังวานมาก
3. เสียงหนัง ตีดวยนิ้วมือซาย ลงทีห่ นาตานของตัวผู แลวยกมือขึน้ ทันที เพื่อใหเสียง
กังวาน
4.เสียงทั่งตีดว ยมือขวาลงทีห่ นาลุยของตัวเมียตีแลวยกมือขึ้นทันที
5. เสียงปะ ตีดวยมือขวา ลงทีห่ นารุยของ ตัวเมียและกลองตัวผู โดยการแนบ
ชิดฝามือไวกับหนังหนากลอง ทั้งนี้ตองไมใชน้ําหนักแรงเทากับการตีเสียงปะของตะโพนไทย
(สําหรับปะของตัวผู
จะใชในหนาทับพิเศษเทานัน้ คือหนาทับโยน กอนออกแปลง )
6. เสียงเหนง ตีดวยปลายนิ้วมือซาย ลงบนหนาตานตัวเมีย แลวยกมือขึ้นทันที เพื่อให
เสียงกังวาน
7.เสียงถะตีดวยมือขวา
ลงทีห่ นารุยของตัวเมีย
โดยกดมือแนบชิดไวบนหนาหนัง
8. เสียงประคบ ตีดวยมือขวา ลงทีห่ นารุยของตัวเมีย พรอมกับใชฝามือซายทีน่ ิ้วทั้งหา
แยกออกจากกันเล็กนอย กดแนบชิดไวกบั หนังหนาตาน หนักหรือเบาขึ้นอยูก ับหนังหนากลอง
เสียงพิเศษ
1. เสียงถาด ตีดวยมือทัง้ สอง พรอมกันสองหนา ลงทีก่ ลองตัวเมีย ตีแลวยกมือขึน้ ทันที
โดยมากจะใชในหนา"สะระหมา"
2. เสียงพรอม ตีดวยมือทัง้ สอง พรอมกันสองหนา ลงที่กลองตัวผู ตีแลวยกมือขึ้นทันที
โดยมากใชตีในหนาทับ " สะระหมา " หรือเสริมในหนาทับอื่นๆ
เพื่อความเหมาะสม
3. เสียงตลิง-ติง ตีดวยมือขวา ลงที่หนารุยของตัวผู ดวยพยางคถๆี่ และเร็ว ตั้งแต 2
พยางคหรือ 3 พยางค
4. เสียงตลีด ตีดวยมือขวา ลงทีห่ นารุยของตัวผู เชนเดียวกับเสียงตลิง แตตีแลวหาม
เสียงตามหลังเล็กนอย
5. เสียงสาย ตีสองมือสลับกัน ระหวางหนารุยกับหนาตาน โดยใหมีความสัมพันธุกนั
ระหวางตัวผู
และตัวเมีย
เนื่องจากกลองแขกมี 2 ลูกตีสอดสลับกันไปตามหนาทับที่กาํ หนด ผูตีทงั้ สองลูกตอง
และสองมือ ใหไดเสียงไพเราะ กลมกลืนประมาณกัน ที่สําคัญตองไมตีใหเสียงของกลองทัง้

สองดังกวาเครื่องทําทํานอง
หนาทับที่ใชเปนพืน้ ฐาน
-- หนาทับปรบไก
-- หนาทับสองไม
-- หนาทับภาษาตางๆ

กลองมาลายู
เปนเครื่องตีประเภทกํากับจังหวะหนาทับ ที่ขึง หรือหุมดวยหนังทัง้ 2
หนา มีรูปลักษณะคลายคลึงกลองแขก แตตัวกลองนั้นอวนและสัน้ กวากลองแขก มี 2 ลูก
ตัวผูกับตัวเมีย หนารุย หรือหนาใหญ ของกลองทั้งคูจ ะตีดวยไมงอๆปลายเรียวแหลม สวน
หนาตานหรือหนาเล็ก จะตีดวยมือ ปรกติจะใชตีกับวงปพาทยนางหงสในงานอวมงคลหรือตี
ในวงบัวลอยรวมกับปชวาและเหมง
ปจจุบันการสรางกลองมาลายูและกลองแขกปนกันกลาวคือ
กลองแขก ตองใชหวายผาซีกเปนเครื่องโยง เรงเสียง มีหวายทําเปนหวงรูดขึ้นลงที่สาย
โยงเรงเสียง อีกทีหนึง่
กลองมาลายู ใชหนังเลียดเปนสายโยงเรงเสียง และมีหนังเลียดรัดอกที่สายโยงเรงเสียงอีก
ทีหนึ่ง
ปจจุบันกลองแขก หรือกลองมาลายูดูไมออก จะรูไดดวยวิธกี ารตีเทานั้น คือ กลองแขกตี
ดวยมือเปลา สวนกลองมาลายูตีดวยไมงอ และหนาตานกลองแขกตีดวย ปลายนิ้วมือ สวน
กลองมาลายูตีทั้งฝามือ ( 4 นิว้ ) เดิมไทยเรานํากลองมาลายูมาใชตีในกระบวนแห เชน
แหคเชนรัศวสนาน แหพระบรมศพเจานาย ตอมานําไปใชบรรเลงเปนเครื่องประโคมศพ โดย
จัดเปนชุดๆหนึ่ง มีกลองมาลายู 4 ลูก ( ตีดวยไมงอๆ ) ปชวา 1 เลา และฆองเหมง 1 ใบ
เรียกวา " วงกลองสี่ปหนึง่ “ ภายหลังลดกลองมาลายูลงเหลือ 2 ลูก (ตีดวยไมงอ) เปนคู

