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3. เครื่องดนตรีไทยประเภทตี ได้แก่ 
    3.1 เครื่องตีที่ท าด้วยไม ้
      - ก ากับจงัหวะ :กรับ โกร่ง แกระ 
     - บรรเลงท านอง : ระนาดเอก ระนาดทุ้ม 

  

 

   
 
 
 
 
     3.2 เครื่องตีท าด้วยโลหะ 
     - ก ากับจังหวะ : ฉ่ิง ฉาบเล็ก ฉาบใหญ่ โหม่ง ฆ้องคู่  
     - บรรเลงท านอง : ระนาดเอกเหล็ก ระนาดทุ้มเหล็ก ฆ้องวงเล็ก ฆ้องวงใหญ่ 
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     3.3 เครื่องตีที่ขึงด้วยหนงั 
     - กลองแขก กลองสองหน้า กลองทัด โทน ร ามะนา ตะโพนมอญ ตะโพน กลองตะโพน เปิงมางคอก กลองมาลายู กลอง
ชนะ ฯลฯ  
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4.เครื่องดนตรีไทยประเภทเคร่ืองเป่า 
 ประเภทเครื่องเปา่   
เครื่องเป่า    หมายถึงเครื่องดนตรีประเภทที่ใช้ลมเปา่ใหเ้กิดเสียง ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 
                1. ประเภทท่ีมีลิ้น ซึ่งท าด้วยใบไม ้ หรือไม้ไผ่  หรือโลหะ   ส าหรับเป่าลมเขา้ไปในลิ้นๆจะเกิดความเคลื่อนไหว
ท าให้เกิดเสียงขึ้น เรยีกวา่ " ล้ินป่ี " และเรียกเครื่องดนตรีประเภทนี้ว่า " ปี่ "  
                2. ประเภทไม่มีล้ิน      มีแต่รูบังคับให้ลมที่เปา่หัก    มุมแล้วเกดิเป็นเสียง เรียกวา่ " ขลุ่ย " 
            ทั้งปี่และขลุ่ย มีลักษณะเป็นนามวา่ " เลา " มีวิธีเปา่ที่เป็นเอกลักษณ์ คือ การเปา่ด้วยการระบายลม  ซึ่งให้เสียงปี่
ดังยาวนานติดต่อกันตลอด 
            เครื่องเป่าที่มีลิ้น 
            ปี่ในวงการดนตรีไทยมี 9 ชนิดคือ 
            1.  ปี่ใน ใช้เปา่กับวงปี่พาทย์ไม้แขง็คู่กับปีนอก      
            2.  ปี่นอก ใช้เปา่กับวงปีพ่าทย์ไม้แขง็คู่กับป่ีใน                       
            3.  ปี่นอกต่ า  ใชเ้ป่ากับวงปี่พาทยใ์นสมัยหน่ึง                         
            4.  ปี่กลาง  ใชเ้ป่ากับการแสดงหนังใหญ ่                                     
            5.  ปี่ชวา  ใช้เปา่กับปี่พาทย์นางหงส์       และ เครื่องสายปี่ชวา และวงปี่กลอง 
            6.  ปี่มอญ  ใช้เปา่กับวงปี่พาทย์มอญ             
            7.  ปี่อ้อ                
            8.  ปีจุ่ม                                          
            9.  แคน 
            เครื่องเป่าที่ไม่มีล้ิน 
            ปี่ในวงการดนตรีไทยมี 3 ชนิดคือ 
            1.  ขลุ่ยหลิบ 
            2.  ขลุ่ยอู้ 
            3.  ขลุ่ยเพียงออ 
            
  
 ปี ่ใน   เป็นเครื่องเปา่ที่มีล้ิน   ผสมอยู่ในวงปี่พาทย์มา  แต่โบราณ   ที่เรียกว่า " ปี่ใน "  ก็เพราะวา่  ปี่ชนิดนี ้ เทียบเสียงตรง
กับระดับเสียงที่เรียกวา่ " เสียงใน "   ซึ่งเป็นระดับเสียงทีว่งปี่พาทยไ์ม้แข็ง บรรเลงเป็นพื้นฐาน 
 
