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ตะโพนไทย     เปนเครื่องตีประเภทกํากับจงัหวะหนาทับ    ซึ่งขึง หรือหุมดวยหนังทัง้สองหนา ตี
ดวยมือทัง้สองขาง   พบหลักฐานทางประวัติศาสตรบงบอกใหรูวา   เกิดขึ้นในสมยัสุโขทยั   
บรรเลงผสมในวงปพาทยเครื่องหา  มีหนาที่ตีกํากับจงัหวะหนาทับ   เพื่อบอกสัดสวน ประโยค 
วรรคตอนและอัตราของทํานองเพลง " ๒ "  นอกจากนัน้ยังชวยใหการบรรเลงรวมวงแตละครั้ง
ครึกครื้น  สนกุสนานเราใจ มีวิธีตีอยู 2 แบบๆหนึง่    ตีเปนอิสระ   มีหนาทับที่ตีคนเดียวอกีแบบ
หนึง่ ตีสอดสลับ หรือตีทาใหกลองทัดรับตามแบบแผนของหนาทับทีม่ีมาแตโบราณ   ตะโพนมี
สวนประกอบดังนี ้

• หุนตะโพน ทําดวยไมเปนตน เชนไมสัก    ไมมะริดหรือไมขนุน  เปนตน    ขุดแตง
ภายในใหเปนโพรง   ตรงกลางปอง  เรียกวา " กระพุง " หนาใหญเรียกวา " หนาเทง "  หนา
เล็ก  เรียกวา " หนามัด "  ที่ตรงกลางกระพุงดานหนึ่งเจาะรูใสตะขอ 2 อันสําหรับผูกหนัง
เลียดยึดหุนตดิกับเทาตะโพน  ทัง้หมดมีลักษณะนามเรยีกวา " หุนกลอง ”  

• หนงัหนาตะโพน และหนังเลียด ทําดวยหนงัววั หรือหนงัควาย รีดใหบางตัดเปนวงกลม     
ใช " ใสละมาน "   ซึ่งทาํดวยหนังเสนเล็กๆควั้นเปนเกลยีวถกั   เจาะผานหนงัหนาตะโพน
เปนวงรอบ    และใชหนงัตัดเปนแถบเสนเล็กเรียกวา " หนังเลยีด " รอยผานใสละมาน     
เพื่อโยงหรือขึงเปนสายเรงเสยีง   ระหวางหนาตะโพนทั้งสอง    ตรงกลางที่เปนกระพุง    
จะใชหนังเลยีดอีกเสนหนึง่มาพนัโดยรอบ บางครั้งสอดสลับเปนลวดลายเรียกวา " รัดอก "    
เพื่อยึดไมใหสายโยงเรงเสียงหยอนตัวลงเร็ว      ตรงกลางที่รัดอกตอนบน   ใชสายหนงั
เลียดเสนสัน้ๆมาขมวดพันรอบตัวเอง  สําหรับ เปน " หหูิ้ว "   และดานลางจะใชหนงัเลียด
เสนสั้นๆ  อีกเสนหนึ่ง ผูกพนักับสายโยงเรยงเสียงใหยดึติดกับขา  หรือเทาตะโพน  ทารักสี

 



ดําเปนวงกลมที่หนาหนังทั้งสอง   เพื่อเปนที่ติดเขาสกุถวงเสียง และบริเวณขอบกลองทัง้
สองก็ทารักเพือ่รักษาหนาหนัง  

• เทาตะโพน   ทําดวยไมหนา  มีลักษณะคลายพาน รองรับหนาตะโพนทั้งสอง  ดานบน
ควานโคงเปนรูปพระจันทรคร่ึงซีก โคงตามหนาของตะโพน  ดานลางตดัตรง    สําหรับวาง
ลงกับพื้น  ระหวางไมรองรับหนาตะโพนทั้งสอง  จะยึดดวยไมส่ีเหลีย่ม โดยเจาะผานเทา
กลอง มีลักษณะยาวตรง บางเทาตรงกลางโคงขึ้นเลก็นอย เพื่อใสเหล็กหวงกลม 2 อัน  
สําหรับรอยเชอืกยึดกับหุนกลอง  

              สําหรับวงปพาทยที่ประกอบงา  หรือแกะประดับมุข      เทาตะโพนก็จะประกอบงาและ
ประดับมุขไปดวย           

              หลกัการตีตะโพน 
       ผูตีนั่งในทาขัดสมาธ ิ หรือพับเพยีบ ลําตัวตรง  ไมกมหนามากเกนิไป  อยูระหวางกลาง
ตะโพน     ใหหวัเขาทั้งสองชิดเทาตะโพน(ดานใน)หนาอกหางประมาณ 1 คืบ มือขวาอยูทางหนา
รุย(หนาใหญ)และมือซายอยูทางหนามัด(หนาเล็ก)               
      โดยปรกติประเพณีนยิม  จะใชมือขวาตหีนารุย  และมือซายตีหนามดั     ทัง้สองหนามี
ลักษณะและวธิีการต ี ดังนี ้     
      หนารุย ตีดวยฝามือ ใหนิว้ทัง้สี่ ( ชี้ นาง กลาง  กอย) เรียงชิดติดกัน ตีลงบน 
หนาหนัง   โดยใหกลางอุงมืออยูระหวางขอบตะโพน หรือระหวางใสละมาน(ดานชิดตัวผูตี)  และ
ใหปลายนิ้วที่เรียงชิดติดกันอยูบริเวณใตขาวสุกเล็กนอย 
            หนามดั ตีดวยมือซาย ใหนิ้วทัง้สีท่ี่เรียงชิดติดกัน  ตีลงบนหนาหนงั โดยใหโคนนิ้วทัง้สี่อยู
ระหวางขอบของตะโพน หรือระหวางใสละมาน (ดานชดิตัวผูตี)  และใหปลายนิ้วทัง้สี่ชี้ตรงไปยงัจุด
กึ่งกลางของหนาหนงัหรือชี้เปนมุมฉากกับขอศอก  
             ทั้งสองมือตีดวยวิธกีารที่เรียกวา " เปดมือ "  คือตีแลวยกมอืข้ึนในทนัท ี  และตีดวยการ 
"ปดมือ) คือตีแลวกดหรือแนบมือชิดไวกบัหนาหนงั บางครั้งตีทีละมือ ทีละ   หนา บางครั้งตีสองมือ
และสองหนาพรอมกัน 

      วิธีตีตะโพนไทย 
            จากหลักการดังกลาวกอใหเกิดวิธตีี และเสียงที่เปนพืน้ฐานตางกนั 12 เสียง และพิเศษอกี
3เสียง 

เสียงมาตรฐาน 
      1. เสียงเทง (หรือเทิ่ง) ใชมือขวาที่นิว้มอืทั้งสี่เรียงชิดติดกัน   ตีลงบนหนารุยดวยกาํลัง



พอประมาณแลวเปดมือออกทันทีเพื่อใหเสยีงกงัวาน 
      2. เสียงเทิด ใชมือขวาทีน่ิ้วมือทั้งสีเ่รียงชิดติดกันตีลงบนหนารุยดวยกาํลังพอประมาณ  
แลวหามเสียงโดยยังคงยัง้มอืปดแนบไวกบัหนงัหนาตะโพน 
      3. เสียงถะ   ใชมือขวาที่นิว้มือทัง้สี่เรียงชิดติดกัน   ตีลงบนหนงัหนารุย พรอมทัง้กดมือ
หามเสียงมิใหกังวาน 
      4. เสียงปะ  ใชมือขวา (ทั้งฝามือ)  ที่นิว้มือแยกออกจากกนั   ตีลงบนหนังหนารุยที่บริเวณ
ชิดใตขาวสุกดวยกาํลังแรงแลวสะบัดปลายนิ้วหามกาํชบัมิใหเสียงกงัวาน 
      5. เสียงติงใชมือซายที่นิว้มอืทั้งสี่เรียงชิดติดกันตีลงบนหนงัหนามัดดวยกาํลังพอประมาณ
ตีแลวเปดมือออกทนัทีเพื่อใหเสียงดังกงัวาน 
      6.เสียงตืดใชมอืซายที่นิว้มือทั้งสี่เรียงชิดตดิกัน ตีลงบนหนงัหนามัดดวยกาํลังพอประมาณ
แตหามเสียงโดยมิใหกงัวานมากทั้งนี้ดวยการใชปลายนิว้ทัง้สี่แนบหนาหนังไวเล็กนอย                                
      7. เสียงตุบ ใชมือซายที่กระชับนิ้วมือทัง้สีท่ี่เรียงชิดติดกัน ตีลงบนหนามัด แลวหามเสียง
ทันทีโดยกดนิว้มือทัง้สี่ไวกับหนาหนัง 
      8. เสยีงพรงึ  ใชมือทั้งสองตลีงบนหนาหนงัทัง้สองดานพรอมกัน แลวเปดมือทันที ทัง้นี้ตอง
ใหเสียงทัง้สองหนาดงักลมกลืนกนั 
      9. เสียงพริง    ใชมือทัง้สองตีลงบนหนาหนังพรอมกนั เหมือนกับการตีเสียงพรงึ แตเปดมือ
ซายและใชมือขวาประคองเสียงหนารุยไวเพื่อใหเสียงจากมือซายตีหนามัดดังกวา 
         10. เสียงเพริง่   ใชมอืทั้งสองตีลงบนหนาหนัง  พรอมกันดวยกาํลังแรง(โดยเฉพาะมือขวาที่
หนารุย)แลวเปดมือออกทันทีเพื่อใหเสียงดังกังวาน 
         11. เสียงเพริด     ใชมือทั้งสองตีลงบนหนาหนังกลองพรอมกนัดวยกาํลังแรง และหามเสียง
ในทนัทโีดยแนบมือชิดไวกบัหนาหนงั 
     12. เสียงพรืด ใชมือทั้งสองตลีงบนหนงัหนากลองพรอมกันดวยกําลงัแรงพอประมาณ โดย
ยั้งมอืขวาที่ตีหนารุยใหเบากวาแลวหามเสียงโดยมิใหกงัวานมาก  
             เสียงพิเศษ 
      1. เสียงปลั๊ง ใชมือทั้งสองตีลงบนหนาหนงัพรอมกัน โดยอัดกําลงัอยางแรงแลวเปดมือ
ออก   เปนเสยีงที่ผูตีสามารถตีไดตามใจชอบ   แตจะตองใชใหเหมาะสมกับทวงทาํนองเพลง สวน
ใหญจะใชตีในคําพากยโขน 
      2. เสียงแดน ใชมือทัง้สองตีลงบนหนาหนัง พรอมกนัในลกัษณะกดมือนาบลงไปบนหนา
หนงั 
      3.  เสียงจ้ํา  ใชมือทั้งสองตีลงบนหนาหนังพรอมกนั ในลักษณะอัดกําลังเขาหากนั แลว
เปดมือออก 