เชนเดียวกับกลองแขก เรียกวงนี้วา " วงบัวลอย " ใชตีเปนเครื่องประโคมศพ เปนระยะๆหรือที่
เรียกวา"ประโคมยาม"
ตอมานําวงบัวลอย (ตัดฆองเหมงออก) มาผสม กับปพาทยไมแข็ง ( ตัดตะโพนกลองทัด
ออกและปออก)เรียกวงนีว้ า"ปพาทยนางหงส"ใชบรรเลงในงานศพ
ปจจุบันวงบัวลอยคงเหลือไวใชบรรเลงในเวลาเผาศพเทานัน้ โดยเฉพาะศพผูใหญ หรือศพ
ศิลปนอาวุโส
s
หลักการตีกลองมาลายู
ตัวผู นั่งทาชันเขาดวยขาขวา ใหหนาตานวาง ลงที่หนาขาซาย ตัวกลองเอียง 45 องศา
หนารุยพาดอยูหนาขาขวา มือขวาตีหนารุย ดวยไมงอๆ โดยจับกัมทีห่ ัวไม
ใหนวิ้ ชี้ชี้ตรง
ไปขางหนา เพื่อหามเสียงในเวลาตี และตีลงทีห่ นังหนากลองบริเวณใกลขอบหนา ทัง้ นี้ขึ้น
อยูกับแงของแตละลูกเปนสําคัญ สวนมือซายตีหนาตาน ทั้งฝามือ กลางนิ้วทัง้ สี่เล็กนอย ใช
น้ําหนักพอประมาณคะเนใหเสียงกลมกลืนกับหนารุย
ตีแลวเปดมือออกทันทีเพื่อเสียงดัง
กังวาน
ตัวเมีย นั่งทาขัดสมาธิ ใหตัวกลองพาดอยูบนหนาตัก หนารุยอยูทางขวา และหนาตาน
อยูทางซายของ ผูตี มือขวาจับไมตีหนารุย มือซายตีดวยฝามือ ดวยน้าํ หนักและเสียงดัง
กลมกลืนกับหนารุย
ทั้งสองลูก ผูตีตองตีดวยการประคบมือ ใหเสียงหนาตาน และหนารุย ดังประมาณกัน และ
ที่สําคัญตองไมดังมากกวาเครื่องทําทํานอง ในวงปพาทยนางหงส
หรือปชวาในวงบัว
ลอยจากหลักการตีดังกลาวกอใหเกิดวิธีตแี ละเสียงของกลองมาลายูดังนี้
1. เสียงติง คือการตีดวยมือขวา โดยจับไมตี ตีลงทีห่ นังหนารุยของกลองตัวผูต ีแลว
หามเสียงเล็กนอยโดยใหนวิ้ ชี้แนบชิดหนาหนัง
2. เสียงทัง่ คือการตีดวยมือขวา โดยจับไมตี ตีลงที่หนังหนารุยของกลองตัวเมียตีแลวเปด
มือเล็กนอยเพือ่ ใหเสียงกังวาน
3. เสียงโจะ คือการตีดวยมือซาย โดยใชฝา มือที่นวิ้ ทั้งสี่ลางออกเล็กนอย ตีลงทีห่ นัง
หนาตานของกลองตัวผูตีแลวเปดมือทันทีเพื่อเสียงกังวาน
4. เสียงจะ คือการตีดวยมือซาย โดยใชฝามือที่นวิ้ ทัง้ สี่กางออกเล็กนอย ตีลงทีห่ นัง
หนาตานของกลองตัวเมียตีแลวเปดมือทันทีเพื่อเสียงกังวาน
5. เสียงตลิง คือการตีดวยมือขวา ที่กลองตัวผู โดยตีใหมี 2 พยางคดวยความเร็ว และ
ชัดเจน ดังที่เรียกวา " ตีดีด "

โทน เปนเครื่องตีประเภทที่ขงึ หรือหุม ดวยหนังหนาเดียว ตีดวยมือขางหนึ่ง และอุด
ปลายโทนดวยมืออีกขางหนึ่ง มีสายโยงเรงเสียงจากขอบหนังถึงคอ มีหางยืน่ ไปทางหลัง ปลาย
บานเปนดอกลําโพง โทนที่กลาวนี้บางทีเรียกวา " ทับ " บางครั้งก็เรียกคูกนั ไปวา " โทนทับ " ใน
ปจจุบันเราแบงโทนออกเปน 2 ชนิดๆหนึง่ เรียกวา " โทนมโหรี " คือโทนที่ใชตีกํากับจังหวะ หนา
ทับในวงมโหรีหรือเครื่องสาย สวนโทนอีกชนิดหนึง่ เรียกวา " โทนชาตรี " คือโทนที่ใชตีกํากับ
จังหวะ ในวงปพาทยชาตรี ซึ่งใชบรรเลงประกอบโนราหชาตรี หรือหนังตลุงของชาวภาคใต โทนทัง้
2 ชนิดนีม้ ีลักษณะคลายคลึงกัน ผิดกันแตวัสดุที่ใชสรางหุน นัน้ ตางกันคือ

