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กิตติกรรมประกาศ 
  

สารานุกรมดนตรีไทยจีนฉบบันี้       ไดรับสนับสนุนงบประมาณทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีประจําป พ.ศ. 2550 และ พ.ศ.2551  นอกจากนี้ยังไดรับทนุในโครงการ
แลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศกึษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศประจําปการศึกษา 2550 
เพื่อเก็บขอมูลเพิ่มเติม ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี จากสาํนักยทุธศาสตรอุดมศึกษาระหวาง
ประเทศ  สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา อีกดวย   
 
 ขอยุงยากของการเรียบเรียงสารานุกรมดนตรีสองภาษาคือ ปญหาทั้งในดานภาษาและดาน
ดนตรี  เนื่องจากผูรูภาษาไมมีความรูดานดนตรี หรือผูรูดานดนตรีไมมคีวามรูดานภาษา โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง การแปล “ศัพทสังคีต” เนื่องจากดนตรีไทยและดนตรจีีนเปนดนตรีชาติพนัธุ ซ่ึงไมมีความ
เปนสากล แตความไมเปนสากลนี้เอง ที่เปนเอกลักษณโดดเดนไมมีชาติใดเสมอเหมอืน ศัพทสังคตี
ของดนตรีชาตพิันธุในทั้งสองประเทศเปนคําศัพทที่เกิดขึน้เฉพาะกลุมเฉพาะพื้นที่ ไมวาจะเปนเรื่อง
ช่ือเรียกเครื่องดนตรี สวนประกอบตางๆของเครื่องดนตรี วิธีการบรรเลง โนตเพลง ช่ือเพลงเปนตน 
ดังนั้นการที่จะหาคําที่มีความหมายใกลเคียงกันไดในทั้งสองภาษานัน้ จึงเปนสิ่งที่กระทําไดไมงาย
นัก    ทําใหการเรียบเรียงขอมูลความรูในลักษณะนี้มนีอยมากจนเรยีกไดวาขาดแคลนก็วาได ผูเขียน
จบการศกึษาดานดนตรีไทยในระดับปริญญาตรี และมีโอกาสไดศึกษาดนตรีจนีเมือ่คร้ังไปศึกษา
ระดับปริญญาเอกที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี  และเหน็วาประเทศไทยยังขาดขอมูลความรู
ดานดนตรีจีนอยูมาก ในขณะเดยีวกันประเทศจีนเองก็ตองการความรูเกีย่วกับดนตรีไทยเชนกัน จึงมี
ความคิดที่จะเรียบเรียงสารานุกรมฉบับนี้ขึน้  ขอมูลความรูเกีย่วกับดนตรีไทยและดนตรจีีน 
นอกจากจะเกบ็รวบรวม คดัลอก และอางอิงขอมูลจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ หนังสอื การสัมภาษณ 
และเอกสารอิเล็กทรอนิกสตางๆ แลว ยังไดรับความอนุเคราะหจาก ผูชวยศาสตราจารยอารีรัตน 
เรืองกําเนิด และ อาจารยพนั พงษผล อาจารยประจําหลักสูตรศิลปะการแสดง คณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผูเปนเพื่อนรวมรุนและรุนนองที่ศึกษาดวยกนัเมื่อคร้ังผูเขียนศึกษาดนตรี
ไทยในระดับปริญญาตรี ใหความชวยเหลือในดานการเรียบเรียงขอมลูและตรวจสอบความถูกตอง
ดานดนตรีไทยเปนอยางด ี  สวนขอมูลดานดนตรจีีน ผูเขียนไดรับความชวยเหลือจากนกัศกึษา
วิชาเอกดนตรจีีน ที่มหาวิทยาลัยศิลปกรรมแหงเมืองหนานจิง (南京 艺术 学院) มณฑลเจยีงซู 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน Mr.Mao Yingdong (毛滢冬)  รวมถึงคณาจารยและนกัศึกษา
วิชาเอกดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวทิยาลัยครุศาสตรหนานจิง มณฑลเจยีงซู (江苏南京师范

大学音乐学院 School of  Music , Nanjing Normal University, Jiangsu Province) ที่สําคัญยิ่งคือ 
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ตลอดระยะเวลาเก็บขอมูลและเรียบเรียงขอมูลที่เมืองหนานจิง ผูเขียนไดรับการดแูลอยางอบอุนจาก
ครอบครัว Mr.Mao Jianming(毛建明) และ Ms.Hu Chunxiu (胡春秀) 
 
 ในดานการแปล ทั้งแปลจากภาษาจีนเปนภาษาไทยและภาษาไทยเปนภาษาจนี  นอกจาก
ผูเขียนเองเปนหลักแลว ยังไดรับความชวยเหลือจากลูกศิษยชาวจีนทีศ่ึกษาวิชาเอกภาษาไทย เมือ่
คร้ังที่ผูเขียนเคยรับเชิญไปสอนวิชาภาษาไทยที่ มหาวิทยาลัยชนชาติแหงมณฑลหยวนิหนาน (云南

民族大学 Yunnan Nationalities University)  Miss. Chen Yu  (陈宇) และ Miss. He Yaping (和
娅萍)  ชวยเหลือตรวจสอบความถูกตองของภาษาดวย   
 
 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ชวยตรวจทาน
ความถูกตอง และการพิสูจนอักษร  
 
 เหนือส่ิงอื่นใด คุณความดีอันจะเกิดจากสารานุกรมฉบับนี้ ขออุทิศแดครูสมพร ประคอง
บุญ  ครูฟุง บัวเอี่ยม  ครูสุบิน จันทรแกว  ครูชลอรัตน อวมหราย  และมอบเปนเครื่องสักการบูชาแด
บุพการี  ครูองุน บัวเอีย่ม  ครูเบญจรงค ธนโกเศศ  ครูเฉลิม  มวงแพรศรี  ผศ.ณรงค เขียนทองกลุ   
ผศ.วิโรจน  เวชชะ  ครูพจี  บาํรุงสุข   และครูผูประสิทธิ์ประสาทวิชาดนตรีแกผูเขียนทกุทาน 
 
 ขอผิดพลาดไมวาจะเกดิจากความไมรอบคอบ สะเพราเลินเลอ หรือความไมรู ผูเขียนขอ
นอมรับความเมตตาชี้แนะจากผูรูดวยความเคารพยิ่ง    
 
 
         

เมชฌ  สอดสองกฤษ 
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

พุทธศักราช 2551 
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鸣谢 
 

《泰中音乐全书》得到了乌汶大学 2007-2008 年艺术文化研究基金，此外还得到

了泰国 2007 年国际高校教育互换研究委员会办公室奖学金项目的资助，从中国收集相

关材料。  
 
编纂这本双语《泰中音乐全书》遇到了两个难题：中泰语言问题和音乐术语问

题。因为懂语言的，不懂音乐，而懂音乐的又未必懂语言，尤其是在翻译音乐词汇

上。中泰音乐独成一派，没有国际性，这一点也是它不同于其它国家，而最显著的特

点。这两个国家的音乐来自于特定的群体和地区，包括乐器的名称、各个组成部分及

配件、演奏方式，乐谱和乐名等，上述词语都要找到两国语言中最贴切的词汇加以表

达，这可不是一件容易的事情。因此，用这种方式编撰音乐资料的人还很少，可以说

是没有。 
 
编纂这本《泰中音乐全书》的作者毕业于泰国音乐本科专业，其在中国攻读博士

学位时，有幸得以研究中国的音乐。认为泰国还缺少对中国音乐方面的研究，同时中

国也需要了解泰国的音乐，因此决定编纂这本《泰中音乐全书》。为此，作者查阅了

各类相关书籍和科技杂志加以研究、分析和引用。同时还得到了乌汶大学艺术系表演

专业老师的帮助；阿里拉·兰甘那副教授（Assistant Prof. Areerat Ruangkumnerd）以及

潘·蓬朋老师(Pan Pongpon)，他们是作者在攻读音乐本科专业时的学友。 
 
至于中国音乐方面的资料，中国江苏省南京艺术学院音乐系学生毛滢冬以及江苏

南京师范大学音乐学院师生给了我许多的帮助。最重要的是作者在南京考察和收集中

国音乐资料期间，毛建明先生和胡春秀女士，他们的家庭给了我温馨的照顾和支持，

在此对他们表示崇敬的感谢！ 
 

语言翻译方面，即汉泰和泰汉翻译，主要是作者本人。另外还得到了作者在云南

民族大学教授泰语期间的两名中国学生陈宇、和娅萍的帮助。 
 

乌汶大学文学院中文专业的学生负责文字的核对工作。 
 

谨以拙作献给作者的父母亲以及各位音乐老师：颂蓬老师 (Mr.Somporn 
Prakongboon),   苏斌老师(Mr.Subin Chankeaw), 查罗拉老师(Ms.Chalorrat Uamrai),  阿汶老

师(Ms.A-Ngun Bua Iam) ，本雅容老师 (Ms.Benjarong Thanagoset), 查冷母老师(Mr.Chalerm 
Muangpraesii), 魏罗助教授(Assistant Prof.Virote Vetcha) 以及帕姬老师  (Ms.Phajii 
Bamrungsook) 

 
不足之处，无论是出于作者阐述不全面、粗心大意、无知或是表达错误，希望大

家给予宝贵的指导和意见。 
 
 

   魏清  
泰国乌汶大学文学院 

2008 年
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คํานํา 

สังคีตวิทยาแขนงวิชาดนตรีเพื่อนบานหรือดนตรีกลุมชาติพันธุ เปนอีกวิชาหนึ่งที่ไดรับ
ความสนใจอยางมากในกลุมผูศึกษาดนตร ี  เพราะสามารถสะทอนวิถีวัฒนธรรมของชนกลุมหนึ่งๆ
ได ขณะเดียวกนักส็ามารถแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของกลุมชนที่มีความใกลชิดกนัทาง
วัฒนธรรมไดอีกดวย สถาบันการศึกษาหลายแหงในประเทศไทย รวมทั้งคณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ไดเล็งเห็นความสําคัญของศาสตรแขนงนี้ จงึไดเปดสอนวชิาสังคีตวิทยา
กลุมชาติพันธุในระดบัปริญญาตรี และมีแผนจะเปดสอนในระดับบณัฑิตศึกษาในอนาคตอันใกล
เพื่อศึกษาวิจยัในแขนงวัฒนธรรมดนตรีทั้งของไทยและประเทศเพื่อนบานอยางกวางขวางตอไป 

 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงเปยมดวยพระอัจฉริยภาพทางดนตรี
ไทยและดนตรีจีน เมื่อคร้ังเสด็จพระราชดําเนินเยือนประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนไดทรงนํา
ศิลปวัฒนธรรมดานดนตรีไทยไปเผยแพรสูสายตาชาวจนีและทรงดนตรีจีนเปนนิจ สงผลให
ประชาชนชาวจีน ตลอดจนนักวิชาการดานดนตรีของจนีมีความสนใจดนตรีไทยเปนอยางมาก  แต
ดวยปญหาดานภาษาจึงทําใหดนตรีไทยยงัไมเปนที่รูจักมากเทาใดนัก ประกอบกบัระยะเวลาทีผ่าน
มา  สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณไดทรงเอาพระทัยใสศึกษาดนตรจีีนอยางจริงจัง 
ดวยพระปรีชาอันเปนที่ประจักษ รัฐบาลจีนไดกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดําเนินในงานดนตรี
สัมพันธไทยจนี ณ เมืองเซี่ยงไฮ ปกกิ่ง และซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน   ในการนี้ เมื่อวันที่ 26 
สิงหาคม 2545 ไดทรงแสดงดนตรีที่เมืองเชี่ยงไฮ และในเดือนตุลาคม 2548 ไดทรงดนตรีจีน “กูเจงิ” 
ในงานสายสัมพันธดนตรีไทยจีนทีก่รุงเทพมหานคร นครราชสีมา และเชียงใหมดวย ดวยพระมหา
กรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณนีเ้อง ทําใหคนไทยไดรับรูและ
สัมผัส อรรถรสอันไพเราะของดนตรีจีน  อันเปนที่เผยแพรและไดรับความนิยมในประเทศไทยเปน
อยางมาก   วงการดนตรีของไทยเริ่มตื่นตวัและสนใจศกึษาดนตรจีนีกนัอยางกวางขวาง  แตในทาง
ตรงกันขาม ดนตรีไทยในสายตาประชาคมโลก รวมทั้งตอประเทศจีนยังไมเปนทีเ่ปดเผย และไม
เปนที่รูจัก การจัดทําสารานุกรมฉบับนี้เปนการเผยแพรศิลปวฒันธรรมไทยไดเปนอยางดอีีกทาง
หนึ่ง ปูทางนําไปสูการศกึษาวจิัยรวมในเรื่องของความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมของชนชาติไดอีก
ดวย 
 
 ในขณะที่กระแสความนยิมภาษาและวัฒนธรรมจีนมีมากขึ้น สถาบันการศึกษาทกุแหงใน
ประเทศไทย ตลอดจนโรงเรียนจีนของสมาคมชาวจนีตางๆ ลวนใหความสนใจศึกษาภาษาและ
วัฒนธรรมจีนอยางกวางขวาง  นักวชิาการดานวัฒนธรรมดนตรีของไทยตางพยายามสืบคนหา
ขอมูลเพื่อตอบสนองความตองการของผูเรียนอยางสุดความสามารถ ไมวาจะเปนการเชิญครูผูสอน 
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นักวิชาการดนตรีของจีน มาสอนดนตรีในประเทศไทยแตดวยปญหาดานภาษาและไมใชดนตรีของ
ไทย ทําใหขอมูลมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน ประกอบกับการศกึษาดนตรีกลุมชาติพันธุ หรือ
ดนตรีประเทศเพื่อนบาน หรือแมแตดนตรไีทยเองมักถูกละเลย ไมไดรับความใสใจ  ความพยายาม
ในการศึกษาวจิัยในแขนงนี้จงึยังไมปรากฏผลสัมฤทธ์ิที่เปนรูปธรรม  สูญเสียงบประมาณของ
ประเทศชาติไปโดยเปลาประโยชนปละไมนอย นอกจากนี้การจัดการแสดงดนตรีสวนใหญลวน
จัดการแสดงอยูในกรุงเทพมหานครและเมอืงใหญๆ เปนการยากทีน่ักศกึษาและผูสนใจใน
ตางจังหวัดจะสามารถสัมผัส รับรูได อันเปนเหตุที่ทําใหนกัศึกษาในชนบทขาดโอกาสที่จะไดรับรู 
และเปดสายตาสูความรูแขนงใหมๆ ทั้งที่มคีวามสนใจ มศีักยภาพที่จะพัฒนาตนเองเชนกัน   
 

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่ใหบริการวิชาการ
ในเขตภาคอีสานตอนลาง และมีแผนหลักในการพัฒนาองคความรูประเทศอินโดจนี   เล็งเหน็
ความสําคัญในการจัดทําสารานุกรมนี้ขึ้น เพื่อตอบสนองความตองการการพัฒนาวชิาการดนตรีจนี
ในฐานะดนตรีประเทศเพื่อนบาน ตลอดจนวัฒนธรรมจีนในฐานะวัฒนธรรมอินโดจีนและดนตรี
กลุมชาติพันธุ  เปนประโยชนอยางยิ่งยวดตอการพัฒนาหลักสูตร บคุลากร นักศึกษา อีกทั้งยังเปน
การเชื่อมสัมพันธไมตรีที่ด ี สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการดนตรีกับสถาบันการศึกษาใน
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงนานาประเทศที่ศึกษาวิจัยเกีย่วกับภาษาและวัฒนธรรมไทย
และภาษาและวัฒนธรรมจีนไดเปนอยางดอีีกดวย 

 
 

เมชฌ  สอดสองกฤษ 
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

พุทธศักราช 2551 
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序言 
     
     民族音乐学 (包括邻国音乐学) 是受到音乐研究者关注的一门学科，因为这是一

门既能反映一种民族文化，又能体现文化相近民族之间关系的学科。包括乌汶大学人

文学院在内的泰国多所教育机构，意识到这门学科的重要性后，都开设了民族音乐学

本科专业，并计划在不久的将来增设泰国及邻国音乐文化研究方向的硕士授予点，不

断扩大研究内容和方向。 
 
     对泰中音乐颇有造诣的诗琳通公主殿下，曾在访问中国期间向中国人民宣传泰

国的音乐艺术文化，并展示了其在演奏中国乐器方面的才华，使中国人民以及中国音

乐学者以及中国音乐学者对泰国音乐都产生了浓厚的兴趣，但由于语言方面的问题，

泰国乐器还没有被其他国家普遍认识。另外，在过去一段时间里，珠拉蓬公主殿下也

曾认真学习研究过中国乐器，基于此，中国政府邀请珠拉蓬公主殿下参加了在中国上

海、北京以及西安三地举办的泰中音乐会，在 2002 年 10 月 26 日的上海站泰中音乐会

中公主殿下还亲自演奏了乐器。2005 年 10 月，泰国政府同样在泰国曼谷、呵叻和清迈

三地举办了泰中音乐会，在此次音乐会上，珠拉蓬公主殿下演奏了中国古典乐器古

筝，通过公主殿下精湛的演绎，泰国人民认识并领略了中国乐器美妙动听的旋律，中

国乐器由此得到广泛的宣传，并在泰国掀起了学习热潮。这也使得泰国音乐界开始认

识并扩宽了研究范围，但另一方面，泰国乐器还没有在中国被普遍宣传和认识，也还

未被世界人民所熟知，。以上所讲到的泰中之间的音乐交流活动，将会成为宣传泰国

音乐艺术文化的又一种途径，并能为学习和研究各民族之间的相关文化奠定基础。 
 
     近年来，泰国掀起学习中文和中国文化的高潮，学习中国乐器的人也越来越

多，泰国各院校以及多所华侨学校开设了中文课程，各所学校都对中文和中国文化给

予了高度重视。一直以来，泰国音乐文化学者都在不遗余力地寻找整理各种资料，以

满足学习者的需要，还邀请中国的乐器老师来泰国教授，但由于语言不通问题，加上

不是泰国本土乐器，使得一些音乐资料不能详尽准确地反映真实情况。另一方面，民

族音乐学和邻国音乐学，包括泰国本土音乐都一度被忽视，在这门学科的学习研究中

没有得到足够的重视和努力，因此一直没有具体的研究成果问世，在此过程中也白白

损失了不少的国家预算。除此之外，由于大多数音乐会一般都在曼谷等大城市举行，

使得很多外府的学生和感兴趣人士很难接触了解，更使得一些喜欢并具有发展潜力的

农村学生无法了解学习这些新兴音乐。乌汶大学人文学院作为东北部一所从事学术研

究的高等教育机构，在看到了泰国作为一个音乐周边国家，以及中国乐器作为印支音

乐文化的一部分的重要地位后，计划深入发展传播印支国家文化知识，并开设这一专

业以满足中国乐器的学习和研究。民族乐器的研习，对于发展教学、人才、学生具有

十分积极的作用，并将以此作为与中国以及各国相关泰汉语言文化研究教育机构发展

良好合作关系的桥梁。 
 

  

   魏清  
泰国乌汶大学文学院 

2008 年 
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ภาคที่  1   ประวัติและสังเขปเกี่ยวกับดนตรีไทยและดนตรีจีน 
第一章 ：泰中音乐史概说 

 
ภาคที่หนึ่งนี้กลาวถึงประวัตดินตรีไทยและดนตรจีีนโดยสังเขป      ประวัติดนตรีไทยสืบ 

สาวไปถึงตั้งแตการเริ่มตนของประวัติศาสตรชาติไทยไดแก สมัยกอนกรุงสุโขทัยเปนราชธานี สมัย
กรุงสุโขทัย สมัยกรุงศรีอยธุยา และสมยัรัตนโกสินทร ประวัตดินตรีจีนนับตั้งแตสมัยบุพกาล 
สมัยเซ่ีย ซาง  ซีโจวถึงชุนชิว  ยุคจานกวอ  ฉินและฮัน่ ยุคสามกก  จิ้นตะวันตก จิ้นตะวันออก  
หนานเปยถึงสมัยสุยและถัง สมัยซงและหยวน สมยัหมิงและชิง  และสมัยกอนปจจุบนั  
           本章讨论泰中音乐史，泰国音乐史可追溯到泰国第一王朝素可泰王朝前

期、接下来的王朝依次是素可泰王朝时期、阿育陀耶王朝时期、拉塔那可信王

朝时期 （曼谷王朝） 。中国音乐史可分为几个阶段，即原始时期、夏、商、西

周到春秋、战国时期、秦汉时期、三国时期、西晋、东晋、南北至隋唐、宋

元、明清和近代。 
 
ประวัติและสังเขปดนตรีไทย   

 
วิวัฒนาการดนตรีไทยแบงไดตามราชธานีของไทยได 4 ยุค ดังนี้  
1. สมัยกอนกรุงสุโขทัยเปนราชธานี 
2. สมัยกรุงสุโขทัยเปนราชธานี 
3. สมัยกรุงศรีอยุธยา 
4. สมัยกรุงรัตนโกสินทร 

 
ประวัติดนตรไีทย1

ทัศนะที่ 1 สันนิษฐานวา ดนตรีไทยไดแบบอยางมาจากอินเดีย  เนื่องจากอินเดยีเปนแหลง 
อารยธรรมโบราณที่สําคัญแหงหนึ่งของโลก อารยธรรมของอินเดียไดเขามามีอิทธิพลตอประเทศ 
ในแถบเอเชยีอยางมาก ทั้งในดานศาสนา ประเพณีความเชื่อ ตลอดจน ศิลปะแขนงตาง ๆ โดยเฉพาะ
ทางดานดนตรี ดังปรากฏรูปรางลักษณะเครื่องดนตรีของหลายประเทศในแถบเอเชยี เชน กัมพูชา 
พมา อินโดนิเซีย และ มาเลเซีย ซ่ึงมีลักษณะคลายคลึงกันเปนสวนมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากประเทศ
เหลานั้นตางไดรับอิทธิพลจากดนตรีของอนิเดียเชนเดียวกัน รวมทั้งไทยเราดวย เหตุผลสําคัญที่ทาน
ผูรูไดเสนอทัศนะนีก้็คือ ลักษณะของเครื่องดนตรีไทย ซ่ึงจําแนกเปน 4 ประเภท คือ เครื่องดีด 
เครื่องสี เครื่องตีและเครื่องเปา การสันนิษฐานเกีย่วกับกําเนิดหรือที่มาของดนตรีไทยตามแนว

                                                 
1  คัดเลือกและปรับปรุงขอมูลเดิมจากเวปไซต 摘选并整理网络的资料เขาชมเมื่อ 1 กันยายน 2549 参考日期：2006
年 9 月 1 日http://kamas-kamas.blogspot.com/2007/10/blog-post_27.html   

http://kamas-kamas.blogspot.com/2007/10/blog-post_27.html
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ทัศนะขอนี ้ เปนทัศนะที่มมีาแตเดิมนับตัง้แตไดมีผูสนใจและทาํการคนควาหาหลักฐาน เกีย่วกับ
เร่ืองดนตรีไทยข้ึน และนบัวาเปนทัศนะที่ไดรับการนํามากลาวอางกนัมาก บุคคลสําคัญที่เปนผู
เสนอแนะแนวทางนี้คือ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ พระบิดาแหง
วงการประวัตศิาสตรของไทย 

 
ทัศนะที่ 2 สันนิษฐานวา ดนตรีไทย เกดิจากความคิดและสติปญญาของคนไทยเอง  เกดิขึ้น 

มาพรอมกับคนไทยตั้งแตสมัยที่ยังอยูทางตอนใตของประเทศจีนแลว ทั้งนี้เนื่องจากดนตรีเปนมรดก
ของมนุษยชาติที่ชนทุกชาตทิุกภาษาตางกม็ีดนตรีเปนเอกลักษณของตน แมวาในภายหลังจะมกีาร
รับเอาแบบอยางดนตรีของตางชาติเขามากต็าม  แตก็เปนการนําเขามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให
เหมาะสมกับลักษณะและนิสัยทางดนตรีของคนในชาตนิัน้ ๆ   ชาวไทยเมื่อคร้ังทีย่ังอาศัยอยูทาง
ตอนใตของประเทศจีนก็คงจะมีดนตรีเกดิขึ้นแลว   ดังจะสังเกตเห็นวาเครื่องดนตรีดั้งเดิมของไทย 
จะมีช่ือเรียกเปนคําโดด  ซ่ึงเปนลักษณะของคําไทยแท เชนเกราะ โกรง  กรับ ฉาบ ฉิ่ง ป ขลุย ฆอง 
กลองเปนตน 

ตอมาเมื่อชาวไทยไดอพยพลงมาตั้งถ่ินฐานในแถบแหลมอินโดจีน จงึไดมาพบวัฒนธรรม
แบบอินเดยี   โดยเฉพาะเครื่องดนตรีอินเดียซ่ึงชนชาตมิอญและเขมรไดรับไวกอนที่ไทยจะอพยพ
เขามา ดวยเหตุนี้ชนชาติไทยซ่ึงมีวัฒนธรรมทางดนตรีอยูแลว จึงไดรับเอาวัฒนธรรมทางดนตรีแบบ
อินเดียผสมกบัแบบมอญและเขมรเขามาผสมผสานกับดนตรีที่มีมาแตเดิมของตน เกิดการประดิษฐ
เครื่องดนตรีเพิ่มขึ้นอีก เชน พิณ สังข  ปไฉน บัณเฑาะว กระจับป จะเข เปนตน 

เมื่อชาวไทยไดตั้งถ่ินฐานอยูในแหลมอินโดจีนอยางมั่นคงแลว ไดมีการติดตอสัมพันธกับ
ประเทศเพื่อนบานในแหลมอินโดจีน รวมทั้งประเทศทางตะวนัตกบางประเทศที่เขามาติดตอคาขาย
และเชื่อมสัมพันธไมตรี ทําใหไทยรับเอาเครื่องดนตรีบางอยางของประเทศตางๆ เหลานั้นมาใชเลน
ในวงดนตรีไทยดวย เชน กลองแขก ปชวาของชวา (อินโดนิเซีย) กลองมลายูของมลายู (มาเลเซีย) 
เปงมาง ตะโพนมอญ ปมอญ และฆองมอญของมอญ กลองยาวของพมา ขิม มาลอของจีน กลองมริ
กัน (กลองของชาวอเมริกนั) เปยโน ออรแกน และไวโอลีนของประเทศทางตะวนัตกเปนตน 
 
วิวัฒนาการของวงดนตรไีทย 

เมื่อชาวไทยไดอพยพมาตั้งถ่ินฐานในแหลมอินโดจีน จนกระทั่งไดกอตั้งอาณาจักรไทยขึ้น 
นับเปนจดุเริ่มตนของประวตัิศาสตรไทยที่มีปรากฏเปนลายลักษณอักษร กลาวคือนับตั้งแตการ
สถาปนาอาณาจักรสุโขทัยขึ้น พอขุนรามคําแหงมหาราชไดประดษิฐอักษรไทยขึ้นใช ตอมา
นักวิชาการดานดนตรวีิทยาไดใชหลักฐานตางๆไมวาจะเปนหลักศิลาจารึก หนังสือวรรณคดี และ
เอกสารทางประวตัิศาสตรในแตละยุคมาเปนหลักฐานในการพิจารณาถึงความเจริญและววิัฒนาการ
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ดานดนตรีของไทยซึ่งสามารถสืบสาวไปถึงตั้งแตสมัยสุโขทัยเปนตนมา จนกระทัง่เปนแบบแผนดัง
ปรากฏในยุคปจจุบัน ซ่ึงสามารถสรุปไดดังตอไปนี ้

 
สมัยสุโขทัย 

ดนตรีไทยมีลักษณะเปนการขับลํานําและรองเลนกันเปนเพลงพื้นเมือง เครื่องดนตรีไทยใน
สมัยนี้ปรากฏหลักฐานกลาวถึงไวในหนังสือไตรภูมิพระรวง ซ่ึงเปนหนังสือวรรณคดีที่แตงในสมัย
นี้ไดแกแตร สังข มโหระทกึ ฆอง กลอง ฉ่ิง แฉง (ฉาบ) บัณเฑาะว พณิ ซอพุงตอ (สันนิษฐานวาคือ 
ซอสามสาย) ปไฉน ระฆังและกังสดาล ลักษณะการผสมวงดนตรีปรากฏหลักฐานทั้งในศิลาจารกึ
และหนังสือไตรภูมิพระรวงมีขอความกลาวถึง “เสียงพาทย เสยีงพิณ” หลักฐานดังกลาวนี้ 
สันนิษฐานวา  วงดนตรีไทยในสมัยสุโขทัยมีรูปแบบดังนี้  

1. วงบรรเลงพิณ มีผูบรรเลง 1 คน ทําหนาที่ดีดพณิและขับรองไปดวย เปนลักษณะของการ
ขับลํานํา 

2. วงขับไม ประกอบดวยผูบรรเลง 3 คน คือ คนขับลํานํา 1 คน คนสีซอสามสายคลอเสียง
รอง 1 คน และคนไกวบณัเฑาะวใหจังหวะ 1 คน  

3. วงปพาทย เปนลักษณะของวงปพาทยเครื่อง 5 มี 2  ชนิดคือ 
- วงปพาทยเครื่องหาอยางเบา ประกอบดวยเครื่องดนตรชีนิดเล็ก ๆ จํานวน 5 ช้ิน  

คือ 1. ป 2. กลองชาตรี 3. ทับ (โทน) 4. ฆองคู และ 5. ฉิ่ง ใชบรรเลงประกอบการแสดงละครชาตร ี
(เปนละครเกาแกที่สุดของไทย) 

- วงปพาทยเครื่องหาอยางหนัก ประกอบดวยเครื่องดนตรีจํานวน 5 ช้ิน คือ 1. ปใน  
2. ฆองวง (ใหญ) 3. ตะโพน 4. กลองทัดและ 5. ฉิ่ง ใชบรรเลงประโคมในงานพิธีและบรรเลง
ประกอบการแสดงมหรสพตาง ๆ จะเหน็วาวงปพาทยเครื่องหาในสมัยนี้ยังไมมีระนาดเอก  

4. วงมโหรี เปนลักษณะของวงดนตรีอีกแบบหนึ่งที่นําเอาวงบรรเลงพิณกับวงขับไมมาผสม
กันเปนลักษณะของวงมโหรเีครื่องสี่ เพราะประกอบดวยผูบรรเลง 4 คน คือ 1. คนขับลํานําและตี
กรับพวงใหจังหวะ 2. คนสี ซอสามสาย คลอเสียงรอง 3. คนดีดพณิ และ 4. คนตีทับ (โทน) ควบคุม
จังหวะ 
 
สมัยกรุงศรีอยธุยา 

ในกฎมลเฑยีรบาลสมัยกรุงศรีอยุธยา ระบุช่ือเครื่องดนตรีไทยเพิ่มขึ้นจากที่เคยระบไุวใน
หลักฐานสมัยสุโขทัย จึงสันนิษฐานวานาจะเปนเครื่องดนตรทีี่เพิ่งเกดิในสมัยนี้ ไดแก กระจับป 
ขลุย จะเขและรํามะนา นอกจากนีใ้นกฎมณเฑยีรบาลสมัย สมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ. 
1991-2031) ปรากฏขอหามตอนหนึ่งวา “...หามรองเพลงเรือ เปาขลุย เปาป สีซอ ดีดกระจับป ดีด
จะเข ตีโทนทบัในเขตพระราชฐาน...” จากขอความนี้อาจตีความไดวา  ในสมัยกรุงศรีอยุธยานิยม
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เลนดนตรีไทยกันมาก แมในเขตพระราชฐานก็มีคนไปรองเพลงและเลนดนตรีกนัเปนที่เอิกเกริก
และเกนิพอด ี จนกระทั่งพระมหากษัตริยตองทรงออกกฎมลเฑยีรบาลดังกลาวขึน้ไว เกีย่วกับ
ลักษณะของวงดนตรีไทยในสมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาขึ้นกวาในสมัยสุโขทัย กลาวคือ 

1. วงปพาทย ในสมัยนีก้็ยังคงเปนวงปพาทยเครื่องหาเชนเดียวกับในสมัยกรุงสุโขทัย   แตมี
ระนาดเอกเพิม่ขึ้น ดังนัน้วงปพาทยเครื่องหาในสมยันี้ประกอบดวยเครื่องดนตรี 5 ชนิดคือ 1.ระนาด
เอก  2. ปใน 3. ฆองวง (ใหญ)  4. กลองทัด ตะโพน   5. ฉิ่ง 