      หนาทับที่ตะโพนไทยตีเปนพื้นฐานคือ 
      1. หนาทับปรบไก                            
     2. หนาทับสองไม                                             
         3.หนาทบัในชุดโหมโรงเชาและโหมโรงเย็น 
            อีกสิ่งหนึง่ของผูตีตะโพนไทยตองรู และปฏิบัติได ดวยตัวเองคือ วิธีการบดขาวสุกผสมกบั
ข้ีเถา   ปรกติใชข้ีเถาฝน   โดยเฉพาะขี้เถาที่เผามาจากหัวตะโหงกมะพราว จะมีอายุการใชงานที่
ยาวนาน ไมบูดเร็ว วธิีบดขาวสุกก็คือนาํขาวสุกกบัข้ีเถาบดผสมกนั ใหเม็ดขาวละเอียด ผสมใหได
สวน เมื่อเวลาตีไมติดมือ   ติดที่หนาหนงับริเวณวงกลมที่ทารัก   ติดใหกลมสวยงาม และใหได
เสียงที่ไพเราะพอดีกับหนาหนัง       

 

 

 

 

 

 

กลอดทัด  เปนเครื่องตีประเภทกาํกับจงัหวะหนาทับ  ที่ขึงหรือหุมดวยหนงัทัง้ 2 หนา    แตใชตี
เพียงขางเดียวพบหลกัฐานทางประวัติศาสตรบงบอกวาใชตีคูกันมากับตะโพนในวงปพาทยเครื่อง
หาสมยักรุงสโุขทัย มหีนาที่เปนเครื่องกํากับจงัหวะหนาทับเชนเดยีวกับตะโพน เดิมมีลูกเดียว 
ตอมาในสมยัรัชกาลที ่ 1 แหงกรุงรัตนโกสินทรจงึเพิม่ข้ึนเปน 2 ลูกเปนคูกัน   ลูกหนึง่มีมีเสยีง ตํ่า
เรียกวา " ตัวเมีย "   อีกลูกหนึ่งมเีสียงสงูเรียกวา "ตัวผู" เพื่อใหเสยีงดังไพเราะ  หนงัหนากลอง
ดานลางจะติดขาวสุกผสมขี้เถา  เปนเครื่องถวงเสียง เวลาตีจะตั้งอยูบนหมอนกลอง และค้ําดวยขา
หยัง่ตีดวยไมกลองดวยมือขางละอัน ขนาดของกลองทัดจะใหญหรือเล็กขึ้นอยูกับหุนที่ผูสราง
ตองการ โดยเฉพาะลกูใหญเสียงกจ็ะดังมากกวาลกูเล็ก  สวนประกอบดังนี ้

• หุนกลอง ทําดวยไมทอนขนาดใหญ ทรงกลม กลงึใหไดรูป   และสัดสวนที่
ตองการ  แลวขุดแตงใหเปนโพรงภายใน   ตรงกลางหุนแตงใหเปนกระพุงเล็กนอย    และ



ตรงกลางของ  กระพุงจะติด " หูระวิน " ซึง่ทาํดวยโลหะเปนรูปหวงกลม  สําหรับคลองกับ
ขาหยัง่  ใหหนา  กลองทั้งสองเอียง  เพื่อตีไดสะดวก  

• ขาหยัง่กลอง  ทําดวยไมไผหลวก 2 อัน  เหลาใหกลมยาวเล็ก   ตอนบนเจาะรูรอยเชือก
ติดกัน  ตอนลางตอกตะปูใหแหลมออกมาเล็กนอย   เพื่อตอกยึดติดกับพืน้  เวลาตั้งตีจะ
ไมล่ืน     มีขาหยัง่บางอันไดสรางขึ้นอยางปราณีตสวยงามคือ ทําดวยไมสัก   ตอนลางเปน
ฐานรองรับ ขอบและตัวกลอง  โดยเวาเปนรูปพระจันทรคร่ึงซกี  บากปลายใหรับกับ 
ขอบกลอง  ดานหลงักลึงเปนเสาสี่เหลี่ยมตั่ง  ตรงปลายกลึงเปนลักษณะลูกแกว มีขอกลม
ตอกยึด  เพื่อผูกเชือกยึดกบัหูระวนิ ใหหนากลองเอียงไดระดับที่ตองการ     

• หมอนกลอง  ทาํดวยทอนไมเล็กๆ ยึดติดกัน หรือทาํดวยผาพันเปนวงกลม 2 อันเพื่อ
รองรับขอบกลองใหอยูในตําแหนงที่ตีไดสะดวก ไมเลื่อนหรือคลอนงาย  

• หนงัหนากลอง ทําดวยหนงัวัว หรือหนงัควาย รีดบางเปนแผนผนืกลม เล็กใหญตามขนาด
ของหนากลอง   ตรึงดวยหมุด  เรียกวา " แส "   ซึ่งทาํดวยไม  กระดูก หรืองา  หวักลม
ปลายแหลม โดยรอบหนงัหนากลอง  บางลูกม ี " แหน "  ซึ่งทาํดวยหวายถักพันรอบขอบ
กลอง    ที่กลางหนาหนงัจะทารักเปนวงกลม เพื่อเปนจดุลงไมกลอง    ดานลางสาํหรับติด
ขาวสุกผสมขี้เถา ใหไดเสียงกลองที่ไพเราะ  และที่ขอบกลองทัง้ลางและบนจะทารกั
โดยรอบ เพื่อรักษาหนงั                             

• ไมตีกลอง  ทาํดวยไมไผลวก หรือไมชิงชนั 2 อัน   เหลาใหกลมเลก็ยาวขนาดพอเหมาะมือ 
มนปลายใหกลมเล็กนอย  บางอนัพนัผาที่หวัไมเพื่อใหเสียงนุมนวล และรักษาหนากลอง  

• ขาวสุกติดหนากลอง  ทําดวยขาวสุกบดผสมขี้เถาฝน   ข้ีเถาที่ดีที่สุดคือ ข้ีเถาที่เผามาจาก
ตะโหงกมะพราว  เพราะขี้เถาชนิดนี ้ มีอายุใชงานยาวนานไดนานกวาขี้เถาชนิดอืน่ๆ  

      กลองทัดบางคูไดประดิษฐข้ึนอยางปราณีตสวยงาม  โดยเฉพาะวงปพาทยที่
ประกอบงา ประดับมุข  กลองทัดก็จะประกอบงาและประดับมุขไปดวย    แมแตหมอนกย็ัง
ประกอบงาและฝงมุขตามไปดวย 
          หลักการตกีลองทัด 
              ผูตีนั่งขัดสมาธ ิ ลําตัวตรงไมกมหรือเงยหนาเกนิไป   นั่งระหวางกึ่งกลางกลองทัดทั้งสอง
ลูก  ผูตีหันหนาเขาหากลอง โดยกลองลกูที่มีเสยีงสงูอยูทางขวา และลูกทีม่ีเสียงต่ําอยูทางมือซาย
ของผูตี 

        --จับไมตีดวยมือทั้งสองขาง โดยใชนิว้ทัง้หา กําบริเวณปลายดามไม ในลักษณะที่หวัแม
มือเหยยีดตรงอยูที่ดานบนของดามทั้งนี้ใหปลายดามโผลเล็กนอย     และจับไมไมแนนเกินไป  มี
ลักษณะการตีดังนี ้



      --ตองตีใหปลายหวัไมลงบนหนงัหนากลอง ใกลจุดกึ่งกลางที่ทารัก หรือกลางจุดกึง่กลาง 
ทั้งนี้ข้ึนอยูกับหนากลองแตละลูก 
      --ตองตีดวยการใชน้ําหนักมอืที่เหมาะสมกบัหนา   กลองแตละลกู 
      --ตีกลองดวยมือขางละลกู    ปรกติใชมอืซายตีตัว เมยีเสียงต่าํ และมือขวาตีกลองตัวผู
เสียงสงู 
      --เวลาตียกดามไมใหมอือยูที่ประมาณระดับหู     
      --ตีสลับมือที่กลองลูกเดียวหรือทั้งสองลกูทีเ่รียกวา"เลนไม" 
      --ตีไดเสียงดังเสมอกันทั้งสองลูกโดยการประคบมือหรือที่เรียกวา"สงมอื" 
      --ตีพรอมกันทัง้สองลูกดวยน้าํหนักและเสยีงดังประมาณกัน 

      จากหลักการดังกลาวกอใหเกิดวิธีตีกลองทัดที่เปนพืน้ฐาน๒อยางคือ 
      1.การตีเสียงตางๆ 
      2. การดําเนนิจังหวะ 

       การตีเสียงตางไดแก 
      --  เสียงตูม    คือตีดวยมือขวาลงบนหนาหนัง  กลองตัวผู (สูง)ดวยกําลังทีพ่อเหมาะกับ
หนากลองหรอืขนาดของกลอง เมื่อตีลงแตละครั้งจะยกมือข้ึนทนัทเีพือ่ใหเสียงกังวาน (การตีสงมอื) 
        หมายเหตกุารตีเสียงตูมเพียงเสียงเดียวตองใชมือขวา 
      --  เสียงตอม   คือตีดวยมือซายลงบนหนาหนังกลองตัวเมีย (ตํ่า)  ดวยกําลงัทีพ่อเหมาะ
กับหนาหนงัหรือขนาดของกลองตีลงแตละครั้งแลวยกขึ้นทันทีเพื่อใหเสยีงกงัวาน 
          *หมายเหตุการตีเสียงตอมเพียงเสียงเดียวตองใชมือซาย 
      --  เสียงครึ่ม  คือการตีพรอมกันทั้ง 2 ลูกดวย  2 มือขางละลกู ในลกัษณะการตีเสียงตูม
และเสียงตอม  โดยใหเสียงทั้ง 2 ลูกดังประมาณกนั       
         --  เสียงดูด   คือการตีสองมือลงทีลู่กเดียวกัน  แตมือซายหามเสียงโดยกดไมตีลงกับหนา
กลองสวนมือขวาตีแบบเปดมือ 
      การดําเนินจงัหวะ  
        ตามปรกติกลองทัดจะตีควบคูไปกับตะโพนไทย โดยที่ตะโพนมีตีตาม "หนาทับ"ที่กําหนด  
สวนกลองทัดจะตีตาม"ไมกลอง"ที่กําหนดไดแก 
      --ไมเดิน  คือการตีกลองทดัที่มีจังหวะ ระยะหางเทากันทุกไม จะชาหรือเร็วขึน้อยูกับ
ทํานองเพลง 
      --ไมลา   คือการตีกลองทัดที่มีพยางคถี ่หรือ กระชัน้กวาไมเดิน ไมสม่ําเสมอ   อาจลงตรง
จังหวะหรือลักจังหวะก็ไดทั้งนี้ข้ึนอยูกับหนาทับของตะโพนที่ใชกับบทเพลงนั้นๆ 