โทนชาตรี ตัวหุน ทําดวยไม ขุดแตงเปนโพรงภายใน เชน ไมขนุน ไมสัก หรือไมกระทอน
เปนตน ตอนหัวโต ตอนปลายเรียว บานปลายคลายดอกลําโพง ใชหนังเสน เล็กเรียกวา "
หนังเลียด " เปนสายโยงเรงเสียง ซึ่งรอยผาน " ใสละมาน " ที่เจาะรอบขอบหนาหนัง โยง
มารอยกับลวดที่ขอบคอกลอง ขึ้นหนาดวยหนังลูกวัว รีดบาง มี 2 ลูก ขึ้นเสียงสูงต่ําหางกัน
เล็กนอย เพื่อตีแลวมีเสียงดังสลับกัน
วิธีตีโทน
ปรกติตีดวยฝามือขวา ใหนวิ้ ชี้ นาง กลาง กอย เรียงชิดติกัน ตีลงที่หนาหนัง ใหกลาง
อุงมืออยูระหวางขอบกลองมีวิธีตีใหเกิดเสียงดังนี้
1. เสียงโทน คือใชฝามือขวาที่นวิ้ ทัง้ สี่เรียงชิดติดกัน ตีลงบนหนังหนาโทน ตีแลวเปดมือ
อกทันที เพื่อใหเสียงกังวาน ใชกําลังพอประมาณ โดยเฉพาะโทนชาตรีขึงดวยหนังบาง สําหรับ
มือซายเปดมืออกจากปากลําโพงเพื่อใหลมและเสียงกองออกมา
2. เสียงปะ คือการใชฝามือขวา ที่นวิ้ ทัง้ สี่กางออกเล็กนอย ตีแลวปดมือแนบไวกบั หนัง
หนาโทน ดวยกําลังแรง ขณะเดียวกันมือซายใชกลางอุงมือปดปากลําโพงมิใหอากาศออก เสียง
ปะจะชัดเจน
3. เสียงเถอะ คือการใชฝามือขวาที่นวิ้ ทัง้ สี่ เรียงชิดติดกัน ตีลงทีห่ นังหนาโทน ตีแลวกด
ปลายนิ้วทั้งสีแ่ นบหนังหนาโทนเพื่อใหเสียงสัน้ ทัง้ นี้ไมใชมือซายปดปากลําโพง

4. เสียงติง คือใชนิ้วมือขวาตีลงทีบ่ ริเวณขอบกลอง และใชมือซายปดปากลําโพงมิใหลม
ออกเสียงจะดังไพเราะชัดขึ้น
ปจจุบันในการตีโทนชาตรีของนักดนตรีภาคใต ใชตีคนเดียว 2 ลูก วางบนหนาตัก
ลูกหนึ่งตีดวยมือ ขวา อีกลูกหนึ่งใชมือซายตี
ขณะที่ตีจะใชมือขวาเปดปดหามเสียงไปดวย
อันเปนความสามารถเฉพาะตัวลักษณะของโทนที่ใชเล็ก โยงเรงเสียงดวยสายในลอน ทีห่ นาหนัง
ตรงกลาง จะยืน่ ออกมารับฝามือ เพื่อตีไดไดสะดวกขึ้น

โทนมโหรี ตัวหุน ทําดวยดินเผา ดานหัวกลม โตกวาโทนชาตรี ใชหวายผาซีกเปนสายโยงเรง
เสียง หรือใช สายไหมควั่นเปนเกลียว ขึน้ หนาดวยหนังลูกวัว หนังแพะ หนังงูเหลือม หรือหนังงู
งวงชาง หุนโทนบริเวณตอนกลางถึงปลายบางลูกเขียนลวดลาย บางลูกประดับมุข
หลักการตีโทนมโหรี
ทานั่ง
โดยประเพณีนิยม นั่งขัดสมาธิ หรือพับเพียบ ( ซายทับขวา ) ลําตัวตรง ใหตัวโทนวาง
อยูบนหนาตักลักษณะเฉียงกับลําตัวโดยใหสวนปลายปากลําโพงอยูดา นซายของผูตี
ใชมือขวาตีใหเกิดเสียง และมือซายประคองบัง คับและบังคับที่ปากลําโพง โดยมือขวา ตี
เรียงชิด
ดวยบริเวณสวนกลางของฝามือ เริ่มจากบริเวณโคนนิ้วทัง้ สี่ ( ชี้ นาง กลาง กอย)
ติดกัน จนถึงสวนปลายของอุงมือ ดวยวิธีการกดฝามือ ลงบริเวณกลางหนังหนาโทน ใหไถลไป
ดานหนา
ในลักษณะกึ่งกดกึ่งถัดมือ
มือซาย ทําหนาที่ในการบังคับเสียง ดวยการใชอุงมือเปดและปดที่บริเวณปากลําโพง
พรอมกันนัน้ ชวยพยุงและประคองตัวโทนไวดวย
วิธีตีโทนมโหรี
จากหลักการตีดังกลาวกอใหเกิดวิธีและเสียงของโทนมโหรีดังนี้
1. เสียงทั่ม คือการใชฝามือขวา ที่นิ้วทัง้ สี่เรียงชิดติดกัน ใหโคนนิ้วทั้งสี่ตีลงระหวางกลาง
หนังหนาโทน ตีแลวไถลมือเลื่อนไปขางหนา พรอมกับเปดมือออกทันที และในขณะเดียวกันเปด

มือซายออกจากปากลําโพงเพื่อใหเสียงกังวาน
2. เสียงโจง คือการใชปลายนิ้วชี้ของมือขวา ตีลงบริเวณหนับใกลขอบ พรอมกับใชองุ มือ
ซายปดปากลําโพงเสียงจะดังชัดเจนขึน้
โทนชนิดเดิมใชตีลูกเดียว ในวงมโหรีเครื่องสี่ หรือที่เรียกวา " มโหรีโบราณ " ตอมา
เพิ่ม " รํามะนา " เขามาตีสอดสลับในวง " มโหรีเครื่องหก " และใชตีมากับวง มโหรีจนถึง
ปจจุบัน เรียกติดปากวา " โทน-รํามะนา "
รํามะนา
เปนเครื่องตีอกี ชนิดหนึง่ ที่ขงึ หรือหุม ดวยหนังหนาเดียว ลักษณะกลม ลําตัวสั้น
คลายกับชามกะละมัง มี อยางๆหนึ่งเรียกวา “รํามะนาลําตัด”
มีขนาดใหญเสียดัง ใชตี
ประกอบการเลนลําตัด อีกอยางหนึ่งเรียกวา “รํามะนามโหรี “มีขนาดเล็ก เสียงเบาใชตีเปนคูกบั
โทนมโหรี ทั้งสองชนิดใชตีดวยมือ ซึง่ มีลักษณะและวิธีตีทตี่ างกัน

