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เทคนิคการบรรเลงดนตรีไทยที่นามาใช้ในการเรียนการสอน

หน้า ก

บทนา
การจัดการความรูโดยทั่วไปหมายถึง การรวบรวมองคแความรูที่กระจัดกระจายในบุคคลหรือ
เอกสารขององคแกรมาพัฒนาใหเป็นระบบ เพื่อใหทุกคนในองคแกรสามารถเขาถึง ความรู และนํามา
พัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับการจัดการความรูเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษานั้น กิจกรรมที่สําคัญที่สุดคือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยการคนหาคน หรือกลุมคนที่ประสบ
ความสําเร็จในเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มารวมแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยนําเรื่องราวความสําเร็จ
ของแตละบุคคล บันทึกเป็นประเด็นความรู และสังเคราะหแเป็น “แกนความรู” (Core Competence)
เพื่อนําไปพัฒนาดานวิชาการและการบริหารในหนวยงานของตนตอไป (วิจารณแ พานิช, ออนไลนแ :
http://www.gotoknow.org/blogs/posts/94)
องคแความรูเป็นกระบวนการ (Process) ที่ดําเนินการรวมกันโดยผูปฏิบัติงานในองคแกรหรือ
หนวยงานยอยขององคแกร เพื่อสรางและใชความรูในการทํางานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นกวาเดิม
รูปแบบการจัดการองคแความรูโดยปกติจะถูกจัดใหเป็นไปตามวัตถุประสงคแขององคแกรและ
ประสงคแที่จะไดผลลัพธแเฉพาะดาน เชน เพื่อแบงปันภูมิปัญญา, เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน, เพื่อ
ความไดเปรียบทางการแขงขัน, หรือเพื่อเพิ่มระดับนวัตกรรมใหสูงขึ้น (http://th.wikipedia.org)
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เป็นสถาบันการศึกษาที่มีพันธกิจในการ
จัดการศึกษาดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลป และคีตศิลป ระดับพื้นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชั้นสูง สราง
งานวิจัย งานสรางสรรคแ นวั ตกรรม ที่เป็นองคแความรูดานศิ ลปวัฒนธรรมอยางมีคุณคาแกสัง คม
บริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษแ พัฒนา สืบสาน และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม โดยมี
ความมุงมั่นที่จะใหวิทยาลัย เป็นแหลงเรียนรูดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลป และคีตศิลปที่มีมาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับในระดับทองถิ่น และระดับชาติ
จากพันธกิจและความมุงมั่นที่จะใหวิทยาลัยสุโขทัยเป็นแหลงเรียนรูดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลป
และคีตศิลปที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับทองถิ่น และระดับชาติ ทําใหบุคลากรของวิทยาลัย
นาฏศิลปสุโขทัยใชกลยุทธแตาง ๆ ในการที่จะพัฒนาวิทยาลัย ฯ ใหเป็นแหลงเรียนรูโดยใชวิธีการของ
ตนเองพัฒนางาน พัฒนาองคแกรโดยวิธีการที่หลากหลายและแตกตางกัน วิธี การตาง ๆ นี้เอง เป็น
ความรูความสามารถที่แฝงอยูในตัวบุคคลซึ่งมีความสําคัญยิ่ง
วิท ยาลัย ได เ ห็น ความสํา คั ญ ขององคแค วามรูดั ง กลา ว จึง ได ดํา เนิน การจั ดการความรู เรื่ อ ง
เทคนิคการบรรเลงดนตรีไทยที่นํามาใชในการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาบุคลากร และนํามาพัฒนา
วิทยาลัยใหเป็นแหลงการเรียนรูตามพันธกิจที่ตั้งไว
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เทคนิคการบรรเลงดนตรีไทยที่นามาใช้ในการเรียนการสอน
ดนตรีไทยเป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของคนไทยที่ บรรพชนไดสรางสรรคแขึ้นทั้งรูปแบบของ
บทเพลง เครื่องดนตรี วิธีบรรเลง วิธีขับรอง เป็นศิลปะที่บงบอกถึงความเป็นชาติ เป็นศาสตรแ
ชั้นสูงที่ทรงคุณคา มีความงาม มีความสุนทรี โดยใชเสียงเป็นสื่อในการถายทอดซึ่ง ผูเรียนจะตองใช
ทักษะในการฝึกฝนเป็นระยะเวลานาน จึงจะทําใหเกิดความไพเราะได
ในการบรรเลงดนตรี ไทยนั้นผูบรรเลงจะตองจดจําทํานองของเนื้อเพลงไดอยางแมนยํา รูวิธี
บรรเลงและหนาที่ของเครื่องดนตรี ที่ตนบรรเลงไดเป็นอยางดี ซึ่งการบรรเลงดนตรีไทยจะมีวิธีการที่
จําเพาะเจาะจงเป็นของเครื่องดนตรีแตละชนิด มีเทคนิควิธีการบรรเลงตาง ๆ ที่เมื่อบรรเลงแลวทําให
บทเพลงนั้น ๆ มีความโดดเดน ซึ่งเทคนิคการบรรเลงเหลานี้จะตองใชระยะเวลาในการฝึกฝน และตอง
ฝึกฝนอยูตลอดเวลาเพื่อใหเกิดความชํานาญ
เทคนิคการบรรเลงดนตรีไทยเป็นการถายทอดแบบมุขปาฐะ การถายทอดจะถูกถายทอดโดย
ครูผูสอนซึ่งไดสั่งสมประสบการณแ คิดคนวิธีการตาง ๆ เพื่อนํามาฝึกฝนผูเรียนใหมีคุณภาพ ซึ่งเทคนิค
การบรรเลงดนตรี ไ ทยมีตั้ งแต เทคนิ คเบื้ องตน ไปจนถึ ง เทคนิ ควิ ธีร ะดั บ สูง ที่ นํ าไปใช ในการบรรเลง
เพลงเดี่ยวซึ่งเป็นเพลงที่ใชอวดฝีมือ
จากความสําคัญดังกลาววิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยไดจึง ไดดําเนินการการจัดการความรูเรื่ อง
เทคนิคการบรรเลงดนตรีไทยที่ นํามาใชในการเรียนการสอน โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อรวบรวมเทคนิค
วิธีการบรรเลงดนตรีไทยไวใหครูรุนใหม ๆ ไดนําไปศึกษาและนําไปใชตอไป และเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนของบุคลากรในวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยใหไปสูยุทธศาสตรแดานการศึกษาในขอที่วา พัฒนาการจัด
การศึ ก ษาด า นนาฏศิ ลป ดุ ริ ย างคศิ ล ป และคี ต ศิ ล ป ให มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานเป็ น ที่ ย อมรั บ
ระดับชาติ
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กระบวนการดาเนินการการจัดการความรู้
กิจกรรมที่ 1
การค้นหาความรู้
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยไดมอบหมายใหบุคลากรจํานวน 2 คน ไดแก 1) นางเกษร เอมโอด
2) นายนิติ เอมโอด เป็นคณะ KM Team เขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดขึ้น เมื่อวันที่ 3-4 ธันวาคม 2557 เพื่อรวม
กําหนดการบงชี้ความรูและประเด็นความรูที่จําเป็น
ในการเขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อบงชี้ความรูและประเด็นความรูที่จําเป็นนั้น คณะ KM
Team วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยไดกําหนดประเด็นความรูที่สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรแของ
วิทยาลัยในดานพัฒนาการจัดการศึกษาดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลปและคีตศิลป ใหมีคุณภาพและ
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับชาติมาเป็นตัวกําหนดประเด็นความรู และเปูาหมายในการจัดการความรู
คือ “เทคนิคการบรรเลงดนตรีไทยที่นํามาใชในการเรียนการสอน” เพื่อนําองคแความรูที่ไดมาพัฒนา
ผูสําเร็จการศึกษาเป็นผูที่มีความรูความสามารถตามเกณฑแมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับชาติ โดยมี
เปูาหมายในการจัดการความรูคือบุคลากรที่สอนวิชาเอกดุริยางคแไทยของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
จากการกําหนดประเด็นความรู คณะ KM Team ไดรวมกันจัดทําแผนการจัดการความรู
เสนอตอสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป และแตงตั้งคณะกรรมการการจัดการดานความรูโดยคัดเลือกจาก
บุคลากรที่มีประสบการณแในดานการเรียนการสอนในสาขาดนตรีไทยและปฏิบัติการสอน 10 ปีขึ้นไป
เมื่อแตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรูเสร็จเรียบรอยแลว จึงประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทํา
Knowledge Mapping หาวาความรูใดมีความสําคัญตอการเรียนการสอนดนตรีไทย ซึ่งสามารถแยก
ออกเป็นประเด็นไดดังนี้
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กิจกรรมที่ 2
การสร้างและแสวงหาความรู้
จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูครูผูสอนสาขาดนตรีไทยของวิทยาลัยตามประเด็นความรูที่ได
กําหนดไวโดยมีการสรางบรรยากาศที่ดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยเชิญผูอํานวยการมาเป็นผูรวม
แลกเปลี่ยนเรียนรู และเชิญชวนใหบุคลากรมารวมกันจัดทําองคแความรู ใหกําลังใจในการทํางาน มี
การมอบรางวัลใหแกบุคลากรที่นําองคแความรูไปใชแลวเกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
ดนตรีไทย และมีการจัดเลี้ยงอาหารวางใหผูรวมแลกเปลี่ยน และดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้
กําหนดประธานและเลขาของกลุมโดยประธานมีหนาที่คอยคุมเวลาใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยใชเวลาในการพูดคนละ 3 นาที จํานวน 10 ครั้ง โดยมีเลขาของกลุม
ทําหนาที่ในการจดบันทึกเนื้อหาที่บุคลากรไดพูดทั้งหมดโดยไมมีการตัดขอความหรือสรุปความ
นําขอมูลที่เลขาจดบันทึกไวในการแลกเปลี่ยนเรียนรูแตละครั้งนํามาพิมพแใหคณะ KM Team
ไดอาน เพื่อทราบถึงขอมูลที่ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูไวในครั้งที่ผานมา
สรุปประเด็นความรูที่ไดในแตละครั้งเผยแพรบนเว็บไซตแของวิทยาลัย ฯ

ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยรวมพูดคุยกับบุคลากรถึงความสําคัญของการจัดการความรู
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จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูครูผูสอนสาขาดนตรีไทย
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กิจกรรมที่ 3
การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
ในการจัดความรูใหเป็นระบบนั้นคณะกรรมการ KM Team ของแตละกลุมนําความรูที่ได
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูในขั้นตอนการสรางและแสวงหาความรูในแตละครั้ง นํามาจัดการใหเป็น
หมวดหมูกอนนําความรูที่ไดมาประมวลและกลั่นกรองความรู ซึ่งจะดําเนินการในทุกวันพุธสัปดาหแ
สุดทายของเดือน

คณะกรรมการ KM Team นําความรูที่ไดมาจัดการใหเป็นหมวดหมู

กิจกรรมที่ 4
การประมวลและกลั่นกรองความรู้
1. นําความรูที่จัดหมวดหมูมาปรับปรุงภาษาใหเป็นภาษาที่อานแลวเขาใจไดงาย
2. นําความรูที่ไดปรับปรุงภาษาแลว นํามาจัดทําในรูปแบบเอกสารที่เป็น
รูปเลมใหเป็นแบบมาตรฐาน
3. จัดทําเอกสารใหคณะกรรมการไดตรวจสอบและแกไขขอบกพรอง พรอมทั้งใหคํา
เสนอแนะใหมีความสมบูรณแมากขึ้น
จากการที่ คณะอนุก รรมการการจัด การความรู ดา นการเรี ยนการสอน เรื่อ ง เทคนิค การ
บรรเลงดนตรีไทยที่นํามาใชในการเรียนการสอนไดจัดกิจกรรมการสรางและแสวงหาความรู โดยจัด
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูครูผูสอนสาขาดนตรีไ ทยของวิทยาลัยตามประเด็นความรูที่ไ ด จาก Tacit
Knowtedge สามารถนํามาประมวลและกลั่นกรองความรูแยกเป็นประเด็นตาง ๆ ดังนี้
1. เทคนิคการบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทซอ
2. เทคนิคการบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทจะเข
3. เทคนิคการบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทปี่
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4. เทคนิคการบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทระนาด
5. เทคนิคการบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทฆองวง
6. เทคนิคการบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องหนัง
จากกิจกรรมการสรางและแสวงหาความรู ซึ่งไดจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูบุคลากรภาควิชา
ดุริยางคศิลป ยังพบวาในเทคนิคการบรรเลงตาง ๆ ยังสามารถแยกเป็นประเด็นไดดังนี้ในเทคนิคการ
บรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทตาง ๆ
เทคนิคการบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทซอ
1. สวนประกอบของเครื่องดนตรี ไดแก คันชัก หมอนซอ สายซอ
2. ทานั่ง การจับซอ
3. การใชคันชัก การใชนิ้ว
4. การเทียบเสียง
5. การบรรเลง
เทคนิคการบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทจะเข้
!. วิธีการบรรเลง
เทคนิคการบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทปี่
1. คุณสมบัติของผูบรรเลง
2. การตัดลิ้นปี่
3. การระบายลม
4. เสียงของปี่
5. วิธีการบรรเลง
เทคนิคการบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทระนาด
1. การนั่ง
2. การจับไม
3. วิธีการบรรเลง
เทคนิคการบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทฆ้องวง
1. การนั่ง
2. การจับไม
3. วิธีการบรรเลง
เทคนิคการบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องหนัง
1. การทําจากลอง (ขาวสุกติดตะโพน
2. การติดจากลอง
3. การนั่ง
4. วิธีการบรรเลง
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กิจกรรมที่ 5
การเข้าถึงความรู้
1. จัดทําเอกสารรูปเลมมอบใหแกบุคลากรที่สอนสาขาดนตรีไทยทุกคนเพื่อนําองคแความรูที่ได
ไปใชในการจัดการเรียนการสอนโดยออกเป็นหนังสือเวียนสั่งการโดยผูอํานวยการวิทยาลัย
ใหนําองคแความรูไปใชพัฒนาการเรียนการสอนในปีการศึกษาตอไป
2. จัดพิมพแเผยแพรทางเว็บไซดแของวิทยาลัยเพื่อใหบุคลากรเลือกหัวขอที่ตนเองสนใจไปใช
โดยตองแจงใหคณะกรรมการทราบ เพื่อคณะกรรมการจะไดเป็นผูคอยติดตามการ
นําไปใช

การนําองคแความรูเผยแพรทางเว็บไซดแของวิทยาลัย

กิจกรรมที่ 6
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
1. คณะกรรมการจัดทําเว็บบล็อกเพื่อเปิดโอกาสใหบุคลากรที่มีขอสงสัยได
ซักถามโตตอบกันโดยคณะกรรมการคอยตอบขอสงสัย
2. คณะกรรมการ KM Team จัดเวที Km Day เพื่อใหบุคลากรไดมีโอกาสพูดคุย
ซักถามขอสงสัย โดยมีคณะกรรมการ KM Team เป็นผูคอยตอบขอซักถาม
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กิจกรรมที่ 7
การเรียนรู้
1. คณะกรรมการ KM Team คอยติดตามประเมินผล การนําความรูที่ไดไปใชประโยชนแ
ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเปรียบเทียบพัฒนาการของผูเรียนที่สอนโดยใช
ความรูที่ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูมาเปรียบเทียบกับนักเรียนที่สอนปีที่ผานมา
2. คณะกรรมการ KM Team จัดทําบันทึกหลังสอนเพื่อรายงานการพัฒนาการเรียนการ
สอนโดยใชการจัดการความรูเรื่อง เทคนิคการบรรเลงดนตรีไทยที่นํามาใชในการเรียนการ
สอน
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สรุปผลการร่วมแสดงความคิดเห็นของกิจกรรมสร้างและแสวงหาความรู้
ครั้งที่ 1
เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทซอ
1. ในการบรรเลงดนตรีประเภทเครื่องสีไดแกซอดวงและซออู ทานั่งจะตองนั่งในทาที่
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. การวางมือกอนที่จะกดนิ้วลงไปบนสายทุกครั้งตองเอานิ้วประสานกันเพื่อรักษาระยะหาง
ของเสียง ใหถางนิ้วกอยมือซายใหไดระดับเสียงที่ถูกตอง เพราะหากนิ้วกอยและนิ้วนาง
เสมอกันจะทําใหเสียงเพี้ยน
5. การไลเสียงเริ่มจากการสีสายเปลาทั้งสายเอกและสายทุม สีซ้ํา ๆ กันหลาย ๆ ครั้ง สีสาย
เอกซอดวงก็ให เป็นเสียง เร เสียงเดียว สายทุมก็เหมื อนกัน ตองสีใหเ ป็ นเสียง ซอล
เสี ย งเดี ย ว สี จ นกว า เสี ย งที่ อ อกมาจะชั ด เจน การไล เ สี ย งควรไล ใ ห ต รงบั น ไดเสี ย ง
มาตรฐาน เชนใหตรงกับเสียงระนาด เป็นตน
6. การเรียนซอตองหมั่นฝึกฝน และตองไลมือทุกวัน เพื่อเกิดความคลองตัว

เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทปี่
1. เทคนิคการนั่ง การนั่งตองนั่งพับเพียบ หลังตรงเพราะการนั่งหลังคอมจะทําใหระดับลมที่
ออกมาจากทรวงอกผานปี่ไดไมสะดวกหากนั่งถูกตองจะสามารถทําใหลมออกไดดี
2. ผูที่เรียนปี่จะตองเป็นผูที่มีปอดแข็งแรง ดังนั้นครูตองมีวิธีการที่เลือกผูที่จะมาเรียนปี่
โดยเฉพาะในการเลือกเด็กนักเรียนเพื่อเรียนปี่ ในสมัยโบราณการคัดเลือกเด็ก ครูจะให
นักเรียนวิ่งรอบสนามสองรอบ หากเด็กคนใดไมหอบแสดงวาปอดแข็งแรง แตหากคนใดมี
อาการหอบแสดงวาเด็กคนนั้นปอดไมแข็งแรง เพราะปอดเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับคนเปุาปี่
3. วิธีการไลเสียงตองไลทีละเสียง การไลเสียงตองใชระยะเวลานานซึ่งแตละคนจะใช
ระยะเวลาไมเทากันเพราะลมของแตละบุคคลมีไมเหมือนกัน น้ําหนักของลมที่เปุาออกมา
มีความแรงไมเทากัน
4. อุปกรณแการเรียนของปี่ที่สําคัญก็คือลิ้นปี่ ซึ่งทําจากใบตาล ใบตาลที่จะนํามาทําลิ้นปี่ควร
เลือกใบตาลที่หนา เพราะการใหเด็กฝึกกับลิ้นที่หนักจะทําใหเด็กนักเรียนฝึกเปุ าไดเต็มที่
ทําใหไดเสียงที่ชัด
เทคนิคการบรรเลงดนตรีไทยที่นามาใช้ในการเรียนการสอน
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เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทระนาดเอก
1. การนั่ง ลักษณะของการนั่งตองนั่งทาขัดสมาธิ ตัวตองตรงอยูกึ่งกลางระนาดเอกไมเอียง
ไปขางใดขางหนึ่ง
2. การจับไม ลักษณะการจับมีอยู 3 แบบ คือ แบบปากไก แบบปากกา และแบบ
ปากนกแก ว เมื่ อ จั บ ได แ ล ว ก็ วิ ธี ก ารจั บ คื อ ให ไ ม ร ะนาดอยู ต รงกลางร อ งฝามื อ พอดี
ใหไมระนาดพาดกลางรองแลวกําใหมิด ทุกนิ้วตองกําอยูที่ไมระนาด ทั้งซายทั้งขวา และ
ความยาวของการจับไมนั้นใหวัดจากกึ่งกลางผืนระนาดมาที่ปลายผืนระนาด และใหนิ้วชี้
อยูตรงที่ปลายผืนพอดี การจับจะไดลักษณะความยาวกําลังพอดี การจับไมควรคว่ํามือลง
กับผืน คว่ํามือแลวใหแขนตั้งฉากทั้งสองขาง
3. การฝึกระนาดเอก เริ่มจากการตีฉาก ตีฉากคือการที่ตีเสียงใดเสียงหนึ่งเป็นคูแปด แขนทั้ง
สองขางตีลงบนผืนพรอมกัน เมื่อตีฉากไดแลวขั้นตอไปใหเริ่มตีไลเสียงคูแปดขึ้นลง เมื่อ
ผานการตีฉากไดแลวตอไปคือการไลมือเพื่อใหเกิดความอดทนและความพริ้วไหว
4. การไลมือ วิธีการไลคือใหบรรเลงจากชา ๆ ไปเรื่อย ๆ แลวความเร็วจะเพิ่มมาโดย
อัตโนมัติ การตีฉากตองใหน้ําหนักมือเทากัน และควรใชเวลาในการตีไมต่ํากวา 2 ชั่วโมง
การตีนั้นเมื่อตีจนไดความเร็วสูงสุดแลวจึงจะหยุดตี ทําในลักษณะนี้ ทุก ๆ วัน หลังจาก
การไลฉาก สิ่งที่ตองปฏิบัติตอมาคือการไลแนว โดยการเริ่ มตั้งตนจากจังหวะความเร็วที่
ตัวเองตีไดสบายไลจากชา ๆไปจนถึงความเร็วสูงสุด บรรเลงไปเรื่อย ๆ ประโยชนแของการ
ไลแนวคือทําใหเราตีระนาดไดอืด ตีระนาดรอนและไหว

เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทจะเข้
1. การบรรเลงจะเขควรเริ่มตนจากการวางพื้นฐานที่ดี การจับเครื่องมือ การนั่ง การวางนิ้ว
การใชไมดีด การพันไมดีดและการไลเสียง พอไดการจับเครื่องมือที่ถูกตองแลว การฝึก
ปฏิบัติขั้นตอนตอมาคือ การไลเสียงจากเสียงต่ําไปเสียงสูงและการฝึกเสียงเขาออกเพียง
อยางเดียว การฝึกการดีดไมออกไมเขาตองใหมีน้ําหนักเทากัน
2. เมื่อไลเสียงจนเสียงไมบอดแลว จึงเริ่มตอเพลงโดยใชเพลงพื้นฐานก็คือ ตนเพลงฉิ่ง ซึ่ง
เป็น เพลงที่สามารถใชไ ลมื อได การฝึก เพลงตั บต นเพลงฉิ่ ง จะช วยให น้ํา หนั กไมดี ด
สม่ําเสมอ ผูฝึกควรใหแมนเสียง แมนนิ้ว
3. เทคนิคการรัว ฝึกโดยใหผูเรียนดีด ออก-เขาตามจั ง หวะแล วใหเรง จัง หวะออก-เขาให
มันถี่ขึ้น การรัวจะตองเริ่มรัวดวยไมเขาและจบดวยไมเขาเชนเดียวกัน

เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องหนัง
1. การฝึกตะโพนไทยเบื้องตน กอนเริ่มฝึกหัดจะตองเตรียมอุปกรณแในการเรียน คือ จากลอง
หรือขาวสุกติดตะโพนซึ่งในสมัยกอนจะใชวัสดุจากธรรมชาติ
2. การทําขาวสุกติดตะโพนจะใชขาวสุกและขี้เถา ส่ําหรับวิธีทํานั้นจะตองใชขาวสุกที่หุงใหม
มาผึ่งไวใหเย็น ขาวสุกควรจะใชไดหลายอยางแลวแตจะเลือกใช ถาเป็นขาวตาแหงก็จะ
ไมคอยเหนียว ถาเป็นขาวหอมมะลิก็จะเหนียว แตที่นิยมมักใชขาวหอมมะลิมันมีน้ําหนัก
กําลังดี สวนขี้เถา จะตองเป็นขี้เถาจากตนไมตระกูลปาลแม ไดแก มะพราว ตาล ตน
เทคนิคการบรรเลงดนตรีไทยที่นามาใช้ในการเรียนการสอน
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ปาลแม นํามาเผาใหเป็นขี้เถา จะใชกิ่งสดหรือแหงก็ได โดยเฉพาะมะพราวสามารถใชได
ทั้งกาน ไดทั้งใบ หรือวาสวนที่เป็นตะโหนกที่เป็นสวนที่ติดกับลําตน ก็สามารถนํามาใชได
ตาลก็เชนเดียวกันสามารถนํามาใชไดหมด เวลานํามาเผาไฟควรนํามาเผาหลาย ๆ สัก 4-5
กานเป็นอยางนอย เพราะเวลาเผาแลวจะเหลือขี้เถาเพียงนิดเดียว เมื่อเผาเสร็จเป็นขี้เถา
ขั้นตอนตอไป เราก็ตองรอใหขี้เถานั้นเย็นตัวกอน แลวก็นํามารอนดวยกระชอนหรือผามุง
รอนเอาเฉพาะขี้เถาที่เป็นผงละเอียด เมื่อไดขี้เถาที่ละเอียดเสร็จแลว อันดับตอไปก็จะนํา
ขาวสุกที่ผึ่งไวนํามาบดผสมกับขี้เถา เวลาบดก็ตองคอย ๆ บดทีละนอย ไม ควรบดทีละ
มาก ๆ เพราะวาขาวสุกมันจะเป็นเม็ด ถาเราบดทีละนอย เชน เทา ๆ หัวแมมือ คอย ๆ
บดทีละนิด ทีละนิดจะทําใหขาวออกมาละเอียด จากลองที่บดไดละเอียดก็จะเป็นจากลอง
ที่ดี เวลาไปติดก็จะไมมีปัญหามันจะโปรง โปรงในที่นี้หมายความวา เวลาเราตีไปมันทํา
ใหเกิดอากาศที่ด านในของขาวสุกที่ติดกับตัวกลอง ฉะนั้นถาเราบดละเอียดดีเขากันดี
ระหวางขาวสุกกับขี้เถาก็จะมีปัญหานอยในการนําไปใช ปัจจุบันจะใชกลวยตากมา
บดละเอียดมาติดแทนเนื่องจากทําไดงายกวา

เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทฆ้องวง
1. เทคนิคการบรรเลงฆองวงใหญ ลําดับแรกคือวิธีการนั่ง การนั่งก็เชนเดียวกับการบรรเลง
2.
3.
4.
5.

ดนตรีไทย คือ นั่งตัวตรง หลังไมงอ การบรรเลงฆองวงสวนใหญจะนั่งทาขัดสมาธิ นั่ง
ตรงกลาง ของฆอง
วิธีการจับไม การจับไมจะคลาย ๆ กับการจับไมของระนาดเอก คือ แบบปากกา แบบ
ปากไก แบบปากนกแกว วิธีการบรรเลงจะตองจับไมแลวคว่ํามือ อันดับแรกการเหยียด
มือตองคว่ํามือใหแขนทั้งสองขางตรง ขนานกับลําตัว
การตีฉากเชนเดียวกับระนาด ลักษณะการตีฉากคือ ตีคู 4 หรือคู 8 ก็ได การตีใหมือ
ทั้งสองขางตีลงไปที่ฆองใหเทา ๆ กัน เพื่อใหฟังแลวเป็นเสียงเดียวกันในการบรรเลงเพลง
แตละเพลง
การตีประคบมือ การตีประคบมือเราตีเพื่อเวลาบรรเลงเป็นวงเสียงจะไมดังเดินไปแลวกลบ
เสียงเครื่องดนตรีอื่นๆ เพื่อใหเกิดความไพเราะยิ่งขึ้นหรือควบคุมจังหวะไดประคบมือ คือ
การตีลงไปเหมือนตีกด เพื่อใหเสียงไมกระจายหรือวาเสียงดังเกินไป
การไลเสียง เราจะไลจากลูกขางลางลูกแรก ไปทีละมือกอน จากเสียงเร ไลไปทีละเสียง
จนถึงเสียงเรลูกที่อยูกลางฆอง 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

ครั้งที่ 2
เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทปี่
1. เทคนิคการบรรเลงดนตรีไทยที่มาใชการเรียนการสอน การจับเครื่องมือแตละชนิดให
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ถูกตอง การไลเสียงตองมีความชัดเจน เมื่อปฏิบัติไดคลองแลว จึงใหฝึกในรูปแบบทํานอง
เพลง และเมื่อนักเรียนสามารถปฏิบัติไ ดแลว ครูจะมีเทคนิคในการสอนอีกคือเรื่องการ
ระบายลม อาจจะฝึ ก ด วยการให นั ก เรี ย นเปุ า หลอดกาแฟในแก ว น้ํ า เปุ าแล ว เสี ย งไม
หายขาดหรืออาจนําใบตองมาพันเป็นหลอดแลว หัดเปุา นี่คือวิธีการฝึกเทคนิคระบาย
ลม
2. การเพิ่ม เทคนิค ความยากงา ยในการสอน ครู ผู สอนสั ง เกตนั กเรีย นว าสามารถปฏิ บั ติ
เทคนิคที่สอนไดหรือไม หากปฏิบัติไดแลวจึงสอนเทคนิคที่ยากขึ้นมาตามลําดับ

เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทฆ้องวง
1. เทคนิคการบรรเลงฆองวงใหญ คือการตีฆองวงใหญตองตีใหหนาไมตั้งฉากกับลูกฆอง ตอง
ตีตรงกลางใหตรงปุุมใหเต็มปื้นไมตี เวลาตียกไมสูงพอสมควร ประมาณ 5-6 นิ้ว
2. การตีมือซายและมือขวาพรอมกันเป็นคู 4 หรือคู 8 สิ่งนี้คือหลักการตีฆอง เพื่อทําใหเสียง
และมือทั้งสองขางมีเสียงที่เทากัน
3. ในการตีฆองจะใหใชแขนทั้งแขน ใชกลามเนื้อแขนเป็นหลัก ไมใชขอมือ
4. การตีสะบัด คือการตีพยางคแมากกวาเก็บ การปฏิบัติของฆองโดยมากจะเป็นการปฏิบัติขึ้น
ลง 3 พยางคแหรือสามเสียงนั่นเอง วิธีการตีจะใชมือซายตีลงไปหนึ่งเสียง ตามดวยมือขวา
สองเสียง ใชความเร็วพอประมาณ และในทางกลับกันใชมือขวาตีลงไปหนึ่งเสียงและ
ตามดวยมือซายสองเสียง
5. การกรอคือการตีสลับมือซาย-ขวา แบบถี่ๆและเร็วๆ ปกติจะเอามือซายลงกอน และตี
สลับมือใหมีอัตราและเสียงที่เทากัน
6. การกวาด คือ การตีลากหัวไมผานปุุมฆองไปใหตรงคู 4 หรือ คู 8 โดยกวาดจากซายไป
ขวา หรือวาจากขวาไปซายก็ได
7. การตีไขว คือการตีโดยมือทั้งสองมีลักษณะไขวกัน จะเอามือซายไขวมือขวาหรือเอามือ
ขวาไขวมือซายก็ได
8. เทคนิคของการตีฆอง การตีหนึบ หนับ หนอด โหนง เป็นการชวยตีประคบมือทั้งสองขาง
การตีแ บบนี้ บ างครั้ งตี ล งแล ว ตอ งเปิ ด หั วไม ทัน ที คื อตี ปฺุ บเปิ ดเลย บางครั้ ง ก็ ปิ ดหั ว ไม
เล็กนอย โดยเฉพาะการตีเพลงเดี่ยวอาจใชเทคนิควิธีการแบบนี้มาก

เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องหนัง
1. การทําจากลอง ยังสามารถใชกะลามะพราวและเปลือกมะพราวไดเชนกัน
2. การบดจะตองบดใหขาวเป็นเนื้อเดียวกับขี้เถา และตองมีความนิ่มใกลเคียงกับในหูของเรา
3. เมื่อนําจากลองไปใชติดตะโพนหรือกลองตางๆแลว ขาวสุกหรือจากลองก็จะแหง วิธีตาม
แบบโบราณคือไม ใชน้ําแตจะใชน้ําลายของตนเองไปแตะที่จากลองเพื่อใหจากลองนั้นมี
ความออนตัว ถาใชน้ําจะทําใหจากลองเสีย
4. การที่จะทําใหจากลองมีอายุการใชงานไดนานนั้น เวลาบดจากลองเรียบรอยกอนนํามาใช
งานใหแบงจากลองไวสวนหนึ่ง ใหมีขนาดเทาหัวแมมือ แลวนําจากลองที่เราแบงไวมาบด
ผสมกับขาวสุกใหมและขี้เถาใหม บดโดยละเอียด ขาวที่จะใชก็ตองเป็นขาวแบบเดียวกับ
กอนแรก บดผสมกับกอนที่เ ราแบงไวแลว ก็จะทําใหจากลองอยูไ ดนานเป็นเทาตัว ทํา
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อยางนี้ทุกครั้งไปหนึ่ง โดยมากจากลองจะอยูไดสักประมาณ 2 – 3 วันก็จะเสีย ถาใชวิธีนี้
ก็จะทําใหจากลองอยูไดประมาณ 1 อาทิตยแหนึ่ง ก็จะเสีย
5. การเก็บรักษาจากลองคือ ไมใหถูกอากาศ เมื่อใชแลวรีบนํามาบดนํามานวดใหมันออนตัว
แลวก็นํามาเก็บโดยการใสถุงหรือกลองที่ไมมีอากาศเขา

เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทซอ
1. ในการฝึกลักคันชักในแตละบทเพลงใดที่มีโนตลักษณะ 3 ตัวจังหวะ จะตองใชการลัก
คันชัก ครูผูสอนตองฝึกใหเด็กนักเรียนลักทีละครึ่งคันชัก ซ้ํากันจนชํานาญ แลวใหเด็กฝึก
โดยไมตองหยุดคันชัก โดยใหเป็นเสียงเดียวกันโดยใชคันชัก เขา – ออก แตใหไดสาม
เสียง
2. การจับคันชักใหใชนิ้วนางสอดเขาไประหวางคันชักกับหางมา โดยหางจากโคนคันชัก
ประมาณหนึ่งฝุามือ
3. การสีสายทุมก็ใหใชนิ้วนางดันหางมา ถาดันแรงไปก็ทําใหเสียงสายทุมเป็นเสียงดังกรอด ๆ
เทคนิคการกดใหกดพอประมาณ แลวเสียงจะชัด
4. การเรียนดนตรีใหไดผลสัมฤทธิ์ที่ดีที่สุดตองเริ่มจากการฝึกซอมไลมือและการฟัง ควรฟัง
เพลงและรองทํานองเพลงตามไปดวย จะชวยใหผูบรรเลงจําเพลงไดดี และควรทําการ
ฝึกซอมเพลงอยูเป็นประจําไมควรขาดซอมเด็ดขาด

ครั้งที่ 3
เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทซอ
1. เทคนิคการบรรเลงซอก็มีหลายอยาง แตการสีซอที่ดี ตองเริ่มจากการลากคันชักใหเป็น
เสนตรงโดยปลายทางขวาออกนอกตัวเล็กนอย
2. เทคนิคการสีแบบขับไม คือการสีคลอไปกับเสียงคนรอง จะทําใหเกิดเสียงที่สอดคลองกับ
ทํานองเพลง ทําใหไมมีเพี้ยน
3. เทคนิคการสีแบบไกวเปล คือการสีใหมีเสียงดังตลอดคันชัก โดยเสียงไมขาด ในตอนตน
และตอนปลาย โดยมีจังหวะที่สม่ําเสมอ
4. เทคนิคการสีแบบฉุยฉาย การสีใหมีเสียงหนักเบา มีความชัดเจนทุกวรรคและทุกจังหวะ
5. การจับคันชัก ใชมือขวาจับคันชักซอ หางจากหมุดปักไวประมาณ 1 ฝุามือของตนเอง ใช
นิ้วชี้กับนิ้วกลางกดคันชัก ใชนิ้วนางดันคันชัก หรือใชนิ้วชี้กดคันชัก แลวก็ใชนิ้วนาง
นิ้วกลางคันชัก
6. เทคนิคการสีซอใหไดเสียงที่ดี จะตองใชคันชักยาวสม่ําเสมอ ถาใชคันชักสั้นจะทําใหสีไวเรง
จังหวะขึ้น แตถาสีคันชักยาว ๆ เสียงจะดังเสียงจะโต
7. เทคนิคการสะบัด การสะบัด มีอยู 2 กรณี คือสะบัดนิ้วและสะบัดคันชัก การสะบัดนิ้วนั้น
ใหใชคันชักดึงออกหรือดึงเขาในลวดเดียว ถาเราจะสะบัดคันชักดวยก็ตองใชคันชัก เขา
ออก เขา
8. การทํารัดอกซอ รัดอกซอจะตองใชดายหรือเชือกที่นิ่ม ๆ เพราะวาใชเชือกหรือดายที่แข็ง
มันทําใหเสียงซอแตก เสียงซอแตกนี่เกิดจากการกระทบกันของเสียงสายเอกและสายทุม
กระทบกัน ถาใชดายนิ่ม ๆ พันแลว มันจะทําใหการกระทบกระทั่งกันมันลดลง
เทคนิคการบรรเลงดนตรีไทยที่นามาใช้ในการเรียนการสอน
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เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทระนาดเอก
1. เทคนิคการตีฉากในการบรรเลงระนาดเอก อันดับแรกจะตองใหเด็กนั่งตัวตรง แขนตองตั้ง
ฉากกับลําตัว ในการตีฉากมือทั้งสองขางตองลงพรอมกัน ขณะตีใหเด็กจัดระเบียบแขน
และน้ําหนักมือใหลงพรอม ๆ กัน เสียงที่ออกมาก็ตองดังเทากัน
2. การสะเดาะสะบัด เป็นการบรรเลง 3 พยางคแ หรือ 3 เสียงติดกัน โดยการสะบัดคือการ
บรรเลง 3 พยางคแ 3 เสียง แตใหมีความรูสึกวาเป็นเสียงเดียว สวนการสะเดาะใหยืนอยู
เสียงใดเสียงหนึ่ง แตบรรเลง 3 พยางคแใหถี่ที่สุด เร็วที่สุด เทาที่จะทําได

เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทปี่
1. เครื่องมือในการฝึกหัดตัดลิ้นปี่ประกอบดวย ใบมีด ใบตาล ไมฉนวน เชือก
2. เทคนิคการหาใบตาล ตองเป็นตนตาลที่ขึ้นในที่สูงแหงแลง ใบตาลตองเป็นใบตาลตัวผู
เนื้อละเอียดไมหยาบ ใบตาลจะแกรง แหงไมอมน้ํา ใบตาล
3. กําพวดปี่ การเลือกกําพวดตองเลือกดูกําพวดที่พอดี ถาเล็กเกินจะเปุาไมออก ถาหนักเกิน
จะทําใหผูเปุาเหนื่อยและแยขณะเปุา
4. ในการมัดลิ้นปี่ก็ตองใชดายดิบมาทําการควั่นเป็นเชือก เทคนิคในการฟั่นเชือกก็มี
หลากหลายไป สมัยปัจจุบันเคาก็เขาควั่นเชือกแบบโบราณ ควั่น 3 ทบ 4 ทบ ถึงจะนํามา
เขากัน เพื่อความแนนของเชือกใหใชสวานในการเขาเชือก เวลาควั่นก็อยาใหมันใหญเกิน
ถาใหญเกินมัดคอลนเชือกมีขนาดใหญมากไมสมดุลกับลิ้นปี่) พอลนแลวมันก็จะทําใหคอรั่ว
พอคอลิ้นปี่รั่วมันก็จะกินลม เราก็ตองควั่นนับเสนวากี่เสน แตวาเชือกของดายดิบก็ตอง
ประมาณสัก 3 เสนเวลาฟั่นเชือก นํามามัดตัดใหไดตามที่ตองการ
5. ลิ้นปี่ เมื่อเราทําเสร็จแลว เมื่อเราจะเปุาเสร็จเราควรนําไปลางใหสะอาด เช็ดใหแหง
ใสกลองใหลมถายเทได เพราะถามันอับมันก็จะทําใหเนาเหม็น และเมื่อเปุาเสร็จแลวอยา
ทิ้งลิ้นปี่ใหมันเกะกะคนเดินไปเดินมาอาจเหยียบทําใหลิ้นปีเ่ สีย
6. การนั่งเปุาปี่ตองนั่งพับเพียบใหเรียบรอย นั่ง ตัวตรง เวลาเปุาอยาพองแกมมากเกินไปดู
แลวมันไมสวยงาม
7. เวลาเปุาปีอ่ ยารับประทานอาหารมากเกินไป ควรงดผลไมบางชนิดอยางเชน กระทอน
เพราะวาเม็ดกระทอนมีปุย เวลาเปุาจะติดลิ้นปี่ทําใหลิ้นปี่เสียได

เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องหนัง
1. วิธีการติดจากลองในขั้นแรก แบงจากลองเป็นกอนเล็ก ๆ แลวก็มาติดที่บริเวณที่ใชลัก
ทาบริเวณจากลองตรงกลาง เวลาติดใหใชหัวแมมือบี้ขาวสุกใหติดกับหนังหนากลอง ให
ทั่วใหเป็นรูปวงกลมที่เราตองการ เสนผานศูนยแกลางก็คงประมาณสัก 2 นิ้ว คอย ๆ ติดที
ละนอย ติดไปแลวก็ลองเสียงไปวาเสียงที่ออกมาไดตามที่เราตองการหรือไม ถามีความ
กังวานดีที่สุดก็ถือวาใชได ถาติดไปแลวเสียงที่ออกมากังวานนอย แสดงวาเราติดขาวสุก
มากไปก็ตองเอาออก แตถาติดนอยเกินไปจะทําใหไ มถึงเสียงและเสียงจะไมหนักแนน
แลวการติดหนากลองเราติดที่หนาลุย คือหนาใหญหรือที่เราเรียกวาหนาเทงนั่นเอง
2. การเทียบเสียงตะโพน มักนิยมเทียบกับฆองวงใหญลูกที่ 16 ลูกที่ 15 ลูกที่ 14 ถาเสียงของ
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ตะโพนต่ํากวาลูกที่ 14 แสดงวาตะโพนหยอน หนาหยอนนั้น มีวิธีการที่ทําใหหนาตึงขึ้น
จะตองใชการสาวใหตึง

ครั้งที่ 4
เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทซอ
1. การใชคันชัก เริ่มใชคันชัก 1 คันชักกอน สีออก สายทุม แลวก็สีเขาก็คือสายเอก เมื่อสี
คลองแลว ก็เริ่ มหัดลงนิ้ว เริ่ มตั้ง แตสายทุม ที่นิ้วชี้ นิ้ว กลาง นิ้ว นาง แล วก็นิ้ว ชี้ นิ้ วนาง
นิ้วกลาง นิ้วกอย
2. วิธีการจับ จับซอใหใตรัดอกประมาณ 1 นิ้ว
3. เรื่องคันชัก การฝึกคันชัก คือตองสม่ําเสมอ เขาออก เขาออก และการใชคันชักหนักเบา
จะเป็นเพลงที่โศกโหยหวน ผูเรียนตองทําความเขาใจอารมณแเพลงดวย
4. ฝึกหัดซอจะตองฝึกทีละขั้น คือจะใหเด็กฝึกสีเขาสีออก สีเขาสีออก จนกวาเด็กชํานาญ
ชํานาญแลวถึงไปใหไลเสียงทีละ 4 ประโยค เวลากดนิ้วก็ต องใชการหักขอนิ้วตรงปลาย
ไมใชใหเอาตรงกลางนิ้วมากด มันจะทําใหเสียงเพี้ยนได
5. การพรมนิ้ว คือ กดนิ้วใหมันถี่ ๆ ตองฝึกทุกครั้ง ที่มีการสีและเด็กตองเกิดทักษะดว ย
ตัวเองเกิดความรูสึกดวยตัวเองวาพอถึงประโยคนี้มันพรมนิ้วไดนะ ทําอยางไรกดนิ้วใหมัน
ถี่ ๆ ใหมันดูฟังแลวไพเราะเพื่อเอาไปตอยอดในการตอเพลงเดี่ยว
6. เรื่องการใชคันชักก็ตองสีใหเต็มคันชักไมวาจะเป็นคันชักเขาคันชักออก คันชักหามชี้
7. หลังจากใชคันชัก 1 คันชัก 2 คันชักแลว จนชํานาญแลว ใหเริ่มตอเพลง เพลงบังคับ
สําหรับซอก็คือตนเพลงฉิ่ง ตนเพลงฉิ่งนั้นจะตองสีทุกวัน สีทุกวัน สีไปๆๆ และก็คันชักที่ใช
จะตองใชคันชัก 1 คันชักตอ 1 เสียงเทานั้น จะตองสีตั้งแตปลายคันชักจนถึงโคนคันชักที่
จับ วิธีการสี คือ สีใหสม่ําเสมอ อยาไปเนนที่คันชักใดคันชักหนึ่ง เมื่อหมดคันชักแลวตอง
ไมกระแทกคันชัก
8. การพรม จะเริ่มฝึกแบบพรมปิดกอน คือ คือเขยาเสียงเขยาสายใหเกิดพรมปิด พรมปิดนี้
จะใชก็ตอเมื่อใชเสียงยาว ๆ ลากเสียงยาว ๆ วิธีการก็คือ ถากดนิ้วชี้ 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 ที่นิยมใช คือ จับแบบปากนกแกว ปากกา และแบบปากไก
ในการจับไมในแตละแบบจะใหคุณภาพเสียงที่ไ มเหมือนกัน การจับแบบปากไกจะให
คุ ณ ภาพเสี ย งที่ ห นั ก แน น การจั บ แบบปากกาจะให คุ ณ ภาพเสี ย งที่ ใ ส การจั บ แบบ
ปากนกแกวจะใหคุณภาพเสียงนุมนวล ซึ่งการจับนี้จะขึ้นอยูกับผูบรรเลง
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2. เทคนิคการกรอระนาดคือ การตีไปลงผืนระนาดโดยมือทั้งสองขางสลับกันโดยใหมือซาย
ลงก อนตามดว ยมือ ขวาสลั บกั น ใหยื นอยู ที่เ สีย งใดเสี ยงหนึ่ง การกรอที่ดี ตองมีค วาม
ละเอียด ความถี่ ความถี่ก็คือความเร็วและตองชัดเจน น้ําหนักมือทั้งสองขางตองเทากัน
ไมดังขางใดขางหนึ่ง การกรอตองใชกําลังจากลําแขน ถายโอนไปยังขอมือแลวสงผานไป
ยังนิ้วมือในการเกร็งกําลัง และบีบมือจิกนิ้วลงไปที่ไ มตี เพื่อจะชวยใหการกรอระนาดมี
น้ําเสียงมีคุณภาพเสียงที่ดี

เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องหนัง
1. ในการติดจากลองไปที่ตะโพน ก็วิธีการติดก็คือติดเขาไปอยางละนิด ติดไปแลวก็ใชหัวแม
มือกดลงไปที่ขาวสุกบริเวณจากกลองใหเป็นรูปวงกลม และติดใหทั่ว แลวขั้นตอนตอไปถึง
จะเอากอนขาวสุกติดเพิ่มเขาไป เพิ่มเขาไป วิธีการนี้ก็จะทําใหขาวสุกกลองกับหนากลอง
เนี่ยติดกันเป็นอยางดี ปูองกัน การโปุง การโปุงถาเกิดขาวสุกกับกลองมัน ไมติดกันมันโปุง
ขางในเสียงตะโพนออกมาก็จะอับไมกังวาน ตีไปก็จะหลุดจากหนากลองได ขั้นตอนการ
ติดก็มีความสําคัญ จะตองไดเสียงที่กังวานที่สุด สั่นสะเทือนที่สุด และเสียงไมทึบตองเป็น
เสียงที่ใส
2. สําหรับหนามัดของตะโพนไทย ถาเสียงมันสูงเกินไปวิธีแกไขก็คือ ตองนําขาวจากลองมา
ติดเพื่อใหเสียงต่ําลง ก็จะไดเสียงที่เพราะขึ้น
3. การฝึกหัดตะโพนไทยเบื้องตน เวลาเราฝึกหัดก็ฝึกเสียงเป็นพื้นฐานซึ่งมีดวยกันประมาณ
ไมกี่เสียงแตเสียงหลัก ๆ เสียงจากหนามัด เสียงของตะโพนหนาเล็ก ก็มีเสียงที่เป็นเสียง
พื้นฐาน ก็คือ เสียงติง เสียงตุ฿บ และเสียงของหนาเทงหรือหนาใหญก็คือเสียงเทง เสียงถะ
เสียงปฺะ สามเสียงนี้เป็น เสียงหลัก ตองปฏิบัติในเสียงพื้นฐานนี้ให ชัดเจนเมื่อชัดเจนดี
แลวทั้งหาเสียงนี้ ถึงจะฝึกปฏิบัติผสมเสียง การผสมเสียงก็คือตีทั้งหนามัดหนาเทงอาจจะ
ตีพรอมกันหรืออาจจะเลื่อมล้ํากันเล็กนอยก็ได

เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทจะเข้
1. นําเพลงจากเพลงตนเพลงฉิ่ง ใหเด็กนํามาใชในการที่จะเรียนรูในเรื่องของกลุมตัวโนตใน
เรื่องของการใชเสียงที่ใชนิ้ว
2. จะตองการพัฒนาศักยภาพผูเรียนโดยการฝึกปฏิบัติซ้ํา ตองแมนนิ้ว แมนเสียง และจาก
ตนเพลงฉิ่ง เริ่มพัฒนามาใชกระทบสาย เริ่มใชการสะบัดเสียงเดียว การกระทบสาย
3 สาย

เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทปี่
1. องคแประกอบของการเปุาปี่นั้น ประกอบดวยสิ่งสําคัญ 3 ประการ คือ ผูเปุาปี่ วิชาการและ
ขั้นตอนในการเรียนรู
2. ผูที่เปุาปี่ไดจะตองมีความพรอม 2 อยางดวยกันคือ 1. ความพรอมภายใน 2. ความพรอม
ภายนอก ความพรอมภายในไดแกความอดทนความละเอียดรอบครอบ ความเป็นผูมี
เหตุผล ความเป็นผูมีสติมีสมาธิดี ความสามารถในการตัดสินใจในการใชลิ้นปี่ และลิ้น
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ของตนเอง ความสามารถในการใชนิ้วมือรวมทั้งการใชอวัยวะในการหายใจใหเกิดลมเขา
ออกอยางเรียบสม่ําเสมอ
3. ความพรอมภายนอก ความพรอมภายนอกในที่นี้ หมายถึง การศึกษาหาความรูจากครู
ประสบการณแตลอดจนอุปกรณแที่ใชในการบรรเลงแยกได 2 สวนคือ ความรู อุปกรณแ
4. ความรูเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการศึกษาซึ่งจะไดทั้งโดยตรงและทางออม การศึกษาจาก
ครูผูสอนโดยตรงนับเป็นความจําเป็นสําหรับการเรียนวิชาทางดานศิลปะมาก และควร
ไดรับการสอนจากผูมีความรอบรูและชํานาญ โดยเฉพาะจะทําใหการเรียนไดผลดียิ่งขึ้น
เพราะธรรมชาติและความพรอมของแตละบุคคลไมเทากัน หากเกิดความผิดพลาดในการ
วางรากพื้นฐานแลว การศึกษาในขั้นตอนตอไปก็จะประสบกับปัญ หาได การเรียนจาก
ครู ผู สอนโดยตรงนี้ จ ะได รั บ การตรวจและแก ไ ขให ค วามสมดุ ล กั น ระหว า งศิ ล ปะกั บ
ธรรมชาติของแตละบุคคลทั้งยังไดรับประสบการณแตรงจากผูสอนในทุก ๆ ดานดวย เชน
การแสดงออก วิธีแกปัญ หาและการสรางสรรคแโดยเฉพาะสิ่งที่ควรและไมควรมากนอย
อยางไรดวย

ครั้งที่ 5
เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทปี่
1. เครื่องมือสําหรับการฝึกหัดและการบรรเลง อุปกรณแสําคัญ คือ เลาปี่และลิ้นปี่ สําหรับ
เลาปีน่ ั้น ตามปกติทําดวยไมเนื้อแข็ง เชน ไมชิงชัน ไมพะยูง และงาชาง เป็นตน ผูเรียน
เปุาปี่จะตองรูจักสวนตาง ๆ ของปี่
2. ลิ้นปี่เป็นอุปกรณแสําคัญยิ่งที่ผูเรียนเปุาปี่จะตองรูจักสรางดวยตนเองซึ่งจะตองใชวิธีเรียนรู
การฝึกหัดเป็นเวลานานพอสมควร วิธีการสรางลิ้นปี่ ลิ้นปี่เป็นอุปกรณแชิ้นสําคัญอันหนึ่ง
ซึ่งประกอบดวยสิ่งสําคัญ 3 สวน ไดแก 1. กําพวด ทําดวยโลหะทองเหลืองบัดกรีใหเป็น
หลอด 2. ใบตาล 3. เชือกผูกลิ้นปี่ สวนประกอบทั้ง 3 นี้จะตองมีคุณภาพสัดสวนถูกตอง
ประกอบกับเลาปี่ที่มีคุณภาพ และผูเปุาที่มีความสามารถซึ่งจะสามารถบันดาลใหเป็นเสียง
ทั้ง 24 เสียงได การสรางลิ้นปี่เป็นงานที่ตองใชความประณีตละเอียดออน
3. ลิ้นปี่ที่ดีจะขึ้นอยูกับความหนาของใบตาล ความบาง กวาง แคบ สั้น ยาวของกําพวด
ความออนแกของใบตาล ความเล็ก ใหญ ออน และแข็งของเชือกสิ่งเหลานี้จะตองใช
ขนาดพอเหมาะทั้งสิ้น
4. วิชาการและขั้นตอนในการเรียนรู ขั้นตอนที่ผูเรียนปี่ควรปฏิบัติมีลําดับการเรียนดังตอไปนี้
เสียงของปี่ในทั้งหมดมี 24 เสียง สามารถแบงเป็นกลุมได 3 กลุม โดยเรียงเป็นชวงดังนี้
ชวงที่ 1 ตั้งแตชวงที่ 1 - 6 เราเรียกวา เสียงตอหรือทางตอ เรียกวาเสียงชวงที่ต่ําลงไปถึง
เสียงต่ําที่สุด ชวงที่ 2 ตั้งแตเสียงที่ 7 - 15 เรียกวาทางกลาง หมายถึงเสียงที่อยูตรงกลาง
ไมสูงไมต่ําเป็นเสียงที่ใชมากที่สุดในการดําเนินทํานอง ชวงที่ 3 ตั้ง แตเสียง 15 - 24
เรียกวาเสียงแหบหรือทางแหบหมายถึงเสียงที่สูงไปถึงเสียงที่สูงที่สุด ขั้นตอนที่ถูกตองของ
ผูเรียนควรปฏิบัติ ลําดับดังนี้ 1. มีการควบและจับมือ 2. รับคําแนะนําในการปฏิบัติตนใน
การเรียน 3. หัดเปุาเสียงตาง ๆ เบื้องตน 4. ฝึกหัดระบายลม 5. ฝึกหัดเปุาเพลงที่ครู
กําหนดให เชน เพลงเตากินผักบุง 2 ชั้น
5. อุปกรณแในการเรียนปี่ ปี่เป็นเครื่องดนตรีที่ตองอาศัยความพรอมจากอวัยวะตาง ๆ ของ
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รางกายเขาชวย จึงจะเกิดเป็นเสียงได ซึ่งตางจากเครื่องดนตรีชนิดอื่น ที่ไมใชเครื่องเปุา
นอกจากนี้ผูที่จะเปุาปี่ที่ดี จะตองทําการฝึกจนชํานาญและใชระยะเวลาในการฝึกฝนมาก
ในทางตรงกั นข า มถึ งแม ผู เ ปุา ปี่ จ ะมี ค วามชํ า นาญเพี ย งใดแต ถา คุ ณ ภาพของปี่ที่ เ ปุ า มี
คุณภาพดีไมเพียงพอสัดสวนที่ถูกตองก็ไมสามารถจะบันดาลใหเป็นเสียงที่ไ พเราะนาฟัง
และถูกตองขึ้นมาได

เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องหนัง
1. การฝึกหัดตะโพนเบื้องตนใหนักเรียกฝึกหัดทั้งหมด 5 เสียงหลัก ก็คือ เสียงติง เสียงตุ฿บ
เสียงปฺะ เสียงเทง เสียงถะ นี้เป็นเสียงพื้นฐานกอนที่จะไปตีหนาทับตาง ๆ เมื่อนักเรียน
สามารถทําไดชัดเจนแลวจึง จะขยับไปปฏิบัติเสียงที่ผสมกัน 2 มือ อันไดแก เสียงพรึง
เสียงพริง เสียงเพริ่ง เสียงพรืด เสียงเพริด และอีกหลายเสียง
2. วิธีการฝึกหัดก็เริ่มจากการตีหนังเรียดเสียกอน ประมาณ 10 นาที ละก็มาหัดตีเสียง ติง ตุ฿บ
ปฺะ เทง ถะ เมื่อหัดตีชัดแลวก็มาหัดตี 2 มือผสมกัน เมื่อไดครบหมดแลวจึงหัดตีเป็นจังหวะ
หนาทับ จังหวะหนาทับที่เป็นหลักก็คือ หนาทับปรบไก หนาทับสองไม เป็นพื้นฐาน
นักเรียนก็ตองสามารถปฏิบัติได
3. เมื่อนักเรียนสามารถตีหนาทับปรบไก หนาทับสองไมไดดีแลว ก็ตองใหฝึกหนาทับที่มี
กลองทัด เชน เพลงเหาะ เพลงกลม เพลงกราวใน กราวนอก เพลงเขามาน เสมอ
ซึ่ง ล ว นแล ว แต อยู ใ น โหมโรงเย็ น ผู เ รี ย นจะต อ งฝึก หั ด หนา ทั บ ที่ อ ยูใ นโหมโรงเย็ น
อาจจะเริ่มจะสาธุการ เรียงลําดับไปจนจบโหมโรงเย็น แตวิธีการที่จะใหผูเรียนปฏิบัตินั้นก็
ตองคํา นึง ถึงความชั ดเจนเป็น หลั กสํ าคัญ ต องตีให ชัด เจนเมื่อชั ดเจนดีแ ลวจะเพิ่ม เติ ม
เทคนิคตาง ๆ
4. การตีกลองทัดก็ตองกะระยะของหนากลองกับไมตีที่จะลง ตองใหลงที่หนากลองในสวนที่
เหมาะสมถาเราใชไมกลองตีที่กลองทัดตรงกลางเสียงมันก็จะไมเพราะ มันก็จะไมนุมนวล
ฉะนั้นตองคาดคะเนระหวางไมกลองที่จะลงตองกะระยะอยาตีตรงกลางและตีตรงริม
5. การใชไมตีกลองควรใหหางจากกึ่งกลางประมาณ 2-3 นิ้ว ถาตีกึ่งกลางหนากลองเสียงที่
ออกมาจะไมไพเราะ นอกจากนั้นตองตีประคบมือไมตีแรงเกินไป และกอนตีผูตีกลอง
จะตองทดลองกอนวากลองใบที่เราจะตีมีเสียงดังไพเราะที่จุดไหนของหนากลอง

เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทซอ
1. การสีซอที่ดีตองใหผูเรียนรูจังหวะดวย ตองใหผูเรียนหัดตีฉิ่ง หัดตีโทนรํามะนา จะทําให
การสีซอไดดียิ่งขึ้น
2. ขณะสีซอถามีเสียงแกลกกาก ๆ เสียงไมใสเราจะตองเปลี่ยนสาย
3. การเปลี่ยนสายถาเป็นสายเอ็น วิธีการก็คือเมื่อเปลี่ยนสายเสร็จแลวขึงใหตึงแลว ควรจะ
พันใหมันเป็นเกลียวแนน ๆ เพื่อใหมีการรัดตัวและมีการยืดหยุนนอยที่สุด เสียงที่ไดก็จะคงที่ และสาย
ซอที่นิยมใชกันสวนมากจะเป็นสายไหม
4. รัดอกก็ควรจะใชสายนิ่ม ๆ เชน สายเชือกดาย เชือกปุานที่มันนิ่ม ๆ
5. หมอนซออูก็ควรจะใหแกนขางในมันนิ่มจะใหยางลบหรือพันผาใหเสียงมันทุมพอสมควร
6. การตอเพลงเดี่ยวใหผูเรียนจะชวยใหผูเรียนไดพัฒนาฝีมือ เพราะในเพลงเดี่ยวจะมีเทคนิค
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การบรรเลงหลายรูปแบบ ควรเริ่มตอเพลงเดี่ยวตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และควรตอ
เพลงเดี่ยวที่งาย ซึ่งตองดูความพรอมของผูเรียนดวย สวนนักเรียนในระดั บมัธยมศึกษา
ตอนปลายควรตอเดี่ยวที่ชวยพัฒนาในเรื่องความเร็วเป็นหลัก เพราะจะชวยใหผูเรียนมีพลัง
มากขึ้น
7. การเรียนซอผูเรียนจะตองรูทํานองหลักของเพลงที่บรรเลงดวย ฝึกการแปลทํานองหลักให
เป็นทางของซอ
8. การใชคันชักเมื่อเริ่มตนเพลงคันชักจะออกแตพอหมดประโยคหรือจบวรรคตอนคันชัก
จะตองเขาเสมอ การนั่งตัวตรงการยกศอกมีผลทั้งสิ้นตอการสีซอ และเมื่อผูเรียน ๆ ใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้น ควรเรียนเพลงเดี่ยวเพื่อพัฒนาความรูความชํานาญของตนเอง อยาง
นอยควรไดตอเพลงเดี่ยว ปีละ 1 เพลง

ครั้งที่ 6
เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทซอ
1. วิธีการจับคันชักซอนั้นมี 2 แบบ แบบหยิบสอง แบบนี้จะใหเสียงที่แหลม พริ้ว สวนการ
จับแบบสามหยิบ จะทําใหสามารถบรรเลงไดรวดเร็วและรุนแรง
2. การสีซอโดยใชขอจะชวยใหพริ้งไหว สวนสีทั้งแขนจะใหความแข็งแกรงมีอํานาจ ดังนั้น
ควรนําทั้ง 2 อยาง มาผสมผสานกัน
3. การสีแบบใชใจสี คือ เราจะตองสีไปดวยคิดไปดวย
4. การสีซอ นอกจากใชมือขวาที่จับคันชักควบคุมเสียงแลว เราควรใชมือซายที่กดนิ้วลงบน
สายชวยควบคุมเสียง จะสามารถทําใหเกิดเสียงตาง ๆ ที่ไพเราะไดอีกมากมาย
5. วิธีรูดสาย ก็คือใหเอานิ้วชี้ขึ้นไปแทนนิ้วนางหรือนิ้ว 3 แลวตอจากนั้นก็เลนทั้งบนควบกัน
ทั้งสองสายเหมือนอยางกับวาเราเลนเสียงขางลาง วิธีนี้จะใชรูดสายเอกหรือสายทุมก็ไ ด
เชนกัน พอจะรูดขึ้นชวงบนก็ใหเอานิ้วชี้ (นิ้ว1) ไปแทนนิ้วนาง (นิ้ว 3) แลวจะเลนชวงบน
ไดอยางสบาย ถาจะเลนชวงบนขึ้นไปอีกทอดหนึ่งก็ปฏิบัติเชนเดียวกัน การเลนชวงบนนี้
ใหเลนทั้งสายเอกและสายทุมไมใชรูดสายใดสายหนึ่ง มันยอมทําใหเสียงเพี้ยน การที่จะ
เลื่อนนิ้วชี้ไปแทนนิ้วนางไดนั้น ทางของเพลงตองเปิดให สามารถรูดสายไดดวย ถาทํานอง
ตรงนั้นมันไมเปิดชองใหรูดนิ้วได เราก็ตองคิดดัดแปลงทํานองดังกลาวใหเหมาะสมแกการ
รูดเสียกอน
6. การฝึกคันชักรัวคือการใชปลายของคันชักสีเขาออกสลับกันดวยพยางคแถี่และเร็วที่สุด
ปฏิบัติหลายๆครั้ง จนกระทั่งรัวไดสนิทแทบจะเป็นเสียงเดียวกันจึงจะใชได การรัวนี้จะทํา
ใหดีไดยาก จึงตองหมั่นฝึกซอมบอยๆ

เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทจะเข้
1.
2.
3.
4.

การดีดแบบดําเนินกลอนหลัก คือ ฝึกมือเพลงตับตนเพลงฉิ่งทุกคนทุกวัน
การดีดดําเนินกลอนสับนก ยึดหลักของคุณครู จีระพล เพชรสม
การฝึกดีดเพลงมูลงเพื่อเนนการใชนิ้ว แมนเสียงตามหลักการบรรเลงจะเขตามลําดับขั้น
การแปลทํานอง ทางฆอง ยึดทางฆองของวงปี่พาทยแในตับตนเพลงฉิ่งมาเทียบเคียงกับทาง
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บรรเลงของจะเข เพื่อใหนักเรียนคํานึงถึงหลักและวิธีการตามจารีตของจะเขที่มีแนวดําเนิน
ทํานองเดิมไปตามทํานองเพลง และบรรเลงเป็นพวกหนาในวง
5. หนาที่ในวงดนตรี จะเขมีเสียงดังชัดเจน ดังนั้นตองรูหนาที่ของตนเอง จะบรรเลงกอน-หลัง
ในชวงใดตองแมนเพลงจะรัวตองรัวอยางหมดจด ตามหองเพลงที่ตนบันทึกโนตเป็นหลัก
จะสะบัดควรจะมาก-นอยเพียงใด ตองมีความชัดเจนและดําเนินทํานองหลัก เก็บบางไป
พรอมกับซอดวง
6. การฟังเป็นทักษะสําคัญในการเรียนและการบรรเลงดนตรีเป็นอยางยิ่ง เพื่อใหเขาใจถึง
วิธีการบรรเลง ขั้นตอน อารมณแเพลง

ครั้งที่ 7
เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องหนัง
1. การตีผสมเสียง คือตีมือซายและมือขวาผสมกันแลวเป็นเสียงพรึง เสียงเพริ่ง เสียงพรืด
เสียงเพริด ตอมาใหหัดตีตะโพนมีกลองทัดเขาดวย เชน เพลงลา เพลงเสนอ เพลงโอด เป็น
เพลงสั้นๆ จังหวะสั้น ๆ กอนและก็เพลงประเพลงเดินไมเดิน เชน เพลงกลม เพลงกราว
ใน หัดจนแมนยําดีจึงจะไปหัดเพลงที่มีความยาวมากขึ้น เชน เพลงสาธุการ เพลงตระ
โหมโรง เพลงชํานาญ จนมีความชํานาญ สามารถตีไดเสียงชัดเจน สวนรายละเอียด
เทคนิคตาง ๆ คอย ๆ เพิ่มและฝึกหัดเพลงประเภทเพลงเรื่องเพิ่มเติมเพื่อฝึกเทคนิ คตาง 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
ทั บ เพลงตระนิ มิ ต ร หน า ทั บ เพลงตระบองกั น ถ า เห็ น ว า นั ก เรี ย นสามารถที่ จ ะ
ประกอบการแสดงชุดงาย ๆ หรือโขนตอนงาย ๆ ไดแลว ควรเพิ่มหนาทับที่เป็นหนาพาทยแ
ระดับสูงขึ้นมา เชน เพลงคุกพาทยแ เพลงโลมตระนอน มือตะโพนที่ใชในการพากยแโขน
ซึ่งเป็นมือที่จะตองใชเทคนิคเพิ่มเติมเขาไป และตอหนาทับที่เป็นหนาทับที่ใชกับการออก
กราวตรวจพล ไมวาจะเป็นตรวจพลลิง ตรวจพลยักษแ กราวพระตาง ๆ ที่จะตองใชหนา
ทับตะโพน กลองทัด นอกจากนั้นผูบรรเลงหนาทับประกอบการแสดงโขนละครจะตองมี
ความสามารถในการจดจําทารําของผูแสดงไดอีกดวย

เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทซอ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

สีไลเสียงดวยการกดนิ้วทีละนิ้ว ยกเวนนิ้วกอย
สีไลเสียงโดยใชนิ้วกอย 9 เสียง
สีเก็บ คือ การสีดวยพยางคแถี่ ๆ โดยตลอดเป็นทํานองเพลง
สีสะบัด คือ การสีที่มีพยางคแถี่และเร็วโดยมาก เชน 3 พยางคแ
การสีนิ้วพรมเปิด คือ สีกดนิ้วลงที่สายในลักษณะแตะขึ้นแตะลงชา ๆ
การสีนิ้วพรมปิด คือ สีกดนิ้วลงที่สายในลักษณะแตะขึ้นแตะลงถี่ ๆ
สีนิ้วประ คือ การสีสายเปลาใชกลางนิ้วของนิ้วกลางแตะขึ้นลงที่สาย
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8. สีครั่น คือ การใชนิ้วกดยืนเสียงตามดวยนิ้วกลางและใชนิ้วกลางเลื่อนขึ้นเลื่อนลง
9. สีสะอึก คือ การสีใหขาดเป็นตอน
10. สีรัก คือ การใชปลายของคันชักสีออกสีเขาสลับกันดวยพยางคแถี่ๆ และเร็วที่สุด
11. สีทํานองเพลงเป็นทางจะเข
12. ในการเทียบเสียงจะยึดเสียงของขลุยเพียงออเป็นเกณฑแ โดยจะตั้งสายทุมในตรงกับเสียง
ซอล สํ า หรั บสายเอกตั้ ง ให ต รงกั บ เสีย งเร ระหวา งเสี ย งของสายเอกและสายทุ ม ของ
ซอดวงนี้ จะมีเสียงคู 5 ระบบเสียงซอดวงที่นิยมใชในเพลง โดยปกติจะตั้งแตเสียง G (ซอล)
ถึง A (ลา) โดยที่เสียงลาที่จะอยูเหนือเสียงลาปกติอยู 1 ชวงเสียง
13. การฝึกซอมการบรรเลงควรทําอยางคอยเป็นคอยไป โดยซอมจากแนวชา แนวปานกลาง
และแนวเร็ว และควรฝึกซอมหลาย ๆ ครั้ง ฝึกบอย ๆ จะชวยใหเกิดความแมนยํา จะทํา
ใหสามารถบรรเลงไดเร็วขึ้น ผูบรรเลงจะสามารถบรรเลงไดทันจังหวะ

เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่า
เทคนิคการฝึกหัดระบายลม การระบายลมเป็นลักษณะการเปุาปี่อยางหนึ่งที่มีขบวนการเป็น
ขั้นตอน จนสามารถสั่งเปลี่ยนลมไดตลอดเวลา โดยลมที่เปุาออกไปไมขาดชวงเลย เริ่มตั้งแต
1. เปุาลมตรงจากปอดของตนเอง ออกแรงเปุาประมาณครึ่งหนึ่ง
2. นําลมที่เหลืออีกครึ่งหนึ่ง มาเก็บไวที่กระพุงแกม
3. พองแกมของตนออกรับ
4. ปิดชองทางเดินลมที่เชื่อมตอจากคอดานใน ลิ้นสําหรับปิดเปิดนี้จะมีอันเดียว เมื่อปิดชอง
ระหวางปากไปสูหลอดลมเขาสูปอดแลว ชองลมจากจมูกเขาสูหลอดลมก็จะเปิด ใหหายใจ
เขาสูปอดทางดานนี้
5. เบงกลามเนื้อที่กระพุงแกม ดันลมในปากออกไป (ชองที่ลมออกแรงมากตองทําใหเป็น
ชองแคบ ๆ )
6. ในขณะที่แกมเริ่มคัดลมออก ใหเริ่มหายใจเขาทางจมูก
7. เมื่อหายใจสูดลมเขาปอดไดแลว ก็ปลอยออกสูชองเสริมลมในปากที่กําลังจะหมด โดยเริ่ม
นําขั้นที่ 1 มาใชใหมใหตอเนื่องกันไปเป็นลําดับ ถาปฏิบัติดังนี้ก็จะสามารถมีลมเปุาออก
ทางชองปากไดตลอดเวลาซึ่งเรียกวิธีเหลานี้วา “วิธีระบายลม”
8. สิ่งที่ควรระวังคือ ตองหายใจเขาปอดดวยความรวดเร็ว กอนที่ลมในกระพุงแกมจะหมดลง
เพราะถาหากหายใจเขาภายหลังลมในกระพุงแกมหมด จะทําใหลมที่เปุาออกจากปากขาด
ตอนลง การระบายลมนี้ ผูเปุาปี่ทุกคนจะตองฝึกจนชํานาญ จนระบายลมไดทุกเสียงและ
แยกการระบายลมออกจากการดําเนินทํานองเพลงได (ขณะระบายลม การดําเนินทํานอง
เพลงจะตองไมหยุดชะงัก)
9. สําหรับเพลงแรกในการฝึกหัดนั้นคุณครูเทียบ คงลายทอง กําหนดใหผูเริ่มหัดเปุาปี่ทุกคน
เริ่มฝึกดวยเพลงเตากินผักบุงกอน เพราะเพลงนี้จะชวยใหผูเรียนรูอยางกวางขวาง ไดดีกวา
เพลงอื่นๆ จากเหตุผลดังนี้
- เพลงเตากินผักบุงเป็นเพลงที่ฝึกหัดการแจกนิ้วไดกวางขวาง ทั้งเสียงแหบ เสียงตรง
และเสียงตอ
- ประดิษฐแทํานองใหมีเสียงสั้นและยาวไดงาย
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- เพลงนี้มี 3 ทอน แตละทอนมีความหมายไมมาก ทําใหสะดวกในการจดจํา
- เพลงเตากินผักบุง สามารถเปลี่ยนระดับเสียงจากเสียงในเป็นเสียงนอกไดงายโดยฝึก
ใหผูเปุาไดรูจักการใชนิ้วและดําเนินทํานองเป็นอีกแบบหนึ่ง เพราะเมื่อเปลี่ยนระดับ
เสียงการดําเนินทํานองที่เคยสะดวกในทางในจะเกิดอุปสรรค ผูสอนจะตองหาทาง
แกอุปสรรคเหลานี้ใหผูเรียนไดเห็นและปฏิบัติเป็นตัวอยาง เห็นเป็นแนวทางนําไปใช
ในโอกาสตอไป หากการดําเนินทํานองของตนในเพลงอื่นๆเกิดอุปสรรคก็จะชวย
ตัวเองได

เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทฆ้องวง
1. วิธีการตีฆองวงใหญ ลักษณะการตีตองตีใหหนาไมตีตั้งฉากกับลูกฆอง ตีถูกตรงกลางปุุม
ฆองใหเต็มปื้น ใชขอมือและกลามเนื้อแขนเป็นหลัก ควรยกไมตีสูงพอสมควร (ประมาณ
5-6 นิ้วฟุต) ในขั้น 1-3 ขณะเตรียมปฏิบัติ หามใชขอศอกทาวไปสวนใดสวนหนึ่งของ
ฆองวง
2. วิธีการตีไลเสียงทีละมือขึ้นลงใชมือซายตีที่ลูกทั่ง (ลูกทวน) หรือลูกที่มีเสียงต่ําสุด ซึ่งอยู
ทางซายมือของผูบรรเลง และตีเรียงเสียงขึ้นไปจนไดคูแปดกับลูกทั่ง คือครึ่ งวงของลูกฆอง
แลวเปลี่ยนไปใชมือขวาไลตอจนถึงลูกยอดหรือลูกที่มีเสียงสูงสุด ซึ่ง อยูทางขวามือของผู
บรรเลง และในทํานองกลับกันใชมือขวาตีที่ลูกยอดไลเรียบเรียงลงมาใหไ ดคูแปดกับลูก
ยอด แลวเปลี่ยนไปใชมือซายไลเรียงเสียงลงมาจนถึงลูกทั่ง
3. ตีไลเสียงสลับมือ การตีสลับมือซายมือขวาจากเสียงต่ําสุดไปหาเสียงสูงโดยใชมือซายตีลง
ไปกอนและตามดวยมือขวา เมื่อมือขวาตีถึงลูกยอด (เสียงสูงสุด) ใหตีถอยลง มาโดยเริ่ม
ดวยมือซายตีลงที่ลูกรองยอดกอน ตามดวยมือขวาตีลงที่ลูกยอดแลวตีสลับกับลงมาจนถึง
เสียงต่ําสุด
4. ในการฝึกตีฆองวงใหญแบบตีสองมือพรอมกันเป็นคูตางๆ มีวิธีการตีแบบตาง ๆ ดังนี้
- ลงน้ําหนักมือเทากัน ใชมือซายและมือขวาตีลงไปที่ลูกฆองพรอมกัน โดยใชน้ําหนัก
มือทั้งสองเทากัน
- เนนน้ําหนักมือขวามากกวามือซาย ใชมือซายและมือขวาตีลงไปที่ลูกฆองพรอมกัน
ทั้งสองมือโดยเนนน้ําหนักมือขวาที่ตีลงไปใหดังชัดเจนกวามือซายเล็กนอย
- เนนน้ําหนักซายมากกวามือชวา มือซายและมือขวาตีลงไปที่ลูกฆองพรอมกันทั้งสอง
มือโดยเนนน้ําหนักมือซายที่ตีลงไปใหดังชัดเจนกวามือขวาเล็กนอย
การตีกรอคูตาง ๆ
- ลงน้ําหนักมือเทากัน โดยการใชมือซายตีลงกอนแลวตามดวยมือขวาสลับกันใหเกิด
พยางคแถี่ ๆ
- ลงน้ําหนักมือขวามากกวามือซาย วิธีตีใชมือซายตีลงกอนแลวตามดวยมือขวา
สลับกันไปเกิดพยางคแอื่นถี่ ๆ แตใหมือขวามีน้ําหนักมากกวามือซายเล็กนอยโดยให
จบดวยมือขวา
- ลงน้ําหนักมือซายมากกวามือขวา วิธีตีใชมือซายตีลงกอนแลวตามดวยมือขวา
เทคนิคการบรรเลงดนตรีไทยที่นามาใช้ในการเรียนการสอน
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สลับกัน ใหเกิด พยางคแถี่ๆ เน นน้ําหนักมือซา ยใหดัง ชัดเจนมากกวามือขวา
เล็กนอยโดยใหจบลงดวยมือขวา
ตีสะบัดขึ้นลง
- การใชมือซายตีลงไปหนึ่งเสียงและตามดวยมือขวาสองเสียงโดยใชความเร็ว
พอประมาณและในทางกลับกันใชมือขวาตีลงไปหนึ่งเสียงและตามดวยมือซายสอง
เสียงดวยความเร็วพอประมาณทั้งแบบการตีเรียงเสียงและขามเสียง
ตีประคบมือขวา
- ตีหนึบ ใชมือขวาตีลงไปปุุมของลูกฆอง แลวยังคงวางแตะไว คือ ไมยกมือและไมกด
มือที่ลูกฆอง
- ตีหนับ ใชมือขวาตีลงไปที่ปุมของลูกฆองแลวยกไมตีขนึ้ เพียงเล็กนอย เพื่อใหเกิด
เสียงกองกังวาน พอประมาณแลวจึงใชไมตีกดลงเพื่อหามเสียง
- ตีหนอด ใชมือขวาตีลงไปที่ปุมของลูกฆอง แลวยกไมตีขึ้นเพื่อใหเกิดเสียงดังกังวาน
ยาวพอสมควร แลวจึงใชไมตีกดหามเสียง