2. วงมโหรี ในสมัยนี้พัฒนามาจากวงมโหรีเครื่องสี่ในสมัยสุโขทัย เปนวงมโหรีเครื่องหก  
เพราะไดเพิ่มเครื่องดนตรีเขาไปอีก 2 ช้ิน คือ ขลุย และ รํามะนา ทําใหวงมโหรีในสมัยนี้
ประกอบดวยเครื่องดนตรีจํานวน 6 ช้ิน คือ 1. ซอสามสาย 2. กระจบัป (แทนพณิ) 3. ทับ (โทน)       
4. รํามะนา  5. ขลุย  6. กรับพวง 

 
สมัยกรุงธนบรีุ 
            เนื่องจากในสมัยนี้เปนชวงระยะเวลาสั้นๆเพียงแค 15 ป ประกอบกับเปนสมัยแหงการกอ
รางสรางเมืองและการปองกนัประเทศเสียสวนใหญ ดนตรีไทยในสมัยนี้จึงไมปรากฏหลักฐานวามี
การพัฒนาเปลีย่นแปลงไปจากเดิมแตอยางใด สันนิษฐานวายังคงเปนลักษณะและรูปแบบของดนตรี
ไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยานัน่เอง 
 
สมัยกรุงรัตนโกสินทร 
           ในสมัยนี ้ เมื่อบานเมืองไดผานพนจากภาวะศึกสงครามและไดมีการกอสรางเมืองใหมั่นคง
เปนปกแผน เกิดความสงบรมเย็นโดยทั่วไปแลว ศิลปวัฒนธรรมของชาติก็ไดรับการฟนฟูทํานุบํารุง 
และสงเสริมใหเจริญรุงเรืองขึ้น โดยเฉพาะทางดานดนตรีไทย ในสมัยนี้ไดมีการพฒันาเปลี่ยนแปลง
เจริญขึ้นเปนลําดับ ดังตอไปนี้ 

 
รัชกาลที่ 1  
ดนตรีไทยในสมัยนี้          สวนใหญยังคงมีลักษณะและรูปแบบตามทีม่ีมาตั้งแตสมัยกรุงศรี 

อยุธยา  สวนที่พัฒนาขึ้นบางในสมัยนีก้็คอื การเพิ่มกลองทัดขึ้นอีก 1 ลูกในวงปพาทย  ซ่ึงแตเดิมมา
มีเพียง 1 ลูกเทานั้น  จนมาถึงสมัยรัชกาลที่ 1 วงปพาทยมีกลองทัด 2 ลูก เสียงสูง (ตัวผู) 1 ลูกและ
เสียงต่ํา (ตวัเมยี) 1 ลูก  ซ่ึงการใชกลองทัด 2 ลูกในวงปพาทยก็เปนที่นิยมกันมาจนกระทั่งปจจุบนันี ้
 

รัชกาลที่ 2  
อาจกลาววาในสมัยนี้เปนยคุทองของดนตรีไทยยุคหนึง่ ทั้งนี้เพราะองคพระมหากษัตริย 

ทรงสนพระทัยและทรงพระปรีชาสามารถในทางดนตรีไทยยิ่ง  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
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นภาลัย รัชกาลที่สองแหงกรุงรัตนโกสินทรทรงดนตรีไทยคือ ซอสามสาย มีซอคูพระหัตถช่ือวา  
“ซอสายฟาฟาด” พระองคไดพระราชนิพนธเพลงไทยขึน้เพลงหนึ่ง เปนเพลงที่ไพเราะและอมตะมา
จนบัดนี้  นัน่กค็ือเพลง  “บุหลันลอยเลื่อน”  การพัฒนาเปลี่ยนแปลงของดนตรีไทยในสมัยนี้ก็คือ ได
มีการนําเอาวงปพาทยมาบรรเลงประกอบการขับเสภาเปนครั้งแรก นอกจากนี้ยังมกีลองชนิดหนึง่
เกิดขึ้น โดยดดัแปลงจาก  “เปงมาง” ของมอญ ตอมาเรียกกลองชนดินี้วา  “สองหนา” ใชตีกํากับ
จังหวะแทนเสยีงตะโพนในวงปพาทย และใชตีประกอบการขับเสภา  เนื่องจากเห็นวาตะโพนเสยีง
ดังเกินไปจนกระทั่งกลบเสียงขับ กลองสองหนานี้ปจจุบันนยิมใชตีกํากับจังหวะหนาทับในวงป
พาทยไมแข็ง 
 

รัชกาลที่ 3  
วงปพาทยไดพัฒนาขึ้นเปนวงปพาทยเครื่องคู เพราะไดมีการประดิษฐระนาดทุม มาคูกับ 

ระนาดเอกและประดษิฐฆองวงเล็กมาคูกบัฆองวงใหญ 
 

รัชกาลที่ 4 
วงปพาทยไดพัฒนาขึ้นเปนวงปพาทยเครื่องใหญ เพราะไดมกีารประดิษฐเครื่องดนตร ี

เพิ่มขึ้นอีก 2 ชนิดเลียนแบบระนาดเอกและระนาดทุม โดยใชโลหะทาํลูกระนาดและทํารางระนาด
ใหแตกตางไปจากรางระนาดเอกและระนาดทุม(ไม) เรียกวาระนาดเอกเหล็กและระนาดทุมเหล็ก 
นํามาบรรเลงเพิ่มในวงปพาทยเครื่องคู ทําใหขนาดของวงปพาทยขยายใหญขึ้น จึงเรียกวาวงปพาทย
เครื่องใหญ อนึ่งในสมัยนี ้ วงการดนตรีไทยนิยมการรองเพลงสงใหดนตรีรับ หรือที่เรียกวา "การ
รองสง" กันมาก  จนกระทัง่การขับเสภาซึ่งเคยนิยมกันมากอนคอย ๆ เลือนหายไป  ยิ่งไปกวานัน้
การรองสงก็เปนแนวทางใหมีผูคิดแตงขยายเพลง 2 ช้ันของเดิมใหเปนเพลง 3 ช้ัน และตดัลงเปนชั้น
เดียว  จนกระทั่งกลายเปนเพลงเถาในที่สุด (เพลงเถาจึงเกิดขึ้นมากมายในสมัยนี)้ นอกจากนี้ วง 
เครื่องสายก็เกดิขึ้นในสมยัรัชกาลนี้เชนกนั 
 

รัชกาลที่ 5  
ในสมัยรัชกาลที่หา สมเด็จกรมพระยานรศิรานุวัตวิงศไดปรับปรุงวงปพาทยขึ้นใหมชนิด

หนึ่ง ซ่ึงตอมาเรียกวา  “วงปพาทยดกึดําบรรพ” ใชสําหรับบรรเลงประกอบการแสดง  “ละครดึกดํา
บรรพ” ซ่ึงเปนละครที่เพิ่งปรับปรุงขึ้นในสมัยรัชกาลนี้เชนกัน หลักการปรับปรุงของทานก็คือการ
ตัดเครื่องดนตรีชนิดเสียงเล็กแหลมหรือดังเกินไปออก  คงไวแตเครื่องดนตรีที่มีเสียงทุมนุมนวล กับ
เพิ่มเครื่องดนตรีบางอยางเขามาใหม เครื่องดนตรีในวงปพาทยดกึดําบรรพจึงประกอบดวยระนาด
เอก ฆองวงใหญ ระนาดทุม ระนาดทุมเหล็ก ขลุย ซออู ฆองหุย (ฆอง 7 ใบ) ตะโพน กลองตะโพน 
และเครื่องกํากบัจังหวะ 
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รัชกาลที่ 6  
ไดมีการปรับปรุงวงปพาทยขึ้นมาอีกชนิดหนึ่ง โดยนําวงดนตรีของมอญมาผสมกับวงป

พาทยของไทย ตอมาเรียกวงดนตรีผสมนี้วา  “วงปพาทยมอญ” โดยหลวงประดษิฐไพเราะ (ศร ศิลป
บรรเลง) เปนผูปรับปรุงขึ้น วงปพาทยมอญดังกลาวนี ้ มีทั้งวงปพาทยมอญเครื่องหา เครื่องคูและ
เครื่องใหญ เชนเดยีวกับวงปพาทยของไทย นิยมใชบรรเลงประโคมในงานศพมาจนทกุวันนี้
นอกจากนี้ยังไดมีการนําเครือ่งดนตรีของตางชาติเขามาบรรเลงผสมกับวงดนตรไีทย บางชนิดก็
นํามาดัดแปลงเปนเครื่องดนตรีของไทย ทําใหรูปแบบของวงดนตรีไทยเปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้นอีก
ขั้นหนึ่ง  ดังนี้  

1. การนําเครื่องดนตรีของชวาหรืออินโดนีเซีย คือ  “อังกะลุง” มาเผยแพรในเมืองไทยเปน
คร้ังแรก โดยหลวงประดษิฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ทั้งนี้ไดนํามาดดัแปลงปรับปรุงขึ้นใหมใหมี
เสียงครบ 7 เสียง (เดิมมี 5 เสียง) ปรับปรุงวิธีการเลนโดยถือเขยาคนละ 2 เสียง ทําใหเครื่องดนตรี
ชนิดนี ้ กลายเปนเครื่องดนตรีไทยอีกอยางหนึ่ง เพราะคนไทยสามารถทําอังกะลุงไดเอง อีกทั้ง
วิธีการบรรเลงก็เปนแบบเฉพาะของเรา แตกตางไปจากของชวาแบบเดมิโดยสิ้นเชิง 

2. การนําเครื่องดนตรีของตางชาติเขามาบรรเลงผสมในวงเครื่องสาย ไดแก ขิมของจนีและ
ออรแกนของฝรั่ง ทําใหวงเครื่องสายพัฒนารูปแบบของวงไปอีกลักษณะหนึ่ง เรียกชื่อวา “วง
เครื่องสายผสม”  

 
รัชกาลที่ 7 
พระบาทสมเดจ็พระปกเกลาเจาอยูหวั ทรงสนพระทัยทางดานดนตรีไทยมาก พระองคได 

พระปรีชาสามารถถึงขั้นพระราชนิพนธเพลงไทยไพเราะไวถึง 3 เพลง คือ เพลงโหมโรงคลื่น
กระทบฝง 3 ช้ัน เพลงเขมรละออองค (เถา) และเพลงราตรีประดับดาว (เถา) พระองคและพระราชินี
ทรงพระกรุณาโปรดฯใหครูดนตรีเขาไปถวายการสอนดนตรีในพระบรมมหาราชวังวัง แตเปนทีน่า
เสียดายยิ่งนกัที่ระยะเวลาแหงการครองราชยของพระองคไมนาน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง และหลังจากนัน้ได 2 ป พระองคไดทรงสละราชบัลลังก มิฉะนั้นแลวดนตรีไทยก็คงจะ
เจริญรุงเรืองมากในสมัยแหงพระองค อยางไรก็ตามดนตรีไทยในสมยัรัชกาลนี้ นับวาไดพัฒนา
รูปแบบและลกัษณะการบรรเลง ตลอดจนวงดนตรี เพลงการ มาจนถึงขั้นสมบูรณเปนแบบแผน
ดังเชนในปจจบุันนี้แลว  

ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชมีผูนิยมดนตรีไทยกันมาก มีผูมีฝมือทางดนตรี ตลอดจนมี
ความคิดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหพัฒนากาวหนามาตามลําดับ พระมหากษัตริย เจานาย ตลอดจน
ขุนนางผูใหญไดใหความอุปถัมภและทํานบุํารุงดนตรีไทยในวังตาง ๆ มักจะมวีงดนตรีประจําวงั 
เชน วงวังบูรพา วงวังบางขุนพรหม วงวังบางคอแหลม และวงวังปลายเนินเปนตน แตละวงตางก็
ขวนขวายหาครูดนตรีและนกัดนตรีที่มีฝมอืเขามาประจําวง มีการฝกซอมกันอยูเนืองนิจ บางครั้งก็มี
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การประกวดประชันกัน ทําใหดนตรีไทยเจริญเฟองฟูมาก ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
พ.ศ.2475 เปนตนมา ดนตรีไทยเริ่มซบเซาลง อาจกลาวไดวาเปนสมัยหวัเล้ียวหวัตอที่ดนตรีไทย 
เกือบจะถึงจดุจบ เนื่องจากรัฐบาลในสมัยหนึ่งมนีโยบายที่เรียกวา  “รัฐนิยม” ซ่ึงนโยบายนี้มี
ผลกระทบตอดนตรีไทยดวย กลาวคือมีการหามบรรเลงดนตรีไทยเพราะเหน็วาไมสอดคลองกับการ
พัฒนาประเทศ ใหทัดเทยีมกับอารยะประเทศ  หากจะจดัใหมกีารบรรเลงดนตรีไทยตองขออนุญาต 
จากทางราชการกอน อีกทั้งนักดนตรีไทยก็จะตองมีบตัรนักดนตรีที่ทางราชการออกให จนกระทัง่
ตอมาอีกหลายป เมื่อไดมีการสั่งยกเลิก  “รัฐนิยม” ดังกลาวเสีย แตดนตรีไทยก็ไมรุงเรอืงเทาแตกอน 
ยังลมลุกคลุกคลานมาจนกระทั่งบัดนี ้ เนื่องจากวิถีชีวิตและสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
วัฒนธรรมทางดนตรีของตางชาติไดเขามามีบทบาทในชวีิตประจําวันของคนไทยเปนอันมาก ดนตรี
ที่เราไดยนิไดฟงและไดเหน็กันทางวิทยุ โทรทัศน หรือที่บรรเลงตามงานตาง ๆ โดยมากกเ็ปนดนตรี
ของตางชาติ หาใช  “เสียงพาทย เสียงพณิ” ดังแตกอนไม ถึงแมวาจะเปนทีน่ายินดทีี่เราไดมีโอกาส
ฟงดนตรีนานาชาตินานาชนดิ แตถาดนตรีไทยถูกทอดทิ้งและไมมีใครรูจักคุณคา ก็นับวาเสียดายที่
จะตองสูญเสียส่ิงที่ดีงาม ซ่ึงเปนเอกลักษณของชาติอยางหนึ่งไป ดังนัน้จึงควรที่คนไทยทุกคนจะได
ตระหนกัถึงคุณคาของดนตรีไทย และชวยกันทํานุบํารุงสงเสริมและรักษาไว เพื่อเปนมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติสืบตอไป 

 
泰国民族音乐发展史 

        泰国民族音乐按照泰王朝建立的顺序可分为以下四个时期： 
        1、素可泰王朝前期 
        2、素可泰王朝时期 
        3、阿育陀耶王朝时期 
        4、曼谷王朝时期 
泰国民族音乐起源说 

     第一种观点：印度起源说。这一观点认为，印度是古代文明的重要发祥地之

一，印度的宗教、风俗、信仰、艺术等多种文化都对东南亚地区产生了巨大的

影响，尤其体现在乐器方面。据考察，发现中国、柬埔寨、缅甸、印度尼西

亚、马来西亚等东南亚国家的民族乐器在形状上具有极其相似的特点，这是因

为这些国家都将印度乐器作为标准样板进行借鉴， 泰国也同样借鉴了印度乐

器。提出这一观点的重要依据是认为，泰国民族乐器根据自身特点可分为四

类，即弹拨乐器、弓拉乐器、打击乐器和气鸣乐器。 
        这一关于泰国民族乐器起源说的观点是由来已久的，从开始研究泰国民族

乐器时就提出了这一观点，并为广大学者所认可。提出这一观点的重要人物是

泰国历史学之父-----当荣拉差努帕侯爵。 
         
     第二种观点：本土起源说。这一观点认为，泰国民族乐器是泰民族的智慧结

晶，是与泰民族的产生而同时产生的，早在泰民族祖先还生活在中国南方时就

产生了。乐器是人类智慧的结晶，不同语言的民族都有自己的乐器，这是人类
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的一大特点，虽然后来借鉴了其他国家的乐器样式，但只是对本民族乐器进行

调整改进，使之更符合本民族的音乐性质和特点。泰民族在还生活在中国南方

时就有自己的乐器产生，这一点可从泰国 早的乐器名称上看出，泰国 早的

乐器名称都是单音节词，单音节词是泰语古词汇的显著特点，例如：梆子

(kro)、长梆子(krong)、韵板(krab)、钹(chab)、小钹(ching)、箫(pi)、笛子(klui)、
锣(kong)、鼓(klong)，等等。 
     泰民族从中国南方迁徙到中南半岛并定居下来之后受到了印度文化的影响，

特别是在乐器方面，而孟族、高棉族早在泰民族到达中南半岛之前就已受到了

印度乐器的影响。因此，泰国人民就将印度乐器、孟族乐器、高棉乐器与泰民

族已有的乐器相结合，产生了新的乐器，即：印度琵琶、螺、箫、拨浪鼓、四

弦琴和筝琴。 
     自从泰民族迁徙至中南半岛并定居下来之后，就与邻近国家建立并发展了关

系，还与西方国家建立了贸易关系，使得泰国民族乐队有机会将这些国家的乐

器引进并用于演奏。例如，印度双面鼓 กลองแขก、爪哇笛 ปชวา（印度尼西

亚）、马来双面鼓 กลองมลายู，排鼓 เปงมาง、孟式双面鼓 ตะโพนมอญ、孟式唢呐

ปมอญ、孟式编钟锣 ฆองมอญ，长尾鼓 กลองยาว、中国扬琴 ขิม  和战锣 มาลอ、美

式鼓 กลองอเมริกัน（美国）、西方国家的钢琴、风琴和小提琴，等等。 
         

泰国民族乐器发展进程 

    自泰民族定居中南半岛后，建立了泰王国，这是泰国有文字记载的 早历史

的开始。泰民族建立素可泰王朝后，由于蓝甘亨大帝创造了泰文并传播使用，

使得各个时期的石碑、文学书籍以及历史资料都有关于泰国音乐的记载，这些

记载都能够作为研究泰国音乐发展兴盛进程的证据，从素可泰王朝时期一直演

变到今天并成为经典乐器样式。这一发展进程可总结为以下几部分： 

 

素可泰王朝时期 

    这一时期的泰国音乐的特点是演奏与说唱地方曲子相结合。在这一时期的文

学作品《三藏经》中有所记载，乐器有喇叭、海螺、铜鼓、锣、鼓、小钹、

钹、拨浪鼓、印度琵琶、三弦胡（据推测应为三弦胡琴）、箫、编钟、月形钟

等等。关于民族乐队的特点在石碑和《三藏经》中记载到：“音乐声、琵琶

声”，根据这一记载可推测出素可泰时期的民族乐队有以下 4 种形式： 
        1、弹拨乐队：由一个人弹奏琵琶并演唱曲子，具有弹唱的特点。 
        2、说唱乐队 ：由三人组成，一人唱曲、一人拉三弦胡琴伴音、一人摇拨

浪鼓打拍。 
        3、管击乐队（วงปพาทย）：由五件乐器组成的乐队，有 2 种形式。 
               3．1   轻型五件乐乐队     由五件小型乐器组成，即 1）笛子  2）小型双

面鼓 3）单面鼓  4）高低音双锣  5）小钹，用于查德丽剧 （泰南古典舞剧）的

伴奏。   
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               3．2  重型五件乐乐队     由五件乐器组成，即 1）ปใน  2）大圈排锣 3）
双面鼓 4）大型双面鼓 5）小钹，用于各种仪式和文娱活动的伴奏。可以看到这

一时期的乐队中还没有木琴。 
        4、管弦乐队：是将弹拨乐队和说唱乐队相结合而产生的一种新式乐队，称

之为四件乐管弦乐队，一般由四人同时演奏，即一人说唱并击板打拍，一人拉

三弦胡琴伴奏，一人弹琵琶，一人击单面鼓打拍。 
 
阿育陀耶王朝时期 
        根据这一时期的宫廷法规里提到的乐器名称，可看到增加了很多素可泰时

期没有的乐器，即四弦琴、笛子、筝和单面扁鼓。除此之外，八世王（公元

1348-1488）在位时曾颁布禁令：“禁止在皇宫附近演唱船歌、吹笛子、拉胡

琴、弹奏四弦琴和筝、打鼓”，这说明泰国民族乐器的演奏在这一时期非常盛

行，即使在皇宫附近都有热闹隆重的歌唱演奏场面，使得皇帝不得不颁布以上

禁令来制止。这时期的乐队形式较之素可泰时期有所调整和发展，即还保留素

可泰时期的五件乐乐队，但增加了木琴，因此这一时期五件乐乐队由以下五种

乐器组成： 
        1、管击乐队（วงปพาทย）：这一时期的管击乐队还保留素可泰时期的形

式，但增加了木琴。由以下五种乐器组成： 
 1）木琴 

       2）单簧管 
           3）大圈排锣 
          4）双面鼓 
         5）小钹 
 

         2、管弦乐队    在素可泰时期四件乐乐队的基础上发展为六件乐乐队，增

加了两件乐器，即笛子和单面鼓，因此这一时期的管弦乐队有六种乐器，即： 
  1）三弦胡琴 
  2）四弦琴（代替琵琶） 
  3）小单面鼓 
  4）单面鼓 
  5）笛子 
  6）节子板 

 
吞武里王朝时期 
        由于吞武里王朝的历史只有短短的 15 年，加上这 15 年一直忙于重建家园

和抵御外侵，因此未发现能体现这一时期泰国管击乐队发展的资料证据，但推

测可能仍保留阿育陀耶时期的特点和形式。 
 
曼谷王朝时期 
        曼谷王朝建立后，国家结束了各种战争，并建立了稳定统一的局面，人民

安居乐业。总的来说，民族艺术、文化得已复苏并得到扶持，发展地更加繁荣

昌盛，特别是泰国民族乐器也得到了改进和发展，具体表现为： 
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        一、拉玛一世时期 
        这时的泰国民族乐器还大量保留阿育陀耶时期的特点和形式，有所发展的

是管击乐队（วงปพาทย）里增加了一个大型双面鼓，以前的乐队只有一个，增加

后即为高音双面鼓（雄性）和低音双面鼓（磁性），这样的形式一直盛行到今

天。 
        二、拉玛二世时期 
        这一时期可以说是泰国民族音乐发展的黄金时期，因为拉玛二世王特别重

视泰国音乐，并在此方面有非常精湛的才华，能够同时双手拉三弦琴，被称之

为“霹雳三弦胡”（ซอสายฟาฟาด），此外拉玛二世还创作了一首旋律优美并流

传至今的歌曲《月儿飘》（บหุลันลอยเล่ือน）。这一时期泰国民族音乐发展的一

个突出特点是，第一次在管击乐队（วงปพาทย ）的演奏中加入吟咏唱法。除此

之外，还产生了一种在孟式双面鼓（เปงมาง）基础上发展而来的新式鼓，后来把

这种新式鼓叫做“สองหนา”（意为双面），由于觉得原来的双面鼓（ตะโพน）
声音过大影响了唱曲声，因此用这种新式双面鼓来取代原来的双面鼓，并负责

在新的加入了吟咏唱法的管击乐队（วงปพาทย ）里控制节拍。新式双面鼓现被

广泛用于木质民族乐器乐队（วงปพาทยไมแข็ง）演奏中的节拍控制。 
        三、拉玛三世 
        这一时期管击乐队（วงปพาทย ）发展为双乐乐队（วงปพาทยเครื่องคู），并发

明了竹板琴，与原来的木琴组成一组，以及发明了小圈排锣，与原来的大圈排

锣组成一组。 
        四、拉玛四世 
        这一时期管击乐队（วงปพาทย）发展为大型管击乐队（วงปพาทยเครื่อง
ใหญ ），还发明了琴键和琴槽分别用金属制成、并仿造木琴和竹板琴制造的金

属木琴和金属竹板琴，，用于双乐乐队（วงปพาทยเครื่องคู）的演奏，使得管击乐

队（วงปพาทย） 的规模有所扩大，因此便更名为大型管击乐队（วงปพาทยเครื่อง
ใหญ ）。另外，当时的音乐界很流行采用一种先唱后奏的演奏形式，被称作

“领唱”，以致使原来非常盛行的吟咏唱法逐渐消失，这种新“领唱”方式的

流行也使作曲家将原来的二声部曲目改编为三声部曲目或单声部曲目， 后演

变为链曲（เพลงเถา），拉玛四世时期产生了很多这样的多声部重唱曲目。此

外，这一时期还产生了弦乐乐队（วงเครื่องสาย）。 
        五、拉玛五世 
        管击乐队（วงปพาทย ）有所改进和发展，由于披耶纳利萨努瓦迪翁侯爵将

之用于“原始剧”（ละครดึกดําบรรพ ）的演奏，因此后来被称作“原始管击乐

队” （วงปพาทยดกึดําบรรพ ）。披耶纳利萨努瓦迪翁侯爵将声音小且尖或声音过

大的乐器取消，只保留声音低沉柔和的乐器，并增加了一些新乐器。新的原始

管击乐队的乐器有，木琴、大圈排锣、竹板琴、低音金属木琴、笛子、二胡、

ฆองหุย（有 7 面鼓）、双面鼓，以及节拍器。 
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        六、拉玛六世 
        这一时期，銮巴迪派洛（颂辛拉巴班郎）将泰国管击乐队和孟族管击乐队

相结合，产生了被称为“孟式乐队”（วงปพาทยมอญ）的新乐队。这种新式乐队

包含了五件乐乐队、双乐乐队、大型管击乐队，以及泰国民族乐队的特点，广

泛用于葬礼中的演奏，并盛行至今天。此外还将一些外国乐器改造并用于乐队

演奏中，使得泰国民族乐队的形式有所改变和发展，具体如下： 
        1、銮巴迪派洛（颂辛拉巴班郎）第一次将印尼爪哇的竹管乐器“安卡龙”

（อังกะลุง）引进泰国，并将之改造为具有 7 个音的乐器（以前只有 5 个音），

还改进了演奏方法，即每人控制 2 个声音。后来由于泰国人掌握了安卡伦的制

作方法，并有了完全不同于爪哇演奏方法的新演奏法，因此后来安卡伦完全成

为泰国民族乐器的一部分。 
        2、弦乐乐队引进外国乐器，有中国扬琴和西方的风琴，使得泰国民族乐队

又产生了一种新形式，即“混合弦乐队”。 
        七、拉玛七世 
        拉玛七世王十分重视泰国音乐的发展，还亲自创作了三首旋律优美动听的

曲子，即《浪打海岸开场曲》、《美丽高棉》和《星星秀月夜》，拉玛七世王

和皇后还邀请音乐老师进宫教授乐器演奏。但遗憾的是，拉玛七世王在位期间

曾发生政变，使其在登基后不久就退位了 2 年，不然的话泰国音乐的发展必定

更加兴盛。但无论怎样，泰国音乐的形式和特点在拉玛七世时代同样得到发展

和完善，并成为今天的经典样式。在君主专制时代里，有很多热爱音乐的人，

也有很多具有高超音乐技艺的人，并且出现很多改进发展音乐的思路，这些都

使得泰国音乐得到有序的发展和完善。上至国王，王公贵族以及大臣都积极扶

持泰国音乐，皇宫里一般都有皇家御乐队，例如东宫乐队、邦坤婆宫乐队、邦

阔兰宫乐队和布兰宁宫乐队等等。各个乐队都积极地寻找乐器老师和乐器演奏

者进宫加入乐队，并始终坚持排练，有时还举行演奏比赛，这些都使得泰国音

乐发展更加兴盛。1932 年民主政变之后，可以说是泰国音乐的一个转折时期，

泰国音乐发展受到影响并开始萎缩，几乎走到终点，因为那时的临时政府实施 
的是“国家主义” 政策，认为音乐的存在不符合社会发展，不能与文明国家同

时存在，因此禁止音乐演奏，这一政策的实施严重影响了泰国音乐的发展。如

果谁要举行音乐演奏必须先取得政府同意，另外从事音乐演奏的人也要取得政

府发放的证件。但在取消“国家主义”政策之后，泰国音乐仍然没有恢复到原

来的发展状态，直到今天仍旧在不断探索前进。现在的泰国社会和泰国人民的

生活方式都有了较大的变化，外国音乐文化也进入到泰国社会，并对泰国人民

的生活产生了较大的影响，使得我们曾经在电台电视上听到的、看到的传统民

族音乐，以及各种仪式上的音乐，大都变成了外国音乐，再也听不到看不到曾

经“音乐声、琵琶声”的繁荣场面了。 
 
ประวัติและสังเขปดนตรีจีน 

              ยุคบพุกาล 
     นับแตบรรพกาล เมื่อมนษุยเร่ิมประดิษฐเครื่องมือเครื่องใชและดํารงชีวิตรวมกันนั้น  ดนตรี
ในยุคบุพกาล ก็เร่ิมถือกําเนิดขึน้มาพรอมๆกับจังหวะชวีิตการทํางานของมนุษยในยุคนั้นนัน่เอง   
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การดนตรีในยคุเริ่มแรกที่สุดเปนการผสมผสานกันระหวางการรองขับลํา  การดนตรี  และการเตน
ระบํารําฟอน กิจกรรมเหลานี้มีความสัมพันธกับชีวิตการทํางานและการตอสูกับภัยพิบตัิทาง
ธรรมชาติอยางใกลชิด  มีตาํนานเลาวาในสมัยเหยาซุนมนุษยใชกลองดินเผาและเครื่องเคาะชื่อ ช่ิง   
(磬) ตีเปนจงัหวะในการเตนระบําเลียนแบบทาทางของสัตว  ซ่ึงสามารถสะทอนใหเห็นการ
ดํารงชีวิตดวยการลาสัตวของมนุษยในสังคมบุพกาลไดอยางชัดเจน  นอกจากนี้ดนตรียังใชเปน
เครื่องเคาะจังหวะในการสวดมนตและประกอบพิธีกรรมตางๆ  สามารถสะทอนใหเห็นถึงการนับ
ถือบูชาโทเทม (totem) และความสัมพันธใกลชิดของดนตรีกับพิธีกรรมของมนุษยในยุคนั้นไดเปน
อยางดี  ในสังคมบุพกาล มนุษยเชื่อวาดนตรีมีมนตขลังและพลังอํานาจลกึลับ  มีบันทึกหลายเลมที่
กลาวถึงดนตรใีนสมัยบุพกาลเชน หยวินเหมิน 《云门》เสียนฉือ 《咸池》สาว《韶》เปนตน  
บันทึกเลมสําคัญคือเลมที่ช่ือ สาว《 韶 》ซ่ึงเปนบันทึกในสมัยชุนชิวท่ีหล่ีจาและขงจื่อใหการยก
ยองเปนอยางมาก   เครื่องดนตรีโบราณที่มีปรากฏในตํานานเชนกลอง ช่ิง จง(ระฆัง) เซียว  กวาน  
ฉือ  เซิง   ฉิน  เสอเปนตน  นอกจากนี้ในบรรดาโบราณวัตถุที่ขุดพบ  พบเครื่องดนตรีดินเผาที่ช่ือวา 
ซวินมากที่สุด  
     ประวัติศาสตรดนตรีของจนีมีความเปนมายาวนานมาก จากหลักฐานทางประวัตศิาสตรที่ขุด
พบในแผนดินจีนสามารถยืนยันไดวา  มีเครื่องดนตรีหลากหลายประเภทถือกําเนิดขึ้นมานานกอนที่
จะเริ่มประวัตศิาสตรสมัยฉินแลว เชน การขุดคนทางโบราณคดีในยคุหินใหมที่ไดจากเมืองเหอหมูตู  
มณฑลเจอเจียง  พบเครื่องดนตรีลักษณะคลายนกหวีดชือ่ “ซาว”（哨）โบราณวัตถุหยางซาวที่ขดุ
ไดจากบานปานโป เมืองซีอาน  พบเครื่องดนตรีดินเผาชื่อ “ซวิน” （埙）โบราณวัตถุที่อําเภออิน 
ซวี เมืองอันหยาง มณฑลเหอนาน พบเครือ่งดนตรีที่ทําจากหนิชื่อ “ช่ิง” （石磬）และกลองไมที่
ขึงดวยหนังงูเหลือมชื่อ “หมางผีกู” （蟒皮鼓）โบราณวัตถุที่ขุดไดจากสุสานเจิงโหวอ่ี อําเภอสุย 
มณฑลหูเปย (ฝงเมื่อ 433 ปกอนคริสตกาล) พบเครื่องดนตรีหลายประเภท เชน ระฆังราว  ฉิ่งราว 
กลองแบบตาง เครื่องเปาจําพวกขลุยชนดิตางๆ  เครื่องดีดช่ือเสอเปนตน  เครื่องดนตรโีบราณเหลานี้
แสดงใหเห็นถึงภูมิปญญาการประดิษฐคิดคนอันชาญฉลาดของบรรพบุรุษจีน  
 