รํามะนาลําตัด
ตัวหุน ทําดวยไม ลักษณะกลมใหญ ขุดแตงใหเปน โพรงภายใน ตรง
กลางปอง หนาและหลังงุม เขาเล็กนอย ขึ้นดวยหนังวัว รีดใหบางกลม โดยใชหวายผาซีก
เปนสาย โยงเรงเสียง ระหวางขอบหนาหนังกับวงเหล็กที่รองกน ขึ้นหนาหนังใหตึงดวย "
ลิ่ม " ซึ่งทําดวยไมแบนถาก ปลายแหลม เพื่อตอกเขาไปในเหล็กวงกลม
เปนระยะๆ
โดยรอบ เพื่อดึงสายโยงเรงเสียง ใหหนาหนังตึง ตีไดเสียงกังวาน กอนตอกลิ่มใชหวายตนเล็ก
ยัดภายในขอบกลองโดยรอบ หนุนใหหนาหนังลอยตัวขึ้น รํามะนาชนิดนี้เดิมใชตีประกอบ
ในการรองเพลง " บันตน " (เขาใจวาไดแบบอยางมาจากชวา เขามาแพรหลายในรัชกาลที่ 5
ตอมาภายหลังใชตีประกอบการเลนลําตัด หรือลิเกลําตัด หรือลิเก
แหงกรุงรัตนโกสินทร)
รํามะนา
ปจจุบันรูจักรํามะนาชนิดนี้ในการเลนลําตัด ซึ่งแพรหลายอยูท างภาคกลาง วงหนึง่ จะมี
หลายลูก ตีพรอมกันบาง ตีขัดสอดสลับกันบาง นั่งลอมวง ประกอบไปดวย ฉิ่ง ฉาบ
วิธีตีราํ มะนาลําตัด
หนาผูตี โดยหันหนาหนังออก ตีทั้งฝามือ
นั่งขัดสมาธิ ใหตัวรํามะนาวางลงกับพืน้

บริเวณใกลขอบกลอง สวนมือซาย ใชประคองตัวรํามะนา และในขณะเดียวกัน
ใช
ปลายนิ้วทั้งสี่ ตีลงที่ขอบหนัง สอดสลับกับมือขวา
มีลักษณะวิธีทาํ ใหเสียงดังนี้
1. เสียงพรึม หรือ เสียงทิง คือการใชฝา มือขวา ทีน่ วิ้ ทัง้ สี่เรียงชิดติดกัน ตีลงทีห่ นา
หนังใกลขอบ ดวยกําลังแรงพอประมาณ เพราะหนากลองกวางใหญ ตีแลวเปดมือออกทันที
เพื่อใหเสียงดังกังวาน
2. เสียงจํง คือการตีที่ใชปลายนิว้ ทั้งสี่ของมือขวา ตีลงบริเวณขอบกลอง ตีแลวเปดมือ
ออกใหเสียงกังวาน
3. เสียงติง คือการตีดวยปลายนิ้วทั้งสีท่ ี่เรียงชิดติดกัน ลงบริเวณใกลขอบกลอง และใช
ปลายนิ้วทั้งสีข่ องมือซายกดหนาหนังไวเสียงติงจะชัดขึ้น
4. เสีงเถอะ คือการตีดวยมือขวา โดยตีลง แลวหามเสียง โดยกดนิว้ ทัง้ สี่แนบลงกับหนา
หนังจะใชตหี นาทับลาว
3. เสียงสอดสลับ คือการตีดวยมือซายโดยใช ปลายนิ้วทั้งสีต่ ีที่ที่ขอบหนัง ใน
ขณะเดียวกันก็ใชสันมือประคองตัวรํามะนาไปดวย

รํามะนามโหรี ตัวหุนทําดวยไม ลักษณะกลมเล็ก แบนสั้น ตอนปลายกลึงเปนขอบกลมหนา
ขึ้นหนาดวยหนังลูกวัว ตรึง ดวยหมุดซึ่งทําดวยโลหะ ไม งาตอกติดโดยรอบขอบ จะเรงหรือ
ลดเสียงไมได แตจะมี " สนับ " ซึ่งทําดวยเชือกควั้นเปนเกลียว (ปจจุบันใชหวาย)ยัดภายใน
หนาขอบ หนุนใหหนังตึง มีเสียงกังวานเมือ่ ใชตี บางลูกหมุดและขอบดานหลังประกอบดวยงา
หลักการตีรํามะนามโหรี
ทานั่ง
นั่งขัดสมาธิ หรือพับเพียบ ลําตัวตรง ใหรํามะนาอยูบ นสวนกลางของตนขา ตีดวยมือ
ขวาทําใหเกิดเสียงและใชมือซายประคองรํามะนาโดย
-- มือขวา ตีดวยฝามือ ตั้งแตโคนนิ้วทั้งสีท่ ี่เรียงชิดติดกัน จนถึงปลายนิ้ว ตีลงทีห่ นาหนัง
รํามะนาและใหปลายนิว้ ทัง้ สี่ชี้ตรงไปยังศูนยกลางของหนาหนัง
-- มือซาย ใชประคองตัวรํามะนา ใหหนั หนาออกรับมือผูตี อาจจะตรงหรือเฉียงเล็กนอย

