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บทน า 
 
 การจัดการความรูโดยท่ัวไปหมายถึง การรวบรวมองคแความรูท่ีกระจัดกระจายในบุคคลหรือ
เอกสารขององคแกรมาพัฒนาใหเป็นระบบ  เพื่อใหทุกคนในองคแกรสามารถเขาถึงความรู และนํามา
พัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับการจัดการความรูเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษานั้น กิจกรรมท่ีสําคัญท่ีสุดคือ การแลกเปล่ียนเรียนรู โดยการคนหาคน หรือกลุมคนท่ีประสบ
ความสําเร็จในเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มารวมแลกเปล่ียนเรียนรู โดยนําเรื่องราวความสําเร็จ
ของแตละบุคคล บันทึกเป็นประเด็นความรู และสังเคราะหแเป็น “แกนความรู” (Core Competence) 
เพื่อนําไปพัฒนาดานวิชาการและการบริหารในหนวยงานของตนตอไป (วิจารณแ พานิช, ออนไลนแ : 
http://www.gotoknow.org/blogs/posts/94) 

 องคแความรูเป็นกระบวนการ  (Process)  ท่ีดําเนินการรวมกันโดยผูปฏิบัติงานในองคแกรหรือ
หนวยงานยอยขององคแกร  เพื่อสรางและใชความรูในการทํางานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ดีข้ึนกวาเดิม 

 รูปแบบการจัดการองคแความรูโดยปกติจะถูกจัดใหเป็นไปตามวัตถุประสงคแขององคแกรและ
ประสงคแท่ีจะไดผลลัพธแเฉพาะดาน เชน เพื่อแบงปันภูมิปัญญา, เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน, เพื่อ
ความไดเปรียบทางการแขงขัน, หรือเพื่อเพิ่มระดับนวัตกรรมใหสูงขึ้น (http://th.wikipedia.org) 

 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  เป็นสถาบันการศึกษาท่ีมีพันธกิจในการ
จัดการศึกษาดานนาฏศิลป  ดุริยางคศิลป  และคีตศิลป  ระดับพื้นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพช้ันสูง  สราง
งานวิจัย  งานสรางสรรคแ  นวัตกรรม  ท่ีเป็นองคแความรูดานศิลปวัฒนธรรมอยางมีคุณคาแกสังคม
บริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม  การอนุรักษแ  พัฒนา  สืบสาน  และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม  โดยมี
ความมุงมั่นท่ีจะใหวิทยาลัยเป็นแหลงเรียนรูดานนาฏศิลป  ดุริยางคศิลป  และคีตศิลปท่ีมีมาตรฐาน 
เป็นท่ียอมรับในระดับทองถิ่น และระดับชาติ 

 จากพันธกิจและความมุงมั่นท่ีจะใหวิทยาลัยสุโขทัยเป็นแหลงเรียนรูดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลป 
และคีตศิลปท่ีมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดับทองถิ่น และระดับชาติ  ทําใหบุคลากรของวิทยาลัย 
นาฏศิลปสุโขทัยใชกลยุทธแตาง ๆ ในการท่ีจะพัฒนาวิทยาลัย ฯ ใหเป็นแหลงเรียนรูโดยใชวิธีการของ
ตนเองพัฒนางาน  พัฒนาองคแกรโดยวิธีการท่ีหลากหลายและแตกตางกัน  วิธีการตาง ๆ นี้เอง  เป็น
ความรูความสามารถท่ีแฝงอยูในตัวบุคคลซึ่งมีความสําคัญยิ่ง 

 วิทยาลัยไดเห็นความสําคัญขององคแความรูดังกลาว  จึงไดดําเนินการจัดการความรูเรื่อง 
เทคนิคการบรรเลงดนตรีไทยท่ีนํามาใชในการเรียนการสอน  เพื่อพัฒนาบุคลากร  และนํามาพัฒนา
วิทยาลัยใหเป็นแหลงการเรียนรูตามพันธกิจท่ีต้ังไว 
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เทคนิคการบรรเลงดนตรีไทยที่น ามาใช้ในการเรียนการสอน 
 

 ดนตรีไทยเป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของคนไทยท่ีบรรพชนไดสรางสรรคแขึ้นท้ังรูปแบบของ
บทเพลง   เครื่องดนตรี   วิธีบรรเลง   วิธีขับรอง  เป็นศิลปะท่ีบงบอกถึงความเป็นชาติ เป็นศาสตรแ
ช้ันสูงท่ีทรงคุณคา  มีความงาม  มีความสุนทรี  โดยใชเสียงเป็นส่ือในการถายทอดซึ่ง ผูเรียนจะตองใช
ทักษะในการฝึกฝนเป็นระยะเวลานาน  จึงจะทําใหเกิดความไพเราะได   
 ในการบรรเลงดนตรีไทยนั้นผูบรรเลงจะตองจดจําทํานองของเนื้อเพลงไดอยางแมนยํา  รูวิธี
บรรเลงและหนาท่ีของเครื่องดนตรีท่ีตนบรรเลงไดเป็นอยางดี  ซึ่งการบรรเลงดนตรีไทยจะมีวิธีการท่ี  
จําเพาะเจาะจงเป็นของเครื่องดนตรีแตละชนิด  มีเทคนิควิธีการบรรเลงตาง ๆ ท่ีเมื่อบรรเลงแลวทําให   
บทเพลงนั้น ๆ มีความโดดเดน  ซึ่งเทคนิคการบรรเลงเหลานี้จะตองใชระยะเวลาในการฝึกฝน  และตอง
ฝึกฝนอยูตลอดเวลาเพื่อใหเกิดความชํานาญ 
 เทคนิคการบรรเลงดนตรีไทยเป็นการถายทอดแบบมุขปาฐะ  การถายทอดจะถูกถายทอดโดย
ครูผูสอนซึ่งไดส่ังสมประสบการณแ  คิดคนวิธีการตาง ๆ เพื่อนํามาฝึกฝนผูเรียนใหมีคุณภาพ  ซึ่งเทคนิค
การบรรเลงดนตรีไทยมีต้ังแตเทคนิคเบื้องตนไปจนถึงเทคนิควิธีระดับสูงท่ีนําไปใชในการบรรเลง    
เพลงเด่ียวซึ่งเป็นเพลงท่ีใชอวดฝีมือ 
 จากความสําคัญดังกลาววิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยไดจึงไดดําเนินการการจัดการความรูเรื่อง  
เทคนิคการบรรเลงดนตรีไทยท่ีนํามาใชในการเรียนการสอน  โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อรวบรวมเทคนิค
วิธีการบรรเลงดนตรีไทยไวใหครูรุนใหม ๆ ไดนําไปศึกษาและนําไปใชตอไป  และเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนของบุคลากรในวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยใหไปสูยุทธศาสตรแดานการศึกษาในขอท่ีวา  พัฒนาการจัด
การศึกษาดานนาฏศิลป  ดุริยางคศิลป  และคีตศิลป  ใหมีคุณภาพและมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ
ระดับชาติ 
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กระบวนการด าเนินการการจดัการความรู้ 

กิจกรรมท่ี 1 
การค้นหาความรู้ 

วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยไดมอบหมายใหบุคลากรจํานวน  2  คน ไดแก 1) นางเกษร  เอมโอด  
2) นายนิติ  เอมโอด  เป็นคณะ  KM  Team เขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู  ประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2558 ท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดขึ้นเมื่อวันท่ี  3-4 ธันวาคม  2557  เพื่อรวม
กําหนดการบงช้ีความรูและประเด็นความรูท่ีจําเป็น   

ในการเขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อบงช้ีความรูและประเด็นความรูท่ีจําเป็นนั้น  คณะ  KM  
Team  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยไดกําหนดประเด็นความรูท่ีสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรแของ
วิทยาลัยในดานพัฒนาการจัดการศึกษาดานนาฏศิลป  ดุริยางคศิลปและคีตศิลป  ใหมีคุณภาพและ
มาตรฐานเป็นท่ียอมรับระดับชาติมาเป็นตัวกําหนดประเด็นความรู  และเปูาหมายในการจัดการความรู
คือ  “เทคนิคการบรรเลงดนตรีไทยท่ีนํามาใชในการเรียนการสอน” เพื่อนําองคแความรูท่ีไดมาพัฒนา
ผูสําเร็จการศึกษาเป็นผูท่ีมีความรูความสามารถตามเกณฑแมาตรฐานเป็นท่ียอมรับระดับชาติ  โดยมี
เปูาหมายในการจัดการความรูคือบุคลากรท่ีสอนวิชาเอกดุริยางคแไทยของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย   

จากการกําหนดประเด็นความรู  คณะ  KM Team  ไดรวมกันจัดทําแผนการจัดการความรู  
เสนอตอสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  และแตงต้ังคณะกรรมการการจัดการดานความรูโดยคัดเลือกจาก
บุคลากรท่ีมีประสบการณแในดานการเรียนการสอนในสาขาดนตรีไทยและปฏิบัติการสอน  10  ปีข้ึนไป   
 เมื่อแตงต้ังคณะกรรมการจัดการความรูเสร็จเรียบรอยแลว  จึงประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทํา 
Knowledge  Mapping  หาวาความรูใดมีความสําคัญตอการเรียนการสอนดนตรีไทย  ซึ่งสามารถแยก
ออกเป็นประเด็นไดดังนี้     
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Knowledge  Mapping 
เทคนิคการบรรเลงดนตรีไทยที่น ามาใช้ในการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทคนิคการบรรเลงดนตรีไทย 

เทคนิคการบรรเลงซอ 

เทคนิคการบรรเลงจะเข้ 

เทคนิคการบรรเลงปี่ 

เทคนิคการบรรเลงระนาด 

เทคนิคการบรรเลงฆ้องวง 

เทคนิคการบรรเลงเคร่ืองหนัง 
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กิจกรรมท่ี 2 
การสร้างและแสวงหาความรู้ 

จัดประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูครูผูสอนสาขาดนตรีไทยของวิทยาลัยตามประเด็นความรูท่ีได
กําหนดไวโดยมีการสรางบรรยากาศท่ีดีในการแลกเปล่ียนเรียนรู  โดยเชิญผูอํานวยการมาเป็นผูรวม
แลกเปล่ียนเรียนรู  และเชิญชวนใหบุคลากรมารวมกันจัดทําองคแความรู  ใหกําลังใจในการทํางาน  มี
การมอบรางวัลใหแกบุคลากรท่ีนําองคแความรูไปใชแลวเกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
ดนตรีไทย  และมีการจัดเล้ียงอาหารวางใหผูรวมแลกเปล่ียน  และดําเนินการตามข้ันตอนตอไปนี้   

กําหนดประธานและเลขาของกลุมโดยประธานมีหนาท่ีคอยคุมเวลาใน  
การแลกเปล่ียนเรียนรู  โดยใชเวลาในการพูดคนละ  3  นาที   จํานวน  10  ครั้ง  โดยมีเลขาของกลุม
ทําหนาท่ีในการจดบันทึกเนื้อหาท่ีบุคลากรไดพูดท้ังหมดโดยไมมีการตัดขอความหรือสรุปความ   
          นําขอมูลท่ีเลขาจดบันทึกไวในการแลกเปล่ียนเรียนรูแตละครั้งนํามาพิมพแใหคณะ  KM  Team  
ไดอาน  เพื่อทราบถึงขอมูลท่ีไดแลกเปล่ียนเรียนรูไวในครั้งท่ีผานมา 

สรุปประเด็นความรูท่ีไดในแตละครั้งเผยแพรบนเว็บไซตแของวิทยาลัย ฯ 
 
 

 
 

ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยรวมพูดคุยกับบุคลากรถึงความสําคัญของการจัดการความรู 
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จัดประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูครูผูสอนสาขาดนตรีไทย 
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กิจกรรมท่ี 3 
การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
 

ในการจัดความรูใหเป็นระบบนั้นคณะกรรมการ  KM  Team  ของแตละกลุมนําความรูท่ีได
จากการแลกเปล่ียนเรียนรูในขั้นตอนการสรางและแสวงหาความรูในแตละครั้ง  นํามาจัดการใหเป็น
หมวดหมูกอนนําความรูท่ีไดมาประมวลและกล่ันกรองความรู  ซึ่งจะดําเนินการในทุกวันพธุสัปดาหแ
สุดทายของเดือน 

 
 

 
 

คณะกรรมการ KM  Team นําความรูท่ีไดมาจัดการใหเป็นหมวดหมู 
 

กิจกรรมท่ี 4  
การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 

1.  นําความรูท่ีจัดหมวดหมูมาปรับปรุงภาษาใหเป็นภาษาท่ีอานแลวเขาใจไดงาย 
2.  นําความรูท่ีไดปรับปรุงภาษาแลว   นํามาจัดทําในรูปแบบเอกสารที่เป็น 

               รูปเลมใหเป็นแบบมาตรฐาน 
3.  จัดทําเอกสารใหคณะกรรมการไดตรวจสอบและแกไขขอบกพรอง  พรอมท้ังใหคํา  
     เสนอแนะใหมีความสมบูรณแมากขึ้น 
จากการท่ีคณะอนุกรรมการการจัดการความรูดานการเรียนการสอน  เรื่อง  เทคนิคการ

บรรเลงดนตรีไทยท่ีนํามาใชในการเรียนการสอนไดจัดกิจกรรมการสรางและแสวงหาความรูโดยจัด
ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูครูผูสอนสาขาดนตรีไทยของวิทยาลัยตามประเด็นความรูท่ีได จาก Tacit  
Knowtedge  สามารถนํามาประมวลและกล่ันกรองความรูแยกเป็นประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 

1. เทคนิคการบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทซอ 
2. เทคนิคการบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทจะเข 
3. เทคนิคการบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทปี่ 
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4. เทคนิคการบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทระนาด 
5. เทคนิคการบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทฆองวง 
6. เทคนิคการบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องหนัง 

จากกิจกรรมการสรางและแสวงหาความรู  ซึ่งไดจัดประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูบุคลากรภาควิชา 
ดุริยางคศิลป  ยังพบวาในเทคนิคการบรรเลงตาง ๆ ยังสามารถแยกเป็นประเด็นไดดังนี้ในเทคนิคการ
บรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทตาง ๆ 
 
เทคนิคการบรรเลงเคร่ืองดนตรีประเภทซอ 

1. สวนประกอบของเครื่องดนตรี  ไดแก  คันชัก  หมอนซอ  สายซอ   
2. ทานั่ง  การจับซอ   
3. การใชคันชัก  การใชนิ้ว   
4. การเทียบเสียง   
5. การบรรเลง 

เทคนิคการบรรเลงเคร่ืองดนตรีประเภทจะเข้ 
 !.  วิธีการบรรเลง 
เทคนิคการบรรเลงเคร่ืองดนตรีประเภทปี่ 

1. คุณสมบัติของผูบรรเลง 
2. การตัดล้ินปี ่
3. การระบายลม 
4. เสียงของปี ่
5. วิธีการบรรเลง 

เทคนิคการบรรเลงเคร่ืองดนตรีประเภทระนาด 
1. การนั่ง 
2. การจับไม 
3. วิธีการบรรเลง 

เทคนิคการบรรเลงเคร่ืองดนตรีประเภทฆ้องวง 
1. การนั่ง 
2. การจับไม 
3. วิธีการบรรเลง 

เทคนิคการบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องหนัง 
1. การทําจากลอง (ขาวสุกติดตะโพน 
2. การติดจากลอง 
3. การนั่ง 
4. วิธีการบรรเลง 
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กิจกรรมท่ี 5  
การเข้าถึงความรู้ 

1. จัดทําเอกสารรูปเลมมอบใหแกบุคลากรท่ีสอนสาขาดนตรีไทยทุกคนเพื่อนําองคแความรูท่ีได  
ไปใชในการจัดการเรียนการสอนโดยออกเป็นหนังสือเวียนส่ังการโดยผูอํานวยการวิทยาลัย
ใหนําองคแความรูไปใชพัฒนาการเรียนการสอนในปีการศึกษาตอไป 

2. จัดพิมพแเผยแพรทางเว็บไซดแของวิทยาลัยเพื่อใหบุคลากรเลือกหัวขอท่ีตนเองสนใจไปใช
โดยตองแจงใหคณะกรรมการทราบ  เพื่อคณะกรรมการจะไดเป็นผูคอยติดตามการ
นําไปใช 

 
 

การนําองคแความรูเผยแพรทางเว็บไซดแของวิทยาลัย 
 

กิจกรรมท่ี 6 
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

1.  คณะกรรมการจัดทําเว็บบล็อกเพื่อเปิดโอกาสใหบุคลากรท่ีมีขอสงสัยได 
          ซักถามโตตอบกันโดยคณะกรรมการคอยตอบขอสงสัย 

2. คณะกรรมการ  KM  Team  จัดเวที  Km  Day เพื่อใหบุคลากรไดมีโอกาสพูดคุย  
ซักถามขอสงสัย  โดยมีคณะกรรมการ KM  Team  เป็นผูคอยตอบขอซักถาม 
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กิจกรรมท่ี 7 
การเรียนรู้ 

1. คณะกรรมการ KM  Team  คอยติดตามประเมินผล  การนําความรูท่ีไดไปใชประโยชนแ  
ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเปรียบเทียบพัฒนาการของผูเรียนท่ีสอนโดยใช
ความรูท่ีไดแลกเปล่ียนเรียนรูมาเปรียบเทียบกับนักเรียนท่ีสอนปีท่ีผานมา 

2. คณะกรรมการ KM  Team  จัดทําบันทึกหลังสอนเพื่อรายงานการพฒันาการเรียนการ
สอนโดยใชการจัดการความรูเรื่อง  เทคนิคการบรรเลงดนตรีไทยท่ีนํามาใชในการเรียนการ
สอน 
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สรุปผลการร่วมแสดงความคิดเห็นของกิจกรรมสร้างและแสวงหาความรู ้
ครั้งท่ี 1 
เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทซอ 

1. ในการบรรเลงดนตรีประเภทเครื่องสีไดแกซอดวงและซออู  ทานั่งจะตองนั่งในทาท่ี 
ถูกตองซึ่งทานั่งของซอจะมี 2 วิธี  คือ 

       - การสีซอดวง จะตองนั่งพับเพียบเอาเทาไปดานซายและวางกระบอกซอไวที่ขา   
 ดานซายเพื่อใหกระบอกซอสูงกวาขาทางดานขวา  เวลาชักคันชักแลวจะไมติดขา  
 ทางดานขวา   

- การสีซออู จะตองนั่งพับเพียบเอาเทาไปดานขวา เพราะจะทําใหซออูสูงพอดีไมสูง  
  เกินไป 

2. การจับซอ การจับซอมือซายจะตองอยูใตอกซอหางประมาณ 1 นิ้ว ยกศอกใหขนานกับ 
ลําตัว 

3. การจับคันชักหงายมือจับคันชักแบบสามหยิบใหคันชักขนานกับพื้น ใชนิ้วนางสอดเขาไปใน 
ระหวางคันชัก นิ้วกอยอยูนอกหางมา โดยเรียงลําดับใหสวยงาม 

4. การวางมือกอนท่ีจะกดนิ้วลงไปบนสายทุกครั้งตองเอานิ้วประสานกันเพื่อรักษาระยะหาง 
ของเสียง  ใหถางนิ้วกอยมือซายใหไดระดับเสียงท่ีถูกตอง เพราะหากนิ้วกอยและนิ้วนาง
เสมอกันจะทําใหเสียงเพี้ยน 

5. การไลเสียงเริ่มจากการสีสายเปลาท้ังสายเอกและสายทุม  สีซ้ํา ๆ กันหลาย ๆ ครั้ง  สีสาย 
เอกซอดวงก็ใหเป็นเสียง  เร  เสียงเดียว  สายทุมก็เหมือนกันตองสีใหเป็นเสียง  ซอล  
เสียงเดียว  สีจนกวาเสียงท่ีออกมาจะชัดเจน  การไลเสียงควรไลใหตรงบันไดเสียง
มาตรฐาน  เชนใหตรงกับเสียงระนาด  เป็นตน 

6. การเรียนซอตองหมั่นฝึกฝน  และตองไลมือทุกวัน  เพื่อเกิดความคลองตัว 
 
เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทปี่ 

1. เทคนิคการนั่ง การนั่งตองนั่งพับเพียบ หลังตรงเพราะการนั่งหลังคอมจะทําใหระดับลมท่ี 
ออกมาจากทรวงอกผานปี่ไดไมสะดวกหากนั่งถูกตองจะสามารถทําใหลมออกไดดี 

2. ผูท่ีเรียนปี่จะตองเป็นผูท่ีมีปอดแข็งแรง  ดังนั้นครูตองมีวิธีการท่ีเลือกผูท่ีจะมาเรียนปี่ 
โดยเฉพาะในการเลือกเด็กนักเรียนเพื่อเรียนปี่ ในสมัยโบราณการคัดเลือกเด็ก  ครูจะให
นักเรียนวิ่งรอบสนามสองรอบ  หากเด็กคนใดไมหอบแสดงวาปอดแข็งแรง แตหากคนใดมี
อาการหอบแสดงวาเด็กคนนั้นปอดไมแข็งแรง เพราะปอดเป็นส่ิงท่ีสําคัญสําหรับคนเปุาปี่ 

3. วิธีการไลเสียงตองไลทีละเสียง  การไลเสียงตองใชระยะเวลานานซึ่งแตละคนจะใช 
ระยะเวลาไมเทากันเพราะลมของแตละบุคคลมีไมเหมือนกัน  น้ําหนักของลมท่ีเปุาออกมา
มีความแรงไมเทากัน 

4. อุปกรณแการเรียนของปี่ท่ีสําคัญก็คือล้ินปี่  ซึ่งทําจากใบตาล  ใบตาลท่ีจะนํามาทําล้ินปี่ควร 
เลือกใบตาลท่ีหนา   เพราะการใหเด็กฝึกกับล้ินท่ีหนักจะทําใหเด็กนักเรียนฝึกเปุาไดเต็มท่ี 
ทําใหไดเสียงท่ีชัด  
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เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทระนาดเอก 
1. การนั่ง  ลักษณะของการนั่งตองนั่งทาขัดสมาธิ ตัวตองตรงอยูกึ่งกลางระนาดเอกไมเอียง           

ไปขางใดขางหนึ่ง 
2. การจับไม ลักษณะการจับมีอยู 3 แบบ คือ  แบบปากไก  แบบปากกา  และแบบ 

ปากนกแกวเมื่อจับไดแลวก็  วิธีการจับคือใหไมระนาดอยูตรงกลางรองฝามือพอดี         
ใหไมระนาดพาดกลางรองแลวกําใหมิด  ทุกนิ้วตองกําอยูท่ีไมระนาด  ท้ังซายท้ังขวา  และ
ความยาวของการจับไมนั้นใหวัดจากกึ่งกลางผืนระนาดมาท่ีปลายผืนระนาด  และใหนิ้วช้ี
อยูตรงท่ีปลายผืนพอดี  การจับจะไดลักษณะความยาวกําลังพอดี  การจับไมควรคว่ํามือลง
กับผืน คว่ํามือแลวใหแขนต้ังฉากท้ังสองขาง   

3. การฝึกระนาดเอก เริ่มจากการตีฉาก  ตีฉากคือการท่ีตีเสียงใดเสียงหนึ่งเป็นคูแปด แขนท้ัง 
สองขางตีลงบนผืนพรอมกัน  เมื่อตีฉากไดแลวขั้นตอไปใหเริ่มตีไลเสียงคูแปดขึ้นลง  เมื่อ
ผานการตีฉากไดแลวตอไปคือการไลมือเพื่อใหเกิดความอดทนและความพริ้วไหว 

4. การไลมือ  วิธีการไลคือใหบรรเลงจากชา ๆ ไปเรื่อย ๆ แลวความเร็วจะเพิ่มมาโดย 
อัตโนมัติ  การตีฉากตองใหน้ําหนักมือเทากัน  และควรใชเวลาในการตีไมตํ่ากวา 2 ช่ัวโมง  
การตีนั้นเมื่อตีจนไดความเร็วสูงสุดแลวจึงจะหยุดตี  ทําในลักษณะนี้ ทุก ๆ วัน หลังจาก
การไลฉาก ส่ิงท่ีตองปฏิบัติตอมาคือการไลแนว  โดยการเริ่มต้ังตนจากจังหวะความเร็วท่ี
ตัวเองตีไดสบายไลจากชา ๆไปจนถึงความเร็วสูงสุด  บรรเลงไปเรื่อย ๆ  ประโยชนแของการ
ไลแนวคือทําใหเราตีระนาดไดอืด  ตีระนาดรอนและไหว  

 
เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทจะเข้ 

1. การบรรเลงจะเขควรเริ่มตนจากการวางพื้นฐานท่ีดี  การจับเครื่องมือ  การนั่ง  การวางนิ้ว   
การใชไมดีด  การพันไมดีดและการไลเสียง  พอไดการจับเครื่องมือท่ีถูกตองแลว  การฝึก
ปฏิบัติขั้นตอนตอมาคือ การไลเสียงจากเสียงตํ่าไปเสียงสูงและการฝึกเสียงเขาออกเพียง
อยางเดียว  การฝึกการดีดไมออกไมเขาตองใหมีน้ําหนักเทากัน 

2. เมื่อไลเสียงจนเสียงไมบอดแลว  จึงเริ่มตอเพลงโดยใชเพลงพื้นฐานก็คือ  ตนเพลงฉิ่ง  ซึ่ง 
เป็นเพลงท่ีสามารถใชไลมือได  การฝึกเพลงตับตนเพลงฉิ่ง  จะชวยใหน้ําหนักไมดีด
สม่ําเสมอ  ผูฝึกควรใหแมนเสียง  แมนนิ้ว 

3. เทคนิคการรัว  ฝึกโดยใหผูเรียนดีดออก-เขาตามจังหวะแลวใหเรงจังหวะออก-เขาให    
มันถี่ข้ึน  การรัวจะตองเริ่มรัวดวยไมเขาและจบดวยไมเขาเชนเดียวกัน   

 
เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องหนัง 

1. การฝึกตะโพนไทยเบื้องตน  กอนเริ่มฝึกหัดจะตองเตรียมอุปกรณแในการเรียน  คือ จากลอง   
หรือขาวสุกติดตะโพนซึ่งในสมัยกอนจะใชวัสดุจากธรรมชาติ 

2. การทําขาวสุกติดตะโพนจะใชขาวสุกและขี้เถา  สํ่าหรับวิธีทํานั้นจะตองใชขาวสุกท่ีหุงใหม 
มาผ่ึงไวใหเย็น  ขาวสุกควรจะใชไดหลายอยางแลวแตจะเลือกใช  ถาเป็นขาวตาแหงก็จะ
ไมคอยเหนียว  ถาเป็นขาวหอมมะลิก็จะเหนียว  แตท่ีนิยมมักใชขาวหอมมะลิมันมีน้ําหนัก
กําลังดี  สวนขี้เถา  จะตองเป็นขี้เถาจากตนไมตระกูลปาลแม  ไดแก  มะพราว  ตาล  ตน
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ปาลแม  นํามาเผาใหเป็นขี้เถา  จะใชกิ่งสดหรือแหงก็ได  โดยเฉพาะมะพราวสามารถใชได
ท้ังกาน  ไดท้ังใบ  หรือวาสวนท่ีเป็นตะโหนกท่ีเป็นสวนท่ีติดกับลําตนก็สามารถนํามาใชได  
ตาลก็เชนเดียวกันสามารถนํามาใชไดหมด  เวลานํามาเผาไฟควรนํามาเผาหลาย ๆ สัก 4-5 
กานเป็นอยางนอย  เพราะเวลาเผาแลวจะเหลือขี้เถาเพียงนิดเดียว  เมื่อเผาเสร็จเป็นขี้เถา  
ขั้นตอนตอไป  เราก็ตองรอใหขี้เถานั้นเย็นตัวกอน  แลวก็นํามารอนดวยกระชอนหรือผามุง  
รอนเอาเฉพาะขี้เถาท่ีเป็นผงละเอียด  เมื่อไดขี้เถาท่ีละเอียดเสร็จแลว  อันดับตอไปก็จะนํา
ขาวสุกท่ีผ่ึงไวนํามาบดผสมกับขี้เถา  เวลาบดก็ตองคอย ๆ  บดทีละนอย  ไมควรบดทีละ
มาก ๆ เพราะวาขาวสุกมันจะเป็นเม็ด  ถาเราบดทีละนอย  เชน  เทา ๆ หัวแมมือ  คอย ๆ  
บดทีละนิด ทีละนิดจะทําใหขาวออกมาละเอียด  จากลองท่ีบดไดละเอียดก็จะเป็นจากลอง
ท่ีดี  เวลาไปติดก็จะไมมีปัญหามันจะโปรง  โปรงในท่ีนี้หมายความวา  เวลาเราตีไปมันทํา
ใหเกิดอากาศท่ีดานในของขาวสุกท่ีติดกับตัวกลอง  ฉะนั้นถาเราบดละเอียดดีเขากันดี
ระหวางขาวสุกกับขี้เถาก็จะมีปัญหานอยในการนําไปใช   ปัจจุบันจะใชกลวยตากมา
บดละเอียดมาติดแทนเนื่องจากทําไดงายกวา  

 
เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทฆ้องวง 
 1. เทคนิคการบรรเลงฆองวงใหญ ลําดับแรกคือวิธีการนั่ง การนั่งก็เชนเดียวกับการบรรเลง 

ดนตรีไทย  คือ  นั่งตัวตรง  หลังไมงอ   การบรรเลงฆองวงสวนใหญจะนั่งทาขัดสมาธิ  นั่ง  
     ตรงกลาง   ของฆอง 
2.  วิธีการจับไม การจับไมจะคลาย ๆ กับการจับไมของระนาดเอก  คือ  แบบปากกา  แบบ  

ปากไก  แบบปากนกแกว  วิธีการบรรเลงจะตองจับไมแลวคว่ํามือ อันดับแรกการเหยียด
มือตองคว่ํามือใหแขนทั้งสองขางตรง ขนานกับลําตัว  

3.   การตีฉากเชนเดียวกับระนาด  ลักษณะการตีฉากคือ  ตีคู 4  หรือคู 8  ก็ได     การตีใหมือ 
ท้ังสองขางตีลงไปท่ีฆองใหเทา ๆ กัน เพื่อใหฟังแลวเป็นเสียงเดียวกันในการบรรเลงเพลง
แตละเพลง 

4.   การตีประคบมือ การตีประคบมือเราตีเพื่อเวลาบรรเลงเป็นวงเสียงจะไมดังเดินไปแลวกลบ 
เสียงเครื่องดนตรีอื่นๆ เพื่อใหเกิดความไพเราะยิ่งขึ้นหรือควบคุมจังหวะไดประคบมือ  คือ  
การตีลงไปเหมือนตีกด  เพื่อใหเสียงไมกระจายหรือวาเสียงดังเกินไป   

5. การไลเสียง เราจะไลจากลูกขางลางลูกแรก ไปทีละมือกอน จากเสียงเร ไลไปทีละเสียง 
จนถึงเสียงเรลูกท่ีอยูกลางฆอง แลวใชมือขวาไลตอขึ้นไปจนถึงลูกยอดและไลลงมาเชนเดิม
จนเกิดความชํานาญ  การไลเสียงอีกลักษณะคือ  ไลทีละ 3 ลูก  อยางไลลูกลาง  เร  มี  
ฟา,  มี  ฟา  ซอล  ไลทีละ 3 ลูก  เหมือนกัน  ไลลงมาก็  มี  เร  โด,  เร  โด  ที  อยางนี้  
ไลคือเหมือนไล 3 ลูก แตวาใชมือ  ในลักษณะมือ  มี  เร  โด   

 
ครั้งท่ี 2 
เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทปี่ 

1. เทคนิคการบรรเลงดนตรีไทยท่ีมาใชการเรียนการสอน การจับเครื่องมือแตละชนิดให 
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ถูกตอง การไลเสียงตองมีความชัดเจน เมื่อปฏิบัติไดคลองแลว จึงใหฝึกในรูปแบบทํานอง
เพลง และเมื่อนักเรียนสามารถปฏิบัติไดแลว ครูจะมีเทคนิคในการสอนอีกคือเรื่องการ
ระบายลม อาจจะฝึกดวยการใหนักเรียนเปุาหลอดกาแฟในแกวน้ํา เปุาแลวเสียงไม
หายขาดหรืออาจนําใบตองมาพันเป็นหลอดแลว    หัดเปุา  นี่คือวิธีการฝึกเทคนิคระบาย
ลม 

2. การเพิ่มเทคนิคความยากงายในการสอน  ครูผูสอนสังเกตนักเรียนวาสามารถปฏิบัติ
เทคนิคท่ีสอนไดหรือไม  หากปฏิบัติไดแลวจึงสอนเทคนิคท่ียากขึ้นมาตามลําดับ 

เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทฆ้องวง 
1. เทคนิคการบรรเลงฆองวงใหญ คือการตีฆองวงใหญตองตีใหหนาไมต้ังฉากกับลูกฆอง ตอง 

ตีตรงกลางใหตรงปุุมใหเต็มปื้นไมตี เวลาตียกไมสูงพอสมควร ประมาณ 5-6 นิ้ว 
2. การตีมือซายและมือขวาพรอมกันเป็นคู 4 หรือคู 8 ส่ิงนี้คือหลักการตีฆอง เพื่อทําใหเสียง 

และมือท้ังสองขางมีเสียงท่ีเทากัน 
 3.  ในการตีฆองจะใหใชแขนท้ังแขน  ใชกลามเนื้อแขนเป็นหลัก  ไมใชขอมือ  
 4.  การตีสะบัด คือการตีพยางคแมากกวาเก็บ การปฏิบัติของฆองโดยมากจะเป็นการปฏิบัติขึ้น 

ลง 3 พยางคแหรือสามเสียงนั่นเอง  วิธีการตีจะใชมือซายตีลงไปหนึ่งเสียง  ตามดวยมือขวา
สองเสียง  ใชความเร็วพอประมาณ   และในทางกลับกันใชมือขวาตีลงไปหนึ่งเสียงและ
ตามดวยมือซายสองเสียง 

5. การกรอคือการตีสลับมือซาย-ขวา แบบถ่ีๆและเร็วๆ ปกติจะเอามือซายลงกอน  และตี 
สลับมือใหมีอัตราและเสียงท่ีเทากัน   

6. การกวาด  คือ  การตีลากหัวไมผานปุุมฆองไปใหตรงคู 4 หรือ คู 8  โดยกวาดจากซายไป 
ขวา  หรือวาจากขวาไปซายก็ได   

7. การตีไขว  คือการตีโดยมือท้ังสองมีลักษณะไขวกัน  จะเอามือซายไขวมือขวาหรือเอามือ 
ขวาไขวมือซายก็ได   

8. เทคนิคของการตีฆอง การตีหนึบ หนับ หนอด โหนง เป็นการชวยตีประคบมือท้ังสองขาง  
การตีแบบนี้บางครั้งตีลงแลวตองเปิดหัวไมทันทีคือตีปฺุบเปิดเลย  บางครั้งก็ปิดหัวไม
เล็กนอย  โดยเฉพาะการตีเพลงเด่ียวอาจใชเทคนิควิธีการแบบนี้มาก 

 
เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องหนัง 

1. การทําจากลอง  ยังสามารถใชกะลามะพราวและเปลือกมะพราวไดเชนกัน 
2. การบดจะตองบดใหขาวเป็นเนื้อเดียวกับขี้เถา  และตองมีความนิ่มใกลเคียงกับในหูของเรา 
3. เมื่อนําจากลองไปใชติดตะโพนหรือกลองตางๆแลว ขาวสุกหรือจากลองก็จะแหง  วิธีตาม 

แบบโบราณคือไมใชน้ําแตจะใชน้ําลายของตนเองไปแตะท่ีจากลองเพื่อใหจากลองนั้นมี
ความออนตัว  ถาใชน้ําจะทําใหจากลองเสีย 

4. การท่ีจะทําใหจากลองมีอายุการใชงานไดนานนั้น  เวลาบดจากลองเรียบรอยกอนนํามาใช 
งานใหแบงจากลองไวสวนหนึ่งใหมีขนาดเทาหัวแมมือ แลวนําจากลองท่ีเราแบงไวมาบด
ผสมกับขาวสุกใหมและขี้เถาใหม  บดโดยละเอียด  ขาวท่ีจะใชก็ตองเป็นขาวแบบเดียวกับ
กอนแรก  บดผสมกับกอนท่ีเราแบงไวแลว  ก็จะทําใหจากลองอยูไดนานเป็นเทาตัว  ทํา
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อยางนี้ทุกครั้งไปหนึ่ง  โดยมากจากลองจะอยูไดสักประมาณ 2 – 3 วันก็จะเสีย  ถาใชวิธีนี้
ก็จะทําใหจากลองอยูไดประมาณ 1 อาทิตยแหนึ่ง     ก็จะเสีย   

5. การเก็บรักษาจากลองคือ  ไมใหถูกอากาศ  เมื่อใชแลวรีบนํามาบดนํามานวดใหมันออนตัว   
แลวก็นํามาเก็บโดยการใสถุงหรือกลองท่ีไมมีอากาศเขา 

   
เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทซอ 

1. ในการฝึกลักคันชักในแตละบทเพลงใดท่ีมีโนตลักษณะ 3 ตัวจังหวะ  จะตองใชการลัก    
คันชัก  ครูผูสอนตองฝึกใหเด็กนักเรียนลักทีละครึ่งคันชัก  ซ้ํากันจนชํานาญ  แลวใหเด็กฝึก 
โดยไมตองหยุดคันชัก  โดยใหเป็นเสียงเดียวกันโดยใชคันชัก เขา – ออก  แตใหไดสาม 
เสียง 

2. การจับคันชักใหใชนิ้วนางสอดเขาไประหวางคันชักกับหางมา  โดยหางจากโคนคันชัก 
ประมาณหนึ่งฝุามือ   

3. การสีสายทุมก็ใหใชนิ้วนางดันหางมา  ถาดันแรงไปก็ทําใหเสียงสายทุมเป็นเสียงดังกรอด ๆ   
เทคนิคการกดใหกดพอประมาณ  แลวเสียงจะชัด   

4. การเรียนดนตรีใหไดผลสัมฤทธิ์ที่ดีท่ีสุดตองเริ่มจากการฝึกซอมไลมือและการฟัง ควรฟัง 
เพลงและรองทํานองเพลงตามไปดวย จะชวยใหผูบรรเลงจําเพลงไดดี และควรทําการ
ฝึกซอมเพลงอยูเป็นประจําไมควรขาดซอมเด็ดขาด 

 
ครั้งท่ี 3 
เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทซอ 

1. เทคนิคการบรรเลงซอก็มีหลายอยาง แตการสีซอท่ีดี ตองเริ่มจากการลากคันชักใหเป็น 
เสนตรงโดยปลายทางขวาออกนอกตัวเล็กนอย 

2. เทคนิคการสีแบบขับไม คือการสีคลอไปกับเสียงคนรอง จะทําใหเกิดเสียงท่ีสอดคลองกับ 
ทํานองเพลง ทําใหไมมีเพี้ยน 

3. เทคนิคการสีแบบไกวเปล คือการสีใหมีเสียงดังตลอดคันชัก โดยเสียงไมขาด ในตอนตน
และตอนปลาย โดยมีจังหวะท่ีสม่ําเสมอ 

 4.  เทคนิคการสีแบบฉุยฉาย การสีใหมีเสียงหนักเบา มีความชัดเจนทุกวรรคและทุกจังหวะ 
 5.  การจับคันชัก ใชมือขวาจับคันชักซอ หางจากหมุดปักไวประมาณ 1 ฝุามือของตนเอง ใช 
      นิ้วชี้กับนิ้วกลางกดคันชัก ใชนิ้วนางดันคันชัก หรือใชนิ้วชี้กดคันชัก แลวก็ใชนิ้วนาง 
      นิ้วกลางคันชัก  
 6.  เทคนิคการสีซอใหไดเสียงท่ีดี จะตองใชคันชักยาวสม่ําเสมอ ถาใชคันชักส้ันจะทําใหสีไวเรง 
      จังหวะขึ้น แตถาสีคันชักยาว ๆ  เสียงจะดังเสียงจะโต 

7.  เทคนิคการสะบัด การสะบัด มีอยู 2 กรณี คือสะบัดนิ้วและสะบัดคันชัก การสะบัดนิ้วนั้น 
     ใหใชคันชักดึงออกหรือดึงเขาในลวดเดียว ถาเราจะสะบัดคันชักดวยก็ตองใชคันชัก เขา     
     ออก เขา 
8.  การทํารัดอกซอ รัดอกซอจะตองใชดายหรือเชือกท่ีนิ่ม ๆ  เพราะวาใชเชือกหรือดายท่ีแข็ง 
     มันทําใหเสียงซอแตก เสียงซอแตกนี่เกิดจากการกระทบกันของเสียงสายเอกและสายทุม 
     กระทบกัน   ถาใชดายนิ่ม ๆ  พันแลว มันจะทําใหการกระทบกระท่ังกันมันลดลง 
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เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทระนาดเอก  
1. เทคนิคการตีฉากในการบรรเลงระนาดเอก อันดับแรกจะตองใหเด็กนั่งตัวตรง แขนตองต้ัง 

ฉากกับลําตัว  ในการตีฉากมือท้ังสองขางตองลงพรอมกัน  ขณะตีใหเด็กจัดระเบียบแขน
และน้ําหนักมือใหลงพรอม ๆ กัน เสียงท่ีออกมาก็ตองดังเทากัน  

2. การสะเดาะสะบัด เป็นการบรรเลง 3 พยางคแ หรือ 3 เสียงติดกัน โดยการสะบัดคือการ 
บรรเลง 3 พยางคแ 3 เสียง แตใหมีความรูสึกวาเป็นเสียงเดียว สวนการสะเดาะใหยืนอยู
เสียงใดเสียงหนึ่ง แตบรรเลง 3 พยางคแใหถ่ีท่ีสุด เร็วที่สุด เทาท่ีจะทําได  
 

เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทปี่ 
 1.  เครื่องมือในการฝึกหัดตัดล้ินปี่ประกอบดวย  ใบมีด  ใบตาล  ไมฉนวน  เชือก 
 2.  เทคนิคการหาใบตาล  ตองเป็นตนตาลท่ีขึ้นในที่สูงแหงแลง  ใบตาลตองเป็นใบตาลตัวผู   

     เนื้อละเอียดไมหยาบ  ใบตาลจะแกรง  แหงไมอมน้ํา  ใบตาล 
3. กําพวดปี่  การเลือกกําพวดตองเลือกดูกําพวดท่ีพอดี ถาเล็กเกินจะเปุาไมออก ถาหนักเกิน 

จะทําใหผูเปุาเหนื่อยและแยขณะเปุา 
4. ในการมัดล้ินปี่ก็ตองใชดายดิบมาทําการควั่นเป็นเชือก  เทคนิคในการฟั่นเชือกก็มี 

หลากหลายไป สมัยปัจจุบันเคาก็เขาควั่นเชือกแบบโบราณ ควั่น 3 ทบ 4 ทบ  ถึงจะนํามา
เขากัน  เพื่อความแนนของเชือกใหใชสวานในการเขาเชือก  เวลาควั่นก็อยาใหมันใหญเกิน  
ถาใหญเกินมัดคอลนเชือกมีขนาดใหญมากไมสมดุลกับล้ินปี่) พอลนแลวมันก็จะทําใหคอรั่ว 
พอคอล้ินปี่รั่วมันก็จะกินลม เราก็ตองควั่นนับเสนวากี่เสน แตวาเชือกของดายดิบก็ตอง
ประมาณสัก 3 เสนเวลาฟั่นเชือก  นํามามัดตัดใหไดตามท่ีตองการ   