สมัยเซ่ีย ซาง  ซีโจวถึงชุนชิว   
สมัยเซ่ีย  ประเทศจีนเริ่มเขาสูสังคมทาส       ผูประดิษฐเครื่องดนตรีขึ้นก็คือกลุมชนในชนชั้น 

ทาสนั่นเอง สวนผูที่เสพอรรถรสดนตรีเปนชนชั้นเจานายผูครองทาส  การดนตรีในสมัยนั้นใชเพือ่
ประกอบพิธีกรรมสําคัญ เพื่อการสรรเสริญคุณธรรมของบรรพบุรุษและชนชั้นผูปกครอง  และเพือ่
ดํารงไวซ่ึงอํานาจของชนชัน้ปกครอง  การดนตรีในสมัยซีโจวมีความสมบูรณถึงขีดสุด  มีระเบียบ
ปฏิบัติเกี่ยวกับดนตรีที่ใชในพิธีกรรมตางๆแบงตามระดับชนช้ันอยางเครงครัด     ผูฝาฝนจะถือเปน
การ “ลบหลูเบื้องสูง” หรือ “ผิดธรรมเนียม”  ดนตรีที่ใชในพิธีกรรมเหลานี้ถือวาเปนดนตรีช้ันสูง  มี
ทวงทํานองเครงขรึมและสูงสง  แตตอมากลุมทาสเริ่มลุกขึ้นตอตานชนชั้นปกครองอยูเนืองๆ  จนถึง
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ยุคชุนชิวระบบทาสเริ่มลมสลาย  ดนตรีช้ันสูงและดนตรีราชสํานักที่แตเดิมเคยเปนหนาที่ของชนชั้น
ทาสก็เร่ิมเขาสูภาวะลมสลายเชนเดยีวกัน  ดนตรีพื้นบานของสามัญชนทั่วไปเริ่มเขาสูราชสํานักของ
แควนตางๆ  และแทนที่ดนตรีราชสํานักที่เคยมีมาแตเดิมในที่สุด  ในยคุสังคมทาส วัฒนธรรมการ
ดนตรีไดรับการพัฒนาอยางสมบูรณ  การดนตรแีละนาฏศิลปมีรูปแบบและเนื้อหาการแสดงที่
หลากหลาย สลับซับซอนและลึกซึ้ง   เครื่องดนตรีในสมัยโจวเทาที่มบีนทึกไวมีมากกวา 70 ชนิด  
ในจํานวนนี้สวนใหญเปนเครื่องดนตรีที่ทําจากโลหะ   จากการขุดคนทางโบราณคดีในสุสานสมัย
จานกวอพบระฆังราวจํานวนมาก แสดงใหเห็นวาการประดิษฐเครือ่งดนตรีในยุคนั้นมีพัฒนาการ
มาก  นับเปนหลักฐานโบราณวัตถุทางสังคีตวิทยาชิน้สําคัญและล้ําคาของวงการดนตรีจีนเลยทีเดยีว   
 
 ยุคจานกวอ  ฉนิ  และฮั่น  

ยุคจานกวอ  เร่ิมเขาสูพัฒนาการของสังคมศักดินาอยางชา ๆ  การเปลี่ยนแปลงของสังคมสง 
ผลกระทบอยางหนักตอวัฒนธรรมดนตรี ดนตรีช้ันสูงแบบดั้งเดิมเริ่มถดถอย ดนตรีพื้นบานของ
สามัญชนกอกาํเนิดขึ้นและแทรกซึมเขาสูราชสํานักอยางชา ๆ  ในยุคนั้น “สําเนียงแหงฉู”  ดนตรี
ของชาติฉูที่อยูทางตอนใตนบัเปนรากฐานทางดนตรีที่สําคัญของการดนตรีจีน  การกอกําเนิดของ
สํานักปรัชญาตางๆ เปนแรงผลักดันสําคัญของวิวัฒนาการสังคีตวิทยาของจีน เชน ผลงานประพันธ
เร่ือง “หาใชดนตรี” ของโมจื่อ  ผลงานประพันธเร่ือง “การดนตร”ี และ “ บันทึกพิธีการ ภาค
ดนตร”ี ของสวินจื่อ  แสดงใหเห็นถึงพัฒนาการความเจรญิรุงเรืองทางความคิดดานดนตรีของคนใน
ยุคสมัยนั้น    เร่ืองราวเกีย่วกับ “กฎทํานอง” ในบันทึกชื่อ “หลวีซ่ื่อชุนชิว,อินลวี่” เปนเอกสาร
เกี่ยวกับทฤษฎดีนตรีที่เกาแกที่สุดของจีน มาถึงสมัยฉินและฮั่น ประเทศจีนเริ่มรวมเปนปกแผน  
การดนตรีกไ็ดรับการยกยองจากสํานักปรัชญาตางๆ อยางสูงสง  ในยุคนี ้ “บันทึกพิธีการ ภาค
ดนตร”ี ไดรับยกยองใหเปนผลงานชิ้นเอกของสํานักปรัชญาขงจื้อ  สํานักปรัชญาขงจื้อมีอํานาจอยู
ในชนชั้นปกครองในสมัยฮ่ันตะวันตกและฮั่นตะวนัออก ในยุคราชวงศฉินเริ่มมีการกอตั้งกองการ
สังคีตขึ้น และรุงเรืองมากที่สุดในรัชสมัยพระเจาฮั่นอูตี้  กองการสังคีตนี้มีอิทธิพลอยางสูงตอ
วัฒนธรรมการดนตรีในสมยันั้น ปราชญทางดนตรีจํานวนนับพนัจากทั่วสารทิศสรางผลงานทาง
ดนตรีขึ้นโดยอาศัยพื้นฐานการดนตรีจากสวนกลาง ผสมผสานกับดนตรีพื้นบานพื้นเมืองของตน 
เพิ่มเติมความหลากหลายใหกับดนตรีราชสํานักเปนอยางมาก  การแสดงดนตรีที่เปนหลักในยุคนัน้
ไดแกเครื่องดนตรีจําพวกกลอง เครื่องเปา และการขับรองประสานเสียง  การลั่นกลองบรรเลงและ
เครื่องเปาเปนการแสดงดนตรีที่เปนเอกลักษณของชนกลุมนอยทางชายแดนตอนเหนอื   ราชสํานัก
ฮั่นนํามาใชในพระราชพิธีการออกวาราชการทองพระโรง  การศึกการทหาร  เปนสัญลักษณการ
ประกอบเกยีรติยศของกษัตริยที่สําคัญอยางหนึ่ง  สวนการขับรองประสานเสียงใชเพื่อการรื่นเริง  
จึงไดรับความนิยมใชกวางขวางมากวา นับเปนตัวแทนทางศลิปะดนตรีที่ชัดเจนที่สุด ใน
ขณะเดียวกนั ในยุคนี้มีเครื่องดนตรีเกดิขึ้นใหมหลายชนดิ เชน ซอหูเจีย  แตรเขาววั  ขลุย  กูเจงิ       
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ผีพา  ป เปนตน  การศกึษาดานทฤษฎีและระเบยีบวิธีการดนตรกีม็ีการพัฒนาขึน้อยางมาก เชน
การศึกษาดนตรีราชสํานักหกสิบเอ็ดทํานอง เปนตน   
 
     ยุคสามกก  จ้ินตะวันตก จ้ินตะวันออก หนานเปยถงึสมัยสุยและถงั  

ยุคสามกก จิ้นตะวันตก จิ้นตะวนัออก หนานเปยเปนยุคทีแ่ผนดินจีนวุนวายที่สุดใน 
ประวัติศาสตรจีน  ดนตรีจึงอยูในฐานะทีพ่ึ่งทางจิตใจทางเดียวของคนในยุคนั้น ทวงทํานองดนตรทีี่
งดงามออนหวานของสํานักชงิซางเปนที่นิยมอยางมาก  ลักษณะเดนของผลงานดนตรีจากสํานักนี้
เนนเรื่องราวความรักเปนหลัก นอยนักทีจ่ะกลาวถึงเรื่องราวความเปนจริงในสังคม  นับไดวาการ
สรรสรางเพลงในยุคนี้มีพัฒนาการรุงเรืองอยางมาก เหลาคีตกวีตางฝากอุดมการณและปณิธานแฝง
ไวในบทเพลง  รังสรรคบทเพลงอันไพเราะตรึงใจมากมาย   ในขณะเดียวกัน ดนตรีจากตางแดน 
เชน เพลงพุทธาจากอินเดยี ดนตรีจากประเทศอันกวอ และเกาหลีกเ็ผยแพรเขามา  เปนการเตรียม
ความพรอมใหกับพัฒนาการดนตรีอันรุงเรืองของดนตรีเยี่ยนเยว1 แหงสมัยสุยและถังในเวลาตอมา   
 เมื่อเขาสูสมัยสุยและถัง ประเทศชาติรวมเปนปกแผนมัน่คง เศรษฐกจิเฟองฟู  ประชาชนเปน
สุข  รวมสรางวัฒนธรรมการดนตรีอันรุงโรจนชัชวาล  ดนตรีสํานักเยี่ยนเยวนับเปนดนตรีที่เปน
เอกลักษณสําคัญที่แสดงถึงความรุงเรืองถึงขีดสุดของการดนตรีและนาฏศิลปในยุคนี ้  รูปแบบของ
ฉันทลักษณคํารองไดรับความนิยมยอมรับเปนอยางมาก จนกลายมาเปนรูปแบบวรรณกรรมที่สําคัญ
ในสมัยซง  สวนการดนตรีและนาฏศิลปก็เปนพื้นฐานสําคัญของละครซงและละครใตในเวลาตอมา       
สวนเปยนเหวนิ 2   การขับลําที่เปนที่นิยมในสมัยนัน้กเ็ปนแบบฉบับของการขับลําเลาเรื่องในเวลา
ตอมาเชนกัน ในสมัยถังไดมีการกอตั้งดนตรีช้ันสูงแหงราชสํานักขึ้น ซ่ึงเปนดนตรทีี่ไดอิทธิพลจาก
ดนตรีเยีย่นเยวอยางเต็มรูปแบบ  นับตั้งแตภายหลังสมัยฉินเปนตนมา การดนตรีในสมัยสามกก  จิน้
ตะวนัตก จิน้ตะวนัออก หนานเปยถึงสมยัสุยและถังเปนชวงที่ดนตรแีละนาฏศลิปพื้นเมืองพัฒนา
และรุงเรืองสูงสุด  ในสมัยถังมีการกอตั้งกองดุริยางคหลักและฝายดูแลรับผิดชอบดานดนตรี
มากมาย  แตละหนวยมหีนาที่รับผิดชอบงานดนตรีเฉพาะดานแตกตางกันไป เชน ฝายดนตรีราช
สํานัก  ฝายเครื่องกลองเครื่องเปา  ฝายการสอนและโรงละคร จํานวนพนักงานในกองดุริยางคมีนบั

                                                 
1

 ดนตรีเยี่ยนเยว  คอืดนตรีที่เกิดจากการผสมผสานกลมกลืนของดนตรีฮ่ันกับดนตรีพื้นเมืองของชนเผาตางๆ และดนตรีที่รับมาจาก
ตางถิ่น 燕乐  是汉族俗乐与境内其他民族以及外来俗乐相融合而成的。  
2

 เปยนเหวิน คือศิลปะการเลาเร่ืองวรรณกรรมมุขปาฐะในสมัยถังอยางหนึ่ง เปนศิลปะการเลาเร่ืองที่มีทั้งการเลาเปนคําพูด และการ
ขับรองเปนกลอน  นับเปนรากฐานของการขับรองอุปรากรจีนและนิทานพื้นบานอยางหนึ่ง  เร่ืองราวที่เปยนเหวินใชแสดงหลักๆ คือ
เร่ืองราวเกี่ยวกับพทุธศาสนา นอกจากนี้ยังสามารถรองเลาเร่ืองราวทางประวัติศาสตร และเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชวงเวลาปจจุบันนั้น
ดวย  ผูขับรองเปยนเหวิน เรียกวา  “จวนเปยน”  (ขับลํา) ผูแสดงจะเปนพระนักบวช นักขับลําพื้นบานก็ได 变文实质上都是通

俗的叙事文学，并以说唱相间为其主要艺术特征，应当视为戏曲和通俗小说的重要渊源之一。

变文既演说佛教故事，又演唱历史故事，还可以演讲当代时事，如《张义潮变文》。说唱变文

者称为转变（转同啭，即唱），可以是僧人，也可以是俗家歌女。  (อางอิงจากเวปไซตคลังขอมูลตาถัง 取
自大唐资料库http://info.datang.net/B/B1116.HTM )  

http://info.datang.net/B/B1116.HTM
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หมื่นคน  การดนตรีที่รุงเรืองขึ้นสงผลใหมีการศึกษาดานทฤษฎีดนตรีการอยางกวางขวาง ที่สําคญั
เชน ผลงาน “ทฤษฎีแปดสบิสี่ทํานอง”  “ยี่สิบแปดทาํนองดนตรีเยีย่นเยว”  “การสํารวจสิบสอง
ทํานองทงเซี่ยง” ของเจิ้งอ้ีในชวงตนสมยัสุย นอกจากนีย้ังมีผลงาน “เสียงไรทุกขสุข”’ ของจี๋คัง เปน
ผลงานประพันธคีตวรรณาจากมุมมองของศิลปะ ผลงานเหลานี้สะทอนใหเห็นถึงความสําเร็จและ
ความกาวหนาของศิลปะดนตรีในยุคนีไ้ดอยางชัดเจน   
         

สมัยซง และหยวน 
สมัยซงเปนยุคแหงการพฒันาการเกษตรและงานหตัถกรรมสูตลาดการคาขายที่เจริญรุงเรือง

ไปพรอมๆกับเศรษฐกิจทีพ่ฒันาขึ้นอยางรวดเรว็  เกดิความแตกตางระหวางชนชัน้ของสังคมขึ้น  
กิจการที่เกี่ยวกับการบันเทิงเริงรมยเกิดขึน้มากมายพรอมๆกับการเพิ่มจาํนวนขึน้อยางรวดเร็วของ
เหลาบรรดาคีตนาฏศิลปน ศิลปะการแสดงสําคัญๆที่พัฒนาขึ้นอยางรวดเรว็ไดแกการขับลําและ
ละครพื้นเมือง  ตอมาการแสดงอุปรากรไดรับความนยิมแทนที่เพลงเสภา (เพลงรองเลาเรื่อง) ทาง
ตอนเหนือเกิดมีดนตรีละครเกร็ดขึ้น ตอนใตเกดิดนตรีละครใตขึ้น ดนตรีละครเกรด็เรียกทัว่ไปวา 
เพลงเหนือ  มีลักษณะเดนคือใชโนตเต็ม 7 เสียง ลักษณะเพลงเปนเพลงทางเก็บ มีทวงทํานอง
กระชั้น  เรงเราทรงพลัง  สวนดนตรีละครใตเรียกชื่อทัว่ไปวาเพลงใต  มีลักษณะเดนคือใชโนต  5 
เสียง  ลักษณะเพลงเปนเพลงทางกรอ  ทวงทํานองแชมชา นุมนวล ออนชอย ในยุคปลายสมัยหยวน 
ละครเกร็ดและละครใตมีการผสมผสานระหวางเพลงเหนือกับเพลงใตขึ้น  เพลงดนตรีที่มีมาแตสมัย
สุยและถังสืบทอดและมาไดรับความนิยมในสมัยหยวนนีเ้อง  สงผลโดยตรงตอความรุงเรืองของ
ดนตรีในสมยัหยวน  ผลงานของเจียงขยุ  “บทเพลงไปสือเตาเหริน” (บทเพลงศิลาขาวพรตเตา) เปน
โนตเพลงสมัยหนานซงที่เกาแกที่สุดทีย่ังคงหลงเหลืออยูในปจจุบนั รูปแบบของการขับลําตางๆ 
เชนโนตกลอง และเพลงราชสํานักก็ถือกาํเนิดและพัฒนาขึ้นในสมยัซงนี้เอง ดานเครื่องดนตรีตางๆ 
ก็มีการพัฒนาขึ้นในสมัยซงดวยเชนกนั  ซอหูฉินปรากฏมีขึ้นในสมัยซงเหนือ ตอมาไดรับความนยิม
อยางมากในสมัยหยวน  การรวมวงของวงเครื่องไม  วงเครื่องเปา  วงเครื่องสาย (เปนการรวมวง
พื้นเมืองของชนชาติมองโกลชื่อตาตาเลอ ) และการบรรเลงรวมวงวงเล็ก  วงล่ันกลอง  ก็ถือกําเนิด
ขึ้นในสมัยซงและหยวน   การบรรเลงเพลงเดี่ยวและการประพนัธบทเพลงเพือ่การบรรเลงเดี่ยว
พัฒนาอยางมากในยุคนี้  เชน บทเพลง “เงาเมฆฉายธารเซียง”  ผลงานการประพนัธของกัวเหมีย่น  
แหงสํานักเจอเจียง   เพลงเดีย่วผีพา “หงฟาในทะเลคราม” ที่ไดรับความนิยมมาจนปจจุบันลวนเปน
ผลงานชิ้นสําคัญที่เกิดขึ้นในสมัยซงและหยวนนี้เอง  ในขณะเดยีวกนัการบันทึกและงานเขียนดาน
ดนตรีในยุคนี้ เชน “คีตจารึก” ผลงานของเฉินหยาง “บันทึกเมิ่งซีปถาน” ผลงานของเสิ่นคั่ว “ไกฟา
มรกต” ผลงานของหวางจัว๋ ลวนเปนเอกสารอันทรงคุณคาทางประวตัิศาสตรดนตรีวิทยาที่สําคัญ
ของจีน  นอกจากนีห้นังสือ “เยวซู” (คีตจารึก) ยังไดรับการยกยองใหเปนสารานุกรมดนตรีเลมแรก
ของจีนอีกดวย  
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 สมัยหมิงและชิง 
สมัยหมิง  ละครเกร็ดเริ่มหมดความนยิมลง  แตละครใตไดรับความนิยมมากขึน้เรือ่ยๆ  ทางขับ

รองของละครใตส่ีทาง ไดแก ทางไหเหยียน  ทางสวีเหยา  ทางเกอหยาง และทางคนุซานพัฒนาขึน้
มาก  โดยเฉพาะตนสมัยหมงิ ทางเกอหยางไดรับความนยิมและเผยแพรอยางกวางขวาง  ในขณะที่
ทางคุนซานไดรับความนิยมมากที่สุดในการขับรองอุปรากรตลอดชวงสมัยหมิง  และมีอิทธิพลตอ
การดนตรีนาฏศิลปจีนในวงกวาง  นับเปนทางที่สําคัญที่สุดของเพลงหนานเปย  แตการแสดงของ
ทางเกอหยางเนนความเปนวรรณกรรมชั้นสูงมากจนเกนิไป   จนในทีสุ่ดเริ่มสลายความนยิมไปใน
ปลายสมัยหมงิตนสมัยชิง   หลังจากนั้นอปุรากรพื้นบานของแตละพืน้ที่ก็ไดเร่ิมถือกําเนิดขึน้มา  ที่
มีช่ือเสียงและไดรับความนยิมทั่วไปก็คือทางรองปงจื่อ และทางรองผีหวง  นับแตศตวรรษที1่8 -19 
เปนตนมา    ศลิปนจากฮุยปน ฮั่นปนเริ่มทยอยเขาสูเมืองหลวง    อุปรากรจีน “จิงจวี”้ (งิ้วปกกิ่ง) เร่ิม
ถือกําเนิดเปนรูปรางขึ้นโดยมีทางรองผีหวงเปนรากฐานสําคัญ   ทางรองปงจื่อและผหีวงจดัเปนทาง
รองที่มีรูปแบบฉันทลักษณชัดเจนตายตวั  ทํานองคอนขางงาย  ดวยรูปแบบที่ไมยากมากนี่เอง ทําให
รองงาย  เรยีนงาย และฟงงาย   จึงไดรับความนิยมและมีบทบาทสําคัญมากในวงการอุปรากรและ
ดนตรีของจนี  นอกจากนีก้ารแสดงอุปรากรพื้นบาน ละครพื้นบาน การแสดงพื้นบาน  เพลงรอง 
การรําพื้นบานตางๆ ก็ไดพฒันาขึ้นอยางเห็นไดชัดในสมัยหมิงและชิง  และดวยเหตุที่เครื่องดนตรี
หลายประเภทเชน ผีพา  พณิสามสาย  เปนเครื่องดนตรีที่ใชบรรเลงประกอบการขบัรองและการ
แสดงอุปรากรตางๆ  ทําใหการดนตรีในยุคหมิงและชิงไดรับอิทธิพลจากทํานองการรองอยางมาก  
ความนิยมในเครื่องดนตรีเหลานี้ก็มีมากขึน้เชนกนั  ในชวงปลายสมัยหมิงมีนักผีพาเอกคือ ทังอิงเจิง 
ไดเรียบเรยีงหนังสือรวมโนตเพลงผีพาขึ้นชื่อ  เสินฉีมี่ผู (โนตเพลงมหัศจรรย)  เปนหนังสือที่รวม
โนตเพลงไวมากมาย นับเปนโนตเพลงฉบับแรกในประวัติศาสตรดนตรีจีน  โนตเพลงตางๆก็ไดรับ
การชําระและปรับปรุงขึ้นใหมในยุคนี้เชนกัน   ในขณะเดียวกนันี้ ยุคหมิงและชิงก็เปนยุคที่ดนตรี
ของชนกลุมนอยมีการพัฒนาขึ้นอยางรวดเร็ว  เชน เพลงกลอนขับตํานานของชนกลุมนอยเผาแมว 
เผาอ๋ี  ดนตรีมูขาหมูของชนเผาเวยอูร  ดนตรีหนางหมา และอุปรากรของชาวธิเบตเปนตน  ลวน
พัฒนาเปนระบบระเบียบขึน้ในสมัยหมิงและชิงนี้เอง     ผลงานความสําเร็จดานดนตรวีิทยาใน
สมัยหมิงและชิงที่สําคัญคือการคิดคนเสียงมาตรฐาน 12 เสียงไดสําเร็จ เปนผลงานการคิดคนวจิัย
ยาวนานกวาสิบปของนักดนตรีวิทยาชื่อจจูายยวี่ ไขขอโตแยงเรื่องระบบบันไดเสียงดนตรีจีนที่มีมา
นับรอยปใหกระจาง นับเปนคุณูปการตอวงการดนตรีจนีอยางใหญหลวง เรียกไดวาการดนตรีใน
สมัยหมิงและชิงนี้รับถายทอดการดนตรมีาจากดนตรีพืน้เมืองสมัยซงและหยวน และตอยอด
พัฒนาการอันรุงเรือง  สรางสรรคงานดนตรีนาฏศิลปและการแสดงใหมๆ ขึ้นนับรอย  เปนพื้นฐาน
สําคัญยิ่งตอการดนตรีในยุคตอมา 
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 สมัยกอนปจจุบัน   
           หลังยุคป 40 เปนชวงที่ตกอยูในสภาพการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
คร้ังยิ่งใหญ  พัฒนาการทางดนตรีแตกตางไปจากในอดีต  ดานหนึ่งยังคงสืบทอด บรรเลงและละ
เลนอยูในกลุมชนทั่วไป  ในขณะเดียวกนักพ็ัฒนารูปแบบใหมๆ อยูตลอดเวลาเพื่อตอบรับกับสังคม
และยุคสมัยทีเ่ปลี่ยนแปลงไป แตในอีกดานหนึ่ง ดวยสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง และการเผยแพร
เขามาของดนตรีตะวนัตก  รวมทั้งการศึกษาดานดนตรี ทฤษฎีดนตรี คีตนิพนธ การแสดงดนตรี และ
กิจกรรมทางดนตรีตางๆ ก็เริ่มมีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวนัของผูคนมากขึ้นทุกขณะ เกิดการ
ผสมผสานระหวางดนตรีสมัยใหมกับดนตรีจีนที่มีววิัฒนาการมาแตเดมิไดอยางลงตวั กอกําเนดิ
รูปแบบดนตรทีี่เปนเอกลักษณของยุคกอนปจจุบันขึ้น การดนตรีที่พฒันาขึ้นอยางเห็นไดชัดคือการ
ขับรองและการสรางสรรคผลงานดานเพลงรองเปนหลัก สวนพฒันาการดานเครื่องดนตรีกลับ
เปนไปอยางชา ๆ  คีตกรผูมีช่ือเสียงในยคุนี้ เชน เซียวโหยวเหมย  จาวหยวนเริ่น หลีจิ่นฮุย หลิว
เทียนหวา  หวงจื้อ หมาซือชง  เนี่ยเออร  เส่ียนซิงไห  หลวี่จี้  เฮอลูทิง เปนตน  
 ในป 1949 ประเทศจีนกอตัง้เปนสาธารณรัฐประชาชนจนี เปนยุคแหงการปฏิรูปและปฏิวัติ
สังคมเศรษฐกจิของประเทศ  แมวาดนตรีในยุคนีจ้ะยังคงรกัษารูปแบบความเปนดนตรีดั้งเดมิ
ผสมผสานดนตรีตะวนัตกเหมือนยุคกอนสาธารณรัฐประชาชนจีนอยู  แตทวาการผสมกลมกลืน
ของดนตรีทั้งสองยิ่งมีความใกลชิดกนัมากขึ้น ดวยความที่ประเทศมีความมั่นคง สังคมสงบสุข 
คุณภาพชวีิตเศรษฐกิจของประชาชนดีขึน้  รัฐบาลใหความสําคัญกับการดนตรีของประเทศ มีการ
แลกเปลี่ยนวฒันธรรมการดนตรีกับตางประเทศเปนนจิ เปนเหตุใหการดนตรีไมวาจะเปนดาน
รูปแบบ เอกลักษณ เทคนิค ศิลปะทางดนตรีมีการพัฒนาไปในหลากหลายรูปแบบ  จากเดิมที่เคย
ยึดถือกฎเกณฑมากมาย กลับมีความคลองตัวมากขึ้น ชวงเวลาแหงพัฒนาการดนตรีที่ยาวนาน 
กอกําเนดิคีตกร  ผลงานคีตศิลป  ไวทยากรและคีตศิลปนมากมาย การดนตรีของจีนกาวเขาสูมิติใหม
อยางเปนระบบและสมบูรณ  โดยเฉพาะอยางยิ่งหลังยุคป 80 เปนตนมา ดนตรีซ่ึงอยูในฐานะสราง
ความบันเทิงใหกับประชาชนมีการพัฒนารุดหนาอยางคาดไมถึง ดวยคุณูปการของคีตกรจีนตลอด
ระยะ 50 ปมานี้ การดนตรีของจีนกาวเขาสูความเปนสากลทัดเทียมกบันานาประเทศอยางไมหยุดยั้ง  
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中国民族音乐发展史1

 
 原始时期 
 当 早的人类开始制造原始的工具和进行集体劳动的时候，原始的音乐就

在他们的劳动节奏和劳动呼吸中萌发了幼芽。 初的古乐常常是诗歌、音乐、

舞蹈的结合体，且都与原始人类的生产活动、他们与自然灾害的斗争直接相

关。相传尧舜时代人们就在土鼓、古磬的伴奏下模仿兽类的形态舞蹈，这是原

始人类狩猎生活的反映；而类似于咒语的初期音乐，则反映了原始人类的图腾

崇拜，以及音乐与巫术之间的密切联系。在原始社会中，音乐在人们看来具有

魔术般的力量  。原始时代有记载的古乐有《云门》  、《咸池》、《韶》等。

其中 重要的是《韶》，春秋时期季札和孔子给予很高评价。远古乐器传说中

有鼓、磬、钟、箫、管、篪、笙、琴、瑟等。在一些古文化遗址中遗存较多的 
古乐器是陶埙。 
 
 中国民族乐器，历史悠久，源远流长。仅从己出土的文物可证实：远在先

秦时期，就有了多种多样的乐器。如新石器时代文化遗址浙江河姆渡出土的骨

哨，仰韶文化遗址西安半坡村出土的埙，河南安阳殷墟中出土的石磬、木腔蟒

皮鼓；湖北随县曾侯乙墓(公元前 433 年入葬)出土的编钟、编磬、悬鼓、建

鼓、枹鼓、排箫、笙、箎、瑟等等。这些古乐器向人们展示了中华民族的智慧

和创造力。 
 

夏、商、西周至春秋时期 
夏代，中国逐渐进入奴隶社会。在奴隶社会中，创造音乐的是奴隶，而

享受音乐的则是贵族奴隶主阶级。其音乐多用于祭祀等重大典礼活动，内容多

为歌颂统治者列祖列宗的功德，为巩固其统治权服务。西周的礼乐制度达于完

备，对音乐在礼仪中的应用按不同等级作出了严格规定，违反规定便是“僭越”
或者“非礼”。这些与礼仪结合的音乐，被称为雅乐，其基本风格是庄严肃穆。

随着奴隶起义的不断发生，奴隶制在春秋时逐渐崩溃，礼乐制度和宫廷雅乐处

于“礼崩乐坏”的局面中。新兴的民间俗乐“郑卫之音”逐渐进入各诸侯国的宫廷，

取代了雅乐的位置。在奴隶社会中，音乐文化取得了长足进步。宫廷乐舞演出

规模盛大，演出作品内容丰富复杂，演出乐器种类、形制多样化。周代乐器见

于记载的近 70 种，金石（青铜）乐器占突出地位，近年出土的战国初期入葬的

曾侯乙编钟显示了其制作技术的高度成就，为了解当时的乐律学体系提供了宝

贵的史料。 
 

       战国、秦、汉时期 
战国时代，封建社会步入缓慢而漫长的发展进程。社会变革给音乐文化以

巨大冲击，旧的雅乐衰败，新的民间俗乐兴起，并纷纷进入宫廷。南方楚国的

                                                 
1
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音乐——楚声，给屈原的创作提供了丰富的养料。“百家争鸣”的局面，推动了

音乐理论的发展。墨子的《非乐》、荀子的《乐论》和《礼记·乐记》等，显示

了古代音乐思想的光辉成就。《吕氏春秋·音律》中关于三分损益法的记载是中

国乐律学的 早文献。秦代、汉代国家实现了统一，音乐思想也由百家争鸣趋

于独崇一尊。《礼记·乐记》被作为儒家经典的部分，在两汉居于统治地位。始

建于秦代而在汉武帝时得到极大加强的乐府，对当时的音乐文化发展产生了重

大影响。1,000 多名乐府里的优秀音乐家广泛采集各地、各民族的民间音乐，

并在此基础上加工提高或改编创作，大大丰富了宫廷音乐。当地的演出主要有

“鼓吹乐”和“相和歌”。鼓吹乐源于北部边境少数民族，在汉代宫廷中主要

用于朝会、道路及军中等，多少带有些仪仗的性质；相和歌则主要用于娱乐和

欣赏，因而应用较普遍。在相和歌中， 重要而且 能反映当时艺术水平的是

相和大曲。此时期新出现的乐器有笳、角、笛（竖吹）、筝、琵琶、箜篌等。

乐律学研究又有进一步发展，出现了京房的六十律学说。 
 

      三国、两晋、南北朝至隋、唐时期 
三国、两晋、南北朝是中国历史上一个大动乱时期。音乐成为人们寄托理

想的避难所。风格纤柔绮丽的清商乐兴起并居主导地位，它的作品大多以爱情

为题材，较少触及社会现实。琴曲此时获得重大发展，许多琴家以琴寄志，创

作了不少具有影响力的琴曲。外国音乐，如天竺（印度）的佛曲，中亚的安

国、东邻的高丽（朝鲜）音乐也陆续传入，为隋唐燕乐的高度繁荣作了准备。

隋唐时期，国家统一，经济繁荣，国乐强盛。各族人民共同创造了光辉灿烂的

音乐文化，燕乐成为它的主要标志。标志着歌舞音乐发展的一个高峰。除燕乐

外，其他一些音乐体裁在当时和后世都产生了相当影响，如当时流行的曲子填

写的词成了宋代重要的文学体裁；当时盛行的歌舞戏为宋代杂剧与南戏的产生

准备了条件；当时通行的变文，正是后世词话与宝卷一类说唱的直系祖先。隋

唐时也曾致力于制订雅乐，这时的雅乐受到燕乐的明显影响。三国、两晋、南

北朝至隋唐，是秦汉以后兴起的以歌舞为中心的俗乐进一步发展并达到高峰的

阶段。唐朝设立了庞大的音乐机构——大乐署、鼓吹署、教坊和梨园，统领各

色音乐，总数达数万人。音乐的繁荣，引发了音乐理论的发展，隋初郑译的八

十四调理论和后来燕乐二十八调的产生，以及对通向十二平均律的探索，表明

这个时期乐律理论上的成就，而嵇康的《声无哀乐论》则从美学角度对音乐进

行了论述探讨。 
 
 宋、元时期 

  宋代，农业和手工业的发展促进了商品流通，城市繁荣，市民阶层扩大，

城市游乐场所和专业艺人大量增加。以说唱、戏曲为主的多种民间音乐形式迅

速发展，歌舞大曲在音乐中的核心地位逐渐为新兴戏曲所取代。在北方有杂

剧，在南方有南戏。杂剧音乐通称北曲，其主要特点是用七声音阶，字多调

足，风格遒劲；南戏音乐通称南曲，其主要特点是用五声音阶，字少调缓，风

格柔婉。在较晚的元杂剧和南戏中，也存在南北互相交流吸收的情况。隋唐以

来的曲子在宋代广为传唱，直接导致了宋词的繁荣。南宋姜夔的《白石道人歌

曲》是现存 早的宋词歌谱。鼓子词和诸宫调等说唱形式也在宋代形成并发

展。乐器和器乐在宋元时期也有重要发展。胡琴在北宋时出现，到元代已相当

流行。丝竹乐器合奏、管乐合奏、弦乐合奏（元代蒙古族传统音乐达达乐）及

小乐器、鼓板等在宋元时即已盛行。独奏乐器的演奏与创作也有显著发展，浙
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派琴家郭沔的《潇湘水云》、流传至今的琵琶曲《海青拿天鹅》，都是当时出