วิธีตีราํ มะนามโหรี
จากหลักการดังกลาวกอใหเกิดวิธีตีและเสียงดังนี้
1. เสียงติง คือการตีดวยมือขวา ทีน่ ิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกัน ตีลงทีห่ นาหนังบริเวณใกลขอบ
ใชกําลังพอประมาณเพราะหนาเล็กตีแลวเปดมือออกทันที
2. เสียงจะ คือการตีที่ใชฝา มือขวาเชนเดียวกับเสียงติง แตตลี งแลวปดมือแนบชิดไวกับ
หนาหนัง ซึ่งจะตีเปนเสียงสลับกับเสียง โจะ ของโทนมโหรี
ปจจุบันทั้งโทน และรํามะนามโหรี นิยมตีคนเดียวิธตี ีและการนัง่ จึงแตกตางออกไป คือ
ทานั่ง
นั่งในทาขัดสมาธิ หรือนัง่ พับเพียบ มือซายตีรํามะนา โดยใหตัวรํามะนาตั้งอยูข าซาย
เฉียงลําตัวรํามะนาเล็กนอย สวนโทนใชตีดวยมือขวา โดยตั้งโทนอยูห นาตัก ใหปลายโทนหัน
ไปทางซายและหนาโทนหันมาทางขวาของผูตี
วิธีตีโทน-รํามะนา
-- มือขวา ตีที่บริเวณสวนกลางของฝามือ เริ่ม จากโคนนิว้ ทัง้ สี่ที่เรียงชิดติดกัน
จนถึงสวนปลายของอุง มือ ดวยวิธกี ารกดฝามือลงบริเวณกลางหนังหนาโทน
ใหไถลไป
ดานหนาในลักษณะกึง่ ไถกึง่ กดจะไดเสีย"ทั่ม"
อีกอยางหนึ่ง คือการตีที่ใชปลายนิว้ ชี้ ตีลงบริเวณขอบโทน หรือขอบหนาหนัง ตีแลวเปด
มือทันทีจะไดเสียง"จง"
-- มือซาย ตีดวยบริเวณโคนนิว้ ทัง้ สี่ทจี่ นถึงปลาย นิ้ว ลงที่หนังหนารํามะนาตีแลวยกขึ้น
ทันที เพื่อใหเสียง กังวานเปนเสียง " ติง " ในขณะเดียวกันจะใชโคนอุงมือบังคับหรือพยุงตัว
รํามะนาไว"
อีกเสียงหนึ่ง คือการตีเชนเดียวกับเสียงติง แตตีลงแลวหามเสียงมิใหกังวาน โดยการ
แนบนิว้ ทัง้ สี่ ชิดไวกับหนังหนาโทน จะเปนเสียง " จะ"

ตะโพนมอญ เปนเครื่องดนตรีที่ขึงหรือหุม ดวยหนังทัง้ สองหนา มีลักษณะคลายตะโพนไทย แต
ใหญและยาวกวา เปนเครือ่ งตีกํากับจังหวะหนาทับควบคูไปกับเปงมางคอก ในวงปพ าทยมอญ
นัยวาไทยเราเอาแบบอยางมาจากดนตรีของมอญ มีสวนประกอบดังนี้
•

•

•

หุนตะโพน
ทําดวยไมขนาดใหญ เจาะเปนโพรงภายใน ดานหนึ่งใหญเรียกวา “
ดานทึ้ง “มีเสียงดัง “ ทึ้ง “ อีกดานหนึ่งเล็ก เรียกวา “ ดานเทง “ มีเสียงดัง “ เทง “
หนังหนาตะโพนและหนังเลียด หนังขึ้นหนาตะโพนทําดวยหนังวัว หรือหนังควาย แผน
ใหญรีดใหบาง ขึงปดทีห่ นาหุน ทัง้ สองหนา ใชใสละมานเจาะที่หนาหนังเปนวงรอบ เพื่อ
ใชหนังเลียดทีต่ ัดเปนแผนบางๆ รอยโยงระหวางหนาทัง้ สองโดยรอบตัวหุน
ทีห่ นาหนัง
ตรงกลางจะทารักเปนวงกลม เพื่อสําหรับเปนติดขาวสุก เพื่อตีแลวมีเสียงดังกังวาน ที่
ขอบกลองดานบนของหนากลองทัง้ สองดาน ใชหนังเลียดควั้นเปนเกลียวเพื่อสําหรับหิ้ว
ที่ใตหนุ ตะโพนดานลางจะติดขอเหล็กเพือ่ รอยหนังเลียดผูกยึดตัวหุน ติดกับขาตะโพน
ขาตะโพนมอญ ทําดวยไมแผนหนา มีลักษณะคลายคลึงกับตะโพนไทย เพียงแตยาว
และใหญกวา

หลักการนั่งตีตะโพนมอญ
ผูตีนั่งขัดสมาธิ ลําตัวตรง อยูกึ่งกลางระหวางตะโพน มือขวาตีลงทีห่ นาเทง ดวยฝามือที่
นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกัน สวนมือซายตีลงทีห่ นาทึง้ โดยงุมฝามือเล็กนอย เพื่อใหเสียงที่ดัง
ออกมาแนนกังวานไกล
วิธีตีตะโพนมอญ
กอนตีตะโพนมอญ ผูตีจะติดขาวสุกที่หนาหนังทั้งสองดาน ในวงกลมที่ทารักมากหรือนอย
ขึ้นอยูกับหนาหนังแตละใบโดยติดใหไดเสียงที่ดังไพเราะกังวานไกล