5. ล้ินปี่ เมื่อเราทําเสร็จแลว  เมื่อเราจะเปุาเสร็จเราควรนําไปลางใหสะอาด  เช็ดใหแหง      
ใสกลองใหลมถายเทได เพราะถามันอับมันก็จะทําใหเนาเหม็น และเมื่อเปุาเสร็จแลวอยา
ท้ิงล้ินปี่ใหมันเกะกะคนเดินไปเดินมาอาจเหยียบทําใหล้ินปีเ่สีย 

6. การนั่งเปุาปี่ตองนั่งพับเพียบใหเรียบรอย นั่งตัวตรง  เวลาเปุาอยาพองแกมมากเกินไปดู
แลวมันไมสวยงาม   

7. เวลาเปุาปีอ่ยารับประทานอาหารมากเกินไป  ควรงดผลไมบางชนิดอยางเชน  กระทอน  
เพราะวาเม็ดกระทอนมีปุย เวลาเปุาจะติดล้ินปี่ทําใหล้ินปี่เสียได 

 

เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องหนัง 
1. วิธีการติดจากลองในขั้นแรก   แบงจากลองเป็นกอนเล็ก ๆ  แลวก็มาติดท่ีบริเวณท่ีใชลัก

ทาบริเวณจากลองตรงกลาง   เวลาติดใหใชหัวแมมือบี้ขาวสุกใหติดกับหนังหนากลอง ให
ท่ัวใหเป็นรูปวงกลมท่ีเราตองการ เสนผานศูนยแกลางก็คงประมาณสัก 2 นิ้ว คอย ๆ  ติดที
ละนอย  ติดไปแลวก็ลองเสียงไปวาเสียงท่ีออกมาไดตามท่ีเราตองการหรือไม  ถามีความ
กังวานดีท่ีสุดก็ถือวาใชได  ถาติดไปแลวเสียงท่ีออกมากังวานนอย แสดงวาเราติดขาวสุก
มากไปก็ตองเอาออก  แตถาติดนอยเกินไปจะทําใหไมถึงเสียงและเสียงจะไมหนักแนน  
แลวการติดหนากลองเราติดท่ีหนาลุย  คือหนาใหญหรือท่ีเราเรียกวาหนาเทงนั่นเอง 

2. การเทียบเสียงตะโพน มักนิยมเทียบกับฆองวงใหญลูกท่ี 16 ลูกท่ี 15 ลูกท่ี 14 ถาเสียงของ 
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ตะโพนตํ่ากวาลูกท่ี 14 แสดงวาตะโพนหยอน หนาหยอนนั้น มีวิธีการท่ีทําใหหนาตึงขึ้น 
จะตองใชการสาวใหตึง 

 
ครั้งท่ี 4 
เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทซอ 

1. การใชคันชัก เริ่มใชคันชัก 1 คันชักกอน สีออก สายทุม แลวก็สีเขาก็คือสายเอก เมื่อสี 
คลองแลวก็เริ่มหัดลงนิ้ว เริ่มต้ังแตสายทุมท่ีนิ้วช้ี นิ้วกลาง นิ้วนาง แลวก็นิ้วช้ี นิ้วนาง 
นิ้วกลาง นิ้วกอย  

2. วิธีการจับ จับซอใหใตรัดอกประมาณ 1 นิ้ว  
3. เรื่องคันชัก การฝึกคันชัก  คือตองสม่ําเสมอ เขาออก เขาออก  และการใชคันชักหนักเบา 

จะเป็นเพลงท่ีโศกโหยหวน  ผูเรียนตองทําความเขาใจอารมณแเพลงดวย  
4. ฝึกหัดซอจะตองฝึกทีละขั้น  คือจะใหเด็กฝึกสีเขาสีออก สีเขาสีออก จนกวาเด็กชํานาญ  

ชํานาญแลวถึงไปใหไลเสียงทีละ 4 ประโยค เวลากดนิ้วก็ตองใชการหักขอนิ้วตรงปลาย
ไมใชใหเอาตรงกลางนิ้วมากด มันจะทําใหเสียงเพี้ยนได  

5. การพรมนิ้ว  คือ  กดนิ้วใหมันถี่ ๆ ตองฝึกทุกครั้งท่ีมีการสีและเด็กตองเกิดทักษะดวย
ตัวเองเกิดความรูสึกดวยตัวเองวาพอถึงประโยคนี้มันพรมนิ้วไดนะ ทําอยางไรกดนิ้วใหมัน 
ถี่ ๆ  ใหมันดูฟังแลวไพเราะเพื่อเอาไปตอยอดในการตอเพลงเด่ียว  

6. เรื่องการใชคันชักก็ตองสีใหเต็มคันชักไมวาจะเป็นคันชักเขาคันชักออก คันชักหามช้ี  
7. หลังจากใชคันชัก 1 คันชัก 2 คันชักแลว จนชํานาญแลว ใหเริ่มตอเพลง เพลงบังคับ 

สําหรับซอก็คือตนเพลงฉิ่ง ตนเพลงฉิ่งนั้นจะตองสีทุกวัน สีทุกวัน สีไปๆๆ และก็คันชักท่ีใช
จะตองใชคันชัก 1 คันชักตอ 1 เสียงเทานั้น จะตองสีต้ังแตปลายคันชักจนถึงโคนคันชักท่ี
จับ วิธีการสี  คือ สีใหสม่ําเสมอ อยาไปเนนท่ีคันชักใดคันชักหนึ่ง  เมื่อหมดคันชักแลวตอง
ไมกระแทกคันชัก  

8. การพรม  จะเริ่มฝึกแบบพรมปิดกอน คือ คือเขยาเสียงเขยาสายใหเกิดพรมปิด พรมปิดนี้ 
จะใชก็ตอเมื่อใชเสียงยาว ๆ ลากเสียงยาว ๆ วิธีการก็คือ ถากดนิ้วช้ี ก็ใชนิ้วกลางประคบ 
กด ๆ ปลอย ๆ ใหหาง ๆ กันตามระยะทางของเสียง  

9. การฝึกคันชักสะอึก  บางครั้งเราตองใชคันชักสะอึกหรือบางคนเคาเรียกวาคันชักสะอื้น   
ใชในการสีเพลงเศรา ๆ  ก็มักจะตองใชคันชนิดนี้  การใชคันชักดังกลาวนี้  เราะจะตอง
เกร็งกลามเนื้อแขน แลวคอย ๆ  เสือกคันชักเขาใหขาดเป็นหวง ๆ  ฟังเหมือนเสียงสะอึก  
เหมือนเสียงรองไหฮึก ๆ ๆ ๆ  แตมีขอระวังอยูอยางหนึ่งในการเกร็งแขนใหดี  ถาเกร็งไมดี
คันชักมันจะหนืด และไมพอในการสะอื้น  พอสะอึกไปไดสัก 2-3 สะอึกมันจะหมดคันชัก  
ดังนั้นตองชักคันชักใหยาว  และตองใชคันชักเขา  

 
เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทระนาดเอก  

1. การจับไมมีดวยกันหลายวิธี  ท่ีนิยมใช คือ จับแบบปากนกแกว  ปากกา  และแบบปากไก   
ในการจับไมในแตละแบบจะใหคุณภาพเสียงท่ีไมเหมือนกัน  การจับแบบปากไกจะให
คุณภาพเสียงท่ีหนักแนน  การจับแบบปากกาจะใหคุณภาพเสียงท่ีใส  การจับแบบ
ปากนกแกวจะใหคุณภาพเสียงนุมนวล  ซึ่งการจับนี้จะขึ้นอยูกับผูบรรเลง  
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2. เทคนิคการกรอระนาดคือ  การตีไปลงผืนระนาดโดยมือท้ังสองขางสลับกันโดยใหมือซาย
ลงกอนตามดวยมือขวาสลับกัน ใหยืนอยู ท่ีเสียงใดเสียงหนึ่ง  การกรอท่ีดีตองมีความ
ละเอียด  ความถ่ี  ความถ่ีก็คือความเร็วและตองชัดเจน น้ําหนักมือท้ังสองขางตองเทากัน  
ไมดังขางใดขางหนึ่ง  การกรอตองใชกําลังจากลําแขน  ถายโอนไปยังขอมือแลวสงผานไป
ยังนิ้วมือในการเกร็งกําลังและบีบมือจิกนิ้วลงไปท่ีไมตี   เพื่อจะชวยใหการกรอระนาดมี
น้ําเสียงมีคุณภาพเสียงท่ีดี 

 
เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องหนัง 

1. ในการติดจากลองไปท่ีตะโพน ก็วิธีการติดก็คือติดเขาไปอยางละนิด ติดไปแลวก็ใชหัวแม 
มือกดลงไปท่ีขาวสุกบริเวณจากกลองใหเป็นรูปวงกลม และติดใหท่ัว แลวขั้นตอนตอไปถึง
จะเอากอนขาวสุกติดเพิ่มเขาไป เพิ่มเขาไป วิธีการนี้ก็จะทําใหขาวสุกกลองกับหนากลอง
เนี่ยติดกันเป็นอยางดี ปูองกัน การโปุง การโปุงถาเกิดขาวสุกกับกลองมันไมติดกันมันโปุง
ขางในเสียงตะโพนออกมาก็จะอับไมกังวาน  ตีไปก็จะหลุดจากหนากลองได ขั้นตอนการ
ติดก็มีความสําคัญ จะตองไดเสียงท่ีกังวานท่ีสุด ส่ันสะเทือนท่ีสุด และเสียงไมทึบตองเป็น
เสียงท่ีใส  

2. สําหรับหนามัดของตะโพนไทย  ถาเสียงมันสูงเกินไปวิธีแกไขก็คือ ตองนําขาวจากลองมา
ติดเพื่อใหเสียงตํ่าลง ก็จะไดเสียงท่ีเพราะขึ้น   

3. การฝึกหัดตะโพนไทยเบื้องตน เวลาเราฝึกหัดก็ฝึกเสียงเป็นพื้นฐานซึ่งมีดวยกันประมาณ 
ไมกี่เสียงแตเสียงหลัก ๆ  เสียงจากหนามัด เสียงของตะโพนหนาเล็ก ก็มีเสียงท่ีเป็นเสียง 
พื้นฐาน ก็คือ เสียงติง เสียงตุ฿บ และเสียงของหนาเทงหรือหนาใหญก็คือเสียงเทง  เสียงถะ   
เสียงปฺะ  สามเสียงนี้เป็น   เสียงหลัก  ตองปฏิบัติในเสียงพื้นฐานนี้ใหชัดเจนเมื่อชัดเจนดี
แลวทั้งหาเสียงนี้ ถึงจะฝึกปฏิบัติผสมเสียง  การผสมเสียงก็คือตีท้ังหนามัดหนาเทงอาจจะ
ตีพรอมกันหรืออาจจะเล่ือมลํ้ากันเล็กนอยก็ได  

 
เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทจะเข้ 

1. นําเพลงจากเพลงตนเพลงฉิ่ง ใหเด็กนํามาใชในการท่ีจะเรียนรูในเรื่องของกลุมตัวโนตใน 
เรื่องของการใชเสียงท่ีใชนิ้ว  

2. จะตองการพัฒนาศักยภาพผูเรียนโดยการฝึกปฏิบัติซ้ํา  ตองแมนนิ้ว แมนเสียง และจาก       
ตนเพลงฉิ่ง  เริ่มพัฒนามาใชกระทบสาย  เริ่มใชการสะบัดเสียงเดียว การกระทบสาย      
3 สาย   
 

เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทปี ่
1. องคแประกอบของการเปุาปี่นั้น ประกอบดวยส่ิงสําคัญ 3 ประการ คือ ผูเปุาปี่ วิชาการและ 

ขั้นตอนในการเรียนรู  
2. ผูท่ีเปุาปี่ไดจะตองมีความพรอม 2 อยางดวยกันคือ 1. ความพรอมภายใน 2. ความพรอม 

ภายนอก  ความพรอมภายในไดแกความอดทนความละเอียดรอบครอบ  ความเป็นผูมี
เหตุผล  ความเป็นผูมีสติมีสมาธิดี  ความสามารถในการตัดสินใจในการใชล้ินปี่ และล้ิน
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ของตนเอง  ความสามารถในการใชนิ้วมือรวมท้ังการใชอวัยวะในการหายใจใหเกิดลมเขา
ออกอยางเรียบสม่ําเสมอ  

3. ความพรอมภายนอก ความพรอมภายนอกในท่ีนี้ หมายถึง การศึกษาหาความรูจากครู   
ประสบการณแตลอดจนอุปกรณแท่ีใชในการบรรเลงแยกได 2 สวนคือ ความรู อุปกรณแ   

4. ความรูเป็นส่ิงจําเป็นสําหรับการศึกษาซึ่งจะไดท้ังโดยตรงและทางออม การศึกษาจาก 
ครูผูสอนโดยตรงนับเป็นความจําเป็นสําหรับการเรียนวิชาทางดานศิลปะมาก และควร
ไดรับการสอนจากผูมีความรอบรูและชํานาญ โดยเฉพาะจะทําใหการเรียนไดผลดียิ่งขึ้น
เพราะธรรมชาติและความพรอมของแตละบุคคลไมเทากัน หากเกิดความผิดพลาดในการ
วางรากพื้นฐานแลว การศึกษาในขั้นตอนตอไปก็จะประสบกับปัญหาได การเรียนจาก
ครูผูสอนโดยตรงนี้จะไดรับการตรวจและแกไขใหความสมดุลกันระหวางศิลปะกับ
ธรรมชาติของแตละบุคคลท้ังยังไดรับประสบการณแตรงจากผูสอนในทุก ๆ  ดานดวย เชน 
การแสดงออก วิธีแกปัญหาและการสรางสรรคแโดยเฉพาะส่ิงท่ีควรและไมควรมากนอย
อยางไรดวย 

 
ครั้งท่ี 5 
เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทปี ่

1. เครื่องมือสําหรับการฝึกหัดและการบรรเลง อุปกรณแสําคัญคือ  เลาปี่และล้ินปี่ สําหรับ   
เลาปีน่ั้น  ตามปกติทําดวยไมเนื้อแข็ง เชน ไมชิงชัน ไมพะยูง  และงาชาง  เป็นตน ผูเรียน
เปุาปี่จะตองรูจักสวนตาง ๆ ของปี่   

2. ล้ินปี่เป็นอุปกรณแสําคัญยิ่งท่ีผูเรียนเปุาปี่จะตองรูจักสรางดวยตนเองซึ่งจะตองใชวิธีเรียนรู 
การฝึกหัดเป็นเวลานานพอสมควร  วิธีการสรางล้ินปี่  ล้ินปี่เป็นอุปกรณแช้ินสําคัญอันหนึ่ง 
ซึ่งประกอบดวยส่ิงสําคัญ 3 สวน ไดแก 1. กําพวด ทําดวยโลหะทองเหลืองบัดกรีใหเป็น
หลอด  2. ใบตาล 3. เชือกผูกล้ินปี่ สวนประกอบท้ัง 3 นี้จะตองมีคุณภาพสัดสวนถูกตอง
ประกอบกับเลาปี่ท่ีมีคุณภาพ และผูเปุาท่ีมีความสามารถซึ่งจะสามารถบันดาลใหเป็นเสียง
ท้ัง 24 เสียงได  การสรางล้ินปี่เป็นงานท่ีตองใชความประณีตละเอียดออน 

3. ล้ินปี่ท่ีดีจะขึ้นอยูกับความหนาของใบตาล  ความบาง  กวาง  แคบ  ส้ัน  ยาวของกําพวด   
ความออนแกของใบตาล  ความเล็ก  ใหญ  ออน  และแข็งของเชือกส่ิงเหลานี้จะตองใช
ขนาดพอเหมาะท้ังส้ิน 

4. วิชาการและขั้นตอนในการเรียนรู ข้ันตอนท่ีผูเรียนปี่ควรปฏิบัติมีลําดับการเรียนดังตอไปนี้  
เสียงของปี่ในท้ังหมดมี 24 เสียง สามารถแบงเป็นกลุมได 3 กลุม  โดยเรียงเป็นชวงดังนี้ 
ชวงท่ี 1 ต้ังแตชวงท่ี 1 - 6  เราเรียกวา  เสียงตอหรือทางตอ เรียกวาเสียงชวงท่ีตํ่าลงไปถึง
เสียงตํ่าท่ีสุด ชวงท่ี 2 ต้ังแตเสียงท่ี 7 - 15  เรียกวาทางกลาง หมายถึงเสียงท่ีอยูตรงกลาง
ไมสูงไมตํ่าเป็นเสียงท่ีใชมากท่ีสุดในการดําเนินทํานอง ชวงท่ี 3 ต้ังแตเสียง 15 - 24 
เรียกวาเสียงแหบหรือทางแหบหมายถึงเสียงท่ีสูงไปถึงเสียงท่ีสูงท่ีสุด ขั้นตอนท่ีถูกตองของ
ผูเรียนควรปฏิบัติ ลําดับดังนี้ 1. มีการควบและจับมือ 2. รับคําแนะนําในการปฏิบัติตนใน
การเรียน  3. หัดเปุาเสียงตาง ๆ  เบื้องตน 4. ฝึกหัดระบายลม  5. ฝึกหัดเปุาเพลงท่ีครู
กําหนดให  เชน  เพลงเตากินผักบุง 2 ช้ัน 

5. อุปกรณแในการเรียนปี่ ปี่เป็นเครื่องดนตรีที่ตองอาศัยความพรอมจากอวัยวะตาง ๆ  ของ 



เทคนิคการบรรเลงดนตรีไทยท่ีน ามาใช้ในการเรียนการสอน หน้า 35 
 

รางกายเขาชวย จึงจะเกิดเป็นเสียงได ซึ่งตางจากเครื่องดนตรีชนิดอื่น  ท่ีไมใชเครื่องเปุา
นอกจากนี้ผูท่ีจะเปุาปี่ท่ีดีจะตองทําการฝึกจนชํานาญและใชระยะเวลาในการฝึกฝนมาก 
ในทางตรงกันขามถึงแมผูเปุาปี่จะมีความชํานาญเพียงใดแตถาคุณภาพของปี่ท่ีเปุามี
คุณภาพดีไมเพียงพอสัดสวนท่ีถูกตองก็ไมสามารถจะบันดาลใหเป็นเสียงท่ีไพเราะนาฟัง
และถูกตองขึ้นมาได  

 
เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องหนัง 

1. การฝึกหัดตะโพนเบ้ืองตนใหนักเรียกฝึกหัดท้ังหมด 5 เสียงหลัก ก็คือ เสียงติง  เสียงตุ฿บ   
เสียงปฺะ  เสียงเทง  เสียงถะ นี้เป็นเสียงพื้นฐานกอนท่ีจะไปตีหนาทับตาง ๆ  เมื่อนักเรียน
สามารถทําไดชัดเจนแลวจึงจะขยับไปปฏิบัติเสียงท่ีผสมกัน 2 มือ อันไดแก เสียงพรึง  
เสียงพริง  เสียงเพริ่ง  เสียงพรืด  เสียงเพริด และอีกหลายเสียง  

2. วิธีการฝึกหัดก็เริ่มจากการตีหนังเรยีดเสียกอน ประมาณ 10 นาที ละก็มาหัดตีเสียง ติง ตุ฿บ  
ปฺะ เทง ถะ เมื่อหัดตีชัดแลวก็มาหัดตี 2 มือผสมกัน เมื่อไดครบหมดแลวจึงหัดตีเป็นจังหวะ
หนาทับ จังหวะหนาทับท่ีเป็นหลักก็คือ  หนาทับปรบไก  หนาทับสองไม  เป็นพื้นฐาน
นักเรียนก็ตองสามารถปฏิบัติได  

3. เมื่อนักเรียนสามารถตีหนาทับปรบไก หนาทับสองไมไดดีแลว  ก็ตองใหฝึกหนาทับท่ีมี 
กลองทัด เชน  เพลงเหาะ  เพลงกลม  เพลงกราวใน  กราวนอก  เพลงเขามาน  เสมอ    
ซึ่งลวนแลวแตอยูใน   โหมโรงเย็น  ผูเรียนจะตองฝึกหัดหนาทับท่ีอยูในโหมโรงเย็น  
อาจจะเริ่มจะสาธุการ  เรียงลําดับไปจนจบโหมโรงเย็น แตวิธีการท่ีจะใหผูเรียนปฏิบัตินั้นก็
ตองคํานึงถึงความชัดเจนเป็นหลักสําคัญ ตองตีใหชัดเจนเมื่อชัดเจนดีแลวจะเพิ่มเติม
เทคนิคตาง ๆ   

4. การตีกลองทัดก็ตองกะระยะของหนากลองกับไมตีท่ีจะลง ตองใหลงท่ีหนากลองในสวนท่ี 
เหมาะสมถาเราใชไมกลองตีท่ีกลองทัดตรงกลางเสียงมันก็จะไมเพราะ มันก็จะไมนุมนวล 
ฉะนั้นตองคาดคะเนระหวางไมกลองท่ีจะลงตองกะระยะอยาตีตรงกลางและตีตรงริม  

5. การใชไมตีกลองควรใหหางจากกึ่งกลางประมาณ 2-3 นิ้ว  ถาตีกึ่งกลางหนากลองเสียงท่ี 
ออกมาจะไมไพเราะ  นอกจากนั้นตองตีประคบมือไมตีแรงเกินไป  และกอนตีผูตีกลอง
จะตองทดลองกอนวากลองใบท่ีเราจะตีมีเสียงดังไพเราะท่ีจุดไหนของหนากลอง 

 
เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทซอ 

1. การสีซอท่ีดีตองใหผูเรียนรูจังหวะดวย ตองใหผูเรียนหัดตีฉิ่ง  หัดตีโทนรํามะนา จะทําให 
การสีซอไดดียิ่งขึ้น   

2. ขณะสีซอถามีเสียงแกลกกาก ๆ  เสียงไมใสเราจะตองเปล่ียนสาย  
3. การเปล่ียนสายถาเป็นสายเอ็น  วิธีการก็คือเมื่อเปล่ียนสายเสร็จแลวขึงใหตึงแลว ควรจะ 

พันใหมันเป็นเกลียวแนน ๆ  เพื่อใหมีการรัดตัวและมีการยืดหยุนนอยท่ีสุด เสียงท่ีไดก็จะคงท่ี และสาย
ซอท่ีนิยมใชกันสวนมากจะเป็นสายไหม  

4. รัดอกก็ควรจะใชสายนิ่ม ๆ  เชน สายเชือกดาย เชือกปุานท่ีมันนิ่ม ๆ   
5. หมอนซออูก็ควรจะใหแกนขางในมันนิ่มจะใหยางลบหรือพันผาใหเสียงมันทุมพอสมควร 
6. การตอเพลงเด่ียวใหผูเรียนจะชวยใหผูเรียนไดพัฒนาฝีมือ  เพราะในเพลงเด่ียวจะมีเทคนิค 
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การบรรเลงหลายรูปแบบ  ควรเริ่มตอเพลงเด่ียวต้ังแตช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  และควรตอ
เพลงเด่ียวที่งาย  ซึ่งตองดูความพรอมของผูเรียนดวย  สวนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายควรตอเด่ียวที่ชวยพัฒนาในเรื่องความเร็วเป็นหลัก เพราะจะชวยใหผูเรียนมีพลัง
มากขึ้น 

7. การเรียนซอผูเรียนจะตองรูทํานองหลักของเพลงท่ีบรรเลงดวย  ฝึกการแปลทํานองหลักให 
เป็นทางของซอ 

8. การใชคันชักเมื่อเริ่มตนเพลงคันชักจะออกแตพอหมดประโยคหรือจบวรรคตอนคันชัก 
จะตองเขาเสมอ  การนั่งตัวตรงการยกศอกมีผลท้ังส้ินตอการสีซอ  และเมื่อผูเรียน ๆ ใน
ระดับช้ันท่ีสูงขึ้น  ควรเรียนเพลงเด่ียวเพื่อพัฒนาความรูความชํานาญของตนเอง  อยาง
นอยควรไดตอเพลงเด่ียว  ปีละ 1 เพลง 

 
ครั้งท่ี 6 
เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทซอ 

1. วิธีการจับคันชักซอนั้นมี 2 แบบ  แบบหยิบสอง  แบบนี้จะใหเสียงท่ีแหลม  พริ้ว  สวนการ 
จับแบบสามหยิบ  จะทําใหสามารถบรรเลงไดรวดเร็วและรุนแรง 

2. การสีซอโดยใชขอจะชวยใหพริ้งไหว  สวนสีท้ังแขนจะใหความแข็งแกรงมีอํานาจ ดังนั้น 
ควรนําท้ัง 2 อยาง มาผสมผสานกัน  

3. การสีแบบใชใจสี  คือ  เราจะตองสีไปดวยคิดไปดวย 
4. การสีซอ  นอกจากใชมือขวาท่ีจับคันชักควบคุมเสียงแลว  เราควรใชมือซายท่ีกดนิ้วลงบน 

สายชวยควบคุมเสียง  จะสามารถทําใหเกิดเสียงตาง ๆ ท่ีไพเราะไดอีกมากมาย 
5. วิธีรูดสาย  ก็คือใหเอานิ้วชี้ข้ึนไปแทนนิ้วนางหรือนิ้ว 3 แลวตอจากนั้นก็เลนท้ังบนควบกัน 

ท้ังสองสายเหมือนอยางกับวาเราเลนเสียงขางลาง วิธีนี้จะใชรูดสายเอกหรือสายทุมก็ได
เชนกัน  พอจะรูดข้ึนชวงบนก็ใหเอานิ้วช้ี (นิ้ว1) ไปแทนนิ้วนาง (นิ้ว3) แลวจะเลนชวงบน
ไดอยางสบาย ถาจะเลนชวงบนขึ้นไปอีกทอดหนึ่งก็ปฏิบัติเชนเดียวกัน  การเลนชวงบนนี้
ใหเลนท้ังสายเอกและสายทุมไมใชรูดสายใดสายหนึ่ง  มันยอมทําใหเสียงเพี้ยน  การท่ีจะ
เล่ือนนิ้วชี้ไปแทนนิ้วนางไดนั้น ทางของเพลงตองเปิดใหสามารถรูดสายไดดวย  ถาทํานอง
ตรงนั้นมันไมเปิดชองใหรูดนิ้วได เราก็ตองคิดดัดแปลงทํานองดังกลาวใหเหมาะสมแกการ
รูดเสียกอน 

6. การฝึกคันชักรัวคือการใชปลายของคันชักสีเขาออกสลับกันดวยพยางคแถี่และเร็วที่สุด  
ปฏิบัติหลายๆครั้ง จนกระท่ังรัวไดสนิทแทบจะเป็นเสียงเดียวกันจึงจะใชได การรัวนี้จะทํา
ใหดีไดยาก  จึงตองหมั่นฝึกซอมบอยๆ 

 
เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทจะเข้ 

1. การดีดแบบดําเนินกลอนหลัก คือ ฝึกมือเพลงตับตนเพลงฉิ่งทุกคนทุกวัน 
2. การดีดดําเนินกลอนสับนก ยึดหลักของคุณครู จีระพล เพชรสม 
3. การฝึกดีดเพลงมูลงเพื่อเนนการใชนิ้ว แมนเสียงตามหลักการบรรเลงจะเขตามลําดับข้ัน 
4. การแปลทํานอง ทางฆอง ยึดทางฆองของวงปี่พาทยแในตับตนเพลงฉิ่งมาเทียบเคียงกับทาง 
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บรรเลงของจะเข เพื่อใหนักเรียนคํานึงถึงหลักและวิธีการตามจารีตของจะเขท่ีมีแนวดําเนิน
ทํานองเดิมไปตามทํานองเพลง และบรรเลงเป็นพวกหนาในวง 

5. หนาท่ีในวงดนตรี จะเขมีเสียงดังชัดเจน ดังนั้นตองรูหนาท่ีของตนเอง จะบรรเลงกอน-หลัง 
ในชวงใดตองแมนเพลงจะรัวตองรัวอยางหมดจด ตามหองเพลงท่ีตนบันทึกโนตเป็นหลัก 
จะสะบัดควรจะมาก-นอยเพียงใด  ตองมีความชัดเจนและดําเนินทํานองหลัก เก็บบางไป
พรอมกับซอดวง 

6. การฟังเป็นทักษะสําคัญในการเรียนและการบรรเลงดนตรีเป็นอยางยิ่ง   เพื่อใหเขาใจถึง   
วิธีการบรรเลง  ขั้นตอน   อารมณแเพลง 
 
ครั้งท่ี 7 
เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องหนัง 

1. การตีผสมเสียง  คือตีมือซายและมือขวาผสมกันแลวเป็นเสียงพรงึ เสียงเพริ่ง เสียงพรืด  
เสียงเพริด ตอมาใหหัดตีตะโพนมีกลองทัดเขาดวย เชน เพลงลา เพลงเสนอ เพลงโอด เป็น
เพลงส้ันๆ  จังหวะส้ัน ๆ กอนและก็เพลงประเพลงเดินไมเดิน  เชน  เพลงกลม  เพลงกราว
ใน  หัดจนแมนยําดีจึงจะไปหัดเพลงท่ีมีความยาวมากขึ้น  เชน  เพลงสาธุการ  เพลงตระ
โหมโรง  เพลงชํานาญ  จนมีความชํานาญ  สามารถตีไดเสียงชัดเจน  สวนรายละเอียด
เทคนิคตาง ๆ คอย ๆ เพิ่มและฝึกหัดเพลงประเภทเพลงเรื่องเพิ่มเติมเพื่อฝึกเทคนิคตาง ๆ 
ใหเกิดทักษะมากขึ้นและเนนฝึกไลมือ  เชน  ไลหนังเรียด ไล ปฺะ ตุ฿บ เทง ตุ฿บ ติง เพราะวา
มันก็จะทําใหการปฏิบัติเกิดความชํานาญคลองตัวมากยิ่งขึ้น 

2. เมื่อนักเรียนฝึกหนาทับพื้นฐานไดแลว  ก็ฝึกหนาทับเกร็ดเล็กเกร็ดนอยเพิ่มเติมอีก เชน  
หนาทับลงสรง  หนาทับสมิงทอง  หนาทับจําปาทองเทศ  เป็นหนา เมื่อเห็นวานักเรียนได
หนาทับมากขึ้น ๆ  ก็จะตองตอประกอบการแสดงโขนละคร  เชน  หนาทับเพลงโอด  หนา
ทับเพลงตระนิมิตร  หนาทับเพลงตระบองกัน  ถาเห็นวานักเรียนสามารถท่ีจะ
ประกอบการแสดงชุดงาย ๆ หรือโขนตอนงาย ๆ ไดแลว  ควรเพิ่มหนาทับท่ีเป็นหนาพาทยแ
ระดับสูงขึ้นมา  เชน  เพลงคุกพาทยแ  เพลงโลมตระนอน มือตะโพนท่ีใชในการพากยแโขน 
ซึ่งเป็นมือท่ีจะตองใชเทคนิคเพิ่มเติมเขาไป  และตอหนาทับท่ีเป็นหนาทับท่ีใชกับการออก
กราวตรวจพล  ไมวาจะเป็นตรวจพลลิง  ตรวจพลยักษแ  กราวพระตาง ๆ ท่ีจะตองใชหนา
ทับตะโพน  กลองทัด  นอกจากนั้นผูบรรเลงหนาทับประกอบการแสดงโขนละครจะตองมี
ความสามารถในการจดจําทารําของผูแสดงไดอีกดวย 

   
เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทซอ 

1. สีไลเสียงดวยการกดนิ้วทีละนิ้ว ยกเวนนิ้วกอย 
2. สีไลเสียงโดยใชนิ้วกอย 9 เสียง 
3. สีเก็บ คือ การสีดวยพยางคแถี่ ๆ โดยตลอดเป็นทํานองเพลง 
4. สีสะบัด คือ การสีท่ีมีพยางคแถี่และเร็วโดยมาก เชน 3 พยางคแ 
5. การสีนิ้วพรมเปิด คือ สีกดนิ้วลงท่ีสายในลักษณะแตะขึ้นแตะลงชา ๆ 
6. การสีนิ้วพรมปิด คือ สีกดนิ้วลงท่ีสายในลักษณะแตะขึ้นแตะลงถี่ ๆ 
7. สีนิ้วประ คือ การสีสายเปลาใชกลางนิ้วของนิ้วกลางแตะขึ้นลงท่ีสาย 
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8. สีครั่น คือ การใชนิ้วกดยืนเสียงตามดวยนิ้วกลางและใชนิ้วกลางเล่ือนขึ้นเล่ือนลง 
9. สีสะอึก คือ การสีใหขาดเป็นตอน 
10. สีรัก คือ การใชปลายของคันชักสีออกสีเขาสลับกันดวยพยางคแถี่ๆ และเร็วที่สุด 
11. สีทํานองเพลงเป็นทางจะเข 
12. ในการเทียบเสียงจะยึดเสียงของขลุยเพียงออเป็นเกณฑแ โดยจะต้ังสายทุมในตรงกับเสียง 

ซอล สําหรับสายเอกต้ังใหตรงกับเสียงเร ระหวางเสียงของสายเอกและสายทุมของ       
ซอดวงนี้ จะมีเสียงคู 5 ระบบเสียงซอดวงท่ีนิยมใชในเพลง โดยปกติจะต้ังแตเสียง G (ซอล) 
ถึง A (ลา) โดยท่ีเสียงลาท่ีจะอยูเหนือเสียงลาปกติอยู 1 ชวงเสียง  

13. การฝึกซอมการบรรเลงควรทําอยางคอยเป็นคอยไป  โดยซอมจากแนวชา  แนวปานกลาง   
และแนวเร็ว  และควรฝึกซอมหลาย ๆ ครั้ง  ฝึกบอย ๆ จะชวยใหเกิดความแมนยํา  จะทํา
ใหสามารถบรรเลงไดเร็วขึ้น  ผูบรรเลงจะสามารถบรรเลงไดทันจังหวะ 

 
เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่า 
 เทคนิคการฝึกหัดระบายลม การระบายลมเป็นลักษณะการเปุาปี่อยางหนึ่งท่ีมีขบวนการเป็น
ขั้นตอน จนสามารถส่ังเปล่ียนลมไดตลอดเวลา โดยลมท่ีเปุาออกไปไมขาดชวงเลย เริ่มต้ังแต 

1.  เปุาลมตรงจากปอดของตนเอง ออกแรงเปุาประมาณครึ่งหนึ่ง 
2.  นําลมท่ีเหลืออีกครึ่งหนึ่ง มาเก็บไวที่กระพุงแกม 
3.  พองแกมของตนออกรับ 
4.  ปิดชองทางเดินลมท่ีเช่ือมตอจากคอดานใน ล้ินสําหรับปิดเปิดนี้จะมีอันเดียว เมื่อปิดชอง 

ระหวางปากไปสูหลอดลมเขาสูปอดแลว ชองลมจากจมูกเขาสูหลอดลมก็จะเปิด ใหหายใจ
เขาสูปอดทางดานนี้ 

5.  เบงกลามเนื้อที่กระพุงแกม ดันลมในปากออกไป (ชองท่ีลมออกแรงมากตองทําใหเป็น    
     ชองแคบ ๆ ) 
6.  ในขณะท่ีแกมเริ่มคัดลมออก ใหเริ่มหายใจเขาทางจมูก 
7.  เมื่อหายใจสูดลมเขาปอดไดแลว ก็ปลอยออกสูชองเสริมลมในปากท่ีกําลังจะหมด โดยเริ่ม 

นําขั้นท่ี 1 มาใชใหมใหตอเนื่องกันไปเป็นลําดับ ถาปฏิบัติดังนี้ก็จะสามารถมีลมเปุาออก
ทางชองปากไดตลอดเวลาซึ่งเรียกวิธีเหลานี้วา “วิธีระบายลม” 

8.  ส่ิงท่ีควรระวังคือ ตองหายใจเขาปอดดวยความรวดเร็ว กอนท่ีลมในกระพุงแกมจะหมดลง  
เพราะถาหากหายใจเขาภายหลังลมในกระพุงแกมหมด จะทําใหลมท่ีเปุาออกจากปากขาด
ตอนลง การระบายลมนี้ ผูเปุาปี่ทุกคนจะตองฝึกจนชํานาญ จนระบายลมไดทุกเสียงและ
แยกการระบายลมออกจากการดําเนินทํานองเพลงได (ขณะระบายลม การดําเนินทํานอง
เพลงจะตองไมหยุดชะงัก) 

9. สําหรับเพลงแรกในการฝึกหัดนั้นคุณครูเทียบ คงลายทอง กําหนดใหผูเริ่มหัดเปุาปี่ทุกคน     
เริ่มฝึกดวยเพลงเตากินผักบุงกอน เพราะเพลงนี้จะชวยใหผูเรียนรูอยางกวางขวาง ไดดีกวา
เพลงอื่นๆ จากเหตุผลดังนี้ 

- เพลงเตากินผักบุงเป็นเพลงท่ีฝึกหัดการแจกนิ้วไดกวางขวาง ท้ังเสียงแหบ  เสียงตรง  
  และเสียงตอ 
- ประดิษฐแทํานองใหมีเสียงส้ันและยาวไดงาย 
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- เพลงนี้มี 3 ทอน แตละทอนมีความหมายไมมาก ทําใหสะดวกในการจดจํา 
- เพลงเตากินผักบุง สามารถเปล่ียนระดับเสียงจากเสียงในเป็นเสียงนอกไดงายโดยฝึก  
  ใหผูเปุาไดรูจักการใชนิ้วและดําเนินทํานองเป็นอีกแบบหนึ่ง เพราะเมื่อเปล่ียนระดับ  
  เสียงการดําเนินทํานองท่ีเคยสะดวกในทางในจะเกิดอุปสรรค  ผูสอนจะตองหาทาง 
  แกอุปสรรคเหลานี้ใหผูเรียนไดเห็นและปฏิบัติเป็นตัวอยาง เห็นเป็นแนวทางนําไปใช 
  ในโอกาสตอไป หากการดําเนินทํานองของตนในเพลงอื่นๆเกิดอุปสรรคก็จะชวย                                
  ตัวเองได 
 

เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทฆ้องวง 
1. วิธีการตีฆองวงใหญ  ลักษณะการตตีองตีใหหนาไมตีต้ังฉากกับลูกฆอง  ตีถูกตรงกลางปุุม 

ฆองใหเต็มปื้น  ใชขอมือและกลามเนื้อแขนเป็นหลัก  ควรยกไมตีสูงพอสมควร (ประมาณ 
5-6 นิ้วฟุต) ในขั้น 1-3  ขณะเตรียมปฏิบัติ หามใชขอศอกทาวไปสวนใดสวนหนึ่งของ   
ฆองวง 

2. วิธีการตไีลเสียงทีละมือขึ้นลงใชมือซายตีท่ีลูกท่ัง (ลูกทวน) หรือลูกท่ีมีเสียงตํ่าสุด ซึ่งอยู 
ทางซายมือของผูบรรเลง และตีเรียงเสียงขึ้นไปจนไดคูแปดกับลูกท่ัง คือครึ่งวงของลูกฆอง
แลวเปล่ียนไปใชมือขวาไลตอจนถึงลูกยอดหรือลูกท่ีมีเสียงสูงสุด ซึ่งอยูทางขวามือของผู
บรรเลง และในทํานองกลับกันใชมือขวาตีท่ีลูกยอดไลเรียบเรียงลงมาใหไดคูแปดกับลูก
ยอด แลวเปล่ียนไปใชมือซายไลเรียงเสียงลงมาจนถึงลูกท่ัง 

3. ตีไลเสียงสลับมือ  การตีสลับมือซายมือขวาจากเสียงตํ่าสุดไปหาเสียงสูงโดยใชมือซายตีลง 
ไปกอนและตามดวยมือขวา เมื่อมือขวาตีถึงลูกยอด (เสียงสูงสุด) ใหตีถอยลงมาโดยเริ่ม
ดวยมือซายตีลงท่ีลูกรองยอดกอน ตามดวยมือขวาตีลงท่ีลูกยอดแลวตีสลับกับลงมาจนถึง
เสียงตํ่าสุด 

4. ในการฝึกตีฆองวงใหญแบบตีสองมือพรอมกันเป็นคูตางๆ  มีวิธีการตีแบบตาง ๆ ดังนี้ 
- ลงน้ําหนักมือเทากัน ใชมือซายและมือขวาตีลงไปท่ีลูกฆองพรอมกัน โดยใชน้ําหนัก  
  มือท้ังสองเทากัน 

   - เนนน้ําหนักมือขวามากกวามือซาย ใชมือซายและมือขวาตีลงไปท่ีลูกฆองพรอมกัน   
                     ท้ังสองมือโดยเนนน้ําหนักมือขวาท่ีตีลงไปใหดังชัดเจนกวามือซายเล็กนอย 

  - เนนน้ําหนักซายมากกวามือชวา มือซายและมือขวาตีลงไปท่ีลูกฆองพรอมกันท้ังสอง 
    มือโดยเนนน้ําหนักมือซายท่ีตีลงไปใหดังชัดเจนกวามือขวาเล็กนอย 

 
 การตีกรอคูตาง ๆ 
  - ลงน้ําหนักมือเทากัน โดยการใชมือซายตีลงกอนแลวตามดวยมือขวาสลับกันใหเกิด 
    พยางคแถี่ ๆ 

 - ลงน้ําหนักมือขวามากกวามือซาย วิธีตีใชมือซายตีลงกอนแลวตามดวยมือขวา  
      สลับกันไปเกิดพยางคแอื่นถี่ ๆ แตใหมือขวามีน้ําหนักมากกวามือซายเล็กนอยโดยให   
      จบดวยมือขวา 

- ลงน้ําหนักมือซายมากกวามือขวา วิธีตีใชมือซายตีลงกอนแลวตามดวยมือขวา  
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สลับกันใหเกิดพยางคแถี่ๆ เนนน้ําหนักมือซายใหดังชัดเจนมากกวามือขวา
เล็กนอยโดยใหจบลงดวยมือขวา 

 
 ตีสะบัดขึ้นลง 

 - การใชมือซายตีลงไปหนึ่งเสียงและตามดวยมือขวาสองเสียงโดยใชความเร็ว    
      พอประมาณและในทางกลับกันใชมือขวาตีลงไปหนึ่งเสียงและตามดวยมือซายสอง  
      เสียงดวยความเร็วพอประมาณท้ังแบบการตีเรียงเสียงและขามเสียง 

 
 ตีประคบมือขวา 

- ตีหนึบ  ใชมือขวาตีลงไปปุุมของลูกฆอง แลวยังคงวางแตะไว คือ ไมยกมือและไมกด  
  มือท่ีลูกฆอง 

 - ตีหนับ  ใชมือขวาตีลงไปท่ีปุุมของลูกฆองแลวยกไมตีขึน้เพียงเล็กนอย เพื่อใหเกิด  
      เสียงกองกังวาน พอประมาณแลวจึงใชไมตีกดลงเพื่อหามเสียง 
 - ตีหนอด  ใชมือขวาตีลงไปท่ีปุุมของลูกฆอง แลวยกไมตีขึ้นเพื่อใหเกิดเสียงดังกังวาน 
   ยาวพอสมควร แลวจึงใชไมตีกดหามเสียง 