ตัวเลา   ท าด้วยไม้ชิงชัน หรือไม้พยุง  กลึงใหป้่องกลาง และบานปลายทั้งสองขา้ง         ภายในเจาะเป็นรูกลวงตลอดหวั
ท้าย   มีรูส าหรับเปิดปิดนิว้ 6 รู       โดยให้ 4  รูบนเรียงล าดับเท่ากัน        เว้นห่างพอควรจงึเจาะอกี 2 รู   ระหว่างช่อง
ตอนกลางของแต่ละรู จะกรีดเป็นเส้น ประมาณ 3 เส้นเพื่อให้สวยงาม   ตอนหัวและตอนท้าย  ของเลาปี่จะมวีัสดุกลมแบน 
ท าด้วยยาง หรือไม้มาเสริม โดยเฉพาะตอนบนส าหรับสอดใส่ล้ินปี่เรียกวา่ " ทวนบน "  ส่วนตอนล่างจะใช้ตะกัว่มา
ต่อ     ส าหรับลดเล่ือนเสียงเรียกว่า " ทวนล่าง "  ตัวเลาปี่นอกจากจะท าดว้ยไม ้ แล้วยังพบปี่ซึง่ท าด้วยหิน เป็นของเกา่แต่
โบราณ       ล้ินป่ีประกอบด้วย  
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ก าพวด    ท าด้วยโลหะ     ลักษณะกลมเล็ก  เรียว ภายในโปร่ง   ข้างหน่ึงเล็ก ข้างหน่ึงใหญ ่ 
ใบ ตาล   ใชใ้บตาลแก่และแกรง่      ตัดซ้อนเป็น  4 ชั้น หรือ 4 กรีบ       ผูกรัดด้วยเชือกในลักษณะเงื่อน" ตะกรุดเบ็ด "  ให้
ติดกับก าพวดทางดา้นเล็ก  ส่วน  ทางดา้นใหญจ่ะถักหรือเคียนด้วยเส้นเล็กๆ มีขนาดพอดีกับรูปี่ดา้นบน (รูเป่า) เพื่อสอด
ใส่ล้ินป่ีให้แน่น                                   
            หลักการเปา่ปี ่
             ผู้เป่านั่งในท่าพับเพยีบ หรือขัดสมาธิ ล าตวัตรง  จับปี่ใหรู้บังคับเสียงอยู่ดา้นบน    โดยประเพณีนิยมใชม้ือ  อยู่
ด้านบน มือซา้ยอยู่ด้านล่าง และให้น้ิวหัวแม่มือค้ าอยู่  ด้านใต้เลาปี่เพื่อให้ป่ีอยูใ่นต าแหน่งทีเ่หมาะสม       ใช้นิว้ชี ้
นิ้วกลาง และนิ้วนางของทัง้สองมือเปิดปิดรูบงัคับ เสียงใหม้ีเสียงสูงต่ าตามทีต่้องการ ส่วนน้ิวก้อยทั้งสอง จะใช้ประคอง
ปี ่      แขนท้ังสองขา้งยกขึ้นและกางออกพองาม   ให้ข้อศอกอยู่ต่ ากวา่ระดับหัวไหล่    ผู้เป่าต้องอมลิ้นปี่จนริมฝีปากชิด
ทวนบน ตะแคงล้ินป่ี  45 องศา     การใช้ลมเป่าปี่ ๒ ลักษณะคือ  การใช้ลมตรงจากปอด (ทรวงอก)  และการใช้ลมทีถู่ก
บังคับจากภายในกระพุ้งแกม้     ทั้งนี้ใช้สลับกันในลักษณะทีเ่รียกว่า "ระบายลม "  คือการสูบลมจากจมูกไปเก็บไว้ที่กระพุ้ง 
แก้ม  แล้วบีบลมจากกระพุ้งแกม้ไปยังล้ิน  ในขณะเดยีวกัน  ก็สูบลมเข้ามายงักระพุง้แกม้  ซึ่งท าตอ่เนื่องกัน 
            วิธีเปา่ปี ่  
            จากหลักการเป่าปี่ดงักลา่ว   ก่อใหเ้กิดวิธีเปา่และเสียงปีท่ี่เป็นพ้ืนฐานดงันี้ 
            1. เสียงตือ  คือเสียงเร                                                    
            2. เสียงฮอ  คือเสียงเร    (เสียงเดยีวกับ เสียงที่ 1 แต่นิ้วตา่งกัน 
            3. เสียงแฮ  คือเสียงม ี                                                   
            4. เสียงฮือฮอๆ  คือเสียงซอล-มี                                     
            5. เสียงตอ  คือเสียงลา                                                  
            6. เสียงแต  คือเสียงท ี                                                   