      --ไมรัวคือการตีสลับมือดวยพยางคถี่และเร็ว ซึ่งจะตีในลกูเดียว 
      --เลนไมคือการตีสลับมือที่ยกัเยื้องออกไปจากหนาทับทีก่ําลังตีอยู 
      --ไมกลองตามหนาทับคือการตีกลองทัดตามหนาทับตางๆตามที่บัญญัติไว 
       หนาทับที่ใชตีกับกลองทัด สวนมากจะเปนหนาทับ พิเศษ โดยเฉพาะที่ตีกาํกับในเพลงชุด
โหมโรงเชาและโหมโรงเยน็ซึง่มีตะโพนตทีานาํและสอดสลับกับไมกลองโดยตลอด 
           ผูตีนั่งทาขัดสมาธ ิ ลําตัวตรง อยูกึง่กลางกลองทัง้สอง จับไมขางละอัน โดยกําใหหลวม  
ปลายโผลเลก็นอย โดยปกติใชมือซายตีเสียงต่ําและมอืขวาตีเสียงสงู ใชกําลังสวนทอนแขนและ
ขอมือ ตีลงระหวางจุดที่ทารกั  เพื่อใหไดเสียงที่ไพเราะ ตองใชการตีที่ประคบมือ คือการใชกําลงั
กลามเนื้อ  และน้ําหนักที่พอดีกับหนากลองดังทีเ่รียกวา " ตีสงมือ " และจากหลกัการตีกลองทดั
ดังกลาวกอใหเกิดวิธีตีกลองทัดอีก3แบบดังนี ้
      1. ตีดวยมือขางละลกู   คือการใชมือซายตีลงที่ตัวเมียเปนเสียง " ตอม " และใชมอืขวาตี
ตัวผูเปนเสยีง"ตูม"  
      2. ตีสลับมือลงทีก่ลองลูกเดียว หรือสองลกู คือ การสลบัมือขวาไปตีเสียงต่ํา หรือสลับมือ
ซายมาตีเสียงสูง ในลกัษณะที่เรียกวา " เลนไม หรือ รัว "           
      3. ตีพรอมกันทั้งสองลูก  คือการใชมือซายและมือขวาตีลงที่กลองทัง้สองลูกพรอมกัน  ให
มีน้ําหนักประมาณกนั โดยมากจะใชตีในเพลงกราวราํ  และเพลงนางหงส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลองตะโพน  เปนเครื่องตีชนิดหนึ่ง   ที่ขึงหรือหุมดวยหนังทัง้สองหนา แตใชตีหนาเดียว     
เปนกลองที่สรางและปรับปรุงขึ้นใหม    ใชตีในวงปพาทยดึกดําบรรพ ( แทนกลองทัด ) ที่
สมเด็จ ฯ   เจาฟากรมพระยานริศรานวุัติวงศ    ทรงปรับปรุงขึ้นใหมในรัชกาลที ่ 5   แหงกรุง

 

 



รัตนโกสินทร   ที่เรียกวากลองตะโพนกเ็พราะวา    มีลักษณะคลายคลึงกับตะโพน และใชตี
เหมือนกลองทดั   มี 2 ลูกๆหนึ่งมเีสียงต่าํเรยีกวา " ตัวเมยี " อีกลูกหนึ่งมีเสียงสงูเรียกวา " ตัวผู 
" มีสวนประกอบดังนี ้

• หุนกลอง ทําดวยไมสัก หรือไมขนุนฯ ขุดแตงใหเปนโพรง  ภายใน  หนาใหญและ
หนาเล็กมีขนาดไลเลี่ยกัน   ข้ึนหนัง ทั้งสองหนา  โดยมหีนงัเลียดเปนสายโยงเรงเสยีง ซึ่ง  
เจาะรอยผานใสละมาน   ดึงสองหนาใหตึง   ตรงกลาง   ใชหนังเลียดอีกเสนหนึง่พนัรอบ
สับหวางเปนลายกับสาย  โยงเรงเสยีง    และตรงกลางรัดอกจะมหีนังเลยีดอีกเสนหนึ่ง  
เสนหนึง่มาพนัเปนหหูิ้ว   ที่หนากลองดานใชตี จะทาํรัก  เปนวงกลม   สําหรับเปนจุดตี 
หรือติดขาวสุก    ถาหนังกลองเสียงไมพอดี  

• ขาตั้งกลอง ทําดวยไมสัก ลักษณะคลายพาน ดานหนาตอนบน  เวาเปนรูป
พระจันทรคร่ึงซีก     เพื่อรองรับตัวกลอง ตอน  ลางทําเปนขา 2 ขาตั้งกับพืน้ ตอนหลังมีไม
ยึดและไมคํ้ากบั ไมแผนหนาเรียกวา " ขาตั้งกลองตะโพน " สําหรับต้ังกลองทั้ง 2 ลูกให
เอียงอยูในระดับที่ตีไดสะดวกไมตีกลอง กานทาํดวยไมไผ 2 อัน พันผาปนใหญทีห่ัวไมขาง
หนึง่สําหรับตี 

วิธีตีกลอง 
      ผูตีทานั่งขัดสมาธ ิหรือพับเพียบ  ลําตัวตรง   อยูกึ่งกลางระหวางกลองทัง้สอง   ตีดวยมือ
ทั้งสองขาง  โดยจับไมขางละอัน   ตีในลักษณะเชนเดียวกับกลองทัดแตใชกําลังนอยกวา คือ 
      -  ตีมือละลูก                                 
      -  ตีสลับมือ                                
      -  ตีตัวลูกเดียว                               
      -  ตีพรอมกันทั้งสองลูก                      
      ตีในวงปพาทยดึกดําบรรพ  สอดสลับกับตะโพน   ตามหนาทับที่กาํหนด  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

กลองสองหนา   เปนเครือ่งตีประเภทกาํกับจงัหวะหนาทับ ขึงหรือหุมดวยหนัง    มีลักษณะคลาย
กับเปงมางแตยาวกวา ใชตีทั้งสองหนาดวยมือทัง้สองขาง   โดยใชมือขวาตีหนาเลก็ เรียกวา " หนา
มัด "     และใชมือซายตหีนาใหญซึง่เรียกวา " หนาเทง "   ปรับปรุงขึ้นใชตีแทนตะโพนบรรเลงผสม  
อยูในวงปพาทยเสภา  แตคร้ังรัชกาลที ่ 2 แหงกรุงรัตน  โกสนิทร    มีหนาที่ตีกํากับจังหวะหนา ตี
บอกสัดสวน ประโยค วรรคตอนและอัตราของเพลง เวลาตีหนาหนงัจะติดขาวสุกผสมขี้เถา  ทวงให
ไดเสียงที่ไพเราะ     และกําหนดเปนแบบแผนใหหนามดัซึ่งตีดวยมือขวา   ตองมีเสียงหรือข้ึนเสยีง
ใหตรงกับเสียงเสภา      คือลูกที่สองรองจากยอด  ประดิษฐวิธีตีที่เรียกวา " หนาทบั "  เลียนแบบ
ตะโพน  ปรกติจะใชหนาทบัปรบไกและสองไมเปนพื้นฐาน  มีสวนประกอบ 3 สวนดังนี ้

• หุนกลอง    ทําดวยไมจริง รูปรางยาวเหมือนทรงกระบอก  ขุดแตงใหเปนโพรง
ภายใน     เสนผาศนูยกลางหนาเลก็  กับหนาใหญหางกนัเล็กนอย หุนกลองบางลูกจะมี
กระพุง     

• หนงัหนากลอง และหนงัเลียด ทําดวยแผนหนัง รีดใหบางเปนวงกลม    มีขนาดตาม
หนาของหุน   ใชหนังเลยีดที่เปนแถบเลก็ๆเปนเครื่อง โยงเรยงเสียง  โดยรอยผาน " ใส
ละมาน "  ที่เปนหนังถักควัน้  เปนเกลียวเลก็       สอดใสที่หนังหนากลองโดยรอบ   มี
ลักษณะเรียงถี่ๆจนมองไมเห็นหุนกลอง   ตรงกลางหุน  จะใชหนงัเลียดอีกเสนหนึง่พัน
สอดแทรกกับสายโยงเรงเสยีงโดยรอบเปนบริเวณกวางพอประมาณ  เรียกวา "รัดอก"   
เพื่อยึดมิใหหยอนตัวลงเร็ว    และตรงกลางที่รัดอกตอนบน ใชหนงัเลียดเสนสัน้ๆพันเปนหู
หิ้วอีกทหีนึง่   สําหรับที่หนาหนงัทัง้สองจะทารักสีดําเปนวงกลมสําหรับ ติดขาวสุก  

• ขาวสุกติดหนากลองเพื่อใหไดเสียงดังไพเราะกังวาน ใชขาวสุกบดผสมกับข้ีเถาตดิที่หนา
หนงั 
หนาใหญ    ติดใหเปนคูแปดกับหนาเล็ก โดยตบแตงใหไดเสียงเสภา             

 



      หลักการตกีลองสองหนา 
     ผูตีนั่งในลกัษณะชันเขา  โดยใหเขาขวายกขึ้นพอ  ประมาณที่จะรองรับตัวกลอง      ซึ่ง
เอียงกับพืน้ประมาณ 45 องศา ใหหนาใหญวางอยูบนเขาซาย     และหนาเลก็พาดอยูบนหนาขา
ขวา หรือเขาทีย่กขึ้น 

      หลักการต ี
      ปรกติใชมือขวาตีหนามัด ( หนาเลก็ ) และใชมือซายตหีนารุย ( ใหญ )ทัง้ 2 หนามีลักษณะ
การตีตางกันดงันี ้
      หนารุย    ตีดวยฝามือซาย   ใหนิ้วทัง้สี่ที่เรียงชิด ติดกัน ตีลงบนหนาหนงั       โดยใหกลาง
อุงมืออยูระหวางขอบกลอง หรือระหวางใสละมาน   ( ดานชิดตัวผูตี ) และปลายนิว้ทัง้สี่ ชิด หรือ
สัมผัสขาวสุกถวงเสียง เล็กนอย 
      หนามัด   ตีดวยมือขวา ใหนิว้ทัง้สี่ที่เรียงชดิติดกัน  ตีลงบนหนงัหนากลอง       ทั้งนี้ใหโคน
นิ้วทั้งสี่อยูระหวางขอบกลองหรือใสละมานใหปลายนิ้วชี้ไปยังศูนยกลางของหนาหนัง 
      ทั้งสองมือตีดวยวธิีการที่เรียกวา " เปดมือ “   คือ  ตีแลวยกมือข้ึนทนัท ี เพื่อเสียงกังวาน     
และตีดวยวิธกีาร " ปดมือ " คือตีแลวกดหรือแนบมือไวกบัหนาหนงัเพือ่มิให  ดังกังวานบางครั้งตทีี
ละมือ ทีละหนา      บางครั้งตีสองมือและสองหนาพรอมกัน 