 
ครั้งท่ี 8 
เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องหนัง 

1. เมื่อสามารถบรรเลงหนาตะโพนและกลองทัดไดแลว  ควรใหเรียนรูกลองและหนาทับท่ีใช 
ประกอบการแสดง  โขน  ละคร  รํา  ระบํา  เชน  หนาทับพิเศษของกลองแขก  ไดแก  
หนาทับระบําส่ีบท  หนาทับโทนชาตรี  ไดแก  กินรีรอน มโนราหแบูชายันตแ เป็นตน  เพราะ
เป็นส่ิงท่ียากขึ้นไปอีก    ขั้นหนึ่ง    

2. เพิ่มเติมการบรรเลงท่ีเป็นเครื่องประกอบจังหวะท่ีใชประกอบเพลงภาษา  เพลงท่ีบรรเลง 
ในงานศพ เชน กลองยาว ตะโพนมอญ โทนชาตรี ต฿อก แตเว จะตองฝึกหัดไว เพราะวาจะ
ไดใชงานมากขึ้น นอกจากจะรูหนาทับตางๆแลว ยังจะตองรูไปอีกวาวงแตละวงใชเครื่อง
ประกอบอะไรบาง 

 
เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทซอ 

1. สาเหตุของการไมแมนเพลงเกิดจากหลายปัจจัยดวยกัน เชน การขาดความเช่ือมั่นในตัวเอง  
วิธีการแกไขคือตองขยันฝึกไลมือและฝึกซอมเพลงท่ีนักเรียนไมแมน ควรบรรเลงอยางนอย 
2-3 เท่ียวและควรเลนจากชาไปหาเร็ว 

2. การฝึกการบรรเลงควรจะฝึกจากงายไปยาก 
 
ครั้งท่ี 9 
เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องหนัง 

1. การฝึกกลองแขกนั้นใหฝึกตีหนาตาน หนาติงของตัวผู  หนาท่ัมหรือหนาตุม ใหฝึกตีให 
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ชัดเจน โดยหนาตานนั้นใชเพียงนิ้วตีท่ีหนาใหเสียงดังพอประมาณ สวนหนาติงใชนิ้วทั้งส่ีนิ้ว 
(ยกเวนนิ้วโปูง) ตีไปท่ีหนาติง กลองแขกตัวเมียก็ฝึกเหมือนกัน หนาตานจะใชเพียงนิ้วเดียว 
นิ้วชี้หรือกลางก็ได สวนหนาท่ัมนั้นใชนิ้วทั้งหานิ้วประกบกันแลวตีไปท่ีหนากลอง พอหัดจน
เสียงดีแลวจึงเริ่มตอหนาทับ 

2. การตอหนาทับจะตอหนาทับเบื้องตนกอน เชน หนาทับปรบไก หนาทับสองไม โดยฝึกใหตี 
เขาและตีประกอบเพลง โดยครูผูสอนจะยกตัวอยางเพลงมาพรอมกับอธิบายเบื้องตน 
จากนั้นครูผูสอนก็จะบรรเลงเพลงและใหผูเรียนฝึกตีเขากับเพลง 

 
เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทซอ 

1. การบรรเลงแลวเครื่องดนตรีเสียงเพี้ยนเกิดไดหลายอยาง พบไดในเครื่องดนตรีประเภทสีท่ี 
ตองใชนิ้วกดเพื่อใหเกิดเสียง ซอจะเพี้ยนงายเพราะไมมีตําแหนงเสียงบอกอยางระนาด จึง
เพี้ยนไดงาย  วิธีการแกไข  คือ  ใหผูเรียนสังเกตตําแหนงการใชนิ้วช้ี นิ้วกอย นิ้วนาง และ
นิ้วกลาง  กดใหตรงตําแหนงหรือเพื่อใหเกิดความแนนอนใหผูเรียนสามารถกําหนด
สัญลักษณแหรือทําเครื่องหมายไวท่ีสายซอ ในการกําหนดระดับเสียงตางๆ ท้ังสายทุมและ
สายเอก 

 
ครั้งท่ี 10 
เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องหนัง 

1. การฝึกการบรรเลงเครื่องหนังสามารถท่ีจะบรรเลงหนาทับตางๆได   เราก็ฝึกลองตีหนาทับ 
เขากับการ ขับรอง  โดยเริ่มจากเพลงสองช้ันงายๆ เชน เพลงแขกบรเทศ กลอมนารี  
สุดสงวน  เมื่อบรรเลงเขากับการขับรองเพลงงาย ๆ ได  ก็พยายามลองตีประกอบการขับ
รองเพลงสามช้ัน  สองช้ัน  และช้ันเดียว ครบเป็นเพลงเถา  เห็นวาสามารถปฏิบัติไดเป็น
อยางดีก็เพิ่มเติมในการรองเพลงท่ียากขึ้นไป  เชน  เพลงจําปาทองเทศ  เพลงสมิงทอง
มอญ  เพลงซึ่งมีหนาทับท่ียาวขึ้น เชน หนาทับระบําส่ีบท ซึ่งประกอบไปดวยดวยเพลง
พระทอง  เบาหลุด  บาหล่ิม  สระบุหรง  บรรเลงหนาทับกลองแขกเขากับการขับรองและ
การบรรเลง ซึ่งก็เป็นขั้นท่ีสูงขึ้นไป  ยากขึ้นไป  เมื่อสามารถตีกลองประกอบการบรรเลง
และการขับรองไดเป็นอยางดีแลว  ควรเพิ่มเติมในการบรรเลงท่ีเกี่ยวกับการแสดง 
อยางเชน การแสดงกระบี่กระบอง เป็นตน 

2. การเพิ่มเติมการบรรเลงเขากับการขับรองเพลงงายๆ ถึงเพลงท่ียากขึ้น เชน เพลงระบํา 
ส่ีบทแลวเรียนรูเกี่ยวกับเพลงกระบี่กระบอง ซึ่งแตละเพลงก็มีหนาทับของกลองแขกเขาไป 
มีหนาทับของกลองแขกนี้เพิ่มเติมเขามา เป็นหนาทับสองช้ันก็ดี เชา หนาทับลงสรง หนา
ทับสมิงทอง หนาทับ สระหมา  ประกอบดวยโยนแปลง เพิ่มเติมเพราะตองนําไปใช
ประกอบการแสดงกระบี่กระบอง  เมื่อเรียนหนาทับสระหมา ชวงแรกจะใหเรียนสระหมา
ไทยซึ่งมีความยาวอีกหนาทับหนึ่งเลยทีเดียว 

เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทซอ 
1. หลักในการวางนิ้วน้ําหนักของการกดนิ้วและน้ําหนักของการไกวคันชัก ควรฝึกปฏิบัติใหมี 

ความสัมพันธแตอเนื่องกัน  ผูฝึกตองมีความพยายาม คอยๆ ฝึกปฏิบัติตามขั้นตอน  การฝึก
ปฏิบัติในขั้นตอนนี้มีผลอยางยิ่งตอความชัดเจนของเสียงซอและพื้นฐานเบื้องตนท่ีนักเรียน
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ไดเรียนรู ซึ่งจะเป็นพื้นฐานท่ีดีท่ีสุด  ทําใหการฝึกปฏิบัติในกระบวนการขั้นตอนตอไปงาย
ขึ้น  

2. การฝึก  ควรฝึกจากงายไปหายาก  ผูเรียนจะเลียนแบบครูผูสอนในทุก ๆ ส่ิง เพราะการ 
ท้ังทานั่ง  ลักษณะการสี  ลักษณะการใชคันชัก ลักษณะการใชนิ้วกด  ลักษณะการ       
พรมนิ้ว ฯลฯ 
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สรุปองค์ความรู้   
เรื่อง  เทคนิคการบรรเลงดนตรีไทยที่น ามาใช้ในการเรยีนการสอน 
จากการท่ีคณะอนุกรรมการการจัดการความรูดานการเรียนการสอน  เรื่อง  เทคนิคการ

บรรเลงดนตรีไทยท่ีนํามาใชในการเรียนการสอนไดจัดกิจกรรมการสรางและแสวงหาความรูโดยจัด
ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูครูผูสอนสาขาดนตรีไทยของวิทยาลัยตามประเด็นความรูท่ีได จาก Tacit  
Knowtedge  สามารถนํามาประมวลและกล่ันกรองความรูและสรุปองคแความรูไดดังนี้ 
 
เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทซอ 
 เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทซอสามารถจัดเป็นหมวดหมูไดดังนี้ 
 
ส่วนประกอบของซอ 
รัดอก 

1. อุปกรณแท่ีนํามาทํารัดอกก็ควรจะใชสายนิ่ม ๆ  เชน สายเชือกดาย เชือกปุานท่ีมันนิ่ม ๆ   
2. การทํารัดอกซอจะตองใชดายหรือเชือกท่ีนิ่ม ๆ  เพราะวาใชเชือกหรือดายท่ีแข็งมันทําให 

เสียงซอแตก เสียงซอแตกนี่เกิดจากการกระทบกันของเสียงสายเอกและสายทุมกระทบกัน   
ถาใชดายนิ่ม ๆ  พันแลว มันจะทําใหการกระทบกระท่ังกันมนัลดลง 
 

หมอนซอ 
1. หมอนซออูก็ควรจะใหแกนขางในมันนิ่มจะใหยางลบหรือพันผาใหเสียงมันทุมพอสมควร 

 
สายซอ 

1. ขณะสีซอถามีเสียงแกลกกาก ๆ  เสียงไมใสเราจะตองเปล่ียนสาย  
2.  การเปล่ียนสายถาเป็นสายเอ็น  วิธีการก็คือเมื่อเปล่ียนสายเสร็จแลวขึงใหตึงแลว ควรจะ 

พันใหมันเป็นเกลียวแนน ๆ  เพื่อใหมีการรัดตัวและมีการยืดหยุนนอยท่ีสุด เสียงท่ีได        
ก็จะคงท่ี และสายซอท่ีนิยมใชกันสวนมากจะเป็นสายไหม  

 
ท่านั่ง 

1. ทานั่งในการบรรเลงซอจะตองนั่งพับเพียบ  ตัวตรง  ยกขอศอก  การยกศอกจะมีผลตอ
การสีซอ  สําหรับการนั่งของซอดวงใหนั่งพับเพียบไปทางดานซายและวางกระบอกซอไวท่ี
ขาซาย  เพื่อใหกระบอกซอสูงกวาขาทางดานขวา  เวลาชักคันชักจะไดไมติดขาดานขวา  
ซออูใหพับเพียบไปทางดานขวา  เพราะจะทําใหกะโหลกซออูสูงพอดีไมสูงเกินไป 

 
การจับซอ 

1. มือซายจะตองอยูใตรัดอกซอประมาณ 1 นิ้ว ยกศอกใหขนานกับลําตัว 
2. ใชมือขวาจับคันชักซอ หางจากหมุดปักไวประมาณ 1 ฝุามือของตนเอง  
3. การจับคันชักหงายมือจับคันชักแบบสามหยิบใหคันชักขนานกับพื้น ใชนิ้วนางสอดเขาไปใน 

ระหวางคันชัก นิ้วกอยอยูนอกหางมา โดยเรียงลําดับใหสวยงาม 
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4. การวางมือกอนท่ีจะกดนิ้วลงไปบนสายทุกครั้งตองเอานิ้วประสานกันเพื่อรักษาระยะหาง 
ของเสียง  ใหถางนิ้วกอยมือซายใหไดระดับเสียงท่ีถูกตอง  เพราะหากนิ้วกอยและนิ้วนาง
เสมอกันจะทําใหเสียงเพี้ยน 

 
การใช้คันชัก 

1. การสีซอท่ีดีตองเริ่มจากการลากคันชักใหเป็นเสนตรงโดยปลายทางขวาออกนอกตัว 
เล็กนอย  การฝึกคันชักตองสีเขา-ออกอยางสม่ําเสมอ  ตองสีเต็มคันชัก  และคันชักหามช้ี  
สวนการใชคันชักหนักเบาจะเป็นเพลงท่ีโศกโหยหวน  ผูเรียนตองทําความเขาใจอารมณแ
เพลงดวย 

2. การใชคันชักควรเริ่มใชคันชัก 1 กอน  สีสายทุมดวยคันชักออก  แลวสีสายเอกดวย       
คันชักเขา   และเมื่อสายเปลาจนคลองแลวก็เริ่มหัดลงนิ้ว  เริ่มต้ังแตสายทุมจะใชนิ้วช้ี  
นิ้วกลาง  และนิ้วนาง  สวนสายเอกจะใชนิ้วชี้  นิ้วนาง  นิ้วกลาง  และนิ้วกอย  

3. บทเพลงใดท่ีมีโนตลักษณะ 3 ตัวจังหวะ  จะตองใชการลักคันชัก   ในการฝึกลักคันชักนั้น 
ครูผูสอนตองฝึกใหผูเรียนสีลักทีละครึ่งคันชัก  โดยไมตองหยุดคันชัก  และตองใหเป็นเสียง
เดียวกันโดยใชคันชัก เขา – ออก  แตใหไดสามเสียง 

4. การใชคันชักเมื่อเริ่มตนเพลง คันชักจะออกแตพอหมดประโยคหรือจบวรรคตอนคันชัก 
จะตองเขาเสมอ และเมื่อผูเรียน ๆ ในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น  ควรเรียนเพลงเด่ียวเพื่อพัฒนา
ความรูความชํานาญของตนเอง  อยางนอยควรไดตอเพลงเด่ียว  ปีละ 1 เพลง 

5. วิธีการจับคันชักซอนั้นมี 2 แบบ  แบบหยิบสอง  แบบนี้จะใหเสียงท่ีแหลม  พริ้ว  สวนการ 
จับแบบสามหยิบ  จะทําใหสามารถบรรเลงไดรวดเร็วและรุนแรง 

 
การใช้นิ้ว 

1. หลักในการวางนิ้วน้ําหนักของการกดนิ้วและน้ําหนักของการไกวคันชัก ควรฝึกปฏิบัติใหมี 
ความสัมพันธแตอเนื่องกัน  ผูฝึกตองมีความพยายาม คอยๆ ฝึกปฏิบัติตามขั้นตอน  การฝึก
ปฏิบัติในขั้นตอนนี้มีผลอยางยิ่งตอความชัดเจนของเสียงซอและพื้นฐานเบื้องตนท่ีนักเรียน
ไดเรียนรู ซึ่งจะเป็นพื้นฐานท่ีดีท่ีสุด  ทําใหการฝึกปฏิบัติในกระบวนการขั้นตอนตอไปงาย
ขึน้  

2. การบรรเลงแลวเครื่องดนตรีเสียงเพี้ยนเกิดไดหลายอยาง พบไดในเครื่องดนตรีประเภทสีท่ี 
ตองใชนิ้วกดเพื่อใหเกิดเสียง ซอจะเพี้ยนงายเพราะไมมีตําแหนงเสียงบอกอยางระนาด จึง
เพี้ยนไดงาย  วิธีการแกไข  คือ  ใหผูเรียนสังเกตตําแหนงการใชนิ้วช้ี  นิ้วกอย  นิ้วนาง  
และนิ้วกลาง  กดใหตรงตําแหนงหรือเพื่อใหเกิดความแนนอนใหผูเรียนสามารถกําหนด
สัญลักษณแหรือทําเครื่องหมายไวท่ี    สายซอในการกําหนดระดับเสียงตาง ๆ ท้ังสายทุม
และสายเอก 
 

การเทียบเสียง 
ในการเทียบเสียงจะยึดเสียงของขลุยเพียงออเป็นเกณฑแ โดยจะต้ังสายทุมในตรงกับเสียง ซอล 

รับสายเอกตั้งใหตรงกับเสียง เร ระหวางเสียงของสายเอกและสายทุมของซอดวงนี้ จะมีเสียงคู 5 ระบบ
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เสียงซอดวงท่ีนิยมใชในเพลง โดยปกติจะต้ังแตเสียง G (ซอล) ถึง A (ลา) โดยท่ีเสียงลาท่ีจะอยูเหนือ
เสียงลาปกติอยู 1 ชวงเสียง  
 
วิธีการบรรเลง 

1. การฝึกหัดสีซอจะตองเริ่มจากการไลเสียง  ตองฝึกจากการสีสายเปลาท้ังสายเอกและ    
สายทุม  สีซ้ํา ๆ กันหลาย ๆ ครั้ง   เวลาสีเมื่อฟังแลวจะตองเป็นเสียงเดียวไมดังออดแอด  
สีจนกวาเสียงท่ีออกมาจะชัดเจน  การไลเสียงควรไลใหตรงบันไดเสียงมาตรฐาน  เชน ให
ตรงกับเสียงระนาด   เป็นตน 

2. เมื่อฝึกคันชักจนชํานาญแลวจึงเริ่มไลเสียงใหไลเสียงทีละ 4 ประโยค  เวลากดนิ้วก็ตองใช 
การหักขอนิ้วตรงปลายไมใชใหเอาตรงกลางนิ้วมากด   มันจะทําใหเสียงเพี้ยนได 

3. หลังจากใชคันชัก 1 คันชัก 2 คันชักแลว จนชํานาญแลว ใหเริ่มตอเพลง  เพลงบังคับ 
สําหรับซอก็คือตนเพลงฉิ่ง  ตนเพลงฉิ่งนั้นจะตองสีทุกวันและก็คันชักท่ีใชจะตองใชคันชัก 
1 คันชัก  ตอ 1 เสียงเทานั้น จะตองสีต้ังแตปลายคันชักจนถึงโคนคันชักท่ีจับ วิธีการสี  คือ 
สีใหสม่ําเสมอ อยาไปเนนท่ีคันชักใดคันชักหนึ่ง  เมื่อหมดคันชักแลวตองไมกระแทกคันชัก 

4. เวลาสีสายทุมก็ใหใชนิ้วนางดันหางมา  แตไมควรดันแรงจนเกินไปเพราะจะทําใหเสียงดัง 
กรอด ๆ   

5.   การกดสายควรกดแรงพอประมาณจะทําใหเสียงท่ีออกมาชัดเจน   
6.   การสีซอใหไดเสียงท่ีดี  จะตองใชคันชักยาวและตองสม่ําเสมอ  ถาใชคันชักส้ันจะทําใหสีไว 
      และเรงจังหวะ  แตถาสีคันชักยาว ๆ  เสียงจะดังและโต 
7. เทคนิคการพรมนิ้วนั้นใหปฏิบัติโดยการกดนิ้วใหมันถี่ๆ ตองฝึกทุกครั้งท่ีมีการสีเพลงตาง ๆ 

และผูเรียนทําความเขาใจใหไดวาพอถึงประโยคนี้เราสามารถพรมนิ้วได  การพรมนิ้วจะ
เป็นเทคนิคขั้นสูงซึ่งตองนําไปใชในเพลงเด่ียว  การสีนิ้วพรมเปิด คือ  สีกดนิ้วลงท่ีสายใน
ลักษณะแตะขึ้นแตะลงชา ๆ  การสีนิ้วพรมปิด คือ สีกดนิ้วลงท่ีสายในลักษณะแตะขึ้นแตะ
ลงถี่ ๆ  การพรมจะเริ่มฝึกแบบพรมปิดกอน คือ  คือเขยาเสียงเขยาสายใหเกิดพรมปิด  
พรมปิดนี้จะใชก็ตอเมื่อใชเสียงยาว ๆ ลากเสียงยาวๆ วิธีการก็คือ ถากดนิ้วช้ี ก็ใชนิ้วกลาง
ประคบ กด ๆ ปลอย ๆ ใหหาง ๆ กันตามระยะทางของเสียง 

8. การสีแบบขับไม คือ การสีคลอไปกับเสียงคนรอง  จะทําใหเกิดเสียงท่ีสอดคลองกับ     
ทํานองเพลง  ทําใหคนรอง ๆ ไมมีเพี้ยน 

9. การสีแบบไกวเปล  คือ  การสีใหมีเสียงดังตลอดคันชัก โดยเสียงไมขาด ในตอนตนและ 
ตอนปลาย  โดยมีจังหวะท่ีสม่ําเสมอ 

 10. การสีแบบฉุยฉาย  คือ  การสีใหมีเสียงหนักเบามีความชัดเจนทุกวรรคและทุกจังหวะ 
11. การสะบัด  การสะบัด  มีอยู 2 กรณี  คือสะบัดนิ้วและสะบัดคันชัก  การสะบัดนิ้วนั้น 

ใหใชคันชักดึงออกหรือดึงเขาในลวดเดียว  ถาเราจะสะบัดคันชักดวยก็ตองใชคันชัก เขา 
ออก เขา 

12. เทคนิคการรูดสายก็คือใหเอานิ้วชี้ข้ึนไปแทนนิ้วนางหรือนิ้ว 3 แลวตอจากนั้นก็เลนท้ังบน 
ควบกันท้ังสองสายเหมือนอยางกับวาเราเลนเสียงขางลาง วิธีนี้จะใชรูดสายเอกหรือสายทุม
ก็ไดเชนกัน  พอจะรูดข้ึนชวงบนก็ใหเอานิ้วช้ี (นิ้ว1) ไปแทนนิ้วนาง (นิ้ว3) แลวจะเลนชวง
บนไดอยางสบาย ถาจะเลนชวงบนขึ้นไปอีกทอดหนึ่งก็ปฏิบัติเชนเดียวกัน  การเลนชวงบน
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นี้ใหแลนท้ังสายเอกและสายทุมไมใชรูดสายใดสายหนึ่งมันยอมทําใหเสียงเพี้ยน  การท่ีจะ
เล่ือนนิ้วชี้ไปแทนนิ้วนางไดนั้น ทางของเพลงตองเปิดใหสามารถรูดสายไดดวย  ถาทํานอง
ตรงนั้นมันไมเปิดชองใหรูดนิ้วได  เราก็ตองคิดดัดแปลงทํานองดังกลาวใหเหมาะสมแกการ
รูดเสียกอน 

13. การฝึกคันชักรัว  คือ  การใชปลายของคันชักสีเขาออกสลับกันดวยพยางคแถี่และเร็วที่สุด  
ปฏิบัติหลาย ๆ ครั้ง จนกระท่ังรัวไดสนิทแทบจะเป็นเสียงเดียวกันจึงจะใชได การรัวนี้จะ
ทําใหดีไดยาก  จึงตองหมั่นฝึกซอมบอยๆ 

14. การฝึกคันชักสะอึก  บางครั้งเราตองใชคันชักสะอึกหรือบางคนเคาเรียกวาคันชักสะอื้น ใช 
ในการสีเพลงเศรา ๆ  ก็มักจะตองใชคันชนิดนี้  การใชคันชักดังกลาวนี้  เราะจะตองเกร็ง
กลามเนื้อแขน แลวคอย ๆ  เสือกคันชักเขาใหขาดเป็นหวง ๆ  ฟังเหมือนเสียงสะอึก  
เหมือนเสียงรองไหฮึก ๆ ๆ ๆ  แตมีขอระวังอยูอยางหนึ่งในการเกรง็แขนใหดี  ถาเกร็งไมดี
คันชักมันจะหนืด และไมพอในการสะอื้น  พอสะอึกไปไดสัก 2-3 สะอึกมันจะหมดคันชัก  
ดังนั้นตองชักคันชักใหยาว  และตองใชคันชักเขา  

15. การสีเก็บ คือ การสีดวยพยางคแถี่ ๆ โดยตลอดเป็นทํานองเพลง 
16. สีนิ้วประ คือ การสีสายเปลาใชกลางนิ้วของนิ้วกลางแตะขึ้นลงท่ีสาย 
17. สีครั่น คือ การใชนิ้วกดยืนเสียงตามดวยนิ้วกลางและใชนิ้วกลางเล่ือนขึ้นเล่ือนลง 
18. การบรรเลงแลวเครื่องดนตรีเสียงเพี้ยนเกิดไดหลายอยาง พบไดในเครื่องดนตรีประเภทสีท่ี 
19. ตองใชนิ้วกดเพื่อใหเกิดเสียง ซอจะเพี้ยนงายเพราะไมมีตําแหนงเสียงบอกอยางระนาด    

จึงเพี้ยนไดงาย  วิธีการแกไข  คือ  ใหผูเรียนสังเกตตําแหนงการใชนิ้วช้ี นิ้วกอย นิ้วนาง 
และนิ้วกลางกดใหตรงตําแหนงหรือเพื่อใหเกิดความแนนอนใหผูเรียนสามารถกําหนด
สัญลักษณแหรือทําเครื่องหมายไวที่สายซอ ในการกําหนดระดับเสียงตาง ๆ ท้ังสายทุมและ
สายเอก 

20. การฝึกซอมการบรรเลงควรทําอยางคอยเป็นคอยไป  โดยซอมจากแนวชา  แนวปานกลาง   
และแนวเร็ว  และควรฝึกซอมหลาย ๆ ครั้ง  ฝึกบอย ๆ จะชวยใหเกิดความแมนยํา  จะทํา 
ใหสามารถบรรเลงไดเร็วขึ้น  ผูบรรเลงจะสามารถบรรเลงไดทันจังหวะ 

 
เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทจะเข้ 

เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทจะเขสามารถจัดเป็นหมวดหมูไดดังนี้ 
 

วิธีการบรรเลง 
1. การบรรเลงจะเขควรเริ่มตนจากการวางพื้นฐานท่ีดี  การจับเครื่องมือ  การนั่ง  การวางนิ้ว   

การใชไมดีด  การพันไมดีดและการไลเสียง  พอไดการจับเครื่องมือท่ีถูกตองแลว  การฝึก
ปฏิบัติขั้นตอนตอมาคือ การไลเสียงจากเสียงตํ่าไปเสียงสูงและการฝึกเสียงเขาออกเพียง
อยางเดียว  การฝึกการดีดไมออกไมเขาตองใหมีน้ําหนักเทากัน 

2. เมื่อไลเสียงจนเสียงไมบอดแลว  จึงเริ่มตอเพลงโดยใชเพลงพื้นฐานก็คือ  ตนเพลงฉิ่ง  ซึ่ง 
เป็นเพลงท่ีสามารถใชไลมือได  การฝึกเพลงตับตนเพลงฉิ่ง  จะชวยใหน้ําหนักไมดีด
สม่ําเสมอ  ผูฝึกควรใหแมนเสียง  แมนนิ้ว 

3. เทคนิคการรัว  ฝึกโดยใหผูเรียนดีดออก-เขาตามจังหวะแลวใหเรงจังหวะออก-เขาใหมัน   
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ถี่ข้ึน  การรัวจะตองเริ่มรัวดวยไมเขาและจบดวยไมเขาเชนเดียวกัน   
4. เพลงจากเพลงตนเพลงฉิ่ง ใหผูเรียนนํามาใชในการที่จะเรียนรูในเรื่องของกลุมตัวโนตใน 

เรื่องของการใชเสียงท่ีใชนิ้ว  
5. จะตองการพัฒนาศักยภาพผูเรียนโดยการฝึกปฏิบัติซ้ํา  ตองแมนนิ้ว แมนเสียง และจาก       

ตนเพลงฉิ่ง  เริ่มพัฒนามาใชกระทบสาย  เริ่มใชการสะบัดเสียงเดียว การกระทบสาย       
3 สาย   

6. การดีดแบบดําเนินกลอนหลัก คือ ฝึกมือเพลงตับตนเพลงฉิ่งทุกคนทุกวัน 
7. การฝึกดีดเพลงมูลงเพื่อเนนการใชนิ้ว แมนเสียงตามหลักการบรรเลงจะเขตามลําดับข้ัน 
8. การแปลทํานอง ทางฆอง ยึดทางฆองของวงปี่พาทยแในตับตนเพลงฉิ่งมาเทียบเคียงกับทาง 

บรรเลงของจะเข เพื่อใหนักเรียนคํานึงถึงหลักและวิธีการตามจารีตของจะเขท่ีมีแนวดําเนิน
ทํานองเดิมไปตามทํานองเพลง และบรรเลงเป็นพวกหนาในวง 

9. หนาท่ีในวงดนตรี จะเขมีเสียงดังชัดเจน ดังนั้นตองรูหนาท่ีของตนเอง จะบรรเลงกอน-หลัง 
ในชวงใดตองแมนเพลงจะรัวตองรัวอยางหมดจด ตามหองเพลงท่ีตนบันทึกโนตเป็นหลัก 
จะสะบัดควรจะมาก-นอยเพียงใด ตองมีความชัดเจนและดําเนินทํานองหนัก เก็บบางไป
พรอมกับซอดวง 

10. การฟังเป็นทักษะสําคัญในการเรียนและการบรรเลงดนตรีเป็นอยางยิ่ง   เพื่อใหเขาใจถึง   
วิธีการบรรเลง  ขั้นตอน   อารมณแเพลง 

 
เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทปี่ 
 เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทปี่สามารถจัดเป็นหมวดหมูไดดังนี้ 
 
คุณสมบัติของผู้เป่าปี่ 

1. ผูท่ีเรียนปี่จะตองเป็นผูท่ีมีปอดแข็งแรง  ดังนั้นครูตองมีวิธีการท่ีเลือกผูท่ีจะมาเรียนปี่ 
โดยเฉพาะในการเลือกเด็กนักเรียนเพื่อเรียนปี่ ในสมัยโบราณการคัดเลือกเด็ก  ครูจะให
นักเรียนวิ่งรอบสนามสองรอบ  หากเด็กคนใดไมหอบแสดงวาปอดแข็งแรง แตหากคนใดมี
อาการหอบแสดงวาเด็กคนนั้นปอดไมแข็งแรง เพราะปอดเป็นส่ิงท่ีสําคัญสําหรับคนเปุาปี่ 

2. ผูท่ีเปุาปี่ไดจะตองมีความพรอม 2 อยางดวยกันคือ 
 
 ความพรอมภายใน   

ความพรอมภายในไดแกความอดทนความละเอียดรอบครอบ ความเป็นผูมีเหตุผล 
ความเป็นผูมีสติมีสมาธิดี ความสามรถในการตัดสินใจในการใชล้ินปี่ และล้ินของ
ตนเองความสามารถในการใชนิ้วมือ รวมท้ังการใชอวัยวะในการหายใจใหเกิดลมเขา
ออกอยางเรียบสม่ําเสมอ 
 

 ความพรอมภายนอก   
ความพรอมภายนอกในท่ีนี้หมายถึง การศึกษาหาความรูจากครู  ประสบการณแ
ตลอดจนอุปกรณแท่ีใชในการบรรเลงแยกได 2 สวนคือ ความรู อุปกรณแ   
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การตัดลิ้นปี่ 
1. อุปกรณแในการเรียนปี่  ปี่เป็นเครื่องดนตรีที่ตองอาศัยความพรอมจากอวัยวะตาง ๆ  ของ 

รางกายเขาชวย จึงจะเกิดเป็นเสียงได ซึ่งตางจากเครื่องดนตรีชนิดอื่นท่ีไมใชเครื่องเปุา
นอกจากนี้ผูท่ีจะเปุาปี่ท่ีดี จะตองทําการฝึกจนชํานาญและใชระยะเวลาในการฝึกฝนมาก 
ในทางตรงกันขามถึงแมผูเปุาปี่จะมีความชํานาญเพียงใดแตถาคุณภาพของปี่ท่ีเปุามี
คุณภาพดีไมเพียงพอสัดสวนท่ีถูกตองก็ไมสามารถจะบันดาลใหเป็นเสียงท่ีไพเราะนาฟัง
และถูกตองขึ้นมาได  

2. อุปกรณแการเรียนของปี่ท่ีสําคัญก็คือล้ินปี่  ซึ่งทําจากใบตาล  ใบตาลท่ีจะนํามาทําล้ินปี่ควร 
เลือกใบตาลท่ีหนา   เพราะการใหเด็กฝึกกับล้ินท่ีหนักจะทําใหเด็กนักเรียนฝึกเปุาไดเต็มท่ี 
ทําใหไดเสียงท่ีชัด  

3. ล้ินปี่เป็นอุปกรณแสําคัญยิ่งท่ีผูเรียนเปุาปี่จะตองรูจักสรางดวยตนเองซึ่งจะตองใชวิธีเรียนรู 
การฝึกหัดเป็นเวลานานพอสมควร วิธีการสรางล้ินปี่ ล้ินปี่เป็นอุปกรณแช้ินสําคัญอันหนึ่ง ซึ่ง
ประกอบดวยส่ิงสําคัญ 3 สวน ไดแก 1. กําพวด ทําดวยโลหะทองเหลืองบัดกรีให เป็น
หลอด  2. ใบตาล 3. เชือกผูกล้ินปี่ สวนประกอบท้ัง 3 นี้จะตองมีคุณภาพสัดสวนถูกตอง
ประกอบกับเลาปี่ท่ีมีคุณภาพ และผูเปุาท่ีมีความสามารถซึ่งจะสามารถบันดาลใหเป็นเสียง
ท้ัง 24 เสียงได การสรางล้ินปี่เป็นงานท่ีตองใชความประณีตละเอียดออน 

4. ล้ินปี่ท่ีดีจะขึ้นอยูกับความหนาของใบตาล  ความบาง กวาง แคบ ส้ัน ยาว ของกําพวด   
ความออนแกของใบตาล  ความเล็ก ใหญ ออน และแข็งของเชือกส่ิงเหลานี้จะตองใชขนาด
พอเหมาะท้ังส้ิน 

5. เครื่องมือในการฝึกหัดตัดล้ินปี่ประกอบดวย  ใบมีด  ใบตาล  ไมฉนวน  เชือก 
6. เทคนิคการหาใบตาล  ตองเป็นตนตาลท่ีขึ้นในที่สูงแหงแลง  ใบตาลตองเป็นใบตาลตัวผู   

เนื้อละเอียดไมหยาบ  ใบตาลจะแกรง  แหงไมอมน้ํา  ใบตาล 
7. กําพวดปี่  การเลือกกําพวดตองเลือกดูกําพวดท่ีพอดี ถาเล็กเกินจะเปุาไมออก ถาหนักเกิน 

จะทําใหผูเปุาเหนื่อยและแยขณะเปุา 
8. ในการมัดล้ินปี่ก็ตองใชดายดิบมาทําการควั่นเป็นเชือก  เทคนิคในการฟั่นเชือกก็มี 

หลากหลายไป สมัยปัจจุบันเคาก็เขาควั่นเชือกแบบโบราณ ควั่น 3 ทบ 4 ทบ  ถึงจะนํามา
เขากัน  เพื่อความแนนของเชือกใหใชสวานในการเขาเชือก  เวลาควั่นก็อยาใหมันใหญเกิน  
ถาใหญเกินมัดคอลนเชือกมีขนาดใหญมากไมสมดุลกับล้ินปี่) พอลนแลวมันก็จะทําใหคอรั่ว 
พอคอล้ินปี่รั่วมันก็จะกินลม เราก็ตองควั่นนับเสนวากี่เสน แตวาเชือกของดายดิบก็ตอง
ประมาณสัก 3 เสนเวลาฟั่นเชือก  นํามามัดตัดใหไดตามท่ีตองการ   

9. ล้ินปี่ เมื่อเราทําเสร็จแลว  เมื่อเราจะเปุาเสร็จเราควรนําไปลางใหสะอาด  เช็ดใหแหง      
ใสกลองใหลมถายเทได เพราะถามันอับมันก็จะทําใหเนาเหม็น และเมื่อเปุาเสร็จแลวอยา
ท้ิงล้ินปี่ใหมันเกะกะคนเดินไปเดินมาอาจเหยียบทําใหล้ินปี่เสีย 

 
การนั่ง 

เทคนิคการนั่ง การนั่งตองนัง่พับเพียบ หลังตรงเพราะการนั่งหลังคอมจะทําใหระดับลมท่ี 
ออกมาจากทรวงอกผานปี่ไดไมสะดวกหากนั่งถูกตองจะสามารถทําใหลมออกไดดี 
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การระบายลม 
1. เทคนิคการบรรเลงดนตรีไทยท่ีมาใชการเรียนการสอน การจับเครื่องมือแตละชนิดให 

ถูกตอง การไลเสียงตองมีความชัดเจน เมื่อปฏิบัติไดคลองแลว จึงใหฝึกในรูปแบบทํานอง
เพลง และเมื่อนักเรียนสามารถปฏิบัติไดแลว ครูจะมีเทคนิคในการสอนอีกคือเรื่องการ
ระบายลม อาจจะฝึกดวยการใหนักเรียนเปุาหลอดกาแฟในแกวน้ํา เปุาแลวเสียงไม
หายขาดหรืออาจนําใบตองมาพันเป็นหลอดแลวหัดเปุา นี่คือวิธีการฝึกเทคนิคระบายลม 

2. เทคนิคการฝึกหัดระบายลม การระบายลมเป็นลักษณะการเปุาปี่อยางหนึ่งท่ีมีขบวนการ 
เป็นขั้นตอน จนสามารถส่ังเปล่ียนลมไดตลอดเวลา โดยลมท่ีเปุาออกไปไมขาดชวงเลย เริ่ม
ต้ังแต 

     - เปุาลมตรงจากปอดของตนเอง ออกแรงเปุาประมาณครึ่งหนึ่ง 
     - นําลมท่ีเหลืออีกครึ่งหนึ่ง มาเก็บไวที่กระพุงแกม 
     - พองแกมของตนออกรับ 
     - ปิดชองทางเดินลมท่ีเช่ือมตอจากคอดานใน ล้ินสําหรับปิดเปิดนี้จะมีอันเดียว เมื่อปิด  
             ชองระหวางปากไปสูหลอดลมเขาสูปอดแลว ชองลมจากจมูกเขาสูหลอดลมก็จะเปิด  
            ใหหายใจเขาสูปอดทางดานนี้ 

- เบงกลามเนื้อที่กระพุงแกม ดันลมในปากออกไป (ชองท่ีลมออกแรงมากตองทําให   
  เป็นชองแคบ ๆ ) 

     - ในขณะท่ีแกมเริ่มคัดลมออก ใหเริ่มหายใจเขาทางจมูก 
- เมื่อหายใจสูดลมเขาปอดไดแลว ก็ปลอยออกสูชองเสริมลมในปากท่ีกําลังจะหมด   
  โดยเริ่มนําขั้นที่ 1 มาใชใหมใหตอเนื่องกันไปเป็นลําดับ ถาปฏิบัติดังนี้ก็จะสามารถมี  
  ลมเปุาออกทางชองปากไดตลอดเวลาซึ่งเรียกวิธเีหลานี้วา “วิธีระบายลม” 
- ส่ิงท่ีควรระวังคือ ตองหายใจเขาปอดดวยความรวดเร็ว กอนท่ีลมในกระพุงแกมจะ 
- หมดลง เพราะถาหากหายใจเขาภายหลังลมในกระพุงแกมหมด จะทําใหลมท่ีเปุา 
  ออกจากปากขาดตอนลง การระบายลมนี้ ผูเปุาปี่ทุกคนจะตองฝึกจนชํานาญ จน  
  ระบายลมไดทุกเสียงและแยกการระบายลมออกจากการดําเนินทํานองเพลงได   
  (ขณะระบายลม การดําเนินทํานองเพลงจะตองไมหยุดชะงัก 

 
เสียงของปี่ 

เสียงของปี่ในท้ังหมดมี 24 เสียง สามารถแบงเป็นกลุมได 3 กลุม  โดยเรียงเป็นชวงดังนี้  
1. ชวงท่ี 1 ต้ังแตชวงท่ี 1 - 6  เราเรียกวา  เสียงตอหรือทางตอ เรียกวาเสียงชวงท่ีตํ่าลงไปถึง 

เสียงตํ่าท่ีสุด  
2. ชวงท่ี 2 ต้ังแตเสียงท่ี 7 - 15  เรียกวาทางกลาง หมายถึงเสียงท่ีอยูตรงกลางไมสูงไมตํ่า 

เป็นเสียงท่ีใชมากท่ีสุดในการดําเนินทํานอง 
3. ชวงท่ี 3 ต้ังแตเสียง 15 - 24 เรียกวาเสียงแหบหรือทางแหบหมายถึงเสียงท่ีสูงไปถึงเสียงท่ี 

สูงท่ีสุด 
 
 
 



เทคนิคการบรรเลงดนตรีไทยท่ีน ามาใช้ในการเรียนการสอน หน้า 50 
 

วิธีการบรรเลง 
1. วิธีการไลเสียงตองไลทีละเสียง  การไลเสียงตองใชระยะเวลานานซึง่แตละคนจะใช 

ระยะเวลาไม เทากันเพราะลมของแตละบุคคลมีไมเหมือนกัน  น้ําหนักของลมท่ีเปุาออกมา
มีความแรงไมเทากัน 

2. สําหรับเพลงแรกในการฝึกหัดนั้นคุณครูเทียบ คงลายทอง กําหนดใหผูเริ่มหัดเปุาปี่ทุกคน     
เริ่มฝึกดวยเพลงเตากินผักบุงกอน เพราะเพลงนี้จะชวยใหผูเรียนรูอยางกวางขวาง ไดดีกวา
เพลงอื่นๆ จากเหตุผลดังนี้ 

      - เพลงเตากินผักบุงเป็นเพลงท่ีฝึกหัดการแจกนิ้วไดกวางขวาง ท้ังเสียงแหบ  เสียงตรง  
  และเสียงตอ 

      - ประดิษฐแทํานองใหมีเสียงส้ันและยาวไดงาย 
      - เพลงนี้มี 3 ทอน แตละทอนมีความหมายไมมาก ทําใหสะดวกในการจดจํา 
      - เพลงเตากินผักบุง สามารถเปล่ียนระดับเสียงจากเสียงในเป็นเสียงนอกไดงาย โดย 

  ฝึกใหผูเปุาไดรูจักการใชนิ้วและดําเนินทํานองเป็นอีกแบบหนึ่ง เพราะเมื่อเปล่ียน 
  ระดับเสียงการดําเนินทํานองท่ีเคยสะดวกในทางในจะเกิดอุปสรรค ผูสอนจะตอง 
  หาทางแกอุปสรรคเหลานี้ใหผูเรียนไดเห็นและปฏิบัติเป็นตัวอยาง เห็นเป็นแนวทาง 
  นําไปใชในโอกาสตอไป หากการดําเนินทํานองของตนในเพลงอื่นๆเกิดอุปสรรคก็จะ 
  ชวยตัวเองได 

 
เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทระนาดเอก 

เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทปี่สามารถจัดเป็นหมวดหมูไดดังนี้ 
 
การนั่ง 

การนั่ง  ลักษณะของการนั่งตองนั่งทาขัดสมาธิ ตัวตองตรงอยูกึ่งกลางระนาดเอกไมเอียง           
ไปขางใดขางหนึ่ง 
 
การจับไม้ 

1. การจับไม ลักษณะการจับมีอยู 3 แบบ คือ  แบบปากไก  แบบปากกา  และแบบ 
ปากนกแกวเมื่อจับไดแลวก็  วิธีการจับคือใหไมระนาดอยูตรงกลางรองฝามือพอดี  ใหไม
ระนาดพาดกลางรองแลวกําใหมิด  ทุกนิ้วตองกําอยูท่ีไมระนาด  ท้ังซายท้ังขวา  และ   
ความยาวของการจับไมนั้นใหวัดจากกึ่งกลางผืนระนาดมาท่ีปลายผืนระนาด  และใหนิ้วช้ี
อยูตรงท่ีปลายผืนพอดี  การจับจะไดลักษณะความยาวกําลังพอดี  การจับไมควรคว่ํามือ  
ลงกับผืน  คว่ํามือแลวใหแขนต้ังฉากท้ังสองขาง   