            7. เสียงอือ  คือเสียงเรบน (แหบ)                       
            8. เสียงอื๊อ  คือเสียงมีบน  (แหบ)                                   
            9. เสียงอือ  คือเสียงเรบน (แหบ)เหมือนกับ เลข ๗ 
            10. เสียงตอ  คือเสียงลา (เหมือนกับหมายเลข ๕                      
            11. เสียงตือ  คือเสียงซอล  (แต่เป็นเสียงบน  ที่ใช้บังคับนิว้เช่นเดียวกับตือ-เร   แต่ใช้ลมดนัต่างกัน    
            12. เสียงแต ่ คือเสียงฟา                                                
            13. เสียงตือ  คือเสียงซอล  (เหมือนหมายเลข ๑๑) 
            14. เสียงตอล็อค  คือเสียงลา-   (แต่ตา่งกันเนื่องจากการบังคับล้ินป่ี) 
            15. เสียงต๋อย คือเสียงลา-เร                                          
            ในวงปี่พาทย์ ป่ีมีหนา้ที่เป่าโดยด าเนินท านองถี่ๆบา้ง   โหยหวนเป็นเสียงยาวบ้าง     มีวิธดี าเนินท านองที่ผูกพัน
เป็นกลอน  อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของปี ่    ดังที่เรียกวา่ " ทางปี่ "  ซึ่งประกอบไปดว้ยวธิีการเปา่ดังต่อไปนี้ 
        --  เป่าเก็บ  เป็นการเปา่ด าเนินท านองดว้ยพยางค์ถี่ๆรว่มไปกับท านองเพลง    ด้วยวิธีระบายลม 
        --  เป่าโหย   เป็นการเปา่ท านองบางตอนใหม้ีเสียงยาวๆ โดยลากผ่านเสียงหน่ึงไปยงัอีกเสียงหน่ึง 
        --  เป่าตอด   เป็นการบังคบัเสียงให้เกดิความชัดเจน  ด้วยการใช้ลิ้นตอดบรเิวณปลายลิ้นปี ่
        --  เป่าควงเสียง   เป็นการบังคับเสียงที่ตามออกมา  ในระดับเสียงเดียวกัน 
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        --  เป่าพรม   เป็นการเปา่ให้มีพยางค์ถี่ๆ     ในเสียง เดยีวกนั ด้วยการเปิดปดินิ้วเร็วๆ ซึง่สามารถท าได้ 2 อย่าง คือ 
พรมนิ้วเดยีว   (เกิดเสียงคู่ 2) และพรม   ๒ นิ้ว (เกิดเสียงคู่สาม)   จะเกดิเสียงถี ่รัวจนริก                     
        --  เป่าปริบ เป็นการบงัคับลม และนิ้วให้เกิดเสียงส่ัน ในลักษณะส้ัน 
        --  เป่าครั่น    เป็นการท าใหเ้สียงปี่สะดดุ     สะเทือน   เช่นเดยีวกับการขับร้อง  
            นอกจากนัน้ป่ีในยงัสามารถเปา่ล้อเลียนเสียงร้องได้อย่างชัดเจน เช่น เป่าในเพลงฉุยฉาย และสามารถเป่าเดี่ยว
ประกอบการแสดงได้อยา่งสนิทสนม  ในชุด " จับนาง " ด้วยเพลงเชิดนอก 
            ในบันดาเครื่องเป่าด้วยกนั ปี่ในเป็นเครื่องเปา่ที่มีความพิศดาร มีความเป็นพิเศษ ท้ังตัวปี่ และตัวผู้เป่า กลา่วคือ    
            1. มีรูเป่า 6 รู  แต่สามารถเป่าไดถ้ึง 17 - 21  เสียง                                 
            2. มีรูเป่า 6 รู  ที่เรียงระยะไม่เท่ากัน         แต่สามารถเปา่เสียงได้เรียงกันมากกวา่ 6 เสียงขึน้
ไป                                  
            3. มีวิธีเปา่ตดิต่อกันยาวนานโดยไม่หยุดหายใจ ดว้ยวิธีระบายลม     ซึ่งไม่เหมือนกับเครื่องใดใดในโลก    
                   