      วิธีตีสองหนา 
      จากหลักการตีดังกลาวกอใหเกิดวิธีตีและเสียงที่เปนพืน้ฐาน7เสียงดังนี ้
      1. เสียงเทง   ใชมือซายตลีงหนารุย  หรือหนาใหญ แลวเปดมือออกทนัท ี เพื่อใหเสียง
กังวาน 
      2. เสียงถะ  ใชมือซายตีลงหนารุย หรือหนารุย   ตีแลวหามเสียงโดยการกดมือแนบไวกับ
หนาหนัง เพื่อมิใหกังวาน 
      3. เสียงตงิ  ใชมือขวาตีลงทีห่นามัด  หรือหนาเลก็ แลวเปดมือออกทนัที เพื่อใหเสียง
กังวาน 
      4. เสียงตุบ  ใชมือซายตีลงที่หนามัด ตีแลวหามเสียง โดยกดมือหรือนิ้วแนบไวกับหนาหนัง  
มิใหเสียงกงัวาน 
      5. เสียงปะ  ใชมือขวาที่นิว้ทั้ง 5 แยกออกจากกัน ตีลงที่หนามัดดวยกําลังแรง   ตีแลวหาม
เสียง   โดยกดมือแนบไวกบัหนาหนงั    การตีลักษณะนี้จะใชการตีทัง้ฝามือลงบริเวณกึ่งกลาง
หนงัหนามัด 
      6. เสียงพรงึ  ใชสองมือตีพรอมกัน คือมือขวาตีหนามัด มือซายตหีนารุย ตีแลวเปดมือทันที
เพื่อใหเสยีงกังวานเสียงนี้ตองใชน้าํหนักสองมือผสมกนั คะเนใหเสียงดังกลมกลนืและไพเราะ 



      7. เสียงพริง  ใชสองมือตีพรอมกันเชนเดยีวกับเสยีงพรงิ แตมือซายตีหามเหมือนเสยีงถะ
และมือขวาตีเหมือนเสียงตงิ 
    เสียงพิเศษ 
          --  เสียงจั๊ม       ใชสองมือตีพรอมกัน ดวยกําลังอัดอยางแรง โดยมือขวากางนิว้มือที่
หนามัดคลายเสียงปะ แตเปดมือออก สวนมือซายตีหนาเทงเชนเดียวกับเสียงเทง และเปดมือ
พรอมกันออกทั้งสองมือ 
          --  เสียงกระพือ  คือการตีเพิ่มพยางคใหถี ่และเร็ว อาจเปน 2 พยางค หรือมากกวานัน้
หนาทับที่ใชเปนพืน้ฐานคือ 
          --  หนาทับปรบไก                                     
          --  หนาทับสองไม                                    
          --  หนาทับภาษาตางๆ 

 

 

 

 

 

กลองแขก   เปนเครื่องตีอีกชนิดหนึง่ที่ขึงหรือหุมดวยหนงัทัง้สองหนา ใชตีดวยมือทัง้สอง   
เปนเครื่องดนตรีเรานําแบบอยางมาจากแขกประเทศชวา  ( อินโดนิเซีย )   ซึ่งแตเดิมใชตี
ประกอบการแสดงละคอนเรือ่ง   “ อิเหนา  “ ตอน  ฉายกริซ หรือเพลงอนัใดที่มาจากแขก   เชน
เพลงพระทอง เบาหลุด สะระบุหรง เปนตน   ในวงการดนตรีไทยเรา  นําเอากลองแขกมาตีผสมใน
วงปพาทย โดยเฉพาะบรรเลงและขับรองประกอบการแสดง   เปนเครื่องกํากับจังหวะหนาทับแทน
ตะโพนบางเพลง  มี 2 ลูกๆหนึง่เสียงสูงเรียกวา " ตัวผู "     อีกลูกหนึง่เสียงต่ํา  เรียกวา " ตัวเมีย "   
ทั้งสองลูกตีสอดสลับกันไปตามทาํ  นองเพลงเพลงและจังหวะหนาทบัที่บัญญัติไว  
      ตอมาพบวาในการเลนกระบี่-กระบองของไทย ก็นิยมนํากลองแขกมาตีประกอบการเลน   
โดยมีปชวาเปาเปนเครื่องทาํทํานองในการไหวครูและตอสู แมแตในการชกมวยไทย  ก็นิยมนาํป
ชวากลองแขกมาตีประ การการชกในเพลง " สะระหมา และแปลง "                               
      ปจจุบันในการบรรเลง และขับรองเพลงสามชั้นและเพลงเถาในวงปพาทย   นิยมนาํกลอง
แขกมาตีเปนเครื่องกํากับจงัหวะแทนกลองสองหนา  มีสวนประกอบดังนี ้

 



• หุนกลอง ทําดวยไมจริง หรือไมแกน ขุดแตงภายในใหเปนโพรง  รูปทรงกระบอก    
หนาหนึ่งใหญเรียกวา " หนารุย "อีกหนาหนึง่เล็กเรยีกวา " หนาตาน " ที่ขอบหนากลอง 
ทั้งสองควานบากเล็กนอยโดยรอบเรียกวา  " ปากนกแกว " ตอนหวัใกลหนาใหญจะเปน
กระพุงเล็กนอย               

• หนงัหนากลองและหนังเลียด  ข้ึนหนาดวยหนังวัว  รีดใหเปนแผนบางกลม  พันรอบ " ขอบ
กลอง "   ซึ่งทําดวยไมไผซีกขดเปนวงกลม พันดวยหวายผาซกีโดยรอบ ( ปจจุบันในทาํ
ดวยไมกลึงกลม )    ใชหนงัเลียดซึง่มขีนาดใหญและหนากวาหนังเลียดที่ใชข้ึนตะโพน 
เปนสายโยงเรงเสียง      โดยรอยผานขอบกลองทัง้สองขาง  ดึงใหหนงัหนากลองทัง้สอง      
ตึงไดเสยีงที่ไพเราะตรงกระพุงใกลหนาใหญ  จะใชหนงัเลียดอีกเสนหนึ่ง  มารัดสายโยงเรง
เสียง  เปนคู ๆ โดยรอบเรียกวา " รัดอก "  และเก็บปลายสายรัดอก  ขมวดเปนวงกลมที่
ขางกลองเรียกวา " ชองนาง "       

      หลักการตกีลองแขก 
      ทานั่ง    
     เนื่องจากการตีกลองแขกตองใชกลอง2ลูกเปนคูกนัคือลูกหนึ่งตัวผูลูกหนึ่ง 
ตัวเมียทานั่งจงึตางดงันี ้
       กลองตัวผู  นั่งในลักษณะชันเขาขวา ( ปลายเทาขวาอยูดานขาง ) เพือ่รองรับ 
ตัวกลองใหเอยีงในระดับ 45 องศา โดยใหหนาตาน (หนาเล็ก)  วางอยูบนหนาขาซาย และ
หนารุย(หนาใหญ)พาดอยูบนหนาขาขวาและเขาทีย่กขึ้น 
            หมายเหตุ   การตั้งกลองแขกตัวผูใหเอียง 45 องศา เสียงกลองจะดังกังวาน ไพเราะ 
      กลองตัวเมีย  นั่งทาขัดสมาธิ  วางกลองไวบนหนาตัก โดยใหหนารุยอยูทางขวา และหนา
ตานอยูทางซายมือของผูตี 
      หมายเหต ุ  การตั้งกลองแขกตัวเมียใหเปนแนวราบขนานกับพื้น เสียงกลองจะกองกงัวาน 
หนกัแนน 
            วิธตีีกลองแขก 

โดยปรกติใชมอืขวาตีหนารุย  และมือซายตีหนาตาน ทั้งสองมือมีลักษณะการตีตางกันดังนี ้

หนารุย    ตีดวยฝามือขวา   เร่ิมต้ังแตโคนนิว้จน  ถึงปลายนิว้ทั้งสีท่ี่เรียงชดิติดกัน    โดยให
กลางอุงมืออยูระหวางขอบกลอง     ทั้งนี้ข้ึนอยูกับความกวางใหญของหนากลองแตละลูกเปน
สําคัญ  ถาหนากลองเล็ก  โคนนิ้วทั้งสี่จะอยูบริเวณขอบกลองหนาตาน  ตีดวยปลายนิว้ชี้
บริเวณใกลขอบกลองดานบนและดานลาง 



      *หมายเหตุทั้งตัวผูและตัวเมยีมีลักษณะการตีที่เหมือนกนั 
      จากลักษณะการตีดังกลาว กอใหเกิดวิธีตีที่ทาํใหเกิดเสียงพื้นฐาน และเสยีงพิเศษ
ดังนี้ 
      เสียงพื้นฐาน 
      1. เสียงตงิ      ตีดวยมือขวา ลงที่หนารุยของตัวผู  แลวยกมือข้ึนทนัท ีเพื่อใหเสียงกังวาน 
      2. เสียงตีด     ตีดวยมือขวา ลงทีห่นารุยของตัวผู  แลวหามเสียง  โดยการแนบชิดนิ้วทั้งสี่
กับหนาหนงัเลก็นอย(ลักษณะประคบมือ)เพื่อมิใหเสยีงกงัวานมาก 
      3. เสียงหนัง    ตีดวยนิ้วมอืซาย  ลงทีห่นาตานของตวัผู แลวยกมือข้ึนทนัท ี เพื่อใหเสียง
กังวาน 
      4.เสียงทั่งตีดวยมือขวาลงทีห่นาลุยของตวัเมียตีแลวยกมือข้ึนทนัท ี 
            5. เสยีงปะ      ตีดวยมือขวา   ลงทีห่นารุยของ  ตัวเมียและกลองตัวผู    โดยการแนบ
ชิดฝามือไวกับหนงัหนากลอง    ทั้งนี้ตองไมใชน้ําหนักแรงเทากับการตีเสียงปะของตะโพนไทย   
(สําหรับปะของตัวผู    จะใชในหนาทบัพิเศษเทานัน้ คือหนาทบัโยน กอนออกแปลง ) 
      6. เสียงเหนง    ตีดวยปลายนิ้วมือซาย   ลงบนหนาตานตัวเมีย แลวยกมือข้ึนทันที เพื่อให
เสียงกงัวาน 
      7.เสียงถะตีดวยมือขวา ลงทีห่นารุยของตัวเมยี โดยกดมือแนบชิดไวบนหนาหนัง 
      8. เสียงประคบ    ตีดวยมือขวา    ลงทีห่นารุยของตวัเมีย พรอมกับใชฝามือซายทีน่ิ้วทั้งหา  
แยกออกจากกันเลก็นอย กดแนบชิดไวกบัหนงัหนาตาน หนักหรือเบาขึ้นอยูกับหนงัหนากลอง 
      เสียงพิเศษ 
      1. เสียงถาด   ตีดวยมือทัง้สอง   พรอมกันสองหนา ลงทีก่ลองตัวเมีย ตีแลวยกมือข้ึนทนัที
โดยมากจะใชในหนา"สะระหมา"      
      2. เสียงพรอม  ตีดวยมือทัง้สอง  พรอมกนัสองหนา ลงที่กลองตวัผู ตีแลวยกมือข้ึนทันท ี 
โดยมากใชตีในหนาทับ " สะระหมา " หรือเสริมในหนาทับอ่ืนๆ    เพื่อความเหมาะสม 
      3. เสียงตลิง-ติง    ตีดวยมือขวา     ลงที่หนารุยของตวัผู ดวยพยางคถี่ๆ และเร็ว     ต้ังแต 2 
พยางคหรือ 3 พยางค    
      4. เสียงตลีด    ตีดวยมือขวา   ลงทีห่นารุยของตัวผู เชนเดียวกับเสียงตลิง   แตตีแลวหาม
เสียงตามหลงัเล็กนอย 
      5. เสียงสาย ตีสองมือสลับกัน  ระหวางหนารุยกับหนาตาน โดยใหมีความสมัพันธุกนั
ระหวางตัวผู และตัวเมีย 
            เนื่องจากกลองแขกมี 2 ลูกตีสอดสลับกันไปตามหนาทับที่กาํหนด ผูตีทัง้สองลูกตอง
และสองมือ   ใหไดเสียงไพเราะ กลมกลืนประมาณกนั   ที่สําคัญตองไมตีใหเสียงของกลองทัง้