现的重要作品。这时出现的陈旸的《乐书》、沈括的《梦溪笔谈》、王灼的

《碧鸡漫志》等，在研究音乐史方面具有重要价值。其中《乐书》还是 早出

现的一部音乐百科全书。 
 
明、清时期 

  明代时，杂剧渐趋衰微，南戏转趋兴盛。南戏的四大声腔：海盐腔、余姚

腔、弋阳腔、昆山腔都获得了发展。其中弋阳腔在明初流传 广；而昆山腔在

明代戏曲声腔中成就极高，影响极广，是南北曲的集大成者，但由于在表演上

过分追求文雅和雕琢，到明末清初便逐渐衰落。代之而起的是多种地方戏曲声

腔的兴起，而以梆子腔和皮簧腔影响 大。18～19 世纪，徽班、汉班艺人相继

进京，逐渐形成了以皮簧腔为主要声腔的新剧种——京剧。梆子腔和皮簧腔的

音乐都属于板腔体，音调较简单，却颇为灵活，富于变化，便于欣赏学习，在

戏曲音乐中具有重要意义。此外，民间小戏、民歌小曲及各种说唱形式在明清

时期也有显著发展。这时期的器乐，不同程度地受到戏曲和说唱音乐的影响。

随着琵琶、三弦等乐器在戏曲、说唱等音乐形式中的广泛应用，演奏这些乐器

的名手越来越多。明末的汤应曾是众多琵琶名手中的一个。在琴谱的整理和刊

印上，《神奇秘谱》汇集了较多琴曲，是第一部琴谱集。一些经过整理的琴曲

在艺术上也有发展和提高。明清时期，少数民族音乐得到较快发展，如苗、彝

等南方少数民族的史诗性歌曲，维吾尔族的木卡姆和藏族的囊玛、藏戏等，不

少是在明清时期得到进一步发展或趋于定型的。明清时期音乐科学的重大成就

是十二平均律的发明。杰出的音乐理论家朱载堉经 10 年钻研、实验、计算，创

造了新法密律，即十二平均律，彻底解决了千百年来旧的三分损益律和旋宫转

调创作要求之间的矛盾，为音乐艺术和音乐科学的发展作出了巨大贡献。明清

时期的音乐，承宋元之风，各种民间音乐形式得到普遍发展，形成了数以百计

的戏曲剧种、说唱曲种和器乐乐种，积累了丰富的音乐财富，为近现代音乐提

供了良好的发展基础。 
 
 近现代 

  19 世纪 40 年代以后的中国音乐，处在中国社会政治经济的大变革时代，

具有与中国古代音乐不同的发展特点。一方面，仍在人民群众中流传的传统音

乐（包括古典的与民间的歌曲、歌舞、说唱、戏曲和器乐等），朝着同新的时

代要求和人民生活相结合的方向不断地发展；另一方面，随着社会的变革和西

洋音乐的输入（包括新的音乐教育、音乐理论、音乐创作、音乐表演和相应的

音乐活动方式等等），在人民音乐生活中占据了越来越重要的位置，并且也朝

着同新的人民生活和时代要求、以及与中国固有的音乐传统相结合的方向，不

断地向前发展。各类声乐形式的创作和表演是这时期新音乐发展的主体，其他

音乐种类（如各类器乐和歌剧舞剧等）的发展，则比较缓慢。这阶段的代表音

乐家有箫友梅、赵元任、黎锦晖、刘天华、黄自、马思聪、聂耳、冼星海、吕

骥、贺绿汀等。 
 
  1949 年中华人民共和国建立，中国社会开始进入了社会主义建设和发展时

期。这时期的音乐文化发展尽管仍然保留着传统音乐与新音乐并存的状况，但

两者之间的交融则比过去大大加快了。政治上的相对稳定、社会经济的不断上

升、人民生活的不断改善、国家对音乐事业的一贯重视以及中外音乐文化交流
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的加速发展，都有利于音乐朝着多品种、多风格的方向全面发展。技术水平

（特别是音乐教育和音乐表演）有显著的提高，艺术风格从原来比较凝固、保

守逐步走向比较活跃、开放。在长期音乐实践中，出现了一大批卓有成就的作

曲家、指挥家和演奏家、歌唱家，对音乐理论的研究和传统音乐的整理也上了

一个新台阶。特别是从 80 年代以后，娱乐性的通俗音乐的发展速度和规模，及

其在群众文化生活中的影响，超出了人们的意料。经过 50 多年的努力，中国现

代音乐的发展（包括台湾和香港地区的音乐在内）同世界现代音乐的发展在逐

步接近，中国音乐在世界乐坛的影响也在不断加强。 
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ภาคที่  2  ประเภทของเครื่องดนตรีไทยและดนตรีจีน 
第二章 ：泰中乐器的分类 

 
 ในภาคที่สองนี้กลาวถึงการแบงประเภทของเครื่องดนตรีไทยและดนตรีจีน การแบงประเภท
ของเครื่องดนตรีไทยแบงตามลักษณะการบรรเลงได 4 ชนิด คือ เครือ่งดีด เครื่องสี เครื่องตี และ
เครื่องเปา  สวนเครื่องดนตรีของจีน มีวิธีการแบงแบบโบราณกับแบบปจจุบัน สมัยโบราณจีนแบง
เครื่องดนตรีตามวัสดุที่นํามาประดิษฐเปนเครื่องดนตรี เรียกชื่อวา “แปดเสียง” แตปจจุบันแบงตาม
ลักษณะการบรรเลง แบงเปนเครื่องดีด เครื่องสี เครื่องตี และเครื่องเปาเชนเดยีวกันกบัดนตรีไทย   
 本章讨论泰中乐器的分类，泰国根据演奏方法把乐器分为；弹拨乐器、

弓拉乐器、打击乐器和吹奏乐器。中国乐器的分类法有两种，即古代分类法；

根据乐器的材料叫做“八音”，另一种是现代分类法与泰国分类法相同，即分

为弹拨乐器、弓拉乐器、打击乐器和吹奏乐器。 
 
2.1 การแบงประเภทเครื่องดนตรีไทย 泰国乐器的分类 
 เครื่องดนตรีไทยแบงประเภทตามวิธีการบรรเลงเปน เครื่องดีด เครื่องสี เครื่องตี และเครื่อง
เปา 
 泰国乐器根据演奏方法把乐器分为；弹拨乐器、弓拉乐器、打击乐器和吹

奏乐器。 
 1. เคร่ืองดนตรีไทยประเภทดีด เครื่องดนตรีที่บรรเลงหรือเลนดวยการใชนิ้วมือ หรือไมดีด 
ดีดสายใหส่ันสะเทือนเกดิเสียงขึ้น เครื่องดีดของไทยประเภทนี้ไดแก  กระจับป และ จะเข   
 弹拨乐器是指使用手指或弹片弹拨乐器的弦，使之振动而产生音响。泰

国弹奏乐器有：四弦琴，独弦葫芦琴，筝琴。  

 

 2. เคร่ืองดนตรีไทยประเภทสี   คือเครื่องสายที่ทําใหเกิดเสียงดวยการใชคันชักสีเขากบัสาย  
ดนตรีไทยเรียกวา ซอ เครื่องสีของไทยมี ซอสามสาย ซอดวง และซออู  
  弓拉乐器是一种使用琴弓拉动琴弦而产生音响的乐器，在泰国民族乐器里

被称之为“索”（即胡琴）。泰国胡琴一共有 3 种，即二胡、三弦胡琴和椰

胡。  

 

3. เคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองต ี เปนเครื่องดนตรีที่ใชของสองสิ่งกระทบกันใหเกิด
เสียง  นับเปนเครื่องดนตรีประเภทที่เกาแกที่สุดที่มนุษยรูจักใช  มีววิัฒนาการจากอุปกรณงายๆ และ
วิวัฒนาการเรือ่ยมาจนมีความหลากหลายทั้งรูปแบบและวัสดุทีใ่ช  เครื่องตีของไทยแบงได 3 
ประเภท คือ เครื่องตีที่ทําดวยไม เชน กรับ ระนาดเอก ระนาดทุมเปนตน  เครื่องตีที่ทําดวยโลหะเชน
โหมง ฆองเปนตน  และเครื่องดนตรีที่ทําดวยหนังไดแกกลองชนิดตางๆ  

打击乐器是指用两种物体互相击打而产生音效的乐器，可以说是一种人 
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类 早认识并使用的乐器，由 初使用简易材料制作，发展为使用种类和形式

繁多的材质制作。泰国打击乐器根据乐器的材料分为：木质打击乐器如拍板、

木琴、竹琴等，金属打击乐器如锣、圈锣，皮质打击乐器，即鼓类。 
 
 4. เคร่ืองดนตรีไทยประเภทเปา  เปนเครื่องดนตรีที่ทําใหเกิดเสียงจากลมเปา ในยุคแรกใช
วัสดุจากลําตนพืชชนิดกลวง เชน หลอดไมตาง ๆ ไมไผ  และจากสัตว ไดแก เขาสัตวตางๆ ตอมาได
มีวิวัฒนาการดวยการเจาะรแูละทําล้ิน เพือ่เพิ่มความดังของเสียง เครื่องดนตรีไทยประเภทเปาเชน 
ขลุย  ป เปนตน 

吹管乐器是用吹气而产生音响的乐器， 早使用天然材料作为发音的器 

材，如各种树杆、竹子和动物角，后来吹管乐器得到较大发展，即在管体上钻

音孔和加上簧片而使乐器本身能产生更多的音效。泰国的吹管乐器有：箫和管

子。 

 
2.2 การแบงประเภทเครื่องดนตรีจีน中国乐器的分类 
           1. การแบงประเภทของเครื่องดนตรีเปน “แปดเสยีง” ในสมัยโบราณ   
   ในสมัยโจว  มีการแบงเครือ่งดนตรีตามวสัดุที่ใชประดษิฐเปนเครื่องดนตรี  แบงเปน 8 ชนิด 
ไดแก โลหะ หิน เสนไหม(เครื่องสาย) ไมไผ   น้ําเตา ดิน หนัง  และไม  จึงเรยีกการแบงประเภท
เครื่องดนตรีนีว้า “แปดเสียง” และใชวธีิการแบงประเภทเครื่องดนตรีนี้ยาวนานกวา 3,000 ป 
นับตั้งแตปลายสมัยโจวเรื่อยมาจนถึงตนสมัยชิง    
 
         一、古代的 “八音” 分类法 
        周代，中国已有根据乐器的不同制作材料进行分类的方法，分成金、石、

丝、竹、匏、土、革、木八类，叫做 “八音”。在周末至清初的三千多年中，

中国一直沿用“八音”分类法。 
 
 เคร่ืองดนตรีประเภทโลหะ  เครื่องดนตรีโลหะที่สําคัญไดแก ระฆัง  ซ่ึงเปนที่นิยมแพรหลาย
มากในยุคทองสําริด    ในสมัยโบราณ ระฆังไมเพียงทําหนาที่เปนเครื่องดนตรีเทานั้น แตยังทํา
หนาที่เปนเครื่องประดับเกยีรติยศเพื่อแสดงฐานะและอํานาจของบุคคลในสมัยนั้นดวย  เชน พระ
ราชพิธีออกทองพระโรง พระราชพิธีบวงสรวงในราชสํานัก  การเสวยพระกระยาหารงานเลี้ยง  การ
ทรงพระสําราญ ก็ลวนแลวแตใชระฆังเปนเครื่องดนตรีบรรเลงขับกลอมทั้งส้ิน การเคาะระฆัง
บรรเลงเปนเสียงดนตรนีั้นมวีิธีการบรรเลงสองแบบคือ การเคาะดานขาง กับการเคาะดานหนาทําให
เกิดเสียงสูงต่ําแตกตางกันไดสามระดับ   นอกจากระฆังแลว ยังมีเครื่องดนตรีโลหะอกีหลายชิ้นเชน 
ช่ิง  ฉุนหวี  โกวเตี้ยว  เครื่องดนตรีเหลานี้ลวนแลวแตมวีวิัฒนามาจากระฆังทั้งส้ิน  
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 金类：主要是钟，钟盛行于青铜时代。钟在古代不仅是乐器，还是地位和

权力象征的礼器。王公贵族在朝聘、祭祀等各种仪典、宴飨与日常燕乐中，广

泛使用着钟乐。敲击钟的正鼓部和侧鼓部可发两个频率音，这两个音，一般为

大小三度音程。另外还有磬、錞于、勾鑃，基本上都是钟的变形。 
 

 

 
 

รูปภาพ  ฉุนหวี  เครื่องดนตรีโลหะบรรเลงโดยการใชไมเคาะ ขนาดที่เล็กใหญตางๆ กันมีเสียงสูงต่ําตางกัน 
 
 

 

 
 

รูปภาพ  โกวเตี้ยว เครื่องดนตรีโลหะบรรเลงโดยการใชไมเคาะ 
    

http://www.hebwht.gov.cn/datalib/2003/ChinaCultural/DL/DL-20031225111449/md_edit_form
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รูปภาพ  รูปรางลักษณะของ “ช่ิงโลหะ”   

 
 เคร่ืองดนตรีประเภทหิน  วัสดุที่ใชทําเครื่องดนตรีจาํพวก “ช่ิง”  สวนใหญใชหินปูน 
รองลงมานิยมใชหินเขยีวและหยก  ลักษณะของชิ่งคือ รูปรางดานบนโคงนูน ดานลางเวา ขนาดและ
ความหนาแตกตางกันไป  กระจังของชิ่งประกอบขึ้นจากเครื่องโลหะทองแดง แขวนชิ่งไวตรงกลาง 
ลักษณะคลายกระจังโหมงของไทย ขาทั้งสองขางของกระจังทําเปนรูปสัตวตางๆ เชน หัวมังกร  
คอนกกระสา  ตัวนก ขาตะพาบเปนตน ฝมือการประดษิฐประณีตงดงาม และมั่งคงแข็งแรง  ใน
กระจังแขวนชิง่สองชั้น  แตละชั้นแบงเปนสองกลุมตามกลุมเสียงที่แตกตางกัน    กลุมหนึ่งมี 6 ช้ิน 
โดยเรียงลําดับคูเสียงเปนคูส่ีและคูหา อีกกลุมหนึ่งมี 14 ช้ิน เรียงลําดับเสียงเปนคูสอง คูสาม และคูส่ี  
       石类：各种磬，质料主要是石灰石，其次是青石和玉石。均上作倨句形，

下作微弧形。大小厚薄各异。磬架用铜铸成，呈单面双层结构，横梁为圆管

状。立柱和底座作怪兽状，龙头、鹤颈、鸟身、鳖足。造型奇特，制作精美而

牢固。磬分上下两层悬挂，每层又分为两组，一组为六件，以四、五度关系排

列；一组为十件，相邻两磬为二、三、四度关系。它们是按不同的律（调）组 
合的。 
 
 

  
 
 

รูปภาพ   ช่ิง เครื่องดนตรีโบราณที่ทําดวยหิน  
 

http://www.hebwht.gov.cn/datalib/2003/ChinaCultural/DL/DL-20031208132252/md_edit_form
http://www.bosun-tcm.com/tupujc/qingtong.asp
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รูปภาพ   ช่ิงราว  ทําจากหิน เครื่องดนตรีโบราณที่ขุดพบ มีอายุราว 2,400 ป 

  
 เคร่ืองดนตรีประเภทเสนไหม ในสมยัโบราณ สายของเครื่องดนตรีใชเสนไหม เชน ขิม เสอ 
จู  ผีพา  ซอ  คงโหว     
 弦乐器: 各种弦乐器，因为古时候的弦都是用丝作的。有琴、瑟、筑、琵

琶、胡琴、箜篌等。 

 
รูปภาพ   เครื่องสาย ช่ือ ฉิน บรรเลงโดยการดีด 

 

 
รูปภาพ   เครื่องสายจีนโบราณชื่อ เสอ มี 50 สาย ใชดีด  พัฒนาการมาเปน กูเจิงในปจจุบัน 

 

http://www.artcn.cn/art/yyys/nationmusic/200610/11231.html
http://bbs.chinazhuyi.com/UploadFile/2005-9/20059159919477.jpg
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รูปภาพ  เครื่องสายดีดที่เกาแกที่สุดของจีน ช่ือ จู เช่ือวาเปนตนกําเนิดของกูฉิน เสอ และกูเจิง 

 
 

  
 

รูปภาพ  เครื่องสายชื่อ ผีพา  บรรเลงโดยการดีด 
 

 
รูปภาพ  เครื่องสายชื่อ หูฉิน หรือซอจีน  บรรเลงโดยการสี 

http://www.chinabaike.com/article/316/335/2007/2007022586394.html
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รูปภาพ  คงโหว เครื่องดนตรีจีนโบราณ  สายทําดวยเสนไหม  ความสั้นยาว และตึงหยอนของสายทําใหเกิดระดับ
เสียงตางๆ กัน  

เคร่ืองดนตรีประเภทไมไผ  ไดแกเครื่องดนตรีที่ทําจากไมไผ บรรเลงโดยการเปา เชน ตี๋ เซียว 
ฉือ  ผายเซียว  กวานจือเปนตน  

竹类：竹制吹奏乐器，笛、箫、箎、排箫、管子等。 

                       
รูปภาพ  ต๋ี เครื่องดนตรีทําจากไมใผ บรรเลงโดยการเปาตามแนวขวาง    รูปภาพ   กวานจือ เครื่องเปา มีลิ้น 

 
รูปภาพ  ผายเซียว  (ขลุยแผง) เครื่องเปาที่ทําจากไมไผ ความสั้นยาวใหเสียงที่สูงตํ่าตางกัน 
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รูปภาพ เซียว  เครื่องเปา ทําจากไมไผ                              รูปภาพ    ฉือ เครื่องเปาที่ทําจากไมใผอีกชนิดหนึ่ง 
              บรรเลงโดยการเปาตามแนวตั้ง     
 

เคร่ืองดนตรีประเภทน้ําเตา  เครื่องดนตรีที่ประดิษฐขึน้จากน้ําเตา ที่สําคัญคือ เซิง หูลูซือ  
匏类：匏时葫芦类的植物果实，用匏作的乐器主要是笙，葫芦丝。   
 

                  
รูปภาพ  เซิง  เครื่องเปาที่ทําจากน้ําเตา                                          รูปภาพ   หูหลูซือ เครื่องเปาที่ทําจากน้ําเตา  
มีน้ําเตาเปนกลองขยายเสียง และมีไมไผเปนตัวควบคุมเสียง 
 
      เคร่ืองดนตรีประเภทดิน คือเครื่องดนตรีที่ประดิษฐจากดินเผา เชน ซวิน  ถาวตี๋   ถาวกู เปนตน 

    土类：就是陶制乐器，埙、陶笛、陶鼓等。 
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รูปภาพ  ซวิน เครื่องเปาทําจากดินเผา                  รูปภาพ  ถาวตี๋ หรือขลุยดินเผา 

 
รูปภาพ   ถาวกู กลองดินเผา ขึงหนาดวยหนัง หรือผา 

 
     เคร่ืองดนตรีประเภทหนัง ที่สําคัญไดแกเครื่องประกอบจังหวะจําพวกกลอง มี กลองแขวน และ
กลองตั้ง     革类：主要是各种鼓，以悬鼓和建鼓为主。 

                  
รูปภาพ  กลองแขวน ขึงหนาดวยหนัง แขวนอยูบนรานกลอง   รูปภาพ   กลองตั้งสูงขึ้นจากพื้น ขึงหนาดวยหนัง 
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     เคร่ืองดนตรีประเภทไม ปจจุบันพบนอยมาก เชนจําพวกมูกู (กลองไม) หยวี่  จู  เครื่องดนตรีที่
ช่ือ “หยวี”่ เปนเครื่องตีโบราณ รูปรางคลายเสือ หลังเสือมีแผนไมลักษณะหยกัเปนฟนเล่ือย ใชไมตี
ที่ผาปลายเปนกานๆ ครูดไปมาบนหลังเสือ เกิดเปนเสียงขึ้น ใชบรรเลงเปนสัญญาณการจบเพลง  ใช
ประกอบในการบรรเลงดนตรีช้ันสูงของราชสํานัก  เครื่องดนตรีช่ือ “จู”   เปนเครื่องตีโบราณ  
รูปรางเปนกลองสี่เหล่ียม ดานบนกลวง กวางแลวสอบลงดานลาง ใชทอนไมตีผนงัดานในใหเกดิ
เปนเสียงใชบรรเลงเพื่อแสดงการขึ้นตนเพลงในการบรรเลงดนตรีราชสํานัก   
    木类：现在已经很少见了，有各种木鼓、敔、柷。敔是古代打击乐器。形制

呈伏虎状，虎背上有锯齿形薄木板，用一端劈成数根茎的竹筒，逆刮其锯齿发

音，作乐曲的终结。用于历代宫廷雅乐。柷是古代打击乐器。形如方形木箱，

上宽下窄，用椎（木棒）撞其内壁发声，表示乐曲即将起始。用于历代宫廷雅

乐。 
 

     
              รูปภาพ 1   มูกู หรือกลองไม                                            รูปภาพ 2 เครื่องตีโบราณชื่อ หยว่ี 
 

  
รูปภาพ  เครื่องตีโบราณ ช่ือ จู 

 
    2. การแบงประเภทดนตรจีีนในปจจุบัน  (แบงตามลักษณะการบรรเลง) 
     二、目前常见的乐器分类法（按演奏性能分类） 

 
     เคร่ืองดีด  เครื่องดีดจีนแบงเปนสองแบบคือ แบบวางแนวขวางและแนวตั้ง  เครื่องดีดแนว
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ขวางเชน กูเจิง กูฉิน หยางฉนิ(ขิม)  พณิสายเดีย่วเปนตน เครื่องดีดแนวตั้งเชน ผีพา  หรวน พณิวง
เดือน พณิสามสาย  หล่ิวฉิน  ตงปูลา  จามูเนี่ยเปนตน  

 เครื่องดีดจีนมีเสียงดังกังวานใส ไพเราะ  มือขวาผูบรรเลงมีการติดเล็บปลอมและใชไมดีด มี
เทคนิคการบรรเลงล้ําลึกมากมาย เชน ดีดเขา ดดีออก กล้ิง วน เกี่ยว นิ้วช้ีดดี แคะ กรีด สะบัด แยก  
หยิบ ยก เดด็ เปนตน สวนมอืซายก็มีวิธีการบรรเลง เชน กด  แหย กระทุง หยุด บิด ดัน ดึง จับ รูด  
ขยี้เปนตน ทําใหเครื่องดีดมกีารพัฒนาเทคนิคการบรรเลงที่เยี่ยมยอด 

 นอกจากพิณสายเดีย่วแลว เครื่องดีดสวนใหญเปนเครื่องดนตรีที่ใชบรรเลงบทเพลงที่มีจังหวะ
กระชับ ชัดเจน หางเสียงของเครื่องดีดสั้นมาก ตองใชวิธีรัวสายเพือ่ใหไดเสียงยาว กําลังเสียงของ
เครื่องดนตรีประเภทเครื่องดดีมีความเปลี่ยนแปลงไมมาก   ในวงดนตรีจีน นอกจากกูฉินที่มเีสียง
คอนขางเบาแลว  เครื่องดดีอื่นๆลวนมีเสียงดังกังวานโดดเดน เปนเครื่องดนตรีที่มีเสียงชัดเจนมาก
ที่สุดในวง  

   นอกจากพิณสายเดีย่วแลว  เครื่องดีดแนวนอนทั้งหมด ใชหยองกัน้ระยะสั้นยาวของสายเปน
ตัวกําหนดเสียงสูงต่ําของสายแตละสาย  สวนเครื่องดดีจาํพวกแนวตั้งใชระยะหางระหวางหยองแตละ
ตัวกําหนดเสียงสูงต่ํา  หยองของเครือ่งดีดแนวนอนแบงชวงเสียงเปนกลุมเสียง 5 ระดับเสียง 
(pentatonic) นอกจากนีย้ังสามารถเลื่อนหยองเพื่อเปลี่ยนกลุมเสียงไดดวย    

    ลักษณะเดนของเครื่องดีดคือ สามารถบรรเลงเสียงประสานไดดี  นอกจากพิณสายเดีย่วแลว 
เครื่องดีดทุกชนิดสามารถบรรเลงเสียงขั้นคู  เสียงประสานขั้นคู  กลุมโนต (Chord)  การไลลอกลุม
เสียง(Canon)  และขั้นเสียงคูกระโดด ดวยชนิดเครื่องดนตรีที่หลากหลาย  ทําใหศัพทสังคีตและการ
บันทึกโนตของแตละเครื่องดนตรี  มีความแตกตางกันมากดวย 

   เครื่องดีดจีนที่สําคัญเปนที่รูจักทั่วไปมี ผีพา  เจิง  หยางฉิน (ขิม)  พิณเจ็ดสาย (กูฉิน)  
เรอหวาผู  ตงปูลา  หรวน  หล่ิวฉิน  พณิสามสาย  พิณวงเดือน  ถานปูเออร      
 
 
     弹拨乐器  中国的弹拨乐器分横式与竖式两类。横式，如：筝 （古筝和转

调筝）、古琴、扬琴和独弦琴等；竖式，如：琵琶、阮、月琴、三弦、柳琴、

冬不拉和扎木聂等。 
     弹奏乐器音色明亮、清脆。右手有戴假指甲与拨子两种弹奏方法。右手技

巧得到较充分发挥，如弹、挑、滚、轮、勾、抹、扣、划、拂、分、摭、拍、

提、摘等。右手技巧的丰富，又促进了左手的按、擞、煞、绞、推、挽、伏、

纵、揉等技巧的发展。 
 弹奏乐器除独弦琴外，大都节奏性强，但余音短促，须以滚奏或轮奏长

音。弹拨乐器一般力度变化不大。在乐队中除古琴音量较弱，其它乐器声音穿

透力均较强。 
 弹拨乐器除独弦琴外，多以码（或称柱）划分音高，竖式用相、品划分音

高，分为无相、无品两种。除按五声音阶排列的普通筝等外，一般都便于转

调。 
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 各类弹奏乐器演奏泛音有很好的效果。除独弦琴外，皆可演奏双音、和

弦、琵音和音程跳跃。 
 中国弹奏乐器的演奏流派风格繁多，演奏技巧的名称和符号也不尽一致。 
 典型乐器：琵琶、筝、扬琴、七弦琴（古琴）、热瓦普、冬不拉、阮、柳

琴、三弦、月琴、弹布尔。 
 
    เคร่ืองสี   เครื่องสีหลัก ๆ คือ เครื่องดนตรจีําพวก ซอชนดิตาง ๆ  แมจะมีประวัติความเปนมา
และพัฒนาการสั้นกวาเครื่องดนตรีชนิดอืน่ ๆ แตดวยเสียงที่หวานแวว  และความสามารถในการ
แสดงอารมณที่หลากหลาย มีศิลปะการบรรเลงที่ลึกซ้ึง เครื่องสีจีนจึงเปนทีน่ิยมอยางกวางขวาง 
สามารถบรรเลงไดหลายลักษณะ ไมวาจะเปนการบรรเลงเดี่ยว การบรรเลงผสม การบรรเลงรวม 
และการบรรเลงคลอ  

 เครื่องสีสวนมากมสีายสองสาย  แตก็มีจํานวนหนึ่งที่มีส่ีสาย เชน ซอสี่สาย ซอเกอหู  ซออาย
เจี๋ยเคอ(เครื่องสีของชนกลุมนอยแถบมณฑลซินเจียง) เครื่องสีสวนใหญกระบอกซอมีรูป
ทรงกระบอก ขึงหนาดวยหนังงูเหลือม หนังแพะ และมีบางที่ใชไมแผนเปนหนาซอ  เชน ซอเยหู 
(ซอกะลา)  ซอปานหู (ซอที่ใชไมแผนทําเปนหนาซอ)  ซอบางชนิดหนาซอเปนรูปทรงแบน  หนา
เหล่ียมหรือกลม เชน ซอหัวมา  ซอจุยหู  ซอปานหูเปนตน  เสียงซอบางสูงสง มีมนตขลัง บางเสียง
ใสกังวาน บางมีพลัง  สนุกสนาน เหมาะทีจ่ะใชบรรเลงประกอบการขบัรองอยางยิ่ง 

 เครื่องสีหลักที่สําคัญเปนที่รูจักทั่วไป มี ซอเออรหู ซอปานหู  ซอเกอหู ซอหัวมา  ซออายเจี๋ย
เคอ ซอจิงหู ซอกลาง ซอสูง      

 
   拉弦乐器 拉弦乐器主要指胡琴类乐器。其历史虽然比其它民族乐器较短，

但由于发音优美，有极丰富的表现力，有很高的演奏技巧和艺术水平，拉弦乐

器被广泛使用于独奏、重奏、合奏与伴奏。 
     拉弦乐器大多为两弦少数用四弦如：四胡、革胡、艾捷克等。大多数琴筒

蒙的蛇皮、蟒皮、羊皮等；少数用木板如：椰胡、板胡等。少数是扁形或扁圆

形如：马头琴、坠胡、板胡等，其音色有的优雅、柔和有的清晰、明亮；有的

刚劲、欢快、富于歌唱性。 
     典型乐器：二胡、板胡、革胡、马头琴、艾捷克、京胡、中胡、高胡。 

 
           เคร่ืองตี   เครื่องตขีองจีนมีหลากประเภท  มีเทคนิควิธีการบรรเลงซับซอนมากมาย  แฝง
ความเปนเอกลักษณความเปนเชื้อชาติไดอยางชัดเจน  

 สามารถแบงกลุมเครื่องตีจีนไดตามการกําเนิดเสียงดังนี ้
  1. เครื่องโลหะเชน โหมงใหญ โหมงเล็ก โหมงหนาแบน ฉาบเล็ก ฉาบใหญ กระดิ่งเปนตน   
    2. เครื่องไม เชน เกราะ  กรับทอน  ตอก   
    3. เครื่องหนงั  เชน กลองตางๆ กลองแบน กลองแถว  กลองเทาชาง เปนตน 



 34  

 เครื่องตีของจีนไมเพยีงแตเปนเครื่องดนตรีที่บรรเลงประกอบจังหวะเปนหลักเทานัน้ เครื่อง
ดนตรีแตละกลุมยังสามารถบรรเลงเดี่ยวได  เปนเสียงหลักที่สามารถสรางอารมณของเพลง และการ
แสดงไดเปนอยางดี  นอกจากนี้ยังสามารถใชบรรเลงในวงออเคสตราจีนไดอีกดวย 