ครั้งที่ 8
เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องหนัง
1. เมื่อสามารถบรรเลงหนาตะโพนและกลองทัดไดแลว ควรใหเรียนรูกลองและหนาทับที่ใช
ประกอบการแสดง โขน ละคร รํา ระบํา เชน หนาทับพิเศษของกลองแขก ไดแก
หนาทับระบําสี่บท หนาทับโทนชาตรี ไดแก กินรีรอน มโนราหแบูชายันตแ เป็นตน เพราะ
เป็นสิ่งที่ยากขึ้นไปอีก ขั้นหนึ่ง
2. เพิ่มเติมการบรรเลงที่เป็นเครื่องประกอบจังหวะที่ใชประกอบเพลงภาษา เพลงที่บรรเลง
ในงานศพ เชน กลองยาว ตะโพนมอญ โทนชาตรี ต฿อก แตเว จะตองฝึกหัดไว เพราะวาจะ
ไดใชงานมากขึ้น นอกจากจะรูหนาทับตางๆแลว ยังจะตองรูไปอีกวาวงแตละวงใชเครื่อง
ประกอบอะไรบาง

เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทซอ
1. สาเหตุของการไมแมนเพลงเกิดจากหลายปัจจัยดวยกัน เชน การขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง
วิธีการแกไขคือตองขยันฝึกไลมือและฝึกซอมเพลงที่นักเรียนไมแมน ควรบรรเลงอยางนอย
2-3 เที่ยวและควรเลนจากชาไปหาเร็ว
2. การฝึกการบรรเลงควรจะฝึกจากงายไปยาก

ครั้งที่ 9
เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องหนัง
1. การฝึกกลองแขกนั้นใหฝึกตีหนาตาน หนาติงของตัวผู หนาทั่มหรือหนาตุม ใหฝึกตีให
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ชัดเจน โดยหนาตานนั้นใชเพียงนิ้วตีที่หนาใหเสียงดังพอประมาณ สวนหนาติงใชนิ้วทั้งสี่นิ้ว
(ยกเวนนิ้วโปูง) ตีไปที่หนาติง กลองแขกตัวเมียก็ฝึกเหมือนกัน หนาตานจะใชเพียงนิ้วเดียว
นิ้วชี้หรือกลางก็ได สวนหนาทั่มนั้นใชนิ้วทั้งหานิ้วประกบกันแลวตีไปที่หนากลอง พอหัดจน
เสียงดีแลวจึงเริ่มตอหนาทับ
2. การตอหนาทับจะตอหนาทับเบื้องตนกอน เชน หนาทับปรบไก หนาทับสองไม โดยฝึกใหตี
เขาและตี ประกอบเพลง โดยครูผูสอนจะยกตัว อยางเพลงมาพรอ มกับอธิบายเบื้องต น
จากนั้นครูผูสอนก็จะบรรเลงเพลงและใหผูเรียนฝึกตีเขากับเพลง

เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทซอ
1. การบรรเลงแลวเครื่องดนตรีเสียงเพี้ยนเกิดไดหลายอยาง พบไดในเครื่องดนตรีประเภทสีที่
ตองใชนิ้วกดเพื่อใหเกิดเสียง ซอจะเพี้ยนงายเพราะไมมีตําแหนงเสียงบอกอยางระนาด จึง
เพี้ยนไดงาย วิธีการแกไข คือ ใหผูเรียนสังเกตตําแหนงการใชนิ้วชี้ นิ้วกอย นิ้ วนาง และ
นิ้ว กลาง กดให ต รงตํ า แหนง หรื อ เพื่ อ ให เ กิ ด ความแน นอนให ผู เ รี ย นสามารถกํ า หนด
สัญลักษณแหรือทําเครื่องหมายไวที่สายซอ ในการกําหนดระดับเสียงตางๆ ทั้งสายทุมและ
สายเอก

ครั้งที่ 10
เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องหนัง
1. การฝึกการบรรเลงเครื่องหนังสามารถที่จะบรรเลงหนาทับตางๆได เราก็ฝึกลองตีหนาทับ
เขา กับการ ขับ รอ ง โดยเริ่ มจากเพลงสองชั้น งายๆ เชน เพลงแขกบรเทศ กลอมนารี
สุดสงวน เมื่อบรรเลงเขากับการขับรองเพลงงาย ๆ ได ก็พยายามลองตีประกอบการขับ
รองเพลงสามชั้น สองชั้น และชั้นเดียว ครบเป็นเพลงเถา เห็นวาสามารถปฏิบัติไดเป็น
อยางดีก็เพิ่มเติมในการรองเพลงที่ยากขึ้นไป เชน เพลงจําปาทองเทศ เพลงสมิงทอง
มอญ เพลงซึ่งมีหนาทับที่ยาวขึ้น เชน หนาทับระบําสี่บท ซึ่งประกอบไปดวยดวยเพลง
พระทอง เบาหลุด บาหลิ่ม สระบุหรง บรรเลงหนาทับกลองแขกเขากับการขับรองและ
การบรรเลง ซึ่งก็เป็นขั้นที่สูงขึ้นไป ยากขึ้นไป เมื่อสามารถตีกลองประกอบการบรรเลง
และการขั บ ร อ งได เ ป็ น อย า งดี แ ล ว ควรเพิ่ ม เติ ม ในการบรรเลงที่ เ กี่ ย วกั บ การแสดง
อยางเชน การแสดงกระบี่กระบอง เป็นตน
2. การเพิ่มเติมการบรรเลงเขากับการขับรองเพลงงายๆ ถึงเพลงที่ยากขึ้น เชน เพลงระบํา
สี่บทแลวเรียนรูเกี่ยวกับเพลงกระบี่กระบอง ซึ่งแตละเพลงก็มีหนาทับของกลองแขกเขาไป
มีหนาทับของกลองแขกนี้เพิ่มเติมเขามา เป็นหนาทับสองชั้นก็ดี เชา หนาทับลงสรง หนา
ทับ สมิ งทอง หน า ทับ สระหม า ประกอบดว ยโยนแปลง เพิ่ มเติ ม เพราะต อ งนํา ไปใช
ประกอบการแสดงกระบี่กระบอง เมื่อเรียนหนาทับสระหมา ชวงแรกจะใหเรียนสระหมา
ไทยซึ่งมีความยาวอีกหนาทับหนึ่งเลยทีเดียว

เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทซอ
1. หลักในการวางนิ้วน้ําหนักของการกดนิ้วและน้ําหนักของการไกวคันชัก ควรฝึกปฏิบัติใหมี
ความสัมพันธแตอเนื่องกัน ผูฝึกตองมีความพยายาม คอยๆ ฝึกปฏิบัติตามขั้นตอน การฝึก
ปฏิบัติในขั้นตอนนี้มีผลอยางยิ่งตอความชัดเจนของเสียงซอและพื้นฐานเบื้องตนที่นักเรียน
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ไดเรียนรู ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ดีที่สุด ทําใหการฝึกปฏิบัติในกระบวนการขั้นตอนตอไปงาย
ขึ้น
2. การฝึก ควรฝึกจากงายไปหายาก ผูเรียนจะเลียนแบบครูผูสอนในทุก ๆ สิ่ง เพราะการ
ทั้งทานั่ง ลักษณะการสี ลักษณะการใชคันชัก ลักษณะการใชนิ้วกด ลักษณะการ
พรมนิ้ว ฯลฯ
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สรุปองค์ความรู้
เรื่อง เทคนิคการบรรเลงดนตรีไทยที่นามาใช้ในการเรียนการสอน
จากการที่ คณะอนุก รรมการการจัด การความรู ดา นการเรี ยนการสอน เรื่อ ง เทคนิค การ
บรรเลงดนตรีไทยที่นํามาใชในการเรียนการสอนไดจัดกิจกรรมการสรางและแสวงหาความรู โดยจัด
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูครูผูสอนสาขาดนตรีไ ทยของวิทยาลัยตามประเด็นความรูที่ไ ด จาก Tacit
Knowtedge สามารถนํามาประมวลและกลั่นกรองความรูและสรุปองคแความรูไดดังนี้

เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทซอ
เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทซอสามารถจัดเป็นหมวดหมูไดดังนี้
ส่วนประกอบของซอ
รัดอก
1. อุปกรณแที่นํามาทํารัดอกก็ควรจะใชสายนิ่ม ๆ เชน สายเชือกดาย เชือกปุานที่มันนิ่ม ๆ
2. การทํารัดอกซอจะตองใชดายหรือเชือกที่นิ่ม ๆ เพราะวาใชเชือกหรือดายที่แข็งมันทําให
เสียงซอแตก เสียงซอแตกนี่เกิดจากการกระทบกันของเสียงสายเอกและสายทุมกระทบกัน
ถาใชดายนิ่ม ๆ พันแลว มันจะทําใหการกระทบกระทั่งกันมันลดลง
หมอนซอ
1. หมอนซออูก็ควรจะใหแกนขางในมันนิ่มจะใหยางลบหรือพันผาใหเสียงมันทุมพอสมควร
สายซอ
1. ขณะสีซอถามีเสียงแกลกกาก ๆ เสียงไมใสเราจะตองเปลี่ยนสาย
2. การเปลี่ยนสายถาเป็นสายเอ็น วิธีการก็คือเมื่อเปลี่ยนสายเสร็จแลวขึงใหตึงแลว ควรจะ
พันใหมันเป็นเกลียวแนน ๆ เพื่อใหมีการรัดตัวและมีการยืดหยุนนอยที่สุด เสียงที่ได
ก็จะคงที่ และสายซอที่นิยมใชกันสวนมากจะเป็นสายไหม
ท่านั่ง
1. ทานั่งในการบรรเลงซอจะตองนั่ง พับเพียบ ตัวตรง ยกขอศอก การยกศอกจะมีผลตอ
การสีซอ สําหรับการนั่งของซอดวงใหนั่งพับเพียบไปทางดานซายและวางกระบอกซอไวที่
ขาซาย เพื่อใหกระบอกซอสูงกวาขาทางดานขวา เวลาชักคันชักจะไดไมติดขาดานขวา
ซออูใหพับเพียบไปทางดานขวา เพราะจะทําใหกะโหลกซออูสูงพอดีไมสูงเกินไป
การจับซอ
1. มือซายจะตองอยูใตรัดอกซอประมาณ 1 นิ้ว ยกศอกใหขนานกับลําตัว
2. ใชมือขวาจับคันชักซอ หางจากหมุดปักไวประมาณ 1 ฝุามือของตนเอง
3. การจับคันชักหงายมือจับคันชักแบบสามหยิบใหคันชักขนานกับพื้น ใชนิ้วนางสอดเขาไปใน
ระหวางคันชัก นิ้วกอยอยูน อกหางมา โดยเรียงลําดับใหสวยงาม
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4. การวางมือกอนที่จะกดนิ้วลงไปบนสายทุกครั้งตองเอานิ้วประสานกันเพื่อรักษาระยะหาง
ของเสียง ใหถางนิ้วกอยมือซายใหไดระดับเสียงที่ถูกตอง เพราะหากนิ้วกอยและนิ้วนาง
เสมอกันจะทําใหเสียงเพี้ยน
การใช้คันชัก
1. การสีซอที่ดีตองเริ่มจากการลากคันชักใหเป็นเสนตรงโดยปลายทางขวาออกนอกตัว
เล็กนอย การฝึกคันชักตองสีเขา-ออกอยางสม่ําเสมอ ตองสีเต็มคันชัก และคันชักหามชี้
สวนการใชคันชักหนักเบาจะเป็นเพลงที่โศกโหยหวน ผูเรียนตองทําความเขาใจอารมณแ
เพลงดวย
2. การใชคันชักควรเริ่มใชคันชัก 1 กอน สีสายทุมดวยคันชักออก แลวสีสายเอกดวย
คันชักเขา และเมื่อสายเปลาจนคลองแลวก็เริ่มหัดลงนิ้ว เริ่มตั้งแตสายทุมจะใชนิ้วชี้
นิ้วกลาง และนิ้วนาง สวนสายเอกจะใชนิ้วชี้ นิ้วนาง นิ้วกลาง และนิ้วกอย
3. บทเพลงใดที่มีโนตลักษณะ 3 ตัวจังหวะ จะตองใชการลักคันชัก ในการฝึกลักคันชักนั้น
ครูผูสอนตองฝึกใหผูเรียนสีลักทีละครึ่งคันชัก โดยไมตองหยุดคันชัก และตองใหเป็นเสียง
เดียวกันโดยใชคันชัก เขา – ออก แตใหไดสามเสียง
4. การใชคันชักเมื่อเริ่มตนเพลง คันชักจะออกแตพอหมดประโยคหรือจบวรรคตอนคันชัก
จะตองเขาเสมอ และเมื่อผูเรียน ๆ ในระดับชั้นที่สูง ขึ้น ควรเรียนเพลงเดี่ยวเพื่อพัฒนา
ความรูความชํานาญของตนเอง อยางนอยควรไดตอเพลงเดี่ยว ปีละ 1 เพลง
5. วิธีการจับคันชักซอนั้นมี 2 แบบ แบบหยิบสอง แบบนี้จะใหเสียงที่แหลม พริ้ว สวนการ
จับแบบสามหยิบ จะทําใหสามารถบรรเลงไดรวดเร็วและรุนแรง
การใช้นิ้ว
1. หลักในการวางนิ้วน้ําหนักของการกดนิ้วและน้ําหนักของการไกวคันชัก ควรฝึกปฏิบัติใหมี
ความสัมพันธแตอเนื่องกัน ผูฝึกตองมีความพยายาม คอยๆ ฝึกปฏิบัติตามขั้นตอน การฝึก
ปฏิบัติในขั้นตอนนี้มีผลอยางยิ่งตอความชัดเจนของเสียงซอและพื้นฐานเบื้องตนที่นักเรียน
ไดเรียนรู ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ดีที่สุด ทําใหการฝึกปฏิบัติในกระบวนการขั้นตอนตอไปงาย
ขึน้
2. การบรรเลงแลวเครื่องดนตรีเสียงเพี้ยนเกิดไดหลายอยาง พบไดในเครื่องดนตรีประเภทสีที่
ตองใชนิ้วกดเพื่อใหเกิดเสียง ซอจะเพี้ยนงายเพราะไมมีตําแหนงเสียงบอกอยางระนาด จึง
เพี้ยนไดงาย วิธีการแกไข คือ ใหผูเรียนสังเกตตําแหนง การใชนิ้วชี้ นิ้วกอย นิ้วนาง
และนิ้วกลาง กดใหตรงตําแหนง หรือเพื่อใหเกิดความแนนอนใหผูเรียนสามารถกําหนด
สัญลักษณแหรือทําเครื่องหมายไวที่ สายซอในการกําหนดระดับเสียงตาง ๆ ทั้งสายทุม
และสายเอก
การเทียบเสียง
ในการเทียบเสียงจะยึดเสียงของขลุยเพียงออเป็นเกณฑแ โดยจะตั้งสายทุมในตรงกับเสียง ซอล
รับสายเอกตั้งใหตรงกับเสียง เร ระหวางเสียงของสายเอกและสายทุมของซอดวงนี้ จะมีเสียงคู 5 ระบบ
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เสียงซอดวงที่นิยมใชในเพลง โดยปกติจะตั้งแตเสียง G (ซอล) ถึง A (ลา) โดยที่เสียงลาที่จะอยูเหนือ
เสียงลาปกติอยู 1 ชวงเสียง
วิธีการบรรเลง
1. การฝึกหัดสีซอจะตองเริ่มจากการไลเสียง ตองฝึกจากการสีสายเปลาทั้งสายเอกและ
สายทุม สีซ้ํา ๆ กันหลาย ๆ ครั้ง เวลาสีเมื่อฟังแลวจะตองเป็นเสียงเดียวไมดังออดแอด
สีจนกวาเสียงที่ออกมาจะชัดเจน การไลเสียงควรไลใหตรงบันไดเสียงมาตรฐาน เช น ให
ตรงกับเสียงระนาด เป็นตน
2. เมื่อฝึกคันชักจนชํานาญแลวจึงเริ่มไลเสียงใหไลเสียงทีละ 4 ประโยค เวลากดนิ้วก็ตองใช
การหักขอนิ้วตรงปลายไมใชใหเอาตรงกลางนิ้วมากด มันจะทําใหเสียงเพี้ยนได
3. หลังจากใชคันชัก 1 คันชัก 2 คันชักแลว จนชํานาญแลว ใหเริ่มตอเพลง เพลงบังคับ
สําหรับซอก็คือตนเพลงฉิ่ง ตนเพลงฉิ่งนั้นจะตองสีทุกวันและก็คันชักที่ใชจะตองใชคันชัก
1 คันชัก ตอ 1 เสียงเทานั้น จะตองสีตั้งแตปลายคันชักจนถึงโคนคันชักที่จับ วิธีการสี คือ
สีใหสม่ําเสมอ อยาไปเนนที่คันชักใดคันชักหนึ่ง เมื่อหมดคันชักแลวตองไมกระแทกคันชัก
4. เวลาสีสายทุมก็ใหใชนิ้วนางดันหางมา แตไมควรดันแรงจนเกินไปเพราะจะทําใหเสียงดัง
กรอด ๆ
5. การกดสายควรกดแรงพอประมาณจะทําใหเสียงที่ออกมาชัดเจน
6. การสีซอใหไดเสียงที่ดี จะตองใชคันชักยาวและตองสม่ําเสมอ ถาใชคันชักสั้นจะทําใหสีไว
และเรงจังหวะ แตถาสีคันชักยาว ๆ เสียงจะดังและโต
7. เทคนิคการพรมนิ้วนั้นใหปฏิบัติโดยการกดนิ้วใหมันถี่ๆ ตองฝึกทุกครั้งที่มีการสีเพลงตาง ๆ
และผูเรียนทําความเขาใจใหไดวา พอถึงประโยคนี้ เราสามารถพรมนิ้วได การพรมนิ้วจะ
เป็นเทคนิคขั้นสูงซึ่งตองนําไปใชในเพลงเดี่ยว การสีนิ้วพรมเปิด คือ สีกดนิ้วลงที่สายใน
ลักษณะแตะขึ้นแตะลงชา ๆ การสีนิ้วพรมปิด คือ สีกดนิ้วลงที่สายในลักษณะแตะขึ้นแตะ
ลงถี่ ๆ การพรมจะเริ่มฝึกแบบพรมปิดกอน คือ คือเขยาเสียงเขยาสายใหเกิดพรมปิด
พรมปิดนี้จะใชก็ตอเมื่อใชเสียงยาว ๆ ลากเสียงยาวๆ วิธีการก็คือ ถากดนิ้วชี้ ก็ใชนิ้วกลาง
ประคบ กด ๆ ปลอย ๆ ใหหาง ๆ กันตามระยะทางของเสียง
8. การสีแบบขับไม คือ การสีคลอไปกับเสียงคนรอง จะทําใหเกิดเสียงที่สอดคลองกับ
ทํานองเพลง ทําใหคนรอง ๆ ไมมีเพี้ยน
9. การสีแบบไกวเปล คือ การสีใหมีเสียงดังตลอดคันชัก โดยเสียงไมขาด ในตอนตนและ
ตอนปลาย โดยมีจังหวะที่สม่ําเสมอ
10. การสีแบบฉุยฉาย คือ การสีใหมีเสียงหนักเบามีความชัดเจนทุกวรรคและทุกจังหวะ
11. การสะบัด การสะบัด มีอยู 2 กรณี คือสะบัดนิ้วและสะบัดคันชัก การสะบัดนิ้วนั้น
ใหใชคันชักดึงออกหรือดึงเขาในลวดเดียว ถาเราจะสะบัดคันชักดวยก็ตองใชคันชัก เขา
ออก เขา
12. เทคนิคการรูดสายก็คือใหเอานิ้วชี้ขึ้นไปแทนนิ้วนางหรือนิ้ว 3 แลวตอจากนั้นก็เลนทั้งบน
ควบกันทั้งสองสายเหมือนอยางกับวาเราเลนเสียงขางลาง วิธีนี้จะใชรูดสายเอกหรือสายทุม
ก็ไดเชนกัน พอจะรูดขึ้นชวงบนก็ใหเอานิ้วชี้ (นิ้ว1) ไปแทนนิ้วนาง (นิ้ว3) แลวจะเลนชวง
บนไดอยางสบาย ถาจะเลนชวงบนขึ้นไปอีกทอดหนึ่งก็ปฏิบัติเชนเดียวกัน การเลนชวงบน
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นี้ใหแลนทั้งสายเอกและสายทุมไมใชรูดสายใดสายหนึ่งมันยอมทําใหเสียงเพี้ยน การที่จะ
เลื่อนนิ้วชี้ไปแทนนิ้วนางไดนั้น ทางของเพลงตองเปิดใหสามารถรูดสายไดดวย ถาทํานอง
ตรงนั้นมันไมเปิดชองใหรูดนิ้วได เราก็ตองคิดดัดแปลงทํานองดังกลาวใหเหมาะสมแกการ
รูดเสียกอน
13. การฝึกคันชักรัว คือ การใชปลายของคันชักสีเขาออกสลับกันดวยพยางคแถี่และเร็วที่สุด
ปฏิบัติหลาย ๆ ครั้ง จนกระทั่งรัวไดสนิทแทบจะเป็นเสียงเดียวกันจึงจะใชได การรัวนี้จะ
ทําใหดีไดยาก จึงตองหมั่นฝึกซอมบอยๆ
14. การฝึกคันชักสะอึก บางครั้งเราตองใชคันชักสะอึกหรือบางคนเคาเรียกวาคันชักสะอื้น ใช
ในการสีเพลงเศรา ๆ ก็มักจะตองใชคันชนิดนี้ การใชคันชักดังกลาวนี้ เราะจะตองเกร็ง
กลามเนื้อแขน แลวคอย ๆ เสือกคันชักเขาใหขาดเป็นหวง ๆ ฟังเหมือนเสียงสะอึก
เหมือนเสียงรองไหฮึก ๆ ๆ ๆ แตมีขอระวังอยูอยางหนึ่งในการเกร็งแขนใหดี ถาเกร็งไมดี
คันชักมันจะหนืด และไมพอในการสะอื้น พอสะอึกไปไดสัก 2-3 สะอึกมันจะหมดคันชัก
ดังนั้นตองชักคันชักใหยาว และตองใชคันชักเขา
15. การสีเก็บ คือ การสีดวยพยางคแถี่ ๆ โดยตลอดเป็นทํานองเพลง
16. สีนิ้วประ คือ การสีสายเปลาใชกลางนิ้วของนิ้วกลางแตะขึ้นลงที่สาย
17. สีครั่น คือ การใชนิ้วกดยืนเสียงตามดวยนิ้วกลางและใชนิ้วกลางเลื่อนขึ้นเลื่อนลง
18. การบรรเลงแลวเครื่องดนตรีเสียงเพี้ยนเกิดไดหลายอยาง พบไดในเครื่องดนตรีประเภทสีที่
19. ตองใชนิ้วกดเพื่อใหเกิดเสียง ซอจะเพี้ยนงายเพราะไมมีตําแหนงเสียงบอกอยางระนาด
จึงเพี้ยนไดงาย วิธีการแกไ ข คือ ใหผูเรียนสังเกตตําแหนงการใชนิ้วชี้ นิ้วกอย นิ้วนาง
และนิ้วกลางกดใหตรงตําแหนง หรือเพื่อให เกิดความแนนอนใหผูเรียนสามารถกําหนด
สัญลักษณแหรือทําเครื่องหมายไวที่สายซอ ในการกําหนดระดับเสียงตาง ๆ ทั้งสายทุมและ
สายเอก
20. การฝึกซอมการบรรเลงควรทําอยางคอยเป็นคอยไป โดยซอมจากแนวชา แนวปานกลาง
และแนวเร็ว และควรฝึกซอมหลาย ๆ ครั้ง ฝึกบอย ๆ จะชวยใหเกิดความแมนยํา จะทํา
ใหสามารถบรรเลงไดเร็วขึ้น ผูบรรเลงจะสามารถบรรเลงไดทันจังหวะ

เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทจะเข้
เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทจะเขสามารถจัดเป็นหมวดหมูไดดังนี้
วิธีการบรรเลง
1. การบรรเลงจะเขควรเริ่มตนจากการวางพื้นฐานที่ดี การจับเครื่องมือ การนั่ง การวางนิ้ว
การใชไมดีด การพันไมดีดและการไลเสียง พอไดการจับเครื่องมือที่ถูกตองแลว การฝึก
ปฏิบัติขั้นตอนตอมาคือ การไลเสียงจากเสียงต่ําไปเสียงสูงและการฝึกเสียงเขาออกเพียง
อยางเดียว การฝึกการดีดไมออกไมเขาตองใหมีน้ําหนักเทากัน
2. เมื่อไลเสียงจนเสียงไมบอดแลว จึงเริ่มตอเพลงโดยใชเพลงพื้นฐานก็คือ ตนเพลงฉิ่ง ซึ่ง
เป็นเพลงที่สามารถใชไลมือ ได การฝึกเพลงตับตนเพลงฉิ่ง จะชวยใหน้ําหนักไมดี ด
สม่ําเสมอ ผูฝึกควรใหแมนเสียง แมนนิ้ว
3. เทคนิคการรัว ฝึกโดยใหผูเรียนดีดออก-เขาตามจังหวะแลวใหเรงจังหวะออก-เขาใหมัน
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ถี่ขึ้น การรัวจะตองเริ่มรัวดวยไมเขาและจบดวยไมเขาเชนเดียวกัน
4. เพลงจากเพลงตนเพลงฉิ่ง ใหผูเรียนนํามาใชในการที่จะเรียนรูในเรื่องของกลุมตัวโนตใน
เรื่องของการใชเสียงที่ใชนิ้ว
5. จะตองการพัฒนาศักยภาพผูเรียนโดยการฝึกปฏิบัติซ้ํา ตองแมนนิ้ว แมนเสียง และจาก
ตนเพลงฉิ่ง เริ่มพัฒนามาใชกระทบสาย เริ่มใชการสะบัดเสียงเดียว การกระทบสาย
3 สาย
6. การดีดแบบดําเนินกลอนหลัก คือ ฝึกมือเพลงตับตนเพลงฉิ่งทุกคนทุกวัน
7. การฝึกดีดเพลงมูลงเพื่อเนนการใชนิ้ว แมนเสียงตามหลักการบรรเลงจะเขตามลําดับขั้น
8. การแปลทํานอง ทางฆอง ยึดทางฆองของวงปี่พาทยแในตับตนเพลงฉิ่งมาเทียบเคียงกับทาง
บรรเลงของจะเข เพื่อใหนักเรียนคํานึงถึงหลักและวิธีการตามจารีตของจะเขที่มีแนวดําเนิน
ทํานองเดิมไปตามทํานองเพลง และบรรเลงเป็นพวกหนาในวง
9. หนาที่ในวงดนตรี จะเขมีเสียงดังชัดเจน ดังนั้นตองรูหนาที่ของตนเอง จะบรรเลงกอน-หลัง
ในชวงใดตองแมนเพลงจะรัวตองรัวอยางหมดจด ตามหองเพลงที่ตนบันทึกโนตเป็นหลัก
จะสะบัดควรจะมาก-นอยเพียงใด ตองมีความชัดเจนและดําเนินทํานองหนัก เก็บบางไป
พรอมกับซอดวง
10. การฟังเป็นทักษะสําคัญในการเรียนและการบรรเลงดนตรีเป็นอยางยิ่ง เพื่อใหเขาใจถึง
วิธีการบรรเลง ขั้นตอน อารมณแเพลง

เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทปี่
เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทปี่สามารถจัดเป็นหมวดหมูไดดังนี้
คุณสมบัติของผู้เป่าปี่
1. ผูที่เรียนปี่จะตองเป็นผูที่มีปอดแข็งแรง ดังนั้นครูตองมีวิธีการที่เลือกผูที่จะมาเรียนปี่
โดยเฉพาะในการเลือกเด็กนักเรียนเพื่อเรียนปี่ ในสมัยโบราณการคัดเลือกเด็ก ครูจะให
นักเรียนวิ่งรอบสนามสองรอบ หากเด็กคนใดไมหอบแสดงวาปอดแข็งแรง แตหากคนใดมี
อาการหอบแสดงวาเด็กคนนั้นปอดไมแข็งแรง เพราะปอดเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับคนเปุาปี่
2. ผูที่เปุาปี่ไดจะตองมีความพรอม 2 อยางดวยกันคือ
ความพรอมภายใน
ความพรอมภายในไดแกความอดทนความละเอียดรอบครอบ ความเป็นผูมีเหตุผล
ความเป็นผูมีสติมีสมาธิดี ความสามรถในการตัดสินใจในการใชลิ้นปี่ และลิ้ นของ
ตนเองความสามารถในการใชนิ้วมือ รวมทั้งการใชอวัยวะในการหายใจใหเกิดลมเขา
ออกอยางเรียบสม่ําเสมอ
ความพรอมภายนอก
ความพร อ มภายนอกในที่ นี้ ห มายถึ ง การศึ ก ษาหาความรู จ ากครู ประสบการณแ
ตลอดจนอุปกรณแที่ใชในการบรรเลงแยกได 2 สวนคือ ความรู อุปกรณแ
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การตัดลิ้นปี่
1. อุปกรณแในการเรียนปี่ ปี่เป็นเครื่องดนตรีที่ตองอาศัยความพรอมจากอวัยวะตาง ๆ ของ
รางกายเขาชวย จึงจะเกิดเป็นเสียงได ซึ่ง ตางจากเครื่องดนตรีชนิดอื่น ที่ไ มใชเครื่องเปุา
นอกจากนี้ผูที่จะเปุาปี่ที่ดี จะตองทําการฝึกจนชํานาญและใชระยะเวลาในการฝึกฝนมาก
ในทางตรงกั นข า มถึ งแม ผู เ ปุา ปี่ จ ะมี ค วามชํ า นาญเพี ย งใดแต ถา คุ ณ ภาพของปี่ที่ เ ปุ า มี
คุณภาพดีไมเพียงพอสัดสวนที่ถูกตองก็ไมสามารถจะบันดาลใหเป็นเสียงที่ไ พเราะนาฟัง
และถูกตองขึ้นมาได
2. อุปกรณแการเรียนของปี่ที่สําคัญก็คือลิ้นปี่ ซึ่งทําจากใบตาล ใบตาลที่จะนํามาทําลิ้นปี่ควร
เลือกใบตาลที่หนา เพราะการใหเด็กฝึกกับลิ้นที่หนักจะทําใหเด็กนักเรียนฝึกเปุาไดเต็มที่
ทําใหไดเสียงที่ชัด
3. ลิ้นปี่เป็นอุปกรณแสําคัญยิ่งที่ผูเรียนเปุาปี่จะตองรูจักสรางดวยตนเองซึ่งจะตองใชวิธีเรียนรู
การฝึกหัดเป็นเวลานานพอสมควร วิธีการสรางลิ้นปี่ ลิ้นปี่เป็นอุปกรณแชิ้นสําคัญอันหนึ่ง ซึ่ง
ประกอบดวยสิ่งสําคัญ 3 สวน ไดแก 1. กําพวด ทําดวยโลหะทองเหลืองบัดกรีให เป็น
หลอด 2. ใบตาล 3. เชือกผูกลิ้นปี่ สวนประกอบทั้ง 3 นี้จะตองมีคุณภาพสัดสวนถูกตอง
ประกอบกับเลาปี่ที่มีคุณภาพ และผูเปุาที่มีความสามารถซึ่งจะสามารถบันดาลใหเป็นเสียง
ทั้ง 24 เสียงได การสรางลิ้นปี่เป็นงานที่ตองใชความประณีตละเอียดออน
4. ลิ้นปี่ที่ดีจะขึ้นอยูกับความหนาของใบตาล ความบาง กวาง แคบ สั้น ยาว ของกําพวด
ความออนแกของใบตาล ความเล็ก ใหญ ออน และแข็งของเชือกสิ่งเหลานี้จะตองใชขนาด
พอเหมาะทั้งสิ้น
5. เครื่องมือในการฝึกหัดตัดลิ้นปี่ประกอบดวย ใบมีด ใบตาล ไมฉนวน เชือก
6. เทคนิคการหาใบตาล ตองเป็นตนตาลที่ขึ้นในที่สูงแหงแลง ใบตาลตองเป็นใบตาลตัวผู
เนื้อละเอียดไมหยาบ ใบตาลจะแกรง แหงไมอมน้ํา ใบตาล
7. กําพวดปี่ การเลือกกําพวดตองเลือกดูกําพวดที่พอดี ถาเล็กเกินจะเปุาไมออก ถาหนักเกิน
จะทําใหผูเปุาเหนื่อยและแยขณะเปุา
8. ในการมัดลิ้นปี่ก็ตองใชดายดิบมาทําการควั่นเป็นเชือก เทคนิคในการฟั่นเชือกก็มี
หลากหลายไป สมัยปัจจุบันเคาก็เขาควั่นเชือกแบบโบราณ ควั่น 3 ทบ 4 ทบ ถึงจะนํามา
เขากัน เพื่อความแนนของเชือกใหใชสวานในการเขาเชือก เวลาควั่นก็อยาใหมันใหญเกิน
ถาใหญเกินมัดคอลนเชือกมีขนาดใหญมากไมสมดุลกับลิ้นปี่) พอลนแลวมันก็จะทําใหคอรั่ว
พอคอลิ้นปี่รั่วมันก็จะกินลม เราก็ตองควั่นนับเสนวากี่เสน แตวาเชือกของดายดิบก็ตอง
ประมาณสัก 3 เสนเวลาฟั่นเชือก นํามามัดตัดใหไดตามที่ตองการ
9. ลิ้นปี่ เมื่อเราทําเสร็จแลว เมื่อเราจะเปุาเสร็จเราควรนําไปลางใหสะอาด เช็ดใหแหง
ใสกลองใหลมถายเทได เพราะถามันอับมันก็จะทําใหเนาเหม็น และเมื่อเปุาเสร็จแลวอยา
ทิ้งลิ้นปี่ใหมันเกะกะคนเดินไปเดินมาอาจเหยียบทําใหลิ้นปี่เสีย
การนั่ง
เทคนิคการนั่ง การนั่งตองนัง่ พับเพียบ หลังตรงเพราะการนั่งหลังคอมจะทําใหระดับลมที่
ออกมาจากทรวงอกผานปี่ไดไมสะดวกหากนั่งถูกตองจะสามารถทําใหลมออกไดดี
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การระบายลม
1. เทคนิคการบรรเลงดนตรีไทยที่มาใชการเรียนการสอน การจับเครื่องมือแตละชนิดให
ถูกตอง การไลเสียงตองมีความชัดเจน เมื่อปฏิบัติไดคลองแลว จึงใหฝึกในรูปแบบทํานอง
เพลง และเมื่อนักเรียนสามารถปฏิบัติไดแลว ครูจะมีเทคนิคในการสอนอีกคือเรื่องการ
ระบายลม อาจจะฝึกดวยการใหนักเรียนเปุาหลอดกาแฟในแกวน้ํา เปุาแลวเสียงไม
หายขาดหรืออาจนําใบตองมาพันเป็นหลอดแลวหัดเปุา นี่คือวิธีการฝึกเทคนิคระบายลม
2. เทคนิคการฝึกหัดระบายลม การระบายลมเป็นลักษณะการเปุาปี่อยางหนึ่งที่มีขบวนการ
เป็นขั้นตอน จนสามารถสั่งเปลี่ยนลมไดตลอดเวลา โดยลมที่เปุาออกไปไมขาดชวงเลย เริ่ม
ตั้งแต
- เปุาลมตรงจากปอดของตนเอง ออกแรงเปุาประมาณครึ่งหนึ่ง
- นําลมที่เหลืออีกครึ่งหนึ่ง มาเก็บไวที่กระพุงแกม
- พองแกมของตนออกรับ
- ปิดชองทางเดินลมที่เชื่อมตอจากคอดานใน ลิ้นสําหรับปิดเปิดนี้จะมีอันเดียว เมื่อปิด
ชองระหวางปากไปสูหลอดลมเขาสูปอดแลว ชองลมจากจมูกเขาสูหลอดลมก็จะเปิด
ใหหายใจเขาสูปอดทางดานนี้
- เบงกลามเนื้อที่กระพุงแกม ดันลมในปากออกไป (ชองที่ลมออกแรงมากตองทําให
เป็นชองแคบ ๆ )
- ในขณะที่แกมเริ่มคัดลมออก ใหเริ่มหายใจเขาทางจมูก
- เมื่อหายใจสูดลมเขาปอดไดแลว ก็ปลอยออกสูชองเสริมลมในปากที่กําลังจะหมด
โดยเริ่มนําขั้นที่ 1 มาใชใหมใหตอเนื่องกันไปเป็นลําดับ ถาปฏิบัติดังนี้ก็จะสามารถมี
ลมเปุาออกทางชองปากไดตลอดเวลาซึ่งเรียกวิธเี หลานี้วา “วิธีระบายลม”
- สิ่งที่ควรระวังคือ ตองหายใจเขาปอดดวยความรวดเร็ว กอนที่ลมในกระพุงแกมจะ
- หมดลง เพราะถาหากหายใจเขาภายหลังลมในกระพุงแกมหมด จะทําใหลมที่เปุา
ออกจากปากขาดตอนลง การระบายลมนี้ ผูเปุาปี่ทุกคนจะตองฝึกจนชํานาญ จน
ระบายลมไดทุกเสียงและแยกการระบายลมออกจากการดําเนินทํานองเพลงได
(ขณะระบายลม การดําเนินทํานองเพลงจะตองไมหยุดชะงัก
เสียงของปี่
เสียงของปี่ในทั้งหมดมี 24 เสียง สามารถแบงเป็นกลุมได 3 กลุม โดยเรียงเป็นชวงดังนี้
1. ชวงที่ 1 ตั้งแตชวงที่ 1 - 6 เราเรียกวา เสียงตอหรือทางตอ เรียกวาเสียงชวงที่ต่ําลงไปถึง
เสียงต่ําที่สุด
2. ชวงที่ 2 ตั้งแตเสียงที่ 7 - 15 เรียกวาทางกลาง หมายถึงเสียงที่อยูตรงกลางไมสูงไมต่ํา
เป็นเสียงที่ใชมากที่สุดในการดําเนินทํานอง
3. ชวงที่ 3 ตั้งแตเสียง 15 - 24 เรียกวาเสียงแหบหรือทางแหบหมายถึงเสียงที่สูงไปถึงเสียงที่
สูงที่สุด

เทคนิคการบรรเลงดนตรีไทยที่นามาใช้ในการเรียนการสอน

หน้า 49

วิธีการบรรเลง
1. วิธีการไลเสียงตองไลทีละเสียง การไลเสียงตองใชระยะเวลานานซึง่ แตละคนจะใช
ระยะเวลาไม เทากันเพราะลมของแตละบุคคลมีไมเหมือนกัน น้ําหนักของลมที่เปุาออกมา
มีความแรงไมเทากัน
2. สําหรับเพลงแรกในการฝึกหัดนั้นคุณครูเทียบ คงลายทอง กําหนดใหผูเริ่มหัดเปุาปี่ทุกคน
เริ่มฝึกดวยเพลงเตากินผักบุงกอน เพราะเพลงนี้จะชวยใหผูเรียนรูอยางกวางขวาง ไดดีกวา
เพลงอื่นๆ จากเหตุผลดังนี้
- เพลงเตากินผักบุงเป็นเพลงที่ฝึกหัดการแจกนิ้วไดกวางขวาง ทั้งเสียงแหบ เสียงตรง
และเสียงตอ
- ประดิษฐแทํานองใหมีเสียงสั้นและยาวไดงาย
- เพลงนี้มี 3 ทอน แตละทอนมีความหมายไมมาก ทําใหสะดวกในการจดจํา
- เพลงเตากินผักบุง สามารถเปลี่ยนระดับเสียงจากเสียงในเป็นเสียงนอกไดงาย โดย
ฝึกใหผูเปุาไดรูจักการใชนิ้วและดําเนินทํานองเป็นอีกแบบหนึ่ง เพราะเมื่อเปลี่ยน
ระดับเสียงการดําเนินทํานองที่เคยสะดวกในทางในจะเกิดอุปสรรค 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 ทุกนิ้วตองกําอยูที่ไ มระนาด ทั้ง ซายทั้ง ขวา และ
ความยาวของการจับไมนั้นใหวัดจากกึ่งกลางผืนระนาดมาที่ปลายผืนระนาด และใหนิ้วชี้
อยูตรงที่ปลายผืนพอดี การจับจะไดลักษณะความยาวกําลังพอดี การจับไมควรคว่ํามือ
ลงกับผืน คว่ํามือแลวใหแขนตั้งฉากทั้งสองขาง
2. ในการจับไมในแตละแบบจะใหคุณภาพเสียงที่ไมเหมือนกัน การจับแบบปากไกจะให
คุ ณ ภาพเสี ย งที่ ห นั ก แน น การจั บ แบบปากกาจะให คุ ณ ภาพเสี ย งที่ ใ ส การจั บ แบบ
ปากนกแกวจะใหคุณภาพเสียงนุมนวล ซึ่งการจับนี้จะขึ้นอยูกับผูบรรเลง
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วิธีการบรรเลง
1. การฝึกระนาดเอก เริ่มจากการตีฉาก ตีฉากคือการที่ตีเสียงใดเสียงหนึ่งเป็นคูแปด แขนทั้ง
สองขางตีลงบนผืนพรอมกัน เมื่อตีฉากไดแลวขั้นตอไปใหเริ่มตีไลเสียงคูแปดขึ้นลง เมื่อ
ผานการตีฉากไดแลวตอไปคือการไลมือเพื่อใหเกิดความอดทนและความพริ้วไหว
2. เทคนิคการตีฉากในการบรรเลงระนาดเอก อันดับแรกจะตองใหเด็กนั่งตัวตรง แขนตองตั้ง
ฉากกับลําตัว ในการตีฉากมือทั้งสองขางตองลงพรอมกัน ขณะตีใหเด็กจัดระเบียบแขน
และน้ําหนักมือใหลงพรอม ๆ กัน เสียงที่ออกมาก็ตองดังเทากัน
3. การไลมือ วิธีการไลคือใหบรรเลงจากชา ๆ ไปเรื่อย ๆ แลวความเร็วจะเพิ่มมาโดย
อัตโนมัติ การตีฉากตองใหน้ําหนักมือเทากัน และควรใชเวลาในการตีไมต่ํากวา 2 ชั่วโมง
การตีนั้นเมื่อตีจนไดความเร็วสูงสุดแลวจึงจะหยุดตี ทําในลักษณะนี้ ทุก ๆ วัน หลังจาก
การไลฉาก สิ่งที่ตองปฏิบัติตอมาคือการไลแนว โดยการเริ่มตั้งตนจากจังหวะความเร็วที่
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 พยางคแใหถี่ที่สุด เร็วที่สุด เทาที่จะทําได
5. เทคนิคการกรอระนาดคือ การตีไปลงผืนระนาดโดยมือทั้งสองขางสลับกันโดยใหมือซาย
ลงก อนตามดว ยมือ ขวาสลั บกั น ใหยื นอยู ที่เ สีย งใดเสี ยงหนึ่ง การกรอที่ดี ตองมีค วาม
ละเอียด ความถี่ ความถี่ก็คือความเร็วและตองชัดเจน น้ําหนักมือทั้งสองขางตองเทากัน
ไมดังขางใดขางหนึ่ง การกรอตองใชกําลังจากลําแขน ถายโอนไปยังขอมือแลวสงผานไป
ยังนิ้วมือในการเกร็งกําลัง และบีบมือจิกนิ้วลงไปที่ไ มตี เพื่อจะชวยใหการกรอระนาดมี
น้ําเสียงมีคุณภาพเสียงที่ดี

เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทฆ้องวง
เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทฆองวงสามารถจัดเป็นหมวดหมูไดดังนี้
การนั่ง
เทคนิ คการบรรเลงฆอ งวงใหญ ลํา ดับ แรกคือ วิธี ก ารนั่ง การนั่ ง ก็ เช น เดี ยวกับ การบรรเลง
ดนตรีไทย คือ นั่งตัวตรง หลังไมงอ การบรรเลงฆองวงสวนใหญจะนั่ง ทาขัดสมาธิ นั่ง ตรงกลาง
ของฆอง
การจับไม้
วิธีการจับไม มี 3 แบบ คือ แบบปากกา แบบปากไก แบบปากนกแกว วิธีการบรรเลง
จะตองจับไมแลวคว่ํามือ อันดับแรกการเหยียดมือตองคว่ํามือใหแขนทั้งสองขางตรง ขนานกับลําตัว
วิธีการบรรเลง
1. วิธีการตีฆองวงใหญ ลักษณะการตีตองตีใหหนาไมตีตั้งฉากกับลูกฆอง ตีถูกตรงกลางปุุม
ฆองใหเต็มปื้น ใชขอมือและกลามเนื้อแขนเป็นหลัก ควรยกไมตีสูงพอสมควร (ประมาณ
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2.
3.