สองดังกวาเครื่องทําทํานอง 
     หนาทับที่ใชเปนพืน้ฐาน 
      --  หนาทับปรบไก                           
      --  หนาทับสองไม                           
      --  หนาทับภาษาตางๆ           

 

 

 

 

 

 

กลองมาลาย ู เปนเครื่องตีประเภทกํากับจงัหวะหนาทับ    ที่ขึง  หรือหุมดวยหนังทัง้ 2 
หนา มีรูปลักษณะคลายคลงึกลองแขก แตตัวกลองนั้นอวนและสัน้กวากลองแขก    มี 2 ลูก  
ตัวผูกับตัวเมยี   หนารุย หรือหนาใหญ  ของกลองทั้งคูจะตีดวยไมงอๆปลายเรียวแหลม สวน
หนาตานหรือหนาเล็ก  จะตีดวยมือ  ปรกติจะใชตีกับวงปพาทยนางหงสในงานอวมงคลหรือตี
ในวงบัวลอยรวมกับปชวาและเหมง 
      ปจจุบันการสรางกลองมาลายูและกลองแขกปนกนักลาวคือ  
     กลองแขก   ตองใชหวายผาซีกเปนเครื่องโยง เรงเสียง    มีหวายทําเปนหวงรูดขึ้นลงที่สาย
โยงเรงเสียง อีกทหีนึง่                                                        
    กลองมาลาย ู ใชหนงัเลียดเปนสายโยงเรงเสียง และมีหนังเลยีดรัดอกที่สายโยงเรงเสียงอีก
ทีหนึ่ง            
     ปจจุบันกลองแขก หรือกลองมาลายูดูไมออก จะรูไดดวยวิธกีารตีเทานั้น คือ   กลองแขกตี
ดวยมือเปลา   สวนกลองมาลายูตีดวยไมงอ  และหนาตานกลองแขกตีดวย  ปลายนิ้วมือ สวน
กลองมาลายตีูทั้งฝามอื ( 4 นิว้ )       เดิมไทยเรานํากลองมาลายมูาใชตีในกระบวนแห เชน 
แหคเชนรัศวสนาน  แหพระบรมศพเจานาย   ตอมานําไปใชบรรเลงเปนเครื่องประโคมศพ โดย
จัดเปนชุดๆหนึ่ง     มีกลองมาลายู 4 ลูก ( ตีดวยไมงอๆ )   ปชวา 1 เลา และฆองเหมง 1 ใบ      
เรียกวา  " วงกลองสี่ปหนึง่ “ ภายหลงัลดกลองมาลายูลงเหลือ 2 ลูก  (ตีดวยไมงอ) เปนคู



เชนเดียวกับกลองแขก เรียกวงนี้วา " วงบวัลอย " ใชตีเปนเครื่องประโคมศพ เปนระยะๆหรือที่
เรียกวา"ประโคมยาม"   
      ตอมานาํวงบัวลอย (ตัดฆองเหมงออก) มาผสม  กับปพาทยไมแข็ง ( ตัดตะโพนกลองทัด
ออกและปออก)เรียกวงนีว้า"ปพาทยนางหงส"ใชบรรเลงในงานศพ 
      ปจจุบันวงบวัลอยคงเหลือไวใชบรรเลงในเวลาเผาศพเทานัน้ โดยเฉพาะศพผูใหญ หรือศพ
ศิลปนอาวโุส            s 
      หลักการตกีลองมาลาย ู
      ตัวผู    นั่งทาชันเขาดวยขาขวา ใหหนาตานวาง  ลงที่หนาขาซาย  ตัวกลองเอียง 45 องศา   
หนารุยพาดอยูหนาขาขวา  มือขวาตีหนารุยดวยไมงอๆ    โดยจับกัมทีห่ัวไม   ใหนิว้ชี้ชี้ตรง
ไปขางหนา    เพื่อหามเสยีงในเวลาตี และตีลงทีห่นงัหนากลองบริเวณใกลขอบหนา ทัง้นี้ข้ึน  
อยูกับแงของแตละลกูเปนสาํคัญ  สวนมือซายตีหนาตาน  ทั้งฝามือ กลางนิ้วทัง้สี่เล็กนอย  ใช
น้ําหนกัพอประมาณคะเนใหเสียงกลมกลนืกับหนารุย  ตีแลวเปดมือออกทันทีเพื่อเสยีงดงั
กังวาน 
      ตัวเมีย  นั่งทาขัดสมาธ ิ  ใหตัวกลองพาดอยูบนหนาตกั หนารุยอยูทางขวา และหนาตาน
อยูทางซายของ ผูตี  มือขวาจับไมตีหนารุย มือซายตดีวยฝามือ ดวยน้าํ หนักและเสียงดัง
กลมกลนืกับหนารุย   
      ทั้งสองลูก  ผูตีตองตีดวยการประคบมือ ใหเสียงหนาตาน และหนารุยดังประมาณกัน และ
ที่สําคัญตองไมดังมากกวาเครื่องทําทํานอง    ในวงปพาทยนางหงส       หรือปชวาในวงบัว
ลอยจากหลักการตีดังกลาวกอใหเกิดวิธีตีและเสียงของกลองมาลายดัูงนี ้
      1. เสียงติง    คือการตีดวยมือขวา    โดยจับไมตี  ตีลงทีห่นงัหนารุยของกลองตัวผูตีแลว
หามเสียงเล็กนอยโดยใหนิว้ชี้แนบชิดหนาหนงั 
      2. เสียงทัง่  คือการตีดวยมอืขวา โดยจับไมตี  ตีลงที่หนงัหนารุยของกลองตัวเมยีตีแลวเปด
มือเล็กนอยเพือ่ใหเสียงกังวาน 
      3. เสียงโจะ   คือการตีดวยมือซาย โดยใชฝา มือที่นิว้ทั้งสี่ลางออกเล็กนอย   ตีลงทีห่นัง
หนาตานของกลองตัวผูตีแลวเปดมือทนัทีเพื่อเสยีงกังวาน 
      4. เสียงจะ  คือการตีดวยมือซาย   โดยใชฝามือที่นิว้ทัง้สี่กางออกเล็กนอย   ตีลงทีห่นงั
หนาตานของกลองตัวเมียตแีลวเปดมือทนัทีเพื่อเสียงกงัวาน 
      5. เสียงตลงิ  คือการตีดวยมือขวา ที่กลองตัวผู โดยตใีหม ี 2 พยางคดวยความเร็ว และ
ชัดเจน ดังที่เรียกวา " ตีดีด "   

 



โทน   เปนเครื่องตีประเภทที่ขึงหรือหุมดวยหนังหนาเดียว ตีดวยมอืขางหนึ่ง   และอุด
ปลายโทนดวยมืออีกขางหนึ่ง   มีสายโยงเรงเสียงจากขอบหนงัถงึคอ    มีหางยืน่ไปทางหลงั  ปลาย
บานเปนดอกลําโพง   โทนที่กลาวนี้บางทีเรียกวา " ทบั "    บางครั้งก็เรียกคูกนัไปวา  " โทนทับ "  ใน
ปจจุบันเราแบงโทนออกเปน 2 ชนิดๆหนึง่เรียกวา " โทนมโหร ี  " คือโทนที่ใชตีกํากบัจังหวะ  หนา
ทับในวงมโหรหีรือเครื่องสาย   สวนโทนอีกชนิดหนึง่เรียกวา " โทนชาตรี "    คือโทนที่ใชตีกํากบั
จังหวะ  ในวงปพาทยชาตรี ซึ่งใชบรรเลงประกอบโนราหชาตรี หรือหนงัตลุงของชาวภาคใต โทนทัง้ 
2 ชนิดนีม้ีลักษณะคลายคลงึกนั  ผิดกันแตวัสดุที่ใชสรางหุนนัน้ตางกนัคือ               

 

 

 

 

โทนชาตร ี  ตัวหุนทําดวยไม ขุดแตงเปนโพรงภายใน  เชน ไมขนนุ ไมสัก หรือไมกระทอน 
เปนตน   ตอนหวัโต  ตอนปลายเรียว บานปลายคลายดอกลําโพง ใชหนงัเสน เลก็เรียกวา " 
หนงัเลียด " เปนสายโยงเรงเสียง    ซึ่งรอยผาน " ใสละมาน "  ที่เจาะรอบขอบหนาหนงั    โยง 
มารอยกับลวดที่ขอบคอกลอง ข้ึนหนาดวยหนังลูกวัว รีดบาง มี 2 ลูก     ข้ึนเสียงสงูต่ําหางกัน
เล็กนอย  เพื่อตีแลวมีเสียงดงัสลับกนั 

วิธีตีโทน 
      ปรกติตีดวยฝามือขวา ใหนิว้ชี ้  นาง  กลาง กอย  เรียงชิดติกัน  ตีลงที่หนาหนัง   ใหกลาง
อุงมืออยูระหวางขอบกลองมวีิธีตีใหเกิดเสยีงดังนี ้
      1. เสียงโทน   คือใชฝามือขวาที่นิว้ทัง้สี่เรียงชิดติดกัน ตีลงบนหนงัหนาโทน ตีแลวเปดมือ
อกทนัท ี เพื่อใหเสียงกงัวาน ใชกําลงัพอประมาณ    โดยเฉพาะโทนชาตรีขึงดวยหนังบาง สําหรบั
มือซายเปดมอือกจากปากลําโพงเพื่อใหลมและเสียงกองออกมา 
      2. เสียงปะ  คือการใชฝามอืขวา ที่นิว้ทัง้สี่กางออกเล็กนอย ตีแลวปดมือแนบไวกบัหนงั
หนาโทน  ดวยกําลงัแรง   ขณะเดียวกนัมือซายใชกลางอุงมือปดปากลําโพงมิใหอากาศออก เสียง
ปะจะชัดเจน 
      3. เสียงเถอะ   คือการใชฝามือขวาที่นิว้ทัง้สี่ เรียงชิดติดกัน ตีลงทีห่นงัหนาโทน ตีแลวกด
ปลายนิ้วทั้งสีแ่นบหนังหนาโทนเพื่อใหเสยีงสัน้ทัง้นี้ไมใชมือซายปดปากลําโพง 