2. ในการจับไมในแตละแบบจะใหคุณภาพเสียงท่ีไมเหมือนกัน  การจับแบบปากไกจะให 
คุณภาพเสียงท่ีหนักแนน  การจับแบบปากกาจะใหคุณภาพเสียงท่ีใส  การจับแบบ
ปากนกแกวจะใหคุณภาพเสียงนุมนวล  ซึ่งการจับนี้จะขึ้นอยูกับผูบรรเลง  
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วิธีการบรรเลง 
1. การฝึกระนาดเอก เริ่มจากการตีฉาก  ตีฉากคือการท่ีตีเสียงใดเสียงหนึ่งเป็นคูแปด แขนท้ัง 

สองขางตีลงบนผืนพรอมกัน  เมื่อตีฉากไดแลวขั้นตอไปใหเริ่มตีไลเสียงคูแปดขึ้นลง  เมื่อ
ผานการตีฉากไดแลวตอไปคือการไลมือเพื่อใหเกิดความอดทนและความพริ้วไหว 

2. เทคนิคการตีฉากในการบรรเลงระนาดเอก อันดับแรกจะตองใหเด็กนั่งตัวตรง แขนตองต้ัง 
ฉากกับลําตัว  ในการตีฉากมือท้ังสองขางตองลงพรอมกัน  ขณะตีใหเด็กจัดระเบียบแขน
และน้ําหนักมือใหลงพรอม ๆ กัน เสียงท่ีออกมาก็ตองดังเทากัน  

3. การไลมือ  วิธีการไลคือใหบรรเลงจากชา ๆ ไปเรื่อย ๆ แลวความเร็วจะเพิ่มมาโดย 
อัตโนมัติ  การตีฉากตองใหน้ําหนักมือเทากัน  และควรใชเวลาในการตีไมตํ่ากวา 2 ช่ัวโมง  
การตีนั้นเมื่อตีจนไดความเร็วสูงสุดแลวจึงจะหยุดตี  ทําในลักษณะนี้ ทุก ๆ วัน หลังจาก
การไลฉาก ส่ิงท่ีตองปฏิบัติตอมาคือการไลแนว  โดยการเริ่มต้ังตนจากจังหวะความเร็วท่ี
ตัวเองตีไดสบายไลจากชา ๆไปจนถึงความเร็วสูงสุด  บรรเลงไปเรื่อย ๆ  ประโยชนแของการ
ไลแนวคือทําใหเราตีระนาดไดอืด  ตีระนาดรอนและไหว  

4. การสะเดาะสะบัด เป็นการบรรเลง 3 พยางคแ หรือ 3 เสียงติดกัน โดยการสะบัดคือการ 
บรรเลง 3 พยางคแ 3 เสียง แตใหมีความรูสึกวาเป็นเสียงเดียว สวนการสะเดาะใหยืนอยู
เสียงใดเสียงหนึ่ง แตบรรเลง 3 พยางคแใหถ่ีท่ีสุด เร็วที่สุด เทาท่ีจะทําได  

5. เทคนิคการกรอระนาดคือ  การตีไปลงผืนระนาดโดยมือท้ังสองขางสลับกันโดยใหมือซาย 
ลงกอนตามดวยมือขวาสลับกัน ใหยืนอยู ท่ีเสียงใดเสียงหนึ่ง  การกรอท่ีดีตองมีความ
ละเอียด  ความถ่ี  ความถ่ีก็คือความเร็วและตองชัดเจน น้ําหนักมือท้ังสองขางตองเทากัน  
ไมดังขางใดขางหนึ่ง  การกรอตองใชกําลังจากลําแขน  ถายโอนไปยังขอมือแลวสงผานไป
ยังนิ้วมือในการเกร็งกําลังและบีบมือจิกนิ้วลงไปท่ีไมตี  เพื่อจะชวยใหการกรอระนาดมี
น้ําเสียงมีคุณภาพเสียงท่ีดี 

 
เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทฆ้องวง 
 เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทฆองวงสามารถจัดเป็นหมวดหมูไดดังนี้ 
 
การนั่ง 

เทคนิคการบรรเลงฆองวงใหญ ลําดับแรกคือวิธีการนั่ง การนั่งก็เชนเดียวกับการบรรเลง    
ดนตรีไทย  คือ  นั่งตัวตรง  หลังไมงอ   การบรรเลงฆองวงสวนใหญจะนั่งทาขัดสมาธิ  นั่งตรงกลาง   
ของฆอง 
 
การจับไม้ 

วิธีการจับไม มี 3 แบบ  คือ  แบบปากกา  แบบปากไก  แบบปากนกแกว  วิธีการบรรเลง
จะตองจับไมแลวคว่ํามือ อันดับแรกการเหยียดมือตองคว่ํามือใหแขนทั้งสองขางตรง ขนานกับลําตัว 
 
วิธีการบรรเลง 

1. วิธีการตีฆองวงใหญ  ลักษณะการตีตองตีใหหนาไมตีต้ังฉากกับลูกฆอง  ตีถูกตรงกลางปุุม 
ฆองใหเต็มปื้น  ใชขอมือและกลามเนื้อแขนเป็นหลัก  ควรยกไมตีสูงพอสมควร (ประมาณ   
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5-6 นิ้วฟุต) ในขั้น 1-3  ขณะเตรียมปฏิบัติ หามใชขอศอกทาวไปสวนใดสวนหนึ่งของ   
ฆองวง 

2. การตีฉากเชนเดียวกับระนาด  ลักษณะการตีฉากคือ  ต่ีคู 4  หรือคู 8  ก็ได   การตีใหมือ 
ท้ังสองขางตีลงไปท่ีฆองใหเทา ๆ กัน เพื่อใหฟังแลวเป็นเสียงเดียวกันในการบรรเลงเพลง
แตละเพลง 

3. วิธีการตีไลเสียงทีละมือขึ้นลงใชมือซายตีท่ีลูกท่ัง (ลูกทวน) หรือลูกท่ีมีเสียงตํ่าสุด ซึ่งอยู 
ทางซายมือของผูบรรเลง และตีเรียงเสียงขึ้นไปจนไดคูแปดกับลูกท่ัง คือครึ่งวงของลูกฆอง
แลวเปล่ียนไปใชมือขวาไลตอจนถึงลูกยอดหรือลูกท่ีมีเสียงสูงสุด ซึ่งอยูทางขวามือของผู
บรรเลง และในทํานองกลับกันใชมือขวาตีท่ีลูกยอดไลเรียบเรียงลงมาใหไดคูแปดกับลูก
ยอด แลวเปล่ียนไปใชมือซายไลเรียงเสียงลงมาจนถึงลูกท่ัง 

4. ตีไลเสียงสลับมือ  การตีสลับมือซายมือขวาจากเสียงตํ่าสุดไปหาเสียงสูงโดยใชมือซายตีลง 
ไปกอนและตามดวยมือขวา เมื่อมือขวาตีถึงลูกยอด (เสียงสูงสุด) ใหตีถอยลงมาโดยเริ่ม
ดวยมือซายตีลงท่ีลูกกรองยอดกอน ตามดวยมือขวาตีลงท่ีลูกยอดแลวตีสลับกับลงมาจนถึง
เสียงตํ่าสุด 

5. ในการฝึกตีฆองวงใหญแบบตีสองมือพรอมกันเป็นคูตางๆ  มีวิธีการตีแบบตาง ๆ ดังนี้ 
- ลงน้ําหนักมือเทากัน ใชมือซายและมือขวาตีลงไปท่ีลูกฆองพรอมกัน โดยใชน้ําหนัก  
  มือท้ังสองเทากัน 

  - เนนน้ําหนักมือขวามากกวามือซาย ใชมือซายและมือขวาตีลงไปท่ีลูกฆองพรอมกัน 
   ท้ังสองมือโดยเนนน้ําหนักมือขวาท่ีตีลงไปใหดังชัดเจนกวามือซายเล็กนอย 

- เนนน้ําหนักซายมากกวามือชวา มือซายและมือขวาตีลงไปท่ีลูกฆองพรอมกันท้ังสอง 
  มือโดยเนนน้ําหนักมือซายท่ีตีลงไปใหดังชัดเจนกวามือขวาเล็กนอย 

 6.   การตีกรอคูตาง ๆ 
  - ลงน้ําหนักมือเทากัน โดยการใชมือซายตีลงกอนแลวตามดวยมือขวาสลับกันใหเกิด 

   พยางคแถี่ ๆ  ลงน้ําหนักมือขวามากกวามือซาย วิธีตีใชมือซายตีลงกอนแลวตาม   
      ดวยมือขวาสลับกันไปเกิดพยางคแอื่นถี่ๆ แตใหมือขวามีน้ําหนักมากกวามือซาย 
      เล็กนอยโดยใหจบดวยมือขวา 

  - ลงน้ําหนักมือซายมากกวามือขวา วิธีตีใชมือซายตีลงกอนแลวตามดวยมือขวา 
            สลับกันใหเกิดพยางคแถี่ๆ เนนน้ําหนักมือซายใหดังชัดเจนมากกวามือขวาเล็กนอยโดย 
            ใหจบลงดวยมือขวาตีสะบัดขึ้นลงการใชมือซายตีลงไปหนึ่งเสียงและตามดวยมือขวา 
            สองเสียงโดยใชความเร็วพอประมาณและในทางกลับกันใชมือขวาตีลงไปหนึ่งเสียง 
            และตามดวยมือซายสองเสียงดวยความเร็วพอประมาณท้ังแบบการตีเรียงเสียงและ 
    ขามเสียง 
6. การตีประคบมือ การตีประคบมือเราตีเพื่อเวลาบรรเลงเป็นวงเสียงจะไมดังเกนิไปแลวกลบ 

เสียงเครื่องดนตรีอื่นๆ เพื่อใหเกิดความไพเราะยิ่งขึ้นหรือควบคุมจังหวะไดประคบมือ  คือ  
การตีลงไปเหมือนตีกด  เพื่อใหเสียงไมกระจายหรือวาเสียงดังเกินไป 

7. การตีสะบัด  คือ  การตีพยางคแมากกวาเก็บ การปฏิบัติของฆองโดยมากจะเป็นการปฏิบัติ 
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ขึ้นลง3พยางคแหรือสามเสียงนั่นเอง  วิธีการตีจะใชมือซายตีลงไปหนึ่งเสียง  ตามดวยมือ
ขวาสองเสียง  ใชความเร็วพอประมาณ  และในทางกลับกันใชมือขวาตีลงไปหนึ่งเสียงและ
ตามดวยมือซายสองเสียง 

8.  การกรอ  คือ  การตีสลับมือซาย-ขวา แบบถ่ีๆและเร็วๆ ปกติจะเอามือซายลงกอน  และตี 
สลับมือใหมีอัตราและเสียงท่ีเทากัน   

9. การกวาด  คือ  การตีลากหัวไมผานปุุมฆองไปใหตรงคู 4 หรือ คู 8  โดยกวาดจากซายไป 
ขวา  หรือวาจากขวาไปซายก็ได   

10. การตีไขว  คือการตีโดยมือท้ังสองมีลักษณะไขวกัน  จะเอามือซายไขวมือขวาหรือเอามือ 
ขวาไขวมือซายก็ได   

 11.  ตีประคบมือขวา 
       - ตีหนึบ  ใชมือขวาตีลงไปปุุมของลูกฆอง แลวยังคงวางแตะไว คือ ไมยกมือและไม 
            กดมือท่ีลูกฆอง 
       - ตีหนับ  ใชมือขวาตีลงไปท่ีปุุมของลูกฆองแลวยกไมตีขั้นเพียงเล็กนอย เพื่อใหเกิด 
    เสียงกองกังวาน พอประมาณแลวจึงใชไมตีกดลงเพื่อหามเสียง 

 - ตีหนอด  ใชมือขวาตีลงไปท่ีปุุมของลูกฆอง แลวยกไมตีขั้นเพื่อใหเกิดเสียงดังกังวาน 
       ยาวพอสมควร แลวจึงใชไมตีกดหามเสียง 

- ตีโหนง  ใชมือขวาตีลงไปท่ีปุุมของลูกฆองดวยการใชกําลังแขนและขอมือชวยเนน 
       ใหมีเสียงกังวานแลวรีบยกมือข้ึนทันที  

 
เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องหนัง 
 เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทฆองวงสามารถจัดเป็นหมวดหมูไดดังนี้ 
 
การท าจ่ากลอง (ข้าวสุกติดตะโพน) 

1. การฝึกตะโพนไทยเบื้องตน  กอนเริ่มฝึกหัดจะตองเตรียมอุปกรณแในการเรียน  คือ จา 
กลองหรือขาวสุกติดตะโพนซึ่งในสมัยกอนจะใชวัสดุจากธรรมชาติ 

2.  การทําขาวสุกติดตะโพนจะใชขาวสุกและขี้เถา  สํ่าหรับวิธีทํานั้นจะตองใชขาวสุกท่ีหุงใหม 
มาผ่ึงไวใหเย็น  ขาวสุกควรจะใชไดหลายอยางแลวแตจะเลือกใช  ถาเป็นขาวตาแหงก็จะ
ไมคอยเหนียว  ถาเป็นขาวหอมมะลิก็จะเหนียว  แตท่ีนิยมมักใชขาวหอมมะลิมันมีน้ําหนัก
กําลังดี  สวนขี้เถา  จะตองเป็นขี้เถาจากตนไมตระกูลปาลแม  ไดแก  มะพราว  ตาล      
ตนปาลแม  นํามาเผาใหเป็นขี้เถา  จะใชกิ่งสดหรือแหงก็ได  โดยเฉพาะมะพราวสามารถ
ใชไดท้ังกาน  ไดท้ังใบ  หรือวาสวนท่ีเป็นตะโหนกท่ีเป็นสวนท่ีติดกับลําตนก็สามารถ
นํามาใชได  ตาลก็เชนเดียวกันสามารถนํามาใชไดหมด  เวลานํามาเผาไฟควรนํามาเผา
หลาย ๆ สัก 4-5 กานเป็นอยางนอย  เพราะเวลาเผาแลวจะเหลือขี้เถาเพียงนิดเดียว  เมื่อ
เผาเสร็จเป็นขี้เถา  ขั้นตอนตอไป  เราก็ตองรอใหขี้เถานั้นเย็นตัวกอน  แลวก็นํามารอน
ดวยกระชอนหรือผามุง  รอนเอาเฉพาะขี้เถาท่ีเป็นผงละเอียด  เมื่อไดขี้เถาท่ีละเอียดเสร็จ
แลว  อันดับตอไปก็จะนําขาวสุกท่ีผ่ึงไวนํามาบดผสมกับข้ีเถา  เวลาบดก็ตองคอย ๆ  บดที
ละนอย  ไมควรบดทีละมาก ๆ เพราะวาขาวสุกมันจะเป็นเม็ด  ถาเราบดทีละนอย  เชน  
เทา ๆ หัวแมมือ  คอย ๆ  บดทีละนิด ทีละนิดจะทําใหขาวออกมาละเอียด  จากลองท่ีบด
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ไดละเอียดก็จะเป็นจากลองท่ีดี  เวลาไปติดก็จะไมมีปัญหามันจะโปรง  โปรงในท่ี นี้
หมายความวา  เวลาเราตีไปมันทําใหเกิดอากาศท่ีดานในของขาวสุกท่ีติดกับตัวกลอง  
ฉะนั้นถาเราบดละเอียดดีเขากันดีระหวางขาวสุกกับขี้เถาก็จะมีปัญหานอยในการนําไปใช  
ปัจจุบันจะใชกลวยตากมาบดละเอียดมาติดแทนเนื่องจากทําไดงายกวา  

3. การทําจากลอง  ยังสามารถใชกะลามะพราวและเปลือกมะพราวไดเชนกัน 
4. การบดจะตองบดใหขาวเป็นเนื้อเดียวกับขี้เถา  และตองมีความนิ่มใกลเคียงกับใบหูของเรา 
5. เมื่อนําจากลองไปใชติดตะโพนหรือกลองตางๆแลว ขาวสุกหรือจากลองก็จะแหง  วิธีตาม 

แบบโบราณคือไมใชน้ําแตจะใชน้ําลายของตนเองไปแตะท่ีจากลองเพื่อใหจากลองนั้นมี
ความออนตัว  ถาใชน้ําจะทําใหจากลองเสีย 

6. การท่ีจะทําใหจากลองมีอายุการใชงานไดนานนั้น  เวลาบดจากลองเรียบรอยกอนนํามาใช 
งานใหแบงจากลองไวสวนหนึ่งใหมีขนาดเทาหัวแมมือ แลวนําจากลองท่ีเราแบงไวมาบด
ผสมกับขาวสุกใหมและขี้เถาใหม  บดโดยละเอียด  ขาวท่ีจะใชก็ตองเป็นขาวแบบเดียวกับ
กอนแรก  บดผสมกับกอนท่ีเราแบงไวแลว  ก็จะทําใหจากลองอยูไดนานเป็นเทาตัว  ทํา
อยางนี้ทุกครั้งไปหนึ่ง  โดยมากจากลองจะอยูไดสักประมาณ  2 – 3 วันก็จะเสีย  ถาใชวิธี
นี้ก็จะทําใหจากลองอยูไดประมาณ 1 อาทิตยแถึงจะเสีย   

7. การเก็บรักษาจากลองคือ  ไมใหถูกอากาศ  เมื่อใชแลวรีบนํามาบดนํามานวดใหมันออนตัว   
แลวก็นํามาเก็บโดยการใสถุงหรือกลองท่ีไมมีอากาศเขา 

   
การติดจ่ากลอง 

1.  วิธีการติดจากลองในขั้นแรก   แบงจากลองเป็นกอนเล็ก ๆ  แลวก็มาติดท่ีบริเวณท่ีใชลักทา  
 บริเวณจากลองตรงกลาง   เวลาติดใหใชหัวแมมือบ้ีขาวสุกใหติดกับหนังหนากลอง ใหท่ัว  
 ใหเป็นรูปวงกลมท่ีเราตองการ เสนผานศูนยแกลางก็คงประมาณสัก 2 นิ้ว คอย ๆ  ติดทีละ   
 นอย  ติดไปแลวก็ลองเสียงไปวาเสียงท่ีออกมาไดตามท่ีเราตองการหรือไม  ถามีความ  
 กังวานดีท่ีสุดก็ถือวาใชได  ถาติดไปแลวเสียงท่ีออกมากังวานนอย แสดงวาเราติดขาวสุก 
 มากไปก็ตองเอาออก  แตถาติดนอยเกินไปจะทําใหไมถึงเสียงและเสียงจะไมหนักแนน   
 แลวการติดหนากลองเราติดท่ีหนาลุย  คือหนาใหญหรือท่ีเราเรียกวาหนาเทงนั่นเอง 

2. การเทียบเสียงตะโพน มักนิยมเทียบกับฆองวงใหญลูกท่ี 16 ลูกท่ี 15 ลูกท่ี 14 ถาเสียงของ 
ตะโพนตํ่ากวาลูกท่ี 14 แสดงวาตะโพนหยอน หนาหยอนนั้น มีวิธีการท่ีทําใหหนาตึงขึ้น 
จะตองใชการสาวใหตึง 

3. ในการติดจากลองไปท่ีตะโพน ก็วิธีการติดก็คือติดเขาไปอยางละนิด ติดไปแลวก็ใชหัวแม 
มือกดลงไปท่ีขาวสุกบริเวณจากกลองใหเป็นรูปวงกลม และติดใหท่ัว แลวขั้นตอนตอไปถึง
จะเอากอนขาวสุกติดเพิ่มเขาไป เพิ่มเขาไป วิธีการนี้ก็จะทําใหขาวสุกกลองกับหนากลอง
เนี่ยติดกันเป็นอยางดี ปูองกัน การโปุง การโปุงถาเกิดขาวสุกกับกลองมันไมติดกันมันโปุง
ขางในเสียงตะโพนออกมาก็จะอับไมกังวาน  ตีไปก็จะหลุดจากหนากลองได ขั้นตอนการ
ติดก็มีความสําคัญ จะตองไดเสียงท่ีกังวานท่ีสุด ส่ันสะเทือนท่ีสุด และเสียงไมทึบตองเป็น
เสียงท่ีใส  

4. สําหรับหนามัดของตะโพนไทย ถาเสียงมันสูงเกินไปวิธีแกไขก็คือ ตองนําขาวจากลองมาติด 
เพื่อใหเสียงตํ่าลง ก็จะไดเสียงท่ีเพราะขึ้น   
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การนั่ง 
 การนั่งจะตองนั่งตัวตรง  ขัดสมาธิ  ลําตัวอยูตรงกลางตะโพน  หนาอกอยูหางจากตะโพน
ประมาณ  1 คืบ 
 
วิธีการบรรเลง 

1. การฝึกหัดตะโพนไทยเบื้องตน เวลาเราฝึกหัดก็ฝึกเสียงเป็นพื้นฐานซึ่งมีดวยกันประมาณ 
ไมกี่เสียงแตเสียงหลักๆ เสียงจากหนามัด เสียงของตะโพนหนาเล็ก ก็มีเสียงท่ีเป็นเสียง
พื้นฐาน ก็คือ เสียงติง เสียงตุ฿บ และเสียงของหนาเทงหรือหนาใหญก็คือเสียงเทง  เสียงถะ  
เสียงปะฺ สามเสียงนี้เป็นเสียงหลัก  ตองปฏิบัติในเสียงพื้นฐานนี้ใหชัดดเจนเมื่อชัดเจนดีแลว
ท้ังหาเสียงนี้ถึงจะฝึกปฏิบัติผสมเสียง  การผสมเสียงก็คือตีท้ังหนามัดหนาเทงอาจจะตี
พรอมกันหรืออาจจะเล่ือมลํ้ากันเล็กนอยก็ได  

2. การฝึกหัดตะโพนเบ้ืองตนใหนักเรียกฝึกหัดท้ังหมด 5 เสียงหลัก ก็คือ เสียงติง  เสียงตุ฿บ   
เสียงปฺะ  เสียงเทง  เสียงถะ นี้เป็นเสียงพื้นฐานกอนท่ีจะไปตีหนาทับตาง ๆ  เมื่อนักเรียน
สามารถทําไดชัดเจนแลวจึงจะขยับไปปฏิบัติท่ีผสมกัน 2 มือ อันไดแก เสียงพรึง  เสียงพริง  
เสียงเพริ่ง  เสียงพรืด  เสียงเพริด และอีกหลายเสียง  

3. วิธีการฝึกหัดก็เริ่มจากการตีหนังเรียดเสียกอน ประมาณ 10 นาที ละก็มาหัดตีเสียง ติง ตุ฿บ  
ปฺะ เทง ถะ เมื่อหัดตีชัดแลวก็มาหัดตี 2 มือผสมกัน เมื่อไดครบหมดแลวจึงหัดตีเป็นจังหวะ
หนาทับ จังหวะหนาทับท่ีเป็นหลักก็คือ  หนาทับปรบไก  หนาทับสองไม  เป็นพื้นฐาน
นักเรียนก็ตองสามารถปฏิบัติได  

4. เมื่อนักเรียนสามารถตีหนาทับปรบไก หนาทับสองไมไดดีแลว  ก็ตองใหฝึกหนาทับท่ีมี 
กลองทัด เชน  เพลงเหาะ  เพลงกลม  เพลงกราวใน  เพลงกราวนอก  เพลงเขามาน  
เพลงเสมอ ซึ่งลวนแลวแตอยูในโหมโรงเย็น  ผูเรียนจะตองฝึกหัดหนาทับท่ีอยูใน        
โหมโรงเย็น  อาจจะเริ่มจะสาธุการ  เรียงลําดับไปจนจบโหมโรงเย็น แตวิธีการท่ีจะให
ผูเรียนปฏิบัตินั้นก็ตองคํานึงถึงความชัดเจนเป็นหลักสําคัญ ตองตีใหชัดเจนเมื่อชัดเจนดี
แลวจะเพิ่มเติมเทคนิคตาง ๆ   

5. การตีกลองทัดก็ตองกะระยะของหนากลองกับไมตีท่ีจะลง ตองใหลงท่ีหนากลองในสวนท่ี 
เหมาะสมถาเราใชไมกลองตีท่ีกลองทัดตรงกลางเสียงมันก็จะไมเพราะ มันก็จะไมนุมนวล 
ฉะนั้นตองคาดคะเนระหวางไมกลองท่ีจะลงตองกะระยะอยาตีตรงกลางและตีตรงริม  

6. การใชไมตีกลองควรใหหางจากกึ่งกลางประมาณ 2-3 นิ้ว  ถาตีกึ่งกลางหนากลองเสียงท่ี 
ออกมาจะไมไพเราะ  นอกจากนั้นตองตีประคบมือไมตีแรงเกินไป  และกอนตีผูตีกลอง
จะตองทดลองกอนวากลองใบท่ีเราจะตีมีเสียงดังไพเราะท่ีจุดไหนของหนากลอง 

7. การตีผสมเสียง  คือตีมือซายและมือขวาผสมกันแลวเป็นเสียงพรึง เสียงเพริ่ง เสียงพรืด  
เสียงเพริด ตอมาใหหัดตีตะโพนมีกลองทัดเขาดวย เชน เพลงลา เพลงเสมอ เพลงโอด เป็น
เพลงส้ันๆ  จังหวะส้ัน ๆ กอนและก็เพลงประเพลงเดินไมเดิน  เชน  เพลงกลม  เพลงกราว
ใน  หัดจนแมนยําดีจึงจะไปหัดเพลงท่ีมีความยาวมากขึ้น  เชน  เพลงสาธุการ  เพลงตระ
โหมโรง  เพลงชํานาญ  จนมีความชํานาญ  สามารถตีไดเสียงชัดเจน  สวนรายละเอียด
เทคนิคตาง ๆ คอย ๆ เพิ่มและฝึกหัดเพลงประเภทเพลงเรื่องเพิ่มเติมเพื่อฝึกเทคนิคตาง ๆ 
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ใหเกิดทักษะมากขึ้นและเนนฝึกไลมือ  เชน  ไลหนังเรียด ไล ปฺะ ตุ฿บ เทง ตุ฿บ ติง เพราะวา
มันก็จะทําใหการปฏิบัติเกิดความชํานาญคลองตัวมากยิ่งขึ้น 

8. เมื่อนักเรียนฝึกหนาทับพื้นฐานไดแลว  ก็ฝึกหนาทับเกร็ดเล็กเกร็ดนอยเพิ่มเติมอีก เชน  
หนาทับลงสรง  หนาทับสมิงทอง  หนาทับจําปาทองเทศ  เป็นตน เมื่อเห็นวานักเรียนได
หนาทับมากขึ้น ๆ  ก็จะตองตอประกอบการแสดงโขนละคร  เชน  หนาทับเพลงโอด  หนา
ทับเพลงตระนิมิตร  หนาทับเพลงตระบองกัน  ถาเห็นวานักเรียนสามารถท่ีจะ
ประกอบการแสดงชุดงาย ๆ  หรือโขนตอนงาย ๆ  ไดแลว  ควรเพิ่มหนาทับท่ีเป็นหนา
พาทยแระดับสูงขึ้นมา  เชน  เพลงคุกพาทยแ  เพลงโลมตระนอน มือตะโพนท่ีใชในการพากยแ
โขน ซึ่งเป็นมือท่ีจะตองใชเทคนิคเพิ่มเติมเขาไป  และตอหนาทับท่ีเป็นหนาทับท่ีใชกับการ
ออกกราวตรวจพล  ไมวาจะเป็นตรวจพลลิง  ตรวจพลยักษแ  กราวพระตาง ๆ ท่ีจะตองใช
หนาทับตะโพน  กลองทัด  นอกจากนั้นผูบรรเลงหนาทับประกอบการแสดงโขนละคร
จะตองมีความสามารถในการจดจําทารําของผูแสดงไดอีกดวย 

9. เมื่อสามารถบรรเลงหนาตะโพนและกลองทัดไดแลว  ควรใหเรียนรูกลองและหนาทับท่ีใช 
ประกอบการแสดง  โขน  ละคร  รํา  ระบํา  เชน  หนาทับพิเศษของกลองแขก  ไดแก  
หนาทับระบําส่ีบท  หนาทับโทนชาตรี  ไดแก  กินรีรอน มโนราหแบูชายันตแ เป็นตน  เพราะ
เป็นส่ิงท่ียากขึ้นไปอีก    ขั้นหนึ่ง    

10. เพิ่มเติมการบรรเลงท่ีเป็นเครื่องประกอบจังหวะท่ีใชประกอบเพลงภาษา  เพลงท่ีบรรเลง 
ในงานศพ เชน กลองยาว ตะโพนมอญ โทนชาตรี ต฿อก แตเว จะตองฝึกหัดไว เพราะวาจะ
ไดใชงานมากขึ้น นอกจากจะรูหนาทับตางๆแลว  ยังจะตองรูไปอีกวาวงแตละวงใชเครื่อง
ประกอบอะไรบาง 

11. การฝึกกลองแขกนั้นใหฝึกตีหนาตาน  หนาติงของตัวผู   หนาท่ัมหรือหนาตุม  ใหฝึกตีให 
ชัดเจนโดยหนาตานนั้นใชเพียงนิ้วตีท่ีหนาใหเสียงดังพอประมาณ  สวนหนาติงใชนิ้วทั้งส่ีนิ้ว 
(ยกเวนนิ้วโปูง) ตีไปท่ีหนาติง กลองแขกตัวเมียก็ฝึกเหมือนกัน หนาตานจะใชเพียงนิ้วเดียว 
นิ้วชี้หรือกลางก็ได สวนหนาท่ัมนั้นใชนิ้วท้ังหานิ้วประกบกันแลวตีไปท่ีหนากลอง  พอหัด
จนเสียงดีแลวจึงเริ่มตอหนาทับ 

12. การตอหนาทับจะตอหนาทับเบื้องตนกอน เชน หนาทับปรบไก หนาทับสองไม โดยฝึกใหตี 
เขาและตีประกอบเพลง โดยครูผูสอนจะยกตัวอยางเพลงมาพรอมกับอธิบายเบื้องตน 
จากนั้นครูผูสอนก็จะบรรเลงเพลงและใหผูเรียนฝึกตีเขากับเพลง 

13. การฝึกการบรรเลงเครื่องหนังสามารถท่ีจะบรรเลงหนาทับตาง ๆ ได เราก็ฝึกลองตีหนาทับ 
เขากับการ ขับรอง  โดยเริ่มจากเพลงสองช้ันงายๆ เชน เพลงแขกบรเทศ กลอมนารี  
สุดสงวน  เมื่อบรรเลงเขากับการขับรองเพลงงาย ๆ ได  ก็พยายามลองตีประกอบการขับ
รองเพลงสามช้ัน  สองช้ัน  และช้ันเดียว ครบเป็นเพลงเถา  เห็นวาสามารถปฏิบัติไดเป็น
อยางดีก็เพิ่มเติมในการรองเพลงท่ียากขึ้นไป  เชน  เพลงจําปาทองเทศ เพลงสมิงทองมอญ 
เพลงซึ่งมีหนาทับท่ียาวขึ้น เชน หนาทับระบําส่ีบท ซึ่งประกอบไปดวยดวยเพลงพระทอง 
เบาหลุด บาหล่ิม สระบุหรง บรรเลงหนาทับกลองแขกเขากับการขับรองและการบรรเลง 
ซึ่งก็เป็นขั้นที่สูงขึ้นไป ยากขึ้นไป  เมื่อสามารถตีกลองประกอบการบรรเลงและการขับรอง
ไดเป็นอยางดีแลว  ควรเพิ่มเติมในการบรรเลงท่ีเกี่ยวกับการแสดง อยางเชน การแสดง
กระบี่กระบอง เป็นตน 
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14. การเพิ่มเติมการบรรเลงเขากับการขับรองเพลงงาย ๆ ถึงเพลงท่ียากขึ้น เชน เพลงระบํา 
ส่ีบท  แลวเรียนรูเกี่ยวกับเพลงกระบี่กระบอง  ซึ่งแตละเพลงจะเป็นเพลงท่ีใชหนาทับ
กลองแขก  เราควรเพิ่มในเรื่องหนาทับของกลองแขกเขาไป  อาจเป็นหนาทับสองช้ัน  เชน 
หนาทับลงสรง  หนาทับสมิงทอง  หนาทับสระหมาประกอบดวยโยนแปลง  เพราะหนาทับ
นี้ตองนําไปใชประกอบการแสดงกระบี่กระบอง  เมื่อเรียนหนาทับสระหมาชวงแรกจะให
เรียนหนาทับสระหมาไทยซึ่งมีความยาวอีกหนาทับหนึ่งเลยทีเดียว 
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กิจกรรมเสนอแนะ 
 ในการจัดการความรูเรื่อง  เทคนิคการบรรเลงดนตรีไทยท่ีนํามาใชในการเรียนการสอน   ได
รวบรวมองคแความรูท่ีเกี่ยวของกับเทคนิคการบรรเลงดนตรีไทยแตละประเภทไว  ซึ่งเป็นประโยชนแตอ
ครูผูสอนสาขาดุริยางคแไทยเป็นอยางมาก  และเนื่องจากในจังหวัดสุโขทัยมีโรงเรียนท่ีสงเสริมสนับสนุน
ใหมีการจัดการเรียนการสอนในดานดนตรีไทย  ซึ่งบุคลากรของแตละโรงเรียนเป็นผูท่ีมีใจรักในการเลน
ดนตรีมาทําการเรียนการสอน  หลักการตาง ๆ ท่ีมีความลึกซึ้งอยางเรื่องเทคนิคการบรรเลง  จึงควรมี
การเผยแพรการจัดการความรูเรื่องเทคนิคการบรรเลงดนตรีไทยท่ีนํามาใชในการเรียนการสอนใหแก
โรงเรียนตาง ๆ ในจังหวัดสุโขทัยไดนําไปใช  เพื่อใหบุคลากรของโรงเรียนตาง ๆ ไดเกิดแนวทางใน   
การสอน  และแนวทางในการบรรเลงมากขึ้นและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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ภาคผนวก ก 
Tacit  Knowledge  ในกิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู ้
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ครั้งท่ี 1   
รอบท่ี 1 
นายบัณฑิต  ศรีบัว 
 กอนอื่นก็  เวลาจะเขาเรียนเราก็ตองใหเด็กหัดนั่งกอนครับ  วิธีการนั่งมีอยู 2 อยาง  อันนี้อาง
ไดเลย  อ.ประเวท เป็นคนบอกเอง  เมื่อกอนนี้ไมมีใครบอก  ผูชายหรือผูหญิงท่ีสีซอดวงจะตองนั่งพับ
เพียบเอาเทาไปดานซายเพื่อใหกระบอกซอสูงกวาขาทางดานขวา  เวลาคันชักสีแลวมันจะไมติดทาง
ดานขวา  ซอจะอยูสูงขึ้น  อันนี้เป็นวิธีของคนโบราณเลย  สวนซออูเราจะตองหัดใหเด็กนั่งพับเพียบเอา
เทาไปทางดานขวา  เพราะเวลาต้ังกับขาแลว  ซออูมันจะสูงพอดี  มันไมสูงเกินไป  อันนี้ถาเรียนครั้ง
แรกจะใหฝึกอยางนี้  แตโดยอนุโลมเวลาเด็กมันเมื่อยมันทําอะไรก็เราก็ใหมันสับเปล่ียนตามความ
เหมาะสม  สวนซอท่ีหามแตก็ไมไดวาไมใหใชคือ การใชซอเอามาเหน็บตรงเอว  ใชไมได  เพราะวาพอ
เหน็บตรงเอวใหมันมั่นคงแลว  มันจะเอียงไปขางหนา  เรียกวาการสีซอแบบทาสบายอยางนี้  มันไมใช
เป็นการเรียน  ถือวาเป็นการสีตามชาวบานยังไงก็ได  เมื่อเด็กฝึกหัดวางซอไดเรียบรอยแลว  เด็กก็ตอง
หัดจับซอ  จับซอมือซายจะตองอยูใตอกซอหางประมาณ 1 นิ้ว  ไมใชนิ้วไมบรรทัดนะ  นิ้วของคนสีนั่น
แหละ  เอาอกซอมาก็เอานิ้ววางแลวก็ทาบไป  ใตอกซอประมาณนิ้วนึง  เด็กตองยกศอกใหขนานกับ
ลําตัว  ถาเด็กไมยกศอก  ทาไมสวย 1 อันท่ี 2 ก็คือ นิ้วนางกับนิ้วกอยลงไมได  เสียงเพี้ยนแนนอน  เด็ก
ตองยกซอเพื่อใหนิ้วลงลึกได  ทีนี้จับคันชัก  จับคันชักใชมือขวาจับ  มือขวาจับ จับขนาดไหน  เด็กเรา
เด๋ียวนี้มันแย  จับมีคันชักเมตรนึงจับซะ 50 เซ็นแลว  วิธีการจับคันชักก็คือ  1 คว่ํามือเอามือนิ้วกอยไป
ชนหมด  พอชนหมดคันชักพลิกมา  จบเลยแคนี้  แตก็ไมรูวาเด็กเด๋ียวนี้มันทํากันหรือเปลา 
 
นายอดุลย์  สิงเหม 
 เทคนิคการบรรเลงดนตรีไทยท่ีนํามาใชในการเรียนการสอน  สําหรับของผมจะสอนเกี่ยวกับ
ประเภทเครื่องลม  วาจะใชเทคนิคซับซอนนิดนึง  ทุกอยางการเรียนดนตรีไทย  พื้นฐานตองมาอันดับ
แรก  คือพื้นฐานในการนั่ง  การจับเครื่องดนตรี  ถูกตองไหม  อยางปี่เนี่ย  การจับเคาตองให  โบราณ
เคาตองใหมือขวาไวดานบน  ไวดานบน  มือซายไวดานลาง  นิ้วปิดเปิดใหถูก  เวลานั่ง  การนั่งก็ตองนั่ง
ใหตัวตรงหลังตรง  ถาเรานั่งหลังคอมระดับลมเวลามันออกมาจากทรวงอกผานปี่มันเดินไมสะดวก  ถา
เรานั่งถูกตองลมมันก็จะออกไดดีถูกตอง  เวลานั่งก็ตองนั่งพับเพียบ  ถาไปนั่งขัดสมาธิ  นั่งขัดสมาธินี่มัน
ทําใหหลังคอมได  วิธีการแกไอพวกหลังคอมคือตองนั่งพับเพียบ  วิธีการไอพวกนั่งหลังคอมเนี่ยนะ  
สวนมากเด็กมันตองเอาความสบาย  อันนี้ตองพื้นฐาน  ตองเอาใหไดกอน  ตองนั่งพับเพียบ  การไลเสียง
ปี่กอนเปุาปี่  ก็ตองเวลาคัดเด็ก  สมัยโบราณเคาตองมีคัดเด็กนะ  ใหวิ่งรอบสนาม  ดูสัก 2 รอบ  ดูวา
เด็กคนไหนมันหอบเยอะ  วิ่งแลวหอบเยอะแสดงวาปอดไมดีละ  การเรียนเครื่องเปุา  ปอดสําคัญมาก  
ถาคนไหนปอดแข็งแรง  วิ่งสองสามรอบนี่ไมมี  ไมมีเหนื่อย   ไมมีหอบ  แสดงวาปอดทํางานไดดี 
 
ว่าท่ีร้อยตรีบงกฎ  เขียนเจริญ 
 เทคนิคการบรรเลงระนาดเอกนะครับ  เทคนิคการบรรเลงระนาดเอกนี่เริ่มจาก  ขั้นแรก
ลักษณะของการนั่ง  นั่งขัดสมาธิ  ตัวตองตรงใหอยูกึ่งกลางระนาดเอก  รางระนาดนะ  ไมเอียงไปขางใด
ขางหนึ่ง  พอนั่งไดทีแลวเริ่มจับไม  โดยมีลักษณะการจับไมอยู  ท่ีใหฝึกมีอยู 3 ชนิด 3 แบบนะครับ  คือ
แบบปากไก  แบบปากกา  และปากนกแกว  ตามแตถนัดของเด็กท่ีจะฝึกนะ  เมื่อจับไดแลวก็  วิธีการ
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จับนะครับใหไมระนาดอยูตรงกลางรองฝุามือพอดีนะครับ  ใหไมระนาดพาดกลางรองแลวกําใหมิดนะ
ครับ  กําใหทุกนิ้วตองกําอยูท่ีไมระนาด  ท้ังซายท้ังขวา  และความยาวของการจับนั้นใหวัดจากกึ่งกลาง
ผืนระนาดมาท่ีปลายผืนระนาด  และใหนิ้วช้ีอยูตรงท่ีปลายผืนพอดี  การจับจะไดลักษณะความยาว
กําลังพอดี  นะครับ  การจับไมควรคว่ํามือลงกับผืนนะครับ  คว่ํามือแลวใหแขนต้ังฉากท้ังสองขาง      
นั่งตัวตรงหนาไมกมมองผืนระนาดใหใชวิธีการชําเลือง  ชําเลืองมองผืนเฉย ๆ  ซึ่งจะทําใหบุคลิกและ
ทาทางนั้นดูสงางามนะครับ  การฝึกระนาดเอกข้ันแรก  เริ่มจากการตีฉาก  คือการท่ีตีเสียงใดเสียงหนึ่ง
เป็นคูแปด  ใชคูแปด  แขนท้ังสองขางตีลงผืนระนาดใหพรอมกัน  โดยใหเสียงออกมาพรอมกัน  ไมหนัก
ขางใดขางหนึ่ง  ตีฉากจนกระท่ังมือท้ังสองขางลงพรอมกันแลว  เสียงเทากันแลวขั้นตอไปใหเริ่มตีไล
เสียงคูแปด  ขึ้นลง  เสียงสูงเสียงตํ่า  โดยใชลักษณะการตีฉากใหเกิดความชํานาญ  พอเกิดความชํานาญ
เสร็จแลว  ขั้นตอไปอีกข้ันของการไลเสียง  คือการไลมือเพื่อใหเกิดความอดทนและความพริ้วไหว 
 