4.

5.

6.

6.
7.

5-6 นิ้วฟุต) ในขั้น 1-3 ขณะเตรียมปฏิบัติ หามใชขอศอกทาวไปสวนใดสวนหนึ่งของ
ฆองวง
การตีฉากเชนเดียวกับระนาด ลักษณะการตีฉากคือ ตี่คู 4 หรือคู 8 ก็ได การตีใหมือ
ทั้งสองขางตีลงไปที่ฆองใหเทา ๆ กัน เพื่อใหฟังแลวเป็นเสียงเดียวกันในการบรรเลงเพลง
แตละเพลง
วิธีการตีไลเสียงทีละมือขึ้นลงใชมือซายตีที่ลูกทั่ง (ลูกทวน) หรือลูกที่มีเสียงต่ําสุด ซึ่งอยู
ทางซายมือของผูบรรเลง และตีเรียงเสียงขึ้นไปจนไดคูแปดกับลูกทั่ง คือครึ่งวงของลูกฆอง
แลวเปลี่ยนไปใชมือขวาไลตอจนถึงลูกยอดหรือลูกที่มีเสียงสูงสุด ซึ่ง อยูทางขวามือของผู
บรรเลง และในทํานองกลับกันใชมือขวาตีที่ลูกยอดไลเรียบเรียงลงมาใหไ ดคูแปดกับลูก
ยอด แลวเปลี่ยนไปใชมือซายไลเรียงเสียงลงมาจนถึงลูกทั่ง
ตีไลเสียงสลับมือ การตีสลับมือซายมือขวาจากเสียงต่ําสุดไปหาเสียงสูงโดยใชมือซายตีลง
ไปกอนและตามดวยมือขวา เมื่อมือขวาตีถึง ลูกยอด (เสียงสูงสุด) ใหตีถอยลงมาโดยเริ่ม
ดวยมือซายตีลงที่ลูกกรองยอดกอน ตามดวยมือขวาตีลงที่ลูกยอดแลวตีสลับกับลงมาจนถึง
เสียงต่ําสุด
ในการฝึกตีฆองวงใหญแบบตีสองมือพรอมกันเป็นคูตางๆ มีวิธีการตีแบบตาง ๆ ดังนี้
- ลงน้ําหนักมือเทากัน ใชมือซายและมือขวาตีลงไปที่ลูกฆองพรอมกัน โดยใชน้ําหนัก
มือทั้งสองเทากัน
- เนนน้ําหนักมือขวามากกวามือซาย ใชมือซายและมือขวาตีลงไปที่ลูกฆองพรอมกัน
ทั้งสองมือโดยเนนน้ําหนักมือขวาที่ตีลงไปใหดังชัดเจนกวามือซายเล็กนอย
- เนนน้ําหนักซายมากกวามือชวา มือซายและมือขวาตีลงไปที่ลูกฆองพรอมกันทั้งสอง
มือโดยเนนน้ําหนักมือซายที่ตีลงไปใหดังชัดเจนกวามือขวาเล็กนอย
การตีกรอคูตาง ๆ
- ลงน้ําหนักมือเทากัน โดยการใชมือซายตีลงกอนแลวตามดวยมือขวาสลับกันใหเกิด
พยางคแถี่ ๆ ลงน้ําหนักมือขวามากกวามือซาย วิธีตีใชมือซายตีลงกอนแลวตาม
ดวยมือขวาสลับกันไปเกิดพยางคแอื่นถี่ๆ แตใหมือขวามีน้ําหนักมากกวามือซาย
เล็กนอยโดยใหจบดวยมือขวา
- ลงน้ําหนักมือซายมากกวามือขวา วิธีตีใชมือซายตีลงกอนแลวตามดวยมือขวา
สลับกันใหเกิดพยางคแถี่ๆ เนนน้ําหนักมือซายใหดังชัดเจนมากกวามือขวาเล็กนอยโดย
ใหจบลงดวยมือขวาตีสะบัดขึ้นลงการใชมือซายตีลงไปหนึ่งเสียงและตามดวยมือขวา
สองเสียงโดยใชความเร็วพอประมาณและในทางกลับกันใชมือขวาตีลงไปหนึ่งเสียง
และตามดวยมือซายสองเสียงดวยความเร็วพอประมาณทั้งแบบการตีเรียงเสียงและ
ขามเสียง
การตีประคบมือ การตีประคบมือเราตีเพื่อเวลาบรรเลงเป็นวงเสียงจะไมดังเกินไปแลวกลบ
เสียงเครื่องดนตรีอื่นๆ เพื่อใหเกิดความไพเราะยิ่งขึ้นหรือควบคุมจังหวะไดประคบมือ คือ
การตีลงไปเหมือนตีกด เพื่อใหเสียงไมกระจายหรือวาเสียงดังเกินไป
การตีสะบัด คือ การตีพยางคแมากกวาเก็บ การปฏิบัติของฆองโดยมากจะเป็นการปฏิบัติ
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ขึ้นลง3พยางคแหรือสามเสียงนั่นเอง วิธีการตีจะใชมือซายตีลงไปหนึ่งเสี ยง ตามดวยมือ
ขวาสองเสียง ใชความเร็วพอประมาณ และในทางกลับกันใชมือขวาตีลงไปหนึ่งเสียงและ
ตามดวยมือซายสองเสียง
8. การกรอ คือ การตีสลับมือซาย-ขวา แบบถี่ๆและเร็วๆ ปกติจะเอามือซายลงกอน และตี
สลับมือใหมีอัตราและเสียงที่เทากัน
9. การกวาด คือ การตีลากหัวไมผานปุุมฆองไปใหตรงคู 4 หรือ คู 8 โดยกวาดจากซายไป
ขวา หรือวาจากขวาไปซายก็ได
10. การตีไขว คือการตีโดยมือทั้งสองมีลักษณะไขวกัน จะเอามือซายไขวมือขวาหรือเอามือ
ขวาไขวมือซายก็ได
11. ตีประคบมือขวา
- ตีหนึบ ใชมือขวาตีลงไปปุุมของลูกฆอง แลวยังคงวางแตะไว คือ ไมยกมือและไม
กดมือที่ลูกฆอง
- ตีหนับ ใชมือขวาตีลงไปที่ปุมของลูกฆองแลวยกไมตีขั้นเพียงเล็กนอย เพื่อใหเกิด
เสียงกองกังวาน พอประมาณแลวจึงใชไมตีกดลงเพื่อหามเสียง
- ตีหนอด ใชมือขวาตีลงไปที่ปุมของลูกฆอง แลวยกไมตีขั้นเพื่อใหเกิดเสียงดังกังวาน
ยาวพอสมควร แลวจึงใชไมตีกดหามเสียง
- ตีโหนง ใชมือขวาตีลงไปที่ปุมของลูกฆองดวยการใชกําลังแขนและขอมือชวยเนน
ใหมีเสียงกังวานแลวรีบยกมือขึ้นทันที

เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องหนัง
เทคนิคการบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทฆองวงสามารถจัดเป็นหมวดหมูไดดังนี้
การทาจ่ากลอง (ข้าวสุกติดตะโพน)
1. การฝึกตะโพนไทยเบื้องตน กอนเริ่มฝึกหัดจะตองเตรียมอุปกรณแในการเรียน คือ จา
กลองหรือขาวสุกติดตะโพนซึ่งในสมัยกอนจะใชวัสดุจากธรรมชาติ
2. การทําขาวสุกติดตะโพนจะใชขาวสุกและขี้เถา ส่ําหรับวิธีทํานั้นจะตองใชขาวสุกที่หุงใหม
มาผึ่งไวใหเย็น ขาวสุกควรจะใชไดหลายอยางแลวแต จะเลือกใช ถาเป็นขาวตาแหงก็จะ
ไมคอยเหนียว ถาเป็นขาวหอมมะลิก็จะเหนียว แตที่นิยมมักใชขาวหอมมะลิมันมีน้ําหนัก
กํา ลั งดี สว นขี้ เถ า จะต องเป็ นขี้ เ ถ าจากตน ไมต ระกูล ปาลแม ได แ ก มะพร า ว ตาล
ตนปาลแม นํามาเผาใหเป็นขี้เถา จะใชกิ่งสดหรือแห งก็ได โดยเฉพาะมะพราวสามารถ
ใช ได ทั้ง กา น ไดทั้ งใบ หรือ วา สว นที่ เป็ นตะโหนกที่ เป็ นส วนที่ติ ดกั บลํ าต นก็ สามารถ
นํามาใชได ตาลก็เชนเดียวกันสามารถนํามาใชไ ดหมด เวลานํามาเผาไฟควรนํามาเผา
หลาย ๆ สัก 4-5 กานเป็นอยางนอย เพราะเวลาเผาแลวจะเหลือขี้เถาเพียงนิ ดเดียว เมื่อ
เผาเสร็จเป็นขี้เถา ขั้นตอนตอไป เราก็ตองรอใหขี้เถานั้นเย็นตัวกอน แลวก็นํามารอน
ดวยกระชอนหรือผามุง รอนเอาเฉพาะขี้เถาที่เป็นผงละเอียด เมื่อไดขี้เถาที่ละเอียดเสร็จ
แลว อันดับตอไปก็จะนําขาวสุกที่ผึ่งไวนํามาบดผสมกับขี้เถา เวลาบดก็ตองคอย ๆ บดที
ละนอย ไมควรบดทีละมาก ๆ เพราะวาขาวสุกมันจะเป็นเม็ด ถาเราบดทีละนอย เชน
เทา ๆ หัวแมมือ คอย ๆ บดทีละนิด ทีละนิดจะทําใหขาวออกมาละเอียด จากลองที่บด
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3.
4.
5.
6.

7.

ได ละเอี ย ดก็ จ ะเป็ น จ า กลองที่ ดี เวลาไปติ ด ก็ จ ะไม มี ปั ญ หามั น จะโปร ง โปร ง ในที่ นี้
หมายความว า เวลาเราตีไ ปมันทํา ใหเกิ ดอากาศที่ดา นในของขาวสุกที่ติ ดกับตั วกลอง
ฉะนั้นถาเราบดละเอียดดีเขากันดีระหวางขาวสุกกับขี้เถาก็จะมีปัญหานอยในการนําไปใช
ปัจจุบันจะใชกลวยตากมาบดละเอียดมาติดแทนเนื่องจากทําไดงายกวา
การทําจากลอง ยังสามารถใชกะลามะพราวและเปลือกมะพราวไดเชนกัน
การบดจะตองบดใหขาวเป็นเนื้อเดียวกับขี้เถา และตองมีความนิ่มใกลเคียงกับใบหูของเรา
เมื่อนําจากลองไปใชติดตะโพนหรือกลองตางๆแลว ขาวสุกหรือจากลองก็จะแหง วิธีตาม
แบบโบราณคือไมใชน้ําแตจะใชน้ําลายของตนเองไปแตะที่จากลองเพื่อใหจากลองนั้นมี
ความออนตัว ถาใชน้ําจะทําใหจากลองเสีย
การที่จะทําใหจากลองมีอายุการใชงานไดนานนั้น เวลาบดจากลองเรียบรอยกอนนํามาใช
งานใหแบงจากลองไวสวนหนึ่งใหมีขนาดเทาหัวแมมือ แลว นําจากลองที่เราแบงไวมาบด
ผสมกับขาวสุกใหมและขี้เถาใหม บดโดยละเอียด ขาวที่จะใชก็ตองเป็นขาวแบบเดียวกับ
กอนแรก บดผสมกับกอนที่เราแบงไวแลว ก็จะทําใหจากลองอยูไ ดนานเป็นเทาตัว ทํา
อยางนี้ทุกครั้งไปหนึ่ง โดยมากจากลองจะอยูไดสักประมาณ 2 – 3 วันก็จะเสีย ถาใชวิธี
นี้ก็จะทําใหจากลองอยูไดประมาณ 1 อาทิตยแถึงจะเสีย
การเก็บรักษาจากลองคือ ไมใหถูกอากาศ เมื่อใชแลวรีบนํามาบดนํามานวดใหมันออนตัว
แลวก็นํามาเก็บโดยการใสถุงหรือกลองที่ไมมีอากาศเขา

การติดจ่ากลอง
1. วิธีการติดจากลองในขั้นแรก แบงจากลองเป็นกอนเล็ก ๆ แลวก็มาติดที่บริเวณที่ใชลักทา
บริเวณจากลองตรงกลาง เวลาติดใหใชหัวแมมือบี้ขาวสุกใหติดกับหนังหนากลอง ใหทั่ว
ใหเป็นรูปวงกลมที่เราตองการ เสนผานศูนยแกลางก็คงประมาณสัก 2 นิ้ว คอย ๆ ติดทีละ
นอย ติดไปแลวก็ลองเสียงไปวาเสียงที่ออกมาไดตามที่เราตองการหรือไม ถามีความ
กังวานดีที่สุดก็ถือวาใชได ถาติดไปแลวเสียงที่ออกมากังวานนอย แสดงวาเราติดขาวสุก
มากไปก็ตองเอาออก แตถาติดนอยเกินไปจะทําใหไมถึงเสียงและเสียงจะไมหนักแนน
แลวการติดหนากลองเราติดที่หนาลุย คือหนาใหญหรือที่เราเรียกวาหนาเทงนั่นเอง
2. การเทียบเสียงตะโพน มักนิยมเทียบกับฆองวงใหญลูกที่ 16 ลูกที่ 15 ลูกที่ 14 ถาเสียงของ
ตะโพนต่ํากวาลูกที่ 14 แสดงวาตะโพนหยอน หนาหยอนนั้น มีวิธีการที่ทําใหหนาตึงขึ้น
จะตองใชการสาวใหตึง
3. ในการติดจากลองไปที่ตะโพน ก็วิธีการติดก็คือติดเขาไปอยางละนิด ติดไปแลวก็ใชหัวแม
มือกดลงไปที่ขาวสุกบริเวณจากกลองใหเป็นรูปวงกลม และติดใหทั่ว แลวขั้ นตอนตอไปถึง
จะเอากอนขาวสุกติดเพิ่มเขาไป เพิ่มเขาไป วิธีการนี้ก็จะทําใหขาวสุกกลองกับหนากลอง
เนี่ยติดกันเป็นอยางดี ปูองกัน การโปุง การโปุงถาเกิดขาวสุกกับกลองมันไมติดกันมันโปุง
ขางในเสียงตะโพนออกมาก็จะอับไมกังวาน ตีไปก็จะหลุดจากหนากลองได ขั้นตอนการ
ติดก็มีความสําคัญ จะตองไดเสียงที่กังวานที่สุด สั่นสะเทือนที่สุด และเสียงไมทึบตองเป็น
เสียงที่ใส
4. สําหรับหนามัดของตะโพนไทย ถาเสียงมันสูงเกินไปวิธีแกไขก็คือ ตองนําขาวจากลองมาติด
เพื่อใหเสียงต่ําลง ก็จะไดเสียงที่เพราะขึ้น
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การนั่ง
การนั่งจะตองนั่ งตัวตรง ขัดสมาธิ ลําตัวอยูตรงกลางตะโพน หนาอกอยูหางจากตะโพน
ประมาณ 1 คืบ
วิธีการบรรเลง
1. การฝึกหัดตะโพนไทยเบื้องตน เวลาเราฝึกหัดก็ฝึกเสียงเป็นพื้นฐานซึ่งมีดวยกันประมาณ
ไมกี่เสียงแตเสียงหลักๆ เสียงจากหนามัด เสียงของตะโพนหนาเล็ก ก็มีเสียงที่เป็นเสียง
พื้นฐาน ก็คือ เสียงติง เสียงตุ฿บ และเสียงของหนาเทงหรือหนาใหญก็คือเสียงเทง เสียงถะ
เสียงปฺะ สามเสียงนี้เป็นเสียงหลัก ตองปฏิบัติในเสียงพื้นฐานนี้ใหชัดดเจนเมื่อชัดเจนดีแลว
ทั้งหาเสียงนี้ ถึงจะฝึกปฏิบัติผสมเสียง การผสมเสียงก็คือ ตีทั้งหนามัดหนาเทงอาจจะตี
พรอมกันหรืออาจจะเลื่อมล้ํากันเล็กนอยก็ได
2. การฝึกหัดตะโพนเบื้องตนใหนักเรียกฝึกหัดทั้งหมด 5 เสียงหลัก ก็คือ เสียงติง เสียงตุ฿บ
เสียงปฺะ เสียงเทง เสียงถะ นี้เป็นเสียงพื้นฐานกอนที่จะไปตีหนาทับตาง ๆ เมื่อนักเรียน
สามารถทําไดชัดเจนแลวจึงจะขยับไปปฏิบัติที่ผสมกัน 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 จังหวะหนาทับที่เป็นหลักก็คือ หนาทับปรบไก หนาทับสองไม เป็นพื้นฐาน
นักเรียนก็ตองสามารถปฏิบัติได
4. เมื่อนักเรียนสามารถตีหนาทับปรบไก หนาทับสองไมไดดีแลว ก็ตองใหฝึกหนาทับที่มี
กลองทัด เชน เพลงเหาะ เพลงกลม เพลงกราวใน เพลงกราวนอก เพลงเขามา น
เพลงเสมอ ซึ่ ง ล ว นแล ว แต อ ยู ใ นโหมโรงเย็ น ผู เ รี ย นจะต อ งฝึ ก หั ด หน า ทั บ ที่ อ ยู ใ น
โหมโรงเย็น อาจจะเริ่มจะสาธุการ เรียงลําดับไปจนจบโหมโรงเย็น แตวิธีการที่จะให
ผูเรียนปฏิบัตินั้นก็ตองคํานึงถึงความชัดเจนเป็นหลักสําคัญ ตองตีใหชัดเจนเมื่อชัดเจนดี
แลวจะเพิ่มเติมเทคนิคตาง ๆ
5. การตีกลองทัดก็ตองกะระยะของหนากลองกับไมตีที่จะลง ตองใหลงที่หนากลองในสวนที่
เหมาะสมถาเราใชไมกลองตีที่กลองทัดตรงกลางเสียงมันก็จะไมเพราะ มันก็จะไมนุมนวล
ฉะนั้นตองคาดคะเนระหวางไมกลองที่จะลงตองกะระยะอยาตีตรงกลางและตีตรงริม
6. การใชไมตีกลองควรใหหางจากกึ่งกลางประมาณ 2-3 นิ้ว ถาตีกึ่งกลางหนากลองเสียงที่
ออกมาจะไมไพเราะ นอกจากนั้นตองตีประคบมือไมตีแรงเกินไป และกอนตีผูตีกลอง
จะตองทดลองกอนวากลองใบที่เราจะตีมีเสียงดังไพเราะที่จุดไหนของหนากลอง
7. การตีผสมเสียง คือตีมือซายและมือขวาผสมกันแลวเป็นเสียงพรึง เสียงเพริ่ง เสียงพรืด
เสียงเพริด ตอมาใหหัดตีตะโพนมีกลองทัดเขาดวย เชน เพลงลา เพลงเสมอ เพลงโอด เป็น
เพลงสั้นๆ จังหวะสั้น ๆ กอนและก็เพลงประเพลงเดินไมเดิน เชน เพลงกลม เพลงกราว
ใน หัดจนแมนยําดีจึงจะไปหัดเพลงที่มีความยาวมากขึ้น เชน เพลงสาธุการ เพลงตระ
โหมโรง เพลงชํานาญ จนมีความชํานาญ สามารถตีได เสียงชัดเจน 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 หนาทับสมิง ทอง หนาทับจําปาทองเทศ เป็น ตน เมื่อเห็นวานักเรียนได
หนาทับมากขึ้น ๆ ก็จะตองตอประกอบการแสดงโขนละคร เชน หนาทับเพลงโอด หนา
ทั บ เพลงตระนิ มิ ต ร หน า ทั บ เพลงตระบองกั น ถ า เห็ น ว า นั ก เรี ย นสามารถที่ จ ะ
ประกอบการแสดงชุดงาย ๆ หรือโขนตอนงาย ๆ ไดแลว ควรเพิ่มหนาทับที่เป็นหนา
พาทยแระดับสูงขึ้นมา เชน เพลงคุกพาทยแ เพลงโลมตระนอน มือตะโพนที่ใชในการพากยแ
โขน ซึ่งเป็นมือที่จะตองใชเทคนิคเพิ่มเติมเขาไป และตอหนาทับที่เป็นหนาทับที่ใชกับการ
ออกกราวตรวจพล ไมวาจะเป็นตรวจพลลิง ตรวจพลยักษแ กราวพระตาง ๆ ที่จะตองใช
หนาทับตะโพน กลองทัด นอกจากนั้นผูบรรเลงหนาทับประกอบการแสดงโขนละคร
จะตองมีความสามารถในการจดจําทารําของผูแสดงไดอีกดวย
9. เมื่อสามารถบรรเลงหนาตะโพนและกลองทัดไดแลว ควรใหเรียนรูกลองและหนาทับที่ใช
ประกอบการแสดง โขน ละคร รํา ระบํา เชน หนาทับพิเศษของกลองแขก ไดแก
หนาทับระบําสี่บท หนาทับโทนชาตรี ไดแก กินรีรอน มโนราหแบูชายันตแ เป็นตน เพราะ
เป็นสิ่งที่ยากขึ้นไปอีก ขั้นหนึ่ง
10. เพิ่มเติมการบรรเลงที่เป็นเครื่องประกอบจังหวะที่ใชประกอบเพลงภาษา เพลงที่บรรเลง
ในงานศพ เชน กลองยาว ตะโพนมอญ โทนชาตรี ต฿อก แตเว จะตองฝึกหัดไว เพราะวาจะ
ไดใชงานมากขึ้น นอกจากจะรูหนาทับตางๆแลว ยังจะตองรูไปอีกวาวงแตละวงใชเครื่อง
ประกอบอะไรบาง
11. การฝึกกลองแขกนั้นใหฝึกตีหนาตาน หนาติงของตัวผู หนาทั่มหรือหนาตุม ใหฝึกตีให
ชัดเจนโดยหนาตานนั้นใชเพียงนิ้วตีที่หนาใหเสียงดังพอประมาณ สวนหนาติงใชนิ้วทั้งสี่นิ้ว
(ยกเวนนิ้วโปูง) ตีไปที่หนาติง กลองแขกตัวเมียก็ฝึกเหมือนกัน หนาตานจะใชเพียงนิ้วเดียว
นิ้วชี้หรือกลางก็ได สวนหนาทั่มนั้นใชนิ้วทั้งหานิ้วประกบกันแลวตีไปที่หนากลอง พอหัด
จนเสียงดีแลวจึงเริ่มตอหนาทับ
12. การตอหนาทับจะตอหนาทับเบื้องตนกอน เชน หนาทับปรบไก หนาทับสองไม โดยฝึกใหตี
เขาและตี ประกอบเพลง โดยครูผูสอนจะยกตัว อยางเพลงมาพรอ มกับอธิบายเบื้องต น
จากนั้นครูผูสอนก็จะบรรเลงเพลงและใหผูเรียนฝึกตีเขากับเพลง
13. การฝึกการบรรเลงเครื่องหนังสามารถที่จะบรรเลงหนาทับตาง ๆ ได เราก็ฝึกลองตีหนาทับ
เขา กับการ ขั บ รอ ง โดยเริ่ มจากเพลงสองชั้น งายๆ เชน เพลงแขกบรเทศ กลอมนารี
สุดสงวน เมื่อบรรเลงเขากับการขับรองเพลงงาย ๆ ได ก็พยายามลองตีประกอบการขับ
รองเพลงสามชั้น สองชั้น และชั้นเดียว ครบเป็นเพลงเถา เห็นวาสามารถปฏิบัติไดเป็น
อยางดีก็เพิ่มเติมในการรองเพลงที่ยากขึ้นไป เชน เพลงจําปาทองเทศ เพลงสมิงทองมอญ
เพลงซึ่งมีหนาทับที่ยาวขึ้น เชน หนาทับระบําสี่บท ซึ่งประกอบไปดวยดวยเพลงพระทอง
เบาหลุด บาหลิ่ม สระบุหรง บรรเลงหนาทับกลองแขกเขากับการขับรองและการบรรเลง
ซึ่งก็เป็นขั้นที่สูงขึ้นไป ยากขึ้นไป เมื่อสามารถตีกลองประกอบการบรรเลงและการขับรอง
ไดเป็นอยางดีแลว ควรเพิ่มเติมในการบรรเลงที่เกี่ยวกับการแสดง อยางเชน การแสดง
กระบี่กระบอง เป็นตน
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14. การเพิ่มเติมการบรรเลงเขากับการขับรองเพลงงาย ๆ ถึงเพลงที่ยากขึ้น เชน เพลงระบํา
สี่บท แลวเรียนรูเกี่ยวกับเพลงกระบี่ก ระบอง ซึ่งแตละเพลงจะเป็นเพลงที่ใชหนาทับ
กลองแขก เราควรเพิ่มในเรื่องหนาทับของกลองแขกเขาไป อาจเป็นหนาทับสองชั้น เชน
หนาทับลงสรง หนาทับสมิงทอง หนาทับสระหมาประกอบดวยโยนแปลง เพราะหนาทับ
นี้ตองนําไปใชประกอบการแสดงกระบี่กระบอง เมื่อเรียนหนาทับสระหมาชวงแรกจะให
เรียนหนาทับสระหมาไทยซึ่งมีความยาวอีกหนาทับหนึ่งเลยทีเดียว
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กิจกรรมเสนอแนะ
ในการจัดการความรูเรื่อง เทคนิคการบรรเลงดนตรีไ ทยที่นํามาใชในการเรียนการสอน ได
รวบรวมองคแความรูที่เกี่ยวของกับเทคนิค การบรรเลงดนตรีไทยแตละประเภทไว ซึ่งเป็นประโยชนแตอ
ครูผูสอนสาขาดุริยางคแไทยเป็นอยางมาก และเนื่องจากในจังหวัดสุโขทัยมีโรงเรียนที่สงเสริมสนับสนุน
ใหมีการจัดการเรียนการสอนในดานดนตรีไทย ซึ่งบุคลากรของแตละโรงเรียนเป็นผูที่ มีใจรักในการเลน
ดนตรีมาทําการเรียนการสอน หลักการตาง ๆ ที่มีความลึกซึ้งอยางเรื่องเทคนิคการบรรเลง จึงควรมี
การเผยแพรการจัดการความรูเรื่องเทคนิคการบรรเลงดนตรีไทยที่นํามาใชในการเรียนการสอนใหแก
โรงเรียนตาง ๆ ในจังหวัดสุโขทัยไดนําไปใช เพื่อใหบุคลากรของโรงเรียนตาง ๆ ไดเกิดแนวทางใน
การสอน และแนวทางในการบรรเลงมากขึ้นและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
Tacit Knowledge ในกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้
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ครั้งที่ 1
รอบที่ 1
นายบัณฑิต ศรีบัว
กอนอื่นก็ เวลาจะเขาเรียนเราก็ตองใหเด็กหัดนั่งกอนครับ วิธีการนั่งมีอยู 2 อยาง อันนี้อาง
ไดเลย อ.ประเวท เป็นคนบอกเอง เมื่อกอนนี้ไมมีใครบอก ผูชายหรือผูหญิงที่สีซอดวงจะตองนั่งพับ
เพียบเอาเทาไปดานซายเพื่อใหกระบอกซอสูง กว าขาทางดานขวา เวลาคันชักสีแลวมันจะไมติดทาง
ดานขวา ซอจะอยูสูงขึ้น อันนี้เป็นวิธีของคนโบราณเลย สวนซออูเราจะตองหัดใหเด็กนั่งพับเพียบเอา
เทาไปทางดานขวา เพราะเวลาตั้งกับขาแลว ซออูมันจะสูงพอดี มันไมสูง เกินไป อันนี้ถาเรียนครั้ง
แรกจะใหฝึกอยา งนี้ แต โดยอนุ โลมเวลาเด็กมัน เมื่อยมัน ทําอะไรก็เราก็ ใหมันสับ เปลี่ยนตามความ
เหมาะสม สวนซอที่หามแตก็ไมไดวาไมใหใชคือ 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 อันที่ 2 ก็คือ นิ้วนางกับนิ้วกอยลงไมได เสียงเพี้ยนแนนอน เด็ก
ตองยกซอเพื่อใหนิ้วลงลึกได ทีนี้จับคันชัก จับคันชักใชมือขวาจับ มือขวาจับ จับขนาดไหน เด็กเรา
เดี๋ยวนี้มันแย จับมีคันชักเมตรนึงจับซะ 50 เซ็นแลว วิธีการจับคันชักก็คือ 1 คว่ํามือเอามือนิ้วกอยไป
ชนหมด พอชนหมดคันชักพลิกมา จบเลยแคนี้ แตก็ไมรูวาเด็กเดี๋ยวนี้มันทํากันหรือเปลา

นายอดุลย์ สิงเหม
เทคนิคการบรรเลงดนตรีไทยที่นํามาใชในการเรียนการสอน 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 วิธีการแกไอพวกหลัง คอมคือตองนั่งพับเพียบ วิธีการไอพวกนั่ง หลัง คอมเนี่ยนะ
สวนมากเด็กมันตองเอาความสบาย อันนี้ตองพื้นฐาน ตองเอาใหไดกอน ตองนั่งพับเพียบ การไลเสียง
ปี่กอนเปุาปี่ ก็ตองเวลาคัดเด็ก สมัยโบราณเคาตองมีคัดเด็ กนะ ใหวิ่งรอบสนาม ดูสัก 2 รอบ ดูวา
เด็กคนไหนมันหอบเยอะ วิ่งแลวหอบเยอะแสดงวาปอดไมดีละ การเรียนเครื่องเปุา ปอดสําคัญมาก
ถาคนไหนปอดแข็งแรง วิ่งสองสามรอบนี่ไมมี ไมมีเหนื่อย ไมมีหอบ แสดงวาปอดทํางานไดดี

ว่าที่ร้อยตรีบงกฎ เขียนเจริญ
เทคนิค การบรรเลงระนาดเอกนะครับ เทคนิ ค การบรรเลงระนาดเอกนี่เ ริ่ม จาก ขั้น แรก
ลักษณะของการนั่ง นั่งขัดสมาธิ ตัวตองตรงใหอยูกึ่งกลางระนาดเอก รางระนาดนะ ไมเอียงไปขางใด
ขางหนึ่ง พอนั่งไดทีแลวเริ่มจับไม โดยมีลักษณะการจับไมอยู ที่ใหฝึกมีอยู 3 ชนิด 3 แบบนะครับ คือ
แบบปากไก แบบปากกา และปากนกแกว ตามแตถนัดของเด็กที่จะฝึกนะ เมื่อจับไดแลวก็ วิธีการ
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จับนะครับใหไมระนาดอยูตรงกลางรองฝุ ามือพอดีนะครับ ใหไมระนาดพาดกลางรองแลวกําใหมิดนะ
ครับ กําใหทุกนิ้วตองกําอยูที่ไมระนาด ทั้งซายทั้งขวา และความยาวของการจับนั้นใหวัดจากกึ่งกลาง
ผืนระนาดมาที่ปลายผืนระนาด และใหนิ้วชี้อยูตรงที่ปลายผืนพอดี การจับจะไดลักษณะความยาว
กําลัง พอดี นะครับ การจับไม ควรคว่ํามือลงกับ ผืนนะครับ คว่ํ ามือแลวใหแขนตั้ ง ฉากทั้ง สองขา ง
นั่งตัวตรงหนาไมกมมองผืนระนาดใหใช วิธีการชําเลือง ชําเลืองมองผืนเฉย ๆ ซึ่งจะทําใหบุคลิกและ
ทาทางนั้นดูสงางามนะครับ การฝึกระนาดเอกขั้นแรก เริ่มจากการตี ฉาก คือการที่ตีเสียงใดเสียงหนึ่ง
เป็นคูแปด ใชคูแปด แขนทั้งสองขางตีลงผืนระนาดใหพรอมกัน โดยใหเสียงออกมาพรอมกัน ไมหนัก
ขางใดขางหนึ่ง ตีฉากจนกระทั่งมือทั้งสองขางลงพรอมกันแลว เสียงเทากันแลว ขั้นตอไปใหเริ่มตีไ ล
เสียงคูแปด ขึ้นลง เสียงสูงเสียงต่ํา โดยใชลักษณะการตีฉากใหเกิดความชํานาญ พอเกิดความชํานาญ
เสร็จแลว ขั้นตอไปอีกขั้นของการไลเสียง คือการไลมือเพื่อใหเกิดความอดทนและความพริ้วไหว

นางมัณฑนา จันทร์เสม
เทคนิคการบรรเลงจระเข ก็เหมือนกับการบรรเลงทั่วไปก็คือวา ดนตรีไทยก็จะมีรูปลักษณะ
แลวก็หลักการจะเหมือนกันทุกเครื่องมือ ก็คือ จะเนนความสวยงาม ทานั่ง การปฏิบัติเบื้องตน จะ
เนนเรื่องของลักษณะการจับเครื่องมือที่เนนความสงางามเป็นหลักนะ ครั้งแรกเลย กอนที่จะใชเทคนิค
การบรรเลงกับเด็ก ครูก็ตองสอนการฝึกหัดเบื้องตนกอน ซึ่ง การฝึกหัดเบื้องตนก็จะมี 1. การจับ
เครื่องมือ มีทานั่ง การวางนิ้ว การใชไมดีด การพันไมดีด และก็การไลเสียง อันนี้คือองคแประกอบที่
สําคั ญ เลยนอกจากทา นั่ง ที่สงา งามแล ว จะต อ งฝึ กพั นไมดี ดก อนจระเข ฝึก พัน ไม ดีด ปฺุบ ก็ท าจั บ
ตําแหนงของมือซายจะอยูตรงไหน มือขวาอยูตรงไหน มือซายเวลากดที่บนนมจระเข จะตองอยู
ตําแหนงนิ้วอยูตรงไหน แลวทาที่กด ทาที่กดลงไปจะตองโหยงนิ้วมือซาย แลวนิ้วหัวแมมือจะตองแตะ
อยูขางจระเขตลอด เพื่อใหนิ้วสวยงาม แลวก็เพื่อแกปัญหาสําหรับคนที่นิ้วยาวเกินไป จริง ๆ แลว
นิ้วก็เป็นอุปสรรคในการดีดเหมือนกัน เนื่องจากวา ถานิ้วยาวเกินไป เด็กบางคนนิ้วเคายาวมาก ถา
ไมใหโหยงนิ้วขึ้นมา นิ้วเคาก็จะเกงกางเกะกะ แลวมันก็จะทําใหนิ้วมือหัวแมโปูงมือยกขึ้นมามันจะทํา
ใหไ มสวย แลวการวางนิ้วอีกอยางนึง ก็คือ นิ้วมือขวา การวางมือขวา ตําแหนง ที่วางก็ตองอยูตรง
กลาง เนื่องจากวาไมดีดที่ใชก็จะมากระทบกับนมสุดทายคือ เสียงซอลสูง ถาไมอยูตําแหนงที่มันตรง
กลาง กึ่งกลางของหัวจะเข พอดีไดการจั บเครื่องมือที่ดูแลววาเด็กทําไดแลว ก็เริ่มไลเสียง การไล
เสียงก็จะเหมือนกันก็คือวา ไลเสียงไมออกไมเขา อยางเดียวกอน ไลเสียงจากเสียงต่ํา ไปหาเสียงสูง
ซึ่งจระเข เสียงต่ํานมจะสูง เสียงสูงนมจะต่ํา เสียงก็จะบอดในระยะที่เด็กตองไปใชเสียงสูงเป็น ประจํา
ดังนั้น น้ําหนักนี่สําคัญ จําเป็นที่จะตองใหไล เสียงออกเขาอยางเดียวกอน น้ําหนักออกจะตองเทากับ
เขา ทีนี้ธรรมชาติของมนุษยแ เวลาเขามันจะสบาย เขามันจะแรงกวา เวลาออกมันก็จะเบากวา พอ
ไปถึงเสียงสูงซึ่งนมมันจะต่ําลงมันก็จะทําใหเสียงบอด เราตองแกตรงนี้ของเด็กกอน พอไลเสียงไดแลว
เสียงไมบอดแลว ก็จะมีเพลงแมบทก็คือ ตนเพลงฉิ่ง นํามาไล