วิธีตีใหเกิดเสียงของตะโพนมอญมีดังนี้
เสียงเทง คือการใชมือขวาตีลงทีห่ นาเล็กดวยน้าํ หนักพอประมาณ ตีแลวเปดมือออก
ในทันทีเพื่อใหเสียงดังกังวาน
เสียงเถอะ คือการใชมือขวาตีลงทีห่ นาเล็ก ตีแลวกดมือแนบติดไวกับหนาหนัง เพื่อมิให
เสียงดังกังวาน
เสียงปะ คือการใชมือขวาตีลงทีห่ นาหนังดวยกําลังแรง ตีแลวกดมือแนบติดไวกับหนา
หนังเพื่อมิใหเสียงดังกังวาน
เสียงทึ้ง คือการใชฝามือซายตีลงที่หนาใหญ ดวยกําลังคอนขางแรง ตีแลวเปดมือออก
ทันทีเพื่อใหเสียงดังกังวาน
เสียงพรืด คือการใชมือทัง้ สองตีลงพรอมกันทั้งสองหนา ตีแลวหามเสียงโดยการการกด
มือแนบติดไวกับหนาหนังเพื่อมิใหเสียงดังกังวาน
สําหรับหนาทับที่ใชตีกับตะโพนมอญ โดยมากจะเปนหนาทับทีม่ ีกาํ กับไวประจํากับเพลง
เชน หนาทับประจําวัด หนาทับประจําบาน หนาทับเชิญผี เปนตน และจะมีเปงมางคอกตี
สอดสลับตามหนาทับ

เปงมางคอก เปนเครื่องดนตรีประเภทที่ขึงหรือหุม ดวยหนังทัง้ สองหนา แตใชตีหนาเดียว โดย
แขวนตีอยูบนแผงซึ่งทําดวยไมเปนรูปครึ่งวงกลม เรียงลดหลั่นจากเล็กไปหาใหญ หรือจากใหญไป
หาเล็ก จํานวน 7 ใบ เวลาตีติดขาวสุกเทียบเสียงใหมีเสียงดังลดหลั่นกันไป ใชตีสอดสลับกับ
ตะโพนมอญตามหนาทับที่กาํ หนดไว บางครั้งใชตีใหเกิดความสนุกสนาน ผสมผสานไปกับตะโพน
มอญ บางครั้งตีแบบรัวดวยความเร็วไปทั่วทั้ง 7 ลูก บางครั้งมีลูกเลนดวยการใชศอกลงไปที่
เปงมางแตละลูก เปงมางคอกมีสวนประกอบดังนี้

•

•

หุนเปงมาง
ทําดวยไม เจาะเปนโพรงภายใน หนาหนึ่งใหญ อีกหนาหนึง่ เล็ก ลําตัว
มีกระพุง เล็กนอยหนังขึ้นหนาและหนังเลียด
ขึ้นหนาดวยหนังวัว หรือควาย รีดบาง
ใชหนังเลียดทีเ่ ปนแถบเล็กๆโยงผาน “ ไสละมาน “ ไปยังหนาทั้งสองโดยรอบ ที่ขอบกลอง
หนาใหญ จะทําหู 2 หู เพื่อรอยเชือกผูกขึงติดกับแผงคอก
แผงคอก ทําดวยไมแผนเล็กๆ ยึดติดกับไมทอนดานบนและดานลาง ติดกันเปนแผงคอก
หนึง่ จะมี 3 แผง แตละแผงมีลักษณะโคง ยึดติดกันเปนรูปโคงครึ่งวงกลม ที่ขอบดานบน
จะติดโลหะเล็ก หรือตะขอเพื่อใชคลองเชือกผูกตัวเปงมางสําหรับตี
ที่ไมแผนเล็กๆจะ
แกะเปนลวดลาย ลงรักปดทองสวยงาม

หลักการตี
ผูตีนั่งเกาอี้อยูภ ายใน ลําตัวตรง มือทัง้ สองตีลงบนเปงมางแตละลูก โดยปกติใชมือซาย
ตีลงที่เปงมางลูกใหญและมือขวาตีลงที่เปงมางลูกเล็ก
วิธีตีเปงมางคอก
1 ตีทีละลูก คือใชมือทัง้ สองตีลงบนหนาเปงแตละลูก โดยใชมือซายตีทางดานเสียงต่ํา
และมือขวาตีทางดานเสียงสูงตีแลวเปดมือเพื่อใหเสียงดังกังวาน
2 ตีรัว คือการตีดวยมือทั้งสองลงที่ลกู เปงดวยความเร็ว เรียงจากสูงไปหาต่ํา และ
จากต่ําไปหาสูง
3 ตีเสียงปะ คือการตีดวยมือ (สวนมากเปนมือขวา) ลงที่เปงมางลูกใดลูกหนึง่ ดวย
กําลังแรง ตีแลวหามเสียงโดยกดแนบฝามือชิดติดกับหนาหนัง

กลองยาว เครื่องดนตรีประเภทหุมหนังหนาเดียว ตีดวยมือ เปนเครื่องดนตรีที่ไทยเราได
แบบอยางมาจากพมาราวสมัยกรธนบุรหี รือตนกรุงรัตนโกสินทรสมัยทีไ่ ทยกับพมากําลังทํา
สงครามกันเวลาพักรบทหารพมาก็เลนกลองยาวกันอยางสนุกสนานพวกคนไทยเห็นก็จําแบบอยาง
มาเลน