นางมัณฑนา  จันทร์เสม 
 เทคนิคการบรรเลงจระเข  ก็เหมือนกับการบรรเลงท่ัวไปก็คือวา  ดนตรีไทยก็จะมีรูปลักษณะ  
แลวก็หลักการจะเหมือนกันทุกเครื่องมือ  ก็คือ  จะเนนความสวยงาม  ทานั่ง  การปฏิบัติเบื้องตน  จะ
เนนเรื่องของลักษณะการจับเครื่องมือท่ีเนนความสงางามเป็นหลักนะ  ครั้งแรกเลย  กอนท่ีจะใชเทคนิค
การบรรเลงกับเด็ก  ครูก็ตองสอนการฝึกหัดเบื้องตนกอน  ซึ่งการฝึกหัดเบื้องตนก็จะมี  1. การจับ
เครื่องมือ  มีทานั่ง  การวางนิ้ว  การใชไมดีด  การพันไมดีด  และก็การไลเสียง  อันนี้คือองคแประกอบท่ี
สําคัญเลยนอกจากทานั่งท่ีสงางามแลว จะตองฝึกพันไมดีดกอนจระเข  ฝึกพันไมดีดปฺุบ  ก็ทาจับ   
ตําแหนงของมือซายจะอยูตรงไหน  มือขวาอยูตรงไหน  มือซายเวลากดท่ีบนนมจระเข  จะตองอยู
ตําแหนงนิ้วอยูตรงไหน  แลวทาท่ีกด  ทาท่ีกดลงไปจะตองโหยงนิ้วมือซาย  แลวนิ้วหัวแมมือจะตองแตะ
อยูขางจระเขตลอด  เพื่อใหนิ้วสวยงาม  แลวก็เพื่อแกปัญหาสําหรับคนท่ีนิ้วยาวเกินไป  จริง ๆ  แลว  
นิ้วก็เป็นอุปสรรคในการดีดเหมือนกัน  เนื่องจากวา  ถานิ้วยาวเกินไป  เด็กบางคนนิ้วเคายาวมาก  ถา
ไมใหโหยงนิ้วขึ้นมา   นิ้วเคาก็จะเกงกางเกะกะ  แลวมันก็จะทําใหนิ้วมือหัวแมโปูงมือยกขึ้นมามันจะทํา
ใหไมสวย  แลวการวางนิ้วอีกอยางนึงก็คือ  นิ้วมือขวา  การวางมือขวา  ตําแหนงท่ีวางก็ตองอยูตรง
กลาง  เนื่องจากวาไมดีดท่ีใชก็จะมากระทบกับนมสุดทายคือ  เสียงซอลสูง  ถาไมอยูตําแหนงท่ีมันตรง
กลาง  กึ่งกลางของหัวจะเข  พอดีไดการจับเครื่องมือท่ีดูแลววาเด็กทําไดแลว  ก็เริ่มไลเสียง  การไล
เสียงก็จะเหมือนกันก็คือวา  ไลเสียงไมออกไมเขา  อยางเดียวกอน  ไลเสียงจากเสียงตํ่า  ไปหาเสียงสูง  
ซึ่งจระเข  เสียงตํ่านมจะสูง  เสียงสูงนมจะตํ่า  เสียงก็จะบอดในระยะท่ีเด็กตองไปใชเสียงสูงเป็นประจํา  
ดังนั้น  น้ําหนักนี่สําคัญ  จําเป็นท่ีจะตองใหไล  เสียงออกเขาอยางเดียวกอน  น้ําหนักออกจะตองเทากับ
เขา  ทีนี้ธรรมชาติของมนุษยแ  เวลาเขามันจะสบาย  เขามันจะแรงกวา  เวลาออกมันก็จะเบากวา  พอ
ไปถึงเสียงสูงซึ่งนมมันจะตํ่าลงมันก็จะทําใหเสียงบอด  เราตองแกตรงนี้ของเด็กกอน  พอไลเสียงไดแลว  
เสียงไมบอดแลว  ก็จะมีเพลงแมบทก็คือ  ตนเพลงฉิ่ง  นํามาไล  
 
นายนิติ  เอมโอด 
 การฝึกตะโพนไทยเบื้องตน  ส่ิงท่ีเราตองคํานึงถึงอันดับแรกในการท่ีจะฝึกหัด  ก็คือ  เตรียม
อุปกรณแในการเรียน  อุปกรณแแรกท่ีเราตองใชก็คือ  จากลอง  หรือท่ีเรียกกันงาย ๆ  วา ขาวสุกติด
ตะโพน  ขาวสุกติดตะโพนเนี่ย  ในสมัยกอน  ก็จะใชวัสดุจากธรรมชาติ  1. ใชขาวสุกท่ีหุงใหม แลวก็มา
ทําใหเย็น คือมาผ่ึงไวใหเย็น  2. ขี้เถา  ท่ีจะนํามาผสมกับขาวสุก  ท้ังสองส่ิงนี้ก็จําเป็นท่ีตองเลือกสรร 
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คัดสรรมา  ไมใชวาขาวสุกอะไรก็ได  หรือขี้เถาอะไรก็ได  โบราณจารยแทานไดทดลองทานไดนํามาใช
จดจํากันมาโดยท่ีเป็นขอสรุปไดวา  ขี้เถาท่ีจะใชทําขาวสุกติดตะโพนหรือจากลองนั้น  ใชวัสดุจาก
ธรรมชาติก็คือ  จากตนไมตระกูลปาลแม  อันไดแก  มะพราว  ตาล  ตนปาลแม  ประเภทนี้  นํามาใชเผา  
เผาใหเป็นขี้เถา  จะสดจะแหงไดท้ังนั้นนะ ไมเลือก  โดยเฉพาะมะพราว  ไดท้ังกาน  ไดท้ังใบ  หรือวา
สวนท่ีเป็นตะโหนกท่ีเป็น  เป็นสวนท่ีติดกับลําตนใชไดหมด  ไดท้ังกานไดท้ังใบ  ตาลก็เชนเดียวกันใชได
หมด  นํามาเผาไฟ  และตองใชปริมาณเยอะ  กานเดียว  2 กาน  คงไมพอ  พอมาเผาเป็นขี้เถาแลวจะ
เหลือนิดเดียว  ฉะนั้นจะตองหลาย ๆ  อัน  หลาย ๆ  กาน  4 – 5 กานเป็นอยางนอย  นํามาเผา  เผา
เสร็จเป็นขี้เถา  ขั้นตอนตอไป  เราก็ตองรอใหเคาเย็นตัวกอน  แลวก็นํามารอน  รอนเอาเฉพาะขี้เถาท่ี
เป็นผงละเอียดนะ  ไมใชนํามาบดไดเลยไมใช   
 
นายทรงเกียรติ  ทรงเกียรติ 
 เทคนิคการบรรเลงของฆองวงใหญ  อันดับแรกวิธีการนั่งก็เชนเดียวกับการนั่งทั่ว ๆ  
ของการบรรเลงดนตรีไทย  คือ  ตองนั่งตัวตรง  หลังไมงอ  การนั่งในวงฆองถาเราจะไปนั่ง
พับเพียบในการบรรเลงหรือวาการเอี้ยวตัวในการบรรเลง  ดูแลวมันอาจจะไมถนัดหรือวา  
ไมคลองตัวในการตี  สวนใหญก็เลยจะนั่งขัดสมาธิกัน  หลังตรง  นั่งตรงกลางของฆอง  อันนี้
คือ  เป็นหลักของการนั่ง  ของนักดนตรีทั่วไปที่วา  การนั่งจะตองนั่งหลังตรง  และตอไป
วิธีการจับไมฆอง  การจับไมก็อาจจะมีการจับไมคลาย ๆ  แบบของระนาด  คือ  แบบปากกา  
แบบปากไก  ปากนกแกว  อันนี้ลักษณะการจับไมจะคลาย ๆ  กับการจับไมระนาด  และ
วิธีการบรรเลง  จะตองจับไมแลวก็คว่ํามือ  อันดับแรก  การเหยียดมือตองคว่ํามือใหแขนทั้ง
สองขางตรง  แลวก็ขนานกับลําตัว  ไมใหแขนหงาย  หรือวาเวลาจับแลวไมฆองแขนหงาย
ออกมา  มันจะทําใหลักษณะการบรรเลง  เพลงเร็ว ๆ  ขึ้นมา  มันอาจจะตี ไมทัน  หรือวา  
คนอื่นมองแลววา  การจับไมอาจจะไมสวย  แลววิธีเริ่ม  อันดับแรกมันก็คือการตีฉาก  
เชนเดียวกับระนาดเหมือนกัน  ลักษณะการตีฉากก็คือ  ตีคู 4 หรือ คู 8 ก็ได  เพราะวาการตี
ฆองมันตองตีไมเหมือนตีระนาดมันตองตีไลคู 8 เหมือนกัน  เพราะวาตีฆองมันอาจจะมี คู 4 
คู 3 เหมือนกัน  ตรงนี้เราก็เลยตองตีฉาก  ฉากก็คือ  การตีใหมือทั้งสองขางตีไมลงไปที่ฆอง
ใหเทา ๆ  กันมีน้ําหนักมือเทา ๆ  กัน  ไมมีมือขวาหนักกวามือซาย  หรือมือซายหนักกวามือ
ขวา  เพื่อใหเสียงที่ออกมาฟังแลว  มันเป็นเสียงเดียวกัน  ในการบรรเลงเพลงแตละเพลง 
 
นางสายชล  ผดุงพันธ์ 
 ผูเรียนสําคัญสูงสุด ตองมีความพรอมท่ีจะเรียนตองปฏิบัติ  คือ  เตรียมตัวใหพรอมท่ีจะมารับ
วิชาความรู เชน ฟังเพลงท่ีจะเรียนมากอน  พยายามจําหรือรองคลอเพลงเบ้ืองตนได  ปฏิบัติตนเองดวย
การ “ไลมือ” ทุกวัน สม่ําเสมอ  หลังจากไลมือแลวใหทบทวนเพลงท้ังหมด  ปฏิบัติคนเดียวใหมาก จะ
ทําใหเกิดการคลองตัว รวดเร็ว หลังจากนั้นก็สามารถไปรวมบรรเลงกับเพื่อนๆได   ในขณะท่ีเรียนใหมี
จิตใจจดจออยูกับเนื้อหา มีสมาธิเต็มท่ี มั่นใจทุกขั้นตอน ทุกประโยคของเพลง   ฝึกซ้ําๆ หลายๆหน 
เพื่อใหเกิดความคลองตัว  ฝึกสวนตัวใหมากๆ แกไขในส่ิงท่ีบกพรองใหดีเสียกอน จึงไปรวมบรรเลงกับ
ผูอื่น 
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นายพงษ์ศรี  แก้วรัตนศรีโพธิ์ 
 สําหรับในสวนของผมก็คือ  เกี่ยวกับซอเน฿าะ  ในการเริ่มฝึกหัดซอครั้งแรกเลย  อยางเด็กตน 1 
เราตองไลเสียงอยางท่ี อ.บัณฑิตวา  แตในวิธีการของผมคือ  การสีสายเปลาท้ังสายเอกและสายทุมใหสี
ซ้ํา ๆ  กันหลายครั้ง  บางครั้งอาจจะฝึกเป็นอาทิตยแหรือเป็นเดือน  จนกวาเสียงซอในแตละจะไดเสียง  
ซอล  เสียง  เร  บางคนมันจะสีสองสายแตมันเป็นสามเสียง  ตรงนี้ฝึกใหเด็กสีไปเรื่อย ๆ  คือสีสายเปลา
ไปกอน  แตคือบางทีเด็กมันบอก  ทําไมครูไมตอเพลงสักที  คือเราจะวางพื้นฐานใหมันตรงนี้ใหสีใหชัด  
เชน  การสีสายเอกซอดวงก็ใหเป็นเสียงเรเสียงเดียว  ไม  เอเ  เอ  เอเ  เอ  ไรอยางนี้  สายทุมก็
เหมือนกันเสียงซอล  โดยใชบันไดเสียงมาตรฐาน  เทียบกับพวกระนาดพวกไรอยางนี้ 
 
รอบท่ี 2 
นายบัณฑิต  ศรีบัว  
 เมื่อเราไดมือซายกับมือขวาจับซอแลว  ตอไปก็คือการไลนิ้วกับการไลสาย  ท่ีสีครั้งแรกคือ  สี
เขาออกกอน  สีเขาออก  เขาออก  เมื่อกอนนี้ตอนครูจีระพลสอนครูนี่  เคาจะใหไปซื้อตอกมามัดนึงแลว
ก็ไปไอตรงคลองขางโรงเรียนใหนักเรียนไปยืนแลวก็เอาตอกนั่นหนะสีเหมือนกับสีซอ  แตครูเคาบอกวา
หามใหตอกแตก  คอย ๆ  สีไปเนี่ย  หามใหปลายตอกแตก  ถาปลายตอกแตกจะโดนทําโทษ  อยางนี้
ตลอด  อันท่ี 2 หลังจากไลนิ้วเสร็จแลว  ไลนิ้ว  สีซอ  สีซอ  กดนิ้ว  อะไรเสร็จแลว  หลังจากเลิกเรียน  
กอนเลิกเรียนประมาณสัก 5 นาที  ครูเคาจะใหเอาแชมพูมาหยอดท่ีมือ  เพราะวาเด๋ียวนี้ไมมีน้ําขาวละ  
เอาแชมพูมาหยอดท่ีมือแลวก็เอาไปลางน้ํา  แลวก็นวดนิ้ว   เคาเรียกวานวดนิ้ว  เคาจะนวดนิ้ว   กดไป
กดมา  กดไปกดมา  มันจะเมื่อยมากเลย  พอมาสีจริง ๆ  มันจะคลอง  หลังจากนั้น  ทุกวันกอนสี    
เคาจะใหถางนิ้วกอยมือซาย  ใหเอานิ้วตัวเองยัดเขาไป 2 นิ้ว  ระหวางนิ้วกอยกับนิ้วนาง  เพื่อใหเสียง
นิ้วกอยไดระดับเสียงท่ีถูกตอง  เพราะถานิ้วกอยกับนิ้วนางมันเสมอเทากันเสียงมันจะเพี้ยน  แตกอนจะ
กดทุกครั้งเคาจะใหเอานิ้วประสานกันกอน  เอานิ้วประสานกัน  เพื่อรักษาระยะหางของเสียง  แตพอ
นิ้วกอยปฺุบก็เอาเป็นสองนิ้ว  นอกนั้นก็นิ้วเดียว  เสียงท่ีไดออกมาจะเพี้ยนนอย  เคาวาอยางนั้นนะครับ  
และก็เคยทํามาแลว 
 
นายอดุลย์  สิงเหม 
 พอเราทดสอบวาเด็กคนนี้ปอดแข็งแรงดูแลววิ่ง 3 รอบ 4 รอบไมเหนื่อย  เราสามารถเอามาคัด
มาเรียนเครื่องเปุาไดสบายเลย  เพราะวาการเรียนปี่สมัยโบราณเนี่ย  เคาตองตัดล้ิน  เวลาตัดล้ินนะ  
เทคนิคในการตัดล้ินก็ตองตัดใหล้ินหนัก ๆ  หาใบตาลหนา ๆ  หนอย  แลวมาตัด  พอ ตัดดีแลวให    
เด็กเปุา  พอเปุานี่รูสึกวาเด็กเปุานี่  โอโหแสดงวามันหนักแลว  โอเค  ใชไดละ  ใชได  แตวาล้ินมันอยูไม
คงไมถาวร  สัก 2 – 3 วันมันก็ลงแลว  ไอคําวาลง  หมายถึงวาใบตาลมันออนตัวแลว  พอออนตัวนี้  เรา
ก็ตองมีเทคนิคอีกละ  เทคนิคในการท่ีวาใหเด็กไปหาใบตาลกัน  ฝึกหัดตัดล้ิน  การตัดล้ินก็ตองใหเด็ก
หัดตัด  หาใบตาลหนา ๆ  หนอยมาตัด  เพื่อจะใหเด็กฝึกในการเปุาไดเต็มท่ี  ถาตัดล้ินเบา ๆ  แลวให
เด็กเปุา  มันก็เคยแลวตอนนี้  เคย  อันนี้ท่ีเรียนมานะ  เรียนมานะตองใหหนัก ๆ  เปุาหนัก ๆ  เสียง   
โต ๆ  ไรนี้นะ  เครื่องดนตรีในปัจจุบันนี้เด็กสวนมากก็จะเปุาลมกันเบา ๆ  อะไรนี้  คือวา  เอาตาม
สบายใจฉันไวกอน  พอคุณภาพเสียงออกมาแลว  คุณภาพเสียงออกมาแลวมันไมดีเทาท่ีควร  มันไมดี
เทาท่ีควร  บางทีก็เสียงไมไดยิน  เวลาเขาเครื่อง  เขาเครื่องไมไดยิน  อันนี้เราก็ตอง  ใหเด็กศึกษากับ
เทคนิคในเรื่องพื้นฐานใหดีกอน  ถามันดีแลวนะ  พื้นฐานดีนะ  เครื่องดนตรีช้ินนั้นก็ออกมาดี  ถาเรา
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ปลอยวา  เออ  เลยตามเลย  ออกมาไมดีแนละเครื่องดนตรีช้ินนั้นนะ  เปุาแลวก็ไมไดยินเสียงเด็กเปุา  
วิธีการไลเสียงก็ตองไลทีละเสียง  บางทีเสียงนึงนี่เปุานี่  อยางปี่ในเนี่ยนะ  ไลเสียงนึงไลเป็นอาทิตยแ    
เลยนะ  เอ฿ะบอกทําไมไลนานจริง  ลมแตละคนไมเหมือนกันนะ  บางวัน  เอาวันนี้ลมมีเทานี้  พอวันท่ี 2 
ลมไมมีอีกแลวเบาเขาไปอีก  การช่ังน้ําหนักของลมยังไมมาตรฐาน 
 
ว่าท่ีร้อยตรีบงกฎ  เขียนเจริญ 
 มาพูดถึงเพลงท่ีใชสําหรับการไลมือก็มี  อยูดวยกันหลายเพลงนะครับ  อาทิ เชน  สาธุการก็ได  
เพลงมุลงก็ได  เพลงทะแยก็ได  แลวแตจะเลือกใช  สวนวิธีการไล ทวน  ใหบรรเลงจากชานะครับ  ตี
บรรเลงชา ๆ  ไปเรื่อย ๆ  นะครับ  ตีความเร็วมันจะเพิ่มข้ึนเองโดยอัตโนมัตินะ  เราไมตองรีบเรงตี  การ
ตีก็ลักษณะนั่งตีฉากไปเรื่อย ๆ  ใหมือสองขางเทากัน  เสียงเท ากันนะ  อยางนอยตองไมตํ่ากวา 2 
ช่ัวโมง  ถาตํ่ากวา 2 ช่ัวโมง มันก็ไมคอยดีเทาไหร  อยางนอยตอง 2 ช่ัวโมงขึ้น  ตีไปเรื่อย ๆ  จน
ความเร็วมันสูงสุด  แลวก็หยุด  หยุดไปเลยทันที  หลังจากนั้น  การบรรเลงท่ีหยุดไปทันทีนั้น  แต
น้ําเสียงอะไรก็ตองยังเหมือนเดิมนะ  คือตีอยูในลักษณะการตีฉาก  คือน้ําหนักมือแลวก็เสียง  ตอง
เทากันตลอดเวลา  ทําเชนนี้ทุกวัน  หลังจากนั้นก็ใหพักแลวตอดวยการไลแนว  คือตีไลแนว  ใหต้ัง
จังหวะ  ความเร็วของจังหวะใหตัวเองตีไดสบายนะ  บรรเลงไปเรื่อย ๆ  การไลแนวนี่ประโยชนแมันคือ  
จะทําใหเราตีระนาดไมอืดนะ  บางคนไลแตฉากอยางเดียว  ตีระนาดไมรอน  ตองไลแนวชวย  การไล
แนวก็ตองตีเริ่มจากแนวท่ีเราต้ังไวตีไปจนเร็วสุดเหมือนกัน  แลวก็หยุดนะ  หลังจากหยุดแลวก็ใหพัก
สักครู  เพราะเวลาบรรเลงแนวมันจะเมื่อยนะ  แขนนี่ตึงเมื่อย  จากนั้นก็ใหมาฝึกการสะบัด  สะเดาะ  
ขยี้  ลูกนอนวันนะ  ฝึกรัว  ฝึกลูกคาบลูกคาบดอกนะ  ซึ่งพวกนี้มันเป็นศัพทแสังคีตท่ีใชในการบรรเลง
ระนาดนะ  ซึ่งสวนมากพวกคาบลูกคาบดอก  พวกสะบัด  สะเดาะ  ขยี้  จะอยูในเพลงประเภทเพลง
เด่ียวเยอะ  ท่ีพูดมาท้ังหมดนี่คือเป็นศัพทแสังคีตท่ีเป็นเทคนิคของการบรรเลงระนาด  พวกสะบัด  
สะเดาะ  ขย้ี  ลูกนอนวัน  หรือลูกคาบลูกคาบดอกจะพูดในโอกาสตอไป  โอกาสนี้จะเอาแคนี้กอน 
 
นางมัณฑนา  จันทร์เสม 
 ทําไมตองตนเพลงฉิ่ง  ตนเพลงฉิ่งก็คือ  เพลงแมบทเหมือนกับทางละครเหมือนกัน  ครูเคามี
ความเช่ียวชาญ  ชางคิด  คือใหเรียนตนเพลงฉิ่งเพื่อมันจะมีไมออกเขา  ออกเขา  ใน 1 หอง  มันจะมี 4 
ตัวโนต เต็มหองเลย  ออกเขา  เพื่อใหเนนน้ําหนักอยางท่ีพูดเมื่อกี้นี้ตามข้ันตอน  เพลงแรกก็จะออกเขา
อยางเดียว  ออกเขาไปเรื่อย ๆ  ออกเขา  ขึ้นตนไมออก  จบดวยไมเขา  ไลเสียงเพื่อใหแมนเสียงแมนนิ้ว  
เสียงใหเด็กสําเหนียกวาเสียงท่ีมันออกมามันบอดหรือไม  อยางท่ีเราสอนเคาไป  เมื่อกี้เราบอกวา  เสียง
บนมันจะบอดนะ  เคาก็จะไดฟังของเคาเอง  บอดหรือไม  แลวเวลาน้ําหนักท่ีไปเลนเสียงบน  เสียงสูง  
นมมันตํ่าจะตองกดนิ้วใหแรงขึ้น  นี่ก็คือ  มันก็จะเป็นโครงสราง   เด็กก็จะมีกระบวนการในการคิดวา  
ถาถึงเวลานี้แลว  เราก็ตองกดไมออก  ไมออกครูบอกวาเบานะ  มันจะตองออกแรงไปอีกนิดนึง  แลว
พอเสียงสูงนมมันตํ่า  จะตองออกแรงในการกดนิ้วมือซายดวย  เพราะฉะนั้น  ขวาซายเนี่ย   เคาจะมี
ความคิดรวบยอดของเคาเอง  เคาจะจัดการความรูของเคาเองในการฝึกของเคา  พอไลเสียงปฺุบ  พอได
ตนเพลงฉิ่ง  เพลงท่ี 2 ก็จะเป็นเพลงจระเขหางยาวก็จะพัฒนามาอีกขั้นนึง  เริ่มใชสายท่ี 2 เราก็จะบอก
กับเคาละ  สายท่ี 2 นี่ก็คือศัพทแสังคีตท่ีจะเป็นเทคนิคและลีลา  ท่ีจะมีการกระทบสายเกิดขึ้นละ  มันก็
จะเรียนจากงายไปหายากละ  พอเพลงท่ี 3 เพลงตวงพระธาตุ  ก็จะเริ่มมีการรัว  ซึ่งเป็นศัพทแสังคีตตัวนี้  
การรัวก็คือ  เราตองไปศึกษาวาการรัวอันนี้มันคืออะไร  แลวมาบอกเด็ก  ถาเด็กไมเขาใจก็ตองหา
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วิธีการท่ีมันงายท่ีสุด  รัวนี่เด็กจะทํายากมาก  ก็คือ  เอาเพลงในเพลงตนเพลงฉิ่งนี้  จากการออกเขานี้
นํามาออกเขาใหมันถี่ข้ึน  เด็กอาจจะถามวา  ถี่ของมันถี่ระดับไหน  เพลงไทยนี่มันจะไมมีระดับ  มันจะ
ไมมีการครึ่งเสียงอะไรใชไหม  เราก็ตองหาวิธีการวา  สมมุติวาเราใชขอมือ  ขอมือขวาของเราในการรัว
ใหมันถี่ข้ึนจะทํายังไง  ก็ตองบอกวา  สมมุติ  ตองใชบทบาทสมมุติกับเด็ก  บางทีเด็กม. 1 เคายังไมคอย
เขาใจ  เราก็ตองบอกวา  สมมุติวามันมีมดกัดอยูท่ีขอมือเรา  เราจะสลัดยังไงใหมันออกงาย ๆ  หรือถา
ไมสลัด  เราจะขย้ีมันยังไง  ใหมันออกเร็ว ๆ  หรือขยี้ใหมันตายไปเลย  จะตองหาวิธีการท่ีวา  ทําใหเด็ก
มันเขาใจงายท่ีสุด  นี่คือเทคนิคของครูก็คือวาตองบอกเด็กใหหาวิธีการ  ทําเทคนิคในการท่ีจะทําศัพทแ
สังคีตตัวนี้  อยางเชนการรัว  จะรัวยังไง  สมมุติมดมันกัดมันคันเราตองขยี้มัน  พอขยี้ไดแลว  มัน เร็ว
ไหม  มันเร็วขึ้น  นั่นก็คือ  เอาจากตนเพลงฉิ่งมา  จากท่ีออกเขา  ท่ีตามจังหวะออกเขา  ออกเขา  มันก็
มาใหถ่ีขึ้น  มันก็คือการรัว  นี่ก็คือวา  การสอนท่ีเป็นลําดับขั้นจากงายไปหายากท่ีทําใหเด็กทําเทคนิค
การบรรเลงตามศัพทแสังคีตได  
 
นายนิติ  เอมโอด 
 ขี้เถาพอเราเผาได  เมื่อเย็นแลวก็นํามารอนใหละเอียดเหมือนรอนทราย  นั่นแหละอยาง
เดียวกัน  จะใชวัสดุอะไรก็ได  จะใชกระชอน  ใชผามุง  ไดท้ังนั้น  แลวแตความสะดวก  เมื่อไดขี้เถาท่ี
ละเอียดเสร็จแลว  อันดับตอไปก็จะเป็นขาวสุกท่ีจะนํามาบด  เขารวมเขาดวยกัน  ขาวสุกนี้  ถาเป็นขาว
ตาแหงก็จะไมคอยเหนียว  ถาเป็นขาวหอมมะลิก็จะเหนียวนิดนึง  ก็แลวแตเราจะเลือกสรร  แตท่ีนิยมก็
เป็นขาวหอมมะลิก็ดี  มันมีน้ําหนักกําลังดี  ก็นํามาบดเขาดวยกัน  ขาวสุกเราก็ตองไปผ่ึงไวใหเย็น    
กอนนะ  หุงใหมแลวก็นํามาท้ิงไวแลวก็มา  นํามาผสมกับขี้เถา  เวลาบดนี่ก็ตองคอย ๆ  บดทีละนอย  
ไมใชบดทีละเยอะ  เพราะวาขาวสุกนี่มันจะเป็นเม็ด  ทีนี้ถาเราบดทีละนอย  เชน  เทา ๆ  หัวแมมือ  
คอย ๆ  ทีละนิด ทีละนิดไปใหมันละเอียด  ก็จะดีนะ  จากลองท่ีบดไดละเอียดก็จะเป็นจากลองท่ีดี  
เวลาไปติดก็จะไมมีปัญหาโปรง  โปรงในท่ีนี้หมายความวา  เวลาเราตีไปนี่ มันโปรงขึ้นมา  มันทําใหเกิด
อากาศท่ีดานในของขาวสุกท่ีติดกับตัวกลอง  ฉะนั้นถาเราบดละเอียดดี  เขากันดีระหวางขาวสุกกับขี้เถา
ก็จะมีปัญหานอยในการนําไปใช  และในส่ิงเหลานี้เป็นเทคนิคท่ีนักเรียนกับครูตองส่ือสารกันครูตองบอก
กับนักเรียนโดยละเอียดนักเรียนจะไดปฏิบัติได  อันนี้เป็นสูตรของโบราณ  พอมาสมัยปัจจุบันนี้  เมื่อมี
การนําวัตถุตาง ๆ  ท่ีไมใชแบบเกาแบบโบราณ  ก็มีผูนํา  กลวยตากมาบดละเอียดมาติดก็ใชไ ด
เหมือนกัน  ก็มีผูนิยมใชอยูมากอยูเหมือนกัน   
 
นายทรงเกียรติ  จันทร์หอม 
 แลวเวลาตีแตละครั้งการไลเสียง  เราจะตองเหมือนจะตองประคบมือ  คือ  การตีลงไปเหมือน
ตีกด  เพื่อใหเสียงไมกระจายหรือวาเสียงดังเกินไป  ซึ่งเวลาเราบรรเลงเป็นวง ถาเราตีปลอยหรือตีไ ม
ประคบมือเสียงของฆองมันจะดังมาก  เสียงมันจะกลบเครื่องดนตรีอื่น  ลักษณะการบรรเลงเรา  คือเรา
ตองประคบมือ  เพื่อใหเกิดความไพเราะเพิ่มขึ้น  หรือวาควบคุมจังหวะได  ถาเราตีไมประคบมือ  
เหมือนเราตีปลอย  ทําใหเพลงท่ีเราตีมันเร็วขึ้น ๆ  แตถาเราตีประคบมือ  มันก็อาจจะควบคุมจังหวะใน
การบรรเลงได  และหลังจากนั้นถาเราตีฉากจนชํานาญแลว  จนคลอง  เราสามารถตีมือท้ังสองขางลง
พรอมกัน  ตอนนี้มาถึงการไลเสียง  เราก็จะไลจากลูกขางลาง  ลูกแรก  ก็ไลทีละมือกอน  ตีประคบมือ
ซายไวกอน  จากเสียงเร  ลูกแรกเสียงเร  มี  ไลไปทีละเสียง  จนไปถึงเร  เรตรงกลางฆองมันจะมีเสียงเร  
แลวก็มือขวาจะตอขึ้นไป  จากเสียงมี  ฟา  ซอล  ขึ้นไปเสียงมีลูกยอด  เพราะวาฆองมี 16 ลูก  แลวก็ไล
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อยางนี้  ไลจากลูกมีลูกยอดไลลงมาจนถึงมีตรงกลาง  แลวก็ไลเรลงไปถึงเร  เชนกัน  ทําอยางนี้ใหเกิด
ความชํานาญแลวเวลาตี  เราตองเอี้ยวตัว  คือวาถาเรามาตีลูกลาง  เราตองใชเอี้ยวตัวเอา  ไมใชขยับมา
ท้ังตัว  เพราะวาถาขยับมาท้ังตัวแบบนั้น  เวลาเรามาตีลูกยอดลูกบน  เราก็ตองหันมาอีก  ลักษณะการ
ตีท่ีถูกคือ  เราตองเอี้ยวตัวในการบรรเลง  พอไลเสียงจนชํานาญแลว  มันก็ ทําใหเกิดความคลองตัวใน
การบรรเลงเพลงแตละเพลง  ลักษณะการไลเสียง  มันจะมีอีกวิธีนึงคือ  ไลทีละ 3 ลูก  อยางไลลูกลาง  
เร  มี  ฟา,  มี  ฟา  ซอล  ไลทีละ 3 ลูก  เหมือนกัน  ไลลงมาก็  มี  เร  โด,  เร  โด  ที  อยางนี้  ไลคือ
เหมือนไล 3 ลูก แตวาใชมือ  ในลักษณะมือ  มีเร  โด  อยางนี้คือการไลเสียง  จากบนมาลาง  จากลาง
มาบน  เพื่อใหเกิดความชํานาญในการท่ีเราจะบรรเลงเพลงตอไป  อันนี้คือลักษณะการจับและการไล
เสียงเบ้ืองตนของการบรรเลงฆอง 
 
นางสายชล  ผดุงพันธ์ 
 การเตรียมความพรอมกอนการเรียนการสอน  ผูเรียนสําคัญสูงสุด ตองมีความพรอมท่ีจะเรียน 
ตองปฏิบัติ ดังนี้ 

1. เตรียมตัวใหพรอมท่ีจะมารับวิชาความรู เชน ฟังเพลงท่ีจะเรียนมากอน พยายามจําหรือ 
รองคลอเพลงเบ้ืองตนได 

2.   ปฏิบัติตนเองดวยการ “ไลมือ” ทุกวัน สม่ําเสมอ 
7. หลังจากไลมือแลวใหทบทวนเพลงท้ังหมด 
8. ปฏิบัติคนเดียวใหมาก จะทําใหเกิดการคลองตัว รวดเร็ว หลังจากนั้นก็สามารถไปรวม 

บรรเลงกับเพื่อน ๆ ได 
9. ในขณะท่ีเรียนใหมีจิตใจจดจออยูกับเนื้อหา มีสมาธิเต็มท่ี มั่นใจทุกขั้นตอน ทุกประโยค 

ของเพลง 
10. ฝึกซ้ําๆ หลายๆหน เพื่อใหเกิดความคลองตัว 
11. ฝึกสวนตัวใหมากๆ แกไขในส่ิงท่ีบกพรองใหดีเสียกอน จึงไปรวมบรรเลงกับผูอื่น 

 
คร้ังที่ 2    
รอบที่ 1 
นายอดุลย์  สิงเหม 
 เทคนิคการบรรเลงดนตรีไทยท่ีนํามาใชในการเรียนการสอน  เครื่องดนตรีแตละประเภทแตละ
ชนิด  การเรียนการสอนขั้นพื้นฐานก็ตองใหมันมีความชัดเจน  คือวา  การจับเครื่องมือชนิดนั้นวาจับ
ถูกตองหรือไม  การไลเสียง  ตองทําใหเสียงชัดเจน  อยางเชนปี่นี่ตองหัดฝึกไลเสียงใหชัดเจนแตละเสียง
ตองใชเวลาในการไลเสียง  ครูผูสอนก็ตองดูนักเรียนวานักเรียนทําไดถึงขนาดไหน  ถาอยางเสียงไมดีก็
ตองใหนักเรียนทําใหเสียงใหชัดเจน  พอชัดเจนขึ้น  ก็ตองเปล่ียนเสียงไปตามลําดับ  จากตํ่าไปหาสูง  
จากสูงไปหาตํ่า  จนเห็นดีวาเด็กสามารถปฏิบัติไดดี  ชัดเจนดี  คอย ๆ  ขยับขึ้นมาใหเด็กฝึกในการเปุา
ใหเป็นรูปแบบของทํานองเพลง  พอเด็กทําไดถึงขั้นนั้น ถึงจะมีเทคนิคในการสอนอีกคือ  เครื่องดนตรี
ประเภทเปุาก็ตองมีเทคนิคในการระบายลม  สมัยโบราณการระบายลมเคาจะสอน  คือวา  ใหนักเรียน
เปุาหลอดกาแฟบาง  คือวา  เอาหลอดกาแฟมาเปุาในแกวน้ํา  เปุาแลวเสียงไมหายไมขาด  คือวาเด็ก
ปฏิบัติได  หรือจะมีเทคนิคคือวาหาใบตองมาพันเป็นหลอด  แลวก็หัดเปุา  หัดเปุาเสียงคือวาเสียงไมให
ขาดระยะ  ใหเปุายาวไปเรื่อย  ถาเด็กฝึกทําไดขนาดนี้แลวก็สามารถใหเด็กฝึกเปุาเป็นทํานองเพลง      
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ใหผาน  อันนี้คือเทคนิคในการระบายลม  แตตองดูวานักเรียนทําไดไหมขนาดนี้   ถาทําไมไดก็ตองหา
วิธีการอื่น ๆ  มาวาจะทําอยางไรใหเด็กสามารถปฏิบัติได 
 
นายทรงเกียรติ  จันทร์หอม 
 เทคนิคการบรรเลงฆองวงใหญตอไปนะครับ  คือหลักการตีฆองวงใหญตองตีใหหนาไมต้ังฉาก
กับลูกฆอง  อันนี้ตองพยายามดูเวลาตีตองจัดไม  แลวก็เวลาบรรเลงตองดูไปดวย  2. ตองตีตรงกลางให
ตรงปุุมใหเต็มปื้นไมตี  อันนี้คือการจับไมตีหลักการตีฆองวงใหญ  แลวก็ใชขอมือใชกลามเนื้อแขนเป็น
หลัก  คือสวนใหญเคาจะใชจับไมแลวก็ไมใหใชขอในการตีฆองจะใหใชท้ังแขนยกท้ังแขน  ใชกลามเนื้อ
แขนเป็นหลัก  เวลาตีใหยกไมสูงพอสมควร  ไมยกสูงเกินไปหรือวาตํ่าเกินไป  ประมาณสัก 5 – 6 นิ้ว  
ถึง 6 ฟุต  อะไรอยางนี้  ไมควรท่ีจะยกสูงเกินไปหรือวาตํ่าเกินไป  และในขณะท่ีเราบรรเลงเราสามารถ
หมุนไมตีไปรอบ ๆ  ได  คือ  จับไมแลวก็จับหมุนไมตี  เพื่อไมตีจะไดไมเสียรูปทรงในการตี  เพื่อเป็น
หลักการตีดังกลาวพอใหเกิดวิธีและเสียงของฆองอันเป็นพื้นฐาน  อันนี้คือการบรรเลง  ตอไปการตีฆอง
วงใหญ  1. เราจะตีอยางไร  คือตีมือละลูกเป็นคู 8 คือการตีดวยมือซายและมือขวาพรอมกันเป็นคู 8 
และคู 4  อันนี้คือ  หลักการตีฆอง  เพื่อจะทําใหเสียงและมือท้ังสองขางมีเสียงท่ีเทากัน  แลวก็ตีมือละ
หลาย ๆ  ลูกคือ  อาจแบงมือซายกับขวาเทากัน  หรือไมเทากัน  อันนี้ขึ้นอยูกับทวงทํานองเพลงท่ีเรา
บรรเลงเป็นหลัก  โดยปกติการตีฆองจะตีลงดวยมือซาย 1 ครั้ง มือขวา 2 ครั้ง  อันนี้ถือเป็นมือ
เอกลักษณแของวงฆองเลย  คืออันนี้จะลงดวยมือซาย 1 มือขวา 2 ครั้ง  อีกแบบหนึ่งคือจะตีโดยแบงมือ
เทา ๆ  กันในพยางคแของเสียงท่ีเทา ๆ  กันท้ังขึ้นและลง  อันนี้คือการตีฆอง 
 
นายพัชรชัย  สิทธิโชค  
 การบรรเลงเพลงไทย  องคแประกอบมีท้ังทฤษฏีและปฏิบัติ  ท้ังเรื่องทฤษฏี  เรื่องประวัติของ
เพลงก็ดี  นักเรียนจะตองมีความรูควบคูกับเรื่องปฏิบัติ  เพราะฉะนั้น  ประวัติเพลงเราควรจะรูวามีผู
แตงคือใคร  เป็นเพลงประเภทไหน  ลักษณะเพลงเป็นอยางไร  องคแประกอบหรือโครงสรางของเพลง
อะไรก็แลวแตในนี้  อันนี้ในเรื่องของทฤษฏี  ในเรื่องของปฏิบัติ  ครูมีเทคนิคอยางไรใหนักเรียนมีความรู
ความเขาใจมากยิ่งขึ้น  ครูก็ตองมีวิธีการหรือแนวทางท่ีทําใหนักเรียนเขาใจหรือบรรเลงหรือปฏิบัติให
ถูกตอง  ฉะนั้นครูก็ตองหาวิธีการจะบอกอยางไร  จะแนะอยางไร  ก็การเริ่มตอเพลงครูก็จะเริ่มตอเป็น
วรรค ๆ  ไป  คนไหนไมไดก็จะใหซ้ํา  หมายถึงวาบรรเลงซ้ํา ๆ  1 วิธีการ  ซ้ํา ๆ  งาย ๆ  กอน ส้ัน ๆ  
กอน  หรือวาคอยไปประโยคยาว ๆ  อีก  1 วิธีการ  วิธีการท่ี 2 ก็คือ  อาจจะเป็นวิธีการเพื่อนชวยเพื่อน  
ฉะนั้นสําหรับการใชวิธีการนี้  สําหรับคนท่ีมีความรูเขาใจ  หรือไปไวกวาเพื่อน  มีสมองท่ีรับรูไดมากกวา
เพื่อน  ตอเพลงไดไวกวาเพื่อน  ก็คือใชพวกนี้  ใชนักเรียนชวยดูเพื่อน  ชวยตอชวยดู  หรือเคาเรียกวา  
ชวย ๆ  เพื่อน 
 
นายนิติ  เอมโอด 
 เกี่ยวกับการทําขาวสุกติดตะโพนหรือวาจากลอง  เมื่อพูดถึงการทําขาวสุกติดตะโพนตอจาก
คราวท่ีแลว  ก็คือการใชขาว  ขาวที่นิยมใชทําจากลอง  ก็นิยมใชพวกขาวหอมมะลิ  นํามาบดกับขี้เถาซึ่ง
เผามาจากตนไมตระกูลปาลแม  เชน  ตนตาล  ตนมะพราว  ตนปาลแม  ในตระกูลนี้  นําสวนใดมาเผาก็ได  
รวมท้ังตะโหนก  กาน  ใบ  อะไรพวกนี้  สามารถนํามาเผาได  รวมถึงกะลามะพราวก็นํามาเผาได
เชนเดียวกัน  หรือเปลือกมะพราวก็ได  ไดทุกสวน  เมื่อนํามาเผาแลวมารอนเป็นผงดีแลว  ก็นํามาบด
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เขาดวยกัน  ท่ีลืมไปอยางนึงก็คือวา  การบดนั้น  เราจะรูไดอยางไรวา  การแข็งการออนนั้น  พอดีแลว  
โบราณเคามีขอสังเกตก็คือวา  ใหจับท่ีใบหูของเรา  แลวก็เอาไปเปรียบเทียบกับจากลองวามีความนิ่มท่ี
ใกลเคียงกันหรือยัง  ถายังไมใกลก็ยังใชไมได  ถามีความนิ่มใกลเคียงกับใบหู  แสดงวาใชไดแลว  แลวก็
บดโดยละเอียด  คือหมายความวาไมมีเม็ดขาว  ตองละเอียดไปเป็นเนื้อเดียวกับขี้เถา  แลวเทคนิค
อยางนึงก็คือวา  การนําไปใช  เมื่อนําไปใชติดตะโพน  ติดกลองยาวก็ดี  ติดตะโพนก็ดี  ใชแบบเดียวกัน  
หรือจะติดเปิงมาง  ติดตะโพนมอญ  ใชแบบเดียวกันท้ังส้ิน  วิธีการนําไปใช  เมื่อติดแลว  ขาวสุกหรือจา
กลองก็จะแหง  วิธีท่ีคนโบราณทานไดวางไวก็คือวา  ไมใชน้ํา  ใชแตน้ําลายของตัวเอง  นําไปแตะท่ีจา
กลองนั้น  เพื่อใหจากลองนั้นมีความออนตัว 
 
นายพงษ์ศรี  แก้วรัตนศรีโพธิ์  
 วิธีการบรรเลงเพลงท่ีตองใชการลักคันชักในแตละเพลงจําเป็นตองฝึกการลักคันชัก  เชน  โนต  
ดรม  มซร  ใหนักเรียนฝึกซ้ํา ๆ  กันหลาย ๆ  เท่ียวจนกวาจะมีความชํานาญ  โดยการฝึกใหเด็กนักเรียน
ลักทีละครึ่งคันชัก  ซ้ํากันจนชํานาญ  แลวใหเด็กฝึกโดยไมตองหยุดคันชัก  โดยใหเป็นเสียงเดียวกันโดย
ใชคันชัก เขา – ออก  แตใหไดสามเสียง 
 
นางสายชล  ผดุงพันธ์ 

วิธีการเรียนวิชาดนตรีเพื่อใหไดผลสัมฤทธิ์สูงสุดคือ  การฟัง  การไลมือ  การทบทวน  และ    
การซอม ซึ่งการซอมนั้นมีหลายรูปแบบ เชน 

1. ซอมไลมือ ตองทําคนเดียวนานๆ ระดับความเร็วของการไล ชา ปานกลาง และเร็วที่สุด ท่ี 
ทนได โดยใหเสียงชัดเจนทุกเสียง 

2. ซอมทบทวน ใหทบทวนความรูเดิมท่ีเรียนมาแลว เพลงละไมตํ่ากวา ๒-๓ เท่ียว 
3. ซอมหยาบ คือ การบรรเลงเป็นหมูหรือบรรเลงเด่ียว ทําครั้งเดียวก็ผานเลย 
4. ซอมละเอียด คือ ปรับปรุงลดขอบกพรองในการบรรเลง เชน ขณะการบรรเลงเห็นวาไมดี  