นายนิติ เอมโอด
การฝึกตะโพนไทยเบื้องตน สิ่งที่เราตองคํานึงถึงอันดับแรกในการที่จะฝึกหัด ก็คือ เตรียม
อุปกรณแในการเรียน อุปกรณแแรกที่เราตองใชก็คือ จากลอง หรือที่เรียกกันงาย ๆ วา ขาวสุกติด
ตะโพน ขาวสุกติดตะโพนเนี่ย ในสมัยกอน ก็จะใชวัสดุจากธรรมชาติ 1. ใชขาวสุกที่หุงใหม แลวก็มา
ทําใหเย็น คือมาผึ่งไวใหเย็น 2. ขี้เถา ที่จะนํามาผสมกับขาวสุก ทั้งสองสิ่งนี้ก็จําเป็นที่ตองเลือกสรร
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คัดสรรมา ไมใชวาขาวสุกอะไรก็ได หรือขี้เถาอะไรก็ได โบราณจารยแทานไดทดลองทานไดนํามาใช
จดจํากั นมาโดยที่เป็ นขอสรุ ปไดว า ขี้เ ถาที่จะใชทํา ขาวสุก ติดตะโพนหรื อจากลองนั้น ใชวั สดุจาก
ธรรมชาติก็คือ จากตนไมตระกูลปาลแม อันไดแก มะพราว ตาล ตนปาลแม ประเภทนี้ นํามาใชเผา
เผาใหเป็นขี้เถา จะสดจะแหงไดทั้งนั้นนะ ไมเลือก โดยเฉพาะมะพราว ไดทั้งกาน ไดทั้งใบ หรือวา
สวนที่เป็นตะโหนกที่เป็น เป็นสวนที่ติดกับลําตนใชไดหมด ไดทั้งกานไดทั้งใบ 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 รอนเอาเฉพาะขี้เถาที่
เป็นผงละเอียดนะ ไมใชนํามาบดไดเลยไมใช

นายทรงเกียรติ ทรงเกียรติ
เทคนิคการบรรเลงของฆองวงใหญ อันดับแรกวิธีการนั่งก็เชนเดียวกับการนั่งทั่ว ๆ
ของการบรรเลงดนตรีไทย คือ ตองนั่งตัวตรง หลังไมงอ การนั่งในวงฆองถาเราจะไปนั่ง
พับเพียบในการบรรเลงหรือว าการเอี้ยวตัวในการบรรเลง ดูแลวมันอาจจะไมถนัดหรือวา
ไมคลองตัวในการตี สวนใหญก็เลยจะนั่งขัดสมาธิกัน หลังตรง นั่งตรงกลางของฆอง อันนี้
คือ เป็นหลักของการนั่ง ของนักดนตรีทั่วไปที่วา การนั่งจะตองนั่งหลังตรง และตอไป
วิธีการจับไมฆอง การจับไมก็อาจจะมีการจับไมคลาย ๆ แบบของระนาด คือ แบบปากกา
แบบปากไก ปากนกแกว อันนี้ลักษณะการจับไมจะคลา ย ๆ กับการจับไมระนาด และ
วิธีการบรรเลง จะตองจับไมแลวก็คว่ํามือ อันดับแรก การเหยียดมือตองคว่ํามือใหแขนทั้ง
สองขางตรง แลวก็ขนานกับลําตัว ไมใหแขนหงาย หรือวาเวลาจับแลวไมฆองแขนหงาย
ออกมา มันจะทําใหลักษณะการบรรเลง เพลงเร็ว ๆ ขึ้นมา มันอาจจะตี ไมทัน หรือวา
คนอื่ น มองแล ว ว า การจั บ ไมอ าจจะไมสวย แล ว วิ ธี เริ่ ม อั น ดั บ แรกมั น ก็ คือการตี ฉ าก
เชนเดียวกับระนาดเหมือนกัน ลักษณะการตีฉากก็คือ ตีคู 4 หรือ คู 8 ก็ได เพราะวาการตี
ฆองมันตองตีไมเหมือนตีระนาดมันตองตีไลคู 8 เหมือนกัน เพราะวาตีฆ องมันอาจจะมี คู 4
คู 3 เหมือนกัน ตรงนี้เราก็เลยตองตีฉาก ฉากก็คือ การตีใหมือทั้งสองขางตีไมลงไปที่ฆอง
ใหเทา ๆ กันมีน้ําหนักมือเทา ๆ กัน ไมมีมือขวาหนักกวามือซาย หรือมือซายหนักกวามือ
ขวา เพื่อใหเสียงที่ออกมาฟังแลว มันเป็นเสียงเดียวกัน ในการบรรเลงเพลงแตละเพลง
นางสายชล ผดุงพันธ์
ผูเรียนสําคัญสูงสุด ตองมีความพร อมที่จะเรียนตองปฏิบัติ คือ เตรียมตัวใหพรอมที่จะมารับ
วิชาความรู เชน ฟังเพลงที่จะเรียนมากอน พยายามจําหรือรองคลอเพลงเบื้องตนได ปฏิบัติตนเองดวย
การ “ไลมือ” ทุกวัน สม่ําเสมอ หลังจากไลมือแลวใหทบทวนเพลงทั้งหมด ปฏิบัติคนเดียวใหมาก จะ
ทําใหเกิดการคลองตัว รวดเร็ว หลังจากนั้นก็สามารถไปรวมบรรเลงกับเพื่อนๆได ในขณะที่เรียนใหมี
จิตใจจดจออยูกับเนื้อหา มีสมาธิเต็มที่ มั่นใจทุกขั้นตอน ทุกประโยคของเพลง ฝึกซ้ําๆ หลายๆหน
เพื่อใหเกิดความคลองตัว ฝึกสวนตัวใหมากๆ แกไขในสิ่งที่บกพรองใหดีเสียกอน จึงไปรวมบรรเลงกับ
ผูอื่น
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นายพงษ์ศรี แก้วรัตนศรีโพธิ์
สําหรับในสวนของผมก็คือ เกี่ยวกับซอเน฿าะ ในการเริ่มฝึกหัดซอครั้งแรกเลย อยางเด็กตน 1
เราตองไลเสียงอยางที่ อ.บัณฑิตวา แตในวิธีการของผมคือ การสีสายเปลาทั้งสายเอกและสายทุมใหสี
ซ้ํา ๆ กันหลายครั้ง บางครั้งอาจจะฝึกเป็นอาทิตยแหรือเป็นเดือน จนกวาเสียงซอในแตละจะไดเสียง
ซอล เสียง เร บางคนมันจะสีสองสายแตมันเป็นสามเสียง ตรงนี้ฝึกใหเด็กสีไปเรื่อย ๆ คือสีส ายเปลา
ไปกอน แตคือบางทีเด็กมันบอก ทําไมครูไมตอเพลงสักที คือเราจะวางพื้นฐานใหมันตรงนี้ใหสีใหชัด
เช น การสี สายเอกซอด ว งก็ ใ หเ ป็ น เสี ย งเรเสี ย งเดี ยว ไม เอเ เอ เอเ เอ ไรอย า งนี้ สายทุ ม ก็
เหมือนกันเสียงซอล โดยใชบันไดเสียงมาตรฐาน เทียบกับพวกระนาดพวกไรอยางนี้

รอบที่ 2
นายบัณฑิต ศรีบัว
เมื่อเราไดมือซายกับมือขวาจับซอแลว ตอไปก็คือการไลนิ้วกับการไลสาย ที่สีครั้งแรกคือ สี
เขาออกกอน สีเขาออก เขาออก เมื่อกอนนี้ตอนครูจีระพลสอนครูนี่ เคาจะใหไปซื้อตอกมามัดนึง แลว
ก็ไปไอตรงคลองขางโรงเรียนใหนักเรียนไปยืนแลวก็เอาตอกนั่นหนะสีเหมือนกับสีซอ แตครูเคาบอกวา
หามใหตอกแตก คอย ๆ สีไปเนี่ย หามใหปลายตอกแตก ถาปลายตอกแตกจะโดนทําโทษ อยางนี้
ตลอด อันที่ 2 หลังจากไลนิ้วเสร็จแลว ไลนิ้ว สีซอ สีซอ กดนิ้ว อะไรเสร็จแลว หลังจากเลิกเรียน
กอนเลิกเรียนประมาณสัก 5 นาที ครูเคาจะใหเอาแชมพูมาหยอดที่มือ เพราะวาเดี๋ยวนี้ไมมีน้ําขาวละ
เอาแชมพูมาหยอดที่มือแลวก็เอาไปลางน้ํา แลวก็นวดนิ้ว เคาเรียกวานวดนิ้ว เคาจะนวดนิ้ว กดไป
กดมา กดไปกดมา มันจะเมื่อยมากเลย พอมาสีจริง ๆ มันจะคลอง หลัง จากนั้น ทุกวันกอนสี
เคาจะใหถางนิ้วกอยมือซาย ใหเอานิ้วตัวเองยัดเขาไป 2 นิ้ว ระหวางนิ้วกอยกับนิ้วนาง เพื่อใหเสียง
นิ้วกอยไดระดับเสียงที่ถูกตอง เพราะถานิ้วกอยกับนิ้วนางมันเสมอเทากันเสียงมันจะเพี้ยน แต กอนจะ
กดทุกครั้งเคาจะใหเอานิ้วประสานกันกอน เอานิ้วประสานกัน เพื่อรักษาระยะหางของเสียง แตพอ
นิ้วกอยปฺุบก็เอาเป็นสองนิ้ว นอกนั้นก็นิ้วเดียว เสียงที่ไดออกมาจะเพี้ยนนอย เคาวาอยางนั้นนะครับ
และก็เคยทํามาแลว

นายอดุลย์ สิงเหม
พอเราทดสอบวาเด็กคนนี้ปอดแข็งแรงดูแลววิ่ง 3 รอบ 4 รอบไมเหนื่อย เราสามารถเอามาคัด
มาเรียนเครื่องเปุาไดสบายเลย เพราะวาการเรียนปี่สมัยโบราณเนี่ย เคาตองตัดลิ้น เวลาตัดลิ้นนะ
เทคนิค ในการตัดลิ้น ก็ตองตั ดใหลิ้ นหนัก ๆ หาใบตาลหนา ๆ หนอย แลวมาตัด พอ ตัดดี แลวให
เด็กเปุา พอเปุานี่รูสึกวาเด็กเปุานี่ โอโหแสดงวามันหนักแลว โอเค ใชไดละ ใชได แตวาลิ้นมันอยูไม
คงไมถาวร สัก 2 – 3 วันมันก็ลงแลว ไอคําวาลง หมายถึงวาใบตาลมันออนตัวแลว พอออนตัวนี้ เรา
ก็ตองมีเทคนิคอีกละ เทคนิคในการที่วาใหเด็กไปหาใบตาลกัน ฝึกหัดตัดลิ้น การตัดลิ้นก็ตองใหเด็ก
หัดตัด หาใบตาลหนา ๆ หนอยมาตัด เพื่อจะใหเด็กฝึกในการเปุาไดเต็มที่ ถาตัดลิ้นเบา ๆ แลวให
เด็กเปุา มันก็เคยแลวตอนนี้ เคย อันนี้ที่เรียนมานะ เรียนมานะตองใหหนัก ๆ เปุาหนัก ๆ เสียง
โต ๆ ไรนี้นะ เครื่องดนตรี ในปัจจุบันนี้เด็กสวนมากก็จะเปุาลมกันเบา ๆ อะไรนี้ คือวา เอาตาม
สบายใจฉันไวกอน พอคุณภาพเสียงออกมาแลว คุณภาพเสียงออกมาแลวมันไมดีเทาที่ควร มันไมดี
เทาที่ควร บางทีก็เสียงไมไดยิน เวลาเขาเครื่อง เขาเครื่องไมไดยิน อันนี้เราก็ตอง ใหเด็กศึกษากับ
เทคนิคในเรื่องพื้นฐานใหดีกอน ถามันดีแลวนะ พื้นฐานดีนะ เครื่องดนตรีชิ้นนั้นก็ออกมาดี ถาเรา
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ปลอยวา เออ เลยตามเลย ออกมาไมดีแนละเครื่องดนตรีชิ้นนั้นนะ เปุาแลวก็ไมไดยินเสียงเด็กเปุา
วิธีการไลเสียงก็ตองไลทีละเสียง บางทีเสียงนึง นี่เปุานี่ อยางปี่ในเนี่ยนะ ไลเสียงนึงไลเป็นอาทิตยแ
เลยนะ เอ฿ะบอกทําไมไลนานจริง ลมแตละคนไมเหมือนกันนะ บางวัน เอาวันนี้ลมมีเทานี้ พอวันที่ 2
ลมไมมีอีกแลวเบาเขาไปอีก การชั่งน้ําหนักของลมยังไมมาตรฐาน

ว่าที่ร้อยตรีบงกฎ เขียนเจริญ
มาพูดถึงเพลงที่ใชสําหรับการไลมือก็มี อยูดวยกันหลายเพลงนะครับ อาทิ เชน สาธุการก็ได
เพลงมุลงก็ได เพลงทะแยก็ได แลวแตจะเลือกใช สวนวิธีการไล ทวน ใหบรรเลงจากชานะครับ ตี
บรรเลงชา ๆ ไปเรื่อย ๆ นะครับ ตีความเร็วมันจะเพิ่มขึ้นเองโดยอัตโนมัตินะ เราไมตองรีบเรงตี การ
ตีก็ลักษณะนั่ งตีฉากไปเรื่อย ๆ ใหมือสองขา งเทากัน เสียงเท ากั นนะ อยา งนอยตองไมต่ํากวา 2
ชั่วโมง ถาต่ํากวา 2 ชั่วโมง มันก็ไมคอยดีเทาไหร อยางนอยตอง 2 ชั่วโมงขึ้น ตีไ ปเรื่อย ๆ จน
ความเร็วมันสู งสุด แลวก็ห ยุด หยุดไปเลยทันที หลัง จากนั้น การบรรเลงที่หยุด ไปทันทีนั้น แต
น้ําเสียงอะไรก็ตองยังเหมือนเดิม นะ คือตีอยูในลักษณะการตีฉาก คือน้ําหนักมือแลวก็เสียง ตอง
เทากันตลอดเวลา ทําเชนนี้ทุกวัน หลังจากนั้นก็ใหพักแลวตอดวยการไลแนว คือตีไ ลแนว ใหตั้ง
จังหวะ ความเร็วของจังหวะใหตัวเองตีไดสบายนะ บรรเลงไปเรื่อย ๆ การไลแนวนี่ประโยชนแมันคือ
จะทําใหเราตีระนาดไมอืดนะ บางคนไลแตฉากอยางเดียว ตีระนาดไมรอน ตองไลแนวชวย การไล
แนวก็ตองตีเริ่มจากแนวที่เราตั้งไวตีไปจนเร็วสุดเหมือนกัน แลวก็หยุดนะ หลังจากหยุดแลวก็ใหพัก
สักครู เพราะเวลาบรรเลงแนวมันจะเมื่อยนะ แขนนี่ตึงเมื่อย จากนั้นก็ใหมาฝึก การสะบัด สะเดาะ
ขยี้ ลูกนอนวันนะ ฝึกรัว ฝึกลูกคาบลูกคาบดอกนะ ซึ่งพวกนี้มันเป็นศัพทแสังคีตที่ใชในการบรรเลง
ระนาดนะ ซึ่งสวนมากพวกคาบลูกคาบดอก พวกสะบัด สะเดาะ ขยี้ จะอยูในเพลงประเภทเพลง
เดี่ ยวเยอะ ที่ พูด มาทั้ งหมดนี่ คื อเป็ นศั พทแ สั ง คี ต ที่เ ป็ นเทคนิ ค ของการบรรเลงระนาด พวกสะบั ด
สะเดาะ ขยี้ ลูกนอนวัน หรือลูกคาบลูกคาบดอกจะพูดในโอกาสตอไป โอกาสนี้จะเอาแคนี้กอน

นางมัณฑนา จันทร์เสม
ทําไมตองตนเพลงฉิ่ง ตนเพลงฉิ่งก็คือ เพลงแมบทเหมือนกับทางละครเหมือนกัน ครูเคามี
ความเชี่ยวชาญ ชางคิด คือใหเรียนตนเพลงฉิ่งเพื่อมันจะมีไมออกเขา ออกเขา ใน 1 หอง มันจะมี 4
ตัวโนต เต็มหองเลย ออกเขา เพื่อใหเนนน้ําหนักอยางที่พูดเมื่อกี้นี้ตามขั้นตอน เพลงแรกก็จะออกเขา
อยางเดียว ออกเขาไปเรื่อย ๆ ออกเขา ขึ้นตนไมออก จบดวยไมเขา ไลเสียงเพื่อใหแมนเสียงแมนนิ้ว
เสียงใหเด็กสําเหนียกวาเสียงที่มันออกมามันบอดหรือไม อยางที่เราสอนเคาไป เมื่อกี้เราบอกวา เสียง
บนมันจะบอดนะ เคาก็จะไดฟังของเคาเอง บอดหรือไม แลวเวลาน้ําหนักที่ไปเลนเสียงบน เสียงสูง
นมมันต่ําจะตองกดนิ้วใหแรงขึ้น นี่ก็คือ มั นก็จะเป็นโครงสราง เด็กก็จะมีกระบวนการในการคิดวา
ถาถึงเวลานี้แลว เราก็ตองกดไมออก ไมออกครูบอกวาเบานะ มันจะตองออกแรงไปอีกนิดนึง แลว
พอเสียงสูงนมมันต่ํา จะตองออกแรงในการกดนิ้วมือซายดวย เพราะฉะนั้น ขวาซายเนี่ย เคาจะมี
ความคิดรวบยอดของเคาเอง เคาจะจัดการความรูของเคาเองในการฝึกของเคา พอไลเสียงปฺุบ พอได
ตนเพลงฉิ่ง เพลงที่ 2 ก็จะเป็นเพลงจระเขหางยาวก็จะพัฒนามาอีกขั้นนึง เริ่มใชสายที่ 2 เราก็จะบอก
กับเคาละ สายที่ 2 นี่ก็คือศัพทแสังคีตที่จะเป็นเทคนิคและลีลา ที่จะมีการกระทบสายเกิดขึ้นละ มันก็
จะเรียนจากงายไปหายากละ พอเพลงที่ 3 เพลงตวงพระธาตุ ก็จะเริ่มมีการรัว ซึ่งเป็นศัพทแสังคีตตัวนี้
การรัวก็คือ เราตองไปศึกษาวาการรัวอันนี้มันคืออะไร แลวมาบอกเด็ก ถาเด็กไมเขาใจก็ตองหา
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วิธีการที่มันงายที่สุด รัวนี่เด็กจะทํายากมาก ก็คือ เอาเพลงในเพลงตนเพลงฉิ่งนี้ จากการออกเขานี้
นํามาออกเขาใหมันถี่ขึ้น เด็กอาจจะถามวา ถี่ของมันถี่ระดับไหน เพลงไทยนี่มันจะไมมีระดับ มันจะ
ไมมีการครึ่งเสียงอะไรใชไหม เราก็ตองหาวิธีการวา สมมุติวาเราใชขอมือ ขอมือขวาของเราในการรัว
ใหมันถี่ขึ้นจะทํายังไง ก็ตองบอกวา สมมุติ ตองใชบทบาทสมมุติกับเด็ก บางทีเด็กม. 1 เคายังไมคอย
เขาใจ เราก็ตองบอกวา สมมุติวามันมีมดกัดอยูที่ขอมือเรา เราจะสลัดยังไงใหมันออกงาย ๆ หรือถา
ไมสลัด เราจะขยี้มันยังไง ใหมันออกเร็ว ๆ หรือขยี้ใหมันตายไปเลย จะตองหาวิธีการที่วา ทําใหเด็ก
มันเขาใจงายที่สุด นี่คือเทคนิคของครูก็คือวาตองบอกเด็กใหหาวิธีการ ทําเทคนิคในการที่จะทําศัพทแ
สังคีตตัวนี้ อยางเชนการรัว จะรัวยังไง สมมุติมดมันกัดมันคันเราตองขยี้มัน พอขยี้ไดแลว มัน เร็ว
ไหม มันเร็วขึ้น นั่นก็คือ เอาจากตนเพลงฉิ่งมา จากที่ออกเขา ที่ตามจังหวะออกเขา ออกเขา มันก็
มาใหถี่ขึ้น มันก็คือการรัว นี่ก็คือวา การสอนที่เป็นลําดับขั้นจากงายไปหายากที่ทําใหเด็กทําเทคนิค
การบรรเลงตามศัพทแสังคีตได

นายนิติ เอมโอด
ขี้เถ าพอเราเผาได เมื่อ เย็น แล วก็นํ ามารอ นให ละเอีย ดเหมือนรอ นทราย นั่ นแหละอยา ง
เดียวกัน จะใชวัสดุอะไรก็ได จะใชกระชอน ใชผามุง ไดทั้งนั้น แลวแตความสะดวก เมื่อไดขี้เถาที่
ละเอียดเสร็จแลว อันดับตอไปก็จะเป็นขาวสุกที่จะนํามาบด เขารวมเขาดวยกัน ขาวสุกนี้ ถาเป็นขาว
ตาแหงก็จะไมคอยเหนียว ถาเป็นขาวหอมมะลิก็จะเหนียวนิดนึง ก็แลวแตเราจะเลือกสรร แตที่นิยมก็
เป็นขาวหอมมะลิก็ดี มันมีน้ําหนัก กําลัง ดี ก็ นํามาบดเขาดวยกัน ขาวสุกเราก็ตองไปผึ่ ง ไวใหเย็ น
กอนนะ หุงใหมแลวก็นํามาทิ้งไวแลวก็มา นํามาผสมกับขี้เถา เวลาบดนี่ก็ตองคอย ๆ บดทีละนอย
ไมใชบดทีละเยอะ เพราะวาขาวสุกนี่มันจะเป็นเม็ด ทีนี้ถาเราบดทีละนอย เชน เทา ๆ หัวแมมือ
คอย ๆ ทีละนิด ทีละนิดไปใหมันละเอียด ก็จะดีนะ จากลองที่บ ดไดละเอียดก็จะเป็นจากลองที่ดี
เวลาไปติดก็จะไมมีปัญหาโปรง โปรงในที่นี้หมายความวา เวลาเราตีไปนี่ มันโปรงขึ้นมา มันทําใหเกิด
อากาศที่ดานในของขาวสุกที่ติดกับตัวกลอง ฉะนั้นถาเราบดละเอียดดี เขากันดีระหวางขาวสุกกับขี้เถา
ก็จะมีปัญหานอยในการนําไปใช และในสิ่งเหลานี้เป็นเทคนิคที่นักเรียนกับครูตองสื่อสารกันครูตองบอก
กับนักเรียนโดยละเอียดนักเรียนจะไดปฏิบัติได อันนี้เป็นสูตรของโบราณ พอมาสมัยปัจจุบันนี้ เมื่อมี
การนํ า วั ต ถุ ต า ง ๆ ที่ ไ ม ใ ช แ บบเก า แบบโบราณ ก็ มี ผู นํ า กล ว ยตากมาบดละเอี ย ดมาติ ด ก็ ใ ช ไ ด
เหมือนกัน ก็มีผูนิยมใชอยูมากอยูเหมือนกัน

นายทรงเกียรติ จันทร์หอม
แลวเวลาตีแตละครั้งการไลเสียง เราจะตองเหมือนจะตองประคบมือ คือ การตีลงไปเหมือน
ตีกด เพื่อใหเสียงไมกระจายหรือวาเสียงดัง เกินไป ซึ่งเวลาเราบรรเลงเป็นวง ถาเราตีปลอยหรือตีไ ม
ประคบมือเสียงของฆองมันจะดังมาก เสียงมันจะกลบเครื่องดนตรีอื่น ลักษณะการบรรเลงเรา คือเรา
ตองประคบมือ เพื่อใหเกิ ดความไพเราะเพิ่ มขึ้ น หรื อวา ควบคุม จัง หวะได ถา เราตีไ มป ระคบมื อ
เหมือนเราตีปลอย ทําใหเพลงที่เราตีมันเร็วขึ้น ๆ แตถาเราตีประคบมือ มันก็อาจจะควบคุมจังหวะใน
การบรรเลงได และหลังจากนั้นถาเราตีฉากจนชํานาญแลว จนคลอง เราสามารถตีมือทั้งสองขางลง
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
ทั้งตัว เพราะวาถาขยับมาทั้งตัวแบบนั้น เวลาเรามาตีลูกยอดลูกบน เราก็ตองหันมาอีก ลักษณะการ
ตีที่ถูกคือ 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 เพื่อใหเกิดความชํานาญในการที่เราจะบรรเลงเพลงตอไป อันนี้คือลักษณะการจับและการไล
เสียงเบื้องตนของการบรรเลงฆอง

นางสายชล ผดุงพันธ์
การเตรียมความพรอมกอนการเรียนการสอน ผูเรียนสําคัญสูงสุด ตองมีความพรอมที่จะเรียน
ตองปฏิบัติ ดังนี้
1. เตรียมตัวใหพรอมที่จะมารับวิชาความรู เชน ฟังเพลงที่จะเรียนมากอน พยายามจําหรือ
รองคลอเพลงเบื้องตนได
2. ปฏิบัติตนเองดวยการ “ไลมือ” ทุกวัน สม่ําเสมอ
7. หลังจากไลมือแลวใหทบทวนเพลงทั้งหมด
8. ปฏิบัติคนเดียวใหมาก จะทําใหเกิดการคลองตัว รวดเร็ว หลังจากนั้นก็สามารถไปรวม
บรรเลงกับเพื่อน ๆ ได
9. ในขณะที่เรียนใหมีจิตใจจดจออยูกับเนื้อหา มีสมาธิเต็มที่ มั่นใจทุกขั้นตอน ทุกประโยค
ของเพลง
10. ฝึกซ้ําๆ หลายๆหน เพื่อใหเกิดความคลองตัว
11. ฝึกสวนตัวใหมากๆ แกไขในสิ่งที่บกพรองใหดีเสียกอน จึงไปรวมบรรเลงกับผูอื่น
ครั้งที่ 2
รอบที่ 1
นายอดุลย์ สิงเหม
เทคนิคการบรรเลงดนตรีไทยที่นํามาใชในการเรียนการสอน เครื่องดนตรีแตละประเภทแตละ
ชนิด การเรียนการสอนขั้นพื้นฐานก็ตองใหมันมีความชัดเจน คือวา การจับเครื่องมือชนิดนั้นวาจับ
ถูกตองหรือไม การไลเสียง ตองทําใหเสียงชัดเจน อยางเชนปี่นี่ตองหัดฝึกไลเสียงใหชัดเจนแตละเสียง
ตองใชเวลาในการไลเสียง ครูผูสอนก็ตองดูนักเรียนวานักเรียนทําไดถึงขนาดไหน ถาอยางเสียงไมดีก็
ตองใหนักเรียนทําใหเสีย งใหชัดเจน พอชัดเจนขึ้น ก็ตองเปลี่ยนเสียงไปตามลําดับ จากต่ําไปหาสูง
จากสูงไปหาต่ํา จนเห็นดีวาเด็กสามารถปฏิบัติไดดี ชัดเจนดี คอย ๆ ขยับขึ้นมาใหเด็กฝึกในการเปุา
ใหเป็นรูปแบบของทํานองเพลง พอเด็กทําไดถึงขั้นนั้น ถึงจะมีเทคนิคในการสอนอีกคือ เครื่องดนตรี
ประเภทเปุาก็ตองมีเทคนิคในการระบายลม สมัยโบราณการระบายลมเคาจะสอน คือวา ใหนักเรียน
เปุาหลอดกาแฟบาง คือวา เอาหลอดกาแฟมาเปุาในแกวน้ํา เปุาแลวเสียงไมหายไมขาด คือวาเด็ก
ปฏิบัติได หรือจะมีเทคนิคคือวาหาใบตองมาพันเป็นหลอด แลวก็หัดเปุา หัดเปุ าเสียงคือวาเสียงไมให
ขาดระยะ ใหเปุายาวไปเรื่อย ถาเด็กฝึกทําไดขนาดนี้แลวก็สามารถใหเด็กฝึกเปุาเป็นทํานองเพลง
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ใหผาน อันนี้คือเทคนิคในการระบายลม แตตองดูวานักเรียนทําไดไหมขนาดนี้ ถาทําไมไดก็ตองหา
วิธีการอื่น ๆ มาวาจะทําอยางไรใหเด็กสามารถปฏิบัติได
นายทรงเกียรติ จันทร์หอม
เทคนิคการบรรเลงฆองวงใหญตอไปนะครับ คือหลักการตีฆองวงใหญตองตีใหหนาไมตั้งฉาก
กับลูกฆอง อันนี้ตองพยายามดูเวลาตีตองจัดไม แลวก็เวลาบรรเลงตองดูไปดวย 2. ตองตีตรงกลางให
ตรงปุุมใหเต็มปื้นไมตี อันนี้คือการจับไมตีหลักการตีฆองวงใหญ แลวก็ใชขอมือใชกลามเนื้อแขนเป็น
หลัก คือสวนใหญเคาจะใชจับไมแลวก็ไมใหใชขอในการตีฆองจะใหใชทั้งแขนยกทั้งแขน ใชกลามเนื้อ
แขนเป็นหลัก เวลาตีใหยกไมสูงพอสมควร ไมยกสูงเกินไปหรือวาต่ําเกินไป ประมาณสัก 5 – 6 นิ้ว
ถึง 6 ฟุต อะไรอยางนี้ ไมควรที่จะยกสูงเกินไปหรือวาต่ําเกินไป และในขณะที่เราบรรเลงเราสามารถ
หมุนไมตีไปรอบ ๆ ได คือ จับไมแลวก็จับหมุนไมตี เพื่อไมตีจะไดไมเสียรูปทรงในการตี เพื่อเป็น
หลักการตีดังกลาวพอใหเกิดวิธีและเสียงของฆองอันเป็นพื้นฐาน อันนี้คือการบรรเลง ตอไปการตีฆอง
วงใหญ 1. เราจะตีอยางไร คือตีมือละลูกเป็นคู 8 คือการตีดวยมือซายและมือขวาพรอมกันเป็นคู 8
และคู 4 อันนี้คือ หลักการตีฆอง เพื่อจะทําใหเสียงและมือทั้งสองขางมีเ สียงที่เทากัน แลวก็ตีมือละ
หลาย ๆ ลูกคือ อาจแบงมือซายกับขวาเทากัน หรือไมเทากัน อันนี้ขึ้นอยูกับทวงทํานองเพลงที่เรา
บรรเลงเป็ นหลั ก โดยปกติก ารตี ฆอ งจะตีลงดว ยมือ ซา ย 1 ครั้ ง มื อขวา 2 ครั้ ง อัน นี้ถื อเป็ นมื อ
เอกลักษณแของวงฆองเลย คืออันนี้จะลงดวยมือซาย 1 มือขวา 2 ครั้ง อีกแบบหนึ่งคือจะตีโดยแบงมือ
เทา ๆ กันในพยางคแของเสียงที่เทา ๆ กันทั้งขึ้นและลง อันนี้คือการตีฆอง
นายพัชรชัย สิทธิโชค
การบรรเลงเพลงไทย องคแประกอบมีทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ ทั้งเรื่องทฤษฏี เรื่องประวัติของ
เพลงก็ดี นักเรียนจะตองมีความรูควบคูกับเรื่องปฏิบัติ เพราะฉะนั้น ประวัติเพลงเราควรจะรูวามีผู
แตงคือใคร เป็นเพลงประเภทไหน ลักษณะเพลงเป็นอยางไร องคแประกอบหรือโครงสรางของเพลง
อะไรก็แลวแตในนี้ อันนี้ในเรื่องของทฤษฏี ในเรื่องของปฏิบัติ ครูมีเทคนิคอยางไรใหนักเรียนมีความรู
ความเขาใจมากยิ่งขึ้น ครูก็ตองมีวิธีการหรือแนวทางที่ทําใหนักเรียนเขาใจหรือบรรเลงหรือปฏิบัติให
ถูกตอง ฉะนั้นครูก็ตองหาวิธีการจะบอกอยางไร จะแนะอยางไร ก็การเริ่มตอเพลงครูก็จะเริ่มตอเป็น
วรรค ๆ ไป คนไหนไมไดก็จะใหซ้ํา หมายถึงวาบรรเลงซ้ํา ๆ 1 วิธีการ ซ้ํา ๆ งาย ๆ กอน สั้น ๆ
กอน หรือวาคอยไปประโยคยาว ๆ อีก 1 วิธีการ วิธีการที่ 2 ก็คือ อาจจะเป็นวิธีการเพื่อนชวยเพื่อน
ฉะนั้นสําหรับการใชวิธีการนี้ สําหรับคนที่มีความรูเขาใจ หรือไปไวกวาเพื่อน มีสมองที่รับรูไดมากกวา
เพื่อน ตอเพลงไดไวกวาเพื่อน ก็คือใชพวกนี้ ใชนักเรียนชวยดูเพื่อน ชวยตอชวยดู หรือเคาเรียกวา
ชวย ๆ เพื่อน
นายนิติ เอมโอด
เกี่ยวกับการทําขาวสุกติดตะโพนหรือวาจากลอง เมื่อพูดถึง การทําขาวสุกติดตะโพนตอจาก
คราวที่แลว ก็คือการใชขาว ขาวที่นิยมใชทําจากลอง ก็นิยมใชพวกขาวหอมมะลิ นํามาบดกับขี้เถาซึ่ง
เผามาจากตนไมตระกูลปาลแม เชน ตนตาล ตนมะพราว ตนปาลแม ในตระกูลนี้ นําสวนใดมาเผาก็ได
รวมทั้งตะโหนก กาน ใบ อะไรพวกนี้ สามารถนํามาเผาได รวมถึง กะลามะพราวก็นํามาเผาได
เชนเดียวกัน หรือเปลือกมะพราวก็ได ไดทุกสวน เมื่อนํามาเผาแลวมารอนเป็นผงดีแลว ก็นํามาบด
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เขาดวยกัน ที่ลืมไปอยางนึงก็คือวา การบดนั้น เราจะรูไดอยางไรวา การแข็งการออนนั้น พอดีแลว
โบราณเคามีขอสังเกตก็คือวา ใหจับที่ใบหูของเรา แลวก็เอาไปเปรียบเทียบกับจากลองวามีความนิ่มที่
ใกลเคียงกันหรือยัง ถายังไมใกลก็ยังใชไมได ถามีความนิ่มใกลเคียงกับใบหู แสดงวาใชไดแลว แลวก็
บดโดยละเอียด คือหมายความวาไมมีเม็ดขาว ตองละเอียดไปเป็นเนื้อเดียวกับขี้เถา แลวเทคนิค
อยางนึงก็คือวา การนําไปใช เมื่อนําไปใชติดตะโพน ติดกลองยาวก็ดี ติดตะโพนก็ดี ใชแบบเดียวกัน
หรือจะติดเปิงมาง ติดตะโพนมอญ ใชแบบเดียวกันทั้งสิ้น วิธีการนําไปใช เมื่อติดแลว ขาวสุกหรือจา
กลองก็จะแหง วิธีที่คนโบราณทานไดวางไวก็คือวา ไมใชน้ํา ใชแตน้ําลายของตัวเอง นําไปแตะที่จา
กลองนั้น เพื่อใหจากลองนั้นมีความออนตัว
นายพงษ์ศรี แก้วรัตนศรีโพธิ์
วิธีการบรรเลงเพลงที่ตองใชการลักคันชักในแตละเพลงจําเป็นตองฝึกการลักคันชัก เชน โนต
ดรม มซร ใหนักเรียนฝึกซ้ํา ๆ กันหลาย ๆ เที่ยวจนกวาจะมีความชํานาญ โดยการฝึกใหเด็กนักเรียน
ลักทีละครึ่งคันชัก ซ้ํากันจนชํานาญ แลวใหเด็กฝึกโดยไมตองหยุดคันชัก โดยใหเป็นเสียงเดียวกันโดย
ใชคันชัก เขา – ออก แตใหไดสามเสียง

นางสายชล ผดุงพันธ์
วิธีการเรียนวิชาดนตรีเพื่อใหไ ดผลสัมฤทธิ์สูงสุด คือ การฟัง การไลมือ การทบทวน และ
การซอม ซึ่งการซอมนั้นมีหลายรูปแบบ เชน
1. ซอมไลมือ ตองทําคนเดียวนานๆ ระดับความเร็วของการไล ชา ปานกลาง และเร็วที่สุด ที่
ทนได โดยใหเสียงชัดเจนทุกเสียง
2. ซอมทบทวน ใหทบทวนความรูเดิมที่เรียนมาแลว เพลงละไมต่ํากวา ๒-๓ เที่ยว
3. ซอมหยาบ คือ การบรรเลงเป็นหมูหรือบรรเลงเดี่ยว ทําครั้งเดียวก็ผานเลย
4. ซอมละเอียด คือ ปรับปรุงลดขอบกพรองในการบรรเลง เชน ขณะการบรรเลงเห็นวาไมดี
จึงหยุดแกไขใหม ทําซ้ําๆ จนกวาจะพอใจ จึงผานไปทําจุดอื่นๆ ตอไป
สรุปคือ เลน-หยุด-ปรับปรุง-เลนจุดปรับปรุง-หยุดแกไข-หยุดเริ่มตนใหม