ตอมาประชาชนคนไทยตามชนบทนิยมนําเอากลองยาวมาจัดเปนวงรวมกันหลายๆลูก
ผสมกับฉิ่ง ฉาบ กรับ โหมง บางที่มีปชวาเขารวม ตีเปนขบวนแหใน งานมงคลตางๆ เชน แห
นาค แหเทียนเขาพรรษา แหพระ เปนตน เวลาตีใชผา หรือเชือกมาผูกคลองคอตี และใหดังได
เสียงที่ไพเราะ จะติดขาวสุกผสมขี้เถา กลางหนาหนัง ซึ่งจะทําใหเกิดเสียง " เทิ่ง และ บอม " อัน
เปนเสียงที่รูจัดกันดีในหมูชาวไทย ในวงการดนตรีไทย นํากลองยาวมาตีเปนเครือ่ งกํากับจังหวะ
หนาทับใน เพลงสําเนียงภาษาพมา สวนประกอบของกลองยาวมีดังนี้
•

•

หุนกลอง
ทําดวยไมจริง เชนไมมะมวง ไมกา มปู ไมขนุน ขุดแตงใหเปนโพรง
ภายใน ตอนตนโตใหญ ตอนกลาง เรียว ปลายบานเปนรูปดอกลําโพง ขึ้นหนาดวยหนัง
ลูก วัว รีดใหบางกลม กวางใหญขึ้นอยูกบั หนาหุน กลอง ซึ่งสามารถทําไดหลายขนาด
หนังขึ้นหนา และหนังเลียด ขึ้นหนาดวยหนังลูกวัว ใชหนังเลียด หรือเชือกในลอน เปน
สายโยงเรงเสียง โดยรอยผานไสละมานที่เจาะรอบขอบหนัง ดึงผานมายังลวดกลมที่
คอคอดของหุนกลอง
ที่หนาหนังจะทารักเปนวงกลมสําหรับติดขาวสุกบดผสมขี้เถา
สําหรับน้ําหนักการติดขาวสุกของกลองกลองยาวนัน้ สําคัญมาก
ถาติดน้าํ หนักไมถึง
จะเปนเสียงบอมไมได และถามากเกินไป เสียงเทิ่งก็จะไมดังสดใส นอกจากนัน้ เวลาตี
ในขบวนแหจะตองใชผาหรือเชือกมาผูกกลองยาวคลองคอในลักษณะสะพายและเพือ่ ให
สวยงาม จะนําผาสีตางๆมาตัดเย็บคลุมบริเวณสายโยงเรงเสียง
วิธีตีกลองยาว
ทายืนตี จะคลองกลองยาวสะพายไหลขวา ใหปลายกลองชี้ลงพื้นทางดานซาย ตีดวยมือ

ขวา
ทานั่งตี จะนัง่ ในทาขัดสมาธิ ใหตอนหัวอยูบนหนาตัก ปลายชี้ไปทางดานซายของผูตีตี
ดวยมือขวาหลักการตีทเี่ ปนพื้นฐานของกลองยาวมี 3 แบบคือ
1. เสียงเทิ่ง คือการใชตีดวยฝามือขวา ใหนิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกัน สะบัดปลายขอมือให
นิ้วทั้งสี่ลงทีห่ นากลอง ทั้งนีใ้ หกลางอุงมืออยูระหวางขอบกลอง ตีแลวเปดมือทันที เพื่อเสียง
กังวาน
2. เสียงบอม คือการตีดว ยมือขวา โดยกํามือ เก็บนิว้ ทัง้ สี่ แลวตีลงไปเหมือลักษณะทุบที่
บริเวณที่ติดขาวสุกตีแลวเปดมือทันทีเสียงจะกังวาน
3. เสียงปะ คือการตีดวยมือขวา โดยนิ้วที่เรียงชิดติดกันกางออกเล็กนอย ดวยกําลังที่
แรงตีลงแลวปดมือโดยการกดแนบชิดนิ้วทัง้ สี่ไวกับหนาหนัง
ทั้ง 3 มือดังกลาวถือเปนมือพิ้นฐานแรกของการ ตีกลองยาว ผูตีสามารถประดิษฐมือพลิก

แพลงออกไปอีกไดหลายอยาง เชนมือกราว มือสามบอม มือฝรั่ง มือ ปะเทิง่ ปะ เปนตน
นอกจากนัน้ ยังสามารถพลิกแพลงมือไดอีกมากมายหลายลูกหนาหนังชวยใหมือขวาทําลูก
พิเศษตางๆ
กรมศิลปากรไดนําการเลนกลองยาวของชาวบานภาคกลางที่เรียกวา " รําโทน " มา
ประดิษฐเปนชุดการแสดง โดยใหมือกลองผสมผสานกับทารํา เรียกวา " รํากลองยาว " หรือ
" ชุดเถิดเทิง "โดยใหกลองยาว ตลอดจนเครื่องประกอบจังหวะออกมาตี และแสดงกอน
ภายหลังจึงมีผูหญิงมารําคูก ับผูตีกลองยาว ดวยลีลาที่ครึกครื้น สนุกสนาน
นําไปโชว
ตางประเทศจนเปนที่ชอบใจของผูดูเปนอันมาก
ตอมาวิทยาลัยนาฏศิลปกรุงเทพฯไดพัฒนาชุดการรํากลองยาวขึ้นใหม
ใหมี
กลองยาวและผูรําเปนจํานวนมาก เรียกวา " กลองยาวหมู “
ออกแสดงในงาน
ศิลปวัฒนธรรม 4 ภาค ประจําป พ.ศ.๒๕๓๖ ณ.โรงละครแหงชาติ