  
 ปี ่นอก, ปี่นอกต่ า, ปี่กลาง ท้ังสามชนดิ เป็นปี่ท่ีมีลักษณะเช่นเดยีวกับปีใ่นทุกอยา่ง เพยีงแต่มีขนาดและเสียง ตลอดจน
วิธีการน าไปใชแ้ตกต่างกันคือ 
           
ปี่นอก  มีขนาดเล็กสุด      ใชเ้ป่าในวงปี่พาทยช์าตรี   ในการเล่นโนราห์ หนังตลุง  และละคอนชาตรี ต่อมาได้เขา้มาบรรเลง
ผสมในวงปี่พาทย์ไม้แขง็เครื่องคูแ่ละ             เครื่องใหญ่ โดยเปา่ควบคู่ไปกับปใีน มีระดับเสียง สูงกว่าปใีน     มีวิธีเปา่
คล้ายคลงึกับปี่ใน                    
ปี่นอกต่ า มีขนาดใหญ่กว่าปี่นอก มีเสียงต่ ากว่าปี่นอก  จึง เรียกวา่ " ปี่นอกต่ า " เคยใช้เปา่ในวงปี่พาทย์มอญมาสมยั
หน่ึง  ในปัจจุบันมิได้พบเห็นในวงปี่พาทย ์ อาจเป็นดว้ยหาคนเปา่ได้ยาก หรือความไม่รู้เท่า ตลอดจนความไม่ปราณีตของ
ผู้บรรเลง ที่ใช้ปี่มอญเป่าในขณะบรรเลงเพลงไทยในวงปี่พาทยม์อญ ซึ่งท าให้อรรถรสของเพลงไทยผิดเพี้ยนไป          
            ต่อมาเมื่อการค้นคว้าหาข้อเปรียบเทียบของปี่ทั้ง 4 ชนิด    พบว่าปี่นอกต่ าใช้เปา่อยู่ในวง " ตุ่มโมง  "  ประกอบพิธี
ศพของผู้มีบันดาศกัดิ์ทางภาคพืน้อิสานใต้มาแตเ่ดมิ  และในการเล่นโนราห์ชาตรีของชาวภาคใต้ในปัจจุบัน พบว่าไดใ้ช้ปี่
นอกต่ าเป่ากันเป็นพื้นฐาน 
            ส าหรับวิธีการเป่าปี่นอกต่ า เช่นเดยีวกับไปใน และปี่นอก เพียงแต่ใช้นิ้วและเสียงที่แตกตา่งกัน 
ปี่กลาง    เป็นปี่ท่ีมีสัดส่วนและเสียงอยู่กลางระหวา่งปี่นอกกับปีใ่น จึงเรียกปี่ชนิดนีว้่า " ปี่กลาง "ใช้เป่าประกอบการเล่น
หนังใหญ่มาแต่โบราณ ซึ่งเป็นตน้ก าเนดิใหเ้กิดเสียง " ทางกลาง " ขึ้น       ปัจจุบันไม่ใคร่ได้พบเห็น มีวิธีการเป่า
เช่นเดียวกับปี่นอกและป่ีใน เพียงแต่ผิด กันท่ีนิ้วและระดับเสียง      
             