 เครื่องตีของจีนสามารถแบงเปนสองประเภทคือประเภทที่มีการกําหนดเสียงสูงต่ํา และไม
กําหนดเสียงสงูต่ํา เครื่องตีที่ไมกําหนดเสียงสูงต่ําเชน กลองใหญ กลองเล็ก โหมงใหญ โหมงเลก็  
ฉาบใหญ ฉาบเล็ก เกราะ กรบัทอน กระดิ่งเปนตน สวนเครื่องตีที่มีการกําหนดเสียงสงูต่ําเชน กลอง
กังกู กลองแถว โหมงหนาแบนเปนตน 

 เครื่องตีที่รูจักทั่วไป ไดแก กลองใหญ กระดิ่ง กลองกังกู  (มีการกําหนดเสียงสูงต่ําหลายเสียง) 
กลองโลหะ โหมงใหญ โหมงเล็ก กลองเล็ก กลองแถว  กลองถือ และโกรง   

 
    打击乐器  中国民族打击乐器品种多，技巧丰富，具有鲜明的民族风格。根

据其发音不同可分为： 
 
 1、响铜，如：大锣、小锣、云锣、大、小钹，碰铃等； 
 2、响木，如：板、梆子、木鱼等； 
 3、皮革，如：大小鼓、板鼓、排鼓、象脚鼓等。 
 

    中国打击乐器不仅是节奏性乐器，而且每组打击乐群都能独立演奏，对衬托

音乐内容、戏剧情节和加重音乐的表现力具有重要的作用。民族打击乐器在中

国西洋管弦乐队中也常使用。 
民族打击乐可分为有固定音高和无固定音高的两种。无固定音高的如：大、

小鼓，大、小锣，大、小钹，板、梆、铃等有固定音高的如：定音缸鼓、排

鼓、云锣等。 
典型乐器：堂鼓(大鼓)、碰铃、缸鼓、定音缸鼓、铜鼓、朝鲜族长鼓、大锣

小锣、小鼓、排鼓、达卜(手鼓)、大钹。 

 
           เคร่ืองเปา กลองเสยีงเครื่องเปาของจีนสวนใหญทําจากไมไผหรือไม  แตมีวิธีการสัน่ 
สะเทือน เพื่อใหเกิดเสียงตางกัน แบงได 3 ประเภทคือ  
 กลุมที่ 1 ใชวธีิการเปาลมเขาที่ชองเปา ลมไหลเขาและทําใหลํากลองส่ันสะเทือน  เกิดเปน
เสียง เครื่องเปาประเภทนี้มี ขลุยเซียว ตีจ๋ื่อ (ฉวี่ตี๋และปงตี๋)  ขลุยโขวตี๋เปนตน 
 กลุมที่ 2 เปาลมผานชองเปา ไหลผานและสั่นสะเทือนทีช่องปากนกแกวทําใหเกิดเสยีง เครื่อง
เปาประเภทนีม้ี ส่ัวนา ไหตี๋  กวานจือ  ซวง-กวาน โหว-กวานเปนตน  
 กลุมที่ 3  เปาลมผานลิ้น  ผานเขาสูลํากลองและสั่นสะเทือนทําใหเกิดเสียง เครื่องเปาประเภท
นี้มี เซิง  ปาวเซิง  ผายเซิง ปาอูเปนตน  
 การกําเนดิเสียงของเครื่องเปาแตละชนดิมคีวามแตกตางกัน  ดังนัน้เครื่องเปาของจีนจึงมี
ความหลากหลายทั้งเรื่องชนิดและเสียงของเครื่องดนตรี  และดวยความหลากหลายในเรื่องเทคนิค
การบรรเลง  ทองที่  ยุคสมัย รวมทั้งตัวผูบรรเลงเอง ทําใหเครื่องเปาของจีนมพีัฒนาการในดาน
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ศิลปะและรูปแบบการบรรเลงที่แพรวพราว   นอกจากนี้แตละสํานกัดนตรีก็มเีอกลักษณโดดเดน
ตางๆกันไปอกีดวย  
 เครื่องเปาจีนทีรู่จักทั่วไปมี  เซิง  หลูเซิง ผายเซิง  หูหลูซือ ตี๋  กวานจือ ปาอู ซวิน ส่ัวนา เซียว  
 
     吹奏乐器  中国吹奏乐器的发音体大多为竹制或木制。根据其起振方法不

同，可分为三类： 
 第一类，以气流吹入吹口激起管柱振动的有箫、笛(曲笛和梆笛)、口笛

等。 
     第二类，气流通过哨片吹入使管柱振动的有唢呐、海笛、管子、双管和喉

管等。 
    第三类，气流通过簧片引起管柱振动的有笙、抱笙、排笙、巴乌等。 
    由于发音原理不同，所以乐器的种类和音色极为丰富多采，个性极强。并且

由于各种乐器的演奏技巧不同以及地区、民族、时代和演奏者的不同，使民族

器乐中的吹奏乐器在长期发展过程中形成极其丰富的演奏技巧，具有独特的演

奏风格与流派。 
 
    典型乐器：笙、芦笙、排笙、葫芦丝、笛、管子、巴乌、埙、唢呐、箫。 
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ภาพเครื่องดนตรีไทยประเภทดีด 泰国弹奏乐器图 

กระจับป四弦琴 

 
 

พิณน้ําเตา独弦葫芦琴 

 

 
 

จะเข 筝琴 
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ภาพเครื่องดนตรีจีนประเภทดีด 中国弹奏乐器图 

เสอ 瑟 
 

 
 

 
 

 
กูเจิง 古筝  

  
 

 

http://www.youyang.cn/list.asp?id=168
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พิณวงเดือน 月琴 
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หรวน 阮 
 

 
พิณฉิน秦琴 
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หลิ่วฉิน柳琴 
 

 
 
 

กูฉิน 古琴 
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พิณสายเดี่ยว独弦琴 

 
 
 
 

 

 
 

พิณสามสาย 三弦 
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ผีพา 琵琶 
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ภาคที่  3  เครื่องดนตรีประเภทดีด 
第三章 ：弹奏乐器 

 
เคร่ืองดีด คอื เครื่องดนตรีที่บรรเลงหรือเลนดวยการใชนิ้วมือหรือไมดีด ดีดสายให

ส่ันสะเทือนจงึเกิดเสียงขึน้ เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีจีนประเภทนี้มีหลายชนิด ในภาคที่
สามนี้จะกลาวถึงเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีจีนทีบ่รรเลงโดยการดีด  เครื่องดีดของไทยไดแก 
กระจับป พิณน้ําเตาและจะเข  เครื่องดีดของจีนไดแก เสอ กูเจิง พณิวงเดือน กูฉนิ  พณิสามสาย ผีพา 
หรวน หล่ิวฉนิ พิณฉิน พิณสายเดี่ยว  
 弹拨乐器是指使用手指或弹片弹拨乐器的弦，使之振动而产生音响。泰

国和中国的弹拨类民族乐器有很多种，本章讨论泰中弹奏乐器，泰国弹奏乐器

有：四弦琴，独弦葫芦琴，筝琴。中国弹奏乐器有 ：瑟、 古筝、 月琴、阮、  
秦琴、柳琴、古琴、独弦琴、三弦、 琵琶。            
 

3.1 เคร่ืองดนตรีไทยประเภทดีด  泰国弹奏乐器 

กระจับป四弦琴   

กระจับป เปนพิณชนดิหนึ่ง มี 4 สาย กระพุงพิณมีลักษณะ เปนกลองแบนรูปทรงสี่เหล่ียม
คางหมูมุมมน ดานหนาทําเปนชองใหเสยีงกังวาน ทวนทําเปนกานเรียวยาวและกลมกลึง  ปลาย
แบนและงอนโคงไปดานหลัง  ตรงปลายทวนมีล่ิมสลักเปนลูกบิดไมสําหรับขึ้นสาย  4 ลูก สาย
กระจับปสวนมากทําดวยสายเอ็นหรือลวดทองเหลือง ตลอดแนวทวนดานหนาทําเปน “สะพาน” 
หรือนมปกทําดวยไม เขาสัตวหรือกระดูกสัตวสําหรับหมุนสาย  มีนม 11 นมกระจบัปพัฒนามาจาก
เครื่องดนตรีประเภทหนึ่งของอินเดีย มีตนกําเนิดจากการดีดสายธนูตามหลักฐานการบันทึกเอกสาร
โบราณพบวา กระจับปมีมาตั้งแตสมัยสุโขทัยแลว  
            四弦琴 是一种印度琵琶，有四根琴弦。琴身似一个四周磨圆的梯形扁平

盒子，琴身正面有出音孔，能使声音流畅发出且响亮悦耳；琴杆由前到后成细

长形， 末端细长扁平且向后弯曲；琴杆末端有两个木质琴轴，用于缚绞 4 根

琴弦；琴弦一般由牛筋或黄铜丝制成；琴杆正面有 11 个品，品一般用硬木、牛

角或兽骨制成。四弦琴演变于印度的一种乐器， 初源于弹拨弓箭的弦而发明

了此乐器，据考证素可泰时期就已经出现四弦琴。 
 

พิณน้ําเตา独弦葫芦琴 
 
พิณน้ําเตา สันนิษฐานวา พิณมีกําเนิดในประเทศทางตะวนัออก พณิโบราณหรือพิณน้ําเตา 

ซ่ึงมีลักษณะเปนพิณสายเดีย่ว สันนิษฐานวาชาวอินเดยีนํามาแพรหลายในดินแดนสุวรรณภูม ิ การที่
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เรียกวาพิณน้ําเตาเพราะใชเปลือกผลน้ําเตามาทํา  คันพณิหรือสวนทีเ่รียกวา ทวน ทําดวยไมเหลา  
โดยเหลาใหปลายขางหนึ่งเรยีวงอนโคงขึ้นสําหรับผูกสาย ที่โคนทวนเจาะรูแลวเปนที่เสียบลูกบิดที่
เหลาจากไมเนือ้แข็ง ลุกบิดทําหนาที่รอยสายเพื่อบิดใหสายตึงหรือหยอนเพื่อใหเสียงสูงต่ํา สายพิณ
มีสายเดียวเดิมทําดวยเสนหวาย ตอมาใชเสนไหม และใชลวดทองเหลืองในปจจบุัน  

 
        独弦葫芦琴  据推测独弦葫芦琴起源于东方国家，并由印度人将独弦葫

芦琴传播到泰国。古代的独弦葫芦琴只有一根弦，之所以称之为独弦葫芦琴，

是因为使用葫芦壳来制作琴筒。独弦葫芦琴的琴杆使用硬木制成，头粗尾细，

顶部削成圆尖状，尾部渐细并向上翘起，弯曲的部分便于缠住琴弦。在琴杆的

顶部凿一小孔，插入削尖的硬木制成的琴轴，用以调整琴弦的松紧，可以产生

高低音。古代独弦独弦葫芦琴的琴弦由藤条制成，现在则使用丝线或黄铜丝。 
 

จะเข 筝琴   

จะเข เปนเครื่องดนตรีที่วางดีดตามแนวนอน ทําดวยไมทอนขุดเปนโพรง นิยมใชไมแกน
ขนุน เพราะใหเสียงกังวานดี ดานลางเปนพื้นไม ซ่ึงมักใชไมฉําฉา เจาะรูไวใหเสยีงออกดีขึ้น มีขาอยู
ตอนหัว 4 ขา ตอนทาย 1 ขา มีสาย 3 สาย คือ สายเอก(เสยีงสูง) สายกลาง(เสียงทุม) ทั้งสองสายนี้ทํา
ดวยเอ็นหรือไหมฟนเปนเกลียว สายที่สามเรียก สายลวด(เสียงต่ํา) ทําดวยลวดทองเหลือง ทั้งสาม
สายนี้ขึงจากหลักตอนหวัผาน โตะ (กลองทองเหลืองกลวง) ไปพาดกบั “หยอง” แลวสอดลงไปพนั
กับลูกบิด(ทําดวยไมหรืองา) สายละลูก โตะทําหนาทีข่ยายเสียงของจะเขใหคมชัดขึ้น ระหวางราง 
ดานบนกับสายจะเข จะมีช้ินไมเล็ก ๆ ทําเปนสันหนาเรยีกวา “นม”  11 นม วางเรียงไปตามแนวยาว 
ความหางลดหลั่นกันไปทําใหไดเสยีงสูงต่ําตางๆกัน เวลาบรรเลงใชนิ้วมือกดลงบนนมไลระดับ
เสียงกันไป เวลาดีดจะใชไมดีดที่ทําดวยงาหรือเขาสัตวกลึงเปนทอนกลม ปลายเรียวแหลมมน ดีด
ปดสายไปมา ไมดีดนี้จะพนัติดกับนิ้วช้ีมอืขวา สวนมอืซายใชนิว้กดบนสายถัดจากนมไปทางซาย
เล็กนอยเพื่อใหเกิดเสียงสูงต่ําตามที่ตองการ 
 

         筝琴是一种放于水平位置弹奏的弹拨类乐器，用木段制成，制作时将木

段中间掏空，一般使用菠萝蜜的树干制作，因为这种树干制成的筝声音响亮动

听。琴身下面垫底的木头一般用冷杉木制成，并凿孔使声音能顺畅地发出。琴

身下面左端有 4 个支脚，右端有 1 个支脚。筝琴有 3 根琴弦，即高音琴弦、中

音琴弦和低音琴弦，高音弦和低音弦用牛筋或丝线搓成螺旋状制成，而低音弦

则用黄铜丝制成，这三根琴弦紧紧地缚在琴身上，从琴身的顶部经过琴桌（空

心金属盒子）、并穿过弦马缠在用硬木或象牙制作的琴轴上，每根弦穿过一个

琴轴。琴桌的作用是使筝琴的声音得到扩散并且更加响亮。在放置琴弦的轨道

里，有 11 个品以高音到低音的顺序依次排列，弹奏时手指根据旋律按住不同的

品。弹奏时使用由象牙或牛角车成的圆棒形弹棒来弹奏，将弹棒缠在右手手指

上来回弹拨，左手按住品旁边的琴弦，就能产生需要的高低音。 
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3.2 เคร่ืองดนตรีจีนประเภทดีด 中国弹奏乐器 
เครื่องดนตรีจนีประเภทดีดคือ เครื่องดนตรีจีนที่บรรเลงหรือเลนดวยการใชนิว้มือ หรือไม

ดีด ดีดสายใหส่ันสะเทือนจึงเกิดเสียงขึ้น เครื่องดนตรีจีนประเภทนีม้ีหลายชนิดไดแก เสอ กูเจิง    
พิณวงเดือน  กูฉิน  พิณสามสาย  ผีพา  พิณหรวน  พณิหล่ิวฉิน  พณิฉิน  พิณสายเดี่ยว 

 
           弹拨乐器是指使用手指或弹片弹拨乐器的弦，使之振动而产生音响。中

国的弹拨类民族乐器有很多种，即瑟、古筝、月琴、古琴、三弦、琵琶、阮、

柳琴、秦琴、独弦和独弦琴。 
 

เสอ 瑟 
 
เสอ เปนเครื่องดีดโบราณของจีน มีประวตัิความเปนมายาวนาน ตามบันทึกชื่อ “พิธีการ” 

กลาววา พิธีการตางๆ  การเลี้ยงอาหาร งานสําเริงสําราญลวนใชเสอบรรเลงขับกลอม ในยุคจานกวอ 
ฉิน และฮั่นนยิมดนตรี “หยวี , เสอ”  ในสมัยเวยจิน้หนานเปย เสอเปนเครื่องดนตรีที่ไดรับความ
นิยมบรรเลงเพื่อประกอบการขับรอง  ในสมัยสุยและถังนิยมใชบรรเลงเดี่ยว จากนั้นมา เสอใชเปน
เครื่องดนตรีช้ันสูง ใชบรรเลงเฉพาะงานพระราชพิธีและพิธีกรรมตางๆ เทานั้น  จากการขุดคนทาง
โบราณคดีพบเสอที่สรางในสมัยโจวและฮัน่มากที่สุด  เสอที่เกาแกที่สุดขุดพบทีสุ่สานฉูหมายเลข
หนึ่ง เมืองฉางซา มณฑลหูหนาน  มีอายรุาวปลายสมัยชุนชิวหรือตนสมัยจานกวอ  นอกจากนีก้าร
ขุดคนสุสานฉูที่เมืองซินหยาง มณฑลเหอหนาน เมืองเจยีงหลิง มณฑลหูเปย สุสานเจิงโหวอี ่อําเภอ
สุย มณฑลหูเปย  สุสานฮั่นหมายเลขหนึ่ง ที่เนินหมาหวงั เมืองฉางซา ลวนพบเสอจํานวนมาก  เสอ
ที่ไดจากสุสานตางๆเหลานีม้ีจํานวนสายไมเทากัน มีตั้งแต 23 ถึง 25 สาย  แตสวนใหญมี 25 สาย 

เสอที่ขุดไดจากที่ตางๆ มีรูปราง ลักษณะไมแตกตางกันมากนัก  ลําตัวเสอใชไมทอนขุดเปน
โพรง  แผนหนาดานบน โคงนูนขึ้นเล็กนอย  พืน้ตีปดดวยไมแผน  ดานหางเสอมีทอนไมทําหนาที่
เหมือนโตะจะเขของไทย 3 ตัวรองสาย มหีมุดยดึสายสีแ่ทง  ดานหัวเสอมีรูรอยสายของแตละสาย 
และมีหมดุยึดสายที่เหลาจากไม   ความยาวของเสอทั้งลําตัวประมาณ 150 – 170 เซนติเมตร กวาง
ประมาณ 40 เซนติเมตร ทาสีเคลือบเงางดงาม  

เสอของสมัยชุนชิวและฉินฮัน่ที่ขุดพบมีจํานวนกวาสิบตวั  แตสภาพไมสมบูรณ หรือเสา
หยองประจําสายสูญหายไมชัดเจน  มีเพียงเสอที่ขุดไดจากสุสานฮัน่หมายเลขหนึ่ง เนนิหมาหวัง  
เมืองฉางซา ยังอยูในสภาพที่สมบูรณ  แมเสาหยองจะผุพังไปบางแลว แตยังพอมองภาพการวาง 
ตําแหนงของเสาหยองไดชัดเจน  เปนหลักฐานที่ยนืยนัไดวาเสอมีการตั้งสายและการตั้งเสียงเปน
อยางไร   เสอดังกลาวนี้มีทั้งหมด 25 สาย มีโตะสําหรับรองสายสามกลุม ดานใน 9 สาย กลางเจ็ด
สาย และดานนอก 9 สาย  การเรียงลําดบัสายดานนอกและดานในมีกฎเกณฑที่ชัดเจน  ตั้งเสียง
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เหมือนกนัทั้งสองชุด  สวนการตั้งเสียงของสายชุดกลางคอนขางซับซอน แตสัมพันธเปนคูเสียงกบั
ชุดสายดานใน  จากตําแหนงของเสาหยองสามารถเดาไดวา  ระบบเสียงของเสอ คือระบบ 5 เสียง   
 เสอโบราณดังกลาวขางตนขาดการถายทอดไปในสมยัหนานเปย  เสอที่ปรากฏในบันทึก
นับแตสมัยถัง ซงเปนตนมาแตกตางจากเสอโบราณมาก ไมวาจะเปนรูปราง จํานวนสาย และการตั้ง
เสียง  โนตเพลงเสอ 6 ฉบับ ที่แตงโดย สีหยง-หมิงหลาย  แตงขึ้นในปลายสมัยซง (ค.ศ.1246 - 1323) 
มีกลาวถึงรูปลักษณะและวิธีการบรรเลงของเสอไวดวย  มีโนตเพลงสําหรับประกอบการขับรองบท
กลอน 12 เพลง และเพลงที่ผูเขียนประพนัธขึ้นอีก 20 เพลง  รวมถึงโนตเพลงที่ใชในพิธีบูชาในวดั
ขงจื้ออีกดวย  เสอในสมัยนัน้ดานหัวและหางลวนมีโตะทั้งสองดาน ถัดจากโตะออกไปมีรูรอยสาย
เรียงลําดับตรงกันทั้งสองดาน มีสายทั้งหมด 25 สาย  การตั้งเสียงเรียงลําดับสูงต่ําเทียบเสียงกับเสียง
ปไมไผมีทั้งหมด  12 เสียง    สายกลางคือสายที่ 13 ไมดีด ที่เหลือ 24 สายตั้งเปนเสียงคูแปดเสียงละ 
2 คู  มือขวาดดีเสียงกลาง มอืซายดีดเสียงสูงคูแปด นอกจากนี้ทั้งมือซายและขวาสามารถดีดเสียงคู
แปดของทั้งสองมือพรอมๆ กันก็ได  วิธีการดีดเสอหลัก ๆ มี นิ้วหวัแมมือดีดเขา ดดีออก  นิว้ช้ีดดี
เขาออก นิ้วกลางดีดเขาออก  การเด็ดสาย ตีสายเปนตน  ยุคตอมาการตั้งสายมีการเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม  สายกลางที่แตเดิมไมดีด กต็ั้งเปนเสียงที่ใชบรรเลงไดดวย และเปลี่ยนการตั้งสายเปนกลุม
เสียง 5 เสียง หรือกลุมเสียง 7 เสียง  มือขวาดีด มือซายกดสายทางดานซายของเสาหยองทําใหเกดิ
เสียงสูงต่ํา  
 

瑟，古代弹弦乐器。其历史久远 据《仪礼》记载，古代乡饮酒礼、乡射

礼、燕礼中，都用瑟伴奏唱歌。战国至秦汉之际盛行“竽瑟之乐”。魏晋南北

朝时期，瑟是伴奏相和歌的常用乐器。隋唐时期用于清乐。以后则只用于宫廷

雅乐和丁祭音乐。周、汉时期的古瑟，考古发掘中多有发现。湖南长沙一号楚

墓（约为春秋晚期或战国早期）出土瑟，是目前所知年代 早的实物。河南信

阳、湖北江陵等地楚墓、湖北随县曾侯乙墓、长沙马王堆一号汉墓都出土有

瑟，弦数二十三至二十五弦不等，以二十五弦居多。 
古瑟形制大体相同，瑟体多用整木斫成，瑟面稍隆起，体中空，体下嵌

底板。瑟面首端有一长岳山，尾端有三个短岳山。尾端装有四个系弦的枘。首

尾岳山外侧各有相对应的弦孔。另有木质瑟柱，施于弦下。曾侯乙墓共出土瑟

十二具，多用榉木或梓木斫成，全长约 150 至 170、宽约 40 厘米。通体髹漆彩

绘，色泽艳丽。 
春秋至秦汉以来出土古瑟以数十计，但多残缺不全或柱位不详。惟长沙

马王堆一号汉墓出土瑟保存完好。弦虽腐朽变质，仍保持在原位上，柱的位置

也比较清晰，为我们了解古瑟的张弦和调弦提供了直接的物证。此瑟二十五

弦，由三个尾岳分成三组，计内九、中七、外九。内外九弦的柱位排列较为规

则，定弦的音高相同；中七弦的柱位较为紊乱，但也隐约显示出，它与内九弦

做音阶级进的连接。从各柱位有效弦长的比例推算，可知它按五声音阶调弦。 
上述古瑟至南北朝时期失传。唐宋以来文献所载和历代宫廷所用的瑟，

与古瑟在形制、张弦、调弦法诸方面已有较大的差异。宋末元初熊朋来

（1246—1323）曾编撰《瑟谱》六卷。书中记述了瑟的形制和演奏法，并有歌
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唱诗经的旧谱十二首和他创作的新谱二十首，以及孔庙祭祀音乐的乐谱。当时

的瑟，首尾各有一长条岳山，两岳山外侧有数目相应的弦孔，依次张弦。共二

十五弦，音高按十二律吕排列。正中一弦（第十三弦）不弹，其余二十四条弦

可奏两个八度音程的二十四个音。以右手弹“中声”（低八度音区）；左手弹

“清声”（高八度音区）。左右手也可同时弹奏高低八度的和音。基本指法是

大、食、中、无名各指分别向内外方向拨弦。名为擘、托、抹、挑、勾、剔、

打、摘，共八种。后世定弦法略有变化，正中一弦也可弹奏，按五声音阶或七

声音阶定弦。左手在必要时可按抑柱左弦段而取变化音。 
近年，武汉民族乐器厂张开镒、周敦发根据考古发掘的楚瑟实物，吸收

现代筝结构上的合理部分制作了仿二十五弦楚瑟。长 176、宽 42、高 10 厘米。

可演奏琶音、和音、和弦及快速旋律。又可使用揉音、滑音等技巧，具有独特

韵味。曾在湖北省歌舞团《编钟乐舞》中演奏。 
 

กูเจิง 古筝  
  
  กูเจิง เปนเครื่องดนตรีจีนทีม่ีอายุเกาแกมากที่สุดชนิดหนึ่ง  นับตั้งแตยุคชุนชิวจานกวอ  เจิง
เปนที่นิยมอยางมากในบริเวณมณฑลสานซีและมณฑลกานซู    จากพงศาวดารพบวาแรกเริ่มเจงิมี
สายทั้งหมด 5 สายรูปรางเหมือนเครื่องดีดชนิดหนึ่งชื่อ “จู”  เชื่อกันวาเจิงเริ่มววิัฒนาการจาก 5 สาย 
มาจนถึง 12 สายในสมยัฮ่ัน  และเพิ่มเปน 13 สายในสมยัสุยและถัง สมัยหมิงเพิ่มอีก 4 และ 5 สาย  
ตอมายุคใกลปจจุบันเพิ่มขึ้นเปน 16 สายและ 21 จนถึง 26 สายในปจจุบนั  
  แตเดิมการบรรเลง เจิง  ใชเพื่อประกอบการขับรอง แตดวยความนยิมการรองเพลงหมูใน
สมัยฮ่ัน  ศิลปะการบรรเลงกูเจิงเริ่มเขาสูยุคใหม  และบรรเลงรวมวงกับเครื่องสายอื่น ๆ  6 – 7  
ชนิด  บรรเลงรวมกับการขับรองและเครื่องประกอบจังหวะ 
       เลากันวา แตเดิมเจิงคือเครื่องดนตรีชนิดเดยีวกันกับเครื่องดนตรีช่ือ จู หรือไมก็มีทีม่าจาก
เครื่องดนตรีช่ือ เสอ ดังเชนพงศาวดารฟงสูทง ในสมัยตงฮั่น  บันทึกวา “เจิงมี 5 สายรูปรางเหมือน 
จู” ยังมีตํานานเกี่ยวกับเจิงที่นิยมเลาตอกนัมาคือ การแยงเสอแตกออกเปนเจิง เชน บันทึก จดหมาย
เหตุอินฮวาลู (Yin Hua Lu) ของ เจา หลิน (Zhao Lin) ในสมัยถัง บันทึกไววา  เสอมี 50 สาย ชาวฉิน 
ดีดเจิง  สองพี่นองแยงชิงกันจนแตกออกเปน 2 สวน กลายเปน เจิง จึงเรยีกเครื่องดนตรีนี้วา “เจิง” 1

แตเร่ืองนี้คงเปนเพียงตํานานเรื่องเลาเทานั้น หาไดมหีลักฐานที่นาเชื่อถือไม     
 ในป 1979 มกีารขุดพบเครือ่งดนตรี 2 ช้ิน จากสุสานยคุชุนชิวท่ีอําเภอกุยซี มณฑลเจียงซี  
เรียกชื่อวา “เครื่องดนตรีไมสิบสามสาย” หนึ่งในนัน้มีเครื่องดนตรีช้ินหนึ่งที่อยูในสภาพสมบูรณ  
ลักษณะเครื่องดนตรียาว 166 เซนติเมตร ดานหัวของเครื่องดนตรีเปนทรงโคง กวาง 17.5 เซนติเมตร 

                                                 
1 คําวา “แยงชิง” ในภาษาจีนออกเสียงวา เจิง (zhēng) พองเสียงกับคําเรียกชื่อ กูเจิง แตตัวหนังสือเขียนคนละแบบ ดวยเหตุที่ เสียง

พองกันนี้เองทําใหเกิดตํานานนี้ขึ้น เพราะจากบันทึกกลาววา ดวยเหตุแยงชิงนี้จึงกลายมาเปน ชือ่เรียก เจิง ในเวลาตอมา  
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ตามแนวขวางทรงโคงมีรูรอยสายสองแถว แถวหนึ่ง 7 รู อีกแถวหนึ่ง 6 รู แตละรูมีเสนผาศูนยกลาง 
2 เซนติเมตร ระยะหางระหวางรู  3  เซนติเมตร ดานหางกวาง 15.5 เซนติเมตร มีรูรอยสาย 13 สาย 
เรียงเปนแถวเดียวกัน  ทีด่านหัวและหางของเครื่องดนตรีมีหยองไมพาดตามแนวขวาง ลักษณะของ
เครื่องดนตรีเปนรูปทรงกลองยาว ดานในกลวง  เครื่องดนตรีชนิดนีน้าจะเปน เจิง ในยุคแรก ๆ   
 เจิง ในปจจุบนัเปนรูปทรงกลองสี่เหล่ียมยาว แบน ดานในกลวงเปนกลองเสียง ดานในมี
กานยดึระหวางหนาเจิง กับพื้นเจิง  หนาเจงิโคงนูนขึ้น ตามแนวขวาง พื้นเจิงมีปลองเสียง 2 – 3 ชอง  
ทั้งดานหวัและหางของเจิงฝงหยองใหญไวเปนที่รองสายและเปนตวักําหนดตําแหนงของสายให
กระจายกันอยางสมดุล  ดานลางมีหมุดยดึสาย  ทุก ๆ สายจะมหียองประจําสายเปนรูปจั่วสามารถ
ขยับไปมาได ทําหนาที่ยกสายใหสูงขึ้นจากหนาเจิง  และวางเรียงรายเปนแนวไปทางหางเจิง เพื่อ
บังคับเสียงสูงต่ํา บางครั้งหยองประจําสายจะมีรูที่ปลาย เวลารอยสาย ตองรอยผานรูนี้กอนจะไปยึด
ที่หมุดทั้งสองดาน     ลําตวัเจิงทําดวยไมแดง ไมจันทน ไมฮวาหลี แกะสลักลวดลายตางๆ งดงาม 
หนาเจิงและพืน้เจิงนยิมใชไมอูถง  ตัดตามลายแนวยาวของไม หากไดเนื้อไมเปนพืน้ทรายและมีลาย
วงปถือเปนไมที่ดี  มีผลตอเสียงที่กังวานใสของกูเจิง  หยองประจําสายโบราณมักใชไม กระดกูงู  
ไมไผ   หรืองาชาง   แตที่นยิมมากคือไมจนัทน และไมฮวาหลี 

เจิงที่ใชทัว่ไปมี 13 สาย และ 16 สาย จากนั้นมาปรับปรุงเพิ่มเปน 18 สาย 19 สาย 21 สาย 
23 สาย  25 สาย  แบงเปน เจิงใหญ เจิงเลก็ และเจิงสายลวด  ตั้งสายโดยยดึระบบกลุมเสียง  5 เสียง 
เสียงต่ําสุดคือเสียง ซอล หรือ โด  ความกวางของชวงเสยีงคือมีคูแปด 3 คู การตั้งสายเจิงยังมีความ
แตกตางกันไปตามแตละทองที่  เจิงใชวิธีกดสายดานซายในขณะบรรเลงเพื่อเพิ่มเสียงใหสูงขึ้นครบ
เปน 7 เสยีง เจงิใหญมีความยาวประมาณ  2 เมตร  เจิงเล็กยาวประมาณ 130 – 150 เซนติเมตร  ดาน
หัวเจิงกวาง 28 เซนติเมตร หางเจิงกวาง 25 เซนติเมตร  ความสูงของหยองประจําสาย  5 เซนติเมตร    

การบรรเลงใชมือขวาทั้ง 5 นิว้ดีดสาย แตโดยมากนิยมใช  3 นิว้ คือ นิว้หัวแมมือ นิว้ช้ี และ
นิ้วกลาง  สวนมือซายกดสายลงทางดานซายของหยองประจําสายแตละสาย เพือ่ใหไดเสียงสูงต่ํา  
ทําใหเกิดเปนทํานองเพลงตาง ๆ วิธีการดดีมีหลากหลายเชน นิ้วหัวแมมือดีดเขาดดีออก นิ้วช้ีดดีเขา
ดีดออก  นิ้วกลางดีดเขาดีดออก การดีดรวัสายเปนตน สวนมือซายใชวิธีกด ขยี้  ส่ัน กรีดเปนตน  
การกดลงบนสายทางดานซายเกดิเปนเสยีงสูงคูสองหรือคูสาม  สามารถดีดแบบประสานเสียง  มือ
เดียว สองมือไดเสียงประสานกลุมเสียง 6 เสียง สามารถใชบรรเลงเดี่ยว บรรเลงคู บรรเลงประกอบ
เครื่องดนตรีอ่ืน ประกอบการเตนรํา ละครตางๆ เปนตน 