      4. เสียงติง  คือใชนิ้วมือขวาตีลงทีบ่ริเวณขอบกลอง และใชมือซายปดปากลําโพงมใิหลม
ออกเสียงจะดังไพเราะชัดขึ้น  
      ปจจุบันในการตีโทนชาตรีของนักดนตรีภาคใต   ใชตีคนเดียว 2 ลูก วางบนหนาตัก   
ลูกหนึ่งตีดวยมือ   ขวา อีกลูกหนึ่งใชมือซายต ี        ขณะที่ตีจะใชมือขวาเปดปดหามเสียงไปดวย   
อันเปนความสามารถเฉพาะตัวลักษณะของโทนที่ใชเลก็ โยงเรงเสยีงดวยสายในลอน  ทีห่นาหนัง
ตรงกลาง จะยืน่ออกมารับฝามือ   เพื่อตีไดไดสะดวกขึ้น 

 

 

 

 

โทนมโหร ี  ตัวหุนทาํดวยดินเผา   ดานหวักลม โตกวาโทนชาตร ี  ใชหวายผาซกีเปนสายโยงเรง
เสียง  หรือใช สายไหมควั่นเปนเกลยีว ข้ึนหนาดวยหนงัลูกววั หนงัแพะ หนงังูเหลอืม หรือหนังงู
งวงชาง   หุนโทนบริเวณตอนกลางถงึปลายบางลกูเขียนลวดลาย บางลูกประดับมุข     

  หลักการตีโทนมโหร ี
      ทานั่ง 
      โดยประเพณนีิยม  นั่งขัดสมาธ ิ   หรือพบัเพียบ ( ซายทับขวา ) ลําตัวตรง   ใหตัวโทนวาง
อยูบนหนาตักลักษณะเฉียงกับลําตัวโดยใหสวนปลายปากลําโพงอยูดานซายของผูตี 
      ใชมือขวาตีใหเกิดเสียง และมือซายประคองบัง คับและบังคับที่ปากลาํโพง โดยมือขวา  ตี
ดวยบริเวณสวนกลางของฝามือ เร่ิมจากบริเวณโคนนิ้วทัง้สี ่  ( ชี้ นาง กลาง กอย)       เรียงชิด
ติดกัน จนถงึสวนปลายของอุงมือ ดวยวธิีการกดฝามือ  ลงบริเวณกลางหนงัหนาโทน ใหไถลไป
ดานหนา     ในลักษณะกึ่งกดกึ่งถัดมือ 
      มือซาย  ทําหนาที่ในการบังคับเสียง  ดวยการใชอุงมือเปดและปดที่บริเวณปากลําโพง   
พรอมกันนัน้ชวยพยุงและประคองตัวโทนไวดวย 
      วิธีตีโทนมโหรี 
      จากหลักการตีดังกลาวกอใหเกิดวิธีและเสยีงของโทนมโหรีดังนี ้
  1. เสียงทั่ม  คือการใชฝามือขวา ที่นิ้วทัง้สี่เรียงชิดติดกัน   ใหโคนนิ้วทั้งสี่ตีลงระหวางกลาง
หนงัหนาโทน     ตีแลวไถลมือเลื่อนไปขางหนา พรอมกับเปดมือออกทันท ีและในขณะเดียวกนัเปด



มือซายออกจากปากลําโพงเพื่อใหเสยีงกังวาน 
      2. เสียงโจง  คือการใชปลายนิ้วชี้ของมือขวา  ตีลงบริเวณหนับใกลขอบ  พรอมกับใชอุงมือ
ซายปดปากลาํโพงเสียงจะดังชัดเจนขึน้ 
      โทนชนิดเดิมใชตีลูกเดียว    ในวงมโหรีเครื่องสี่  หรือที่เรียกวา  " มโหรีโบราณ "     ตอมา
เพิ่ม   " รํามะนา "   เขามาตีสอดสลับในวง "  มโหรีเครื่องหก "   และใชตีมากับวง  มโหรีจนถึง
ปจจุบัน เรียกติดปากวา " โทน-รํามะนา " 

รํามะนา เปนเครื่องตีอีกชนิดหนึง่ที่ขึงหรือหุมดวยหนงัหนาเดียว ลักษณะกลม  ลําตัวสั้น
คลายกับชามกะละมงั   มี   อยางๆหนึ่งเรียกวา  “รํามะนาลาํตัด”      มีขนาดใหญเสียดัง ใชตี
ประกอบการเลนลําตัด   อีกอยางหนึ่งเรียกวา “รํามะนามโหรี “มีขนาดเล็ก   เสียงเบาใชตีเปนคูกบั
โทนมโหรี ทั้งสองชนิดใชตีดวยมือ ซึง่มีลักษณะและวิธีตีทีต่างกนั   

 

 

 

 

รํามะนาลําตัด   ตัวหุนทาํดวยไม ลักษณะกลมใหญ ขุดแตงใหเปน  โพรงภายใน   ตรง
กลางปอง    หนาและหลงังุมเขาเล็กนอย  ข้ึนดวยหนังวัว รีดใหบางกลม โดยใชหวายผาซีก  
เปนสาย โยงเรงเสียง   ระหวางขอบหนาหนังกับวงเหล็กที่รองกน   ข้ึนหนาหนังใหตึงดวย  " 
ล่ิม "  ซึ่งทําดวยไมแบนถาก ปลายแหลม เพื่อตอกเขาไปในเหลก็วงกลม     เปนระยะๆ  
โดยรอบ เพื่อดึงสายโยงเรงเสียง ใหหนาหนงัตึง  ตีไดเสียงกงัวาน  กอนตอกลิ่มใชหวายตนเล็ก  
ยัดภายในขอบกลองโดยรอบ   หนนุใหหนาหนงัลอยตวัขึ้น   รํามะนาชนิดนี้เดิมใชตีประกอบ
ในการรองเพลง " บันตน "  (เขาใจวาไดแบบอยางมาจากชวา   เขามาแพรหลายในรัชกาลที ่5  
แหงกรงุรัตนโกสินทร)    ตอมาภายหลงัใชตีประกอบการเลนลาํตัด หรือลิเกลําตดั หรือลิเก
รํามะนา 
      ปจจุบันรูจักรํามะนาชนิดนี้ในการเลนลําตดั ซึ่งแพรหลายอยูทางภาคกลาง วงหนึง่จะมี
หลายลกู ตีพรอมกันบาง ตีขัดสอดสลับกันบาง นั่งลอมวง   ประกอบไปดวย  ฉ่ิง ฉาบ 
      วิธีตีราํมะนาลําตัด 
      นั่งขัดสมาธ ิ  ใหตัวรํามะนาวางลงกับพืน้    หนาผูตี  โดยหนัหนาหนังออก  ตีทั้งฝามือ 



บริเวณใกลขอบกลอง  สวนมือซาย ใชประคองตัวรํามะนา    และในขณะเดียวกนั   ใช
ปลายนิ้วทั้งสี ่ ตีลงที่ขอบหนงั สอดสลับกับมือขวา    มีลักษณะวธิีทาํใหเสียงดังนี ้
      1. เสียงพรึม หรือ เสียงทงิ    คือการใชฝามือขวา  ทีน่ิว้ทัง้สี่เรียงชิดติดกัน    ตีลงทีห่นา
หนงัใกลขอบ  ดวยกําลงัแรงพอประมาณ  เพราะหนากลองกวางใหญ   ตีแลวเปดมือออกทันที
เพื่อใหเสยีงดงักังวาน 
      2. เสียงจํง  คือการตีที่ใชปลายนิว้ทั้งสี่ของมือขวา ตีลงบริเวณขอบกลอง ตีแลวเปดมือ
ออกใหเสียงกงัวาน 
      3. เสียงติง  คือการตีดวยปลายนิ้วทั้งสีท่ี่เรียงชิดติดกัน ลงบริเวณใกลขอบกลอง และใช
ปลายนิ้วทั้งสีข่องมือซายกดหนาหนังไวเสียงติงจะชัดขึ้น 
      4. เสีงเถอะ   คือการตีดวยมือขวา    โดยตีลง แลวหามเสียง โดยกดนิว้ทัง้สี่แนบลงกับหนา
หนงัจะใชตีหนาทับลาว 
      3. เสียงสอดสลับ   คือการตีดวยมือซายโดยใช  ปลายนิ้วทั้งสีตี่ที่ที่ขอบหนงั   ใน
ขณะเดียวกนัก็ใชสันมือประคองตัวรํามะนาไปดวย       

 

 

 

รํามะนามโหรี  ตัวหุนทําดวยไม  ลักษณะกลมเล็ก แบนส้ัน ตอนปลายกลงึเปนขอบกลมหนา 
ข้ึนหนาดวยหนังลกูวัว ตรึง ดวยหมุดซึ่งทาํดวยโลหะ ไม  งาตอกติดโดยรอบขอบ  จะเรงหรือ
ลดเสียงไมได แตจะมี " สนบั "   ซึ่งทาํดวยเชือกควั้นเปนเกลยีว (ปจจุบันใชหวาย)ยัดภายใน
หนาขอบ หนนุใหหนงัตึง  มีเสียงกงัวานเมือ่ใชตี บางลกูหมุดและขอบดานหลังประกอบดวยงา 

หลักการตีรํามะนามโหร ี
      ทานั่ง 
      นั่งขัดสมาธ ิ หรือพับเพียบ  ลําตัวตรง  ใหรํามะนาอยูบนสวนกลางของตนขา  ตีดวยมือ
ขวาทาํใหเกิดเสียงและใชมือซายประคองราํมะนาโดย                            
      --  มือขวา  ตีดวยฝามือ ต้ังแตโคนนิ้วทั้งสีท่ี่เรียงชิดติดกัน จนถึงปลายนิ้ว ตีลงทีห่นาหนงั
รํามะนาและใหปลายนิว้ทัง้สี่ชี้ตรงไปยังศนูยกลางของหนาหนงั 
      --  มือซาย  ใชประคองตัวรํามะนา ใหหนัหนาออกรับมอืผูตี อาจจะตรงหรือเฉียงเลก็นอย 
     