จึงหยุดแกไขใหม ทําซ้ําๆ จนกวาจะพอใจ จึงผานไปทําจุดอื่นๆ ตอไป 
สรุปคือ เลน-หยุด-ปรับปรุง-เลนจุดปรับปรุง-หยุดแกไข-หยุดเริ่มตนใหม 

 
รอบท่ี 2 
นายอดุลย์  สิงเหม 
 ครูผูสอนก็ตองศึกษาดูนักเรียนวา  เวลาตอเพลง  ครูก็ตองมีเทคนิคในการบรรเลง  ความยาก
งายของเพลง  อยางเพลงบรรเลงในการฝึกสอนเด็กก็ตองหาเพลงท่ีวามันมีความงายไปกอน  บางคน
แลวแตเทคนิคบางคน  บางคนก็เอาแบบความยากมาสอนเด็ก  มันแลวแตเทคนิคของผูสอนแตละคน  
วาจะมีวิธีการอยางไรทําใหเด็กเขาใจ  ทําใหเด็กเขาใจขึ้น  ถาเด็กสามารถทําได  ก็สามารถเปล่ียนแปลง
ได  คือวา  ลองขยับใหมันยากขึ้นมาอีกนิดนึง  เด็กทําไดไหมก็ตองสังเกตดูเด็กวาเด็กสามารถบรรเลงได
หรือเปลา  พอเด็กสามารถทําไดชัดเจน  เราก็ตองหาเทคนิคอีก  คือเปล่ียนใหมันยาก ๆ  ขึ้นไปอีก   
 
นายทรงเกียรติ  จันทร์หอม 
 ตอไปการตีสะบัด  คือการตีพยางคแมากกวาเก็บ  ขึ้นอยูกับหัวขอของการตีมือหลาย ๆ  ลูก  แต
วิธีปฏิบัติของวงฆองนั้น  โดยมากจะเป็นการปฏิบัติขึ้นลง 3 พยางคแ  หรือวา 3 เสียงนั่นเอง  ถาจะใช  
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มือซาย  ถาจะขึ้นดวยมือซาย  ขวา 2 ลูก จะใชขวา 1 ซาย 2  ถาขึ้นดวยมือซายนะ  มือซาย 1 ก็ตอง
ตามดวยมือขวา 2  หรือถาตีดวยมือขวา 1 ก็จะตองลงดวยมือซาย 2  อันนี้คือการสะบัด  ดังนั้นมือแรก
ท่ีหามเสียงเล็กนอยคือซายปิดขวาเปิดเป็นตนนะ  คือถามือซายลงกอนแลวก็ขวา  มือซาย 1 ขวา 2 ขึ้น  
แลวก็มือขวา 1 มือซายลง 2  คือซายปิดขวาเปิดนะ  อันนี้คือวิธีการตีสะบัด  ตอไปตีกวาด  คือ  การตี
ลากหัวไมผานปุุมฆองทุกลูก  อันนี้คือการตีกวาด  จากซายไปขวา  หรือวาจากขวาไปซายก็ได  ซึ่งโดย
ปกติจะลากไมฆองใหหัวไมกระทบบริเวณดานของปุุมลูกฆอง  อันนี้คือ  การกวาด  ถาลากตรงกลางปุุม
จะทําใหสะดุดเสียง  ไมเรียบ  อันนี้คือการกวาด  ตอไปการกรอ  การตีกรอคือสลับดวยพยางคแถี่ ๆ  
และเร็ว ๆ  ปกติจะเอามือซายลงกอน  และตีสลับมือใหมีอัตราและเสียงท่ีเทากัน  และนี้คือการตีกรอ  
ตอไปตีไขว  คือการตีมือซายไขวขวามืออีกขางหนึ่ง โดยมือท้ังสองมีลักษณะไขวกันหากเอามือซายไขว
มือขวาหรือเอามือขวาไขวมือซายก็ได  อันนี้เป็นเทคนิคท่ีวาหลักของการตีฆอง  ตอไปคือการตีหนึบ
หนับหนอดโหนง  อันนี้คือจะชวยเป็นการตีท่ีประคบมือท้ังสอง  คือการตีท่ีจะใชกลามเนื้อกําลัง
ตลอดจนน้ําหนักพอดี  การตีแบบนี้บางครั้งตีลงแลวตองเปิดหัวไมทันทีคือตีปฺุบเปิดเลย  บางครั้งก็ปิด
หัวไมเล็กนอย  โดยเฉพาะในเพลงเด่ียวอาจจะใชวิธีการแบบนี้มาก  อันนี้คือการบรรเลงเทคนิคของฆอง
วงใหญ 
 
นายพัชรชัย  สิทธิโชค 
 เทคนิคในการท่ีจะใหมีความรูเขาใจในเรื่องของการปฏิบัติเพลง  คือนักเรียนตองมีความเขาใจ
ในโครงสรางของเพลงกอนวา  เพลงมีกี่ทอน  ใชหนาทับอะไร  ฉะนั้นองคแความรูตรงนี้นักเรียนก็ตองมี
การศึกษาดวยมีการศึกษาคนควาจากตํารับตํารา  เป็นตน  ทีนี้เมื่อครูตอเพลงไปแลว  จะทําอยางไรใหมี
ความเขาใจมากยิ่งขึ้น  อาจจะมีการสรางสถานการณแ  หรือยกตัวอยาง  อะไรก็แล วแต  อาจจะ
สนับสนุนใหนักเรียนมีความกลาในการแสดงออกโดยการท่ีวา  นักเรียนออกมาพรีเซนหรือบรรยาย
ความรูเกี่ยวกับเพลง  ครูจะยกตัวอยางวา  สมมุติตอเพลงไป 1 เพลงนักเรียนมีความรูอยางไรในเพลงนี้  
อาจจะมีโครงสรางของเพลง  เพลงเป็นอยางไร  มีกี่ทอน  ลักษณะประเภทของเพลงอยูในนี้  โดยการท่ี
ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นแสดงความรูท่ีไดรับไป  ซึ่งครูจะดูไดวานักเรียนมีความเขาใจมากนอยแค
ไหน  จากการท่ีนักเรียนไดรับความรูจากครูไป  ฉะนั้น  เป็นการเหมือนกับวาฝึกใหนักเรียนกลาท่ีจะ
แสดงออกทางหนึ่ง  แลวก็  ผลลัพธแก็คือ  ครูสามารถท่ีจะรูไดวา  นักเรียนมีความเขาใจในบทเรียนท่ีครู
ไดถายทอดไปมากนอยแคไหน  ถาเกิดมันขาดตกบกพรองไป  ครูก็มีวิธีการเสริม  หรือยกตัวอยางใหมัน
ใกลเคียงกับสวนนั้นมากท่ีสุด  นักเรียนก็จะเกิดความเขาใจกับส่ิงนั้นมากยิ่งขึ้น 
 
นายนิติ  เอมโอด 
 พูดถึงการใชน้ําลายมาใชในการท่ีทําใหจากลองนั้นนิ่ม  เมื่อเราใชไปนาน ๆ  จากลองก็จะมี
ความแข็งขึ้นมาเพราะวาถูกอากาศ  ฉะนั้นวิธีการท่ีจะทําใหนิ่ม  ถาใชน้ําแลวจากลองก็จะเสีย  คือใชได
ครั้งเดียว  ถาเราใชน้ําลายเนี่ยก็สามารถท่ีจะใชไดสักครั้งสองครั้ง  แตเทคนิคท่ีครูโบราณทานไดคิดคน
เอาไวก็คือวา  การท่ีจะทําใหจากลองนั้น  มีอายุการใชงานท่ียืนยาวกวานั้น  ไมใชวาใชครั้งเดียว  2 ครั้ง
ก็เสียแลว  อะไรอยางนี้  ก็คือ  เวลาบดจากลองเรียบรอยนํามาใชงานครั้งแรก  ก็แบ งจากลองไวสวน
หนึ่งโดยประมาณวาหัวแมมือแบงไว  แลวนําจากลองท่ีเราแบงไวเนี่ย  นํามาบดผสมกับขาวสุกใหม  
และขี้เถาใหม  บดโดยละเอียด  ขาวที่จะใชก็ตองเป็นขาวแบบเดียวกับกอนแรก  ถาเราใชขาวหอมมะลิ  
กอนท่ีสองเราก็ตองใชขาวหอมมะลิ  บดผสมกับกอนท่ีเราแบงไวแลว  กอนท่ี 1 ก็จะไดกอนท่ี 2 ในกอน
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ท่ี 2 เนี่ย  ก็จะอยูไดเทาตัวหนึ่ง  โดยมากขาวสุกจะอยูไดสักประมาณ 2 – 3 วันก็จะเนาแลวละ  จะเสีย
แลว  ถาเรานํากอนแรกมาบดพรอมดวยกับขาวใหมกลายเป็นกอนท่ี 2 ก็จะอยูไดประมาณสักอาทิตยแ
หนึ่งก็จะเสีย  โบราณเคาก็มีเคล็ดลับวา  เอากอนท่ี 2 เนี่ยแบงไวหัวแมมือ   ขนาดเทาหัวแมมือ  แบง
เอาไว  เอานํามาบดเป็นกอนท่ี 3 ก็คือวาใชขาวใหม   แลวก็ขี้เถาอันใหม  เอามาบดรวมกันเป็นกอนท่ี 3  
คือเอาเกามาผสมใหมนั่นเอง  กอนท่ี 3 เนี่ยก็จะสามารถอยูได 2 อาทิตยแ  ก็คือวาทวีคูณเขาไป  เคล็ด
ลับก็คือการท่ีจะเก็บรักษาก็คือไมใหถูกอากาศ  เมื่อใชแลวรีบนํามาบด  นํามานวดใหมันออนตัว  แลวก็
เก็บ  เก็บรักษาไวไมใหถูกอากาศอาจจะเป็นในถุงหรือวาในอับท่ีไมมีอากาศเขา  อันนี้ก็เป็นเคล็ดลับ  
สวนกอนท่ี 4 , 5 ก็ทําอยางกอนท่ี 2 ท่ี 3 ฉะนั้นกอนสุดทายนี่ก็จะอยูไดยาว  เผลอ ๆ  บางกอนท่ีบด ๆ  
กันไปแลวอยูไดกันเป็นเดือนเป็นหลายเดือนยังไมเสีย 
 
นายพงษ์ศรี  แก้วรัตนศรีโพธิ์ 
 การจับคันชักนักเรียนสวนใหญจะไมคอยจับคันชักท่ีถูกตอง  ครูไดปรับวิธีการจับคันชักท่ี
เหมาะสมโดยการใชนิ้วนางสอดเขาไประหวางคันชักกับหางมา  โดยหางจากโคนคันชักประมาณหนึ่งฝุา
มือ  และการสีสายทุมก็ใหใชนิ้วนางดันหางมา  แตวิธีการดันหางมา  ถาดันแรงไปก็ทําใหเสียงสายทุม
เป็นเสียงดังกรอด ๆ  เทคนิคการกดใหกดพอประมาณ  แลวเสียงจะชัด  ใหนักเรียนฝึกจนเกิดความ
ชํานาญ 
 
คร้ังที่ 3  
รอบที่ 1 
นายพงษ์ศรี  แก้วรัตนศรีโพธิ์ 
 สําหรับการบรรเลงซอ เทคนิคการบรรเลงซอก็มีหลายอยาง แตการสีซอท่ีดี ตองเริ่มจากการ
ลากคันชักใหเป็นเสนตรงโดยปลายทางขวาออกนอกตัวเล็กนอย และสีในลักษณะตาง ๆ  ตามจังหวะ
ทํานองของเพลงท่ีเลนงาย ๆ  เทคนิคท่ี 1 คือการสีแบบขับไม แตสีพวกนี้เด็กตองเอาใจใส โดยเริ่มฝึก
จากคันชักกอนเลย สีขั้นแรกคือสีแบบขับไม คือการสีคลอไปกับเสียงของคนรองเคาเรียกวาการสีแบบ
ขับไม จะทําใหเกิดเสียงท่ีสอดคลองกับทํานองเพลง คือมันจะไม เพี้ยน แบบท่ี 2 คือการสีแบบกวเปล  
คือการสีใหมีเสียงดังตลอดการใชคันชัก โดยเสียงไมขาด ในตอนตนและตอนปลาย โดยมีจังหวะท่ี
สม่ําเสมอจนจบเพลง เชน ซ ล ท ด ท ล ท ด ท ล ร ด ท ล ท ด เสียงมันจะไมขาด เคาเรียกแบบไกว
เปล คือเด็กมันไมรูอันนี้คืออะไรลูกอะไร  แบบท่ี 3 คือแบบฉุยฉาย คือการสีใหมีเสียงหนักเสียงเบา มี
ความชัดเจนทุกวรรคและทุกจังหวะ การสีซอนอกจากจะ 3 วิธีดังกลาวนี้ ผูเลนควรจะตองควรหมั่น
ฝึกฝนอยางสม่ําเสมอเพื่อใหเกิดความชํานาญ 3 เรื่องนี้ไมใชใชเวลาฝึก  เดือน  สองเดือน  เราเรียนมาที 
3 , 4 ปี กวาครูจะตอเทคนิคพวกนี้ให 
 
ว่าท่ีร้อยตรีบงกฎ  เขียนเจริญ 
 พูดถึงเทคนิคการตีฉากในการบรรเลงระนาดเอก อันดับแรกจะตองใหเด็กนั่งตัวตรง แขนตอง
ต้ังฉากกับลําตัว  หนาตองไมกมมาก ใชแคชําเลืองมองผืนระนาดนะครับ ในการตีฉากตองลงมือสองขาง
พรอมกัน แลวใหเด็กจัดระเบียบแขนและน้ําหนักมือใหลงพรอม ๆ กัน เสียงท่ีออกมาก็ตองดังเทากัน 
อยาพยายามใหเสียงขางใดขางหนึ่ง หนักเบาไมเทากัน ตองใหเสียงออกมาเทากันท้ัง 2 ขาง ประโยชนแ
ของการตีฉากจะทําใหมือลงพรอมกันแลวก็ น้ําหนักเทากันเสียงท่ีออกมาจะเป็นเสียงท่ีมีคุณภาพ 
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นายอดุลย์  สิงเหม 
 การสรางเครื่องมือในการฝึกหัดตัดล้ินปี่  ปี่เป็นเครื่องดนตรีท่ีตองอาศัยในการทําเครื่องมือใน
การฝึกหัด วิธีการสรางล้ินปี่ ก็ตองเตรียมอุปกรณแในการสรางล้ินปี่ขึ้นมา  จะมีอุปกรณแ 1. ใบมีด 2. 
ใบตาล 3. ไมชนวน 4. เชือก แตละขั้นตอนในการตัดล้ินปี่ก็ อยางใบตาลเนี่ย เทคนิคในการหาใบตาลมัน
ตองหาใบตาลตัวผู แลวก็ใหมันอยูท่ีสูงเนินแหงแลง ใบตาลจะแกรง ไมอมน้ํา ใบตาลตัวเมียใชไมได ตอง
ใชใบตาลตัวผู เทคนิคในการเลือกใบตาลก็ตองดูวาใบตาลเนี่ยละเอียดหรือเปลา ถามันหยาบ หยาบก็ใช
ไมได ตองดูใหมันละเอียด สังเกตเวลาเราตัดมามันหยาบเราจะใชมือจับได ถามันหยาบมันจะสาก ๆ  
หนอย  ตองใชใบตาลท่ีมันแหง แหงจัด ไมใชวาแหง กรอบ ผุ ถาผุก็ใชไมได การเลือกตัดหาวัสดุก็ตอง
เลือกสักนิดนึง ถาล้ินอันนี้มันไมดีเวลาเรามาตัดล้ินปี่เสียงมันไมไดตามท่ีเราตองการ เสียงตอ เสียงกลาง 
เสียงแหบ ถามันบวม แสดงวาใบตาลอมน้ํา ใชไมได เราก็ตองเลือกหาจนกวาเราพอใจ เรื่องใบตาล 2. 
เรื่องกําพวดปี่ กําพวดปี่นี่เราก็ตองเลือกสรรวากําพวดมันใหญไปหรือเปลา ถามันใหญไปมากก็จะกินลม 
ถามันเล็กมากมันก็เปุาไมออก เราก็ตองเลือกดูวากําพวดพอดี ๆ กับลมท่ีมันออกมา ถามันหนักเกินคน
เปุาก็แยในการเปุา 
 
นายบัณฑิต  ศรีบัว 
 การใชคันชักซอใหจับ ใชมือขวาจับคันชักซอ หางจากหมุดปักไวประมาณ 1 ฝุามือของตนเอง 
ใชนิ้วช้ีกับนิ้วกลางกดคันชัก ใชนิ้วนางดันคันชัก หรือใชนิ้วช้ีกดคันชัก แลวก็ใชนิ้วนางนิ้วกลางคันชัก 
วิธีการสีคันชัก การใชคันชักเมื่อสีออกจะใชนิ้วนางหรือนิ้วกลางดันคันชัก เพื่อใหคันชักตึง แลวเวลาสีเขา
ก็ใชนิ้วชี้หรือนิ้วกลางบังคับคันชัก สําหรับใชท้ังสายเอกและสายทุม การทําใหซอมีเสียงดังดี ๆ  จะตอง
ใชคันชักยาวสม่ําเสมอ ถาใชคันชักส้ันจะทําใหสีไวเรงจังหวะขึ้น แตถาสีคันชักยาว ๆ  เสียงจะดังเสียง
จะโต เวลาใชคันชักทุกครั้งถาตองการใหซอสะอาดใชการถู วิธีการถูก็คือ เอาคันชัก จับคันชักมือขวา
ปกตินั่นแหละ แตวาแทนท่ีจะถูกับสายก็ไปถูกับยางสนซะ ก็จะทําใหคันชักสะอาด  แตถาไมตองการ
ความสะอาดก็ใชยางสนหยอดเอากับกระบอกซอหรือกะโหลกซอ ก็จะไดปริมาณยางสนท่ีดี ทําใหฝืด
เสียงดัง แตจะมีฝุุนยางสน ฝุุนยางสนฟุูงกระจาย การใชคันชัก วิธีการสี จะไมใชขอมือขยับ แตเวลาสีนี่
จะตองใชท้ังแขนไปท้ังแขน สีท้ังแขน จะใหกําลังเสียงท่ีดี ถาใชเฉพาะขอมือ เสียงท่ีออกมา 1 เสียง แต
เสียงมันจะแกวง เสียงมันไมตรง มีน้ําหนักไมดีพอ 
 
นายนิติ  เอมโอด 
 เมื่อไดขาวสุกติดตะโพนท่ีมีคุณภาพแลว เมื่อนํามาใชติดกับตะโพน วิธีการติดในขั้นแรกก็ใชขาว
สุกติดตะโพนอยางนอย อยางทีละนอย ๆ  กอน ไมใชเอาใสเป็นกอนโต ๆ  แบงเป็นกอนนอย ๆ  แลวก็
มาติดท่ีบริเวณท่ีใชลักทา บริเวณจากลองตรงกลาง ท่ีใชลักทาเนี่ย ก็เอาขาวสุกมาติด เวลาติดก็ใชกอน
นอย ๆ  แลวก็ใชหัวแมมือใชลักษณะวาเอาหัวแมมือจะเรียกวาบี้ก็ได บี้ขาวสุกเนี่ยใหติดกับหนังหนา
กลอง ใหท่ัวใหเป็นรูปวงกลมท่ีเราตองการ เสนผานศูนยแกลางก็คงประมาณสัก 2 นิ้ว บ้ีไปใหมันติดท่ัวถึง 
แลวจากนั้นก็เอาขาวสุกกอนใหญเขามาติดอีกทีภายหลัง เวลาติดภายหลังก็คอย ๆ  ติดทีละนอยกอน 
เป็นกอนนอย ๆ  คอย ๆ  ติดไปแลวก็ลองเสียงไปวาเสียงไดตามท่ีเราตองการหรือไม คําวาเสียงท่ีเรา
ตองการหรือไมเนี่ยก็คือวาเสียงตะโพนท่ีเราจะไดนั่นหนะ ก็คือวาความกังวานดีท่ีสุด ถามีความกังวานดี
ท่ีสุดก็ถือวาใชได ถาติดไปแลวเสียงท่ีออกมามันมึน คือหมายความวามันกังวานนอย แสดงวาเราติดขาว
สุกมากไป พอขาวสุกมากไปเนี่ยก็ตองเอาออก ถานอยไปเสียงมันก็ไมถึงเสียงมันก็จะไมหนักแนน ฉะนั้น 
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ตรงนี้ก็ตองใชประสบการณแ ในการติดบอย ๆ  ลองบอย ๆ  เอาท่ีกังวานท่ีสุด แลวการติดหนากลองเนี่ย
เราติดท่ีหนารุย เราไมไดไปติดท่ีหนามัด หนาลุยก็คือหนาใหญหรือท่ีเราเรียกวาหนาเทงนั่นเอง 
 
รอบท่ี 2 
นายพงษ์ศรี  แก้วรัตนศรีโพธิ์  
 สําหรับวิธีการตอจากเมื่อกี้ท่ีวามี  3 ชนิด ตอไปการฝึกหัดสะบัด การฝึกหัดคันชักสะบัดเนี่ย มี
อยู 2 กรณี คือ สะดนิ้วกับสะบัดคันชัก การสะบัดนิ้วนั้นใหใชคันชักดึงออกหรือดึงเขาในลวดเดียว เชน 
ดรม มรด พูดงาย ๆ  คือใชนิ้วสะบัดไมใชใชคันชัก คือคันชักตรง แตใชนิ้วสะบัด ดรม มรด การ
สังเกตการณแสะบัดนิ้วจะทําดวยความรวดเร็ว เพราะเอาโนต 3 ตัวเขาไปแทนโนต 2 ตัว ถาเราจะสะบัด
คันชักดวยก็ตองใชคันชัก เขา ออก เขา อันนี้คือสะบัดคันชัก มันมีสะบัดนิ้วและสะบัดคันชัก ถาเรา
สะบัดคันชักแลว สีเขา ออก เขา นี่คือสะบัดคันชัก ถาจะสะบัดนิ้วไปในทีเดียวหรือสองทีแตวาโนตเนี่ย 
3 ตัว แตตองทําติดตอกันอยางรวดเร็ว คือการสะบัดทุกชนิดจะตองใชโนต 3 ตัวติดกันในหอง ใน 2 
หองเล็ก คันชักเขากอนเสมอ สําหรับซอเนี่ย คันชักตองเขากอนเสมอ ฝึกใหเกิดความชํานาญคือให
สังเกตวา โนตท่ีสะบัดเนี่ย เคาจะมีเครื่องหมายขีดไวคือแคครึ่งวงกลมครอมโนต 3 ตัวไวเสมอ เป็นหลัก
งาย ๆ 
 
ว่าท่ีร้อยตรีบงกฎ  เขียนเจริญ 
 ตอไปสืบเนื่องจากการตีฉากเป็นเทคนิคการสะบัดสะเดาะ ในการบรรเลงระนาดเอก สืบ
เนื่องมาจากการตีฉากเมื่อกี้ ลงมือพรอมกันแลวเสียงเทากันแลว การสะเดาะสะบัดเนี่ย เป็นการบรรเลง 
3 พยางคแ หรือ 3 เสียงติดกัน โดยการสะบัดคือการบรรเลง 3 พยางคแ 3 เสียง แตใหมีความรูสึกวาเป็น
เสียงเดียว สวนการสะเดาะใหยืนอยูเสียงใดเสียงหนึ่ง แตบรรเลง 3 พยางคแใหถี่ท่ีสุด เร็วท่ีสุด เทาท่ีจะ
ทําได โดยน้ําหนักมือตองเทากันท้ังสองขาง ในการสะบัดสะเดาะเนี่ยใชปลายนิ้วชวยในการบังคับไม
ระนาดนะครับ แลวเกรงขอมือ ตีลงไปบนผืนระนาดใหเร็วและถี่ท่ีสุด 
 
นายอดุลย์  สิงเหม 
 เชือกในการมัดล้ินปี่ก็ตองเลือก ไปหาดายดิบทําการควั่นเชือก  เทคนิคในการควั่นเชือกก็มี
หลากหลาย  สมัยปัจจุบันเคาก็เขาฟั่นเชือกแบบโบราณ  ควั่น 3 ทบ 4 ทบ ถึงจะมาเขากัน สมัยนี้ใช
สวานเขา ความแนนของเชือกมันก็จะแนน เวลาควั่นก็อยาใหมันใหญเกิน ถาใหญเกินมันก็จะมัดคอลน 
พอลนแลวมันก็จะทําใหคอรั่ว พอคอล้ินปี่รั่วมันก็จะกินลม เราก็ตองฟั่นนับเสนวากี่เสน แตวาเชือกของ
ดายดิบก็ตองประมาณสัก 3 เสนเวลาฟั่นเชือก  นํามามัดตัดใหไดตามท่ีตองการ  อันนี้สําหรับการสราง
เครื่องมือในการทําล้ินปี่  เราก็ตองเนนความละเอียดออน เป็นหัวใจของการเปุาปี่ ถาผูเปุาปี่ไมเลือกสรร
วัสดุในการทําล้ินปี่แลวก็ คุณภาพเสียงมันก็จะออกมาไมดี  ตอไปจะพูดถึงเรื่องล้ินปี่ เมื่อเราทําเสร็จเนี่ย 
เมื่อเราจะเปุา เสร็จเราก็ตองควรนําไปลางใหสะอาด เช็ดใหดี ใสกลองใหลมถายเทได เพราะถามันอับ
มันก็จะเนาเหม็น 2. เมื่อเปุาเสร็จแลวอยาท้ิงล้ินปี่ใหมันเกะกะคนเดินไปเดินมาเหยียบล้ินปี่ก็จะทําให
เสียงานได หรือไมก็พวกหมั่นไสก็จะเอาอะไรมาถูล้ินตอนท่ีเราเผลอ แลวเราก็เปุาเขาไปมันก็จะเสียงาน
ได  ตอไปคือการเปุาปี่ตองนั่งพับเพียบใหเรียบรอย นั่งตัวตรง เวลาเปุาอยาพองแกมมาก ดูแลวมันไม
สวย เรื่องอาหารการกิน ก็อยากินใหมันเกิน กินมากแลวเวลาเราเปุา เวลาเราทํางานมันก็จะออกมา 
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ผลไมบางชนิดอยางเชนกระทอนก็อยากิน เวลาบรรเลง เพราะวาเม็ดกระทอนมีปุย เวลาเปุาจะติดล้ินปี่
ทําใหเสียงานได 
 
นายบัณฑิต  ศรีบัว  
 การทํารัดอกซอ รัดอกซอนี่จะตองใชดายหรือเชือกท่ีนิ่ม ๆ  สําหรับรัดอกซอ เพราะวาใชเชือก
หรือดายท่ีแข็งมันทําใหเสียงซอแตก เสียงซอแตกนี่เกิดจากการกระทบกันของเสียงสายเอกและสายทุม
กระทบกัน ถาเอาโดยมากจะเป็นดาย ดายนิ่ม ๆ  พันแลว มันจะทําใหการกระทบกระท่ังกันมันลดลง 
สวนลูกบิด ถาใชไปนาน ๆ  มันจะเกิดการกรอนและก็หลอม เวลาบิดแลวมันไมอยูตัว กระบวนการก็คือ
ถามียางสนก็บดยางสนใหมันปุน ๆ  แลวก็เทลงไป หรือไม ถายางสนเอาไมอยูตองใชกาวตราชางนี่แหละ 
แตวิธีการใชกาวตราชางก็คือ เอาออกมาหยอดขางนอก ใหมันแหงเสียแลว แลวก็ยัดเขาไป ไมใชเอาไป
ยัดตรงรูเลย ไมงั้นมันจะติด มันจะหมุนไมได  กาวตราชางมันมีคุณสมบัติมันยืดหยุนได  
 
นายนิติ  เอมโอด 
 การติดขาวสุกติดตะโพนท่ีหนารุยหรือหนาเทง เพื่อใหหนากลองนั้นมีความส่ันสะเทือนแลวก็มี
เสียงท่ีตํ่า เพื่อใหเกิดความไพเราะ ฉะนั้นตองมีความกังวานท่ีสุดถึงจะเรียกไดวา ใชได สวนหนามัด หนา
มัดก็คือหนาเล็กของตะโพน หนามัดเนี่ย บางทานก็อาจจะติดจากลองหรือวาขาวสุกตะโพนไปดวย ใน
กรณีท่ีหนามัดมันมีเสียงสูงมาก พอมีเสียงสูงมากก็ตองใชขาวสุกติดตะโพนเนี่ยติดตรงกลางเพื่อชวยให
ไดเสียงตามท่ีเราตองการ สวนหนามัดเนี่ย เสียงท่ีเราตองการ จากประสบการณแท่ีฟังกันมา แลวก็สังเกต
จากครู แลวก็ฟังจากการบันทึกแผนเสียงก็ดี เสียงท่ีนิยมก็คือเสียง ถาเรานับจากลูกยอดของฆองวงใหญ 
ถาเรานับจากลูกยอดก็มักจะอยูท่ีเสียงท่ี ถาฆองวงใหญมันมี 16 ลูก นับจากซายมือ มี 16 ลูก ลูกท่ีนิยม
เทียบเสียงหรือวาเอาไปเทียบแลวเสียงตะโพนมันจะดี ก็อยูประมาณ 3 เสียง ก็คือ ลูกท่ี 16 ลูกท่ี 15 
ลูกท่ี 14 ถาตํ่าจาก 14 ไปแลวหรือเสียงท่ี 13 ไปแลวเนี่ย ตะโพนลูกนั้นคอนขางท่ีจะหยอน หนาหยอน 
ทีนี้วิธีการท่ีจะทําใหหนามันตึงขึ้นตองใชการสาว ฉะนั้น ถาเกิดคนท่ีมีความละเอียดก็จะตองตรวจดูวา 
เสียงหนามัดของตะโพนเนี่ยมันตรงกับเสียงฆองวงใหญลูกท่ีเทาไหร ท่ีนิยมแลวก็ทําใหเกิดเสียงท่ีมี
คุณภาพ เสียงไพเราะ วาอยางนั้นละกัน ก็อยางท่ีบอกไปแลวก็คือ เสียงท่ี 14 15  16 ของฆองวงใหญ 
ซึ่งนับจากลูกตนก็คือลูกต่ําสุด เป็นลูกท่ี 1 แลวก็ลูกยอดก็คือ ลูกท่ี 16 ฉะนั้น 3 ลูกบนเนี่ย ถือไดวาเป็น
เสียงท่ีไพเราะของตะโพนไทย ถาเกิดมาถึงเสียงท่ี 13 แลว อาจจะเรียกไดวามันหยอนไปแลว ฉะนั้นก็
แกไขไดดวยวิธีการสาวใหตึง 
 
ครั้งท่ี 4  
รอบท่ี 1 
นายบัณฑิต  ศรีบัว 
 การใชคันชัก เริ่มใชคันชัก 1 คันชักกอน เริ่มใชคันชักหนึ่ง สีออกจะตองบังคับวาคือ สายทุม 
แลวก็สีเขาก็คือสายเอก สีใหชํานาญจากหนึ่งคันชัก เมื่อสีคลองแลวก็จะเป็น 2 คันชักคือสีสายทุม 1 
ออก 2 เขา แลวก็ยายมาเป็นสายเอก 1 ออก 2 เขา เมื่อสีสองคันชักจนคลองแลวก็จะมาเป็นส่ีคันชัก 
เพราะตองการใหนักเรียนสีคันชักเต็มกอน คือออกเขาสายเดียวกอน แลวก็จากสายทุม ก็ยายมาเป็น
สายเอกจนคลอง เมื่อไดเสร็จแลวก็เริ่มหัดลงนิ้ว เริ่มต้ังแตสายทุมท่ีนิ้วช้ี นิ้วกลาง นิ้วนาง แลวก็นิ้วช้ี 
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นิ้วนาง นิ้วกลาง นิ้วกอย สําหรับสายเอก วิธีการจับ จับซอใหใตรัดออกประมาณ 1 นิ้วตัวเอง เมื่อกอนนี้
เคาใชวิธีการจับ โดยใหคันทวนติดกับ เคาเรียกวาไร ผังผืดหรือเปลา แตเด๋ียวนี้อาจารยแประเวศบอกวา
มันลาสมัยแลว มันไมทันกับยุคสมัย ใหใชวิธีคล่ี เอาขอมือหัวแมมือกับขอมือท่ีสองของนิ้วช้ีคีบเอา 
เพื่อใหซอสีได 2 ออกเต็บหรือ 2 ชวงเสียง หลังจากท่ีฝึกชวงเสียงแรกถาทําได ก็ควรจะฝึกเสียงท่ี 2 แต
ถายังไมไดก็ไมตอง ใหฝึกชวงเสียงแรกใหชํานาญเมื่อชํานาญเสร็จแลว ก็ใหหัดสีครึ่งคันชัก คือออกสอง
เสียงเขาหนึ่งเสียง  
 
นายพงษ์ศรี  แก้วรัตนศรีโพธิ์ 
 ขอเสริมแนวความคิดจากอ.บัณฑิต เรื่องคันชัก การฝึกคันชักหนักเบา อยางท่ี อ.บัณฑิตวา คือ
ตองสม่ําเสมอ เขาออก เขาออก  ก็ทําใหเกิดอารมณแตาง ๆ  ไดเป็นอยางดี ถาเราสีซอเสียงเดียวกันคือ
หมายถึง เร ไมมีลูกหนักลูกเบาไป  มันก็ฟังไมเป็นเพราะ ไมไดรสเพลง  เพลงบางเพลงเขาบอกเอาไว
เสร็จแลววาตรงนั้นมันตองหนักตรงนี้จะตองเบา  นอกจากนี้แลวเรื่องคันชักหนักเบาเราควรไตรตรองดู
วาตรงไหนควรท่ีจะหนัก ตรงไหนควรท่ีจะเบา หรือส้ัน หรือยาว หรือวาเราใชคันชักไดอยางไรมันถึงจะ
ไพเราะ อยางไรจะใชคันชักหนักตรงไหนเบาตรงไหนไดถึงจะไพเราะดี เสียงออกมาไดรสเพลง สวนมาก
การใชคันชักหนักเบาเนี่ยจะเป็นเพลงท่ีโศกโหยหวนถาเป็นเพลงพวกนี้แลวนะ มันจะไดอารมณแเพลง
เวลาสี ความหนักเบาจะมีความสําคัญยิ่งสําหรับเพลงพวกนี้  บางตอนตองใหแผวลงไปเรื่อย ๆ บางตอน
ก็ตองใหดังขึ้นคอย ๆ  ดังขึ้นมา  อารมณแเพลงตองนี้บางทีมันบอกกันไมได มันตองเขาใจดวยตัวเองดวย 
มันถึงจะไดซาบซึ้งในรสเพลง ตรงไหนหนักไหนเบา อยางเพลงบางเพลงสวนมากจะเป็นเพลงปรบไก มัน
จะมีลูกของมันอยู 
 
ว่าที่ร้อยตรีบงกฎ  เขียนเจริญ 
 การจับไมมีดวยกันหลายวิธี  ท่ีนิยมใช คือ จับแบบปากนกแกว  ปากกา  และแบบปากไก  ใน
การจับไมในแตละแบบจะใหคุณภาพเสียงท่ีไมเหมือนกัน  การจับแบบปากไกจะใหคุณภาพเสียงท่ีหนัก
แนน  การจับแบบปากกาจะใหคุณภาพเสียงท่ีใส  การจับแบบปากนกแกวจะใหคุณภาพเสียงนุมนวล  
ซึ่งการจับนี้จะขึ้นอยูกับผูบรรเลง  บางคนอาจจะจับไดแบบเดียว  บางคนอาจจะสามารถจับไดท้ัง 3 
แบบ ซึ่งถือวาดีเป็นสวนท่ีดี เพราะจะไดเลือกใชใหตรงตามความตองการของเสียงท่ีใชในการบรรเลงแต
ละครั้งในแตละความตองการใชงาน การใชงานนะครับก็ขึ้นอยูกับผูบรรเลงวาจะตองใชงานแบบไหน ใน
แตละความตองการใชงานนะครับ  
 
นายนิติ  เอมโอด 
 เมื่อเราสรางจากลองหรือขาวสุกติดตะโพนไดแลวนั้น ทานท่ีนําเอามาปรับใชในการปฏิบัติก็คือ 
ในการติดจากลองไปท่ีตะโพน ก็วิธีการติดก็คือติดเขาไปอยางละนิด แตไมใชวาเป็นกอนใหญ ติดไปแลว
ก็ใชหัวแมมือกดลงไปท่ีขาวสุกบริเวณจากกลองใหเป็นรูปวงกลม และติดใหท่ัว แลวขั้นตอนตอไปถึงจะ
เอากอนขาวสุกติดเพิ่มเขาไป เพิ่มเขาไป วิธีการนี้ก็จะทําใหขาวสุกกลองกับกลองหนากลองเนี่ยติดกัน
เป็นอยางดี ปูองกันการโปุง การโปุงถาเกิดขาวสุกกับกลองมันไมติดกันมันโปุงขางในเสียงตะโพนออกมา
ก็จะอับไมกังวาน เผลอ ๆ ก็ขาวสุกก็จะตีไป ตีไปก็จะหลุดจากหนากลองได ฉะนั้นขั้นตอนการติดก็มี
ความสําคัญ แลวติดขนาดไหนจึงจะใหเสียงท่ีดี ก็คือ คอย ๆ ติดไปทีละนิด ๆ เอาท่ีเฉพาะเสียงมัน
กังวานท่ีสุด แลวก็คอนขางท่ีจะ ถาเป็นภาษาเสียงพูดก็คือเสียง เทง  ใหดัง เทง ๆ  เอาไวและก็ใหมี
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ความกังวานท่ีสุดส่ันสะเทือนท่ีสุด และเสียงไมทึบตองเป็นเสียงท่ีใส สวนหนามัดหรือหนาเล็กท่ีเราใช
เนี่ย ถาเสียงมันสูงอยูแลวอยางท่ีเคยบอกก็คือวานับจากลูกฆอง ลูกท่ี 14 – 15 - 16 สามลูกนี้ ถาเกิด
เสียงตรงกับสามลูกฆอง ก็คือเป็นเสียงท่ีมีคุณภาพดี  
 
นางมัณฑนา  จันทร์เสม 
 เรื่องของจะเขครั้งท่ีแลวพูดถึงการนําโครงสรางของเพลงมาใชในการสรางกระบวนการคิดของ
นักเรียน เชน นําเพลงจากเพลงตนเพลงฉิ่ง ใหเด็กนํามาใชในการท่ีจะเรียนรูในเรื่องของกลุมตัวโน฿ตใน
เรื่องของการใชเสียงท่ีใชนิ้ว อยางเชนเพลงนกขมิ้น ถาจะนําไปใชในเพลงถัดไปซึ่งโครงสรา งเหลานี้ 
บรรดาครูอาจารยแเคามองอยูแลววาการท่ีจะคิดหลักสูตรขึ้นมาตองมาจากโครงสรางเพลงก็เหมือนเพลง
แมบทในละครทางดานนาฏศิลปดังนั้นการนํามาใชอยางนี้ประกอบกับการรูจักประวัติครู ประวัติผูแตง
แลว เด็กสามารถจะนํามาใช และสามารถเปรียบเทียบวิเคราะหแวิจารณแในเรื่องของเพลงตาง ๆ  ท่ีตัวเอง
ไดเรียน และสามารถท่ีจะคิดนอกกรอบได ทําไมครูจึงตองฝึกใหเด็กคิดเอง วิจารณแวิเคราะหแ แยกแยะ 
เพราะวาจุดมุงหมายของการศึกษาตอนนี้ มองวา นักเรียนเรียนแลวไดอะไร แลวกําลังทบทวนวาใน 
210 วัน ครูตองมาทํางานอื่น ๆ ท่ีเป็นงานรองท่ีไมใชงานสอน คิดจริง ๆ ออกมาแลว ประมาณ 140 
บวกลบ 120 วันเป็นตัวเลขท่ีหางมากการศึกษาไทยตอนนี้ ครูก็สรางกระบวนการคิดใหนักเรียนท่ีจะหา
การเสาะหาความรูคิดนอกกรอบเองได เนื่องจากวาเวลาท่ีครูไมอยูเด็กจะทําอยางไร กับตัวเองเด็กคิด
อยางไร คนควาอยางไรและวิธีการจําแบบนี้นําบทเรียนท่ีแลวนํามาใชในบทเรียนท่ีกําลังเรียนอยูก็จะทํา
ใหเป็นเครื่องชวยในการจําของเด็กไดเป็นอยางดีขึ้น นอกจากนั้นครูตองสรางดานคุณลักษณะให
นักเรียน เชนแบบแผนของดนตรีไทยมีมาอยางไร การดูแลรักษาเครื่องดนตรีจะดูแลอยางไรจะแกไข
อยางไร จะเขการทําแหนเอง ครูก็สอนการทําแหน วาจะปรับอยางไรใหเสียงไพเราะ กังวาน ชัดเจน 
เวลาเลนแลวเสียงไมทึบ เด็กตองรู แลวจะไดแกไขวาแหนดีแลว  ตัวจะเขดีแลวจะตองมาแกไขถาเสียง
มันออกมาน้ําหนักเสียงเทากันท้ังเขาออกแลว เสียงยังทึบอยูเด็กตองแกไขท่ีตรงไหน เคาจะไดคิดเองวา
ควรจะแกไขท่ีตัวเคาเองเรื่องการกดนิ้วหรือไม ตรงนี้ครูตองฝึกตองจับใสตลอดเวลา 
 