ในยุคใกลปจจบุัน เจิง พฒันาเอกลักษณวิธีการบรรเลง และสําเนยีงเพลงแตกตางกันไป
ตามแตละทองที่ เกิดเปนสํานักตางๆ ขึ้น  มีทั้งหมด 6 สํานัก ไดแก สํานักเหอหนาน สํานักซานตง 
สํานักเฉาโจว (แตจิว๋) สํานักเคอเจีย (แคะ)  สํานักเจอเจียง สํานักมองโกล  เพลงเอกของกูเจิงที่เปนที่
นิยมเชน หยวีเ๋ฉียวเวิ่นตา (ชาวประมงคนตัดไมจํานรรจ)  หยวี๋โจวชางหวาน (ประมงขับสายัณห) 
เทียนเซีย่ตาถง (ใตฟาเดียวกนั) เยวเออรเกา (จันทรแจมฟา) เปนตน  
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 古筝是中国 古老弹弦乐器之一。早在春秋战国时期，就已盛行於陕西和甘

肃一带。战国时期己广泛流行，而于秦国尤盛，史称秦筝。据古文献记载，筝

早为“五弦筑身也”，一般认为筝是由早期的五弦发展为汉代十二弦，进而为

隋唐十三弦筝，明代增至十四，十五弦，到近代才出现了十六弦乃至现代的二

十一至二十六弦筝。 
       早期筝的表演形式主要是弹唱的筝歌。随着汉代相和歌的兴起，古筝艺术

进入了一个全新的时代，并逐步发展为六七种丝竹乐器耕相迭奏，歌手击节唱

和的形式。  
  相传早期筝与筑为同一乐器或筝源于瑟，如东汉应劭《风俗通义》：“谨

按《礼乐记》：‘筝，五弦筑身也’。唐赵璘《因话录》：“秦人鼓瑟，兄弟

争之，又破为二，筝之名自此始”。此类传说还有不少，但均属牵强，尚无证

据可考。 
1979 年，江西贵溪县仙岩春秋战国崖墓群发现两件乐器，发掘报告称

“十三弦木琴”，其中一件保存较好。长 166 厘米，琴首向下弧弯，宽 17.5 厘

米。在起弯处有两行弦孔，孔径 2、行距 3 厘米。一行七孔、一行六孔，孔距

相错；琴尾宽 15.5 厘米，有一排十三个孔。首尾两端均有凸起的横梁，可构成

长方形音箱。这件乐器的形制、系弦方式、弦数与后世筝相近，应为筝的早期

实物。 
现代筝体呈扁长方形，由框板、面板和底板构成，为中空共鸣体。里面

胶有音梁，表面呈拱形，底部开有两三个出音孔。筝的首尾部嵌有岳山，又称

前梁和后梁。筝面置弦。设有上扁下圆锥形弦轴。前梁至弦柱（又称雁足）间

为有效弦长。弦距均等。每弦由人字形、金字塔形、古泉（ 币）形或葫芦塔

形的弦柱支起，柱在面板上可移动，位置错落如雁行，以取得不同的音高。有

的柱上部有一细孔，琴弦穿孔而过，以防散落。框板用红木、紫檀、花梨木制

作，外部多镶嵌雕刻凸条花纹。面、底板采用梧桐木制，以木纹顺直、沙眼大

的沙桐为佳，如带有活疤节的发音更为脆亮。面板决定筝的音色和音量。筝柱

之材，古代多用木、竹、驼骨或象牙， 多为紫檀、花梨制木柱。 
民间常用的筝为十三弦和十六弦。经过改良的筝有十八弦、十九弦、二

十一弦、二十三弦、二十五弦等规格。品种有大筝、小筝和钢弦筝。五声音阶

定弦， 低音从 G 或 c 起始，音域达三个八度。不同地区的筝又有多种定弦

法。利用余弦的抑按，可弹奏七声音阶。大筝全长 2 米左右。小筝全长 130—
150、首宽 28、尾宽 25 厘米，筝柱高 5 厘米。 

演奏时，以右手大、食、中三指拨弦，弹出旋律、掌握节奏，用左手在

筝柱左侧顺应弦的张力、控制弦音变化，以润美音色、装饰旋律。右手有托、

劈、挑、抹、剔、勾、摇、撮等指法，左手有按、滑、揉、颤等指法，重按可

使原音增高大二度或小三度音程。可奏单音曲调或和弦，也可双手演奏，同时

发出六个音。用于独奏、重奏、器乐合奏和歌舞、戏曲、曲艺伴奏。 

近代筝在不同地区形成富有地方特色的流派，有河南筝、山东筝、潮州

筝、客家筝、浙江筝、内蒙筝六个派系。各有独特的演奏技巧和代表曲目。传

统乐曲有《渔樵问答》、《渔舟唱晚》、《天下大同》、《月儿高》等。 
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พิณวงเดือน 月琴 

พิณวงเดือน เปนเครื่องดนตรีประเภทดดีชนิดหนึ่ง ในบนัทึก “คีตานุกรม” ของสมัยฮั่นก็มี
กลาวถึงพิณชนิดนีแ้ลว  ขอความวา “พิณพระจันทร รูปรางกลม  ยอดยาว  มีสามสาย สิบสามนม1 
เปนตัวเปล่ียนเปนเสียงตางๆ ตามแบบหรวนของสมัยจิน้ทั้งหมด”  (หรวน คือเครือ่งดีดชนิดหนึง่ 
จะอธิบายถัดไป)  ในสมัยชิง คอพิณทําใหส้ันลง แตการบรรเลงคงเหมือนแบบบรรเลงในปจจบุัน  
 กลองเสียงของพิณเปนรูปทรงกลม แบน คอพิณเล็กและสั้น ความยาวทั้งตวัพิณ 62 
เซนติเมตร เสนผาศูนยกลางของพิณ 36.3 เซนติเมตร คอพิณและขอบรอบวงตัวพณิใชไมแดง ไม
จันทนประกอบขึ้นรูป ขอบรอบวงใชไมแผน 6 ช้ินตอประกอบเปนขอบรูปทรงกลม  หนาพิณและ
หลังพิณทําจากไมตนถง   ในกลองเสียงมแีทงไม 2 แทงเปนสะพานนําเสียง     มีส่ีสาย  ลูกบิดปรับ
สายสี่ตัว  ตั้งเสียงเหมือนกนั  2 เสียง  ตั้งเปนคูหา   มนีมกําหนดเสยีงเรียงตั้งแตคอพิณลงมาจนถึง
หนาพณิ มีทั้งหมด 8 - 9 ตัว ความกวางของชวงเสียงคือ คูแปดสองคู  
 การบรรเลงมือซายประคองคอพิณไวในอุงมือ นิ้วทั้งส่ีกดสายตามนมแตละตําแหนงเพื่อให
ไดเสียงตางกนั มือขวาดดีสาย วิธีการดดีมหีลากหลายเทคนิค เชน ดีด ดึง ขยุม กล้ิง รัวกล้ิง กด ส่ัน 
กรีด  การวากลอนเปนตน 
 ในยุคป 50 มีการพัฒนาพณิวงเดือนใหเปนพิณคอกวาง ยาว 67 เซนติเมตร มีนม 18 – 24 
นม  ตั้งสายเปนเสียง ซอลต่ํา โดต่ํา ซอลกลาง โดกลาง ความกวางของชวงเสียงคือ ซอล ถึงเสียงสูง
คู 16 ของเสียงโด  สายพิณใชเสนไหม สายไนลอน หรือไนลอนพันลวด  ที่นิยมวาเสียงที่ไพเราะคอื
สายไนลอนพนัลวด      
 ยุคป 80 ปรับปรุงคอพิณใหยาวขึ้น  ความยาว 80 เซนติเมตร  การรอยสายพณิไมเปลี่ยน
ตําแหนง  แตเพิ่มจํานวนนม เปน 30 นม ภายในกลองเสียง เพิ่มสะพานที่เปนตวันําเสียงวางเปนแนว
ขวางอีก  2 กาน ตั้งสายเหมอืนเดิมคือ ซอลต่ํา โดต่ํา ซอลกลาง โดกลาง  
 พิณวงเดือนมพีัฒนาการมาจากหรวน  ไดรับความนิยมอยางมากในสมยัจิ้น  ไมเพยีงแตเปน
ที่นิยมในหมูชาวฮั่นเทานั้น พิณวงเดือนยังไดรับความนยิมชมชอบจากชนชาติกลุมนอยตางๆ อยาง
กวางขวาง เชน ชาวอ๋ี ชาวแมว ชาวตง ชาวปูอี ชาวไป ชาวฮานีเปนตน ดวยววิัฒนาการอันยาวนาน 
พิณวงเดือนรับใชใหความบันเทิงกับผูคนมาตลอด โดยใชบรรเลงเดี่ยว บรรเลงประสม บรรเลง
ประกอบการเตนรํา  อุปรากรเปนตน  
 นับตั้งแตสมัยจิ้น พณิวงเดอืนไดรับความนิยมเรื่อยมา  ดวยรูปลักษณทรงกลมเหมือน
พระจันทรเต็มดวงนีเ้อง จึงเรียกชื่อวา “พิณพระจันทร” มาตั้งแตสมัยถัง  ในยุคแรก ๆ มีเสียงและ

                                                 
1 เคร่ืองดนตรีจําพวกเครื่องดีดจะใชซี่ไม หรือโลหะฝงหรือเลี่ยมเปนระยะหางกัน  จากหางมากใหเสียงต่ําสุดลดหลั่นไปเรื่อยให
เสียงสูงขึ้น  โดยจะฝงหรือเลี่ยมซี่ไมดังกลาวนี้ไวที่ดามจบัเพื่อกดสายใหนาบลงไปกับซี่ไมแตละอันเพื่อบรรเลงเปนเสียงสูงต่ําเกิด
เปนเสียงดนตรีขึ้น สวนประกอบนี้ภาษาจีนเรียกวา ผ่ิน (品)  สําหรับในภาษาไทยจะเรียกสวนนี้วา “นม”  
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รูปรางคลายหรวน พัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเรื่อยมา  จนถึงสมัยชิง มีวิวัฒนาการที่เปนเอกลักษณ
ของตัวเอง  คอพิณสั้นลง ไมสลับซับซอนเหมือนหรวน  ทําใหมีความแตกตางจากหรวนอยางเห็น
ไดชัด ไดรับความนยิมอยางแพรหลาย  
 ในสมัยถังพณิวงเดือนแพรกระจายสูญี่ปุน ปที่ 30 แหงศตวรรษที่ 19 ไดรับความนยิมสูงสุด 
ชวงสงครามโลกครั้งที่สอง  ดวยความเกลียดชังคนจนีและเปนคูสงคราม ญี่ปุนหามคนในชาติเลน
พิณวงเดือน  แตหลังสงครามสงบลงก็กลับมานิยมอีกครั้ง   
 พิณวงเดือนในยุคนี้นยิมใชบรรเลงประกอบการขับลําของเสฉวน ซ่ึงเปนศิลปะดนตรีที่
วิวัฒนาการมาจากการรองเพลงพื้นเมือง จนกลายมาเปนรูปแบบการแสดงขับลําในสมัยจักรพรรดิ
เฉียนหลงแหงราชวงศชิง  ไดรับความนยิมชมชอบเปนอยางมากในบริเวณมณฑลเสฉวน    กอนยุค
ปลดปลอย ศลิปนจะบรรเลงพิณวงเดือนตามโรงน้ําชา หรือตั้งเปนโรงดนตรีขึ้นตามถนนหนทาง
ทั่วไป บรรเลงรวมกับผีพา จงึเปนที่มาของชื่อเรียก การขบัผีพา หรือ การขับพิณวงเดือน 
 เพลงเอกของพิณวงเดือนเชน ไปวานสี-โหยงซือกัว้ตาเจียง (ลานราชสีหขามหานที) 
กวาตี้ฟง (วายพุัด) เหยหมากั้วเหอ (มาปาขามคลอง)  อ๋ีตุยเออ (หานคู) เปนตน 

 
月琴，弹弦乐器，唐代已有月琴之名。来陈旸《乐书》：“月琴，形圆

项长，上按四弦十三品柱，象琴之徽，转轸应律，晋阮咸造也”。其形制与阮

相近。清代，琴颈缩短，演变为现代的样式。 
音箱呈满圆形，琴颈短小。全长 62、音箱直径 36.3 厘米。琴颈和音箱边

框用红木、紫檀木制，边框用六块规格一致的木板胶接而成。面板和背板桐木

制。箱内置两道音梁，支两个音柱。四轴，四弦，每两弦同音，五度定弦。琴

颈和面板上设八或九个品位。音域两个八度。 
演奏时，左手持琴按弦，右手执拨弹奏，技巧有弹、拨、撮、滚、扫

滚、按、颤、滑、吟等，用于京剧、楚剧等戏曲伴奏。 
  本世纪五十年代，改革制成宽颈月琴。长 67 厘米。十八至二十四品，定

弦 g、d1、g1、d2，音域 g—c4。琴弦用丝弦、尼龙弦或尼龙缠钢丝弦。以钢丝

尼龙弦的效果 好。 
   八十年代制成长杆月琴，长 80 厘米，缚弦下移，增置弦码，音箱内横音

梁间增置两条竖音梁。三十品，定弦 g、c1、g1、c2。 
月琴：我国汉、彝、苗、侗、布依、白和哈尼等族人民共同喜爱的弹弦

乐器。历史久远，流传广泛，音色清脆，常用于独奏、民间器乐合奏、歌舞、

戏曲和说唱音乐伴奏。  
自晋代起就在民间流行，约从唐代起就有月琴之名，取其形圆似月、声

如琴。当时和阮相似，后来逐渐变化，清时月琴就与阮完全不同了，比阮简

化，琴杆变短，音箱呈满圆形， 而且在各族人民中广泛流传。 
我国的月琴在唐代传入日本，19 世纪 30 年代达到 盛时，期，遍及一

般人家。第二次世界大战时，月琴在日本被禁，战后才又恢复。 
月琴常用于说唱音乐四川清音的伴奏。这种曲艺形式是清乾隆年间由民

歌小调发展而成的，深为四川人民所喜爱。解放前，艺人多在茶馆坐唱或在街

头即地作场演唱，用琵琶或月琴伴奏，故也称“唱琵琶”或“唱月琴”。 
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月琴曲：《百万雄狮过大江》. 《刮地风》、《野马过河》、《一对

鹅》。 
 

หรวน 阮 
 

  หรวน เปนเครื่องดีดกลองเสียงกลม มี 12 นม มีสาย 4 สาย ดีดดวยเล็บปลอมหรือใชที่ดีด
ลักษณะเปนแผนบางๆ สามารถใชบรรเลงเดี่ยว บรรเลงรวม และใชเปนเครือ่งดนตรีบรรเลง
ประกอบการขบัรอง  สามารถถายทอดศิลปะอารมณเพลงไดมากมาย       
  ความเปนมาของหรวน  
  หรวน เดิมเปนเครื่องดนตรขีองกลุมชนแถบเอเชียตะวนัออก  เผยแพรเขาสูประเทศจีนโดย
ผานกลุมชนและดินแดนที่ช่ือ Kucina ปจจุบันคือเขตปกครองตนเองเวยอูร ซ่ึงเปนหนึ่งในชนกลุม
นอยของจีน ในสมัยฮ่ันเรยีกหรวนวา “ผีพา”  
  ในสมัยฮ่ัน มีเครื่องดนตรีที่ดีดบนหลังมาแพรกระจายเขาสูประเทศจีน  ในปที่ 2 แหงรัช
สมัยพระเจาฮัน่อูตี้ (ค.ศ.115) ราชทูตจางเชียนเชื่อมสัมพันธไมตรีกับประเทศอูซุนกวอ (ปจจุบันคือ
ชนกลุมนอยอุสเบค) ราชวงศอูซุนสมรัสกับราชวงศฮั่น กอนที่องคหญิงแหงอูซุนจะอภิเษกสมรส 
พระเจาฮัน่อูตีม้ีพระบรมราชโองการใหชางทําเครื่องดนตรีประดิษฐเครื่องดนตรี โดยดแูบบอยาง
จาก เจิง  ฉิน จู และโวคงเพือ่ใหเปนเครื่องดนตรีที่สามารถใชบรรเลงบนหลังมาได  เครื่องดนตรีที่
เกิดขึ้นใหมนีม้ีกลองเสียงกลม กานตรง 12 นม 4 สาย ซ่ึงก็คือรูปรางสมบูรณในยุคเริ่มตนหรวน
นั่นเอง แตในสมัยนั้นเรียกกนัทั่วไปวาผีพาแหงแควนฉนิ  
  ในสมัยตงจิน้ (ค.ศ.317 - 420) ในบรรดาคตีกรนักบรรเลงหรวนสํานกั “จูหลินชีเสียน” มี
ช่ือเสียงและชืน่ชอบดนตรีประเภทนี้มาก  เทคนิควิธีการบรรเลงของคีตกรทานนี้เปนแบบแผนของ
การบรรเลงหรวนมาจนปจจบุัน ดวยเหตทุี่ผูคนยกยองจูหลินชีเสียนอยางมาก หรวนจึงเปนที่นยิม
แพรหลายไปทั่วประเทศจีน  เปนเครื่องดนตรีหลักที่ใชบรรเลงเดีย่ว บรรเลงรวม บรรเลง
ประกอบการขบัรองในสมัยนั้น แตหลังจากสังคมจีนเกิดความวุนวายในชวงการปฏิวัติวัฒนธรรม  
หรวน จึงขาดการสืบทอดไปชวงระยะหนึ่ง  
  บนรอยสลักผนังถํ้าที่หุบเขามายจีซาน มณฑลกานซู และภาพเขียนฝาผนังยุคเปยเวยของกัว
หวง  พบวาหรวนในสมัยโบราณกับหรวนในสมัยปจจุบนัมีรูปรางคลายคลึงกัน 
  สวนประกอบของหรวน  
  หรวน ประกอบขึ้นดวยสวนประกอบสําคัญคือ สวนหวั สวนคอ สวนลําตัว ลูกบิด มือจับ
สาย และสายพิณ   
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  สวนหวัและคอของหรวนใชไมเนื้อแข็งสองทอนตอกัน ดานหวัของหรวนแกะสลักเปนรูป
ตางๆ ตามความนิยมของแตละพื้นเมือง  กานของหรวนเปนที่ติดนม หรวนมีทั้งหมด 24 นม (สวน
คอ  12 นม และสวนที่ตดิบนหนาหรวน 12 นม)  โดยใชมาตรฐานเสียง 12 เสียงในการติดนม  
  ลําตัวของหรวนเปนรูปทรงกลมแบน  ทําดวยไมขึ้นรูปเปนกรอบวงกลม ใชไมแผนตี
ประกบหนาหลัง  ที่หนากลองเสียงมีมือจบัสายและรูรอยสาย ลูกบิดม ี4 ตัว นอกจากจะใชลูกบิดไม
ธรรมดาแลว ยงัสามารถใชลูกบิดโลหะเกลยีว  สายหรวนใชสายลวด  สายลวดหุมเปนตน 
  วัสดุที่ใชประกอบหรวนเหมือนกันกับทีใ่ชประกอบผีพา  สวนคอของหรวนใชไมตวนมู 
หรือไมหยางมู  ดานหนาหลังของสวนกลองเสียงใชไมแผนที่ทําจากไมถงมู  แผนไมติดนมใชไม
หงมู ลูกบิดใชไมหงมู  ไมหวงหยาง หรือไมหวงฉาน เปนตน  รูปทรงกลมของกลองเสียงตอง
ประกอบใหไดทรงกลมจริง ๆ แผนไมหนาหลังกลองเสียงตองขัดใหเรียบ    คอของหรวนทาบและ
ติดสนิทตรงบริเวณกลางหนากลองเสียง  ความหางของนมแตละตวัมีระยะหางลดหลั่นไปเรื่อย ๆ 
เพื่อใหไดเสียงจากต่ําไปสูง      
  การตั้งเสียง 
  หรวนแบงตามลักษณะรูปรางๆ ได 3 ชนิดคือ หรวนใหญ หรวนกลาง และหรวนเล็ก 
นอกจากนี้ ยังมีหรวนอกีชนดิหนึ่งมีเสยีงต่าํ เรียก หรวนทุม การตั้งสายและชวงเสียงของแตละชนดิ
ไมเหมือนกัน การทําหนาที่ของหรวนแตละชนิดในวงกต็างกัน  หรวนใหญ หรวนกลาง หรวนเลก็
ตั้งสายเปนคูหา แตหรวนทุม ตั้งสายเปนคูส่ี   
  สวนหรวนที่เลนกันตามพืน้บานตั้งสายไมแตกตางกัน ทัง้ยังไมเปนแบบแผนชัดเจน ในวง
ดนตรีพื้นเมือง หรวนใหญ หรวนกลาง หรวนเล็ก ระหวางสายแตละสายลวนตั้งสายเปนคูหา ไดแก 
หรวนเล็ก ตั้งสายเปน โด ซอล เร ลา  หรวนกลาง ตั้งสายเปน ซอล เร ลา มี  หรวนใหญตั้งสายเปน 
โด ซอล เร ลา  สวนหรวนทุมตั้งสายเปนคูส่ี  คือ มี ลา โด ซอล  ชวงเสยีงที่ใชบอย  หรวนเล็กคือ โด
ต่ํา ถึง ลาสูง 3 ขั้น หรวนกลางคือ ซอลถึง มีสูงสามขั้น หรวนใหญคือ โด ถึง ลาสูงสองขั้น  หรวน
ทุมคือ มีต่ํา ถึง มี  
 การบรรเลงรวมวง หรวนเล็กมีเสียงสูง กังวาน ใส มักใชบรรเลงประกอบการแสดงและขับ
รอง 
 หรวนกลางจัดเปนเครื่องดนตรีเสียงกลาง   มีเสียงเบานุมนวล สงบ ไพเราะดั่งบทกวี มีเสียง
คลายคลึงกับ พิณฉิน (จะอธิบายเรื่องพิณฉินในอันดับถัดไป) การบรรเลงรวมวงทําหนาที่ดําเนิน
ทํานองหลัก  มีความสามารถพิเศษในการควบคุมและเปลี่ยนแปลงจังหวะ สรางความโดดเดนใหกบั
เพลงไดดี ในการบรรเลงรวมวงหากใชหรวนกลางสองตวับรรเลงคูกัน จะทําใหเสียงกลุมเครื่องดีด
เสียงกลางที่สมบูรณมาก 
  หรวนใหญมีเสียงต่ํากวาหรวนกลางเปนคูหา  มีน้ําเสยีงทุม หนักแนน มีพลัง คลายกับวิโอ
ลาของตะวันตก  การบรรเลงทํานองในวงมักดดีทํานองคูลอกันไปเปนเสียงคูแปดกับหรวนกลาง 
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สามารถเนนทํานองและจังหวะที่มีความดดุันรอนแรงไดเปนอยางด ี  นอกจากนี้  หรวนกลางและ 
หรวนใหญยังเหมาะที่จะใชบรรเลงเดี่ยว บรรเลงคู  หรือบรรเลงประกอบกับเครื่องดนตรีอ่ืนไดดวย
เชน ปส่ัวนา ซอเออรหู ซอปานหู ขลุยเปนตน  ในวงดนตรีพื้นเมืองนิยมใชบรรเลงคูกันเปนกลุม
บรรเลงสองเสียง หรือสามเสียง  สรางเสียงที่หนักแนนใหกับวงดนตรี  ในวงดนตรีประกอบ
อุปรากรจีนกน็ิยมใชหรวนใหญและหรวนกลางเปนเครือ่งดนตรีหลักเชนกัน 
 หรวนทุม คือหรวนที่มีเสยีงต่ํา ทุม ลึก  ในวงดนตรีพื้นเมือง หรวนทุมทําหนาที่เปนเครื่อง
ดนตรีบรรเลงประกอบกับเครื่องดนตรีอ่ืน บรรเลงดําเนินทํานองหลักเทานั้น วงดนตรบีางวง  นยิม
ใชหรวนทุมบรรเลงแทนเสียงเครื่องสีกลุมเสียงต่ํา 
       วิธีการบรรเลงหรวน เดมิทีไมซับซอนมากนัก บรรเลงงาย ๆ แตดวยววิัฒนาการที่ยาวนาน 
การบรรเลงหรวนไดพัฒนาการเทคนิควิธีการบรรเลงที่ยากขึ้น และเปนแบบแผนมากขึ้น  เหน็ได
จาก การที่มีการศึกษาการบรรเลงหรวนในฐานะเครื่องดนตรีเอกของนักศึกษาวิชาดนตรี เพลงเดีย่ว
ที่ใชหรวนใหญและหรวนกลางบรรเลงก็เกิดขึ้นใหมมากมาย ปจจุบันดวยคุณูปการในการ 
สรางสรรคและสืบทอดของคีตกวี การดีดหรวนมีกลเม็ดเด็ดพรายมากมายที่นอกเหนือจากการดดี
เขาดีดออกธรรมดา เชน นิว้กอยดดี นิว้หวัแมมือดีด นิ้วกลางดีด การเกี่ยว กรีด วน เฉียด แบง เขยา 
กวาด กล้ิงเปนตน สวนมือซายก็มีวิธีการบรรเลงมากมายที่นอกเหนือจากการกดธรรมดา เชน การตี 
ชัก โหย ผลัก ดึง สัก เปนตน ทําใหหรวนมพีัฒนาการและเปนทีน่ิยมมากยิ่งขึ้น 
 เพลงเอกของหรวนเชน  เสียนหยวนิเหยเฮอ (กระสาขาวในมานเมฆ)  ไปเยวถิง (ศาลาไหว
จันทร)  ซือลูถัวหลิง (กระดิ่งอูฐล่ันผานทางสายไหม) เสี่ยวมูหมิน (ชนเล้ียงสัตว)  ฮวาฮุย (ชุมนมุ
บุปผา) เปนตน 
 
  阮：音箱圆形，十二个音柱，四弦，用假指甲或拨片弹，可用于独奏、

重奏和歌舞伴奏或参加民族乐队演奏，有丰富的艺术表现力。  
 
阮的历史 

阮源于中亚，通过龟兹传入我国，在汉时称为秦琵琶。 
汉时，有众多的马上乐器传入我国，汉武帝元鼎二年（公元前  115

年），张骞出使乌孙国（今乌孜别克民族），乌孙王昆弥与汉通婚，乌孙公主

出嫁前，汉武帝命懂得音乐的工匠参考琴、筝、筑、卧箜篌等创制了一种能在

马上弹奏的乐器，圆形音箱、直柄、十二柱、四弦，这种乐器便是阮，当时称 
“秦琵琶”。 
   东晋（317～420）“竹林七贤”中的阮咸是杰出的音乐家， 喜弹奏这

种乐器，他当时弹奏的已是趋于定型的阮了。由于阮咸善弹和当时社会对竹林

七贤的崇尚，这种乐器一时风行全国各地，成为独奏、合奏或为相和歌伴奏的

主要乐器。后来因为社会动乱，阮曾一度失传。 
   在甘肃麦积山石窟浮雕和敦煌北魏壁画上，可以见到阮的造型与现在的

形制相似。 
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阮的结构 
阮由琴头、琴颈、琴身、弦轴、山口、缚弦和琴弦等部分组成。 

  琴头和琴颈是用两块硬质木料胶合而成，琴头顶端多饰以民族风格的雕

刻，琴颈上粘有指板，指板上嵌有 24 个音品，品按十二平均律装置。 
  琴身是一个呈扁圆形的共鸣箱，由面板、背板和框板胶合而成。在面板上

胶有缚弦和开有出音孔。弦轴有 4 个，除用普通弦轴外，也可用齿轮铜轴。琴 
弦使用丝弦、肠衣弦或金属弦。 
  制作阮，所用材料大致和琵琶相同。琴颈和琴身框板，还可使用椴木或杨

木。面背板都使用桐木。指板用红木。弦轴可用红木、黄杨或黄檀等。琴身的

圆度应准确，面背板平整光滑，琴颈和琴身在一个平面上，各部胶接严密牢

固，音品间距准确，表面涂漆匀净、木纹清透。 
 
阮的定弦 
        各种阮的定弦及音域均不相同，在乐队中的作用也不一样。大、中、小阮

以五度关系定弦，低阮以四度关系定弦。 
  根据阮的大小可分为大阮、中阮、小阮三种，还有一种叫低阮。 
  民间流传的阮，定弦很不统一。在民族乐队里，大、中、小阮都以五度关

系定弦，它们分别为：小阮（C、g、d1、a1），中阮（G、d、a、e1），大阮

C、G、d、a，低音阮以四度关系定为（E1、A1）、D、G。常用的音域是：小

阮从 C～a3，中阮从 G～e3，大阮从 C～a2，低音阮从 E1～e。 
  在这族乐器中，小阮是高音乐器，发音清脆、明亮，在乐队中常担任演奏

曲调。 
  中阮为中音乐器，音色恬静、柔和、富有诗意，与秦琴相似，在合奏中常

担任演奏旋律或描句，具有动人的效果；担任伴奏时，丰富的节奏变化能突出

乐曲的特点，在乐队中采用两个以上中阮分部演奏和声，会使弹拨乐器组的中

音声部更为丰满。 
  大阮比中阮低五度，是次中音乐器，发音坚实、雄厚而有力，与西洋乐器

大提琴相似，在乐队中演奏旋律时，常与中阮作八度结合，以加强中玩效果，

流畅的琶音 适宜映衬抒情的旋律，演奏单音或和弦时，，能加强节奏、烘托

出乐曲热烈奔放的效果。中阮和大阮，既适于独奏，也适于合奏或伴奏。在民

族乐队中，常用来组成双音或三音和弦等各种音型，以加强整个乐队的演奏效

果。它常给二胡、板胡、笛子和唢呐等乐器伴奏。在京剧和其他地方戏曲中，

也常用到中阮和大阮。 
  低阮是低音乐器，发音深沉而低厚，犹如西洋乐器低音提琴，在民族乐队

中，低阮只用于演奏和声的节奏或是经过简化的曲调。有些乐队还将它作为低

音拉弦乐器使用。  
阮的演奏技巧，原来比较简单。随着乐器的改革，如今逐步得到丰富。近

年来，我国许多音乐学院先后开设了阮的专业本科，大阮和中阮的独奏曲也相

继涌现。目前，经过演奏者的继承、实践、移植和创造，右手的指法已有弹、

挑、勾、抹、扣、划、轮、拂、分、摇、扫、滚等 30 多种，左手指法也有泛、

打、带、滑、推、拉、吟、纹等 10 多种，显著提高了阮的艺术表现力。 
 阮曲 《闲云野鹤》《拜月亭》《丝路驼铃》《小牧民》《花会》 
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พิณฉิน秦琴   
         พิณฉินมีวิวัฒนาการมาจากพณิกลอง (กลองเสียงของพิณชนดินี้ เดิมเปนกลองไมทรงกลมขึง
หนังใชเปนกลอง ตอมาพัฒนามาเปนเครื่องดีด)  มีโครงสรางคลายกับหรวน แตกลองเสียงเล็กกวา 
ดามพิณยาวกวา กลองเสียงของพิณมีรูปรางหลากหลาย  ภาพสลักในถ้าํกัวหวงโมหมายเลขที่ 220 มี
ภาพสลักพระโพธิสัตว อุมเครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง  มีลักษณะคลายหรวน กลองเสียงคลายกับพิณฉนิ
ในปจจุบนั แตดามพิณสั้น 

สวนประกอบของพิณฉินประกอบดวย ตัวพิณ ดามพิณ (หรือดามพิณ) ลูกบิด และสายพิณ   
ลําตัวพิณก็คือกลองเสียงนั่นเอง  ขอบของกลองเสียงใชไมแผน 6 – 8 แผนเรียงตอกัน มี

รูเจาะทะลุบนลางตรงกันเพือ่เสียบกานพณิ  หนาและหลังของกลองเสียงปดทับดวยไมถงมูแผน
บางๆ ประกอบขึ้นเปนกลองเสียง  บางประกอบเปนรูปทรงกลม รูปทรงดอกเหมย 6 เหล่ียมหรือ 8 
เหล่ียม 