รอบที่ 2
นายอดุลย์ สิงเหม
ครูผูสอนก็ตองศึกษาดูนักเรียนวา เวลาตอเพลง ครูก็ตองมีเทคนิคในการบรรเลง ความยาก
งายของเพลง อยางเพลงบรรเลงในการฝึกสอนเด็กก็ตองหาเพลงที่วามันมีความงายไปกอน บางคน
แลวแตเทคนิคบางคน บางคนก็เอาแบบความยากมาสอนเด็ก มันแลวแตเทคนิคของผูสอนแตละคน
วาจะมีวิธีการอยางไรทําใหเด็กเขาใจ ทําใหเด็กเขาใจขึ้น ถาเด็กสามารถทําได ก็สามารถเปลี่ยนแปลง
ได คือวา ลองขยับใหมันยากขึ้นมาอีกนิดนึง เด็กทําไดไหมก็ตองสังเกตดูเด็กวาเด็กสามารถบรรเลงได
หรือเปลา พอเด็กสามารถทําไดชัดเจน เราก็ตองหาเทคนิคอีก คือเปลี่ยนใหมันยาก 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 มือซ าย 1 ก็ตอง
ตามดวยมือขวา 2 หรือถาตีดวยมือขวา 1 ก็จะตองลงดวยมือซาย 2 อันนี้คือการสะบัด ดังนั้นมือแรก
ที่หามเสียงเล็กนอยคือซายปิดขวาเปิดเป็นตนนะ 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 และตีสลับมือใหมีอัตราและเสียงที่เทากัน และนี้คือการตีกรอ
ตอไปตีไขว คือการตีมือซายไขวขวามืออีกขางหนึ่ง โดยมือทั้งสองมีลักษณะไขวกันหากเอามื อซายไขว
มือขวาหรือเอามือขวาไขวมือซายก็ได อันนี้เป็นเทคนิคที่วาหลักของการตีฆอง ตอไปคือการตีหนึบ
หนั บ หนอดโหน ง อั น นี้ คือ จะชว ยเป็น การตี ที่ ป ระคบมื อทั้ ง สอง คือ การตี ที่ จ ะใช ก ลา มเนื้อ กํ า ลั ง
ตลอดจนน้ําหนักพอดี การตีแบบนี้บางครั้งตีลงแลวตองเปิดหัวไมทั นทีคือตีปฺุบเปิดเลย บางครั้งก็ปิด
หัวไมเล็กนอย โดยเฉพาะในเพลงเดี่ยวอาจจะใชวิธีการแบบนี้มาก อันนี้คือการบรรเลงเทคนิคของฆอง
วงใหญ
นายพัชรชัย สิทธิโชค
เทคนิคในการที่จะใหมีความรูเขาใจในเรื่องของการปฏิบัติเพลง คือนักเรียนตองมีความเขาใจ
ในโครงสรางของเพลงกอนวา เพลงมีกี่ทอน ใชหนาทับอะไร ฉะนั้นองคแความรูตรงนี้นักเรียนก็ตองมี
การศึกษาดวยมีการศึกษาคนควาจากตํารับตํารา เป็นตน ทีนี้เมื่อครูตอเพลงไปแลว จะทําอยางไรใหมี
ความเขา ใจมากยิ่ ง ขึ้น อาจจะมี ก ารสรา งสถานการณแ หรือ ยกตั วอย าง อะไรก็แ ล วแต อาจจะ
สนับสนุนใหนักเรียนมีความกลาในการแสดงออกโดยการที่วา นักเรียนออกมาพรีเซนหรือบรรยาย
ความรูเกี่ยวกับเพลง ครูจะยกตัวอยางวา สมมุติตอเพลงไป 1 เพลงนักเรียนมีความรูอยางไรในเพลงนี้
อาจจะมีโครงสรางของเพลง เพลงเป็นอยางไร มีกี่ทอน ลักษณะประเภทของเพลงอยูในนี้ โดยการที่
ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นแสดงความรูที่ไดรับไป ซึ่งครูจะดูไดวานักเรียนมีความเขาใจมากนอยแค
ไหน จากการที่นักเรียนไดรับความรูจากครูไป ฉะนั้น เป็นการเหมือนกับวาฝึกใหนักเรียนกลาที่จะ
แสดงออกทางหนึ่ง แลวก็ ผลลัพธแก็คือ ครูสามารถที่จะรูไดวา นักเรียนมีความเขาใจในบทเรียนที่ครู
ไดถายทอดไปมากนอยแคไหน ถาเกิดมันขาดตกบกพรองไป ครูก็มีวิธีการเสริม หรือยกตัวอยางใหมัน
ใกลเคียงกับสวนนั้นมากที่สุด นักเรียนก็จะเกิดความเขาใจกับสิ่งนั้นมากยิ่งขึ้น
นายนิติ เอมโอด
พูดถึงการใชน้ําลายมาใชในการที่ทําใหจากลองนั้นนิ่ม เมื่อเราใชไปนาน ๆ จากลองก็จะมี
ความแข็งขึ้นมาเพราะวาถูกอากาศ ฉะนั้นวิธีการที่จะทําใหนิ่ม ถาใชน้ําแลวจากลองก็จะเสีย คือใชได
ครั้งเดียว ถาเราใชน้ําลายเนี่ยก็สามารถที่จะใชไดสักครั้งสองครั้ง แตเทคนิคที่ครูโบราณทานไดคิดคน
เอาไวก็คือวา การที่จะทําใหจากลองนั้น มีอายุการใชงานที่ยืนยาวกวานั้น ไมใชวาใชครั้งเดียว 2 ครั้ง
ก็เสียแลว อะไรอยางนี้ ก็คือ เวลาบดจากลองเรียบรอยนํามาใชงานครั้งแรก ก็แบ งจากลองไวสวน
หนึ่งโดยประมาณวาหัวแมมือแบงไว แลวนําจากลองที่เราแบงไวเนี่ย นํามาบดผสมกับขาวสุกใหม
และขี้เถาใหม บดโดยละเอียด ขาวที่จะใชก็ตองเป็นขาวแบบเดียวกับกอนแรก ถาเราใชขาวหอมมะลิ
กอนที่สองเราก็ตองใชขาวหอมมะลิ บดผสมกับกอนที่เราแบงไวแลว กอนที่ 1 ก็จะไดกอนที่ 2 ในกอน
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ที่ 2 เนี่ย ก็จะอยูไดเทาตัวหนึ่ง โดยมากขาวสุกจะอยูไดสักประมาณ 2 – 3 วันก็จะเนาแลวละ จะเสีย
แลว ถาเรานํากอนแรกมาบดพรอมดวยกับขาวใหมกลายเป็นกอนที่ 2 ก็จะอยูไดประมาณสักอาทิตยแ
หนึ่งก็จะเสีย โบราณเคาก็มีเคล็ดลับวา เอากอนที่ 2 เนี่ยแบงไวหัวแมมือ ขนาดเทาหัวแมมือ แบง
เอาไว เอานํามาบดเป็นกอนที่ 3 ก็คือวาใชขาวใหม แลวก็ขี้เถาอันใหม เอามาบดรวมกันเป็นกอนที่ 3
คือเอาเกามาผสมใหมนั่นเอง กอนที่ 3 เนี่ยก็จะสามารถอยูได 2 อาทิตยแ ก็คือวาทวีคูณเขาไป เคล็ด
ลับก็คือการที่จะเก็บรักษาก็คือไมใหถูกอากาศ เมื่อใชแลวรีบนํามาบด นํามานวดใหมันออนตัว แลวก็
เก็บ เก็บรักษาไวไมใหถูกอากาศอาจจะเป็นในถุงหรือวาในอับที่ไ มมีอากาศเขา อันนี้ก็เป็นเคล็ดลับ
สวนกอนที่ 4 , 5 ก็ทําอยางกอนที่ 2 ที่ 3 ฉะนั้นกอนสุดทายนี่ก็จะอยูไดยาว เผลอ ๆ บางกอนที่บด ๆ
กันไปแลวอยูไดกันเป็นเดือนเป็นหลายเดือนยังไมเสีย
นายพงษ์ศรี แก้วรัตนศรีโพธิ์
การจับคั นชัก นักเรียนสวนใหญ จะไมคอ ยจับ คันชั กที่ถู กตอ ง ครูไ ดปรั บวิธี การจับคั นชัก ที่
เหมาะสมโดยการใชนิ้วนางสอดเขาไประหวางคันชักกับหางมา โดยหางจากโคนคันชักประมาณหนึ่งฝุา
มือ และการสีสายทุมก็ใหใชนิ้วนางดันหางมา แตวิธีการดันหางมา ถาดันแรงไปก็ทําใหเสียงสายทุม
เป็นเสียงดังกรอด ๆ เทคนิคการกดใหกดพอประมาณ แลวเสียงจะชัด ใหนักเรียนฝึกจนเกิดความ
ชํานาญ
ครั้งที่ 3
รอบที่ 1
นายพงษ์ศรี แก้วรัตนศรีโพธิ์
สําหรับการบรรเลงซอ เทคนิคการบรรเลงซอก็มีหลายอยาง แตการสีซอที่ดี ตองเริ่มจากการ
ลากคันชักใหเป็นเสนตรงโดยปลายทางขวาออกนอกตัวเล็กนอย และสีในลักษณะตาง ๆ ตามจังหวะ
ทํานองของเพลงที่เลนงาย ๆ เทคนิคที่ 1 คือการสีแบบขับไม แตสีพวกนี้เด็กตองเอาใจใส โดยเริ่มฝึก
จากคันชักกอนเลย สีขั้นแรกคือสีแบบขับไม คือการสีคลอไปกับเสียงของคนรองเคาเรียกวาการสีแบบ
ขับไม จะทําใหเกิดเสียงที่สอดคลองกับทํานองเพลง คือมันจะไม เพี้ยน แบบที่ 2 คือการสีแบบกวเปล
คือการสีใหมีเ สียงดังตลอดการใชคันชัก โดยเสียงไมขาด ในตอนตนและตอนปลาย โดยมีจัง หวะที่
สม่ําเสมอจนจบเพลง เชน ซ ล ท ด ท ล ท ด ท ล ร ด ท ล ท ด เสียงมันจะไมขาด เคาเรียกแบบไกว
เปล คือเด็กมันไมรูอันนี้คืออะไรลูกอะไร แบบที่ 3 คือแบบฉุยฉาย คือการสีใหมีเสียงหนักเสียงเบา มี
ความชัดเจนทุกวรรคและทุกจังหวะ การสีซอนอกจากจะ 3 วิธีดัง กลาวนี้ ผูเลนควรจะตองควรหมั่น
ฝึกฝนอยางสม่ําเสมอเพื่อใหเกิดความชํานาญ 3 เรื่องนี้ไมใชใชเวลาฝึก เดือน สองเดือน เราเรียนมาที
3 , 4 ปี กวาครูจะตอเทคนิคพวกนี้ให

ว่าที่ร้อยตรีบงกฎ เขียนเจริญ
พูดถึงเทคนิคการตีฉากในการบรรเลงระนาดเอก อันดับแรกจะตองใหเด็กนั่งตัวตรง แขนตอง
ตั้งฉากกับลําตัว หนาตองไมกมมาก ใชแคชําเลืองมองผืนระนาดนะครับ ในการตีฉากตองลงมือสองขาง
พรอมกัน แลวใหเด็กจัดระเบียบแขนและน้ําหนักมือใหลงพรอม ๆ กัน เสียงที่ออกมาก็ตองดังเทากัน
อยาพยายามใหเสียงขางใดขางหนึ่ง หนักเบาไมเทากัน ตองใหเสียงออกมาเทากันทั้ง 2 ขาง ประโยชนแ
ของการตีฉากจะทําใหมือลงพรอมกันแลวก็ น้ําหนักเทากันเสียงที่ออกมาจะเป็นเสียงที่มีคุณภาพ
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นายอดุลย์ สิงเหม
การสรางเครื่องมือในการฝึกหัดตัดลิ้นปี่ ปี่เป็นเครื่องดนตรีที่ตองอาศัยในการทําเครื่องมือใน
การฝึกหัด วิธีการสรางลิ้นปี่ ก็ตองเตรียมอุปกรณแในการสรางลิ้นปี่ขึ้นมา จะมีอุปกรณแ 1. ใบมีด 2.
ใบตาล 3. ไมชนวน 4. เชือก แตละขั้นตอนในการตัดลิ้นปี่ก็ อยางใบตาลเนี่ย เทคนิคในการหาใบตาลมัน
ตองหาใบตาลตัวผู แลวก็ใหมันอยูที่สูงเนินแหงแลง ใบตาลจะแกรง ไมอมน้ํา ใบตาลตัวเมียใชไมได ตอง
ใชใบตาลตัวผู เทคนิคในการเลือกใบตาลก็ตองดูวาใบตาลเนี่ยละเอียดหรือเปลา ถามันหยาบ หยาบก็ใช
ไมไ ด ตองดูใหมันละเอียด สังเกตเวลาเราตัดมามันหยาบเราจะใชมือจับได ถามันหยาบมันจะสาก ๆ
หนอย ตองใชใบตาลที่มันแหง แหงจัด ไมใชวาแหง กรอบ ผุ ถาผุก็ใชไมได การเลือกตัดหาวัสดุก็ตอง
เลือกสักนิดนึง ถาลิ้นอันนี้มันไมดีเวลาเรามาตัดลิ้นปี่เสียงมันไมไดตามที่เราตองการ เสียงตอ เสียงกลาง
เสียงแหบ ถามันบวม แสดงวาใบตาลอมน้ํา ใชไมได เราก็ตองเลือกหาจนกวาเราพอใจ เรื่องใบตาล 2.
เรื่องกําพวดปี่ กําพวดปี่นี่เราก็ตองเลือกสรรวากําพวดมันใหญไปหรือเปลา ถามันใหญไปมากก็จะกินลม
ถามันเล็กมากมันก็เปุาไมออก เราก็ตองเลือกดูวากําพวดพอดี ๆ กับลมที่มันออกมา ถามันหนักเกินคน
เปุาก็แยในการเปุา

นายบัณฑิต ศรีบัว
การใชคันชักซอใหจับ ใชมือขวาจับคันชักซอ หางจากหมุดปักไวประมาณ 1 ฝุามือของตนเอง
ใชนิ้วชี้กับนิ้วกลางกดคันชัก ใชนิ้วนางดันคันชัก หรือใชนิ้วชี้ กดคันชัก แลวก็ใชนิ้วนางนิ้วกลางคันชัก
วิธีการสีคันชัก การใชคันชักเมื่อสีออกจะใชนิ้วนางหรือนิ้วกลางดันคันชัก เพื่อใหคันชักตึง แลวเวลาสีเขา
ก็ใชนิ้วชี้หรือนิ้วกลางบังคับคันชัก สําหรับใชทั้งสายเอกและสายทุม การทําใหซอมีเสียงดังดี ๆ จะตอง
ใชคันชักยาวสม่ําเสมอ ถาใชคันชักสั้นจะทําใหสีไวเรงจังหวะขึ้น แตถาสีคันชักยาว ๆ เสียงจะดังเสียง
จะโต เวลาใชคันชักทุกครั้งถาตองการใหซอสะอาดใชการถู วิธีการถูก็คือ เอาคันชัก จับคันชักมือขวา
ปกตินั่นแหละ แตวาแทนที่จะถูกับสายก็ไ ปถูกับยางสนซะ ก็จะทําใหคันชักสะอาด แตถาไมตองการ
ความสะอาดก็ใชยางสนหยอดเอากับกระบอกซอหรือกะโหลกซอ ก็จะไดปริมาณยางสนที่ดี ทําใหฝืด
เสียงดัง แตจะมีฝุนยางสน ฝุุนยางสนฟุูงกระจาย การใชคันชัก วิธีการสี จะไมใชขอมือขยับ แตเวลาสีนี่
จะตองใชทั้งแขนไปทั้งแขน สีทั้งแขน จะใหกําลังเสียงที่ดี ถาใชเฉพาะขอมือ เสียงที่ออกมา 1 เสียง แต
เสียงมันจะแกวง เสียงมันไมตรง มีน้ําหนักไมดีพอ

นายนิติ เอมโอด
เมื่อไดขาวสุกติดตะโพนที่มีคุณภาพแลว เมื่อนํามาใชติดกับตะโพน วิธีการติดในขั้นแรกก็ใชขาว
สุกติดตะโพนอยางนอย อยางทีละนอย ๆ กอน ไมใชเอาใสเป็นกอนโต ๆ แบงเป็นกอนนอย ๆ แลวก็
มาติดที่บริเวณที่ใชลักทา บริเวณจากลองตรงกลาง ที่ใชลักทาเนี่ย ก็เอาขาวสุกมาติด เวลาติดก็ใชกอน
นอย ๆ แลวก็ใชหัวแมมือใชลักษณะวาเอาหัวแมมือจะเรียกวาบี้ก็ไ ด บี้ขาวสุกเนี่ยใหติดกับหนังหนา
กลอง ใหทั่วใหเป็นรูปวงกลมที่เราตองการ เสนผานศูนยแกลางก็คงประมาณสัก 2 นิ้ว บี้ไปใหมันติดทั่วถึง
แลวจากนั้นก็เอาขาวสุกกอนใหญเขามาติดอีกทีภายหลัง เวลาติดภายหลังก็คอย ๆ ติดทีละนอยกอน
เป็นกอนนอย ๆ คอย ๆ ติดไปแลวก็ลองเสียงไปวาเสียงไดตามที่เราตองการหรือไม คําวาเสียงที่เรา
ตองการหรือไมเนี่ยก็คือวาเสียงตะโพนที่เราจะไดนั่นหนะ ก็คือวาความกังวานดีที่สุด ถามีความกังวานดี
ที่สุดก็ถือวาใชได ถาติดไปแลวเสียงที่ออกมามันมึน คือหมายความวามันกังวานนอย แสดงวาเราติดขาว
สุกมากไป พอขาวสุกมากไปเนี่ยก็ตองเอาออก ถานอยไปเสียงมันก็ไมถึงเสียงมันก็จะไมหนักแนน ฉะนั้น
เทคนิคการบรรเลงดนตรีไทยที่นามาใช้ในการเรียนการสอน

หน้า 72

ตรงนี้ก็ตองใชประสบการณแ ในการติดบอย ๆ ลองบอย ๆ เอาที่กังวานที่สุด แลวการติดหนากลองเนี่ย
เราติดที่หนารุย เราไมไดไปติดที่หนามัด หนาลุยก็คือหนาใหญหรือที่เราเรียกวาหนาเทงนั่นเอง

รอบที่ 2
นายพงษ์ศรี แก้วรัตนศรีโพธิ์
สําหรับวิธีการตอจากเมื่อกี้ที่วามี 3 ชนิด ตอไปการฝึกหัดสะบัด การฝึกหัดคันชักสะบัดเนี่ย มี
อยู 2 กรณี คือ สะดนิ้วกับสะบัดคันชัก การสะบัดนิ้วนั้นใหใชคันชักดึงออกหรือดึงเขาในลวดเดียว เชน
ดรม มรด พู ดง า ย ๆ คื อ ใช นิ้ ว สะบั ด ไม ใช ใ ช คั นชั ก คื อคั น ชั ก ตรง แตใ ช นิ้ ว สะบั ด 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 ฝึกใหเกิด ความชํานาญคือให
สังเกตวา โนตที่สะบัดเนี่ย เคาจะมีเครื่องหมายขีดไวคือแคครึ่งวงกลมครอมโนต 3 ตัวไวเสมอ เป็นหลัก
งาย ๆ

ว่าที่ร้อยตรีบงกฎ เขียนเจริญ
ตอ ไปสืบ เนื่ องจากการตีฉ ากเป็ นเทคนิค การสะบั ดสะเดาะ ในการบรรเลงระนาดเอก สื บ
เนื่องมาจากการตีฉากเมื่อกี้ ลงมือพรอมกันแลวเสียงเทากันแลว การสะเดาะสะบัดเนี่ย เป็นการบรรเลง
3 พยางคแ หรือ 3 เสียงติดกัน โดยการสะบัดคือการบรรเลง 3 พยางคแ 3 เสียง แตใหมีความรูสึกวาเป็น
เสียงเดียว สวนการสะเดาะใหยืนอยูเสียงใดเสียงหนึ่ง แตบรรเลง 3 พยางคแใหถี่ที่สุด เร็วที่สุด เทาที่จะ
ทําได โดยน้ําหนักมือตองเทากันทั้งสองขาง ในการสะบัดสะเดาะเนี่ยใชปลายนิ้วชวยในการบังคับไม
ระนาดนะครับ แลวเกรงขอมือ ตีลงไปบนผืนระนาดใหเร็วและถี่ที่สุด

นายอดุลย์ สิงเหม
เชือกในการมัดลิ้นปี่ ก็ตองเลือก ไปหาดายดิบทําการควั่น เชือก เทคนิคในการควั่นเชือกก็มี
หลากหลาย สมัยปัจจุบันเคาก็เขาฟั่นเชือกแบบโบราณ ควั่น 3 ทบ 4 ทบ ถึง จะมาเขากัน สมัยนี้ใช
สวานเขา ความแนนของเชือกมันก็จะแนน เวลาควั่นก็อยาใหมันใหญเกิน ถาใหญเกินมันก็จะมัดคอลน
พอลนแลวมันก็จะทําใหคอรั่ว พอคอลิ้นปี่รั่วมันก็จะกินลม เราก็ตองฟั่นนับเสนวากี่เสน แตวาเชือกของ
ดายดิบก็ตองประมาณสัก 3 เสนเวลาฟั่นเชือก นํามามัดตัดใหไดตามที่ตองการ อันนี้สําหรับการสราง
เครื่องมือในการทําลิ้นปี่ เราก็ตองเนนความละเอียดออน เป็นหัวใจของการเปุาปี่ ถาผูเปุาปี่ไมเลือกสรร
วัสดุในการทําลิ้นปี่แลวก็ คุณภาพเสียงมันก็จะออกมาไมดี ตอไปจะพูดถึงเรื่องลิ้นปี่ เมื่อเราทําเสร็จเนี่ย
เมื่อเราจะเปุา เสร็จเราก็ตองควรนําไปลางใหสะอาด เช็ดใหดี ใสกลองใหลมถายเทได เพราะถามันอับ
มันก็จะเนาเหม็น 2. เมื่อเปุาเสร็จแลวอยาทิ้งลิ้นปี่ใหมันเกะกะคนเดิ นไปเดินมาเหยียบลิ้นปี่ก็จะทําให
เสียงานได หรือไมก็พวกหมั่นไสก็จะเอาอะไรมาถูลิ้นตอนที่เราเผลอ แลวเราก็เปุาเขาไปมันก็จะเสียงาน
ได ตอไปคือการเปุาปี่ตองนั่งพับเพียบใหเรียบรอย นั่งตัวตรง เวลาเปุาอยาพองแกมมาก ดูแลวมันไม
สวย เรื่องอาหารการกิน ก็อยากิ นใหมันเกิน กินมากแลวเวลาเราเปุา เวลาเราทํางานมันก็จะออกมา
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ผลไมบางชนิดอยางเชนกระทอนก็อยากิน เวลาบรรเลง เพราะวาเม็ดกระทอนมีปุย เวลาเปุาจะติดลิ้นปี่
ทําใหเสียงานได

นายบัณฑิต ศรีบัว
การทํารัดอกซอ รัดอกซอนี่จะตองใชดายหรือเชือกที่นิ่ม ๆ สําหรับรัดอกซอ เพราะวาใชเชือก
หรือดายที่แข็งมันทําใหเสียงซอแตก เสียงซอแตกนี่เกิดจากการกระทบกันของเสียงสายเอกและสายทุม
กระทบกัน ถาเอาโดยมากจะเป็นดาย ดายนิ่ม ๆ พันแลว มันจะทําใหการกระทบกระทั่งกันมันลดลง
สวนลูกบิด ถาใชไปนาน ๆ มันจะเกิดการกรอนและก็หลอม เวลาบิดแลวมันไมอยูตัว กระบวนการก็คือ
ถามียางสนก็บดยางสนใหมันปุน ๆ แลวก็เทลงไป หรือไม ถายางสนเอาไมอยูตองใชกาวตราชางนี่แหละ
แตวิธีการใชกาวตราชางก็คือ เอาออกมาหยอดขางนอก ใหมันแหงเสียแลว แลวก็ยัดเขาไป ไมใชเอาไป
ยัดตรงรูเลย ไมงั้นมันจะติด มันจะหมุนไมได กาวตราชางมันมีคุณสมบัติมันยืดหยุนได

นายนิติ เอมโอด
การติดขาวสุกติดตะโพนที่หนารุยหรือหนาเทง เพื่อใหหนากลองนั้นมีความสั่นสะเทือนแลวก็มี
เสียงที่ต่ํา เพื่อใหเกิดความไพเราะ ฉะนั้นตองมีความกังวานที่สุดถึงจะเรียกไดวา ใชได สวนหนามัด หนา
มัดก็คือหนาเล็กของตะโพน หนามัดเนี่ย บางทานก็อาจจะติดจากลองหรือวาขาวสุกตะโพนไปดวย ใน
กรณีที่หนามัดมันมีเสียงสูงมาก พอมีเสียงสูงมากก็ตองใชขาวสุกติดตะโพนเนี่ยติดตรงกลางเพื่อชวยให
ไดเสียงตามที่เราตองการ สวนหนามัดเนี่ย เสียงที่เราตองการ จากประสบการณแที่ฟังกันมา แลวก็สังเกต
จากครู แลวก็ฟังจากการบันทึกแผนเสียงก็ดี เสียงที่นิยมก็คือเสียง ถาเรานับจากลู กยอดของฆองวงใหญ
ถาเรานับจากลูกยอดก็มักจะอยูที่เสียงที่ ถาฆองวงใหญมันมี 16 ลูก นับจากซายมือ มี 16 ลูก ลูกที่นิยม
เทียบเสียงหรือวาเอาไปเทียบแลวเสียงตะโพนมันจะดี ก็อยูประมาณ 3 เสียง ก็คือ ลูกที่ 16 ลูกที่ 15
ลูกที่ 14 ถาต่ําจาก 14 ไปแลวหรือเสียงที่ 13 ไปแลวเนี่ย ตะโพนลูกนั้นคอนขางที่จะหยอน หนาหยอน
ทีนี้วิธีการที่จะทําใหหนามันตึงขึ้นตองใชการสาว ฉะนั้น ถาเกิดคนที่มีความละเอียดก็จะตองตรวจดูวา
เสียงหนามัดของตะโพนเนี่ยมันตรงกับเสียงฆองวงใหญลูกที่เทาไหร ที่นิยมแลวก็ทําใหเกิดเสียงที่มี
คุณภาพ เสียงไพเราะ วาอยางนั้นละกัน ก็อยางที่บอกไปแลวก็คือ เสียงที่ 14 15 16 ของฆองวงใหญ
ซึ่งนับจากลูกตนก็คือลูกต่ําสุด เป็นลูกที่ 1 แลวก็ลูกยอดก็คือ ลูกที่ 16 ฉะนั้น 3 ลูกบนเนี่ย ถือไดวาเป็น
เสียงที่ไพเราะของตะโพนไทย ถาเกิดมาถึงเสียงที่ 13 แลว อาจจะเรียกไดวามันหยอนไปแลว ฉะนั้นก็
แกไขไดดวยวิธีการสาวใหตึง

ครั้งที่ 4
รอบที่ 1
นายบัณฑิต ศรีบัว
การใชคันชัก เริ่มใชคันชัก 1 คันชักกอน เริ่มใชคันชักหนึ่ง สีออกจะตองบังคับวาคือ สายทุม
แลวก็สีเขาก็คือสายเอก สีใหชํานาญจากหนึ่งคันชัก เมื่อสีคลองแลวก็จะเป็น 2 คันชักคือสีสายทุม 1
ออก 2 เขา แลวก็ยายมาเป็นสายเอก 1 ออก 2 เขา เมื่อสีสองคันชักจนคลองแลวก็จะมาเป็นสี่คันชัก
เพราะตองการใหนักเรียนสีคันชักเต็มกอน คือออกเขาสายเดียวกอน แลวก็จากสายทุม ก็ยายมาเป็น
สายเอกจนคลอง เมื่อไดเสร็จแลวก็เริ่มหัดลงนิ้ว เริ่มตั้ง แตสายทุมที่นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง แลวก็นิ้วชี้
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นิ้วนาง นิ้วกลาง นิ้วกอย สําหรับสายเอก วิธีการจับ จับซอใหใตรัดออกประมาณ 1 นิ้วตัวเอง เมื่อกอนนี้
เคาใชวิธีการจับ โดยใหคันทวนติดกับ เคาเรียกวาไร ผังผืดหรือเปลา แตเดี๋ยวนี้อาจารยแประเวศบอกวา
มันลาสมัยแลว มั นไมทันกับยุคสมั ย ใหใชวิธีคลี่ เอาขอมือหัวแม มือกับขอมือที่สองของนิ้วชี้คีบเอา
เพื่อใหซอสีได 2 ออกเต็บหรือ 2 ชวงเสียง หลังจากที่ฝึกชวงเสียงแรกถาทําได ก็ควรจะฝึกเสียงที่ 2 แต
ถายังไมไดก็ไมตอง ใหฝึกชวงเสียงแรกใหชํานาญเมื่อชํานาญเสร็จแลว ก็ใหหัดสีครึ่งคันชัก คือออกสอง
เสียงเขาหนึ่งเสียง

นายพงษ์ศรี แก้วรัตนศรีโพธิ์
ขอเสริมแนวความคิดจากอ.บัณฑิต เรื่องคันชัก การฝึกคันชักหนักเบา อยางที่ อ.บัณฑิตวา คือ
ตองสม่ําเสมอ เขาออก เขาออก ก็ทําใหเกิดอารมณแตาง ๆ ไดเป็นอยางดี ถาเราสีซอเสียงเดียวกันคือ
หมายถึง เร ไมมีลูกหนักลูกเบาไป มันก็ฟังไมเป็นเพราะ ไมไดรสเพลง เพลงบางเพลงเขาบอกเอาไว
เสร็จแลววาตรงนั้นมันตองหนักตรงนี้จะตองเบา นอกจากนี้แลวเรื่องคันชักหนักเบาเราควรไตรตรองดู
วาตรงไหนควรที่จะหนัก ตรงไหนควรที่จะเบา หรือสั้น หรือยาว หรือวาเราใชคันชักไดอยางไรมันถึงจะ
ไพเราะ อยางไรจะใชคันชักหนักตรงไหนเบาตรงไหนไดถึงจะไพเราะดี เสียงออกมาไดรสเพลง สวนมาก
การใชคันชักหนักเบาเนี่ยจะเป็นเพลงที่โศกโหยหวนถาเป็นเพลงพวกนี้แลวนะ มันจะไดอารมณแเพลง
เวลาสี ความหนักเบาจะมีความสําคัญยิ่งสําหรับเพลงพวกนี้ บางตอนตองใหแผวลงไปเรื่อย ๆ บางตอน
ก็ตองใหดังขึ้นคอย ๆ ดังขึ้นมา อารมณแเพลงตองนี้บางทีมันบอกกันไมได มันตองเขาใจดวยตัวเองดวย
มันถึงจะไดซาบซึ้งในรสเพลง ตรงไหนหนักไหนเบา อยางเพลงบางเพลงสวนมากจะเป็นเพลงปรบไก มัน
จะมีลูกของมันอยู
ว่าที่ร้อยตรีบงกฎ เขียนเจริญ
การจับไมมีดวยกันหลายวิธี ที่นิยมใช คือ จับแบบปากนกแกว ปากกา และแบบปากไก ใน
การจับไมในแตละแบบจะใหคุณภาพเสียงที่ไมเหมือนกัน การจับแบบปากไกจะใหคุณภาพเสียงที่หนัก
แนน การจับแบบปากกาจะใหคุณภาพเสียงที่ใส การจับแบบปากนกแกวจะใหคุณภาพเสียงนุมนวล
ซึ่งการจับนี้จะขึ้นอยูกับผูบรรเลง บางคนอาจจะจับไดแบบเดียว บางคนอาจจะสามารถจับไดทั้ง 3
แบบ ซึ่งถือวาดีเป็นสวนที่ดี เพราะจะไดเลือกใชใหตรงตามความตองการของเสียงที่ใชในการบรรเลงแต
ละครั้งในแตละความตองการใชงาน การใชงานนะครับก็ขึ้นอยูกับผูบรรเลงวาจะตองใชงานแบบไหน ใน
แตละความตองการใชงานนะครับ

นายนิติ เอมโอด
เมื่อเราสรางจากลองหรือขาวสุกติดตะโพนไดแลวนั้น ทานที่นําเอามาปรับใชในการปฏิบัติก็คือ
ในการติดจากลองไปที่ตะโพน ก็วิธีการติดก็คือติดเขาไปอยางละนิด แตไมใชวาเป็นกอนใหญ ติ ดไปแลว
ก็ใชหัวแมมือกดลงไปที่ขาวสุกบริเวณจากกลองใหเป็นรูปวงกลม และติดใหทั่ว แลวขั้นตอนตอไปถึงจะ
เอากอนขาวสุกติดเพิ่มเขาไป เพิ่มเขาไป วิธีการนี้ก็จะทําใหขาวสุกกลองกับกลองหนากลองเนี่ยติดกัน
เป็นอยางดี ปูองกันการโปุง การโปุงถาเกิดขาวสุกกับกลองมันไมติดกันมันโปุงขางในเสียงตะโพนออกมา
ก็จะอับไมกังวาน เผลอ ๆ ก็ขาวสุกก็จะตีไป ตีไ ปก็จะหลุดจากหนากลองได ฉะนั้นขั้นตอนการติดก็มี
ความสําคัญ แลวติดขนาดไหนจึงจะใหเสียงที่ดี ก็คือ คอย ๆ ติดไปทีละนิด ๆ เอาที่เฉพาะเสียงมัน
กัง วานที่สุด แลวก็คอนขางที่จะ ถาเป็นภาษาเสียงพูดก็คือเสียง เทง ใหดัง เทง ๆ เอาไวและก็ใหมี
เทคนิคการบรรเลงดนตรีไทยที่นามาใช้ในการเรียนการสอน
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ความกังวานที่สุดสั่นสะเทือนที่สุด และเสียงไมทึบตองเป็นเสียงที่ใส สวนหนามัดหรือหนาเล็กที่เราใช
เนี่ย ถาเสียงมันสูงอยูแลวอยางที่เคยบอกก็คือวานับจากลูกฆอง ลูกที่ 14 – 15 - 16 สามลูกนี้ ถาเกิด
เสียงตรงกับสามลูกฆอง ก็คือเป็นเสียงที่มีคุณภาพดี

นางมัณฑนา จันทร์เสม
เรื่องของจะเขครั้งที่แลวพูดถึงการนําโครงสรางของเพลงมาใชในการสรางกระบวนการคิดของ
นักเรียน เชน นําเพลงจากเพลงตนเพลงฉิ่ง ใหเด็กนํามาใชในการที่จะเรียนรูในเรื่องของกลุมตัวโน฿ตใน
เรื่องของการใชเสียงที่ใชนิ้ว อยางเชนเพลงนกขมิ้น ถาจะนําไปใชในเพลงถัดไปซึ่ง โครงสรา งเหลานี้
บรรดาครูอาจารยแเคามองอยูแลววาการที่จะคิดหลักสูตรขึ้นมาตองมาจากโครงสรางเพลงก็เหมือนเพลง
แมบทในละครทางดานนาฏศิลปดังนั้นการนํามาใชอยางนี้ประกอบกับการรูจักประวัติครู ประวัติผูแตง
แลว เด็กสามารถจะนํามาใช และสามารถเปรียบเทียบวิเคราะหแวิจารณแในเรื่องของเพลงตาง ๆ ที่ตัวเอง
ไดเรียน และสามารถที่จะคิดนอกกรอบได ทําไมครูจึงตองฝึกใหเด็กคิดเอง วิจารณแวิเคราะหแ แยกแยะ
เพราะวาจุดมุงหมายของการศึกษาตอนนี้ มองวา นักเรียนเรียนแลวไดอะไร แลวกําลังทบทวนวาใน
210 วัน ครูตองมาทํางานอื่น ๆ ที่เป็นงานรองที่ไมใชง านสอน คิดจริง ๆ ออกมาแลว ประมาณ 140
บวกลบ 120 วันเป็นตัวเลขที่หางมากการศึกษาไทยตอนนี้ ครูก็สรางกระบวนการคิดใหนักเรียนที่จะหา
การเสาะหาความรูคิดนอกกรอบเองได เนื่องจากวาเวลาที่ครูไมอยูเด็กจะทําอยางไร กับตัวเองเด็กคิด
อยางไร คนควาอยางไรและวิธีการจําแบบนี้นําบทเรียนที่แลวนํามาใชในบทเรียนที่กําลังเรียนอยูก็จะทํา
ให เป็ นเครื่ อ งช วยในการจํา ของเด็ กไดเ ป็ นอยา งดี ขึ้น นอกจากนั้ นครูต องสรา งด านคุ ณลั กษณะให
นักเรียน เชนแบบแผนของดนตรีไทยมีมาอยางไร การดูแลรักษาเครื่องดนตรีจะดูแลอยางไรจะแกไ ข
อยางไร จะเขการทําแหนเอง ครูก็สอนการทําแหน วาจะปรับอยางไรใหเสียงไพเราะ กัง วาน ชัดเจน
เวลาเลนแลวเสียงไมทึบ เด็กตองรู แลวจะไดแกไขวาแหนดีแลว ตัวจะเขดีแลวจะตองมาแกไขถาเสียง
มันออกมาน้ําหนักเสียงเทากันทั้งเขาออกแลว เสียงยังทึบอยูเด็กตองแกไขที่ตรงไหน เคาจะไดคิดเองวา
ควรจะแกไขที่ตัวเคาเองเรื่องการกดนิ้วหรือไม ตรงนี้ครูตองฝึกตองจับใสตลอดเวลา

นายอดุลย์ สิงเหม
องคแประกอบของการเปุาปี่นั้น ประกอบดวยสิ่งสําคัญ 3 ประการ คือ ผูเปุาปี่ วิชาการและ
ขั้นตอนในการเรียนรู เครื่องมือสําหรับการฝึกหัดการบรรเลง ผูเปุาปี่บุคคลที่ทําหนาที่เปุาปี่นั้นนับเป็น
สิ่งสําคัญและจําเป็นที่สุดที่จะตองไดรับการวางรูปแบบกอใหเกิดคุณลักษณะที่ดีและถูกตองเสียงดนตรี
จากเครื่องเปุาเป็นศิลปะที่เกิ ดจากอารมณแของมนุษยแ อาจเรียกไดวาเสียงปี่เป็นเสียงดนตรีชนิดเดียวที่
ตองอาศัยความสมบูรณแของมนุษยแก็วาได ผูที่เปุาปี่ไดจะตองมีความพรอม 2 อยางดวยกันคือ 1. ความ
พรอมภายใน 2. ความพรอมภายนอก ความพรอมภายในไดแกความอดทนความละเอียดรอบครอบ
ความเป็นผูมีเหตุผล ความเป็นผูมีสติมีสมาธิดี ความสามารถในการตัดสินใจในการใชลิ้นปี่ และลิ้นของ
ตนเองความสามารถในการใชนิ้วมือ รวมทั้ง การใชอวัยวะในการหายใจใหเกิดลมเขาออกอยางเรียบ
สม่ําเสมอ สิ่งเหลา นี้เป็นสิ่งสํ าคัญที่ผูเรี ยนเปุาปี่ จะตองฝึก หัดและศึก ษาใหเป็น กิจวัตรจน เกิดความ
ชํานาญ ลวนแลวแตเป็นหัวใจสําหรับผูที่จะเปุาปี่ใหดีได และเป็นรากฐานสําคัญที่จะรองรับความพรอม
ภายนอก ใหปรากฏแกสังคมผูฟังเพลง จําเป็นที่จะตองไดรับคําแนะนําที่ถูกตองจากครูผูสอนไมใชดวย
การลักจําหรือคิดเอาเอง ความพรอมภายในเหลานี้มีขั้นตอนที่สลับ ซับซอน และบางทีดูเหมือนสับสน
ความสับสนนี้จะมากหรือนอยเพียงใดขึ้นอยูกับธรรมชาติของผูเปุาปี่อีกประการหนึ่งดวย
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นางสายชล ผดุงพันธ์
จากอ.บัณฑิตนะคะ เรื่องฝึกเบื้องตนก็คือ อยางที่ อ.บัณฑิตวา ฝึกทีละขั้นแตตัวเองสอนฝึก
พื้นฐานก็คือจะใหเด็กฝึกสีเขาสีออก สีเขาสีออก ครั้งแรกสายทุมจะใหสี 8 ครั้ง สายเอก 8 ครั้ง จนกวา
เด็กชํานาญ ชํานาญแลวถึงไปใหไลเสียงทีละ 4 ประโยค และใหสีลูกเทาใหเด็กกดเสียงจนไมเพี้ยนเสียง
เวลาเด็กคนไหนที่นิ้วไมตรงเราก็จะย้ําใหเด็กวาตรงนี้ตองกดนิ้วตองฉีกลงไปอีก เวลากดนิ้วก็ตองใชการ
หักขอนิ้วตรงปลายไมใชใหเอาตรงกลางมากด มันจะทําใหเสียงเพี้ยนได และไดเด็กฝึกไปเรื่อย ๆ แลว
เราถึง ขึ้นเพลง ขึ้นเพลงในขณะที่เด็กปฏิบัติเราก็บอกเด็กทุกครั้งวาตองทําอยางนี้ อยางนี้ และเรื่อง
สัปดาหแที่แลวพูดถึงเรื่องการ พรมนิ้ว ก็เหมือนที่ อ.บัณฑิตพูดวา การพรมนิ้วเด็กตองฝึกทุกครั้งที่มีการสี
และเด็กตอ งเกิด ทักษะดวยตัวเองเกิด ความรูสึก ดวยตั วเองวาพอถึง ประโยคนี้มัน พรมนิ้ วไดน ะ ทํ า
อยางไรกดนิ้วใหมันถี่ ๆ ใหมันดูฟังแลวไพเราะเพื่อเอาไปตอยอดในการตอเพลงเดี่ยว หรือวาเพลงอะไร
นะ และการเรียนของเด็กจะฝึกทักษะตาง ๆ ในการรับรองวาเพลงนี้ตองรับรองอยางนี้นะ ตองสงรอง
อยางนี้นะ จะทําอยางไรฟังแลวใหไพเราะ เรื่องการใชคันชักก็ตองสีใหเต็มคันชักไมวาจะเป็นคันชักเขา
คันชักออก คันชักหามชี้ คือทุกอยางตองเบ็ดเสร็จอยูในตัวเองไมวาจะในเวลาเรียนหรือวาเวลาซอมเพลง
เวลาไปเลนบนเวทีทุกอยางที่สอนไป ก็คือเด็กตองทําใหได ไดดี และมันก็จะติดตัวเด็กไปตลอด