  
 ปี่ชวา เป็นเครื่องเป่าอกีประเภทหน่ึงที่มีล้ิน ซึ่งน าแบบอย่างมาจากชวา    เข้าใจวา่เขา้มา  เมืองไทยในคราวเดียวกับกลอง
แขก  โดยเฉพาะในการเป่าเพลงประกอบการร า " กริซ "ในเพลง " สะระหม่า "   ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น " ๑ "  พบว่าปี่
ชวาใชเ้ป่ารว่มกับกลองในกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคและสถลมาคร      นอกจากนั้นยังพบเห็นปี่ชวาเป่า
ประกอบการเล่นกระบี-่กระบอง และการชกมวย  
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            ในงานศพในสมยัโบราณ  ปี่ชวาจะเป่ารว่มวงกับกลองมาลายูที่เรียกวา่ " วงกลองสี่ป่ีหน่ึง "  ประโคมเป็น
ระยะๆ   ต่อมาลดกลองมาลายเูหลือ 2 ลูก เรียกวา่ " วงบัวลอย "    ซึ่งเป็นเครื่องประโคมศพมาอกีระยะหน่ึง   ต่อมาวงบวั
ลอยได้เข้ามาผสมกับวงปี่พาทย์ไม้แข็ง  โดยเปล่ียนแปลงเครื่องดนตรีบางชิ้นในวงปี่พาทย์ออกเรียกวงนั้นว่า " ปี่พาทย์
นางหงส์ "   ใช้บรรเลงประคมในงานศพมาอีกระยะหน่ึง (ปัจจุบันปีพ่าทย์นางหงส์มิได้พบเห็นในงานศพ เพราะนิยมใช้วงปี่
พาทย์มอญมาแทน)  ส่วนประกอบและลักษณะของปีช่วามดีังนี ้
ตัวเลา    ท าด้วยไมจ้ริง แบ่งเป็น 2 ท่อนๆแรก เรียกว่า " เลาปี่ "   กลึงให้กลมเรียวยาว     ภายในโปร่ง ตลอด   ตอนโคน
กลึงใหใ้หญ่ออกเล็กน้อย   มีลูกแก้วคั้น  ตอนบนของล าปี ่  ใต้ลูกแก้วเจาะรู ๗ รูเรียงล าดับ  ส าหรับปิดเปิด   และมี " รูน้ิว
ค้ า "  อยู่ด้านหลังใกล้กับลูกแก้ว    อีกท่อนหน่ึงเรยีกวา่ " ล าโพงปี่ "   ท าด้วยไม้จริง  กลึงให้กลมเรียว  ปลายบานเหมือน
ดอกล าโพง   ภายในโปร่ง  ตอนกลางกลึงเป็นลูกแกว้คั่น   ตอนบนจะหุ้มดว้ยแผ่นโลหะบางๆโดยรอบ    สวมรับกับตวัล าปี่
ได้พอดี  
ล้ินป่ี   ท าด้วยใบตาลแก่ แกรง่  ตัดพับซ้อนเป็น 4 กลีบ       สอดใส่ในท่ีปลาย " ก าพวด "  ซึ่งท าดว้ยโลหะกลมเล็ก
ยาว  ภายในโปร่ง   ผูกด้วยเชือกเส้นเล็กๆ  ด้วยเงื่อนตระกรุดเบด็        เคยีนด้วยดา้ยที่โคนก าพวด  เพื่อสอดใส่ใหแ้น่นในรู
ปี่ เฉพาะลิ้นปี่ชวาจะมี " กระบังลม "  ซึ่งด าดว้ยไม้ หรือกะลา บางกลม   ส าหรับรองรับริมฝีปากขณะเป่า            ส าหรับ
ตัวเลาปี่ชวา  นอกจากจะท าดว้ยไม้แล้ว ยังสามารถท าให้สวยงามด้วยงาทัง้เลา หรือท าด้วยไม้ประดับงา  
            วิธีเปา่ปี่ชวา 
            ท่านั่ง 
            นั่งท่าขัดสมาธิ หรือพับเพียบ ล าตัวตรง โดยประเพณีนิยมใชม้ือขวาอยู่บน มือซ้ายอยู่ล่าง ปิดเปิดรูดว้ยนิ้ว ท้ังสอง
มือ กางแขนพองาม 
            วิธีเปา่ 
            เป่าดว้ยลมในปาก ผ่านล้ิน ด้วยวิธกีารใช้ลมตรงจากปอด และเป่าดว้ยการเก็บลมจากกระพุ้งแก้มทีเ่รียกว่า " 
ระบายลม "   สามารถเปา่ได้ถงึ 17-20 เสียงเรียงล าดับจากต่ าไปหาสูง ลักษณะของวิธีเปา่มีดงันี ้
            1. เป่าเก็บ    คือการเปา่ให้มีพยางค์ถี่ๆ ด าเนิน ติดต่อกันตลอด 
            2. เป่าโหย     คือการเปา่ที่มีเสียงยาวไหลเล่ือนระหว่างเสียงหน่ึงไปอีกเสียงหน่ึงอย่างสนิทสนม 
            3. เป่าตอด    คือการเปา่บังคับเสียงใหเ้กิดความชัดเจน  ด้วยใช้ลิ้นคนตอดที่ปลายลิ้นปี ่
            4. เป่าควงเสียง      คือการเป่าบงัคับให้เสียง   ที่ตามออกมาในระดับเดยีวกัน โดยใช้นิ้วบงัคับต่างกัน  
            5. เป่าพรม     คือการเปา่ให้มีพยางค์ถี่ๆ  ด้วยการขยับนิ้วที่รูปิดเปิดเรว็ๆ  
            6. เป่าปริบ    คือการเปา่ที่บังคับลม และนิ้วให้เสียงส่ัน ในลักษณะส้ัน 
            7. เป่าครั่น    คือการเป่าให้เสียงสะดุด     หรือสะเทือน ด้วยการบังคับลมให้สะเทือนมาจากล าคอเช่นเดียวกับการ
ร้องครั่น 
            การเปา่ด าเนินท านองในรูปแบบต่างๆทีเ่รียกว่า  " ทางปี่ "       
            ลักษณะการใช้ลม 
            มี 2 อย่างๆหน่ึง ใช้ลมตรงจากปอด (ทรวงอก)  อีกอย่างหนึ่ง ใช้ลมจากกระพุ้งแก้มในลักษณะที่เรียกว่า " ระบาย
ลม " 
            การเปา่ปี่ชวาในรูปแบบต่างๆ 
            --  เป่าประกอบการเล่นกระบี่-กระบอง            
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            --  เป่าประกอบชกมวย                                                 
            --  เป่าวงบวัลอย                                                                       
            --  เป่าในวงเครื่องสายปีช่วา                  
                              