ดามหรือกานของพิณยาวและแคบ  ทําจากไมเนื้อแข็ง ฝงนมไวในเนือ้ไม  สวนหวัของพิณ
แกะสลักเปนรูปดอกเหมย  รูปหรูอ้ี  1  หรือรูปพล่ัว ดานบนอาจประดับประดาดวยกระดูกสัตวหรือ
งาเพื่อความสวยงาม  ลูกบดิทํามาจากไม หรือตะปูเกลยีวโลหะพิณฉนิทั่วไปมีสายทั้งหมด 3 สาย 
หรือ 4 สาย  ปจจุบันนยิมเลนชนิดสี่สาย ใชสายไหม หรือสายลวด ใชไมดีดดีดสาย      

ที่มณฑลกวางตุง มีพิณฉินทีห่นากลองเสียงขึงดวยหนัง ที่นิยมคือหนังงู หนังแกะ หนังววั 
ที่หนากลองเสยีงใชหยองเปนตัวนําเสียง ใชสายลวด ทําใหไดเสยีงที่ใสและยาว     

พิณฉินแตเดิมใชเปนเครื่องดนตรีในบริเวณมณฑลกวางตุงเทานั้น ปจจุบันเปนที่นยิม
กวางขวาง  ใชเปนเครื่องดนตรีบรรเลงในวงดนตรีพืน้เมอืง และวงดนตรีประกอบอปุรากรจีนทั่วไป 
การตั้งสาย 
 การตั้งสายพิณฉินตั้งเปนเสียงคูหา มีชวงกวางของเสียงเปน ซอล – มสูีง(3ชวงคูแปด) เปน
เครื่องดีดในกลุมเสียงกลาง 

                                                 
1

 หรูอี้ (如意)คือภาชนะชนิดหนึ่ง หัวเปนรูปเมฆ คอนขางงอ  ใชสําหรับชมความงาม พรอมเปนสัญลักษณแสดงถึงความเปนสิริ
มงคล 
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 พิณฉินบางทองที่มีทั้งสองสาย สามสาย และสี่สาย การตั้งสายแตละสายคือเสียงคูหา  พิณสี่
สายจะตั้งเปนเสียงเดียวกนัสองคู  ปจจุบนันิยมใชพิณชนดิมีสามสาย  การตั้งสายคือ ซอล โด ลา  มี
นมทั้งหมด 19 นม  เรียงลําดบัตามเสียงมาตรฐาน 12 เสียง  ชวงกวางของเสียงคือ ซอล – มีสูง (สาม
ชวงคูแปด) 
 เสียงของพิณฉนิกังวานใส นุมนวล บรรเลงรวมกับเครื่องดนตรีอ่ืนไดอยางกลมกลืน 
เนื่องจากเปนเครื่องดีดที่มีเสียงกลาง ปจจบุันนิยมใชในวงดนตรีพืน้เมอืงของกวางตุง เฉาโจว  ทั้งยัง
นิยมใชเปนเครื่องดนตรีบรรเลงประกอบเครื่องดนตรีอ่ืนๆ และดนตรีประกอบการแสดงละคร 
อุปรากรตางๆ ดวย 
 ในวงดนตรีพืน้เมืองกวางตุง  การบรรเลงเกาหูฉิน (ซอสูง) และหยางฉนิ (ขิม)  พิณฉนิเปน
เครื่องบรรเลงประกอบที่ขาดเสียมิได  โดยเฉพาะชวงเสียงดนตรีที่แสดงถึงความนุมนวล  งดงาม  
ใชพิณฉนิบรรเลงประกอบ จะใหเสียงที่ไพเราะนาฟงยิ่งนกั    
 ในวงดนตรีพืน้เมืองทั่วไป นิยมใชพณิฉินบรรเลงประกอบกับการบรรเลงเดี่ยวของขลุย 
และซอเออรห ู ทําหนาที่บรรเลงทํานองประสานเสียง ใหจังหวะ  และยังบรรเลงสอดแทรกทํานอง 
ทางเก็บ แตไมนิยมบรรเลงเพลงหรือทํานองชวงเสียงสูง  
 
  秦琴：由古时的“弦鼗”发展而来，结构和阮相似，共鸣箱小于阮和月

琴，但琴杆较长，琴箱形状多种，敦煌莫高窟第 220 窟有一飞天合奏图，其中

一飞天手抱花边阮，琴箱已与今日之秦琴相似，但琴杆较短。秦琴包括琴身、 
琴杆、琴头、弦轴和琴弦等部分。 

琴身即共鸣箱，由 6 块或 8 块硬质的弧形木板胶接成琴框，上下开有插琴

杆的洞眼，琴框两面蒙以桐木薄板而成共鸣箱。琴箱呈梅花形、圆形、六角形

或八角形。 
琴杆窄而长，一般多用色木等硬杂木制作，上面嵌有音品。 

  琴头刻成梅花、如意、铲头形，上面有的还嵌以骨花。 
  弦轴使用琴杆木料或齿轮铜轴。 
  琴弦有两弦、三弦或四弦的几种，现多使用三弦秦琴，用丝弦或钢丝弦，

演奏时使用拨子弹奏。  
  在广东，还有根据秦琴并结合西洋乐器班卓改革而成的皮鼓琴。它是在琴

身面板的中央蒙蟒皮或牛、羊皮，皮面上用琴马架弦，使用钢丝弦。皮鼓琴因

面板上有皮膜和使用钢丝弦，所以发音响亮，余音较长，很有特色。 
  秦琴以前只用于演奏广东音乐，现广泛用于地方戏剧伴奏、民族乐队。 
 
定弦和音域 
        秦琴以五度音程定弦，音域 g～e3，是结合高、低音乐器的中音乐器。 
  秦琴有两弦、三弦或四弦的几种，不论两弦或三弦的，都以五度音程定

弦，四弦的是每两根定为同度音。现在乐队中使用的多为三弦秦琴，音高定为

（g、d1、a1），共有 19 个音品，按十二平均律排列，音域从（g～e3）。  
秦琴的音色明亮、柔和，与别的乐器合奏，音响协调，是结合高、低音乐

器的中音乐器。现多用于广东音乐、潮州大锣鼓和民族乐队，也作为各地方剧 
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种的伴奏乐器。 
  在广东音乐中，秦琴是配合高胡或扬琴必不可少的伴奏乐器。尤其是表现 
轻柔、优美的旋律时，有着较好的效果。 
  在民族乐队中，秦琴常为苗子、二胡等旋律乐器配奏，担任伴奏部分的节

奏与和声部分的声部，或附会其他乐器演奏部分曲调，但很少使用高音。 
 

หลิ่วฉิน柳琴 
 
หลิ่วฉิน เครื่องดีดในกลุมผีพาที่มีความโดดเดนที่สุด รูปลักษณะและสวนประกอบของ

เครื่องดนตรีชนิดนี้คลายกับผีพามาก  แตมีขนาดเล็กกวา  โดยมีความยาวทั้งลําตวั 65 เซนติเมตร ทํา
จากไมหล่ิว (ไมตนหลิว) มีส่ีสาย รูปรางเหมือนใบหลิว จึงมช่ืีอเรียกอีกชื่อวา พณิใบหลิว  
นอกจากนี้ยังมช่ืีอเรียกอื่น ๆ อีก เชน พิณหลิววงเดือน  ผีพาพื้นเมือง   ผีพาบาน  ขาเหล็กเปนตน  
วิธีการบรรเลงก็คลายกับผีพา แตใชไมแผนเหลาบางดีด  (ผีพาติดเล็บปลอมที่นิ้วดดี)   

หล่ิวฉิน ในอดีตเปนเครื่องดนตรีพื้นเมือง นิยมเลนกนัแถบบริเวณมณฑลอันฮุย ซานตง 
และเจยีงซู  ใชบรรเลงประกอบการแสดงอุปรากรพืน้บานตามทองถ่ินตางๆ เชน ละครซื่อโจว 
ละครหล่ิวฉิน เสียงของหลิ่วฉินดังกังวาน เสียงสูงมีพลัง ใหอารมณและบรรยากาศความเปน
พื้นเมืองไดชัดเจนยิ่งนัก  ดวยววิัฒนาการที่ยาวนาน หล่ิวฉินพัฒนารูปแบบการบรรเลงจนถึงขั้น
บรรเลงเพลงเดี่ยว และใชเปนเครื่องดนตรกีลุมเครื่องดีดเสียงสูงในวงดนตรีจีนโบราณอีกดวย 

หล่ิวฉินในยุคแรก ๆ ประกอบขึ้นดวยสวนประกอบงายๆ มีสายที่ทําดวยสายไหมสองสาย 
มีนม 7 นม  ชวงเสียงไมกวางมาก คือมีเพียงชวงเสียงครึ่งคูแปดเทานั้น และไมนิยมเปลี่ยนระดับ
เสียง ในยุคแรก ๆ นัน้ ลําตวัของหล่ิวฉินมขีนาดใหญ เวลาบรรเลงใชไมใผกระบอกเล็ก ๆ สวมไวที่
นิ้วช้ี  แลวใชนิ้วหวัแมมือหนีบใหแนน  ดีดสายเขาออกโดยใชแรงจากขอมือ รูปแบบการบรรเลง
งาย ๆ ตอมาดวยเหตุที่ไมไผแตกหกังาย จึงใชเขาววัเปนไมดีดแทน 

หล่ิวฉิน ไมเพียงมีรูปรางคลายคลึงกับผีพา  วิธีการบรรเลงก็ไมแตกตางกันมาก เพียงแต
หล่ิวฉินใชไมดีดเทานัน้ การบรรเลงหลิ่วฉิน จะวางในแนวตั้ง กอดไวในออมแขน มือซายถือพิณ 
นิ้วมือกดสาย มือขวาดีดโดยใชไมดีดทีท่ําจากไมไผหรือเขาสัตว ใชนิ้วหวัแมมือกับนิ้วช้ีจับไมดีด  
วิธีการบรรเลงผีพาในบางทองที่คลายคลึงกับการบรรเลงหรวน 

ปลายป 1958 คีตกวจีีนหวางฮุยหราน รวมมือกับชางทําเครื่องดนตรีประดิษฐหล่ิวฉนิแบบ
ใหมขึ้น เพิม่สายเปนสามสาย มีนมเพิ่มขึน้จากเดิม 7 นมเปน 24 นม ทําใหชวงเสียงเพิ่มมากขึน้ 
สะดวกในการเปลี่ยนระดบัเสียงในเวลาบรรเลง   น้ําเสียงใส ชัดเจนขึน้กวาเดิม  ในยุคป 70 หวางฮุย
หรานไดประดิษฐคิดคนหล่ิวฉินขึ้นใหมอีกครั้ง  โดยประดิษฐหล่ิวฉนิที่มีส่ีสาย และเพิ่มนมมากขึน้ 
ทําใหชวงเสียงเพิ่มมากขึ้น  แตที่สําคัญที่สุดคือ มีการปรับเปลี่ยนมาใชไมไผเปนรางนม  ใชสายลวด
แทนสายไหม  การเดินทางอนัยาวนานของหลิ่วฉินแบบเกากวา 200 ปจบสิ้นลง  หล่ิวฉินพัฒนาขึ้น
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เปนเครื่องดนตรีที่ใชบรรเลงเดี่ยว และไดรับความนยิมมากขึ้น พลิกประวัตศิาสตรหนาใหมนับแต
นั้นเปนตนมา 

ปจจุบันหล่ิวฉนิมีบทบาทในวงการดนตรีจนีอยางมาก ในวงดนตรีพื้นเมืองจัดเปนเครื่องดีด
กลุมเสียงสูงที่สําคัญ และดวยเหตุทีห่ล่ิวฉนิเปนเครื่องดนตรีที่มีเสียงดงั  จึงมักใชเปนเครื่องบรรเลง
ดําเนินทํานองหลักของวง  และดวยเหตุที่มีเสียงดัง ยากที่จะถูกกลบเสียงจากเครื่องดนตรีอ่ืนได 
เพลงที่ตองการแสดงลีลา อวดฝมือ อวดทาํนองเพลง จึงมักใชหล่ิวฉินเปนเครื่องดําเนินทํานองหลดั
ดังกลาว  หล่ิวฉินยังมีเสียงคลายกับเครื่องดนตรีตะวันตกชื่อ แมนโดลนิ Mandolin ซ่ึงนิยมนํามาใช
บรรเลงรวมในวงออรเคสตราของจีนอยางมาก 

เทคนิควิธีการดีดหล่ิวฉนิ มือขวานอกจากการดีดเขาออกธรรมดาแลว ยังมเีทคนคิแพรว
พราวมากมาย เชน ดดีเดีย่ว  ดีดคู  กวาด วนเปนตน สวนมือซายนอกจากจะกดสายธรรมดาแลว ยังมี
เทคนิคมากมายเชนกนั เชน ตีสาย ผลัก ดึง ประ เปนตน เทคนิคตางๆ คลายคลึงกับการดีดผีพา และ
ดวยเหตุทีห่ล่ิวฉินมีความสามารถพิเศษในการดีดใหเกดิเปนกลุมเสียงพรอม ๆ กัน  เสียงที่ไดเปน
ธรรมชาติ ชัดเจน เปนที่ตองหู เมื่อดดีเพลงที่มีอารมณรอนแรง หล่ิวฉินก็สามารถดีดใหเกิดเปนเสียง
ไดอยางดุดันและรอนแรง แตในขณะทีเ่มื่อตองการเสียงที่ออนโยน นุมนวล งดงาม ก็สามารถ
บรรเลงไดอยางลึกซึ้งถึงอารมณ 

เพลงเดี่ยวหล่ิวฉิน เชน มูเหมยีนฮวาคาย (ดอกฝายบาน)   เจี้ยนชี่ (กระบี)่   จินเสอขวางอู (งู
ทองเริงระบํา) ชุนเตาอ๋ีเหอ (ใบไมผลิที่ลําธารอี๋)  ไปเหมาหนวี่ (นางพญาผมขาว)  ซวี่ซ่ือฉวี่ (เพลง
รําพัน) 

柳琴：典型的琵琶类弹拨乐器，外形及构造与琵琶相似，但比琵琶要

小，通体长约 65 厘米，用柳木制作，四弦，形如柳叶，故又名柳叶琴。别名

“柳月琴”、“土琵琶”、“金刚腿”等。演奏方法与琵琶类似，只是右手用拨子弹

奏。 
柳琴原是流行于鲁、皖、苏一带的民间乐器，用作柳琴戏、泗洲戏等地

方戏曲的伴奏及弹奏简单歌曲，发音响亮宏大，音色高亢刚劲，富有浓郁的乡

土气息。经过长时间的发展，现已发展为独奏乐器，并常用于民族乐队中的高

音乐器。  
早的柳琴，构造较简单，只有两条丝弦，7 个用高粱秆做成的品位，

音域很窄，仅有一个半八度，还不便转调。当时的琴体较大，演奏时有一竹筒

套在食指上，用拇指捏紧，靠手腕甩动而拨弦发音，演奏形式别具一格。后以

竹套质脆易裂，使用挖空的牛角圆筒代替。 
柳琴不仅在外形和构造上与琵琶相同，演奏方法也和琵琶一样，只是演

奏时用拨子弹拨。演奏柳琴时，演奏者要端坐，将柳琴斜放在胸前，左手持

琴，手指按弦，右手把拨子夹在拇指和食指之间，弹拨琴弦，姿势非常幽雅。 
有的地方,柳琴的演奏方法和阮一样.  

1958 年底，王惠然和乐器厂的师傅一起研制成功了第一代新型柳琴－－

三弦柳琴。三弦柳琴由原来的两根弦变成了三根弦，音柱也由 7 个增加到 24
个。跟土琵琶相比，新型柳琴扩大了音域，方便了转调，音色也由闷噪变得明

http://baike.baidu.com/view/9360.htm
http://baike.baidu.com/view/45187.htm
http://baike.baidu.com/view/38072.htm
http://baike.baidu.com/view/35242.htm
http://baike.baidu.com/view/185290.htm
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亮起来。70 年代，王惠然又研制出了第二代新型柳琴－－四弦高音柳琴。第二

代新型柳琴除了在琴弦和音柱的数量上又有所增加外， 主要的变化是用竹子

代替了高粱秆，用钢丝代替了丝弦。这些改革大大改善了柳琴各方面的性能，

丰富了表现力。从而使柳琴结束了 200 余年来仅仅作为伴奏乐器的历史，走上

了独奏乐器的发展道路。  
           今天，柳琴在中国音乐表演的领域里扮演着各种各样的角色。在民族乐

队中 ，柳琴是弹拨类乐器组的高音乐器，有独特的声响效果，常常演奏高音区

重要的主旋律。由于它的音色不易被其他乐器所掩盖和融合，有时还担任技巧

性很高的华彩段落的演奏。另外，柳琴还具有西洋乐器曼陀林的音响效果，与

西洋乐队合作，别有风味。  
   柳琴的演奏技巧，右手有弹、挑、双弹、双挑、扫拂和轮奏等，左手有

吟弦、打弦、带弦、推拉弦和泛音等，其指法符号均与琵琶的指法符号相同。

柳琴可以演奏各种度数的和音与和弦。自然泛音灵敏清晰、效果良好。它的震

音奏法也具特色，强奏时紧张、热烈；弱奏时安静、甜美。 
柳琴曲《木棉花开》《剑器》《金蛇狂舞》《春到沂河》《白毛女》《叙

事曲》 
 

กูฉิน 古琴 
 

กูฉินเปนเครื่องดนตรีเกาแกของจีน  ในสมัยโบราณเรียกกูฉินวา “ฉิน” หรือ “เหยาฉิน”  มี
ประวัติความเปนมายาวนาน บรรพบุรุษจนีไดประดิษฐกูฉินขึ้นตั้งแตสมัยราชวงศโจว คือเมื่อ 3,000 
กวาปมาแลว 

รูปลักษณของกูฉินงดงาม  มีเสียงไพเราะนุมนวล  สามารถบรรเลงเสียงไดละเอยีดลึกซึ้ง 
มากมายหลากหลาย  คนโบราณใหความสําคัญกับการบรรเลงกูฉินมาก มีขอกําหนดสําหรับการ
บรรเลงมากมาย เชน กอนการบรรเลงจะตองอาบน้ําชําระลางรางกาย เปลี่ยนเสื้อผาใหสะอาด  จุด
ธูปกํายาน นั่งทาขัดสมาธิวางกูฉินไวบนตกัหรือบนโตะ การบรรเลงใชมือซายดีดสาย  มือขวากด
สายบรรเลงทํานอง  การกดอาศัยสัญลักษณที่สลักไวที่หนากูฉินเปนเครื่องกําหนดตําแหนงเสียง  
ความแมนยําของเสียงมีขอกาํหนดที่เครงครัด  

บัณฑิตในสมยัโบราณผูกพนัใกลชิดกับกูฉินอยางแยกกนัไมออก  เอกสารที่บันทึกเกี่ยวกับ
กูฉินลวนแสดงใหเห็นวา  ผูที่ศึกษากูฉินก็คือคือบัณฑิตผูมีการศึกษาสูงนั่นเอง  เปนทั้งผูศึกษา 
บรรเลง รังสรรคและเสพอรรถรสสําเนียงของกูฉิน  นับเปนผูสรางคุณูปการตอการสืบทอดเครื่อง
ดนตรีชนิดนี้อยางใหญหลวง  

การประกอบกูฉินมีความพิถีพิถันมาก  นับไดวาเปนศลิปะวิทยาที่สูงสงแขนงหนึง่ทีเดียว    
สมัยถังและซงเปนยุคทองของการประดิษฐกูฉิน  งานจติรกรรมฝมือตางๆ ตลอดจนการคิดคนวิธี
บรรเลงกูฉินใหม ๆ เกิดขึ้นมากมาย  แตหลังจากนัน้กข็าดการสืบทอดไปหลายป  ผูประดิษฐกูฉนิก็
คือผูบรรเลงกูฉินนั่นเอง  แตดวยจินตนาการที่แตกตางกันทําใหขนาดและรายละเอียดตางๆของกู
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ฉินมีความแตกตางกันไป  ในระยะเวลาหลายสิบปมานี้  ประเทศจีนร้ือฟนการประดิษฐกูฉินขึ้น
ใหม  และพัฒนาใหมีคณุภาพที่ดีขึ้น  ทําใหเสียงกูฉนิกลบัมีชีวิตกังวานแววจับจิตจบัใจขึ้นมาอีกครั้ง 

เสียงของกูฉินแสดงอารมณไดมากมาย ไมวาจะเปนอารมณความรูสึกของมนุษยหรือสภาพ
ตางๆทางธรรมชาติ ลวนสามารถใชกูฉินบรรเลงถายทอดออกมาเปนทํานองไดอยางไพเราะนาฟง  
การบรรเลงกูฉินมีหลากหลายลักษณะ  สามารถบรรเลงเดี่ยว บรรเลงรวมกับขลุย บรรเลงการขับ
รองเพลงโบราณ   เพลงกูฉินที่มีอยูในปจจบุัน  เกินกวาครึ่งเปนเพลงทีบ่รรเลงประกอบการขับ 
 
สวนประกอบ 

ลําตัวกูฉินยาวประมาณ 3 ฟตุ 6.5 นิ้ว (หรือประมาณ 120 – 125 เซนตเิมตร)  ความยาวของ
กูฉินตามมาตราวัดของจนีเปนสัญลักษณแทนจํานวนวัน 365 วัน  ความกวาง 6 นิว้ (20 เซนติเมตร) 
ความหนา 2 นิว้ (6 เซนตเิมตร) 

รูปลักษณของกูฉินเดิมไดจนิตนาการมาจากหงส  ลําตัวของกูฉินแตละสวนเปรยีบเปน
ลําตัวหงส (หรืออาจะเปรียบวาเปนลําตวัมนุษยก็ได) มี หัว คอ บา เอว หาง และเทา 

“หัวพณิ”  ดานบนเรียกวาหนาผาก ใตหนาผากฝงไมเนือ้แข็งเปนโตะรองสาย เรียกวา  เยว
ซาน หรือ หลินเยว  (แปลวา “ขุนเขา” คือสวนที่เปนโตะของเครื่องดนตรีประเภทดีด) เมื่อวางใน
แนวราบแลวจะเปนสวนที่สูงที่สุดของพิณ  พื้นพณิมีชองเสียง 2 ชอง ชองที่อยูตรงกลาง เรียกวา 
หลงฉือ (สระมังกร)  อีกหนึ่งชองอยูคอนไปทางหาง ขนาดเล็กกวา เรียกวา ฟงจาว (บอหงส) เปน
การเปรียบเทยีบจินตนาการกบัพื้นพิภพที่ดานบนมีภเูขา ดานลางมีสระน้ํา   

ขางๆ เยวซานอีกดาน ฝงไมเนื้อแข็งไวเปนที่รองสายเรียกวา เฉิงลู  ดานบนมีรูรอยสาย 7 รู  
ดานลางมีหมดุยึดสาย 7 หมดุ ปลายอีกดานมี ตาหงส และ ที่รองหมุด 

จากเอวลงไปเรียกวา หางพณิ มีไมเนื้อแขง็แซะเปนรองวางสายเรียกวา เหงือกมังกร  ขอบ
ทั้งสองดานของเหงือกมังกรเรียกวา เขามังกร  

สายทั้ง 7 สาย เปนตวัแทนดาวเจ็ดดวง พาดผานดานบนของเฉิงลู  เยวซาน เหงือกมังกร 
แลวไปพนัไวที่หมุดใตพิณซึ่งมีอยูสองหมุด เรียกชื่อวา เยี่ยนจู (ขาหาน)  

หนาพณิฝงหมดุกลมใหเรียบเปนหนาเดยีวกับพื้นพณิ 13 หมุด เปนสัญลักษณแทน 1 ปมี 12 
เดือน และเดือนอธิกสุรทินอีก 1 เดือน 

กลองเสียงของกูฉินไมเหมือนกับกูเจิงที่ใชไมประกอบกนัขึ้นเปนกลอง  แตเปนไมทั้งทอน
แลวขุดเปนโพรง  กลองเสียงคอนขางหนา ดานในไมไดขัดละเอียด ทําใหไดเสียงที่เปนเอกลักษณ
ฟงดูแลวชวนใหจินตนาการถึงภาพเลือนรางของประวัตศิาสตร 

ดานในของเอวพิณและหัวพณิมีปลองเสียง  2 ชอง เรียกชื่อวา เสอเสวยี (ถํ้าล้ิน) และ เซิง
ฉือ (สระเสียง) ดานหางโดยปกติแลวก็จะมีปลองเสียงอีก 1 ชอง เรียกชื่อวา ยวิน่เจา(สระทํานอง) อยู
ในตําแหนงตรงกันขามกับสระมังกร และสระหงสที่อยูดานพื้นพิณ  แตละปลองเสียงมีชองรับเสียง  



 62  

ดานหวัถัดจากสระมังกรไป มีชองรับเสียงเรียกวา เทยีนจู (หลักฟา) ดานหางมี ตี้จู (หลักดิน) เปนที่
รับเสียง ซ่ึงจะทําใหเสียงพณิเมื่อออกมาจากปลองเสียงแลวจะไมกระจายออกไป แตยังคงสะทอน
วนเวียนอยูในตัวพณินั่นเอง 

กูฉินไมมีนมหรือหยองประจาํสาย ทําใหสายมีความสั่นสะเทือนสูง ทําใหไดเสยีงที่มีความ
ยาวมาก  การบรรเลงจึงมีความเปนอิสระมากในการกดเพื่อใหเกิดเสยีงแบบตางๆ  ที่สําคัญสามารถ
บรรเลงเสียงโหยไดเปนอยางดี   เปนเอกลกัษณทีเ่ปนหนึง่ของกูฉินโดยแท   

สายพิณมี 2  ชนิด คือสายไหม กับสายลวดไนลอน  
สายไหม เสยีงที่ไดจากสายไหมมีความพเิศษคือไดทวงทํานองเสียงที่ยาว  เสียงทุม นุมนวล  

อรรถรสของเสียงดนตรีจับจิตจับใจ  แตหากผูบรรเลงฝมือไมดี จะบรรเลงใหไพเราะไดยาก การใช
สายไหมเหมาะกับกูฉนิเปนอยางมาก  เพราะกูฉินเปนเครื่องดนตรีที่ใชบรรเลงขับกลอม สรางสมาธิ
ปญญาแกตัวผูบรรเลงเอง ไมไดใชบรรเลงใหความสุขร่ืนรมยกับผูอ่ืน จึงไมตองการเสียงดังมาก 
เสียงที่ไดจากสายไหมไดยนิในระยะสามกาว เพียงพอสําหรับใหผูบรรเลงดื่มด่ําในทวงทํานองอัน
เลิศลํ้า  แตขอเสียของสายไหมคือ ขาดงาย ไมคงทน 

สายลวดไนลอน  เหมาะสําหรับกูฉินที่ใชบรรเลงในการแสดง    สายลวดไนลอนใหเสยีง
ดังกังวานใส  แตเสียงไมไพเราะนุมนวลเหมือนเสียงที่ไดจากเสนไหม  บางครั้งยังมีเสียงกระทบที่
เกิดจากโลหะ ทําใหสูญเสียอรรถรส และสมาธิในเพลง 

การตั้งสาย  กูฉินใชระบบกลุมโนต 5 เสียง บันไดเสียง ฟา  เริ่มตั้งแตสาย 1 ถึงสาย 7  ตั้ง
เสียงเปน โด เร ฟา ซอล ลา โด เร  

เพลงเอกของกูฉิน เชน จุยหวชีางหวาน (ประมงเมาขับสายัณห) จื้อเฉาเฟย (ไกฟาเหิร) ยวี่
โหลวชุนเสี่ยว (อรุณฉายหอหยก) หยวเีกอ (เพลงประมง)  สือซางหลิวเฉวี่ยน (น้ําพพุุงศิลา)  เซา
โสวเวินเทยีน (ฉงนถามฟากฟา)  หยวีเฉยีวเวิ่นตา (ชาวประมงคนตัดไมจํานรรจ) อูเยอูชิวฟง (ใบถง
อูเริงลม) เปนตน  

古琴是中国古老的弹拨乐器。古琴在古代被称为“琴”或“瑶琴”，它

的历史非常悠久，远在 3,000 多年前的周代，中华民族的祖先就已经创制了古

琴。     
  古琴的造型精美，音色圆润清脆，音响细腻，丰富多变。古人演奏古琴，

非常讲究。演奏之前，要沐浴更衣，点上香柱，然后双腿盘坐，把琴放在腿上

或桌上演奏。鼓琴时，用左手拨弹琴弦，右手按弦取音，演奏时完全靠琴徽来

标记，音准要求非常严格。     
中国古代文人与古琴音乐有着密不可分的联系。大量的古代文献记载表

明，中国文人一直是古琴音乐的主要参与者，他们在古琴的创作、演奏、赏析 
和传播等方面都做出了重要的贡献。   
  古琴的制作是非常讲究，是一门专门的艺术。唐、宋时期是古琴制作的黄

金年代，出现了许多工艺精巧、音色优美的珍品。但古琴的制作已失传多年，

一些历代流传下来的古琴，由于多为演奏家自制，各部件的位置和尺寸都不统

一 。近几十年来，中国恢复了古琴的制作，并对它进行了改良，使这一古老的
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乐器重新焕发出动人的光彩。   
  古琴具有丰富的表现力，喜怒哀乐的情感和对大自然景物的描绘，在古琴

上 都能生动地表达出来。古琴的演奏形式很丰富，可用作独奏，和箫合奏，还

可以为古歌的演唱来伴奏。在现存的琴曲中，有近一半是专门用来伴奏的琴

歌。  
琴一般长约三尺六寸五（约 120—125 公分左右），象征一年三百六十五

天（一说象周天 365 度）。一般宽约六寸（20 公分左右）。一般厚约二寸（6
公分左右）。 

琴 早是依凤身形而制成，其全身与凤身相应（也可说与人身相应），

有头，有颈，有肩，有腰，有尾，有足。 
“琴头”上部称为额。额下端镶有用以架弦的硬木，称为“岳山”，又称“临岳”，
是琴的 高部分。琴底部有大小两个音槽，位于中部较大的称为“龙池”，位于

尾部较小的称为“凤沼”。这叫上山下泽，又有龙有凤，象征天地万象。 
      岳山边靠额一侧镶有一条硬木条，称为“承露”。上有七个“弦眼”，用以

穿系琴弦。其下有七个用以调弦的“琴轸”。琴头的侧端，又有“凤眼”和“护
轸”。 

自腰以下，称为“琴尾”。琴尾镶有刻有浅槽的硬木“龙龈”，用以架弦。

龙龈两侧的边饰称为“冠角”，又称“焦尾”。七根琴弦上起承露部分，经岳山、

龙龈，转向琴底的一对“雁足”，象征七星。 
琴面上有十三个“琴徽”象征一年十二个月和一个闰月。 
古琴的音箱，不象筝等乐器那样粘板而成，而是整块木头掏空而成。其

音箱壁较厚，又相对较粗糙，所以其声更有独特韵味和历史的沧桑感。 
琴腹内，头部又有两个暗槽，一名“舌穴”，一名“声池”。尾部一般也有一个暗

槽，称为“韵沼”。与龙池、凤沼相对应处，往往各有一个“纳音”。龙池纳音靠

头一侧有“天柱”，靠尾一侧有“地柱”。使发声之时，“声欲出而隘，徘徊不去，

乃有余韵”。 
由于琴没有“品”（柱）或“码子”，非常便于灵活弹奏，又具有有效琴弦

特别长，琴弦震幅大，余音绵长不绝等特点，所以才有其独特的走手音。 
琴弦有两种之分，即 丝线和尼龙钢弦; 