รอบที่ 2
นายบัณฑิต ศรีบัว
หลังจากใชคันชัก 1 คันชัก 2 คันชักแลว จนชํานาญแลว ใหเริ่มตอเพลง เพลงบังคับสําหรับซอ
ก็คือตนเพลงฉิ่ง ตนเพลงฉิ่งนั้นจะตองสีทุกวัน สีทุกวัน สีไปๆๆ และก็คันชักที่ใชจะตองใชคันชัก 1 คัน
ชักตอ 1 เสียงเทานั้น หาม เป็นขอหามเลยวาหามใชลักคันชัก ควบคันชัก แลวคันชักจะตองสีตั้ง แต
ปลายคันชักจนถึงโคนคันชักที่จับ เรียกวาสีคันชักยาว ๆ เพื่อฝึกใหเกิดความเคยชิน ถาวาอยางนั้น
นักเรียนจะไมรูวาตัวเองใชกําลังขนาดไหน แลววิธีการสีก็จะตองฟังตัวเองคือ สีใหสม่ําเสมอ อยาไปเนน
ที่คันชักใดคันชักหนึ่ง เมื่อหมดคันชักแลวตองฝึกใหนักเรียนไมกระแทกคันชัก วิธีการกระแทกคันชักคือ
ทําใหรสของเพลงเสียไป ความสม่ําเสมอของเพลงไมมี แลวนักเรียนจะติดเป็นนิสัย เมื่อคลองในตับตน
เพลงฉิ่งแลว สํานวนเพลงทั้งหมดมันจะอยูในตนเพลงฉิ่ง เพียงแตวาสําเนียงของเพลงแตละเพลงมันจะ
แตกตางกันออกไปแลวแตผูประพันธแ ถาเราทําได เพลงทุกเพลงมันจะอยูในตนเพลงฉิ่งทั้งนั้นสํานวนมัน
หลังจากนั้นก็ฝึกใหนักเรียนพรม นักเรียนจะรูจักการพรมแบบพรมปิดกอน คือ ถาภาษาที่เคาพูดไปก็คือ
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 ก็ มักจะตองใชคันชนิดนี้ 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
แทนที่ ถาคันชักไมยาวนะ อารมณแเศรามันจะไมเกิด อาจจะเป็นขบขันไปเลย บางคนถนัดสะอื้น
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ก็โดยใชคั นชักออก ควรที่จ ะสะอึกเนี่ย ตอ งใชคันชัก เคา เพราะเมื่ อสะอื้นหมดชวงแล วชวงหนึ่ ง
ก็เทากับวาใชคันชักบังคับ ฉะนั้นจึงจบชวงสะอื้นหรือสะอื้นนี้ดวยคันชักเขาเสมอ บางคนเคาก็วาไมผิด
นะ สะอื้นโดยใชคันชักออก แตทางเรา ครูเคาบอกวามันไมเหมาะ เวลาใชสะอื้นใหใชคันชักเขา คือใช
เป็นบังคับเลย

ว่าที่ร้อยตรีบงกฎ เขียนเจริญ
สวนเทคนิคการตี การกรอนะครับ เทคนิคการกรอระนาดคือ การตีไปลงผืนระนาดโดยมือทั้ง
สองขางสลับกันโดยใหมือซายลงกอนตามดวยมือขวานะครับสลับกัน ใหยืนอยูที่เสียงใดเสียงหนึ่ง การ
กรอที่ดีตองมีความละเอียด ความถี่ ความถี่ก็คือความเร็วนะครับและตองชัดเจน น้ําหนักมือทั้งสอง
ขางตองเทา กัน ไม ดังข างใดขา งหนึ่ ง ตองดัง เทากั นทั้ง สองขาง การกรอตอ งใช กําลั ง จากลํา แขน
ถายโอนไปยังขอมือแลวสงผานไปยังนิ้วมือในการเกร็งกําลังและบีบมือจิกนิ้วลงไปที่ไมตี เพื่อจะชวยให
การกรอระนาดมีน้ําเสียง ความเร็วความถี่ ที่มีคุณภาพเสียงที่ดี
นายนิติ เอมโอด
สําหรับหนามัดของตะโพนไทย ถาเสียงมันสูง จากสามลูกดัง กลาวก็ถือวามันสูง เกินไปพอสูง
เกินไปวิธีแกไขก็คือ ตองนําขาวสุกติดตะโพนนํามาติดเพื่อใหเสียงต่ําลง ก็จะไดเสียงที่เพราะขึ้น แตถา
เกิดตะโพนลูกไหน เสียงหนามัดต่ํากวาสามลูกดังกลาวแลวก็ถือวาเป็นตะโพนที่หยอนวิธีการแกไขก็คือ
นําตะโพนนั้นมาสาว ก็คือการที่เราเรงเสียงจากหนังเรียดดึงใหมันตึงขึ้นมันก็จะไดเสียงตามที่เราตองการ
เมื่อเราเตรียมอุปกรณแไดพรอมแลวอยางนี้แลว ในขั้นตอไปก็คือการฝึกหัดตะโพนไทยเบื้องตน เวลาเรา
ฝึกหัดก็ฝึกเสียงเป็นพื้นฐานซึ่งมีดวยกันประมาณไมกี่เสียงแตเสียงหลัก ๆ เสียงจากหนามัด เสียงของ
ตะโพนหนาเล็ก ก็มีเสียงที่เป็นเสียงพื้นฐาน ก็คือ เสียงติง เสียงตุ฿บ มีสองเสียงนี้ และก็เสียงของหนาเทง
หรือหนาใหญเนี่ย ก็คือเสียงเทง เสียงถะ เสียงปฺะ สามเสียงนี้ก็เป็นเสียงหลัก ฉะนั้นฝึกหัดทั้งหมดก็คือ
หาเสียง คือเสียง ติง ตุ฿บ เทง ถะ ปฺะ ก็ฝึกใหนักเรียนปฏิบัติในเสียงพื้นฐานนี้ ใหชัดเจนเมื่อชัดเจนดีแลว
ทั้งหาเสียงนี้ เราก็มาฝึกปฏิบัติในการผสมเสียง การผสมเสียงก็คือตีทั้งหนามัดหนาเทงอาจจะตีพรอมกั น
หรืออาจจะเลื่อมล้ํากันเล็กนอยก็ได เป็นแตละวิธีการมีปีกยอยออกไป ถาเราตีพรอมกันสองหนาพรอม
กันเนี่ย

นางมัณฑนา จันทร์เสม
พอเมื่อจับใสใหนักเรียนแลวเวลาที่ครูไมอยูเขาก็จะทําเองได เมื่อถึงตรงนี้แลวจุดมุงหมายของ
การศึกษาที่ตองไวคือกับจํานวนชั่วโมงที่นักเรียนเรียน สังเกตไดเด็กนาฏศิลปเวลาที่เรียนจะมีการแสดง
บอย ครูก็คิดวาการแสดงคือการพัฒนาศักยภาพแตลืมไปวา การพัฒนาศักยภาพนี้ เป็นการพัฒนา
เพลง ซ้ํา ๆ ซาก ๆ คือเพลงที่เลนที่ใชในงาน เชน ใหผูฟัง ๆ ก็ตองเป็นเพลงที่เขารูจักเคยไดยินมาแลว
จังหวัดสุโขทัยเป็นจังหวัดที่อยูในเรียกไดวาบานนอกเลนเพลงอื่นคนก็ไมรูจักดังนั้น การพัฒนาของเด็ก
นาฏศิลป ตัวครูผูสอนเอง ลืมไปวา พัฒนาแตเพลง ซ้ํา ๆ ซาก ๆ ระบําอยูแคนี้ 3 - 4 ชุด 5 ชุด เคยเลน
กันอยู ดังนั้นเหมือนหลงลืมไปวาที่พัฒนามันพัฒนาอะไรบาง มันพัฒนาเรื่องเดิม ๆ เพราะฉะนั้นฝีมือ
มันก็ไมพัฒนา ครูก็ตองมาดูวาถาจะพัฒนาฝีมือในฐานะที่นําวิชาการเขามาบูรณาการกับการเรียนการ
สอน ควรจะบูรณาการแบบไหน และแบบไหนที่มันนาจะเหมาะกับเด็กตามวุฒิภาวะของเด็ก อยางเชน
ม . 2 พัฒนาในเรื่องใด ตองพัฒนาเรื่องที่สอนอยูก็คือพัฒนาโครงสรางตัวโน฿ตกลุมตัวโน ตแมนนิ้ว แมน
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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 ความพรอมภายนอกในที่นี้ หมายถึง การศึกษาหาความรูจากครู
ประสบการณแตลอดจนอุปกรณแที่ใชในการบรรเลงแยกได 2 สวนคือ ความรู อุปกรณแ 1. ความรูเป็น
สิ่ง จําเป็นสําหรับการศึกษาซึ่งจะไดทั้งโดยตรงและทางออม การศึกษาจากครูผูสอนโดยตรงนับเป็น
ความจําเป็นสําหรับการเรียนวิชาทางดานศิลปะมาก และควรไดรับการสอนจากผูมีความรอบรูและ
ชํานาญ โดยเฉพาะจะทําใหการเรียนไดผลดียิ่งขึ้นเพราะธรรมชาติและความพรอมของแตละบุคคลไม
เทากัน หากเกิดความผิดพลาดในการวางรากพื้นฐานแลว การศึกษาในขั้นตอนตอไปก็จะประสบกับ
ปัญหาได การเรียนจากครูผูสอนโดยตรงนี้จะไดรับการตรวจและแกไขใหความสมดุลกันระหวางศิลปะ
กับธรรมชาติของแตละบุค คลทั้ง ยังได รับประสบการณแตรงจากผูสอนในทุก ๆ ด านดวย เชน การ
แสดงออก วิธีแกปัญหาและการสรางสรรคแโดยเฉพาะสิ่งที่ควรและไมควรมากนอยอยางไรดวย

ครั้งที่ 5
รอบที่ 1
นายอดุลย์ สิงเหม
เครื่องมือสําหรับการฝึกหัดและการบรรเลง อุปกรณแสําคัญคือ เลาปี่และลิ้นปี่ สําหรับเลาปี่นั้น
ตามปกติทําดวยไมเนื้อแข็ง เชน ไมชิงชัน ไมพะยูง และงาชาง เป็นตน ผูเรียนเปุาปี่จะตองรูจักสวน
ตาง ๆ ของปี่ อันเป็นศาสตรแเฉพาะ เลาปี่นั้นมักจะทํามาสําเร็จรูป สวนลิ้นปี่เป็นอุปกรณแสําคัญยิ่ง ที่
ผูเรียนเปุาปี่จะตองรูจักสรางดวยตนเองซึ่งจะตองใชวิธีเรียนรูการฝึกหัดเป็นเวลานานพอสมควร วิธีการ
สรางลิ้นปี่ ลิ้นปี่เป็นอุปกรณแชิ้นสําคัญอันหนึ่ง ซึ่งประกอบดวยสิ่งสําคัญ 3 สวน ไดแก 1. กําพวด ทํา
ดวยโลหะทองเหลืองบัดกรีใหเป็นหลอด 2. ใบตาล 3. เชือกผูกลิ้นปี่ สวนประกอบทั้ง 3 นี้จะตองมี
คุณภาพสัดสวนถูกตองประกอบกับเลาปี่ที่มีคุณภาพ และผูเปุาที่มีความสามารถซึ่งจะสามารถบันดาล
ใหเป็นเสียงทั้ง 24 เสียงได การสรางลิ้นปี่เป็นงานที่ตองใชความประณีตละเอียดออนผูสรางจะตองมี
ความสามารถเจียรนาประกอบทั้ง 3 ไดวามีคุณภาพพอที่จะนําไปใช ไดหรือไม เชน ความหนาของ
ใบตาล ความบาง กวาง แคบ สั้น ยาว ของกําพวด ความออนแกของใบตาล ความเล็ก ใหญ ออน
และแข็ง ของเชือกสิ่งเหลานี้จะตองใชขนาดพอเหมาะทั้งสิ้น

นายนิติ เอมโอด
การฝึกหัดตะโพนเบื้องตนใหนักเรียนฝึกหัดทั้งหมด 5 เสียงหลัก ก็คือ เสียงติง เสียงตุ฿บ เสียง
ปฺะ เสียงเทง เสียงถะ นี้เป็นเสียงพื้นฐานกอนที่จะไปตีหนาทับตาง ๆ นักเรียนตองฝึกตีเสียงเหลานี้ให
ชัดเจนเสียกอนเมื่อ 5 เสียงนี้นักเรียนสามารถทําไดชัดเจนแลวจึงจะขยับไปปฏิบัติเสียงที่ผสมกัน 2 มือ
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อันไดแก เสียงพรึง เสียงเพริ่ง มีพริง มีพรืด และอีกหลายเสียง วิธีการฝึกหัดก็ เริ่มจากการตีหนังเรียด
เสียกอน อาจจะใหเวลาประมาณสัก 10 นาที ละก็มาหัดตีเสียง ติง ตุ฿บ ปฺะ เทง ถะ เมื่อหัดตีชัดแลวก็
มาหัดตี 2 มือผสมกัน เมื่อไดครบ เสียงเพริด เสียงพริง เสียงพรืด เมื่อครบหมดแลวก็มาหัดตีเป็น
จังหวะหนาทับ จังหวะหนาทับที่เป็นหลักก็คือ หนาทับปรบไก หนาทับสองไม เป็นพื้นฐานนักเรียนก็
ตองสามารถปฏิบัติได

นายบัณฑิต ศรีบัว
การสีซอที่ดีเด็กตองรูจังหวะดวย นอกจากหัดใหเด็กหัดสีซอแลวตองใหเด็กหัดตีฉิ่ง หัดตีโทน
รํามะนา เพราะวาถา 2 อยางนี้ไดดีแลว จะทําใหการสีซอไดดียิ่งขึ้นก็เป็นไปไดมาก เด็กจะตองเริ่มหัด
ตอเพลงเถา ตอเพลงเถา เยอะ ๆ ตามหลักสูตร ถามีเสียงแกลกกาก ๆ สีไปนาน ๆ นี่ สายมันบางเสียง
มันจะแกลกกาก ๆ เสียงมันจะไมใสตองคอยดูดวย ถาเสียงไมใสเราจะตองเปลี่ยนสาย การเปลี่ยนสาย
ที่ดีเดี๋ยวนี้เขาใชสายไนลอน สายเอ็น การใชสายเอ็นถาเราไมมีวิธีการเปลี่ยนสายมันจะยืดมาก วิธีการก็
คือเมื่อเปลี่ยนสายเสร็จแลวขึงใหตึงแลว ควรจะพันใหมันเป็นเกลียวแนน ๆ เพื่อใหมีการรัดตัวและมี
การยืดหยุนนอยที่สุด เสียงที่ไดก็จะคงที่ และสายซอที่นิยมใชกันสวนมากจะเป็นสายไหม สายไหมที่
ยอมดวยสีสมเพราะมีคุณภาพดีที่สุดรัดอกก็ควรจะใชสายนิ่ม ๆ เชน สายเชือกดาย เชือกปุานที่มัน
นิ่ม ๆ ถาเป็นหมอนซออูก็ควรจะใหแกนขางในมันนิ่มจะใหยางลบหรือพันผาใหเสียงมันทุมพอสมควร

รอบที่ 2
นายอดุลย์ สิงเหม
วิชาการและขั้นตอนในการเรียนรู ขั้นตอนที่ผูเรียนปี่ควรปฏิบัติมีลําดับการเรียนดัง ตอไปนี้
เสียงของปี่ในทั้งหมดมี 24 เสียง สามารถแบงเป็นกลุมได 3 กลุมโดยเรียงเป็นชวงดังนี้ ชวงที่ 1 ตั้งแต
ชวงที่ 1 - 6 เราเรียกวาเสียงตอ หรือทางตอ เรียกวาเสียงชวงที่ต่ําลงไปถึงเสียงต่ําที่สุด ชวงที่ 2 ตั้งแต
เสียงที่ 7 - 15 เรียกวาทางกลาง หมายถึงเสียงที่อยูตรงกลางไมสูงไมต่ําเป็นเสียงที่ใชมากที่สุดในการ
ดําเนินทํานอง ชวงที่ 3 ตั้งแตเสียง 15 - 24 เรียกวาเสียงแหบหรือทางแหบหมายถึงเสียงที่สูงไปถึงเสียง
ที่สูงที่สุด ขั้นตอนที่ถูกตองของผูเรียนควรปฏิบัติ ลําดับดังนี้ 1. มีการควบและจับมือ 2. รับคําแนะนําใน
การปฏิบัติตนในการเรียน 3. หัดเปุาเสียงตาง ๆ เบื้องตน 4. ฝึกหัดระบายลม 5. ฝึกหัดเปุาเพลงที่อยู
กําหนดให เชน เพลงเตากินผักบุง 2 ชั้น

นายนิติ เอมโอด
พอนักเรียนสามารถตีหนาทับปรบไก หนาทับสองไมดีแลว ก็อาจจะขยับมาบรรเลงหนาทับที่มี
กลองทัดเขามาเกี่ยวของ เชน เพลงเหาะ เพลงกลม เพลงกราวใน กราวนอก เพลงเขามาน เสมอ ซึ่ง
ลว นแลว แต อ ยูใ นโหมโรงเย็ น ก็ม าฝึ ก หัด หน าทั บ ที่ อ ยูใ นโหมโรงเย็ น อาจจะเริ่ ม จากสาธุ การก็ ไ ด
เรียงลําดับไปจนจบโหมโรงเย็น แตวิธีการที่จะใหนักเรียนปฏิบัตินั้นก็ตองคํานึงถึงความชัดเจนเป็นหลัก
สําคัญ ตองตีใหชัดเจนเมื่อชัดเจนดีแลวจะเพิ่มเติมเทคนิคตาง ๆ ในการตีตะโพนไทย กับกลองทัด
กลองทัดไมใชวาเอาไมไปตีหนากลองแลวก็จะใชได การตีกลองทัดก็ตองกะระยะของหนากลองกับไมตีที่
จะลง ตองใหลงที่หนากลองในสวนที่เหมาะสมถาเราใชไมกลองตีที่กลองทัดตรงกลางเสียงมันก็จะไม
เพราะ ปอง ๆ มันก็จะไมนุมนวล ฉะนั้นตองคาดคะเนระหวางไมกลองที่จะลงตองกะระยะอยาตีตรง
กลางและตีตรงริม
เทคนิคการบรรเลงดนตรีไทยที่นามาใช้ในการเรียนการสอน

หน้า 80

นายบัณฑิต ศรีบัว
เมื่อเรียนไดสัก 3 ปีแลวนักเรียนควรจะหัดเริ่มหัดเพลงเดี่ยว การตอเพลงเดี่ยวใหเด็กชั้น ม. 3
ตองดูดวยวาเด็กพรอมไหม ถาเด็กพรอมควรจะเริ่มตอเพลงเดี่ยวงาย ๆ ใหเด็ก เชน เดี่ยวหกบท เดี่ยว
แขกสาหราย และที่สําคัญคือเดี่ยวสุดสงวน 3 เดี่ยวนี่ควรจะไดตั้งแต ม. 3 แลวถาเด็กไดเดี่ยวพวกนี้
ความกาวหนาในการสีซอจะมีมากเด็กจะรูจักการ พรม ประ และก็ประคบเสียง ตอจากนั้นการสีซอ
ในระดับมัธยมปลายมันเป็นการเริ่มใชฝีมือเพราะเพลงที่เริ่มใชในระดับมัธยมปลายจะเริ่มเป็นเพลงที่ยาก
ๆ ยาว ๆ เพราะฉะนั้นเราก็หัดใหนักเรียนไลเสียง ไลคันชัก และก็ฝึกการใชกําลัง เพลงที่ใชในระดับ
มัธยมปลายจะตองเป็นเพลงที่สีแนวรุกแนวกระชับไวที่สุดเทาที่เขาจะทําไดแตพึ่งระวังวาการที่สีซอไว ๆ
บางทีมันก็ติดเราตองใหเขาสามารถทําชาได เร็วได เดี๋ยวนี้ในระดับมหาลัยเขาใชใหเด็กสีซอไว ๆ เพื่อ
ความคลองตัว แตในขณะเดียวกัน เขาก็ใหเด็กอยูในระดับที่ควบคุมได คือสามารถใหชาได ใหเ ร็วได
โดยการใชเครื่องกํากับจังหวะบังคับเด็กจะตองรูแนวจังหวะที่เขาตั้งให เมื่อเด็กไดฝีมือในการควบคุมซอ
ไดอยางดีแลวเด็กจะสามารถสีได 2 ระดับชวงเสียง คือชวงเสียงแรกและชวงเสียงที่ 2 คือ กดลงมา
ขางลาง 1 ชวงเสียง ในกรณีนี้เพลงเดี่ยวที่ครูทั้งหลายเขาต อใหโดยมากจะเป็นเพลงประเภทพวกกราว
พวก สองไม

รอบที่ 3
นายอดุลย์ สิงเหม
อุป กรณแใ นการเรี ยนปี่ ปี่เ ป็น เครื่อ งดนตรีที่ ต องอาศัย ความพร อมจากอวัย วะตา ง ๆ ของ
รางกายเขาชวย จึงจะเกิดเป็นเสียงได ซึ่งตางจากเครื่องดนตรีชนิดอื่น ที่ไมใชเครื่องเปุานอกจากนี้ผูที่จะ
เปุาปี่ที่ดี จะตองทําการฝึกจนชํานาญและใชระยะเวลาในการฝึกฝนมาก ในทางตรงกันขามถึงแมผูเปุาปี่
จะมีความชํานาญเพียงใดแตถาคุณภาพของปี่ที่เปุามีคุณภาพดีไมเพียงพอสัดสวนที่ถูกตองก็ไมสามารถ
จะบันดาลใหเป็นเสียงที่ไพเราะนาฟังและถูกตองขึ้นมาได สรุปแลวปี่เป็นเครื่องดนตรีที่ตองอาศัยความ
ละเอียดออนประกอบทั้งความพรอมภายใน และภายนอก ซึ่งความพรอมภายในขึ้นอยูกับความมีศรัทธา
ความตั้งใจจริง และความอุตสาหแแนวแน สวนความพรอมภายนอก ก็คือความเคารพในคําสั่งสอนของ
ครูปฏิบัติตามแนวทางอันถูกตองและดีงาม ที่ครูมอบให ซึ่งในที่นี้จะยังไมกลาวถึงรายละเอียดเรื่องการ
บังคับลมอยางไร การใชลิ้นอยางไร ลักษณะการใชลมอยางไร เพราะสิ่งเหลานี้ตองไดคําแนะนําจากครู
โดยตรง จะขอกลาวในเรื่องวิธีการปิด เปิด นิ้วที่ถูกตองในทุก ๆ เสียง จากต่ําไปหาสูงจากสูงไปหาต่ําซึ่ง
มีความจําเป็น ผูที่ตองเปุาปี่จะตองใชนิ้วที่ถูกตอง

นายนิติ เอมโอด
อย าใชไ ม ตีต รงกลางหนา กลอง ให ตีข อ น ๆ คื อ มาทางห างจากกึ่ ง กลางมาสั กระยะหนึ่ ง
ประมาณ 2 - 3 นิ้ว จากจึงกึ่งกลางของกลองหามตีตรงกลางเด็ดขาด เพราะเสียงมันจะไมดี ก็จะไดเสียง
กลองที่ไพเราะและการตีกลอง จะตองมีการประคบมือดวยไมใชวาตีลงไปโดยไมประคบมือประคบเสียง
กลองก็จะไมไพเราะเพราะ ถามวาจะตีดานบน ดานขาง หรือดานลางดี คนที่ตีกลองก็จะตองทดสอบ
เสียงดูกอนวาเสียงกลองใบนั้นเสียงตรงไหนจุดไหนที่มีเสียงที่เพราะ บางทีเสียงที่เพราะมันจะขอนไป
ทางดานบน หรือบางลูกอาจจะอยูดานขาง หรือบางลูกอาจจะอยูดานลาง จากจุดกึ่งกลางของกลองมา
ฉะนั้นกลองแตละใบไมเหมือนกันตองลองทดสอบดูกอนที่จะบรรเลงจริง
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นายบัณฑิต ศรีบัว
พวกสองไมนี้จะตองให 2 ชวงเสียงถาสลับกันขึ้นลง ๆ บอย ๆ แลวทําใหเกิดความชํานาญเด็ก
จะมีค วามชํ านาญจะมี ฝีมื อในระดั บที่ ชํ านาญงานและเชี่ ย วชาญขึ้น ไปเป็ นลํ า ดับ สามารถถา ยทอด
กระบวนการเรียนรูไดเป็นอยางดีในกรณีที่เด็กสามารถเรียนรูเพลงตาง ๆ ไดแลว เด็กซอจะตองรูจัก
ทํานองหลักที่บรรเลงดวย เพื่อการแปลทางของตนเองใหเป็นอัตลักษณแของตนเองโดยเฉพาะ โดยมีแนว
เคาโครงของคุณครูที่สอน อยางผมเวลาผมสีซอผมก็พยายามเดินตามรอยของ ครูเชวงศักดิ์ ครูเชวง
ศักดิ์เขาก็บอกวาเขาก็ไดทางหลวงและก็เดินตามรอยเขาแมจะไมได 100 % แตวาเวลาเราเลนเขาก็จะรู
เลยวาเราเรียนมากับใคร ไหวพริบในการสีซอ บางครั้งเราบรรเลงเพลงที่เขาเลนมาแตเรายังไมไดเพลง
วิธีการก็คือเราพยายามสีตามทํานองที่รอยเรียงกันในตนเพลงฉิ่ง เพราะการสีซอในเพลงไทย จะใชบันได
เสียงแพนทาโทรนิก ของเอเชีย คือ 5 เสียง ลูกหลักและทํานองมันก็คลาย ๆ กันเพียงแตวาสําเนียงของ
แตละเพลงที่ผูแตงสรางใหมีลักษณะแตกตางกันไปไมมากนักแตโครงสรางเพลงหลาย ๆ เพลงจะเป็น
โครงสรางเดิม การใชคันชักเมื่อคลองแคลวแลวมันจะเป็นอัตโนมัติเมื่อเริ่มตนคันชักออกแตพอหมด
ประโยคหรือจบวรรคตอนคันชักจะตองเขาเสมอ การนั่งตัวตรงการยกศอกมีผลทั้งสิ้นตอการสีซอ พออยู
ในขั้นสูงชํานาญแลวเพลงเดี่ยวควรจะไดประดับความรูเราอยางนอยปีละ 1 เพลง

ครั้งที่ 6
นายบัณฑิต ศรีบัว
วิธีการจับคันชัก สมัยนี้เขาใชวิธีการสีซอแบบใหทันสมัยแบบรวมสมัย การจับคันชักบางทีคน
บางคนเขาละเลยเขาวาไมมีความสําคัญ การจับคันชักแบบหยิบสอง คือการจับคันชักเพื่อใหซอสามารถ
ทําใหเสียงแหลม พลิ้ว สวนการจับแบบหยิบสาม คือการจับคันชักเพื่อใหสามารถบรรเลงไดเร็วและก็มี
อนุภาพที่รุนแรง อ.จงกล (อาจารยแของ อ.สายชล) เขาบอกวาวิธีการคิดกระบวนการคิดสีซอแบบใหม
ๆ มันจะตองพัฒนาขึ้นแทนการสีซอแบบดั้งเดิมที่สีแบบทั้งแขน การสีแบบทั้งแขนก็ดีแตวารูปแบบใหม
เดี๋ยวนี้ตองใชในรูปแบบการผสมผสานคือสีทั้งแขนและก็สีทั้งขอ สีทั้งขอเพื่อความพลิ้วไหว สีทั้งขอเพื่อ
ความแข็งแกรงและมีอํานาจ ตอไปก็คือ การสีแบบใชใจสี เราจะตองสีไปดวยคิดไปดวย กระบวนการคิด
นี่หลาย ๆ คน คนที่มีฝีมือเขาจะใชใจคิดเพลงแลวก็ใชมือทําตาม เมื่อกอนนี้เขาบอกวามือขางขวาสีคัน
ชักเป็นการควบคุมเสียงแตเดี๋ยวนี้ไมใชแลว มือซายก็มีสิทธิควบคุมเสียงได เสียงที่เกิดจากการสีทุกอยาง
เกิดจากมือซายทั้งสิ้น หลาย ๆ ประเทศหลาย ๆ ที่ ที่เห็นมาสีซอนี่ เขาใชนิ้ วมือซายกดสายซอ คุณครู
ทั้ง หลายเขาสอนวาใหก ดนิ้วปลายนิ้วเพื่อใหเสีย งชัดแตวาการกดปลายนิ้ วก็จะไดเสียงรูปแบบหนึ่ ง
รูปแบบดั้งเดิม แตถาเราลองใชขอนิ้วกด มันก็จะไดอีกรูปแบบหนึ่ง หลาย ๆ คนที่ใชใจสีซอเขาไมไดเนน
รูปแบบ แตเขาสีดวยใจเขาใจรัก เหมือนคนชื่อเขียว วงคาราบาว เขาหัดสีซอดวยตนเองเขาจับคันชัก ไม
ตองหยิบสองหยิบสาม แตเขากําคันชักแลวขางซายเขาก็ใชมือทั้งมือกําคันทวนและก็กําสายเสียงที่ไ ด
ออกมานี่เป็นเสียงที่เพราะกินใจ เพราะทุกเพลงที่เขาสีเพราะเขาสีจากใจสีจากขางในมา เพราะฉะนั้น
วิธีการสีปัจจุบันนี้มั นตองมีการสีแบบทั้งรางกายและจิตใจควบคูกันไปมันถึง จะเกิดความสมบูรณแไ ด
สุนทรียะของเพลงและซอไปในตัวพรอม ๆ กัน
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นางมัณฑนา จันทร์เสม
ทักษะการดีดดําเนินกลอน
1. ดําเนินกลอนหลัก คือ ฝึกมือเพลงตับตนเพลงฉิ่งทุกคนทุกวัน
2. ดําเนินกลอนสับนก ยึดหลักของคุณครู จีรพล เพียรสม
3. การฝึกดีดเพลงมูลงเพื่อเนนการใชนิ้ว แมนเสียงตามหลักการบรรเลงจะเขตามลําดับขั้น
4. การแปลทํานอง ทางฆอง ยึดทางฆองของวงปีพ่ าทยแในตับตนเพลงฉิ่งมาเทียบเคียงกับทาง
บรรเลงของจะเข เพื่อใหนักเรียนคํานึงถึงหลักและวิธีการตามจารีตของจะเขที่มีแนวดําเนินทํานองเดิม
ไปตามทํานองเพลง และบรรเลงเป็นพวกหนาในวง
5. หนาที่ในวงดนตรี จะเขมีเสียงดังชัดเจน ดังนั้นตองรูหนาที่ของตนเอง จะบรรเลงกอน-หลัง
ในชวงใดตองแมนเพลงจะรัวตองรัวอยางหมดจด ตามหองเพลงที่ตนบันทึกโนตเป็นหลัก จะสะบัดควร
จะมาก-นอยเพียงใด ตองมีความชัดเจนและดําเนินทํานองหนัก เก็บบางไปพรอมกับซอดวง

นายพงษ์ศรี แก้วรัตนศรีโพธิ์
การฝึกรูดนิ้วใครก็เห็นเป็นของยาก เพราะรูดขึ้นไปแลวมันมักจะเสียงเพี้ยนนั่นแปลวาไมรู
หลักการรูด ถารูหลักแลวมันจะไมเพี้ยนเลย วิธีรูดงาย ๆ ก็คือใหเอานิ้วชี้ขึ้นไปแทนนิ้วนางหรือนิ้ว 3
แลวตอจากนั้นก็เลนทั้งบนควบกันทั้งสองสายเหมือนอยางกับวาเราเลนเสียงขางลาง วิธีนี้จะใชรูดสาย
เอกหรือสายทุมก็ไดเชนกัน จําไววาพอจะรูดขึ้นชวงบนก็ใหเอานิ้วชี้ (นิ้ว1) ไปแทนนิ้วนาง (นิ้ว3) แลวจะ
เลนชวงบนไดอยางสบาย ถาจะเลนชวงบนขึ้นไปอีกทอดหนึ่งก็ปฏิบัติเลนเดียวกัน

รอบที่ 2
นายบัณฑิต ศรีบัว
การสีซอแบบหลวงไพเราะกับการสีซอแบบครูจงกลตางกัน คุณครูธีระ ภูมณี กับ อาจารยแเลอ
เกียรติ์ หรืออาจารยแอั้ม เขาคิดคนพัฒนารูแบบใหม ๆ ในการสีซอรูปแบบใหม ๆ ในการประดิษฐแซอ
เขาคิดวิธีการตาง ๆ เชน ตอกระบอกซอใหยาวขึ้นควานใหกวางใหเสียงกวางหารูปแบบการสีซอแบบ
แปลก ๆ นอกจากจะใชวิธีการสีเฉย ๆ แลวเดี๋ยวนี้เขามีการพัฒนาคลาย ๆ กับไวโอลินคือสีไปดวยใช
นิ้วขางที่กดดีดไปดวยเป็นรูปแบบใหมที่เขาคิดขึ้นมาเพื่อผสมผสานมีทั้ง เสียงยาวเสียงสั้นคละกันไป
รูปแบบนี้ถ าฟังดู เผิน ๆ จะดู เหมือ นวา เป็นการสี นอกโครงแตถ าเราทําใจเป็น กลางแลว ระบบการ
บรรเลงแบบนี้เป็นการพัฒนาคนควาของวงการสีซอขึ้นมาใหมสีซอเดี๋ยวนี้ถาใครบอกวาสี ซอ 2 ระบบ
คือ อ็อกเต็ปที่หนึ่งกับอ็อกเต็ปที่สองจะเป็นการนอกครูแตวาในยุคที่อาเซียนแลวมันจะจําเป็นอยางยิ่งที่
จะตองไปเลนรวมกับเขาเลนแบบแปลก ๆ เลน แบบที่สนองความตองการของคนฟัง ไมใชเลนเพื่ อ
บรรเลงหรือเลนเพื่อการประโคมอีกตอไปมันเหมือนแบบวาการสีซอแบบวาไรตี้

นางมัณฑนา จันทร์เสม
ทักษะการฟัง ฟังแลวแมนเสียงตามทํานองเพลง แมนทํานอง ฟังแลวนํามาปรับปรุง แกไ ข
ความชัดเจนของเสียงที่ดี ด ไมดีดออก ที่มีปัญ หาสําหรับนักเรียนเนื่องจากดีดแรงออกจะเบากว า
การดีดเขา
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ฟังแลว จดจําแนวทางการบรรเลง อารมณแเพลง เพราะการฟังหลังจากการฝึกที่มีครูตอเพลง
แลวนักเรียนบรรเลงตามทีละวรรคนั้นไมกอใหเกิดสมาธิ เนื่องจากนักเรียนมีความกังวลกับการใชนิ้วการ
ใชไมดีดและจดจําทํานองเพลง
ฟังแลวเกิดสมาธิแลวนํามาปรุง แตง เป็นเทคนิคการบรรเลงที่เป็นของตนเองเชน เทคนิคการ
สะบัด การรัว การดีดกระทบสาย และเม็ดพรายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับเพลงนั้นๆ ทําใหรูกาลเทศะในการ
ใชเทคนิคการบรรเลง
ฟังแลวซาบซึ้ง รักและเห็นคุณคาแหง รสชาติความละเอียดออน เพื่อตอยอดการเรียนรูเพลง
เดี่ยวอันเป็นพื้นฐาน อัตลักษณแของจะเข ทั้งการฟังเสียงที่เป็นแบบฉบับเรียบรอยสวยงามและรวดเร็ว

นายพงษ์ศรี แก้วรัตนศรีโพธิ์
ฝึกรูดนิ้วตอ การเลนชวงบนนี้ใหแลนทั้ง สายเอกและสายทุมไมใชรูดสายใดสายหนึ่ง มันยอม
เพี้ยนอยูวันยังค่ํา การที่จะเลื่อนนิ้วชี้ไปแทนนิ้วนางไดนั้น ทางของเพลงตองเปิดใหทําไดดวย ถาทํานอง
ตรงนั้นมันไมเปิดชองใหรูดนิ้วได เราก็ตองคิดดัดแปลงทํานองดังกลาวใหเหมาะสมแกการรูดเสียกอน
การฝึกคันชักรัวคือการใชปลายของคันชักสีเขาออกสลับกันดวยพยางคแถี่และเร็วที่สุด ปฏิบัติ
หลายๆครั้ง จนกระทั่งรัวไดสนิทแทบจะเป็นเสียงเดียวกันจึงจะใชได การรัวนี้จะทําใหดีไดยาก จึงขอให
หมั่นฝึกซอมบอยๆ

ครั้งที่ 7
รอบที่ 1
นายนิติ เอมโอด
เมื่อตีผสมเสียง คือตีมือซายและมือขวาผสมกันแลวเป็นเสียงพรึง เสียงเพริ่ง เสียงพรืด เสียง
เพริดแลว ตอมาก็ใหนักเรียนฝึกหัดการตีตะโพนที่มีกลองทัดเขามาดวย เชน เพลงลา เพลงเสมอ เพลง
โอด เป็นเพลงที่สั้น ๆ กอนจังหวะสั้น ๆ กอน และก็เพลงที่เป็นประเภทเพลงเดินไมเดิน เชน เพลงกลม
เพลงกราวใน เป็นตน ใหนักเรียนฝึกหัดจนแมนยําดี แลวจึงจะไปตอเพลงที่มีความยาวมากขึ้น เชน
เพลงสาธุการ เพลงตระโหมโรง เพลงชํานาญ อยางนี้ ก็ฝึกหัดเรื่อย ๆ จนนักเรียนมีความชํานาญดี
สามารถตีไดเสียงดี เนนที่การตีไดชัดเจนกอนสวนรายละเอียดที่เป็นเทคนิคตาง ๆ ก็คอย ๆ เพิ่มไปที
ละนิดหนอยไปทีละเล็กนอย ละก็มาฝึกหัดเพลงประเภทเพลงเรื่ อง ซึ่งประกอบไปดวยเพลงชา เพลง
สองไม เพลงเร็ว เพลงลา ก็ฝึกตี อาจจะเพิ่มเติมในมือที่เป็นมือของเพลงเร็วฝึกใหเทคนิคลูกเลนที่เป็น
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 มีเสียงต่ํา สาย
ดานนอกเล็กกวาเรียกวา สายเอก มีเสียงสูง โดยจะมีคันชักอยูระหวางสายทั้งสองสายในการเทียบเสียง
จะยึดเสียงของขลุยเพียงออเป็นเกณฑแ โดยจะตั้งสายทุมในตรงกับเสียงซอล สําหรับสายเอกตั้งใหตรงกับ
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เสียงเร ระหวางเสียงของสายเอกและสายทุมของซอดวงนี้ จะมีเสียงคู 5 ระบบเสียงซอดวงที่นิยมใชใน
เพลง โดยปกติจะตั้งแตเสียง G (ซอล) ถึง A (ลา) โดยที่เสียงลาที่จะอยูเหนือเสียงลาปกติอยู 1 ชวงเสียง
สวนมากซอดวงสามารถเขารวมวงดนตรีได 2 วงเทานั้น คือวงเครื่องสายและวงมโหรี ในวงเครื่องสาย
ซอดวงทําหนาที่เป็นผูนําวงในการลอ ลวง ขัด ตลอดจนการออกเพลงตางๆ เชน เพลงหางเครื่องและลูก
หมด สําหรับวงมโหรี ซอดวงมีหนาที่ดําเนินทํานองรวมไปกับระนาดเอก แตบทบาทในการนําวงระนาด
เอกจะเป็นผูทําหนาที่ในการตัดสินใจ