กลองแอว เปนเครื่องตีอกี ชนิดหนึง่ ที่ขงึ หรือหุม ดวยหนังหนาเดียว มีขนาดใหญ ยาว แตเล็ก
กวา " กลองหลวง " อันเปนกลองที่มีขนาดใหญมาก ถึงกับตองวางนอนราบอยูบ นรถคลาย
กระแทะเทียมวัวในสมัยโบราณ เดิมเขาใจวาใชตีเปนอาณัติสัญญาณแทนกลองเพลของภาค
กลางหรือตีเปนสัญญาณในการชุมนุมสงฆในการทําสังขกรรมหรือทํากิจวัฎอื่นๆ กับใชตีเปน
การนัดหมายชาวบานใหมารวมงานกุศล และมักนํากลองหลวงทีม่ ีขนาดใหญมาตีประกวด
ประชันในความดังของเสียง ในระหวางเดือน 3 เดือน 4 ของจังหวัดภาคเหนือ
กลอง
หลวงจึงเปนกลองที่สรางประจําตามวัดตางๆในภาคเหนือ
สําหรับกลองแอว ตัวหุน ทําดวยไมตนใหญ ขุดแตงใหเปนโพรงภายใน ตอนที่เปนหัวกลม
กวางใหญ ตอนกลางกลมเล็กเรียกวา " เอว " ตอนทายเรียวใหญขึ้น โดยกลึงนูนเปนเสน
วงกลมรอบตัว เรียงลําดับถึงปลายทีเ่ รียกวาแอวกหมายถึงกลองชนิดนี้มีเอว ( คําวาแอว
แปลวาเอว) ขึ้นหนาดวยหนังวัว หรือ ควาย
รีดกลมหนา ใชหนังเลียดซึง่ ทําดวยหนัง

ควั่นกลมเหมือนหนังผูกลูกฆอง แตใหญกวามาก เปนสายโยงเรงเสียง
โดยรอยผานใส
ละมานที่รอยขอบหนาหนัง ดึงมายึดกับเหล็กกลมที่คอคอด (เอว) รวมเปนกลุมๆละ 5-6 เสน
หางเปนระยะโดยรอบ (ปจจุบันใชเชือกไนลอนเสนใหญมาโยงเปนสายเรงเสียง ) เวลาตีจะใช
ขาวเหนียวบดผสมขี้เถาติดเปนเครื่องถวงเสียง
กลองแอวมขี นาดเล็กกวากลองหลวง
เพื่อใหสวยงามจะตัดผาคลุมตอนหัวที่ใหญ มิดจนไมเห็นสายโยงเรงเสียง เวลาตีในขบวนแห
จะใชไมไผยาวสอดที่หหู วิ้ แบกหามตี ปจจุบันจะสรางเปนขาตั้งกลึงเปนเสากลม ประดับ
ลูกแกว ตอนกลางบากไมโคงรองรับตัวกลอง ที่ปลายเสาสองตนเจาะรูสอดใสเหล็กใหปลาย
โผล เพื่อแขวนโหมง ใชตี อยูกับที่ใหเสียงดังไปถึงผูฟอน
เวลาตี ผูตีใชตีดวยฝามือ โดยใชกําลังทัง้ แขน ตีลงทีห่ นาหนังกลอง ใกลบริเวณที่ติดขาว
สุก ตีลงแลว เปดมือออกทันที เพื่อใหเสียงดังกังวาน กลองแอวตีอยูหนาทับเดียวคือ หนา
ทับฟอน มีตะโลดโปด ซึง่ แขวนอยูขางตีสอดสลับ และปแน ฉาบใหญ ฆองหุย ๒ ใบ ตีกํากับ
จังหวะหางๆ เรียกวงนีว้ า " วงตึ่งหนง " ซึ่งใช บรรเลงประกอบการรายรําพื้นเมือง ที่เรียกวา
" ฟอนเมือง " ในงานพิธีทเี่ รียกวา " ปอยหลวง " หรือ งานแหครัวทาน ตลอดจนงานปอย
ลูกแกว คืองานบวชเณร ซึ่งถือเปนงานสําคัญของชาวลานนา

ตะโลดโปด เปนเครื่องตีอกี ชนิดหนึง่ ที่ขงึ หรือหุม ดวยหนังสองหนา แตใชตีดวยไม 2 อันหนาเดียว
เปนเครื่องดนตรีจําภาคเหนือ ตีสอดสลับกับกลองแอว ในขบวนแหครัวทาน หรือแหขบวนตางๆที่
มีหญิงสาวชาวเหนือมารายรํา ที่เรียกวา " ฟอน " อยูในขบวนตะโลดโปด มีลักษณะคลายเปงมาง
แตยาวกวา ภาพหัวทายขนาดไลเลี่ยกัน ขึงหนาดวยหนังวัว รีดหนา กวาหนาเปงมาง โยงเรงเสียง
ดวยเชือกไนลอน โดยรอยผานไสละมานที่ขอบหนังหนากลอง (ไสละมาน ทําดวยเชือกลอนควัน่
เปนเกลียว) เพื่อใหสวยงามจะตัดเย็บผามาคลุมทัง้ ลูก ระบายตอนหัวทายเล็กนอยที่หนาหนึ่งใชตี
ดวยไม 2 อัน คลายไมตีระนาด แตหัวไมใชทําดวยยางเปนปน กลม เวลาตีจะใชเชือกโยงที่ไส
ละมาน แขวนตีอยูขางกลองแอว ตีสอดสลับกับกลองแอวในหนาทับ
แหลงที่มา http://www.siammelody.com/thaimusic/ded.htm