  
 ปี ่มอญ เป็นเครื่องเป่าอีกประเภทหนึ่งที่มีลิ้น  ไทยเราได้แบบอยา่งมาจากมอญ    ปัจจุบันยงัใช้เปา่อยู่ในวงปี่พาทย์
มอญ   มีเสียงดงักงัวานมาก  เสียงของปี่ " โหย "   เป็นเสียงที่ไพเราะเยือกเย็น ระคนเศรา้     มีส่วนประกอบดังนี ้
            
ตัวเลา   แบ่งเป็น 2 ท่อนๆหน่ึงเรียกวา่ " ตัวเลา "   ท าดว้ยไม้จรงิ กลึงให้กลมเรียวยาว    ภายในโปร่งตลอด  ตอนปลาย
กลึงผายออกเล็กน้อย ถัดลงมากลึงเป็นลูกแกว้คั่น  ส าหรับผูกพันเชือกโยงกับตัวล าโพง   ที่ตัวเลาดา้นหน้าเจาะร ู 7 รู เรียง
ตามล าดับเพื่อปิดเปิดนิว้บังคับเสียง   ด้านหลังตอนบนเจาะ อีก 1 รู เป็น " รูน้ิวค้ า "  อีกท่อนหน่ึงเรียกวา่"ล าโพง" ท าดว้ย
โลหะทองเหลือง  ลักษณะคลา้ยดอกล าโพง แต่ใหญ่กว่า ปลายผายบานงุ้มขึ้น ตอนกลางและตอนปลายตีเป็นลูกแก้ว  ตัว
เลาปี ่  จะสอดใส่เขา้ไปในล าโพง  โดยมเีชือกเคยีนเป็นทักษิณาวฏั ในเงื่อน " สับปลาช่อน " ยึดระหว่างลูกแกว้ล าโพงปี่ กับ
ลูกแก้วตอนบนของเลาปี ่                                                
ล้ินป่ีท าด้วยใบตาลแก่ และแกรง่ มีก าพวด   เชือกกระบังลม ลักษณะเช่นเดียวกับล้ินป่ีชวา    แต่มขีนาด ใหญก่วา่  
            ท่านั่ง 
            นั่งในท่าขัดสมาธิ หรือพับเพียบ ล าควัตรง  มือขวาอยู่บน มือซ้ายอยู่ล่าง ใช้นิว้ทั้งสี่ของมือทั้งสอง ปิดเปิดรูบังคับ
เสียง เฉพาะนิ้วหวัแม่มือปดิเปิดรนูิ้วค้ า 
            วิธีเปา่ 
            เนื่องจากล าโพงปี่ใหญ่มนี้ าหนักมาก เวลาเปา่ให้ล าโพงปีว่างกับพื้นเอยีง 45 องศา   เสียงปี่จะกระทบพ้ืน   จึงเป็น
ส่วนหนึ่งที่ใหเ้สียงปี่มอญดังกังวานมาก  วิธีเปา่ของปีม่อญ   มีลักษณะคลา้ยคลึงกับปี่ชวาผิดกันที่เสียงของปี่  สามารถ
เป่าจากเสียงต่ าไปหาสูงได้    เสียง มีวธิีเป่าดังนี ้
            1. เป่าเป็นเสียงยาวๆ ไล่เสียงเรยีงล าดับ                        
            2. เป่าเก็บ                                                         
            3. เป่าโหย                                                                     
            4. เป่าตอด                                                                    
            5. เป่าควงเสียง                                                             
            6. เป่าพรม                                                                    
            7. เป่าครั่น                                                        
            8. เป่าปริบ                                                                    