นายอดุลย์ สิงเหม
เทคนิคการฝึกหัดระบายลม การระบายลมเป็นลักษณะการเปุาปี่อยางหนึ่งที่มีขบวนการเป็น
ขั้นตอน จนสามารถสั่งเปลี่ยนลมไดตลอดเวลา โดยลมที่เปุาออกไปไมขาดชวงเลย เริ่มตั้งแต
1. เปุาลมตรงจากปอดของตนเอง ออกแรงเปุาประมาณครึ่งหนึ่ง
2. นําลมที่เหลืออีกครึ่งหนึ่ง มาเก็บไวที่กระพุงแกม
3. พองแกมของตนออกรับ
4. ปิดชองทางเดินลมที่เชื่อมตอจากคอดานใน ลิ้นสําหรับปิดเปิดนี้จะมีอันเดียว เมื่อปิดชอง
ระหวางปากไปสูหลอดลมเขาสูปอดแลว ชองลมจากจมูกเขาสูหลอดลมก็จะเปิด ใหหายใจเขาสูปอด
ทางดานนี้
5. เบงกลามเนื้อที่ กระพุงแกม ดันลมในปากออกไป (ชองที่ลมออกแรงมากตองทําใหเป็น
ชองแคบ ๆ )
6. ในขณะที่แกมเริ่มคัดลมออก ใหเริ่มหายใจเขาทางจมูก
7. เมื่อหายใจสูดลมเขาปอดไดแลว ก็ปลอยออกสูชองเสริมลมในปากที่กําลังจะหมด โดยเริ่ม
นําขั้นที่ 1 มาใชใหมใหตอเนื่องกันไปเป็นลําดับ ถาปฏิบัติดังนี้ก็จะสามารถมีลมเปุาออกทางชองปากได
ตลอดเวลาซึ่งเรียกวิธีเหลานี้วา “วิธีระบายลม”
สิ่งที่ควรระวังคือ ตองหายใจเขาปอดดวยความรวดเร็ว กอนที่ลมในกระพุง แกมจะหมดลง
เพราะถาหากหายใจเขาภายหลังลมในกระพุงแกมหมด จะทําใหลมที่เปุาออกจากปากขาดตอนลง การ
ระบายลมนี้ ผูเปุาปี่ทุกคนจะตองฝึกจนชํานาญ จนระบายลมไดทุกเสียงและแยกการระบายลมออกจาก
การดําเนินทํานองเพลงได (ขณะระบายลม การดําเนินทํานองเพลงจะตองไมหยุดชะงัก)

นายทรงเกียรติ จันทร์หอม
วิธีการตีฆองวงใหญ ลักษณะการตีตองตีใหหนาไมตีตั้งฉากกับลูกฆอง ตีถูกตรงกลางปุุมฆอง
ใหเต็มปื้น ใชขอมือและกลามเนื้อแขนเป็นหลัก ควรยกไมตีสูงพอสมควร (ประมาณ 5-6 นิ้วฟุต) ในขั้น
1-3 ขณะเตรียมปฏิบัติ หามใชขอศอกทาวไปสวนใดสวนหนึ่งของฆองวง
วิธีการตีไลเสียงทีละมือขึ้นลงใชมือซายตีที่ลูกทั่ง (ลูกทวน) หรือลูกที่มีเสียงต่ําสุด ซึ่งอยูทาง
ซายมือของผูบรรเลง และตีเรียงเสียงขึ้นไปจนไดคูแปดกับลูกทั่ง คือครึ่งวงของลูกฆองแลวเปลี่ยนไปใช
มือขวาไลตอจนถึงลูกยอดหรือลูกที่มีเสียงสูงสุด ซึ่งอยูทางขวามือของผูบรรเลง และในทํานองกลั บกันใช
มือขวาตีที่ลูกยอดไลเรียบเรียงลงมาใหไดคูแปดกับลูกยอด แลวเปลี่ยนไปใชมือซายไลเรียงเสียงลงมา
จนถึงลูกทั่ง
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ตีไลเสียงสลับมือ การตีสลับมือซายมือขวาจากเสียงต่ําสุดไปหาเสียงสูงโดยใชมือซายตีลงไป
กอนและตามดวยมือขวา เมื่อมือขวาตีถึงลูกยอด (เสียงสูงสุ ด) ใหตีถอยลงมาโดยเริ่มดวยมือซายตีลงที่
ลูกรองยอดกอน ตามดวยมือขวาตีลงที่ลูกยอดแลวตีสลับกันลงมาจนถึงเสียงต่ําสุด

นางสายชล ผดุงพันธุ์
ซอมทบทวน คือ รูปแบบการเรียนรูจากการทบทวนความรูเดิมที่เรียนมาแลว จะทบทวนเพลง
เพลงละไมต่ํากวา 2-3 เที่ยว เป็นการฝึกฝนตนเองที่ดีที่สุด สามารถลดขอบกพรองและปรับปรุง ได
สะดวกไดดวยตนเอง ในกรณีที่มีเสียงเพี้ยน ใหผูเรียนฝึกการฟัง การสังเกตระดับเสียง ด ร ม ฟ ซ ล ท
ดํ ใหแนนอนกับเสียงของเครื่องดนตรี เชน ขลุย หรือเครื่องดนตรีไทยประเภทดําเนินทํานองอื่นๆ ให
เกิดความชํานาญ ใชวิจารณญาณ สังเกตตําแหนง การใชนิ้วชี้ นิ้วกอย นิ้วนาง และนิ้วกลาง กดให
ตรงตําแหนงหรือเพื่อใหเกิดความแนนอนใหผูเรียนสามารถกําหนดสัญลักษณแหรือทําเครื่องหมายไวที่ซอ
ในการกําหนดระดับเสียงตางๆทั้งสายทุมและสายเอก การสีซอเสียงเพี้ยนเป็น ปัญหาสําคัญของผูเรียน
เครื่องสายและสามารถพบเห็นไดทั่วไปทั้งวิทยาลัยนาฏศิลปและโรงเรียนสามัญ เมื่อผูเรียนไดสรางหรือ
กําหนดสัญลักษณแที่คันซอหรือสายซอแลว ใหผูเรียนซอมทบทวนหรือฝึกทบทวนบทเพลงหรือฝึกปฏิบัติ
ไลระดับเสียงโดยทําซ้ํา สังเกตหาขอบกพรองของตนเองและพัฒนาทักษะการสี ซอตอไป จากการเริ่ม
ขั้นตอนพื้นฐาน สูขั้นฝีมือในอนาคต อันจะนําไปสูความไพเราะในที่สุด

รอบที่ 2
นายนิติ เอมโอด
เมื่อนั กเรีย นฝึกเพลงดังกล าวที่ก ลาวมาขา งตนแลวเนี่ ยได เป็นอยางดี ก็ ฝึกหน าทับต าง ๆ
เพิ่มเติมเขาไปอีก เชน หนาทับลงสรง หนาทับสมิงทอง หนาทับจําปาทองเทศ เป็นหนาทับเกร็ดเล็ก
เกร็ดนอยเพิ่มเติมเขาไป เมื่อเห็นวานักเรียนไดหนาทับมากขึ้น ๆ จนถึงขั้นจะตองไปประกอบการแสดง
ตาง ๆ อาจจะรวมไปถึงการแสดงโขนตอนงาย ๆ ก็อาจจะเพิ่มจังหวะหนาทับเพลงหนาพาทยแเขาไป เชน
หนาทับเพลงโอด หนาทับเพลงตระนิมิตร หนาทับเพลงตระบองกัน จะคอย ๆ เพิ่มเติมเขาไปพอ
เพิ่มเติมเขาไปนักเรียนก็จะสามารถที่จะนําหนาทับเหลานี้สามารถนําไปประกอบกับการแสดงโขน หรือ
การแสดงอื่น ๆ ไดเป็นจํานวนมากขึ้น ถาเห็นวานักเรียนสามารถที่จะประกอบการแสดงชุดงาย ๆ หรือ
โขนตอนงาย ๆ ไดแลวเนี่ยก็เพิ่มเติมหนาทับที่เป็นหนาพาทยแ เชน คุกพาทยแอยางนี้เป็นตนจะสูงขึ้นไป
อีกหนอยเขาไป อาจจะเพิ่มเติมหนาทับเพลงโลมตระนอน เขาไป นักเรียนก็จะกวางมากขึ้นสามารถที่จะ
ใชในการแสดงโขนไดในระดับหนึ่ง อาจจะเพิ่มมือพากยแโขน ซึ่งเป็นมือที่จะตองใชเทคนิคเพิ่มเติมเขาไป
และอาจจะเพิ่ ม ในช ว งนี้ เ พิ่ ม เติ ม มื อ พากยแ ต า ง ๆ อาจจะเป็ น สั ก 5-6 มื อ เห็ น ว า สามารถที่ จ ะ
ประกอบการพากยแไดแลว ตอจากนั้นก็ตอหนาทับที่เป็นหนาทับที่ใชกับการออกกราวตรวจพล ไมวาจะ
เป็น ตรวจพลลิง ตรวจพลยักษแ กราวพระตาง ๆ ที่จะตองใชหนาทับตะโพนกลองทัดเนี่ยเป็นอยางมาก
จึง จะต อ งเพิ่ ม เพิ่ ม เทคนิ ค เข า ไปอี ก เยอะ ผูที่ บ รรเลงหน า ทั บ ก็ ต องใช ค วามสามารถสู ง ขึ้ น ไป เช น
นอกจากที่ตองบรรเลงของตัวเองใหแมนยําแลวก็ตองดูทารําเขาใหออก ดูทารําเขาได และสามารถที่จะ
ตีห น า ทั บ บรรเลงประกอบให มั น ถูก ต อ งเข ากั บ ท า ของโขนท า ของละครได อั น นี้ ก็ จ ะเป็ น ช ว งที่ ใ ช
ความสามารถสูงขึ้นไปแลว
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นายพงษ์ศรี แก้วรัตนศรีโพธิ์
วิธีการสีซอดวงที่ดี มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้
1. สีไลเสียงดวยการกดนิ้วทีละนิ้ว ยกเวนนิ้วกอย
2. สีไลเสียงโดยใชนิ้วกอย 9 เสียง
3. สีเก็บ คือ การสีดวยพยางคแถี่ ๆ โดยตลอดเป็นทํานองเพลง
4. สีสะบัด คือ การสีที่มีพยางคแถี่และเร็วโดยมาก เชน 3 พยางคแ
5. การสีนิ้วพรมเปิด คือ สีกดนิ้วลงที่สายในลักษณะแตะขึ้นแตะลงชา ๆ
6. การสีนิ้วพรมปิด คือ สีกดนิ้วลงที่สายในลักษณะแตะขึ้นแตะลงถี่ ๆ
7. สีนิ้วประ คือ การสีสายเปลาใชกลางนิ้วของนิ้วกลางแตะขึ้นลงที่สาย
8. สีครั่น คือ การใชนิ้วกดยืนเสียงตามดวยนิ้วกลางและใชนิ้วกลางเลื่อนขึ้นเลื่อนลง
9. สีสะอึก คือ การสีใหขาดเป็นตอน
10. สีรัก คือ การใชปลายของคันชักสีออกสีเขาสลับกันดวยพยางคแถี่ๆ และเร็วที่สุด
11. สีทํานองเพลงเป็นทางจะเข

นายอดุลย์ สิงเหม
สําหรั บเพลงแรกในการฝึกหัด นั้นคุ ณครูเ ทียบ คงลายทอง กําหนดให ผูเริ่ มหัดเปุาปี่ ทุกคน
เริ่มฝึกดวยเพลงเตากินผักบุงกอน เพราะเพลงนี้จะชวยใหผูเรียนรูอยางกวางขวาง ไดดีกวาเพลงอื่นๆ
จากเหตุผลดังนี้
1. เพลงเตากินผักบุงเป็นเพลงที่ฝึกหัดการแจกนิ้วไดกวางขวาง ทั้ง เสียงแหบ เสียงตรง และ
เสียงตอ
2. ประดิษฐแทํานองใหมีเสียงสั้นและยาวไดงาย
3. เพลงนี้มี 3 ทอน แตละทอนมีความหมายไมมาก ทําใหสะดวกในการจดจํา
4. เพลงเตากินผักบุง สามารถเปลี่ยนระดับเสียงจากเสียงในเป็นเสียงนอกไดงาย โดยฝึกใหผู
เปุาไดรูจักการใชนิ้วและดําเนินทํานองเป็นอีกแบบหนึ่ง เพราะเมื่อเปลี่ยนระดับเสียงการดําเนินทํานองที่
เคยสะดวกในทางในจะเกิดอุปสรรค ผูสอนจะตองหาทางแกอุปสรรคเหลานี้ใหผูเรียนไดเห็นและปฏิบัติ
เป็นตัวอยาง เห็นเป็นแนวทางนําไปใชในโอกาสตอไป หากการดําเนินทํานองของตนในเพลงอื่นๆเกิด
อุปสรรคก็จะชวยตัวเองได

นายทรงเกียรติ จันทร์หอม
ในการฝึกตีฆองวงใหญแบบตีสองมือพรอมกันเป็นคูตางๆ มีวิธีการตีแบบตาง ๆ ดังนี้
1. ลงน้ําหนักมือเทากัน ใชมือซายและมือขวาตีลงไปที่ลูกฆองพรอมกัน โดยใช
น้ําหนักมือทั้งสองเทากัน
2. เนนน้ําหนักมือขวามากกวามือซาย ใชมือซายและมือขวาตีลงไปที่ลูกฆองพรอมกันทั้งสอง
มือโดยเนนน้ําหนักมือขวาที่ตีลงไปใหดังชัดเจนกวามือซายเล็กนอย
3. เนนน้ําหนักซายมากกวามือชวา มือซายและมือขวาตีลงไปที่ลูกฆองพรอมกันทั้งสองมือโดย
เนนน้ําหนักมือซายที่ตีลงไปใหดังชัดเจนกวามือขวาเล็กนอย
การตีกรอคูตาง ๆ
เทคนิคการบรรเลงดนตรีไทยที่นามาใช้ในการเรียนการสอน

หน้า 87

1. ลงน้ําหนักมือเทากัน โดยการใชมือซายตีลงกอนแลวตามดวยมือขวาสลับกันให เกิดพยางคแ
ถี่ ๆ
2. ลงน้ําหนักมือขวามากกวามือซาย วิธีตีใชมือซายตีลงกอนแลวตามดวยมือขวาสลับกันไป
เกิดพยางคแอื่นถี่ๆ แตใหมือขวามีน้ําหนักมากกวามือซายเล็กนอยโดยใหจบดวยมือขวา
3. ลงน้ําหนักมือซายมากกวามือขวา วิธีตีใชมือซายตีลงกอนแลวตามดวยมือ ขวาสลับกันให
เกิดพยางคแถี่ๆ เนนน้ําหนักมือซายใหดังชัดเจนมากกวามือขวาเล็กนอยโดยใหจบลงดวยมือขวา
ตีสะบัดขึ้นลง
การใชมือซายตีลงไปหนึ่งเสียงและตามดวยมือขวาสองเสียงโดยใชความเร็วพอประมาณและ
ในทางกลับกันใชมือขวาตีลงไปหนึ่งเสียงและตามดวยมือซายสองเสียงดวยความเร็วพอประมาณทั้งแบบ
การตีเรียงเสียงและขามเสียง
ตีประคบมือขวา
1. ตีหนึบ ใชมือขวาตีลงไปปุุมของลูกฆอง แลวยังคงวางแตะไว คือ ไมยกมือและไมกดมือที่
ลูกฆอง
2. ตีหนับ ใชมือขวาตีลงไปที่ปุมของลูกฆองแลวยกไมตีขึ้นเพียงเล็กนอย เพื่อใหเกิดเสียงกอง
กังวาน พอประมาณแลวจึงใชไมตีกดลงเพื่อหามเสียง
3. ตีหนอด ใชมือขวาตีลงไปที่ปุมของลูกฆอง แลวยกไมตีขั้นเพื่อใหเกิดเสียงดังกังวานยาว
พอสมควร แลวจึงใชไมตีกดหามเสียง

นางสายชล ผดุงพันธ์
ผูเรียนบรรเลงไมทันเพื่อนสาเหตุนั้นเกิดจากหลายปัจจัย เชน การไมแมนโนต การไมแมนเนื้อ
เพลง และบรรเลงไมทันจังหวะในกรณีที่บรรเลงรวมกันหลายๆคน หลายๆเครื่องดนตรี ครูผูสอนจะ
แนะนําเทคนิควิธีการใหกับนักเรียนคือ ถึงแมจะมีหลายเครื่อง หลายชนิด หลายประเภทของเครื่อง
ดนตรี แตเราสามารถบรรเลงรวมกันไดโดยใช ทํานองเดียวกัน เพลงเดียวกัน ตัวโนตเดียวกัน และสิ่งที่
สําคัญ ที่สุดคือ จังหวะเดียวกัน ดังที่กลาวมาไวขางตนแลววา การที่นํานักดนตรีหลายๆคน หลายๆ
เครื่องดนตรี มาบรรเลงรวมกัน จะตองพบปัญหาหลายๆอยาง โดยเฉพาะจังหวะ บางคนเร็ว บางคนชา
จึงทําใหบรรเลงไมทันเพื่อน ควรใชเทคนิคคือ การบรรเลงตั้งแตชาๆ แลวคอยๆปานกลาง และเร็วใน
ที่สุด ที่ทําไดในขณะนั้น บรรเลงชาๆหลายๆครั้ง จะคอยๆดีขึ้นตามลําดับใหทําบอยๆ อยางตอเนื่องและ
จําทําใหผูเรียนสามารถบรรเลงหรือปฏิบัติไดทันเพื่อนใชทํานองจังหวะ ตัวโนต เดียวกัน อันจะนําไปสู
ความไพเราะในที่สุด

ครั้งที่ 8
รอบที่ 1
นายนิติ เอมโอด
เมื่อนักเรียนบรรเลงหนาทับที่เกี่ยวกับตะโพนกลองทัดไดเป็นอยางดีแลวเราก็เพิ่มเติมหนาทับที่
เป็นหนาทับกลองแขก เขาไปเป็นระยะ ๆ ดวย อาจจะพรอมกับการฝึกหัดตะโพนที่เกี่ยวกับหนาทับที่
เป็นเพลงหนาพาทยแเลยก็ได เพราะวามันจะตองใชควบคูกันไปถาใชประกอบการแสดงไมวาจะเป็นการ
แสดงละครหรือการแสดงโขนก็ตองใชหนาทับกลองแขกเขาไปดวยในชวงนี้เราอาจจะเพิ่มเติมหนาทับซึ่ง
อาจจะเรียนมาแลว เชน หนาทับปกไก หนาทับสองไม ที่เราตองเรียนมาเป็นพื้นฐานอยูแลว ในชวงที่
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ตองเรียนเพลงที่ประกอบการแสดงโขนละครเนี่ยเราก็เพิ่ม เติมหนาทับพิเศษเขาไป หนาทับพิเศษ เชน
หนาทับที่อยูในระบําสี่บทมีพระทอง เบาหลุด สระบุหรง บาหริ่ม 4 เพลงนี้เขาไปเพื่อใหนักเรียนได
คุนเคยและสามารถที่จะนําไปประกอบการแสดงเมื่อมีการแสดง เชน การแสดงโขนตอนนารายณแ
ปราบนนทุก อยางนี้เป็นตน ซึ่งตองใชหนาทับของระบํา 4 บท คือพระทอง เบาหลุด เป็นเบื้องตนเลย
ตองใชอยูแลว ฉะนั้นชวงที่นักเรียนสามารถประกอบการแสดงไดนั้นเราก็เพิ่มเติมหนาทับกลองแขก
เขาไป เมื่อฝึกหนาทับกลองแขกแลวนักเรียนอาจจะตองไปปฏิบัติหนาที่ประกอบการแสดงที่มันมีระบํา
ตาง ๆ อาจจะฝึ กหัดการตีโทนกลองชาตรีเขาไปดวย เผื่อนักเรียนจะตองไปประกอบการแสดง เชน
กินรีรอน มโนราหแบูชายันตแ เป็นตน ก็ตองมีโทนมีกลองชาตรีเขามาประกอบ ฉะนั้นพอนักเรียนเริ่ม
จะตองประกอบการแสดงโขนละครแลวเนี่ย ก็เพิ่มเติมการเรียนโทนชาตรีกลองชาตรีเขาไปดวย ชวงนี้ก็
จะตองเป็นชวงที่นักเรียนจะตองเรียนรูมากขึ้น เมื่อมีการประกอบการแสดงหรืออาจจะใชในดานระบํา
โบราณคดี เชน สุโขทัย ทวารวดี ศรีวิชัย เชียงแสน ลพบุรี 5 ชุดนี้นักเรียนก็ตองตีจังหวะหนาทับมาก
ขึ้น อาจจะตองมีการเรียนกลองพื้นเมืองภาคเหนืออาจจะตองเรียนโทนชาตรี อาจจะตองเรียนตะโพน
มอญเขาไปนะก็อยูในชวงนี้

นางสายชล ผดุงพันธ์
สาเหตุของการไมแมนเพลงเกิดจากหลายปัจจัยดวยกัน เชน การขาดความเชื่อมั่นในตัวเองแต
สามารถแกไขไดโดยใชวิธีการ ดังนี้
1. ครั้งแรกที่เรียนใหจําทํานองใหแมน โดยเรียนทีละนอยๆ ชาๆ ซ้ําๆ หลายๆครั้ง
2. ใชระบบความจําแบบย้ําหัวหมุน คือ ทําโนตตัวแรกกับตัวสุดทายใหมั่นใจมากกวาวาเริ่ม
ดวยเสียงนี้จบประโยคเสียงนั้น ประโยคตอไปเริ่มดวยโนตอีกเสียง (เสียงเรียงกันหรือเสียงกระโดด) จบ
ดวยโนตเสียงสุดทายอีกตัวอยาง
3. ใหเรียนในขั้นตอนที่ 2 ประมาณ 2-3 เที่ยว เมื่อเกิดความชํานาญแลว ใหเริ่มในขั้นตอน
ตอไป
4. ใหเริ่มบรรเลงกลับไปกลับมา 2-3 เที่ยวจะมั่นใจขึ้น จบแลวประเมินผลรายบุคคล (เรียก
ทีละคน)
5. ขณะที่เรียนหากเกิดความสงสัยใหถามครูทันที อยาปลอยใหผานไปเลย
สรุปคือ ประโยคไหนไมแมน บรรเลงซ้ําหลาย ๆ รอบ

รอบที่ 2
นายนิติ เอมโอด
เราก็เพิ่มเติมในการบรรเลงที่เป็นเครื่องประกอบจังหวะที่ใชในภาษาตาง ๆ เชน กลองยาว
ตะโพนมอญ โทนชาตรี ต฿อก แตเว อะไรพวกนี้ ก็ใหนักเรียนไดเรียนรูไดฝึกหัดเพราะวาอาจจะตองใช
มากขึ้น เชน ไปทําปี่พาทยแมอญหรือวาไปทําปี่พาทยแนางหงสแ นักเรียนก็ตองใชหนาทับกลองแขกหนา
ทับตะโพนมอญเพิ่มเติมขึ้นนะ ในชวงที่นักเรียนรูหนาทับมากขึ้นเราก็เพิ่มเติมอันนี้เขาไปเพราะว า
รายละเอียดตาง ๆ มันมีมาก อยางปี่พาทยแนางหงสแเนี่ย ก็ตองใชกลองประเภทกลองแขกหรือกลอง
มลายูเนี่ย หนาทับการตีไม ไมตีตาง ๆ ก็ตองใหนักเรียนไดเรียนรู การตีตะโพนมอญ การตีเปิงมาง เป็น
หนาทับตาง ๆ หรืออาจจะปฏิบัติตะโพนมอญในปี่พาทยแมอญปฏิบัติเปิงมางโดยการบรรเลงวงปี่พาทยแ
มอญหนาทับตาง ๆ หนาทับประจําบานประจําวัด หนาทับยกศพ อยางนี้เป็นตน ก็เพิ่มเติมใหนักเรียน
เทคนิคการบรรเลงดนตรีไทยที่นามาใช้ในการเรียนการสอน

หน้า 89

พอนักเรียนเรียนสิ่งตาง ๆ เหลานี้ก็จะสามารถปฏิบัติง านในชนิดวงตาง ๆ ไดมากขึ้นหรืออาจจะได
ทั้งหมดไมวาจะเป็นวงปี่พาทยแไทยวงปี่พาทยแมอญวงปี่พาทยแน างหงสแ เมื่อเรียนไดขนาดนี้นักเรียนก็จะ
สามารถที่ จะไปบรรเลงหน าทั บประกอบการบรรเลงในวงตา ง ๆ เหลา นี้ ไ ด รวมไปถึง วงมโหรี วง
เครื่องสายที่จะตองเรียนโทนรํามะนาอีกอาจจะเรียนเป็นชวงตอไป

นายพงษ์ศรี แก้วรัตนศรีโพธิ์
ซออู เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายทําใหเกิดเสียงโดยการสีเชนเดียวกับซอดวง สายเอก
และสายทุม ระหว างซออู กับ ซอด วงนั้น ขนาดของสายจะมี ลัก ษณะขนาดเล็ กใหญผิ ดกั นไป ทั้ง นี้
เนื่องจากระดับเสียงของซออูและซอดวงแตกตางกันอยางเห็นไดชัดโดยซอดวงจะมีเสียงสูงและซออูจ ะมี
เสียงที่ทํากวาเป็นอยางมาก ดังนั้นสายเอกของซออูจึงมีขนาดใหญกวาสายทุมของซอดวง สายทั้ง 2
สายนี้ ขึงจากลูกบิดผานหนาซอและผูกที่สวนปลายของทวน ตอนใตลูกบิดลูกลางพอประมาณจะมี
เชือกผูกทั้ง 2 สาย เอาไวกับคันทวนซอเพื่อใหสายตึงเรียกวา รัดอก สวนมากซออูจะอยูในวงดนตรี
5 วงคือ วงเครื่องสาย วงเครื่องสายผสม วงมโหรี วงปี่พาทยแไมนวม และวงปี่พาทยแดึกดําบรรพแ โดยทํา
หนาที่บรรเลงคูกับซอดวงและระนาดเอกในเวลาที่ซอดวงหรือระนาดเอกลอและขัด โดยมีบทบาทเป็น
เครื่องดนตรีประเภทตาม

นางสายชล ผดุงพันธ์
ความสามารถของแต บุ ค คลกรณี นี้ เ ป็ น สิ่ ง ที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด ที่ ค รู ผู ส อนจะต อ งใช วิ จ ารณญาณ
วิ เ คราะหแ สั ง เกต ความสามารถเฉพาะบุ ค คลของผู เ รี ย นในชั้ น เรี ย น ก อ นที่ จ ะนํ า ไปสู ก ารจั ด
กระบวนการเรียนการสอน ปกติแลวชั้นเรียนจะประกอบไปดวยผูเรียนที่มีศักยภาพ 3 ลักษณะ คือ เก ง
ปานกลาง และออน ปะปนกันไป ผูเรียนเหลานี้จะมีระดับความรูความสามารถแตกตางกันไป บาง
คนจดจําบทเพลงไดเพียงครั้งเดียว แตบางคนตองสาธิตมากกวา 2 ครั้ง หรือ 3 ครั้ง การดุ การตี
หรือการลงโทษนั้นไมใชทางออกที่ดีที่สุด แตทางออกที่ดีที่สุดคือครูผูสอนเองควรคัดสรร เลือกหา
วิธีการ กระบวนการ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนอันจะนําไปใชกับผูเรียนในชั้นเรียนของตนเอง
และสิ่งที่สําคัญคือ ความออนโยน การใชคําพูดที่นุมนวล ประนีประนอม โดยเริ่มจากขั้นตอนงาย ๆ
หรือ ทั กษะงา ย ๆ ทีละเล็ กที ละน อย จนใหผู เรี ยนเกิด ความชํานาญแล วจึง คอ ยพั ฒนาตอ ยอดใน
ขั้นตอนตอไป ถึงแมจะมีคนเกงอยูในชั้นเรียนก็ตาม ตองอบรมเรื่องของความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผตอเพื่อน
รวมชั้นเรียน การรูจักการดูแลชวยเหลือเพื่อนที่มีทักษะออนกวากัน การเรียนดนตรีที่ดีตองปลูกฝั งให
ผู เ รี ย นเกิ ด จิ ต สํ า นึ ก ว า ดนตรี เ ป็ น ส ว นหนึ่ ง ของชี วิ ต ระดั บ ของครู ด นตรี ห รื อ ครู ทั่ ว ๆ ไปก็ จ ะทํ า
กระบวนการเรียนการสอนอยู 4 ระดับ คือ อนุบาล ประถม มัธยม และอุดมศึกษา ครูดนตรีแตละ
ระดับจําเป็นตองเชี่ยวชาญในการถายทอดวิชาความรูที่ถูกตอง มีประสิทธิภาพแกผู เรียนทั้งสิ้น อยาคิด
วาสอนระดับประถมไมสําคัญเทากับระดับอุดมศึกษา ทุกระดับชั้นลวนมีขั้นตอนและกระบวนที่จะ
นําไปสูเปูาหมาย ความสําเร็จของชีวิตดวยกันทั้งสิ้น
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ครั้งที่ 9
รอบที่ 1
นายนิติ เอมโอด
ตอไปเป็นการฝึก กลองแขก การฝึ กกลองแขกนั้นก็ เราก็ใหนั กเรีย นฝึกตี หนาต าน หนาติ ง
สําหรับตัวผู สําหรับตัวเมียนั้นก็เป็นหนาตาน กับหนาทั่ม หรือหนาตุม ใหนักเรียนฝึกหัดตีใหชัดเจน ใน
หนาตานนั้นก็ใหนักเรียนใชเพียงนิ้วตีที่หนาใหดังเสียงดัง เอาพอประมาณ แลวก็สวนหนาติง นั้น ก็ให
นักเรียนใชนิ้วทั้งสี่นิ้ว ก็คือ นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง นิ้วกอย ตีไปบนหนาของกลองแขกที่เป็นหนาติง หัด
ทําเสียงใหไดดีกอน จึงจะเริ่มตอหนาทับ สวนกลองแขกตัวเมียก็เชนเดียวกัน การฝึกกลองแขกตัวเมียก็
ใหนักเรียนฝึกตีทั้งสองหนา หนาตาน โดยใชนิ้วเพียงนิ้วเดียว อาจจะเป็นนิ้วชี้หรือนิ้วกลางก็ได สวนหนา
ทั่มนั้นใหนักเรียนใชทั้งฝุามือ โดยประกอบไปดวย นิ้วหัวแมมือ นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง นิ้วกอย ทั้ง 5 นิ้ว
ตีไปบนหนากลอง ฝึกหัดจนสามารถทําเสียงไดชัดเจน ไพเราะแลว จึงจะตอหนาทับ

นางสายชล ผดุงพันธ์
เพี้ยน คือ เสียงที่ไมตรงกับระดับเสียงที่ถูกตอง ไมวาจะเป็นเสียงรองหรือเสียงของเครื่องดนตรี
ชนิดใดๆก็ตาม โดยเฉพาะอยางยิ่ง ซอ ซึ่ง เป็นเครื่องดนตรีไ ทยที่นักดนตรีตองเทียบเสียงเองขณะที่
บรรเลง ซึ่งตางจากระนาดเอกโดยสิ้นเชิง คําวาเพี้ยนก็คือระดับเสียงที่ตางไปจากระดับเสียงที่ถูกที่ควร
ไมวาจะสูงหรือจะต่ําไปเพียงเล็กนอย ยอมเรียกไดวาเพี้ยนทั้งสิ้น เชน รองเสียงสูงหรือต่ํากวาเสียงดนตรี
หรือเครื่องดนตรีอยางใดอยางหนึ่ง วิธีการแกไขคือใหนักเรียนสังเกตตําแหนงการใชนิ้วชี้ นิ้วกอย นิ้วนาง
และนิ้วกลาง กดใหตรงตําแหนงหรือเพื่อใหเกิดความแนนอนใหผูเรียนสามารถกําหนดสัญลักษณแหรือทํา
เครื่องหมายไวที่สายซอ ในการกําหนดระดับเสียงตางๆ ทั้งสายทุมและสายเอก

รอบที่ 2
นายนิติ เอมโอด
ในการตอหนาทับก็จะเป็นการตอหนาทับเบื้องตน อันไดแก หนาทับปรบไก หนาทับสองไม
เมื่อนักเรียนฝึกหัดหนาทับไดแลวก็ฝึกหัดการตีเขาเพลง การตีประกอบเพลง ครูผูสอนก็ยกตัวอยางเพลง
หลาย ๆ ประเภท ที่เป็นเพลงหนาทับปรบไก หนาทับสองไม จนนักเรียนมีความเขาใจในการใชหนาทับ
กับเพลง ซึ่งครูอาจจะอธิบายหลักการเบื้องตนวา เพลงในลักษณะแบบนี้ใชหน าทับปรบไก เพลงใน
ลักษณะแบบนี้ใชหนาทับสองไม แลวก็ใหนักเรียนลองฝึกหัดเพลงตาง ๆ โดยที่ครูอาจจะตีระนาดใน
เพลงอื่น ๆ แลวก็ใหนักเรียนลองใชหนาทับเขากับเพลงที่ครูตี นั่นก็เป็นการฝึกหัดกลองแขก

ครั้งที่ 10
รอบที่ 1
นายนิติ เอมโอด
เมื่อเราฝึกหัดการบรรเลงเครื่องหนังใหกับนักเรียน จนสามารถที่จะบรรเลงหนาทับตาง ๆ ได
เราก็ฝึกใหนักเรียนลองตีหนาทับเขากับการขับรอง เชน อาจเริ่มจากเพลงสองชั้นงาย ๆ เชน เพลง
แขกบรเทศ กลอมนารี สุดสงวน เมื่อเห็นวานักเรียนสามารถที่จะบรรเลงเขากับการขับรองเพลงงาย ๆ
ไดก็พยายามใหนักเรียนลองตีประกอบการขับรองที่เป็นเพลงสามชั้น สองชั้น ชั้นเดียว ครบเป็นเพลงเถา
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เห็ น ว า นั ก เรี ย นสามารถปฏิ บั ติ ไ ด เ ป็ น อย า งดี ก็ เ พิ่ ม เติ ม ในการร อ งเพลงที่ ย ากขึ้ น ไป เช น เพลง
จําปาทองเทศ เพลงสมิงทองมอญ เพลงซึ่งมีหนาทับที่ยาวขึ้น เชน หนาทับระบําสี่บท ซึ่งประกอบ
ไปดวยเพลงพระทอง เบาหลุด บาหริ่ม สระบุหรง บรรเลงหนาทับกลองแขกเขากับการขับรองและ
การบรรเลง ซึ่งก็เป็นขั้นที่สูงขึ้นไป ยากขึ้นไป แลวก็เพิ่มเติมในการบรรเลงที่เป็นเกี่ยวกับการแสดง
อยางเชน การแสดงกระบี่กระบอง เป็นตน ก็อาจจะเพิ่มเติมในภายหลัง จากที่นักเรียนสามารถที่จะ
บรรเลงเขากับการขับรองไดเป็นอยางดีแลว

นางสายชล ผดุงพันธ์
หลักในการวางนิ้วน้ําหนักของการกดนิ้วและน้ําหนักของการไกวคันชัก ควรฝึกปฏิบัติใหมี
ความสัมพันธแตอเนื่องกัน ผูฝึกตองมีความพยายาม คอยๆฝึกปฏิบัติตามขั้นตอน และขอย้ําวาการฝึก
ปฏิบัติในขั้นตอนนี้มีผลอยางยิ่งตอความชัดเจนของเสียงซอและพื้นฐานเบื้องตนที่นักเรียนไดเรียนรู ซึ่ง
จะเป็นพื้นฐานที่ดีที่สุดติดตัวนักเรียนไป ทําใหการฝึกปฏิบัติในกระบวนการขั้นตอนตอไปงายขึ้น แตสิ่งนี้
ก็ตองขึ้นอยูกับวิธีการและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เรียงลําดับจากงายไปยากของครูผูสอน
หรือไม การเป็นแบบอยางที่ดีนั้นมีคากวาคําสอน นักเรียนจะเลียนแบบครูผูสอนในทุกๆสิ่ง เพราะการ
ปฏิบัติซอเป็นการลอกเลียนแบบทั้งทานั่ง ลักษณะการสี ลักษณะการใชคันชัก ลักษณะการใชนิ้ วกด
ลัก ษณะการพรมนิ้ ว ฯลฯเพราะฉะนั้ นกระบวนการสอนจะมี ป ระสิ ท ธิภ าพสู ง สุ ด ไดต อ งขึ้น อยู กั บ
แบบอยางหรือแมพิมพแที่คอยหลอหลอมนักเรียนเทานั้น
รอบที่ 2
นายนิติ เอมโอด
ก็เพิ่มเติมจากการบรรเลงเขากับการขับรองเพลงงาย ๆ ไปจนถึงเพลงที่ยากขึ้น เชน เพลงระบํา
สี่บทแลว ลําดับตอไปก็อาจจะใหนักเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับเพลงกระบี่กระบอง ซึ่งแตละเพลงก็มีหนาทับ
ของกลองแขกเขาไป มีหนาทับของกลองแขกนี่เพิ่มเติมเขามา ทั้งที่เป็นหนา ทับสองชั้นก็ดี เชน หนาทับ
ลงสรง อยางนี้เป็นตน หนาทับสมิงทอง อยางนี้เป็นต น แลวก็มีหนาทับสระหมา ซึ่งประกอบดวยโยน
แปลง ก็เพิ่มเติมไปใหนักเรียนไดฝึกหัด เพราะนักเรียนตองนําไปใชประกอบการแสดงกระบี่กระบอง
แลวก็เมื่อนักเรียนเรียนหนาทับสระหมา ในชวงแรกก็อาจจะใหนักเรียนเรียนแคสระหมาไทย เป็นอันดับ
แรก ซึ่ ง มี ค วามยาวมากหน า ทั บ หนึ่ ง ที เ ดี ย ว แล ว ก็ ใ ห นั ก เรี ย นได เ รี ย นรู เ รื่ อ งสระหม า เพื่ อ ใช
ประกอบการแสดงกระบี่กระบองก็ดี หรือใชการบรรเลงประกอบการบรรเลงเครื่องสายปี่ชวา ซึ่งก็ตอง
ใชหนาทับสระหมาเขาไปบรรเลงในวงนี้
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ภาคผนวก ข
การติดตามประเมินผลการนาองค์ความรู้ไปทดลองใช้
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ภาคผนวก ค
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นําเอกสารในการแลกเปลี่ยนเรียนรูเผยแพรใหแกคณะ KM Team
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ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยมอบเกียรติบัตรใหคณะ KM Team
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