นายอดุลย์  สิงเหม  
 องคแประกอบของการเปุาปี่นั้น ประกอบดวยส่ิงสําคัญ 3 ประการ คือ ผูเปุาปี่ วิชาการและ
ขั้นตอนในการเรียนรู เครื่องมือสําหรับการฝึกหัดการบรรเลง ผูเปุาปี่บุคคลท่ีทําหนาท่ีเปุาปี่นั้นนับเป็น
ส่ิงสําคัญและจําเป็นท่ีสุดท่ีจะตองไดรับการวางรูปแบบกอใหเกิดคุณลักษณะท่ีดีและถูกตองเสียงดนตรี
จากเครื่องเปุาเป็นศิลปะท่ีเกิดจากอารมณแของมนุษยแ อาจเรียกไดวาเสียงปี่เป็นเสียงดนตรีชนิดเดียวท่ี
ตองอาศัยความสมบูรณแของมนุษยแก็วาได ผูท่ีเปุาปี่ไดจะตองมีความพรอม 2 อยางดวยกันคือ 1. ความ
พรอมภายใน 2. ความพรอมภายนอก ความพรอมภายในไดแกความอดทนความละเอียดรอบครอบ 
ความเป็นผูมีเหตุผล ความเป็นผูมีสติมีสมาธิดี ความสามารถในการตัดสินใจในการใชล้ินปี่ และล้ินของ
ตนเองความสามารถในการใชนิ้วมือ รวมท้ังการใชอวัยวะในการหายใจใหเกิดลมเขาออกอยางเรียบ
สม่ําเสมอ ส่ิงเหลานี้เป็นส่ิงสําคัญท่ีผูเรียนเปุาปี่จะตองฝึกหัดและศึกษาใหเป็นกิจวัตรจน เกิดความ
ชํานาญ ลวนแลวแตเป็นหัวใจสําหรับผูท่ีจะเปุาปี่ใหดีได และเป็นรากฐานสําคัญท่ีจะรองรับความพรอม
ภายนอก ใหปรากฏแกสังคมผูฟังเพลง จําเป็นท่ีจะตองไดรับคําแนะนําท่ีถูกตองจากครูผูสอนไมใชดวย
การลักจําหรือคิดเอาเอง ความพรอมภายในเหลานี้มีขั้นตอนท่ีสลับซับซอน และบางทีดูเหมือนสับสน 
ความสับสนนี้จะมากหรือนอยเพียงใดขึ้นอยูกับธรรมชาติของผูเปุาปี่อีกประการหนึ่งดวย  
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นางสายชล  ผดุงพันธ์ 
 จากอ.บัณฑิตนะคะ เรื่องฝึกเบื้องตนก็คือ อยางท่ี อ.บัณฑิตวา ฝึกทีละขั้นแตตัวเองสอนฝึก
พื้นฐานก็คือจะใหเด็กฝึกสีเขาสีออก สีเขาสีออก ครั้งแรกสายทุมจะใหสี 8 ครั้ง สายเอก 8 ครั้ง จนกวา
เด็กชํานาญ ชํานาญแลวถึงไปใหไลเสียงทีละ 4 ประโยค และใหสีลูกเทาใหเด็กกดเสียงจนไมเพี้ยนเสียง  
เวลาเด็กคนไหนท่ีนิ้วไมตรงเราก็จะย้ําใหเด็กวาตรงนี้ตองกดนิ้วตองฉีกลงไปอีก เวลากดนิ้วก็ตองใชการ
หักขอนิ้วตรงปลายไมใชใหเอาตรงกลางมากด มันจะทําใหเสียงเพี้ยนได และไดเด็กฝึกไปเรื่อย ๆ  แลว
เราถึงขึ้นเพลง ขึ้นเพลงในขณะท่ีเด็กปฏิบัติเราก็บอกเด็กทุกครั้งวาตองทําอยางนี้ อยางนี้ และเรื่อง
สัปดาหแท่ีแลวพูดถึงเรื่องการ พรมนิ้ว ก็เหมือนท่ี อ.บัณฑิตพูดวา การพรมนิ้วเด็กตองฝึกทุกครั้งท่ีมีการสี
และเด็กตองเกิดทักษะดวยตัวเองเกิดความรูสึกดวยตัวเองวาพอถึงประโยคนี้มันพรมนิ้วไดนะ ทํา
อยางไรกดนิ้วใหมันถี่ ๆ  ใหมันดูฟังแลวไพเราะเพื่อเอาไปตอยอดในการตอเพลงเด่ียว หรือวาเพลงอะไร
นะ และการเรียนของเด็กจะฝึกทักษะตาง ๆ ในการรับรองวาเพลงนี้ตองรับรองอยางนี้นะ ตองสงรอง
อยางนี้นะ จะทําอยางไรฟังแลวใหไพเราะ เรื่องการใชคันชักก็ตองสีใหเต็มคันชักไมวาจะเป็นคันชักเขา
คันชักออก คันชักหามช้ี คือทุกอยางตองเบ็ดเสร็จอยูในตัวเองไมวาจะในเวลาเรียนหรือวาเวลาซอมเพลง 
เวลาไปเลนบนเวทีทุกอยางท่ีสอนไป ก็คือเด็กตองทําใหได ไดดี และมันก็จะติดตัวเด็กไปตลอด 
 
รอบท่ี 2 
นายบัณฑิต  ศรีบัว 
 หลังจากใชคันชัก 1 คันชัก 2 คันชักแลว จนชํานาญแลว ใหเริ่มตอเพลง เพลงบังคับสําหรับซอ
ก็คือตนเพลงฉิ่ง ตนเพลงฉิ่งนั้นจะตองสีทุกวัน สีทุกวัน สีไปๆๆ และก็คันชักท่ีใชจะตองใชคันชัก 1 คัน
ชักตอ 1 เสียงเทานั้น หาม เป็นขอหามเลยวาหามใชลักคันชัก ควบคันชัก แลวคันชักจะตองสีต้ังแต
ปลายคันชักจนถึงโคนคันชักท่ีจับ เรียกวาสีคันชักยาว ๆ เพื่อฝึกใหเกิดความเคยชิน ถาวาอยางนั้น 
นักเรียนจะไมรูวาตัวเองใชกําลังขนาดไหน แลววิธีการสีก็จะตองฟังตัวเองคือ สีใหสม่ําเสมอ อยาไปเนน
ท่ีคันชักใดคันชักหนึ่ง เมื่อหมดคันชักแลวตองฝึกใหนักเรียนไมกระแทกคันชัก วิธีการกระแทกคันชักคือ 
ทําใหรสของเพลงเสียไป ความสม่ําเสมอของเพลงไมมี แลวนักเรียนจะติดเป็นนิสัย เมื่อคลองในตับตน
เพลงฉิ่งแลว สํานวนเพลงท้ังหมดมันจะอยูในตนเพลงฉิ่ง เพียงแตวาสําเนียงของเพลงแตละเพลงมันจะ
แตกตางกันออกไปแลวแตผูประพันธแ ถาเราทําได เพลงทุกเพลงมันจะอยูในตนเพลงฉิ่งท้ังนั้นสํานวนมัน 
หลังจากนั้นก็ฝึกใหนักเรียนพรม นักเรียนจะรูจักการพรมแบบพรมปิดกอน คือ ถาภาษาท่ีเคาพูดไปก็คือ
เขยาเสียงเขยาสายใหเกิดพรมปิด พรมปิดนี้จะใชก็ตอเมื่อใชเสียงยาว ๆ ลากเสียงยาว ๆ วิธีการก็คือ ถา
กดนิ้วชี้ ก็ใชนิ้วกลางประคบ กด ๆ ปลอย ๆ ใหหาง ๆ กันตามระยะทางของเสียง  
 
นายพงษ์ศรี  แก้วรัตนศรีโพธิ์ 
 พอฝึกคันชักหนักเบาเสร็จแลว มันจะมีการฝึกคันชักสะอึก  บางครั้งเราตองใชคันชักสะอึกหรือ
บางคนเคาเรียกวาคันชักสะอื้น ในการใชคันชักนะ การสีเพลงเศรา ๆ  ก็มักจะตองใชคันชนิดนี้  การใช
คันชักดังกลาวนี้  เราจะตองเกร็งกลามเนื้อแขนใหมันแกรง ๆ  คือพูดงาย ๆ วาเกร็งกลามเนื้อแขนเลย 
แลวคอย ๆ  เสือกคันชักเขาใหขาดเป็นหวง ๆ  ฟังเหมือนเสียงสะอึกเหมือนเสียงรองไหฮึก ๆ ๆ ๆ  แตมี
ขอระวังอยูอยางหนึ่งในการเกร็งแขนใหดี  ถาเกร็งไมดีคันชักมันจะหนืด ไมพอในการสะอื้น  พอสะอึก
ไปไดสัก 2-3 สะอึกเนี่ยมันจะหมดคันชัก  คือตองรักษาระยะคันชัก  คือตองคันชักใหยาว  อยางนี้
แทนท่ี  ถาคันชักไมยาวนะ  อารมณแเศรามันจะไมเกิด  อาจจะเป็นขบขันไปเลย  บางคนถนัดสะอื้น     
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ก็โดยใชคันชักออก  ควรท่ีจะสะอึกเนี่ย  ตองใชคันชักเคา  เพราะเมื่อสะอื้นหมดชวงแลวชวงหนึ่ง       
ก็เทากับวาใชคันชักบังคับ ฉะนั้นจึงจบชวงสะอื้นหรือสะอื้นนี้ดวยคันชักเขาเสมอ บางคนเคาก็วาไมผิด
นะ สะอื้นโดยใชคันชักออก แตทางเรา ครูเคาบอกวามันไมเหมาะ เวลาใชสะอื้นใหใชคันชักเขา คือใช
เป็นบังคับเลย 
 
ว่าท่ีร้อยตรีบงกฎ  เขียนเจริญ 
 สวนเทคนิคการตี  การกรอนะครับ  เทคนิคการกรอระนาดคือ  การตีไปลงผืนระนาดโดยมือท้ัง
สองขางสลับกันโดยใหมือซายลงกอนตามดวยมือขวานะครับสลับกัน ใหยืนอยูท่ีเสียงใดเสียงหนึ่ง  การ
กรอท่ีดีตองมีความละเอียด  ความถี่  ความถี่ก็คือความเร็วนะครับและตองชัดเจน น้ําหนักมือท้ังสอง
ขางตองเทากัน  ไมดังขางใดขางหนึ่ง  ตองดังเทากันท้ังสองขาง การกรอตองใชกําลังจากลําแขน     
ถายโอนไปยังขอมือแลวสงผานไปยังนิ้วมือในการเกร็งกําลังและบีบมือจิกนิ้วลงไปท่ีไมตี  เพื่อจะชวยให
การกรอระนาดมีน้ําเสียง ความเร็วความถ่ี ท่ีมีคุณภาพเสียงท่ีดี 
 
นายนิติ  เอมโอด 
 สําหรับหนามัดของตะโพนไทย ถาเสียงมันสูงจากสามลูกดังกลาวก็ถือวามันสูงเกินไปพอสูง
เกินไปวิธีแกไขก็คือ ตองนําขาวสุกติดตะโพนนํามาติดเพื่อใหเสียงตํ่าลง ก็จะไดเสียงท่ีเพราะขึ้น แตถา
เกิดตะโพนลูกไหน เสียงหนามัดตํ่ากวาสามลูกดังกลาวแลวก็ถือวาเป็นตะโพนท่ีหยอนวิธีการแกไขก็คือ
นําตะโพนนั้นมาสาว ก็คือการท่ีเราเรงเสียงจากหนังเรียดดึงใหมันตึงขึ้นมันก็จะไดเสียงตามท่ีเราตองการ
เมื่อเราเตรียมอุปกรณแไดพรอมแลวอยางนี้แลว ในขั้นตอไปก็คือการฝึกหัดตะโพนไทยเบื้องตน เวลาเรา
ฝึกหัดก็ฝึกเสียงเป็นพื้นฐานซึ่งมีดวยกันประมาณไมกี่เสียงแตเสียงหลัก ๆ  เสียงจากหนามัด เสียงของ
ตะโพนหนาเล็ก ก็มีเสียงท่ีเป็นเสียงพื้นฐาน ก็คือ เสียงติง เสียงตุ฿บ มีสองเสียงนี้ และก็เสียงของหนาเทง
หรือหนาใหญเนี่ย ก็คือเสียงเทง เสียงถะ เสียงปฺะ สามเสียงนี้ก็เป็นเสียงหลัก ฉะนั้นฝึกหัดท้ังหมดก็คือ 
หาเสียง คือเสียง ติง ตุ฿บ เทง ถะ ปฺะ ก็ฝึกใหนักเรียนปฏิบัติในเสียงพื้นฐานนี้ใหชัดเจนเมื่อชัดเจนดีแลว
ท้ังหาเสียงนี้ เราก็มาฝึกปฏิบัติในการผสมเสียง การผสมเสียงก็คือตีท้ังหนามัดหนาเทงอาจจะตีพรอมกัน
หรืออาจจะเล่ือมลํ้ากันเล็กนอยก็ได เป็นแตละวิธีการมีปีกยอยออกไป ถาเราตีพรอมกันสองหนาพรอม
กันเนี่ย  
 
นางมัณฑนา  จันทร์เสม 
 พอเมื่อจับใสใหนักเรียนแลวเวลาท่ีครูไมอยูเขาก็จะทําเองได เมื่อถึงตรงนี้แลวจุดมุงหมายของ
การศึกษาท่ีตองไวคือกับจํานวนช่ัวโมงท่ีนักเรียนเรียน  สังเกตไดเด็กนาฏศิลปเวลาท่ีเรียนจะมีการแสดง
บอย ครูก็คิดวาการแสดงคือการพัฒนาศักยภาพแตลืมไปวา  การพัฒนาศักยภาพนี้  เป็นการพัฒนา
เพลง ซ้ํา ๆ ซาก ๆ  คือเพลงท่ีเลนท่ีใชในงาน เชน ใหผูฟัง ๆ  ก็ตองเป็นเพลงท่ีเขารูจักเคยไดยินมาแลว 
จังหวัดสุโขทัยเป็นจังหวัดท่ีอยูในเรียกไดวาบานนอกเลนเพลงอื่นคนก็ไมรูจักดังนั้น การพัฒนาของเด็ก
นาฏศิลป ตัวครูผูสอนเอง ลืมไปวา พัฒนาแตเพลง ซ้ํา ๆ ซาก ๆ  ระบําอยูแคนี้ 3 - 4 ชุด 5 ชุด เคยเลน
กันอยู  ดังนั้นเหมือนหลงลืมไปวาท่ีพัฒนามันพัฒนาอะไรบาง มันพัฒนาเรื่องเดิม ๆ เพราะฉะนั้นฝีมือ
มันก็ไมพัฒนา ครูก็ตองมาดูวาถาจะพัฒนาฝีมือในฐานะท่ีนําวิชาการเขามาบูรณาการกับการเรียนการ
สอน ควรจะบูรณาการแบบไหน และแบบไหนท่ีมันนาจะเหมาะกับเด็กตามวุฒิภาวะของเด็ก อยางเชน 
ม . 2 พัฒนาในเรื่องใด ตองพัฒนาเรื่องท่ีสอนอยูก็คือพัฒนาโครงสรางตัวโน฿ตกลุมตัวโนตแมนนิ้ว แมน



เทคนิคการบรรเลงดนตรีไทยท่ีน ามาใช้ในการเรียนการสอน หน้า 79 
 

เสียง ตามรอยมาจาก ม.1 จากตนเพลงฉิ่ง พัฒนาใหรูวาเพลงนี้มันเริ่มพัฒนาแลว เริ่มใชกระทบสาย 
เริ่มใชการสะบัดเสียงเดียว การกระทบสาย 3 สายตรงนี้มาจากเพลงนี้ และสะบัดอยางไรจะโขกอยางไร
เพื่อตอยอดถึง ม. 5 - 6 ไปถึงระดับปริญญาตรี ซึ่งอาจารยแเกษร ก็จะรอรับอยูทาง ปริญญาตรีวาตรงนี้
จะตองมีการแปลทํานอง จะตองสรางเด็กขึ้นไปหาอาจารยแเกสรใหไดเพราะฉะนั้นครูผูสอนก็จะตอง   
คิด ๆ  เยอะวาจะทําอยางไร ไปหาอาจารยแแลวอาจารยแรูสึกวามันสบายขึ้น เวลาสอนเด็กไมตองมานั่ง
ปรับใหม และขอสําคัญก็คือ ใหนักเรียนฟังเยอะ ๆ  ทักษะการฟังการฟังจะดีกวาการซอมซะอีก 
 
นายอดุลย์  สิงเหม 
 2. ความพรอมภายนอก ความพรอมภายนอกในท่ีนี้ หมายถึง การศึกษาหาความรูจากครู
ประสบการณแตลอดจนอุปกรณแท่ีใชในการบรรเลงแยกได 2 สวนคือ ความรู อุปกรณแ 1. ความรูเป็น
ส่ิงจําเป็นสําหรับการศึกษาซึ่งจะไดท้ังโดยตรงและทางออม การศึกษาจากครูผูสอนโดยตรงนับเป็น
ความจําเป็นสําหรับการเรียนวิชาทางดานศิลปะมาก และควรไดรับการสอนจากผูมีความรอบรูและ
ชํานาญ โดยเฉพาะจะทําใหการเรียนไดผลดียิ่งขึ้นเพราะธรรมชาติและความพรอมของแตละบุคคลไม
เทากัน หากเกิดความผิดพลาดในการวางรากพื้นฐานแลว การศึกษาในขั้นตอนตอไปก็จะประสบกับ
ปัญหาได การเรียนจากครูผูสอนโดยตรงนี้จะไดรับการตรวจและแกไขใหความสมดุลกันระหวางศิลปะ
กับธรรมชาติของแตละบุคคลท้ังยังไดรับประสบการณแตรงจากผูสอนในทุก ๆ  ด านดวย เชน การ
แสดงออก วิธีแกปัญหาและการสรางสรรคแโดยเฉพาะส่ิงท่ีควรและไมควรมากนอยอยางไรดวย 
 
ครั้งท่ี 5  
รอบท่ี 1 
นายอดุลย์  สิงเหม 
 เครื่องมือสําหรับการฝึกหัดและการบรรเลง อุปกรณแสําคัญคือ เลาปี่และล้ินปี่ สําหรับเลาปี่นั้น 
ตามปกติทําดวยไมเนื้อแข็ง เชน ไมชิงชัน ไมพะยูง  และงาชาง  เป็นตน ผูเรียนเปุาปี่จะตองรูจักสวน
ตาง ๆ ของปี่  อันเป็นศาสตรแเฉพาะ  เลาปี่นั้นมักจะทํามาสําเร็จรูป สวนล้ินปี่เป็นอุปกรณแสําคัญยิ่งท่ี
ผูเรียนเปุาปี่จะตองรูจักสรางดวยตนเองซึ่งจะตองใชวิธีเรียนรูการฝึกหัดเป็นเวลานานพอสมควร วิธีการ
สรางล้ินปี่ ล้ินปี่เป็นอุปกรณแช้ินสําคัญอันหนึ่ง ซึ่งประกอบดวยส่ิงสําคัญ 3 สวน ไดแก 1. กําพวด ทํา
ดวยโลหะทองเหลืองบัดกรีใหเป็นหลอด  2. ใบตาล 3. เชือกผูกล้ินปี่ สวนประกอบท้ัง 3 นี้จะตองมี
คุณภาพสัดสวนถูกตองประกอบกับเลาปี่ท่ีมีคุณภาพ และผูเปุาท่ีมีความสามารถซึ่งจะสามารถบันดาล
ใหเป็นเสียงท้ัง 24 เสียงได การสรางล้ินปี่เป็นงานท่ีตองใชความประณีตละเอียดออนผูสรางจะตองมี
ความสามารถเจียรนาประกอบท้ัง 3 ไดวามีคุณภาพพอท่ีจะนําไปใชไดหรือไม เชน ความหนาของ
ใบตาล ความบาง กวาง แคบ ส้ัน ยาว ของกําพวด  ความออนแกของใบตาล  ความเล็ก ใหญ ออน 
และแข็ง  ของเชือกส่ิงเหลานี้จะตองใชขนาดพอเหมาะท้ังส้ิน 
 
นายนิติ  เอมโอด  
 การฝึกหัดตะโพนเบ้ืองตนใหนักเรียนฝึกหัดท้ังหมด 5 เสียงหลัก ก็คือ เสียงติง  เสียงตุ฿บ  เสียง
ปฺะ  เสียงเทง  เสียงถะ นี้เป็นเสียงพื้นฐานกอนท่ีจะไปตีหนาทับตาง ๆ  นักเรียนตองฝึกตีเสียงเหลานี้ให
ชัดเจนเสียกอนเมื่อ 5 เสียงนี้นักเรียนสามารถทําไดชัดเจนแลวจึงจะขยับไปปฏิบัติเสียงท่ีผสมกัน 2 มือ 
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อันไดแก เสียงพรึง เสียงเพริ่ง มีพริง มีพรืด และอีกหลายเสียง วิธีการฝึกหัดก็เริ่มจากการตีหนังเรียด
เสียกอน อาจจะใหเวลาประมาณสัก 10 นาที ละก็มาหัดตีเสียง ติง ตุ฿บ ปฺะ เทง ถะ เมื่อหัดตีชัดแลวก็
มาหัดตี 2 มือผสมกัน เมื่อไดครบ เสียงเพริด เสียงพริง เสียงพรืด  เมื่อครบหมดแลวก็มาหัดตีเป็น
จังหวะหนาทับ จังหวะหนาทับท่ีเป็นหลักก็คือ หนาทับปรบไก หนาทับสองไม เป็นพื้นฐานนักเรียนก็
ตองสามารถปฏิบัติได  
 
นายบัณฑิต  ศรีบัว 
 การสีซอท่ีดีเด็กตองรูจังหวะดวย นอกจากหัดใหเด็กหัดสีซอแลวตองใหเด็กหัดตีฉิ่งหัดตีโทน
รํามะนา เพราะวาถา 2 อยางนี้ไดดีแลว จะทําใหการสีซอไดดียิ่งขึ้นก็เป็นไปไดมาก  เด็กจะตองเริ่มหัด
ตอเพลงเถา ตอเพลงเถา เยอะ ๆ  ตามหลักสูตร ถามีเสียงแกลกกาก ๆ  สีไปนาน ๆ นี่ สายมันบางเสียง
มันจะแกลกกาก ๆ  เสียงมันจะไมใสตองคอยดูดวย ถาเสียงไมใสเราจะตองเปล่ียนสาย การเปล่ียนสาย
ท่ีดีเด๋ียวนี้เขาใชสายไนลอน สายเอ็น การใชสายเอ็นถาเราไมมีวิธีการเปล่ียนสายมันจะยืดมาก วิธีการก็
คือเมื่อเปล่ียนสายเสร็จแลวขึงใหตึงแลว ควรจะพันใหมันเป็นเกลียวแนน ๆ  เพื่อใหมีการรัดตัวและมี
การยืดหยุนนอยท่ีสุด เสียงท่ีไดก็จะคงท่ี และสายซอท่ีนิยมใชกันสวนมากจะเป็นสายไหม สายไหมท่ี
ยอมดวยสีสมเพราะมีคุณภาพดีท่ีสุดรัดอกก็ควรจะใชสายนิ่ม ๆ  เชน สายเชือกดาย  เชือกปุานท่ีมัน   
นิ่ม ๆ  ถาเป็นหมอนซออูก็ควรจะใหแกนขางในมันนิ่มจะใหยางลบหรือพันผาใหเสียงมันทุมพอสมควร  
 
รอบท่ี 2 
นายอดุลย์  สิงเหม 
 วิชาการและขั้นตอนในการเรียนรู ขั้นตอนท่ีผูเรียนปี่ควรปฏิบัติมีลําดับการเรียนดังตอไปนี้ 
เสียงของปี่ในท้ังหมดมี 24 เสียง สามารถแบงเป็นกลุมได 3 กลุมโดยเรียงเป็นชวงดังนี้ ชวงท่ี 1 ต้ังแต
ชวงท่ี 1 - 6 เราเรียกวาเสียงตอ หรือทางตอ เรียกวาเสียงชวงท่ีตํ่าลงไปถึงเสียงตํ่าท่ีสุด ชวงท่ี 2 ต้ังแต
เสียงท่ี 7 - 15 เรียกวาทางกลาง หมายถึงเสียงท่ีอยูตรงกลางไมสูงไมตํ่าเป็นเสียงท่ีใชมากท่ีสุดในการ
ดําเนินทํานอง ชวงท่ี 3 ต้ังแตเสียง 15 - 24 เรียกวาเสียงแหบหรือทางแหบหมายถึงเสียงท่ีสูงไปถึงเสียง
ท่ีสูงท่ีสุด ขั้นตอนท่ีถูกตองของผูเรียนควรปฏิบัติ ลําดับดังนี้ 1. มีการควบและจับมือ 2. รับคําแนะนําใน
การปฏิบัติตนในการเรียน  3. หัดเปุาเสียงตาง ๆ  เบ้ืองตน 4. ฝึกหัดระบายลม  5. ฝึกหัดเปุาเพลงท่ีอยู
กําหนดให เชน เพลงเตากินผักบุง 2 ช้ัน 
 
นายนิติ  เอมโอด 
 พอนักเรียนสามารถตีหนาทับปรบไก หนาทับสองไมดีแลว ก็อาจจะขยับมาบรรเลงหนาทับท่ีมี
กลองทัดเขามาเกี่ยวของ เชน เพลงเหาะ เพลงกลม เพลงกราวใน กราวนอก เพลงเขามาน  เสมอ ซึ่ง
ลวนแลวแตอยูในโหมโรงเย็น ก็มาฝึกหัดหนาทับท่ีอยูในโหมโรงเย็น อาจจะเริ่มจากสาธุการก็ได 
เรียงลําดับไปจนจบโหมโรงเย็น แตวิธีการท่ีจะใหนักเรียนปฏิบัตินั้นก็ตองคํานึงถึงความชัดเจนเป็นหลัก
สําคัญ ตองตีใหชัดเจนเมื่อชัดเจนดีแลวจะเพิ่มเติมเทคนิคตาง ๆ  ในการตีตะโพนไทย กับกลองทัด 
กลองทัดไมใชวาเอาไมไปตีหนากลองแลวก็จะใชได การตีกลองทัดก็ตองกะระยะของหนากลองกับไมตีท่ี
จะลง ตองใหลงท่ีหนากลองในสวนท่ีเหมาะสมถาเราใชไมกลองตีท่ีกลองทัดตรงกลางเสียงมันก็จะไม
เพราะ ปอง ๆ มันก็จะไมนุมนวล ฉะนั้นตองคาดคะเนระหวางไมกลองท่ีจะลงตองกะระยะอยาตีตรง
กลางและตีตรงริม  
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นายบัณฑิต  ศรีบัว 
 เมื่อเรียนไดสัก 3 ปีแลวนักเรียนควรจะหัดเริ่มหัดเพลงเด่ียว การตอเพลงเด่ียวใหเด็กช้ัน ม. 3  
ตองดูดวยวาเด็กพรอมไหม ถาเด็กพรอมควรจะเริ่มตอเพลงเด่ียวงาย ๆ  ใหเด็ก เชน เด่ียวหกบท เด่ียว
แขกสาหราย และท่ีสําคัญคือเด่ียวสุดสงวน 3 เด่ียวนี่ควรจะไดต้ังแต ม. 3 แลวถาเด็กไดเด่ียวพวกนี้
ความกาวหนาในการสีซอจะมีมากเด็กจะรูจักการ  พรม  ประ  และก็ประคบเสียง ตอจากนั้นการสีซอ
ในระดับมัธยมปลายมันเป็นการเริ่มใชฝีมือเพราะเพลงท่ีเริ่มใชในระดับมัธยมปลายจะเริ่มเป็นเพลงท่ียาก 
ๆ  ยาว ๆ  เพราะฉะนั้นเราก็หัดใหนักเรียนไลเสียง  ไลคันชัก  และก็ฝึกการใชกําลัง เพลงท่ีใชในระดับ
มัธยมปลายจะตองเป็นเพลงท่ีสีแนวรุกแนวกระชับไวที่สุดเทาท่ีเขาจะทําไดแตพึ่งระวังวาการท่ีสีซอไว ๆ  
บางทีมันก็ติดเราตองใหเขาสามารถทําชาได เร็วได  เด๋ียวนี้ในระดับมหาลัยเขาใชใหเด็กสีซอไว ๆ  เพื่อ
ความคลองตัว แตในขณะเดียวกัน เขาก็ใหเด็กอยูในระดับท่ีควบคุมได คือสามารถใหชาได ใหเ ร็วได 
โดยการใชเครื่องกํากับจังหวะบังคับเด็กจะตองรูแนวจังหวะท่ีเขาต้ังให เมื่อเด็กไดฝีมือในการควบคุมซอ
ไดอยางดีแลวเด็กจะสามารถสีได 2 ระดับชวงเสียง คือชวงเสียงแรกและชวงเสียงท่ี 2 คือ กดลงมา
ขางลาง 1 ชวงเสียง ในกรณีนี้เพลงเด่ียวท่ีครูท้ังหลายเขาตอใหโดยมากจะเป็นเพลงประเภทพวกกราว 
พวก   สองไม  
 
รอบท่ี 3 
นายอดุลย์  สิงเหม 
 อุปกรณแในการเรียนปี่ ปี่เป็นเครื่องดนตรีท่ีตองอาศัยความพรอมจากอวัยวะตาง ๆ  ของ
รางกายเขาชวย จึงจะเกิดเป็นเสียงได ซึ่งตางจากเครื่องดนตรีชนิดอื่น ท่ีไมใชเครื่องเปุานอกจากนี้ผูท่ีจะ
เปุาปี่ท่ีดี จะตองทําการฝึกจนชํานาญและใชระยะเวลาในการฝึกฝนมาก ในทางตรงกันขามถึงแมผูเปุาปี่
จะมีความชํานาญเพียงใดแตถาคุณภาพของปี่ท่ีเปุามีคุณภาพดีไมเพียงพอสัดสวนท่ีถูกตองก็ไมสามารถ
จะบันดาลใหเป็นเสียงท่ีไพเราะนาฟังและถูกตองขึ้นมาได สรุปแลวปี่เป็นเครื่องดนตรีท่ีตองอาศัยความ
ละเอียดออนประกอบท้ังความพรอมภายใน และภายนอก ซึ่งความพรอมภายในขึ้นอยูกับความมีศรัทธา 
ความต้ังใจจริง และความอุตสาหแแนวแน สวนความพรอมภายนอก ก็คือความเคารพในคําส่ังสอนของ
ครูปฏิบัติตามแนวทางอันถูกตองและดีงาม ท่ีครูมอบให ซึ่งในท่ีนี้จะยังไมกลาวถึงรายละเอียดเรื่องการ
บังคับลมอยางไร การใชล้ินอยางไร ลักษณะการใชลมอยางไร เพราะส่ิงเหลานี้ตองไดคําแนะนําจากครู
โดยตรง จะขอกลาวในเรื่องวิธีการปิด เปิด นิ้วที่ถูกตองในทุก ๆ  เสียง จากต่ําไปหาสูงจากสูงไปหาตํ่าซึ่ง
มีความจําเป็น ผูท่ีตองเปุาปี่จะตองใชนิ้วที่ถูกตอง 
 
นายนิติ  เอมโอด 
 อยาใชไมตีตรงกลางหนากลอง ใหตีขอน ๆ  คือ มาทางหางจากกึ่งกลางมาสักระยะหนึ่ง
ประมาณ 2 - 3 นิ้ว จากจึงกึ่งกลางของกลองหามตีตรงกลางเด็ดขาด เพราะเสียงมันจะไมดี ก็จะไดเสียง
กลองท่ีไพเราะและการตีกลอง จะตองมีการประคบมือดวยไมใชวาตีลงไปโดยไมประคบมือประคบเสียง
กลองก็จะไมไพเราะเพราะ ถามวาจะตีดานบน ดานขาง หรือดานลางดี  คนท่ีตีกลองก็จะตองทดสอบ
เสียงดูกอนวาเสียงกลองใบนั้นเสียงตรงไหนจุดไหนท่ีมีเสียงท่ีเพราะ บางทีเสียงท่ีเพราะมันจะขอนไป
ทางดานบน หรือบางลูกอาจจะอยูดานขาง หรือบางลูกอาจจะอยูดานลาง จากจุดกึ่งกลางของกลองมา 
ฉะนั้นกลองแตละใบไมเหมือนกันตองลองทดสอบดูกอนท่ีจะบรรเลงจริง 
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นายบัณฑิต  ศรีบัว 
 พวกสองไมนี้จะตองให 2 ชวงเสียงถาสลับกันขึ้นลง ๆ บอย ๆ  แลวทําใหเกิดความชํานาญเด็ก
จะมีความชํานาญจะมีฝีมือในระดับท่ีชํานาญงานและเช่ียวชาญขึ้นไปเป็นลําดับสามารถถายทอด
กระบวนการเรียนรูไดเป็นอยางดีในกรณีท่ีเด็กสามารถเรียนรูเพลงตาง ๆ ไดแลว เด็กซอจะตองรูจัก
ทํานองหลักท่ีบรรเลงดวย เพื่อการแปลทางของตนเองใหเป็นอัตลักษณแของตนเองโดยเฉพาะ โดยมีแนว
เคาโครงของคุณครูท่ีสอน อยางผมเวลาผมสีซอผมก็พยายามเดินตามรอยของ ครูเชวงศักด์ิ  ครูเชวง
ศักดิ์เขาก็บอกวาเขาก็ไดทางหลวงและก็เดินตามรอยเขาแมจะไมได 100 % แตวาเวลาเราเลนเขาก็จะรู
เลยวาเราเรียนมากับใคร ไหวพริบในการสีซอ บางครั้งเราบรรเลงเพลงท่ีเขาเลนมาแตเรายังไมไดเพลง 
วิธีการก็คือเราพยายามสีตามทํานองท่ีรอยเรียงกันในตนเพลงฉิ่ง เพราะการสีซอในเพลงไทย จะใชบันได
เสียงแพนทาโทรนิก  ของเอเชีย คือ 5 เสียง ลูกหลักและทํานองมันก็คลาย ๆ กันเพียงแตวาสําเนียงของ
แตละเพลงท่ีผูแตงสรางใหมีลักษณะแตกตางกันไปไมมากนักแตโครงสรางเพลงหลาย ๆ  เพลงจะเป็น
โครงสรางเดิม การใชคันชักเมื่อคลองแคลวแลวมันจะเป็นอัตโนมัติเมื่อเริ่มตนคันชักออกแตพอหมด
ประโยคหรือจบวรรคตอนคันชักจะตองเขาเสมอ การนั่งตัวตรงการยกศอกมีผลท้ังส้ินตอการสีซอ พออยู
ในขั้นสูงชํานาญแลวเพลงเด่ียวควรจะไดประดับความรูเราอยางนอยปีละ 1 เพลง 
 
ครั้งท่ี 6   
นายบัณฑิต  ศรีบัว 
 วิธีการจับคันชัก สมัยนี้เขาใชวิธีการสีซอแบบใหทันสมัยแบบรวมสมัย การจับคันชักบางทีคน
บางคนเขาละเลยเขาวาไมมีความสําคัญ การจับคันชักแบบหยิบสอง คือการจับคันชักเพื่อใหซอสามารถ
ทําใหเสียงแหลม พล้ิว  สวนการจับแบบหยิบสาม คือการจับคันชักเพื่อใหสามารถบรรเลงไดเร็วและก็มี
อนุภาพที่รุนแรง  อ.จงกล (อาจารยแของ อ.สายชล) เขาบอกวาวิธีการคิดกระบวนการคิดสีซอแบบใหม 
ๆ  มันจะตองพัฒนาขึ้นแทนการสีซอแบบด้ังเดิมท่ีสีแบบท้ังแขน การสีแบบท้ังแขนก็ดีแตวารูปแบบใหม
เด๋ียวนี้ตองใชในรูปแบบการผสมผสานคือสีท้ังแขนและก็สีท้ังขอ สีท้ังขอเพื่อความพล้ิวไหว สีท้ังขอเพื่อ
ความแข็งแกรงและมีอํานาจ ตอไปก็คือ การสีแบบใชใจสี เราจะตองสีไปดวยคิดไปดวย กระบวนการคิด
นี่หลาย ๆ  คน คนท่ีมีฝีมือเขาจะใชใจคิดเพลงแลวก็ใชมือทําตาม เมื่อกอนนี้เขาบอกวามือขางขวาสีคัน
ชักเป็นการควบคุมเสียงแตเด๋ียวนี้ไมใชแลว มือซายก็มีสิทธิควบคุมเสียงได เสียงท่ีเกิดจากการสีทุกอยาง
เกิดจากมือซายท้ังส้ิน หลาย ๆ ประเทศหลาย ๆ ท่ี ท่ีเห็นมาสีซอนี่ เขาใชนิ้ วมือซายกดสายซอ คุณครู
ท้ังหลายเขาสอนวาใหกดนิ้วปลายนิ้วเพื่อใหเสียงชัดแตวาการกดปลายนิ้วก็จะไดเสียงรูปแบบหนึ่ง
รูปแบบด้ังเดิม แตถาเราลองใชขอนิ้วกด มันก็จะไดอีกรูปแบบหนึ่ง หลาย ๆ คนท่ีใชใจสีซอเขาไมไดเนน
รูปแบบ แตเขาสีดวยใจเขาใจรัก เหมือนคนช่ือเขียว วงคาราบาว เขาหัดสีซอดวยตนเองเขาจับคันชัก ไม
ตองหยิบสองหยิบสาม แตเขากําคันชักแลวขางซายเขาก็ใชมือท้ังมือกําคันทวนและก็กําสายเสียงท่ีได
ออกมานี่เป็นเสียงท่ีเพราะกินใจ เพราะทุกเพลงท่ีเขาสีเพราะเขาสีจากใจสีจากขางในมา เพราะฉะนั้น
วิธีการสีปัจจุบันนี้มันตองมีการสีแบบท้ังรางกายและจิตใจควบคูกันไปมันถึงจะเกิดความสมบูรณแได
สุนทรียะของเพลงและซอไปในตัวพรอม ๆ  กัน   
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นางมัณฑนา  จันทร์เสม 
ทักษะการดีดดําเนินกลอน 
1.  ดําเนินกลอนหลัก คือ ฝึกมือเพลงตับตนเพลงฉิ่งทุกคนทุกวัน 
2.  ดําเนินกลอนสับนก ยึดหลักของคุณครู จีรพล เพียรสม 
3.  การฝึกดีดเพลงมูลงเพื่อเนนการใชนิ้ว แมนเสียงตามหลักการบรรเลงจะเขตามลําดับข้ัน 
4.  การแปลทํานอง ทางฆอง ยึดทางฆองของวงปีพ่าทยแในตับตนเพลงฉิ่งมาเทียบเคียงกับทาง 

บรรเลงของจะเข เพื่อใหนักเรียนคํานึงถึงหลักและวิธีการตามจารีตของจะเขท่ีมีแนวดําเนินทํานองเดิม
ไปตามทํานองเพลง และบรรเลงเป็นพวกหนาในวง 

5. หนาท่ีในวงดนตรี จะเขมีเสียงดังชัดเจน ดังนั้นตองรูหนาท่ีของตนเอง จะบรรเลงกอน-หลัง 
ในชวงใดตองแมนเพลงจะรัวตองรัวอยางหมดจด ตามหองเพลงท่ีตนบันทึกโนตเป็นหลัก จะสะบัดควร
จะมาก-นอยเพียงใด ตองมีความชัดเจนและดําเนินทํานองหนัก เก็บบางไปพรอมกับซอดวง 
 
นายพงษ์ศรี  แก้วรัตนศรีโพธิ์ 

การฝึกรูดนิ้วใครก็เห็นเป็นของยาก เพราะรูดขึ้นไปแลวมันมักจะเสียงเพี้ยนนั่นแปลวาไมรู
หลักการรูด ถารูหลักแลวมันจะไมเพี้ยนเลย วิธีรูดงาย ๆ ก็คือใหเอานิ้วช้ีขึ้นไปแทนนิ้วนางหรือนิ้ว 3 
แลวตอจากนั้นก็เลนท้ังบนควบกันท้ังสองสายเหมือนอยางกับวาเราเลนเสียงขางลาง วิธีนี้จะใชรูดสาย
เอกหรือสายทุมก็ไดเชนกัน จําไววาพอจะรูดข้ึนชวงบนก็ใหเอานิ้วชี้ (นิ้ว1) ไปแทนนิ้วนาง (นิ้ว3) แลวจะ
เลนชวงบนไดอยางสบาย ถาจะเลนชวงบนขึ้นไปอีกทอดหนึ่งก็ปฏิบัติเลนเดียวกัน 
 
รอบท่ี 2 
นายบัณฑิต  ศรีบัว 
 การสีซอแบบหลวงไพเราะกับการสีซอแบบครูจงกลตางกัน คุณครูธีระ ภูมณี กับ อาจารยแเลอ
เกียรติ์ หรืออาจารยแอั้ม เขาคิดคนพัฒนารูแบบใหม ๆ  ในการสีซอรูปแบบใหม ๆ  ในการประดิษฐแซอ
เขาคิดวิธีการตาง ๆ  เชน ตอกระบอกซอใหยาวขึ้นควานใหกวางใหเสียงกวางหารูปแบบการสีซอแบบ
แปลก ๆ  นอกจากจะใชวิธีการสีเฉย ๆ  แลวเด๋ียวนี้เขามีการพัฒนาคลาย ๆ  กับไวโอลินคือสีไปดวยใช
นิ้วขางท่ีกดดีดไปดวยเป็นรูปแบบใหมท่ีเขาคิดขึ้นมาเพื่อผสมผสานมีท้ังเสียงยาวเสียงส้ันคละกันไป 
รูปแบบนี้ถาฟังดูเผิน ๆ  จะดูเหมือนวาเป็นการสีนอกโครงแตถาเราทําใจเป็นกลางแลวระบบการ
บรรเลงแบบนี้เป็นการพัฒนาคนควาของวงการสีซอขึ้นมาใหมสีซอเด๋ียวนี้ถาใครบอกวาสีซอ 2 ระบบ 
คือ อ็อกเต็ปท่ีหนึ่งกับอ็อกเต็ปท่ีสองจะเป็นการนอกครูแตวาในยุคท่ีอาเซียนแลวมันจะจําเป็นอยางยิ่งท่ี
จะตองไปเลนรวมกับเขาเลนแบบแปลก ๆ  เลนแบบท่ีสนองความตองการของคนฟังไมใชเลนเพื่อ
บรรเลงหรือเลนเพื่อการประโคมอีกตอไปมันเหมือนแบบวาการสีซอแบบวาไรตี ้
 
นางมัณฑนา  จันทร์เสม 

ทักษะการฟัง ฟังแลวแมนเสียงตามทํานองเพลง แมนทํานอง  ฟังแลวนํามาปรับปรุง แกไข 
ความชัดเจนของเสียงท่ีดีด  ไมดีดออก  ท่ีมีปัญหาสําหรับนักเรียนเนื่องจากดีดแรงออกจะเบากวา    
การดีดเขา 
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ฟังแลว จดจําแนวทางการบรรเลง อารมณแเพลง เพราะการฟังหลังจากการฝึกท่ีมีครูตอเพลง
แลวนักเรียนบรรเลงตามทีละวรรคนั้นไมกอใหเกิดสมาธิ เนื่องจากนักเรียนมีความกังวลกับการใชนิ้วการ
ใชไมดีดและจดจําทํานองเพลง 

ฟังแลวเกิดสมาธิแลวนํามาปรุงแตงเป็นเทคนิคการบรรเลงท่ีเป็นของตนเองเชน เทคนิคการ
สะบัด การรัว การดีดกระทบสาย และเม็ดพรายอื่นๆท่ีจําเป็นสําหรับเพลงนั้นๆ ทําใหรูกาลเทศะในการ
ใชเทคนิคการบรรเลง 

ฟังแลวซาบซึ้ง รักและเห็นคุณคาแหงรสชาติความละเอียดออน เพื่อตอยอดการเรียนรูเพลง
เด่ียวอันเป็นพื้นฐาน อัตลักษณแของจะเข ท้ังการฟังเสียงท่ีเป็นแบบฉบับเรียบรอยสวยงามและรวดเร็ว 
 
นายพงษ์ศรี  แก้วรัตนศรีโพธิ์     

ฝึกรูดนิ้วตอ การเลนชวงบนนี้ใหแลนท้ังสายเอกและสายทุมไมใชรูดสายใดสายหนึ่ง มันยอม
เพี้ยนอยูวันยังคํ่า การท่ีจะเล่ือนนิ้วชี้ไปแทนนิ้วนางไดนั้น ทางของเพลงตองเปิดใหทําไดดวย ถาทํานอง
ตรงนั้นมันไมเปิดชองใหรูดนิ้วได เราก็ตองคิดดัดแปลงทํานองดังกลาวใหเหมาะสมแกการรูดเสียกอน 