             เป่าด าเนินท านอง  โดยผสมวิธีดังกล่าวเป็น " ทางปี่ " ส าหรับลมที่ใช้เปา่กเ็ช่นเดียวกับปี่ชวา และปี่ใน คือ ใช้ลม 2 
อย่างๆหน่ึงเป็นลมตรงมาจากปอด  และอีกอย่างหน่ึงลมที่มาจากกระพุ้งแกม้   อันเนื่องมาจากการระบายลม     
         
  
ปี่อ้อ เป็นปี่ของไทยที่เกา่แก่อย่างหน่ึง ตัวเลาท าด้วยไม้ลวกปล้องเดียว   ไม่มีข้อ   เขียนลวดลายด้วยการใช้ไฟลน  หัวและ
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ท้ายเล่ียมดว้ยทองเหลือง   หรือเงิน ด้านหน้าเจาะรูส าหรับปิดเปิดนิ้วบังคับเสียง 7 รู   และด้านหลังเป็นรูน้ิวค้ า 1 รู  ล้ินป่ี
นั้นท าด้วยไม้อ้อล าเล็กๆ  เหลาให้บาง ไว้ทางหน่ึงกลม พันด้วยดา้ยเพื่อให้กระชับพอที่จะเสียบเขา้ไปในเลาปี่    อีกทาง
หน่ึงผ่าเจียนเป็น 2 ซีก ปลายมน  ตัดไม้แบนเขา้แนบประกบ  
            สมเด็จฯกรมพระยาด ารงราชานุภาพ   ได้ทรงอธิบายถงึก าเนิดวงเครื่องสาย       ท าให้พบวา่  ปี่อ้อเดิมใชเ้ป่าอยูใ่น
วงเครื่องสายที่เลียนแบบจีน ซึ่งม ีซอด้วง ซออู้ โดยน าจะเขแ้ละปี่อ้อเข้ามาร่วม      แล้วน าไปผสมกบัป่ีชวากลองแขก เรียก
วงผสมนี้วา่ " วงกลองแขกเครื่องใหญ่ " ซึ่งบรรเลงดว้ยผู้ชายลว้น ต่อมาเรียกวงผสมนีใ้หม่วา่ " วงเครื่องสายปีช่วา "โดยตัด
ปี่อ้อออก  ใช้ปี่ชวาซึ่งมากับกลองแขกแทน  และในวงเครื่องสายไทยก็ตัดปี่อ้อออก เอาขลุ่ยเพียงออมาเปา่แทน    ปี่อ้อ จึง
เลิกหายไปจากวงการดนตรีไทยแต่นั้นมา แต่ส าหรับทางภาคอิสาน   โดยเฉพาะจังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย ์  ศรีสะเกษ  ยังคง
นิยมใช้เป็นเครื่องดนตรีประจ าภาคอิสานใต ้ มาจนถงึทุกวันน้ี  โดยผสมบรรเลงกับวงกันตรึม ( กลองชนิดหน่ึงที่คล้ายกับ
โทน ) และตรัวหรือซอกันตรมึ ( คล้ายซออู้แต่เล็กกว่า ) และใช้บรรเลงผสมกับวงมโหรีพ้ืนบ้าน คือ ซอด้วง  ซอ
อู ้ จะเข ้ ขลุ่ยฯ   บรรเลงในงานร่ืนเริงทั่วไป  นอกจากนั้นยงัใช้บรรเลงในวง " จ็วลมาคร"  ส าหรับทรงเจา้เขา้ผีบ าบัด
โรค  ประกอบดว้ย กันตรึม 2 ลูก   ปี่อ้อ  หรือ ปี่สไล   ตรัวเอก   ฉ่ิง  ฉาบ  บางครั้งมีร้องเคลา้ไปกับท านองดนตรี   เช่นชุด
กัลมอร ์   
        ปัจจุบันปี่อ้อยงัคงนยิมใช้บรรเลงตามวงดังกล่าวอย่างแพร่หลายในภาคพื้นอิสาน ใต้ บรรเลงเคล้าไปกับร้อง   และ
บรรเลงเป็นเครื่องน าขบวนแห่ตา่งๆ เช่นขบวนแห่ขันหมากเจ้าบา่วไปบ้านเจา้สาว  
            วิธีเปา่ 
            เนื่องจากเป็นเครื่องดนตรีพ้ืนบ้าน   จึงไม่มีกฏระเบยีบแบบแผนการเป่าทีเ่ป็นมาตรฐานนัก คงนั่งหรือ ยืนเปา่  อม
ที่ปลายลิ้นปี่ในลักษณะเมม้ริมฝปีากเล็กน้อย  โดยใช้ลมตรงมาจากปอด    และใช้นิว้ของมือทั้งสองข้าง เปิดปิดรูบงัคับ
เสียง 
                                                                                            