  วิธีตีราํมะนามโหร ี
      จากหลักการดังกลาวกอใหเกิดวิธีตีและเสยีงดังนี ้
      1. เสียงติง  คือการตีดวยมอืขวา    ทีน่ิ้วทั้งสี่เรียงชิดตดิกัน ตีลงทีห่นาหนงับริเวณใกลขอบ 
ใชกําลังพอประมาณเพราะหนาเล็กตีแลวเปดมือออกทนัท ี
      2. เสียงจะ  คือการตีที่ใชฝามือขวาเชนเดียวกับเสยีงตงิ แตตีลงแลวปดมือแนบชิดไวกับ
หนาหนัง  ซึ่งจะตีเปนเสียงสลับกับเสียง โจะ ของโทนมโหรี          
      ปจจุบันทั้งโทน  และรํามะนามโหร ี นิยมตีคนเดียวธิตีีและการนัง่จงึแตกตางออกไป คือ 
        ทานั่ง  
      นั่งในทาขัดสมาธ ิ หรือนัง่พับเพยีบ มอืซายตีรํามะนา โดยใหตัวรํามะนาตั้งอยูขาซาย    
เฉียงลาํตัวรํามะนาเล็กนอย  สวนโทนใชตีดวยมือขวา โดยตั้งโทนอยูหนาตัก ใหปลายโทนหนั
ไปทางซายและหนาโทนหนัมาทางขวาของผูตี 
     วิธีตีโทน-รํามะนา 
       --  มือขวา   ตีที่บริเวณสวนกลางของฝามอื   เร่ิม จากโคนนิว้ทัง้สี่ที่เรียงชิดติดกัน
จนถงึสวนปลายของอุงมือ ดวยวิธกีารกดฝามือลงบริเวณกลางหนงัหนาโทน  ใหไถลไป
ดานหนาในลกัษณะกึง่ไถกึง่กดจะไดเสีย"ทั่ม"       
      อีกอยางหนึ่ง คือการตีที่ใชปลายนิว้ชี ้ ตีลงบริเวณขอบโทน หรือขอบหนาหนงั  ตีแลวเปด
มือทันทีจะไดเสียง"จง" 
      --  มือซาย  ตีดวยบริเวณโคนนิว้ทัง้สี่ทีจ่นถึงปลาย  นิ้ว  ลงที่หนงัหนารํามะนาตีแลวยกขึ้น
ทันท ี เพื่อใหเสียง กงัวานเปนเสียง " ติง "  ในขณะเดียวกนัจะใชโคนอุงมือบังคับหรือพยงุตัว
รํามะนาไว" 
      อีกเสียงหนึ่ง     คือการตีเชนเดียวกับเสียงติง  แตตีลงแลวหามเสียงมใิหกังวาน  โดยการ
แนบนิว้ทัง้สี ่  ชิดไวกับหนังหนาโทน จะเปนเสียง " จะ"      

         

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ตะโพนมอญ  เปนเครื่องดนตรีที่ขึงหรือหุมดวยหนังทัง้สองหนา  มีลักษณะคลายตะโพนไทย แต
ใหญและยาวกวา เปนเครือ่งตีกํากบัจังหวะหนาทับควบคูไปกับเปงมางคอก ในวงปพาทยมอญ  
นัยวาไทยเราเอาแบบอยางมาจากดนตรขีองมอญ  มีสวนประกอบดังนี ้

• หุนตะโพน ทําดวยไมขนาดใหญ  เจาะเปนโพรงภายใน  ดานหนึ่งใหญเรียกวา “ 
ดานทึ้ง “มีเสียงดัง “ ทึ้ง “  อีกดานหนึ่งเลก็  เรียกวา “  ดานเทง  “ มีเสียงดัง  “  เทง  “  

• หนงัหนาตะโพนและหนงัเลยีด หนงัขึ้นหนาตะโพนทาํดวยหนงัววั หรือหนังควาย  แผน
ใหญรีดใหบาง  ขึงปดทีห่นาหุนทัง้สองหนา  ใชใสละมานเจาะที่หนาหนงัเปนวงรอบ  เพื่อ
ใชหนงัเลียดทีตั่ดเปนแผนบางๆ  รอยโยงระหวางหนาทัง้สองโดยรอบตัวหุน     ทีห่นาหนัง
ตรงกลางจะทารักเปนวงกลม  เพื่อสําหรบัเปนติดขาวสกุ  เพื่อตีแลวมีเสียงดงักงัวาน    ที่
ขอบกลองดานบนของหนากลองทัง้สองดาน  ใชหนังเลียดควั้นเปนเกลียวเพื่อสําหรับหิ้ว  
ที่ใตหุนตะโพนดานลางจะติดขอเหล็กเพือ่รอยหนงัเลียดผูกยึดตัวหุนติดกับขาตะโพน   

• ขาตะโพนมอญ ทําดวยไมแผนหนา  มีลักษณะคลายคลงึกับตะโพนไทย  เพียงแตยาว
และใหญกวา   

            หลกัการนั่งตีตะโพนมอญ 
 ผูตีนั่งขัดสมาธิ  ลําตัวตรง  อยูกึ่งกลางระหวางตะโพน  มือขวาตีลงทีห่นาเทง  ดวยฝามือที่
นิ้วทั้งสี่เรียงชดิติดกัน  สวนมือซายตีลงทีห่นาทึง้  โดยงุมฝามือเล็กนอย เพื่อใหเสียงที่ดัง
ออกมาแนนกงัวานไกล 
 วิธีตีตะโพนมอญ 
 กอนตีตะโพนมอญ ผูตีจะติดขาวสุกที่หนาหนังทั้งสองดาน ในวงกลมที่ทารักมากหรือนอย
ข้ึนอยูกับหนาหนงัแตละใบโดยติดใหไดเสียงที่ดังไพเราะกังวานไกล 



 
            วิธีตีใหเกิดเสยีงของตะโพนมอญมีดังนี ้

       เสยีงเทง    คือการใชมือขวาตีลงทีห่นาเล็กดวยน้าํหนักพอประมาณ  ตีแลวเปดมือออก
ในทนัทีเพื่อใหเสียงดังกังวาน 
 เสียงเถอะ   คือการใชมือขวาตีลงทีห่นาเล็ก  ตีแลวกดมือแนบติดไวกับหนาหนงั เพื่อมิให
เสียงดังกังวาน 
 เสียงปะ   คือการใชมือขวาตีลงทีห่นาหนังดวยกาํลังแรง  ตีแลวกดมือแนบติดไวกับหนา
หนงัเพื่อมิใหเสียงดังกังวาน 
 เสียงทึ้ง   คือการใชฝามือซายตีลงที่หนาใหญ  ดวยกาํลังคอนขางแรง  ตีแลวเปดมือออก
ทันทีเพื่อใหเสยีงดังกังวาน 
 เสียงพรืด  คือการใชมือทัง้สองตีลงพรอมกันทั้งสองหนา  ตีแลวหามเสียงโดยการการกด
มือแนบติดไวกับหนาหนงัเพื่อมิใหเสยีงดงักังวาน 
 สําหรับหนาทบัที่ใชตีกับตะโพนมอญ  โดยมากจะเปนหนาทับทีม่ีกาํกบัไวประจํากับเพลง
เชน  หนาทับประจําวัด  หนาทับประจําบาน หนาทับเชิญผี  เปนตน  และจะมีเปงมางคอกตี
สอดสลับตามหนาทับ 

 

 

 

 

 

เปงมางคอก เปนเครื่องดนตรีประเภทที่ขึงหรือหุมดวยหนงัทัง้สองหนา  แตใชตีหนาเดียว โดย
แขวนตีอยูบนแผงซึ่งทาํดวยไมเปนรูปคร่ึงวงกลม  เรียงลดหลั่นจากเลก็ไปหาใหญ หรือจากใหญไป
หาเลก็  จํานวน 7 ใบ เวลาตีติดขาวสุกเทยีบเสียงใหมีเสียงดังลดหลั่นกนัไป ใชตีสอดสลับกับ
ตะโพนมอญตามหนาทับที่กาํหนดไว บางครั้งใชตีใหเกิดความสนุกสนาน ผสมผสานไปกับตะโพน
มอญ บางครั้งตีแบบรัวดวยความเร็วไปทั่วทั้ง 7 ลูก บางครั้งมลูีกเลนดวยการใชศอกลงไปที่
เปงมางแตละลูก เปงมางคอกมีสวนประกอบดังนี ้



• หุนเปงมาง ทําดวยไม  เจาะเปนโพรงภายใน  หนาหนึ่งใหญ  อีกหนาหนึง่เล็ก  ลําตัว
มีกระพุงเล็กนอยหนงัขึ้นหนาและหนังเลยีด ข้ึนหนาดวยหนังวัว หรือควาย  รีดบาง  
ใชหนงัเลียดทีเ่ปนแถบเลก็ๆโยงผาน “ ไสละมาน “ ไปยังหนาทั้งสองโดยรอบ  ที่ขอบกลอง
หนาใหญ  จะทําหู 2 ห ูเพื่อรอยเชือกผูกขงึตดิกับแผงคอก  

• แผงคอก  ทําดวยไมแผนเลก็ๆ  ยึดติดกับไมทอนดานบนและดานลาง  ติดกันเปนแผงคอก
หนึง่จะม ี3 แผง  แตละแผงมีลักษณะโคง  ยึดติดกันเปนรูปโคงครึ่งวงกลม  ที่ขอบดานบน
จะติดโลหะเลก็ หรือตะขอเพื่อใชคลองเชอืกผูกตัวเปงมางสาํหรับตี     ที่ไมแผนเล็กๆจะ
แกะเปนลวดลาย  ลงรักปดทองสวยงาม  

 หลักการต ี
 ผูตีนั่งเกาอี้อยูภายใน  ลําตัวตรง   มือทัง้สองตีลงบนเปงมางแตละลูก  โดยปกติใชมือซาย
ตีลงที่เปงมางลูกใหญและมอืขวาตีลงที่เปงมางลูกเลก็ 
 วิธีตีเปงมางคอก 
 1   ตีทีละลูก คือใชมือทัง้สองตีลงบนหนาเปงแตละลกู โดยใชมือซายตีทางดานเสียงต่ํา 
และมือขวาตทีางดานเสียงสูงตีแลวเปดมอืเพื่อใหเสยีงดังกังวาน 
 2   ตีรัว   คือการตดีวยมอืทั้งสองลงที่ลูกเปงดวยความเร็ว     เรียงจากสูงไปหาต่ํา และ
จากต่ําไปหาสงู 
 3   ตีเสียงปะ   คือการตีดวยมือ (สวนมากเปนมือขวา) ลงที่เปงมางลูกใดลูกหนึง่ดวย
กําลังแรง ตีแลวหามเสียงโดยกดแนบฝามอืชิดติดกับหนาหนัง 

 

 

 

 

 

กลองยาว   เครื่องดนตรีประเภทหุมหนังหนาเดียว   ตีดวยมือ   เปนเครื่องดนตรีที่ไทยเราได
แบบอยางมาจากพมาราวสมัยกรธนบุรีหรือตนกรุงรัตนโกสินทรสมัยทีไ่ทยกับพมากาํลังทํา
สงครามกนัเวลาพักรบทหารพมากเ็ลนกลองยาวกนัอยางสนกุสนานพวกคนไทยเห็นก็จําแบบอยาง
มาเลน  

 