การฝึกคันชักรัวคือการใชปลายของคันชักสีเขาออกสลับกันดวยพยางคแถี่และเร็วท่ีสุด ปฏิบัติ
หลายๆครั้ง จนกระท่ังรัวไดสนิทแทบจะเป็นเสียงเดียวกันจึงจะใชได การรัวนี้จะทําใหดีไดยาก จึงขอให
หมั่นฝึกซอมบอยๆ 
 
ครั้งท่ี 7  
รอบท่ี 1 
นายนิติ  เอมโอด 
 เมื่อตีผสมเสียง คือตีมือซายและมือขวาผสมกันแลวเป็นเสียงพรึง เสียงเพริ่ง เสียงพรืด เสียง
เพริดแลว ตอมาก็ใหนักเรียนฝึกหัดการตีตะโพนท่ีมีกลองทัดเขามาดวย เชน เพลงลา เพลงเสมอ เพลง
โอด เป็นเพลงท่ีส้ัน ๆ กอนจังหวะส้ัน ๆ กอน และก็เพลงท่ีเป็นประเภทเพลงเดินไมเดิน เชน เพลงกลม 
เพลงกราวใน เป็นตน ใหนักเรียนฝึกหัดจนแมนยําดี แลวจึงจะไปตอเพลงท่ีมีความยาวมากขึ้น เชน 
เพลงสาธุการ เพลงตระโหมโรง เพลงชํานาญ อยางนี้ ก็ฝึกหัดเรื่อย ๆ  จนนักเรียนมีความชํานาญดี
สามารถตีไดเสียงดี เนนท่ีการตีไดชัดเจนกอนสวนรายละเอียดท่ีเป็นเทคนิคตาง ๆ  ก็คอย ๆ  เพิ่มไปที
ละนิดหนอยไปทีละเล็กนอย ละก็มาฝึกหัดเพลงประเภทเพลงเรื่อง  ซึ่งประกอบไปดวยเพลงชา  เพลง
สองไม  เพลงเร็ว  เพลงลา  ก็ฝึกตี อาจจะเพิ่มเติมในมือท่ีเป็นมือของเพลงเร็วฝึกใหเทคนิคลูกเลนท่ีเป็น
เพลงเร็วบาง หรือเป็นเพลงชาบางก็ได เพื่อใหนักเรียนเกิดทักษะมากขึ้นก็คอย ๆ เพิ่มเติมไปทีละนอย 
แลวเนนใหนักเรียนฝึกการไลมือ เชน ไลหนังเรียด ไล ปฺะ ตุ฿บ ติง เทง ตุ฿บ ติง อะไรพวกนี้ก็พยายามให
นักเรียนไดฝึกทุกวัน เพราะวามันก็จะทําใหการปฏิบัติเกิดความชํานาญคลองตัวมากยิ่งขึ้น 
การเทียบเสียงก็มีความสําคัญไมนอย 
 
นายพงษ์ศรี  แก้วรัตน์ศรีโพธิ์   
 ซอดอง ประกอบดวยสาย 2 สายดวยกัน สายดานในใหญกวาเรียกวา สายทุม มีเสียงตํ่า สาย
ดานนอกเล็กกวาเรียกวา สายเอก มีเสียงสูง โดยจะมีคันชักอยูระหวางสายท้ังสองสายในการเทียบเสียง
จะยึดเสียงของขลุยเพียงออเป็นเกณฑแ โดยจะต้ังสายทุมในตรงกับเสียงซอล สําหรับสายเอกตั้งใหตรงกับ
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เสียงเร ระหวางเสียงของสายเอกและสายทุมของซอดวงนี้ จะมีเสียงคู 5 ระบบเสียงซอดวงท่ีนิยมใชใน
เพลง โดยปกติจะต้ังแตเสียง G (ซอล) ถึง A (ลา) โดยท่ีเสียงลาท่ีจะอยูเหนือเสียงลาปกติอยู 1 ชวงเสียง 
สวนมากซอดวงสามารถเขารวมวงดนตรีได 2 วงเทานั้น คือวงเครื่องสายและวงมโหรี ในวงเครื่องสาย
ซอดวงทําหนาท่ีเป็นผูนําวงในการลอ ลวง ขัด ตลอดจนการออกเพลงตางๆ เชน เพลงหางเครื่องและลูก
หมด สําหรับวงมโหรี ซอดวงมีหนาท่ีดําเนินทํานองรวมไปกับระนาดเอก แตบทบาทในการนําวงระนาด
เอกจะเป็นผูทําหนาท่ีในการตัดสินใจ 
 
นายอดุลย์  สิงเหม 
 เทคนิคการฝึกหัดระบายลม การระบายลมเป็นลักษณะการเปุาปี่อยางหนึ่งท่ีมีขบวนการเป็น
ขั้นตอน จนสามารถส่ังเปล่ียนลมไดตลอดเวลา โดยลมท่ีเปุาออกไปไมขาดชวงเลย เริ่มต้ังแต 

1.  เปุาลมตรงจากปอดของตนเอง ออกแรงเปุาประมาณครึ่งหนึ่ง 
2.  นําลมท่ีเหลืออีกครึ่งหนึ่ง มาเก็บไวที่กระพุงแกม 
3.  พองแกมของตนออกรับ 
4.  ปิดชองทางเดินลมท่ีเช่ือมตอจากคอดานใน ล้ินสําหรับปิดเปิดนี้จะมีอันเดียว เมื่อปิดชอง

ระหวางปากไปสูหลอดลมเขาสูปอดแลว ชองลมจากจมูกเขาสูหลอดลมก็จะเปิด ใหหายใจเขาสูปอด
ทางดานนี้ 

5.  เบงกลามเนื้อท่ีกระพุงแกม ดันลมในปากออกไป (ชองท่ีลมออกแรงมากตองทําใหเป็น   
ชองแคบ ๆ ) 

6.  ในขณะท่ีแกมเริ่มคัดลมออก ใหเริ่มหายใจเขาทางจมูก 
7.  เมื่อหายใจสูดลมเขาปอดไดแลว ก็ปลอยออกสูชองเสริมลมในปากท่ีกําลังจะหมด โดยเริ่ม

นําขั้นที่ 1 มาใชใหมใหตอเนื่องกันไปเป็นลําดับ ถาปฏิบัติดังนี้ก็จะสามารถมีลมเปุาออกทางชองปากได
ตลอดเวลาซึ่งเรียกวิธีเหลานี้วา “วิธีระบายลม” 
 ส่ิงท่ีควรระวังคือ ตองหายใจเขาปอดดวยความรวดเร็ว กอนท่ีลมในกระพุงแกมจะหมดลง 
เพราะถาหากหายใจเขาภายหลังลมในกระพุงแกมหมด จะทําใหลมท่ีเปุาออกจากปากขาดตอนลง การ
ระบายลมนี้ ผูเปุาปี่ทุกคนจะตองฝึกจนชํานาญ จนระบายลมไดทุกเสียงและแยกการระบายลมออกจาก
การดําเนินทํานองเพลงได (ขณะระบายลม การดําเนินทํานองเพลงจะตองไมหยุดชะงัก) 
 
นายทรงเกียรติ  จันทร์หอม 

วิธีการตีฆองวงใหญ  ลักษณะการตีตองตีใหหนาไมตีต้ังฉากกับลูกฆอง  ตีถูกตรงกลางปุุมฆอง
ใหเต็มปื้น  ใชขอมือและกลามเนื้อแขนเป็นหลัก  ควรยกไมตีสูงพอสมควร (ประมาณ 5-6 นิ้วฟุต) ในขั้น 
1-3  ขณะเตรียมปฏิบัติ หามใชขอศอกทาวไปสวนใดสวนหนึ่งของฆองวง 

วิธีการตีไลเสียงทีละมือขึ้นลงใชมือซายตีท่ีลูกท่ัง (ลูกทวน) หรือลูกท่ีมีเสียงตํ่าสุด ซึ่งอยูทาง
ซายมือของผูบรรเลง และตีเรียงเสียงขึ้นไปจนไดคูแปดกับลูกท่ัง คือครึ่งวงของลูกฆองแลวเปล่ียนไปใช
มือขวาไลตอจนถึงลูกยอดหรือลูกท่ีมีเสียงสูงสุด ซึ่งอยูทางขวามือของผูบรรเลง และในทํานองกลับกันใช
มือขวาตีท่ีลูกยอดไลเรียบเรียงลงมาใหไดคูแปดกับลูกยอด แลวเปล่ียนไปใชมือซายไลเรียงเสียงลงมา
จนถึงลูกท่ัง 



เทคนิคการบรรเลงดนตรีไทยท่ีน ามาใช้ในการเรียนการสอน หน้า 86 
 

ตีไลเสียงสลับมือ  การตีสลับมือซายมือขวาจากเสียงตํ่าสุดไปหาเสียงสูงโดยใชมือซายตีลงไป
กอนและตามดวยมือขวา เมื่อมือขวาตีถึงลูกยอด (เสียงสูงสุด) ใหตีถอยลงมาโดยเริ่มดวยมือซายตีลงท่ี
ลูกรองยอดกอน ตามดวยมือขวาตีลงท่ีลูกยอดแลวตีสลับกันลงมาจนถึงเสียงตํ่าสุด 
 
 
นางสายชล  ผดุงพันธุ์  
 ซอมทบทวน คือ รูปแบบการเรียนรูจากการทบทวนความรูเดิมท่ีเรียนมาแลว จะทบทวนเพลง 
เพลงละไมตํ่ากวา 2-3 เท่ียว เป็นการฝึกฝนตนเองท่ีดีท่ีสุด สามารถลดขอบกพรองและปรับปรุงได
สะดวกไดดวยตนเอง  ในกรณีท่ีมีเสียงเพี้ยน ใหผูเรียนฝึกการฟัง  การสังเกตระดับเสียง ด ร ม ฟ ซ ล ท 
ดํ ใหแนนอนกับเสียงของเครื่องดนตรี เชน ขลุย หรือเครื่องดนตรีไทยประเภทดําเนินทํานองอื่นๆ ให
เกิดความชํานาญ ใชวิจารณญาณ สังเกตตําแหนง  การใชนิ้วช้ี  นิ้วกอย  นิ้วนาง  และนิ้วกลาง กดให
ตรงตําแหนงหรือเพื่อใหเกิดความแนนอนใหผูเรียนสามารถกําหนดสัญลักษณแหรือทําเครื่องหมายไวท่ีซอ 
ในการกําหนดระดับเสียงตางๆท้ังสายทุมและสายเอก การสีซอเสียงเพี้ยนเป็นปัญหาสําคัญของผูเรียน
เครื่องสายและสามารถพบเห็นไดท่ัวไปท้ังวิทยาลัยนาฏศิลปและโรงเรียนสามัญ เมื่อผูเรียนไดสรางหรือ
กําหนดสัญลักษณแท่ีคันซอหรือสายซอแลว ใหผูเรียนซอมทบทวนหรือฝึกทบทวนบทเพลงหรือฝึกปฏิบัติ
ไลระดับเสียงโดยทําซ้ํา  สังเกตหาขอบกพรองของตนเองและพัฒนาทักษะการสีซอตอไป จากการเริ่ม
ขั้นตอนพื้นฐาน สูขั้นฝีมือในอนาคต อันจะนําไปสูความไพเราะในท่ีสุด 
 
รอบท่ี 2 
นายนิติ  เอมโอด 
 เมื่อนักเรียนฝึกเพลงดังกลาวท่ีกลาวมาขางตนแลวเนี่ยไดเป็นอยางดี   ก็ฝึกหนาทับตาง ๆ  
เพิ่มเติมเขาไปอีก  เชน  หนาทับลงสรง  หนาทับสมิงทอง  หนาทับจําปาทองเทศ  เป็นหนาทับเกร็ดเล็ก
เกร็ดนอยเพิ่มเติมเขาไป เมื่อเห็นวานักเรียนไดหนาทับมากขึ้น ๆ  จนถึงขั้นจะตองไปประกอบการแสดง
ตาง ๆ อาจจะรวมไปถึงการแสดงโขนตอนงาย ๆ ก็อาจจะเพิ่มจังหวะหนาทับเพลงหนาพาทยแเขาไป เชน 
หนาทับเพลงโอด หนาทับเพลงตระนิมิตร  หนาทับเพลงตระบองกัน จะคอย ๆ  เพิ่มเติมเขาไปพอ
เพิ่มเติมเขาไปนักเรียนก็จะสามารถท่ีจะนําหนาทับเหลานี้สามารถนําไปประกอบกับการแสดงโขน หรือ
การแสดงอื่น ๆ ไดเป็นจํานวนมากขึ้น ถาเห็นวานักเรียนสามารถท่ีจะประกอบการแสดงชุดงาย ๆ  หรือ
โขนตอนงาย ๆ  ไดแลวเนี่ยก็เพิ่มเติมหนาทับท่ีเป็นหนาพาทยแ เชน คุกพาทยแอยางนี้เป็นตนจะสูงขึ้นไป
อีกหนอยเขาไป อาจจะเพิ่มเติมหนาทับเพลงโลมตระนอน เขาไป นักเรียนก็จะกวางมากขึ้นสามารถท่ีจะ
ใชในการแสดงโขนไดในระดับหนึ่ง อาจจะเพิ่มมือพากยแโขน ซึ่งเป็นมือท่ีจะตองใชเทคนิคเพิ่มเติมเขาไป 
และอาจจะเพิ่มในชวงนี้เพิ่มเติมมือพากยแตาง ๆ  อาจจะเป็นสัก 5-6 มือ เห็นวาสามารถท่ีจะ
ประกอบการพากยแไดแลว ตอจากนั้นก็ตอหนาทับท่ีเป็นหนาทับท่ีใชกับการออกกราวตรวจพล ไมวาจะ
เป็น ตรวจพลลิง ตรวจพลยักษแ กราวพระตาง ๆ ท่ีจะตองใชหนาทับตะโพนกลองทัดเนี่ยเป็นอยางมาก
จึงจะตองเพิ่มเพิ่มเทคนิคเขาไปอีกเยอะ ผูท่ีบรรเลงหนาทับก็ตองใชความสามารถสูงขึ้นไป เชน 
นอกจากท่ีตองบรรเลงของตัวเองใหแมนยําแลวก็ตองดูทารําเขาใหออก ดูทารําเขาได และสามารถท่ีจะ
ตีหนาทับบรรเลงประกอบใหมันถูกตองเขากับทาของโขนทาของละครได อันนี้ก็จะเป็นชวงท่ีใช
ความสามารถสูงขึ้นไปแลว 
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นายพงษ์ศรี  แก้วรัตนศรีโพธิ์ 
วิธีการสีซอดวงท่ีดี  มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
1. สีไลเสียงดวยการกดนิ้วทีละนิ้ว ยกเวนนิ้วกอย 
2. สีไลเสียงโดยใชนิ้วกอย 9 เสียง 
3. สีเก็บ คือ การสีดวยพยางคแถี่ ๆ โดยตลอดเป็นทํานองเพลง 
4. สีสะบัด คือ การสีท่ีมีพยางคแถี่และเร็วโดยมาก เชน 3 พยางคแ 
5. การสีนิ้วพรมเปิด คือ สีกดนิ้วลงท่ีสายในลักษณะแตะขึ้นแตะลงชา ๆ 
6. การสีนิ้วพรมปิด คือ สีกดนิ้วลงท่ีสายในลักษณะแตะขึ้นแตะลงถี่ ๆ 
7. สีนิ้วประ คือ การสีสายเปลาใชกลางนิ้วของนิ้วกลางแตะขึ้นลงท่ีสาย 
8. สีครั่น คือ การใชนิ้วกดยืนเสียงตามดวยนิ้วกลางและใชนิ้วกลางเล่ือนขึ้นเล่ือนลง 
9. สีสะอึก คือ การสีใหขาดเป็นตอน 
10. สีรัก คือ การใชปลายของคันชักสีออกสีเขาสลับกันดวยพยางคแถี่ๆ และเร็วที่สุด 
11. สีทํานองเพลงเป็นทางจะเข 

 
นายอดุลย์  สิงเหม 

สําหรับเพลงแรกในการฝึกหัดนั้นคุณครูเทียบ คงลายทอง กําหนดใหผูเริ่มหัดเปุาปี่ทุกคน    
เริ่มฝึกดวยเพลงเตากินผักบุงกอน เพราะเพลงนี้จะชวยใหผูเรียนรูอยางกวางขวาง ไดดีกวาเพลงอื่นๆ 
จากเหตุผลดังนี้ 

1. เพลงเตากินผักบุงเป็นเพลงท่ีฝึกหัดการแจกนิ้วไดกวางขวาง ท้ังเสียงแหบ เสียงตรง และ
เสียงตอ 

2.  ประดิษฐแทํานองใหมีเสียงส้ันและยาวไดงาย 
3.  เพลงนี้มี 3 ทอน แตละทอนมีความหมายไมมาก ทําใหสะดวกในการจดจํา 
4.  เพลงเตากินผักบุง สามารถเปล่ียนระดับเสียงจากเสียงในเป็นเสียงนอกไดงาย โดยฝึกใหผู

เปุาไดรูจักการใชนิ้วและดําเนินทํานองเป็นอีกแบบหนึ่ง เพราะเมื่อเปล่ียนระดับเสียงการดําเนินทํานองท่ี
เคยสะดวกในทางในจะเกิดอุปสรรค ผูสอนจะตองหาทางแกอุปสรรคเหลานี้ใหผูเรียนไดเห็นและปฏิบัติ
เป็นตัวอยาง เห็นเป็นแนวทางนําไปใชในโอกาสตอไป หากการดําเนินทํานองของตนในเพลงอื่นๆเกิด
อุปสรรคก็จะชวยตัวเองได 
 
นายทรงเกียรติ  จันทร์หอม 

ในการฝึกตีฆองวงใหญแบบตีสองมือพรอมกันเป็นคูตางๆ  มีวิธีการตีแบบตาง ๆ ดังนี้ 
1. ลงน้ําหนักมือเทากัน ใชมือซายและมือขวาตีลงไปท่ีลูกฆองพรอมกัน โดยใช 

น้ําหนักมือท้ังสองเทากัน 
2.  เนนน้ําหนักมือขวามากกวามือซาย ใชมือซายและมือขวาตีลงไปท่ีลูกฆองพรอมกันท้ังสอง

มือโดยเนนน้ําหนักมือขวาท่ีตีลงไปใหดังชัดเจนกวามือซายเล็กนอย 
3.  เนนน้ําหนักซายมากกวามือชวา มือซายและมือขวาตีลงไปท่ีลูกฆองพรอมกันท้ังสองมือโดย

เนนน้ําหนักมือซายท่ีตีลงไปใหดังชัดเจนกวามือขวาเล็กนอย 
การตีกรอคูตาง ๆ 
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1.  ลงน้ําหนักมือเทากัน โดยการใชมือซายตีลงกอนแลวตามดวยมือขวาสลับกันให เกิดพยางคแ  
ถี ่ๆ 

2.  ลงน้ําหนักมือขวามากกวามือซาย วิธีตีใชมือซายตีลงกอนแลวตามดวยมือขวาสลับกันไป
เกิดพยางคแอื่นถี่ๆ แตใหมือขวามีน้ําหนักมากกวามือซายเล็กนอยโดยใหจบดวยมือขวา 

3.  ลงน้ําหนักมือซายมากกวามือขวา วิธีตีใชมือซายตีลงกอนแลวตามดวยมือขวาสลับกันให
เกิดพยางคแถี่ๆ เนนน้ําหนักมือซายใหดังชัดเจนมากกวามือขวาเล็กนอยโดยใหจบลงดวยมือขวา 

ตีสะบัดขึ้นลง 
การใชมือซายตีลงไปหนึ่งเสียงและตามดวยมือขวาสองเสียงโดยใชความเร็วพอประมาณและ

ในทางกลับกันใชมือขวาตีลงไปหนึ่งเสียงและตามดวยมือซายสองเสียงดวยความเร็วพอประมาณท้ังแบบ
การตีเรียงเสียงและขามเสียง 

ตีประคบมือขวา 
1. ตีหนึบ  ใชมือขวาตีลงไปปุุมของลูกฆอง แลวยังคงวางแตะไว คือ ไมยกมือและไมกดมือท่ี 

ลูกฆอง 
2. ตีหนับ  ใชมือขวาตีลงไปท่ีปุุมของลูกฆองแลวยกไมตีขึ้นเพียงเล็กนอย เพื่อใหเกิดเสียงกอง 

กังวาน พอประมาณแลวจึงใชไมตีกดลงเพื่อหามเสียง 
3. ตีหนอด  ใชมือขวาตีลงไปท่ีปุุมของลูกฆอง แลวยกไมตีขั้นเพื่อใหเกิดเสียงดังกังวานยาว 

พอสมควร แลวจึงใชไมตีกดหามเสียง 
 
นางสายชล  ผดุงพันธ์ 

ผูเรียนบรรเลงไมทันเพื่อนสาเหตุนั้นเกิดจากหลายปัจจัย เชน การไมแมนโนต การไมแมนเนื้อ
เพลง และบรรเลงไมทันจังหวะในกรณีท่ีบรรเลงรวมกันหลายๆคน หลายๆเครื่องดนตรี ครูผูสอนจะ
แนะนําเทคนิควิธีการใหกับนักเรียนคือ ถึงแมจะมีหลายเครื่อง หลายชนิด หลายประเภทของเครื่อง
ดนตรี แตเราสามารถบรรเลงรวมกันไดโดยใช ทํานองเดียวกัน เพลงเดียวกัน ตัวโนตเดียวกัน และส่ิงท่ี
สําคัญท่ีสุดคือ จังหวะเดียวกัน ดังท่ีกลาวมาไวขางตนแลววา การ ท่ีนํานักดนตรีหลายๆคน หลายๆ
เครื่องดนตรี มาบรรเลงรวมกัน จะตองพบปัญหาหลายๆอยาง โดยเฉพาะจังหวะ บางคนเร็ว บางคนชา 
จึงทําใหบรรเลงไมทันเพื่อน ควรใชเทคนิคคือ การบรรเลงต้ังแตชาๆ แลวคอยๆปานกลาง และเร็วใน
ท่ีสุด ท่ีทําไดในขณะนั้น บรรเลงชาๆหลายๆครั้ง จะคอยๆดีขึ้นตามลําดับใหทําบอยๆ อยางตอเนื่องและ
จําทําใหผูเรียนสามารถบรรเลงหรือปฏิบัติไดทันเพื่อนใชทํานองจังหวะ ตัวโนต เดียวกัน อันจะนําไปสู
ความไพเราะในท่ีสุด 
 
ครั้งท่ี 8   
รอบท่ี 1 
นายนิติ  เอมโอด 
 เมื่อนักเรียนบรรเลงหนาทับท่ีเกี่ยวกับตะโพนกลองทัดไดเป็นอยางดีแลวเราก็เพิ่มเติมหนาทับท่ี
เป็นหนาทับกลองแขก เขาไปเป็นระยะ ๆ ดวย อาจจะพรอมกับการฝึกหัดตะโพนท่ีเกี่ยวกับหนาทับท่ี
เป็นเพลงหนาพาทยแเลยก็ได  เพราะวามันจะตองใชควบคูกันไปถาใชประกอบการแสดงไมวาจะเป็นการ
แสดงละครหรือการแสดงโขนก็ตองใชหนาทับกลองแขกเขาไปดวยในชวงนี้เราอาจจะเพิ่มเติมหนาทับซึ่ง
อาจจะเรียนมาแลว เชน หนาทับปกไก หนาทับสองไม ท่ีเราตองเรียนมาเป็นพื้นฐานอยูแลว ในชวงท่ี
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ตองเรียนเพลงท่ีประกอบการแสดงโขนละครเนี่ยเราก็เพิ่มเติมหนาทับพิเศษเขาไป หนาทับพิเศษ เชน 
หนาทับท่ีอยูในระบําส่ีบทมีพระทอง เบาหลุด สระบุหรง บาหริ่ม  4 เพลงนี้เขาไปเพื่อใหนักเรียนได
คุนเคยและสามารถท่ีจะนําไปประกอบการแสดงเมื่อมีการแสดง เชน การแสดงโขนตอนนารายณแ
ปราบนนทุก  อยางนี้เป็นตน  ซึ่งตองใชหนาทับของระบํา 4 บท  คือพระทอง เบาหลุด เป็นเบื้องตนเลย
ตองใชอยูแลว ฉะนั้นชวงท่ีนักเรียนสามารถประกอบการแสดงไดนั้นเราก็เพิ่มเติมหนาทับกลองแขก  
เขาไป เมื่อฝึกหนาทับกลองแขกแลวนักเรียนอาจจะตองไปปฏิบัติหนาท่ีประกอบการแสดงท่ีมันมีระบํา  
ตาง ๆ  อาจจะฝึกหัดการตีโทนกลองชาตรีเขาไปดวย เผ่ือนักเรียนจะตองไปประกอบการแสดง เชน 
กินรีรอน มโนราหแบูชายันตแ เป็นตน ก็ตองมีโทนมีกลองชาตรีเขามาประกอบ ฉะนั้นพอนักเรียนเริ่ม
จะตองประกอบการแสดงโขนละครแลวเนี่ย ก็เพิ่มเติมการเรียนโทนชาตรีกลองชาตรีเขาไปดวย ชวงนี้ก็
จะตองเป็นชวงท่ีนักเรียนจะตองเรียนรูมากขึ้น เมื่อมีการประกอบการแสดงหรืออาจจะใชในดานระบํา
โบราณคดี เชน สุโขทัย ทวารวดี ศรีวิชัย  เชียงแสน ลพบุรี  5 ชุดนี้นักเรียนก็ตองตีจังหวะหนาทับมาก
ขึ้น อาจจะตองมีการเรียนกลองพื้นเมืองภาคเหนืออาจจะตองเรียนโทนชาตรี อาจจะตองเรียนตะโพน
มอญเขาไปนะก็อยูในชวงนี้ 
 
นางสายชล  ผดุงพันธ์ 

สาเหตุของการไมแมนเพลงเกิดจากหลายปัจจัยดวยกัน เชน การขาดความเช่ือมั่นในตัวเองแต
สามารถแกไขไดโดยใชวิธีการ ดังนี้ 

1.  ครั้งแรกที่เรียนใหจําทํานองใหแมน โดยเรียนทีละนอยๆ ชาๆ ซ้ําๆ หลายๆครั้ง 
2.  ใชระบบความจําแบบย้ําหัวหมุน คือ ทําโนตตัวแรกกับตัวสุดทายใหมั่นใจมากกวาวาเริ่ม

ดวยเสียงนี้จบประโยคเสียงนั้น ประโยคตอไปเริ่มดวยโนตอีกเสียง (เสียงเรียงกันหรือเสียงกระโดด) จบ
ดวยโนตเสียงสุดทายอีกตัวอยาง 

3.  ใหเรียนในขั้นตอนท่ี 2 ประมาณ 2-3 เท่ียว เมื่อเกิดความชํานาญแลว ใหเริ่มในขั้นตอน
ตอไป 

4.  ใหเริ่มบรรเลงกลับไปกลับมา 2-3 เท่ียวจะมั่นใจขึ้น จบแลวประเมินผลรายบุคคล (เรียก   
ทีละคน) 

5.  ขณะท่ีเรียนหากเกิดความสงสัยใหถามครูทันที อยาปลอยใหผานไปเลย 
สรุปคือ ประโยคไหนไมแมน บรรเลงซ้ําหลาย ๆ รอบ 

 
รอบท่ี 2 
นายนิติ  เอมโอด 
 เราก็เพิ่มเติมในการบรรเลงท่ีเป็นเครื่องประกอบจังหวะท่ีใชในภาษาตาง ๆ  เชน กลองยาว 
ตะโพนมอญ โทนชาตรี ต฿อก แตเว อะไรพวกนี้ ก็ใหนักเรียนไดเรียนรูไดฝึกหัดเพราะวาอาจจะตองใช
มากขึ้น เชน ไปทําปี่พาทยแมอญหรือวาไปทําปี่พาทยแนางหงสแ นักเรียนก็ตองใชหนาทับกลองแขกหนา
ทับตะโพนมอญเพิ่มเติมขึ้นนะ ในชวงท่ีนักเรียนรูหนาทับมากขึ้นเราก็เพิ่มเติมอันนี้เขาไปเพราะวา
รายละเอียดตาง ๆ  มันมีมาก อยางปี่พาทยแนางหงสแเนี่ย ก็ตองใชกลองประเภทกลองแขกหรือกลอง
มลายูเนี่ย หนาทับการตีไม  ไมตีตาง ๆ  ก็ตองใหนักเรียนไดเรียนรู การตีตะโพนมอญ การตีเปิงมาง เป็น
หนาทับตาง ๆ  หรืออาจจะปฏิบัติตะโพนมอญในปี่พาทยแมอญปฏิบัติเปิงมางโดยการบรรเลงวงปี่พาทยแ
มอญหนาทับตาง ๆ  หนาทับประจําบานประจําวัด หนาทับยกศพ อยางนี้เป็นตน ก็เพิ่มเติมใหนักเรียน 
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พอนักเรียนเรียนส่ิงตาง ๆ  เหลานี้ก็จะสามารถปฏิบัติงานในชนิดวงตาง ๆ ไดมากขึ้นหรืออาจจะได
ท้ังหมดไมวาจะเป็นวงปี่พาทยแไทยวงปี่พาทยแมอญวงปี่พาทยแนางหงสแ เมื่อเรียนไดขนาดนี้นักเรียนก็จะ
สามารถท่ีจะไปบรรเลงหนาทับประกอบการบรรเลงในวงตาง ๆ  เหลานี้ไดรวมไปถึงวงมโหรี วง
เครื่องสายท่ีจะตองเรียนโทนรํามะนาอีกอาจจะเรียนเป็นชวงตอไป 
 
นายพงษ์ศรี  แก้วรัตนศรีโพธิ์ 
 ซออู  เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายทําใหเกิดเสียงโดยการสีเชนเดียวกับซอดวง สายเอก
และสายทุมระหวางซออูกับซอดวงนั้น  ขนาดของสายจะมีลักษณะขนาดเล็กใหญผิดกันไป  ท้ังนี้
เนื่องจากระดับเสียงของซออูและซอดวงแตกตางกันอยางเห็นไดชัดโดยซอดวงจะมีเสียงสูงและซออูจะมี
เสียงท่ีทํากวาเป็นอยางมาก  ดังนั้นสายเอกของซออูจึงมีขนาดใหญกวาสายทุมของซอดวง  สายท้ัง 2 
สายนี้  ขึงจากลูกบิดผานหนาซอและผูกท่ีสวนปลายของทวน  ตอนใตลูกบิดลูกลางพอประมาณจะมี
เชือกผูกท้ัง 2 สาย เอาไวกับคันทวนซอเพื่อใหสายตึงเรียกวา  รัดอก สวนมากซออูจะอยูในวงดนตรี    
5 วงคือ วงเครื่องสาย วงเครื่องสายผสม วงมโหรี วงปี่พาทยแไมนวม และวงปี่พาทยแดึกดําบรรพแ โดยทํา
หนาท่ีบรรเลงคูกับซอดวงและระนาดเอกในเวลาท่ีซอดวงหรือระนาดเอกลอและขัดโดยมีบทบาทเป็น
เครื่องดนตรีประเภทตาม 
 
นางสายชล  ผดุงพันธ์ 
 ความสามารถของแตบุคคลกรณีนี้เป็นส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีครูผูสอนจะตองใชวิจารณญาณ 
วิเคราะหแ  สังเกต  ความสามารถเฉพาะบุคคลของผูเรียนในช้ันเรียน  กอนท่ีจะนําไปสูการจัด
กระบวนการเรียนการสอน  ปกติแลวชั้นเรียนจะประกอบไปดวยผูเรียนท่ีมีศักยภาพ 3 ลักษณะ คือ เกง 
ปานกลาง  และออน  ปะปนกันไป  ผูเรียนเหลานี้จะมีระดับความรูความสามารถแตกตางกันไป  บาง
คนจดจําบทเพลงไดเพียงครั้งเดียว  แตบางคนตองสาธิตมากกวา 2 ครั้ง หรือ 3 ครั้ง  การดุ  การตี  
หรือการลงโทษนั้นไมใชทางออกท่ีดีท่ีสุด  แตทางออกท่ีดีท่ีสุดคือครูผูสอนเองควรคัดสรร  เลือกหา
วิธีการ  กระบวนการ  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนอันจะนําไปใชกับผูเรียนในช้ันเรียนของตนเอง 
และส่ิงท่ีสําคัญคือ  ความออนโยน  การใชคําพูดท่ีนุมนวล  ประนีประนอม  โดยเริ่มจากขั้นตอนงาย ๆ 
หรือ ทักษะงาย ๆ ทีละเล็กทีละนอย  จนใหผูเรียนเกิดความชํานาญแลวจึงคอยพัฒนาตอยอดใน
ขั้นตอนตอไป  ถึงแมจะมีคนเกงอยูในช้ันเรียนก็ตาม  ตองอบรมเรื่องของความเอื้อเฟื้อ  เผ่ือแผตอเพื่อน
รวมช้ันเรียน  การรูจักการดูแลชวยเหลือเพื่อนท่ีมีทักษะออนกวากัน  การเรียนดนตรีท่ีดีตองปลูกฝังให
ผูเรียนเกิดจิตสํานึกวาดนตรีเป็นสวนหนึ่งของชีวิต  ระดับของครูดนตรีหรือครูท่ัว  ๆ ไปก็จะทํา
กระบวนการเรียนการสอนอยู 4 ระดับ คือ  อนุบาล  ประถม  มัธยม  และอุดมศึกษา  ครูดนตรีแตละ
ระดับจําเป็นตองเช่ียวชาญในการถายทอดวิชาความรูท่ีถูกตอง มีประสิทธิภาพแกผู เรียนท้ังส้ิน อยาคิด
วาสอนระดับประถมไมสําคัญเทากับระดับอุดมศึกษา ทุกระดับช้ันลวนมีขั้นตอนและกระบวนท่ีจะ
นําไปสูเปูาหมาย ความสําเร็จของชีวิตดวยกันท้ังส้ิน 
 
 
 
 
 



เทคนิคการบรรเลงดนตรีไทยท่ีน ามาใช้ในการเรียนการสอน หน้า 91 
 

ครั้งท่ี 9   
รอบท่ี 1 
นายนิติ  เอมโอด 
 ตอไปเป็นการฝึกกลองแขก การฝึกกลองแขกนั้นก็ เราก็ใหนักเรียนฝึกตีหนาตาน หนาติง 
สําหรับตัวผู สําหรับตัวเมียนั้นก็เป็นหนาตาน กับหนาท่ัม หรือหนาตุม ใหนักเรียนฝึกหัดตีใหชัดเจน ใน
หนาตานนั้นก็ใหนักเรียนใชเพียงนิ้วตีท่ีหนาใหดังเสียงดัง เอาพอประมาณ แลวก็สวนหนาติงนั้น ก็ให
นักเรียนใชนิ้วทั้งส่ีนิ้ว ก็คือ นิ้วช้ี นิ้วกลาง นิ้วนาง นิ้วกอย ตีไปบนหนาของกลองแขกท่ีเป็นหนาติง หัด
ทําเสียงใหไดดีกอน จึงจะเริ่มตอหนาทับ สวนกลองแขกตัวเมียก็เชนเดียวกัน การฝึกกลองแขกตัวเมียก็
ใหนักเรียนฝึกตีท้ังสองหนา หนาตาน โดยใชนิ้วเพียงนิ้วเดียว อาจจะเป็นนิ้วชี้หรือนิ้วกลางก็ได สวนหนา
ท่ัมนั้นใหนักเรียนใชท้ังฝุามือ โดยประกอบไปดวย นิ้วหัวแมมือ นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง นิ้วกอย ท้ัง 5 นิ้ว 
ตีไปบนหนากลอง ฝึกหัดจนสามารถทําเสียงไดชัดเจน ไพเราะแลว จึงจะตอหนาทับ 
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เพี้ยน คือ เสียงท่ีไมตรงกับระดับเสียงท่ีถูกตอง ไมวาจะเป็นเสียงรองหรือเสียงของเครื่องดนตรี
ชนิดใดๆก็ตาม โดยเฉพาะอยางยิ่ง ซอ ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีไทยท่ีนักดนตรีตองเทียบเสียงเองขณะท่ี
บรรเลง ซึ่งตางจากระนาดเอกโดยส้ินเชิง คําวาเพี้ยนก็คือระดับเสียงท่ีตางไปจากระดับเสียงท่ีถูกท่ีควร 
ไมวาจะสูงหรือจะต่ําไปเพียงเล็กนอย ยอมเรียกไดวาเพี้ยนท้ังส้ิน เชน รองเสียงสูงหรือต่ํากวาเสียงดนตรี
หรือเครื่องดนตรีอยางใดอยางหนึ่ง วิธีการแกไขคือใหนักเรียนสังเกตตําแหนงการใชนิ้วชี้ นิ้วกอย นิ้วนาง 
และนิ้วกลาง กดใหตรงตําแหนงหรือเพื่อใหเกิดความแนนอนใหผูเรียนสามารถกําหนดสัญลักษณแหรือทํา
เครื่องหมายไวที่สายซอ ในการกําหนดระดับเสียงตางๆ ท้ังสายทุมและสายเอก 
 
รอบท่ี 2 
นายนิติ  เอมโอด 
  ในการตอหนาทับก็จะเป็นการตอหนาทับเบื้องตน อันไดแก หนาทับปรบไก หนาทับสองไม 
เมื่อนักเรียนฝึกหัดหนาทับไดแลวก็ฝึกหัดการตีเขาเพลง การตีประกอบเพลง ครูผูสอนก็ยกตัวอยางเพลง
หลาย ๆ ประเภท ท่ีเป็นเพลงหนาทับปรบไก หนาทับสองไม จนนักเรียนมีความเขาใจในการใชหนาทับ
กับเพลง ซึ่งครูอาจจะอธิบายหลักการเบื้องตนวา เพลงในลักษณะแบบนี้ใชหน าทับปรบไก เพลงใน
ลักษณะแบบนี้ใชหนาทับสองไม แลวก็ใหนักเรียนลองฝึกหัดเพลงตาง ๆ โดยท่ีครูอาจจะตีระนาดใน
เพลงอื่น ๆ แลวก็ใหนักเรียนลองใชหนาทับเขากับเพลงท่ีครูตี นั่นก็เป็นการฝึกหัดกลองแขก 
 
ครั้งท่ี 10 
รอบท่ี 1 
นายนิติ  เอมโอด 
 เมื่อเราฝึกหัดการบรรเลงเครื่องหนังใหกับนักเรียน จนสามารถท่ีจะบรรเลงหนาทับตาง ๆ ได 
เราก็ฝึกใหนักเรียนลองตีหนาทับเขากับการขับรอง เชน อาจเริ่มจากเพลงสองช้ันงาย ๆ เชน เพลง    
แขกบรเทศ  กลอมนารี  สุดสงวน เมื่อเห็นวานักเรียนสามารถท่ีจะบรรเลงเขากับการขับรองเพลงงาย ๆ 
ไดก็พยายามใหนักเรียนลองตีประกอบการขับรองท่ีเป็นเพลงสามช้ัน สองช้ัน ช้ันเดียว ครบเป็นเพลงเถา 
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เห็นวานักเรียนสามารถปฏิบัติไดเป็นอยางดีก็เพิ่มเติมในการรองเพลงท่ียากขึ้นไป   เชน  เพลง
จําปาทองเทศ  เพลงสมิงทองมอญ  เพลงซึ่งมีหนาทับท่ียาวขึ้น  เชน  หนาทับระบําส่ีบท  ซึ่งประกอบ
ไปดวยเพลงพระทอง  เบาหลุด  บาหริ่ม  สระบุหรง  บรรเลงหนาทับกลองแขกเขากับการขับรองและ
การบรรเลง ซึ่งก็เป็นขั้นท่ีสูงขึ้นไป ยากขึ้นไป แลวก็เพิ่มเติมในการบรรเลงท่ีเป็นเกี่ยวกับการแสดง 
อยางเชน การแสดงกระบี่กระบอง เป็นตน ก็อาจจะเพิ่มเติมในภายหลังจากท่ีนักเรียนสามารถท่ีจะ
บรรเลงเขากับการขับรองไดเป็นอยางดีแลว 
 
นางสายชล  ผดุงพันธ์ 

หลักในการวางนิ้วน้ําหนักของการกดนิ้วและน้ําหนักของการไกวคันชัก ควรฝึกปฏิบัติใหมี
ความสัมพันธแตอเนื่องกัน ผูฝึกตองมีความพยายาม คอยๆฝึกปฏิบัติตามขั้นตอน และขอย้ําวาการฝึก
ปฏิบัติในขั้นตอนนี้มีผลอยางยิ่งตอความชัดเจนของเสียงซอและพื้นฐานเบื้องตนท่ีนักเรียนไดเรียนรู ซึ่ง
จะเป็นพื้นฐานท่ีดีท่ีสุดติดตัวนักเรียนไป ทําใหการฝึกปฏิบัติในกระบวนการขั้นตอนตอไปงายข้ึน แตส่ิงนี้
ก็ตองขึ้นอยูกับวิธีการและกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเรียงลําดับจากงายไปยากของครูผูสอน
หรือไม การเป็นแบบอยางท่ีดีนั้นมีคากวาคําสอน นักเรียนจะเลียนแบบครูผูสอนในทุกๆส่ิง เพราะการ
ปฏิบัติซอเป็นการลอกเลียนแบบท้ังทานั่ง ลักษณะการสี ลักษณะการใชคันชัก ลักษณะการใชนิ้ วกด 
ลักษณะการพรมนิ้ว ฯลฯเพราะฉะนั้นกระบวนการสอนจะมีประสิทธิภาพสูงสุดไดตองขึ้นอยูกับ
แบบอยางหรือแมพิมพแท่ีคอยหลอหลอมนักเรียนเทานั้น 
 
รอบที่ 2 
นายนิติ  เอมโอด 
 ก็เพิ่มเติมจากการบรรเลงเขากับการขับรองเพลงงาย ๆ ไปจนถึงเพลงท่ียากขึ้น เชน เพลงระบํา
ส่ีบทแลว ลําดับตอไปก็อาจจะใหนักเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับเพลงกระบี่กระบอง ซึ่งแตละเพลงก็มีหนาทับ
ของกลองแขกเขาไป มีหนาทับของกลองแขกนี่เพิ่มเติมเขามา ท้ังท่ีเป็นหนาทับสองช้ันก็ดี เชน หนาทับ
ลงสรง  อยางนี้เป็นตน หนาทับสมิงทอง อยางนี้เป็นตน แลวก็มีหนาทับสระหมา ซึ่งประกอบดวยโยน 
แปลง ก็เพิ่มเติมไปใหนักเรียนไดฝึกหัด เพราะนักเรียนตองนําไปใชประกอบการแสดงกระบี่กระบอง 
แลวก็เมื่อนักเรียนเรียนหนาทับสระหมา ในชวงแรกก็อาจจะใหนักเรียนเรียนแคสระหมาไทย เป็นอันดับ
แรก  ซึ่งมีความยาวมากหนาทับหนึ่งทีเดียว  แลวก็ใหนักเรียนไดเรียนรู เรื่องสระหมา เพื่อใช
ประกอบการแสดงกระบี่กระบองก็ดี หรือใชการบรรเลงประกอบการบรรเลงเครื่องสายปี่ชวา ซึ่งก็ตอง
ใชหนาทับสระหมาเขาไปบรรเลงในวงนี้ 
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ภาคผนวก  ข 
การติดตามประเมินผลการน าองค์ความรู้ไปทดลองใช้ 
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