  
 ปี ่จุม เป็นเครื่องเป่าอกีชนดิหนึ่งที่มีล้ิน  ที่ใช้ประกอบกับซอพื้นเมอืงของล้านนาไทย     ซึ่งเดมิใช้เป่าแอ่วสาวของหนุ่มชาว
เหนือไปตามละแวกหมู่บา้น   เป็นเครื่องดนตรีประจ าภาคเหนือ หรือล้านนา  ปัจจุบันใช้เปา่ร่วมสะล้อ   ซึง   กลอง
เมือง  (หรือกลองโป่งโป้ง)   บรรเลงเพลงที่มีส าเนียงเหนือได้อยา่งไพเราะ   มีชื่อเป็นนามวา่ " เล่ม " 
ตัวเลา  ท าด้วยไม้ลวก  ยาวกวา่ปี่อ้อ  โดยใช้ไม้ล าเดียวกันท าเปน็ป่ีจุมคือ    โคนของไม้ท าเป็น  " ปี่แม่ "  ถัดจากโคนไมจ้ะ
ท าเป็น " ปี่กลางใหญ่ " ถัดจากปีก่ลาง  ใหญ่ท าเป็น " ปีก่้อย "  ส่วนปลายไม้มาท าเป็น " ปี่กลาง " หรือ " ปี่กลางเล็ก "   
            แต่โบราณจะใช้ปี่จมุ 3 เล่ม   คือ   ปี่แม่  ปี่กลาง   ปี่ก้อย  ถัดจากนั้นมาจะเป็นปีจุ่ม 5 เล่ม  คือ 
            1. ปี่แม่         มี 6 รู 
            2. ปี่กลาง       มี 7 รู 
            3. ปี่ก้อย        มี 7 รู 
            4. ปี่กลางเล็ก    มี 7 รู 
            5. ปี่ก้อยน้อย     มี 7 รู 
            ทั้งปี่จุม 3 และปี่จุม 5  ใช้มาประมาณกวา่ร้อยป ี ประมาณ 60-70 ปี  เริ่มใช้ปี่จมุ 4 เล่ม     โดยตดัปี่ก้อยน้อย
ออก  ปัจจุบันเห็นวา่ปี่แมม่ีบทบาทน้อย จึงเอาซงึเขา้เพิม่ ( ซึงลูกสี่ของซงึกลาง )   จึงกลายเป็นปีจ่มุ 3 เล่มคือ ปี่กลาง  ปี่
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ก้อย   ปี่เล็ก        แต่บางโอกาสถา้มีผู้เปา่มาก      ก็จะเอาปี่แม่เขา้มาเปา่ร่วมด้วย เป็น 5 คน   แต่ไม่นับว่าเป็นปี่จุมหา้ 
หรือปี่จุม 5 เล่ม 
ตัวเล่ม  ท าด้วยไม้ไผ่ลวก     ทะลวงข้อเอาทางโคน   ซึ่งล าตัวใหญก่ว่าเล็กน้อยเป็นปลาย เอาทางเล็กกว่าเป็นหัว  ตรงหัว
ตัดใหม้ีข้อต้น   โดยไม่ทะลวงข้อ             คงเหลือและปล่อยให้ตันไว้   ปาดขา้งทีใ่กล้จดุหัวเล่มเป็นรูส่ีเหล่ียมผืนผ้า   เจาะ
ทะลุส าหรับสอดลิน้ทอง เหลือง หรือเงิน  ซึ่งตใีห้แบบนบาง ปิดรูประกบตรงที่ปาดไว้ที่ล าตวัเลาเจาะร ู 
7 รู    โดยเจาะให้ชอนทะลุ ขึ้นไปทางหัวที่สอดใส่ล้ิน เพื่อปิดเปดิบงัคับเสียง  
            วิธีเปา่ 
            ผู้เป่านั่งทา่ขัดสมาธ ิหรือไขว่ห้าง(แบบพื้นเมือง)ใช้ปากอมที่หัวเล่มจนมิดล้ิน  เป่าดว้ยการระบายลม ซึง่มีอยู่ 2 
แบบคือ ลมนอกและลมใน   ลมนอกคือลมที่ใช ้ จากกระพุ้งแก้ม และลมในคือลมที่เปา่มาจากปอด  ซึ่งจะมีเสียงยาวกว่า
ลมนอก   ใช้นิ้วมือทัง้สองขา้งปดิเปิดรูบัง คับเสียง โดยใชม้ือซา้ยอยู่บน    มือขวาอยู่ล่าง ท้ังนี้เพือ่         มิใหม้ือขวาตดิกับ
กระพุ้งแกม้ มีวิธเีป่าทีเ่ป็นเสียงดงันี้ 
            1. เสียงยาว  คือการเปา่ให้มีเสียงยาว   ซึ่งใช้ลมใน 
            2. เสียงเก็บ    คือการเปา่ให้มีพยางคเ์สียงถี่ๆ   ติดกันเป็นล าดับ โดยผสมผสานลมนอกกับลมใน ในขณะ เดียวกัน
ก็ตอดลิ้น และตอดลมไปดว้ย 
            3. เสียงพรม    คือการเปา่ที่ขยับน้ิวข้นลงที่รูปิด เปิดด้วยความถี่และเรว็ 
            4. เสียงตอดลิ้น     คือการเป่าที่ใช้ลิ้นคน สัมผัสปลายลิ้นปี่ 
            5. เสียงตอดลม  คือการเป่าเช่นเดียวกับตอดลิ้น แต่ใช้ลมช่วยด้วย 
            เดิมปีจุ่มจะเป่าเพลงส าเนียงล้านนาได้   ผสมผสานกับเครื่องดนตรีอื่นๆได้ 5 แบบคือ 
            1. ใช้เปา่ท านองเพลงเชยีงใหม่ โดยบรรเลง  ร่วมกับซงึ 
            2. ใช้เปา่ท านองเพลงเงีย้ว  ซึ่งใช้ปีจุ่มทั้ง 3 เล่ม    หรือร่วมกับซึง่ซึงโดยตัดปีก่ลางและปี่แม่ออก 
            3. ใช้เปา่กับท านองเพลงจ๊อย ซึ่งเป็นเพลงทีม่ีความหมายร าพึงร าพันรัก ส าหรับแอ่วสาว    โดยเป่าปีก่้อยร่วมสะ
ล้อ นิยมเล่นในตอนค่ าคืนที่อากาศสดชื่น คือพวกชายหนุ่มชาวเหนือแต่เดมิ  ตกตอนค่ าจะพากันเดินไปตามบา้นท่ีมีหญิง
สาว    แล้วบรรเลงขับร้อง   หรือไม่ก็พากันเดิน " จ๊อย " ไปตามทางในละแวกหมู่บา้น เฉพาะจ๊อยนี้ 
จะเล่นกันในหมู่ผู้ชาย 
            4. ใช้บรรเลงกับท านองพระลอ  เป็นการใช้ประกอบในการขับเรื่องพระลอ  
            5. ใช้บรรเลงกับท านองเพลงพม่า                                             
            ปัจจุบนั น าปี่จมุมาบรรเลงผสมร่วมกับ สะล้อ ซึงกลองเมอืง ขลุ่ย ตลอดจนเครื่องประกอบจังหวะเรียกวา่ " วง
พื้นเมืองเหนือ "    บรรเลงด้วยเพลงล้วนๆ และบรรเลงร่วมกับร้องได้อย่างไพเราะ 
 
    - แบบมีลิ้น  :ปี่ใน ป่ีนอก ปี่กลาง ป่ีไฉน ปี่ชวา ฯลฯ 
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    - แบบไม่มีล้ิน :ขลุ่ยเพียงออ ขลุ่ยหลิบ ขลุ่ยอู้ สังข์  
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

http://www.bcc.ac.th/web2006/department/giftes_m6/Dontrithai/ins3.html 
http://www.infoforthai.com/forum/index.php?topic=778.0 
http://gotoknow.org/blog/yong2520/168048 