     ตอมาประชาชนคนไทยตามชนบทนิยมนาํเอากลองยาวมาจัดเปนวงรวมกนัหลายๆลูก    
ผสมกับฉ่ิง ฉาบ กรับ โหมง   บางที่มีปชวาเขารวม    ตีเปนขบวนแหใน  งานมงคลตางๆ  เชน  แห
นาค      แหเทยีนเขาพรรษา   แหพระ เปนตน เวลาตีใชผา หรือเชือกมาผูกคลองคอตี และใหดังได
เสียงที่ไพเราะ  จะติดขาวสกุผสมขี้เถา กลางหนาหนงั  ซึ่งจะทาํใหเกดิเสยีง " เทิ่ง และ บอม " อัน
เปนเสียงที่รูจัดกันดีในหมูชาวไทย  ในวงการดนตรีไทย  นํากลองยาวมาตีเปนเครือ่งกํากับจังหวะ
หนาทับใน  เพลงสําเนียงภาษาพมา  สวนประกอบของกลองยาวมีดังนี ้                                       

• หุนกลอง ทําดวยไมจริง เชนไมมะมวง ไมกามปู ไมขนุน  ขุดแตงใหเปนโพรง
ภายใน ตอนตนโตใหญ  ตอนกลาง เรียว ปลายบานเปนรูปดอกลําโพง ข้ึนหนาดวยหนงั
ลูก  วัว  รีดใหบางกลม กวางใหญข้ึนอยูกบัหนาหุนกลอง  ซึ่งสามารถทําไดหลายขนาด                  

• หนงัขึ้นหนา และหนังเลยีด   ข้ึนหนาดวยหนังลกูวัว  ใชหนงัเลียด  หรือเชือกในลอน เปน
สายโยงเรงเสยีง     โดยรอยผานไสละมานที่เจาะรอบขอบหนงั  ดึงผานมายงัลวดกลมที่
คอคอดของหุนกลอง   ที่หนาหนังจะทารักเปนวงกลมสาํหรับติดขาวสุกบดผสมขี้เถา  
สําหรับน้ําหนกัการติดขาวสกุของกลองกลองยาวนัน้สาํคัญมาก   ถาติดน้าํหนักไมถึง     
จะเปนเสยีงบอมไมได  และถามากเกินไป  เสียงเทิ่งกจ็ะไมดังสดใส  นอกจากนัน้เวลาต ี
ในขบวนแหจะตองใชผาหรือเชือกมาผกูกลองยาวคลองคอในลักษณะสะพายและเพือ่ ให
สวยงาม  จะนาํผาสีตางๆมาตัดเย็บคลุมบริเวณสายโยงเรงเสียง      

      วิธีตีกลองยาว 
      ทายนืต ีจะคลองกลองยาวสะพายไหลขวา  ใหปลายกลองชี้ลงพื้นทางดานซาย ตีดวยมือ
ขวา    
      ทานั่งต ี จะนัง่ในทาขัดสมาธิ ใหตอนหวัอยูบนหนาตัก ปลายชี้ไปทางดานซายของผูตีตี
ดวยมือขวาหลักการตีทีเ่ปนพื้นฐานของกลองยาวม ี3 แบบคือ 

      1. เสียงเทิ่ง   คือการใชตีดวยฝามือขวา    ใหนิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกัน สะบัดปลายขอมอืให
นิ้วทั้งสี่ลงทีห่นากลอง ทั้งนีใ้หกลางอุงมืออยูระหวางขอบกลอง    ตีแลวเปดมือทนัท ี เพื่อเสยีง
กังวาน 
      2. เสียงบอม  คือการตีดวยมือขวา โดยกาํมือ เก็บนิว้ทัง้สี ่  แลวตีลงไปเหมือลักษณะทุบที่
บริเวณที่ติดขาวสุกตีแลวเปดมือทันทีเสียงจะกงัวาน 
      3. เสียงปะ   คือการตีดวยมือขวา      โดยนิ้วที่เรียงชิดติดกันกางออกเล็กนอย ดวยกําลงัที่
แรงตีลงแลวปดมือโดยการกดแนบชิดนิ้วทัง้สี่ไวกับหนาหนัง  
      ทั้ง 3 มือดังกลาวถือเปนมือพิ้นฐานแรกของการ ตีกลองยาว ผูตีสามารถประดิษฐมือพลิก



แพลงออกไปอีกไดหลายอยาง เชนมือกราว  มือสามบอม  มือฝร่ัง  มือ ปะเทิง่ปะ เปนตน
นอกจากนัน้ยงัสามารถพลกิแพลงมือไดอีกมากมายหลายลูกหนาหนงัชวยใหมือขวาทาํลูก
พิเศษตางๆ         
            กรมศิลปากรไดนําการเลนกลองยาวของชาวบานภาคกลางที่เรียกวา  " รําโทน "    มา
ประดิษฐเปนชุดการแสดง      โดยใหมือกลองผสมผสานกับทารํา เรียกวา " รํากลองยาว " หรือ 
" ชุดเถิดเทงิ "โดยใหกลองยาว  ตลอดจนเครื่องประกอบจังหวะออกมาต ี และแสดงกอน 
ภายหลงัจึงมผูีหญิงมารําคูกับผูตีกลองยาว   ดวยลีลาที่ครึกครื้น สนุกสนาน       นําไปโชว
ตางประเทศจนเปนที่ชอบใจของผูดูเปนอันมาก 
        ตอมาวทิยาลยันาฏศิลปกรุงเทพฯไดพัฒนาชุดการรํากลองยาวขึ้นใหม   ใหมี
กลองยาวและผูรําเปนจาํนวนมาก เรียกวา " กลองยาวหมู “    ออกแสดงในงาน
ศิลปวัฒนธรรม 4 ภาค ประจําป พ.ศ.๒๕๓๖ ณ.โรงละครแหงชาต ิ    

 

 

 

 

 

 กลองแอว เปนเครื่องตีอีกชนิดหนึง่ที่ขึงหรือหุมดวยหนงัหนาเดียว มีขนาดใหญ  ยาว  แตเล็ก
กวา " กลองหลวง "  อันเปนกลองที่มีขนาดใหญมาก   ถึงกับตองวางนอนราบอยูบนรถคลาย
กระแทะเทียมวัวในสมัยโบราณ   เดิมเขาใจวาใชตีเปนอาณัติสัญญาณแทนกลองเพลของภาค
กลางหรือตีเปนสัญญาณในการชุมนุมสงฆในการทําสงัขกรรมหรือทํากิจวัฎอื่นๆ กับใชตีเปน
การนัดหมายชาวบานใหมารวมงานกุศล และมักนาํกลองหลวงทีม่ีขนาดใหญมาตีประกวด
ประชันในความดังของเสียง     ในระหวางเดือน 3 เดือน 4 ของจังหวัดภาคเหนือ       กลอง
หลวงจึงเปนกลองที่สรางประจําตามวัดตางๆในภาคเหนอื 
      สําหรับกลองแอว ตัวหุนทาํดวยไมตนใหญ ขุดแตงใหเปนโพรงภายใน   ตอนที่เปนหวักลม  
กวางใหญ    ตอนกลางกลมเล็กเรียกวา " เอว "  ตอนทายเรียวใหญข้ึน  โดยกลึงนูนเปนเสน
วงกลมรอบตวั      เรียงลําดบัถึงปลายทีเ่รียกวาแอวกหมายถงึกลองชนิดนี้มีเอว    ( คําวาแอว
แปลวาเอว)   ข้ึนหนาดวยหนังวัว หรือ ควาย        รีดกลมหนา   ใชหนงัเลียดซึง่ทาํดวยหนงั

 

 



ควั่นกลมเหมอืนหนังผกูลูกฆอง แตใหญกวามาก เปนสายโยงเรงเสยีง       โดยรอยผานใส
ละมานที่รอยขอบหนาหนัง  ดึงมายึดกับเหล็กกลมที่คอคอด (เอว) รวมเปนกลุมๆละ 5-6 เสน 
หางเปนระยะโดยรอบ (ปจจุบันใชเชือกไนลอนเสนใหญมาโยงเปนสายเรงเสียง )  เวลาตีจะใช
ขาวเหนียวบดผสมขี้เถาติดเปนเครื่องถวงเสียง      กลองแอวมขีนาดเล็กกวากลองหลวง  
เพื่อใหสวยงามจะตัดผาคลมุตอนหวัที่ใหญ มิดจนไมเห็นสายโยงเรงเสียง  เวลาตใีนขบวนแห
จะใชไมไผยาวสอดที่หหูิว้ แบกหามตี  ปจจุบันจะสรางเปนขาตั้งกลึงเปนเสากลม ประดับ
ลูกแกว ตอนกลางบากไมโคงรองรับตัวกลอง   ที่ปลายเสาสองตนเจาะรูสอดใสเหล็กใหปลาย
โผล เพื่อแขวนโหมง ใชตี   อยูกับที่ใหเสียงดังไปถงึผูฟอน 
      เวลาต ี ผูตีใชตีดวยฝามือ  โดยใชกําลงัทัง้แขน  ตีลงทีห่นาหนังกลอง ใกลบริเวณที่ติดขาว
สุก  ตีลงแลว เปดมือออกทนัท ี เพื่อใหเสยีงดังกังวาน     กลองแอวตีอยูหนาทับเดยีวคือ หนา
ทับฟอน มีตะโลดโปด ซึง่แขวนอยูขางตีสอดสลับ และปแน  ฉาบใหญ ฆองหุย ๒ ใบ ตีกํากับ
จังหวะหางๆ เรียกวงนีว้า " วงตึ่งหนง "      ซ่ึงใช บรรเลงประกอบการรายรําพื้นเมือง  ที่เรียกวา  
" ฟอนเมือง "  ในงานพธิีทีเ่รียกวา  " ปอยหลวง " หรือ งานแหครัวทาน ตลอดจนงานปอย
ลูกแกว คืองานบวชเณร ซึ่งถือเปนงานสําคัญของชาวลานนา 

 

 

 

 

ตะโลดโปด  เปนเครื่องตีอีกชนิดหนึง่ที่ขึงหรือหุมดวยหนงัสองหนา แตใชตีดวยไม 2 อันหนาเดียว      
เปนเครื่องดนตรจีําภาคเหนอื  ตีสอดสลับกับกลองแอว  ในขบวนแหครัวทาน หรือแหขบวนตางๆที่
มีหญิงสาวชาวเหนือมารายรํา  ที่เรียกวา " ฟอน " อยูในขบวนตะโลดโปด   มีลักษณะคลายเปงมาง 
แตยาวกวา ภาพหัวทายขนาดไลเลี่ยกัน ขึงหนาดวยหนังวัว  รีดหนา  กวาหนาเปงมาง โยงเรงเสยีง
ดวยเชือกไนลอน   โดยรอยผานไสละมานที่ขอบหนังหนากลอง  (ไสละมาน ทําดวยเชือกลอนควัน่
เปนเกลยีว) เพื่อใหสวยงามจะตัดเย็บผามาคลุมทัง้ลูก  ระบายตอนหวัทายเล็กนอยที่หนาหนึ่งใชตี
ดวยไม 2 อัน  คลายไมตีระนาด   แตหัวไมใชทําดวยยางเปนปนกลม   เวลาตีจะใชเชือกโยงที่ไส
ละมาน แขวนตีอยูขางกลองแอว     ตีสอดสลับกับกลองแอวในหนาทบั 

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