(一) 韵味十足的丝弦

约在虞舜时代，中国人已开始养蚕。自那时起，琴弦一直以蚕丝制成。

丝弦的特点在于韵长味厚、苍古圆润。丝弦韵长不假，韵味淳厚，柔和饱满，

敏感细腻等。使用丝弦，细诉情怀，确是直触人心，实是乐事。当然，若弹琴

的功夫不到，其缺点也会被暴露无余。丝弦的使用，非常合于古琴“愉己不娱

人”的性格，利于内心深层的交流，所以也并不要求音量有多大。事实上，使

用丝弦弹奏古琴时的音量较小，甚至弹到细微处，三步以外就听不到了。 

另外，丝弦也存在着易断折等问题。 

（二）清亮的尼龙钢弦

近年来，为适应演奏的需要，古琴也开发出了尼龙钢弦。尼龙钢弦的特

色是清脆明亮，解决了丝弦音量较小的问题（当然，琴有琴的韵味，虽说解决

了音量问题，但音量比筝等乐器仍较小）。使用尼龙钢弦，虽使琴的声音更加

亮，但在韵味上，比起丝弦来，可就差了一大截。另外，尼龙钢弦也具有有时

会发出金属噪音的问题。 

http://guqin.51.net/jpe/0110sx.jpg
http://guqin.51.net/jpe/0111gs.jpg
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古琴定弦，现今通常以正调(F 调)五声音阶为基准，从第一弦到第七弦,
依次为 C、D、F、G、A、c、d。 

古琴曲有《醉渔唱晚》《雉朝飞》《玉楼春晓》《渔歌》《石上流泉》

《搔首问天》《渔樵问答》《梧叶舞秋风》 
 

พิณสายเดี่ยว独弦琴 

 

พิณสายเดี่ยว เปนพณิของชนกลุมนอยชาวจิง (ชาวเวยีดนาม) ภาษาจีนเรียกชื่อตามเสียง
ภาษาจิงวา ตานผาว (ภาษาเวียดนามออกเสียงวาดานบาว) นิยมบรรเลงแถบเขตปกครองตนเองชาว
จวง มณฑลกวางซี  

 พิณสายเดี่ยวมีสองแบบคือ แบบที่ทําจากไมทอนขุด และแบบที่ทําจากไมไผ  พิณที่ทําจาก
ไมไผลําตัวพณิยาว 100 เซนติเมตร ลําไมไผผาครึ่งคอน 1ใน 3 เสนผาศูนยกลาง 12 – 15 เซนติเมตร 
สวนนี้เปนกลองเสียงของพิณ  วางดานทีผ่าคว่ําลงดานลาง ใหดานโคงขึ้นบน  บางครั้งเรียกวา พิณ
ผาวสายเดีย่ว    

สวนพณิที่ทําจากไม  ลําตวัพณิเปนรูปทรงกระบอกเหลี่ยม ความยาว 105 เซนติเมตร ปลาย
ดานขวากวางและใหญกวาอีกดานหนึ่งเปนดานหัวพณิ กวาง 11.5 เซนติเมตร  หนา 8 เซนติเมตร  
ปลายดานซายเล็ก เรียกวา หางพิณ  กวาง 9 เซนติเมตร สูง 6.5 เซนติเมตร หนาพณิและพื้นลาง ทาํ
จากไมถงมูหรือไมสน  หนาพิณโคงนูนขึน้เล็กนอย  ลําตัวของพิณทาํจากไมหงมู หรือไมฮวาหลี  
ดานหวัพณิมีชองระบายเสียง ภายในมกีลองเก็บเสียง และกระจายเสยีง  ลูกบิดทําจากไมหรือหมดุ
เกลียว ฝงทะลุในแนวขวางที่หัวพณิ  หางพิณมีแทงที่ทาํจากเขาวัว หรือเหลาจากไมไผลักษณะโคง
งอ  ใชเปนกานสําหรับโยกสาย ความยาว 30 เซนติเมตร  (ดวยความโคงของคันโยกลักษณะคลาย
ธนูนี้ บางครั้งเรียกชื่อวา พณิธนู)  ดานลางแขวนน้ําเตาเปนเครื่องประดับ  ใชสายลวดหรือสายไน
ลอนพันลวด  ผูกสายที่หมดุยึดสาย แลวโยงผานลําตัวพิณตามแนวยาวไปผูกกับคนัโยก ไมดดีทํา
จากไมไผเหลาเปนแผนความยาว 10 เซนติเมตร  กวาง 0.5 เซนติเมตร ใชสวนที่แหลมของไมดีด ดดี
สาย แลวโยกคนัโยกเพื่อบังคับเสียง  

การบรรเลง วางพณิไวบนตักหรือบนโตะตามแนวขวาง มือขวาดีดสาย มือซายโยกคัน
บังคับเสียงใหตึงหยอน ทําใหไดเสยีงตางๆ กัน เสียงที่ไดเชน ซอล โด มี ซอลสูง โดสูง  การโยกคนั
โยกสามารถบังคับเสียงใหเสยีงสูงถึงสามระดับคูแปด  เสียงต่ําส่ีระดับคูแปด  ตั้งสายเสียง ลา จะได
ชวงเสียงเปนเสียง มีต่ํา ถึง โดสูงสามชวงคูแปด  วิธีดีดนอกจากการดีดแลว ยังมีวิธีการบรรเลงอยาง
อ่ืนอีกเชน เกีย่ว ประเปนตน สวนการบรรเลงของมือซายมี ดัน ดึง ดึงขยี้ ดันขยี้ ตี ชน เขยา ส่ัน โหย
เปนตน  

http://info.guqu.net/ShowArticle.asp?ArticleID=1405
http://info.guqu.net/ShowArticle.asp?ArticleID=1404
http://info.guqu.net/ShowArticle.asp?ArticleID=1401
http://info.guqu.net/ShowArticle.asp?ArticleID=1400
http://info.guqu.net/ShowArticle.asp?ArticleID=1388
http://info.guqu.net/ShowArticle.asp?ArticleID=1387
http://info.guqu.net/ShowArticle.asp?ArticleID=1399
http://info.guqu.net/ShowArticle.asp?ArticleID=1391
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เพลงเอกของพิณสายเดี่ยวเชน  เกาซานหลิวสุย (เขาสงูน้ําไหล)  ฉหีมา (ขี่มา)  บทเพลงที่
เพลงแตงขึ้นใหมเชน จจีานเปยนฉยุ (กองทัพพรมแดน)  หยวีชุนเฉินฉวี่ (บทเพลงรุงอรุณ ณ 
หมูบานประมง) เปนตน 

 
独弦琴，京族弹弦乐器。京语称旦匏。流行于广西壮族自治区防城各族

自治县。 
有竹制和木制两种。竹制者，以长 100 厘米、直径 12—15 厘米的大半边

毛竹筒为音箱，劈面朝下加底而成，又名独弦匏琴。 
木制者，琴体呈不规则长方盒形，全长 105 厘米。右端较大为琴首，宽

11.5、高 8 厘米，左端较小为琴尾，宽 9、高 6.5 厘米。面板、底板桐木或松木

制，面板呈拱形。侧板红木或花梨木制。琴首设方形出音孔，内置拾音器、扬

声器。弦轴木制或用机械轴，横置琴首内，旋柄外出。琴尾置牛角或竹制摇

杆，长 30 厘米，上部弯弓状，故又称弦弓，下部穿以喇叭状葫芦为饰。张钢丝

弦或尼龙钢丝弦，一端缠于弦轴，另一端通过葫芦口系于摇杆。竹制拨片长

10、宽 0.5 厘米，挑弦一端细而尖。是泛音演奏乐器。 
演奏时，置琴于双腿或桌上。右手执拨片挑弹，手掌外侧轻触弦的三分

之一至八分之一处，发出泛音和基音的复合音，取得 g、c1、e1、g1、c2 等基

本音。左手握摇杆推、拉，改变琴弦张力，可使每个音升高大三度、降低纯四

度。定弦 A，音域 E—＃c3。右手技巧有弹、挑和触弦。左手技巧有拉、推、

揉弦、拉揉、推揉、打、撞、摇、颤音和滑音等。 
传统独奏曲有《高山流水》、《骑马》等。创作独奏曲有《激战边

陲》、《渔村晨曲》等。 
 

พิณสามสาย 三弦 
 
พิณสามสายเปนเครื่องดนตรทีี่พัฒนามาจากกลองเชือกในสมัยโบราณ  เปนเครื่องดนตรี

สําคัญในการบรรเลงเพลงในสมัยหยวน  นับแตสมัยชิงเปนตนมา พณิสามสายไดรับความนิยมมาก 
โดยมากใชบรรเลงประกอบการขับลํา 

พิณสามสายเรยีกอีกชื่อหนึ่งวา เสยีนจื่อ (เครื่องสาย)  เปนเครื่องดีดเกาแกของจีน มีดามยาว 
กลองเสียงทรงเหลี่ยม ขึงหนาดวยหนัง มีสามสาย บรรเลงโดยกอดไวในแนวเอยีง  มีน้ําเสียงดดุัน 
แข็งกราว สามารถใชบรรเลงเดี่ยว บรรเลงรวม และบรรเลงประกอบ มักใชเปนเครื่องดนตรีพื้นบาน
พื้นเมืองประกอบการแสดงพื้นเมือง และการขับลํา 

214 ป กอนคริสตกาล  หลังจากจิ๋นซีลมสลาย  ล่ิวกวอรวบรวมอํานานไดสําเร็จ  เร่ิมสง
ผูคนไปซอมกําแพงหมืน่ล้ีตามแนวชายแดน เพื่อผอนคลายความตึงเครียดและความเหนื่อยลาจาก
การงาน  ชนชาวเหนือไดริเร่ิมนําเอากลองเขยามาเสริมดาม  พาดดวยสายไหม ขึงหนาดวยหนัง ทํา
กลองเสียงเปนทรงกลม  สามารถใชเปนเครื่องดนตรีบรรเลงเปนทํานองเพลงได โดยเรยีกชือ่ใน
ขณะนัน้วา “พิณกลอง” (กลองเสียงของพิณชนดินี้เดมิเปนกลอง แลวพัฒนามาเปนกลองเสียงของ
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พิณ)  นับเปนจุดกําเนิดแรกเริ่มที่สุดของพิณสามสาย  ใชในกองทัพทหารทางภาคเหนือ  หนังสือ
เร่ือง ซีเหอฉือฮวา (เร่ืองเลาซีเหอ) แตงโดยเหมาฉหีลิง ในสมัยราชวงศชิง กลาวถึงพิณสามสายไววา 
“พิณสามสายเกิดในยุคฉิน เดิมคือกลอง เปลี่ยนรูปรางใหม ใหเสยีงดงัขึ้น  เรียกชื่อวา กูกู  ชาวถัง
นิยมเลน  เดิมคิดวาเปนเครื่องสี แตหาใชไม”   

บันทึกในสมัยถังเรื่อง บันทกึการสอน บทประพันธของชุยหลิงชิน กลาวถึงชื่อพิณสามสาย 
แตไมไดใหรายละเอียดเกีย่วกับลักษณะรูปรางของพิณ วิทยาการสิบหมูในสมัยถัง ไมไดกลาวถึง
พิณสามสาย 

ในสมัยหยวน พิณสามสายนยิมเลนกนัในภาคกลาง เปนเครื่องดนตรีหลักที่บรรเลงเพลงใน
สมัยนี้  แตเรยีกชื่อวา เสียนซู (เครื่องสาย) 

โบราณวัตถุทีขุ่ดคนไดจากสุสานสมัยหนานซง ที่มณฑลเสฉวน มศีิลาจารึกที่มีภาพสลัก
ของพิณสามสาย  วัตถุโบราณที่ขุดไดจากสุสานมณฑลเหอหนานมรูีปปนคนบรรเลงพิณสามสาย  
จิตรกรรมฝาผนังที่พบในสุสานมณฑลเหลียวหนิงพบภาพคนดีดพณิสามสาย  แสดงใหเห็นวาพณิ
สามสายไดรับความนิยมไปทั่วนับแตสมัยซงหยวนเปนตนมา 
 
สวนประกอบของพิณสามสาย  
 พิณสามสายประกอบขึ้นงาย ๆ แบงไดเปนสามสวนหลัก ๆ คือ หัวพณิ ดามพิณ และกลอง
เสียง ดานหวัพิณมีลูกบิดขึงสาย พาดสายไปตามแนวยาวของดามพณิ ผานกลองเสียงที่ขึงดวยหนัง 
แลวมีหยองไมเปนตัวกลางนาํเสียง  
 หัวพณิทําเปนรูปพล่ัว เปนสวนที่จะประดับประดาเลีย่มดวยมุกหรือโลหะตางๆ  หรือ
สามารถแกะสลักเปนลวดลายก็ได ตรงกลางแซะเปนรองวางสาย ดานขางของรองวางสายเจาะรใูส
ลูกบิดสามรู  
 ดามของพิณเหลาเปนดามยาว  รอบวงเปนลักษณะครึ่งวงกลม  ขดัใหเรียบมัน  ดานบนเปน
ที่ฝงลูกบิด ดานลางเสียบเขากับกลองเสียง  ลักษณะเดนของพิณสามสายคือ บนดามพณิไมมีนมเปน
ที่บังคับเสียงเหมือนอยางเครื่องดนตรีอ่ืน ๆ  

กลองเสียงเรียกอีกชื่อวา กลอง  ทําเปนทรงกลมแบน  ขงึหนาดวยหนงังูทั้งสองดาน ที่ญี่ปุน
ใชหนังแมวขึงหนา  เรียกชื่อวา  ซานเวยเส้ียน (ซามิเซ็ง)  

หยอง วางไวในตําแหนงกลางของหนากลองเสียง เปนตวัรองสาย นําเสียงผานไปยังกลอง
เสียง 

สายพิณใชสายไหม ตั้งสายจากสายนอก สายกลาง สายใน จากสูงไปต่ํา  ปลายสายผูกไวที่
หมุดดานลางของกลองเสียง ปลายอีกดานพันไวกับลูกบดิดานหัวพณิ  

ในชวงไมกี่ปมานี้ เกิดพิณสามสายขึ้นหลายลักษณะ สามารถแบงไดเปน พณิสามสาย
สําเนียงใต  พณิสามสายใหญ พิณสามสายเล็ก และพิณสามสายไฟฟา 
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การตั้งสาย  
 พิณสามสายมวีิธีการตั้งสายหลายแบบ โดยท่ัวไปนิยมตัง้สายสองแบบ คือ  สายกลางแข็ง 
กับ สายกลางออน  แตที่นยิมคือการตั้งสายแบบ สายกลางแข็ง  
 สายกลางแข็ง คือ สายกลางและสายในตัง้เปนคูหา   สายกลางและสายนอกตั้งเปนคูแปด  
สวนการตั้งสายแบบ สายกลางออน คือ สายกลางและสายในตั้งเปนคูส่ี  สายกลางกับสายนอกตัง้
เปนคูแปด  ชวงเสียงของพณิสามสายโดยปกติแลวมีชวงเสียงกวางเทากับคูแปด 3 คู  เสียงที่บรรเลง
ฟงดูเขมแข็ง ยิง่ใหญ เสียงใสดังกังวานแตนุมลึก  
 ป 1964 ศิลปนชื่อหวางเจิ้นเซียน แหงวิทยาลัยการดนตรไีดประดษิฐพณิสามสายเปนสี่สาย 
ตั้งสายเปนเสียง มี ลา เร ซอล และในป 1976 ก็ไดประดษิฐพณิสี่สายอีกแบบหนึ่ง ตั้งเสียงเปน ซอล  
ที  เร ซอล   
 การบรรเลงพิณสามสาย มือซายกดสาย มือขวาดีดสาย วิธีดีดไดแบบอยางมาจากการดีดผี
พา  แตดวยเหตุที่พิณสามสาย ไมมีนมบังคบัเสียง  ดังนัน้การกดสายเพือ่บังคับเสียงสูงต่ําใหเกิดเปน
ทํานองจึงมีความอิสระมาก สามารถบรรเลงเสียงโหยไดดี ใชบรรเลงเพื่อสรางสีสันประกอบการขบั
รอง การแสดงตางๆ โดยเฉพาะเพลงที่มเีสียงชารป แฟลต พิณสามสายสามารถบรรเลงไดอยาง
คลองแคลวและชัดเจน เหมาะอยางยิ่งสําหรับการบรรเลงถายทอดทวงทาํนองที่แสดงออกถึง
อารมณความรูสึก 
 การปรับปรุงเปลี่ยนรูปของพิณสามสาย ใหความสาํคัญกับความสั้นยาวของดามพิณมาก 
ซ่ึงมีผลโดยตรงตอวิธีการดีดและลักษณะเฉพาะตัวของพิณ พณิสามสายผานการลองผิดลองถูกมา
หลายชั่วอายุคน ปจจุบันพณิสามสายมีความยาวของดามพิณมาตรฐานคือ 86 เซนติเมตร หัวพิณควร
มีน้ําหนกัเบา ตัวกลองเสียงและดามพณิใชไมแดงดีที่สุด     
        三弦 源于古时的弦鼗，元朝时是元曲的主要伴奏乐器。明清以来三弦极为 
盛行，主要用于说唱曲艺伴奏。 
  三弦：又称“弦子”，我国传统弹拨乐器。柄很长，音箱方形，两面蒙

皮，弦三根，侧抱于怀演奏。音色粗犷、豪放。可以独奏、合奏或伴奏，普遍

用于民族器乐、戏曲音乐和说唱音乐。  
  早在公元前 214 年，秦始皇灭六国完成统一后，就征发黎民百姓去边疆修

筑有名的万里长城，为了调剂繁重的劳役，我国北方各民族人民，曾把一种有

柄的小摇鼓加以改造，在上面栓了丝弦，制成了圆形、皮面、长柄、可以弹拨

的乐器，当时称为“弦鼗“。 这就是三弦的前身， 早在北方边疆的军队中使

用。清代毛其龄《西河词话》：“三弦起于秦时，本三十鼓鼓之制而改形易

响，谓之鼓鼓，唐时乐人多习之，世以为胡乐，非也”。 
唐崔令钦《教坊记》中出现过三弦之名，但其型制不明，唐代十部伎中皆 

无三弦。 
  元朝时 ,三弦盛传于中原 ,是元曲的主要伴奏乐器，当时曾称弦索。  
  四川广元罗家桥南宋墓出土伎乐石雕中有演奏三弦的图像，河南焦作西冯

村金墓出上有演奏三弦的乐俑，辽宁凌源富家屯元墓壁画中有演奏三弦的图

像，说明三弦在宋元时期已广泛流传于全国各地。 
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三弦的结构 
        三弦的构造较简单，可分为琴头、琴杆和琴鼓三部分，由琴头、弦轴、山

口、琴杆、鼓框、皮膜、琴马和琴弦等组成。 
  三弦的构造较简单，可分为琴头、琴杆和琴鼓三部分，由琴头、弦轴、山

口、琴杆、鼓框、皮膜、琴马和琴弦等组成，有些加装转调移位山口。 
  琴头多呈铲形，是三弦的装饰部分，一般都嵌有骨花或雕出纹饰，中间开

出弦槽，槽侧开有弦轴孔，三个弦轴置于琴头两侧。 
  琴杆为半圆形的柱状体，平滑的表面是三弦的指板，上端胶有山口，下端

呈方形插入琴鼓中，三弦 显著的特征是琴杆无品格。 
  琴鼓又叫鼓子或鼓头，是三弦的共鸣箱，鼓框椭圆形，两面蒙蟒皮(亦有蒙

木板者,日本蒙猫皮,叫三味线)。 
  琴马置于蟒皮中央。 
  琴弦使用丝弦，从高音弦起依次为外弦、中弦和内弦，外弦用子弦，中弦

用二弦，内弦用老弦。琴弦的一端，都系在琴鼓下面的菱形木壳上，另一端分

别卷绕在 3 个弦轴上。 
         近年来三弦的种类，一、南音三弦 ，二、大三弦 小三弦 电三弦。 
   
 
三弦的定音 
   三弦有多种定弦法，民间一般定成“硬中弦”或“软中弦”两种，而以 
“硬中弦” 常用。 

“硬中弦”是中弦与里弦为五度关系，外弦与里弦为八度关系；“软中

弦”是中弦与里弦为四度关系，外弦与里弦为八度关系。三弦的音域一般为 3 
个八度，它发出的音量宏大，音色清脆、明亮而浑厚。 
  1964 年中央音乐学院王振先(江苏 1933-)研制四弦三弦，定音 EADG。  
  1976 年王振先再研制四弦三弦，定音 GBDG。  

演奏三弦，左手按弦，右手指弹弦或用拨子拔弦，其指法都源于琵琶。由

于三弦琴杆无品，弹奏旋律时音域间高低变化自由，可奏出各种滑音，在所有

说唱、戏曲和歌唱伴奏中，都能很好地起到衬托作用，在转调和演奏有半音的

乐曲时尤为灵活， 宜于演奏抒情的旋律和激昂三弦的制作的曲调，具有丰富

的表现力。 
在三弦改革中，琴杆的长短很重要，直接关系着三弦的特性和指法方便与

否。经过试验，弦长 86 厘米效果较好。琴头以料轻为好，琴鼓和琴杆以红木等 
上等木料制作为佳。 
 

ผีพา 琵琶 
 

 ผีพาในปจจุบนัพัฒนามาจากผีพาดามงอกบัผีพาดามตรง  พัฒนาถึงขีดสุดในสมัยถัง  
 ในอดีต ผีพา ไมไดใชเรียกเครื่องดนตรีที่มีกลองเสียงเปนรูปน้ําเตาขอบตรง ดามโคง เพียง
อยางเดยีว แตเครื่องดีดหลายชนิดที่มีลักษณะคลายคลึงกนั แตตางขนาดกัน เชน หล่ิวฉิน เยวฉนิ 
(พิณวงเดือน) หรวน เปนตน  ก็สามารถเรียกวา ผีพาได ช่ือเรียก “ผี - พา” ไดมาจากศัพทที่ใชเรียก
วิธีดีดเครื่องดนตรีชนิดนีน้ัน่เอง  
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 ผีพา เรียกอีกชือ่หนึ่งวา พีปา เอกสารเกาแกที่สุดที่มีบันทึกถึงผีพาคือหนังสือช่ือ นามาธิบาย 
ภาคดนตรี เขียนโดย หลิวซี ในสมัยฮ่ัน ความวา “ผีพามาจากตางประเทศ  ตอมาใชเปนเครื่องดีดบน
หลังมา (ชนชาวเลี้ยงสัตวในสมัยโบราณ เวลาขี่มานิยมดดีผีพา)  ดีดไปขางหนาเรียกวา พี  ดีดกลบั
หลังเรียกวา ปา ตอมาจึงใชเปนชื่อเรียก”  จนกระทั่งสมยัเวยจิน้  จึงกําหนดเรยีกชื่อเครื่องดนตรีชนิด
นี้เปนที่แนนอนวา ผีพา  
 ดังที่ไดกลาวขางตนวาผีพาในปจจุบันพัฒนามาจากผีพาดามงอกับผีพาดามตรง  ตามบันทึก
ทางประวัติศาสตรกลาววา ผีพาดามตรงเปนเครื่องดนตรีกลุมผีพาชนิดแรกทีเ่กิดขึ้นในประเทศจีน 
ในสมัยฉินและฮั่นมีเครื่องดนตรีช่ือ “ฉินฮั่นจื่อ” เปนเครื่องดีดดามตรง กลองเสียงกลม กลองเสียง
หนาหลังขึงดวยหนัง เปนเครื่องดีดที่พัฒนามาจากปลายสมัยฉิน  “หรวน” เปนเครื่องดีดดามตรง 
กลองเสียงทรงกลม มีส่ีสาย บรรเลงโดยอุมไวในออมกอด ตั้งตรง  ดวยเหตุที่มวีิธีการดีดที่คลายคลึง
กัน ในยุคนัน้จงึเรียกชื่ออยางเดียวกัน ซ่ึงปจจุบันคือเครื่องดีดชนิดหนึ่งชื่อ หรวน  
  ในสมยัหนานเปย เสนทางสายไหมนับเปนเสนทางการติดตอ ถายทอดทางการคาและการ
หล่ังไหลถายเทวัฒนธรรมที่สําคัญ  ผีพาดามงอจากเปอรเซียเผยแพรเขามาสูซินเจียง และเปนทีน่ิยม
แพรหลายในประเทศจีนในเวลาตอมา  ผีพาดามงอมีส่ีสาย มีที่ยึดสายสี่หมุด  ทรงหลี (สาลี่ รูปทรง
คลายน้ําเตา แตขอบเปนเสนตรง ไมคอดกลาง)  บรรเลงโดยกอดไวในออมกอดตามแนวขวาง  นยิม
มากในสมัยหนานเปย  และแพรขยายความนยิมไปสูตอนใต และพื้นที่ตามแถบลุมน้ําแยงซีเกยีง
ในชวงกลางศตวรรษที่ 6 
 ในสมัยสุยและถัง ผีพากลายมาเปนเครื่องดนตรีที่สําคัญชนิดหนึ่ง  เปนสวนสําคัญสวน
หนึ่งของพัฒนาการดานศิลปะดนตรีของสมัยถัง  
 
ชนิดของผีพา 
 ผีพาแบงออกเปน 3 ชนิด ไดแก  

1. ผีพา 5 สาย   
2. ผีพาสําเนียงใต   
3. ผีพาใหญ  ผีพาวงเดือน ผีพาสูง ผีพาไฟฟา  

 
ผีพา 5 สาย เปนเครื่องดนตรทีี่สืบทอดกันในสมัยฮ่ันและเวย      เผยแพรจากประเทศอนิเดีย 

เขาสูประเทศจนีตามเสนทางสายไหมโดยศลิปนภาคตะวนัตก บันทึกที่เกาแกที่สุดทีม่ีกลาวถึงผีพา 
คือ บันทึกราชวงศสุยช่ือ คตีจารึก ความวา ศตวรรษที ่ 5 – 6 แพรหลายในภาคกลาง  จากนั้นก็
เผยแพรสูภาคใต  นับแตสมยัหนานเปยถึงสุยและถัง เปนระยะเวลากวา 500 ป  ผีพา 5 สาย ไดรับ
ความนิยมมาตลอด และยงัเปนเครื่องดนตรีที่นิยมแพรหลายไปยังประเทศและเมืองตางๆ เชน        
ซีเหลียง  กจุชา (Kucha)  อินเดีย  ซูเลอ (Yengisheher County เมืองที่อยูในพืน้ที่เขตปกครองตนเอง
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เวยอูร ของมณฑลซินเจยีง ประเทศจนีในปจจุบัน)   อานกวอ(ประเทศที่อยูในพื้นที่ภาคตะวันตก
ของจีนปจจุบนั) และเกาหล ีอีกดวย  บทกวีในสมยัถัง เชน บทกวีไปจวอ้ีี ของ จางคู  ลวนพรรณนา
ถึงความนิยมชมชอบผีพา 5 สายของผูคนสมัยนั้น ผีพา 5 สาย กับผีพาสี่สายที่มีมาแตอดีต มีลักษณะ
ไมแตกตางกัน  จนถึงสมัยซงผีพา 5 สาย ขาดการสืบทอดและไมเปนทีน่ิยม   จึงถูกแทนที่ดวยผีพาสี่
สาย และสืบทอดมาจนปจจบุัน   
 ในสมัยถัง เครื่องดนตรีจากจีนหลายชนิดเผยแพรเขาสูญี่ปุน  ในจํานวนนี้รวมทั้งผีพาดวย  
ผีพาประดับหอยมุก ไมจื่อฉาน ปจจุบนัเก็บไวที่วดันาระโตะ เปนผีพาที่ประดบัประดาประนีต
งดงาม และยังมีภาพสลักคนขี่อูฐดีดผีพาไวบนตวัผีพาดวย เปนมรดกดนตรีตะวนัออกที่ลํ้าคาชิ้น
หนึ่ง 
 
สวนประกอบของผพีา   

ผีพาประกอบขึ้นดวยสวนประกอบสําคัญสองสวนคือ สวนหวัและสวนลําตวั สวนหวั
ประกอบดวย ลูกบิด 4 ตัว  ชองรอยสาย รองวางสาย สวนลําตัวประกอบดวยนมกดบังคับเสียง 
หยอง กลองเสยีง ที่ยึดสายดานลาง  

ลําตัวของผีพา ดานบนเรียก “ยอด” ซ่ึงกค็ือนมหยกัที่แซะเนื้อไมใหเปนรอยหยักลูกระนาด
เพื่อเปนที่กดบงัคับเสียง  มหีมอนรองดานบน จากตรงกลางลงมาติดกานไมเปนนมมีหลายชั้นเพือ่
เปนที่บังคับเสียงไดหลายเสยีงตางๆกัน นมและหยองนีใ้นสมยัโบราณรวมเรียกเปนชื่อเดยีววา 
“เสา” เปนที่กดบังคับเสียง ลําตัวผีพาจากกลางลงลางเปนลักษณะทรงแคบแลวอวนลงลางเปนรูวงรี 
ดานในกลวงทาํเปนกลองเสียง  หนาผีพาเปนไมแผนทําจากไมอูถง สายทั้งส่ีสายไมไดมัดพนัไวที่
ดานลางสดุของผีพาเหมือนเครื่องดีดชนิดอ่ืนๆ  แตมีมือยึดสายตดิอยูทีส่วนลางของหนาผีพา  ที่มือ
ยึดสายนีม้ีรู 4 รูสําหรับรอยสาย สวนลําตวัของพื้นหลังของผีพาเรียกวา หลังผีพา ดานบนของหลงัผี
พาตรงกับดานหัวของดานหนา ดานบนของหลังตรงขามกับแผนหนา  หลังของผีพาใชไมแดง   
ไมฮวาหลี ไมหลาวหง เพราะใหคณุภาพเสยีงที่ดี  ใชไมสีขาวทําเปนหนาผีพา และนม   

ผีพามีนมทั้งหมด 6 นมหยัก 25 นมปรับเสียง มีชวงกวางของเสียงทั้งหมด 12 เสียง
มาตรฐาน  เสยีงที่ 1 ใชสายลวด สวนสายที่ 2,3,4 ใชสายลวดพนัไนลอน (ดานในเปนสายลวดพนั
รอบดวยสายไนลอนหุมอยูช้ันนอกตลอดเสน)  เสียงของผีพามีความพเิศษมาก และมีช่ือเสียงไดรับ
ความนิยมไปทั่วทั้งในประเทศจีนและตางประเทศ  ไมเพียงแตมีเสยีงดังฟงชดั  แตยังมนี้ําเสียง
กังวานใส ในขณะเดียวกนั เสียงคูแปดทีย่นืพื้นสรางความหลากหลายของเสียงใหกบัเสียงผีพาเปน
อยางมาก  คูแปดของผีพา ไมเพียงสามารถทําใหการแผขยายของเสียงลดนอยลง  ยังสามารถสงเสียง
แผกระจายไปไดไกล  เสียงบรรเลงผีพาสามารถสงเสียงไปไดไกลถึง 2 – 3 เมตร 
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หลังจากที่ผีพาเผยแพรและถายทอดไปทัว่ท้ังในและตางประเทศ ทําใหคีตกวีคิดคนกลวิธี
การบรรเลงบทเพลงที่แตกตางกันไป แตละทองที่มีเอกลกัษณเฉพาะตวัเปนของตนเอง สามารถแบง
สํานักของผีพาได  5 สํานัก ดงันี้  

1. สํานักผีพาอูซี  
2. สํานักผีพาผิงหู  
3. สํานักผีพาผูตง 
4. สํานักผีพาฉงหมิง 
5. สํานักผีพาวังพาย  

 
การตั้งสายผพีา 
 สายผีพาตั้งเสียงเปน ลา เร  มี ลา ซ่ึงก็คือบันไดเสียง เร นั่นเอง  ผีพา 6 นมหยกั 25 นมมี
ชวงกวางเสียงเปน ลาต่ํา ถึงเสียง มี 
 
เพลงเอกของผีพา 
 เพลงเอกที่ผีพานิยมบรรเลงเชน    หยางชนุไปเสวีย่ (หมิะขาวพราวแสงทอง)《阳春白

雪》ฮั่นกงชวิเยว (จันทรกระจางตําหนักฮั่น)《汉宫秋月》สือเมี่ยนหมายฝ《ู十面埋伏

》เยวเออรเกา (จันทรแจมฟา)《月儿高》อ๋ีจูอูวี่ (เพลงระบําเผาอ๋ี)《彝族舞曲》เทียน

ซานจือชุน (ใบไมผลิบนเขาเทียนซาน)《天山之春》หวัปาเจี๋ยจือเย (ราตรีคบเพลิง)《火把

节之夜》  
         琵琶由历史上的直项琵琶及曲项琵琶演变而来。唐代是琵琶的发展高峰。 
  历史上的所谓琵琶，并不仅指具有梨形共鸣箱的曲项琵琶，而是多种弹拨

乐器，形状类似，大小有别，象现在的柳琴，月琴，阮等，都可说是琵琶类乐

器。其名“琵”“琶”是根据演奏这些乐器的右手技法而来的。  
  琵琶又称“批把”， 早见于史载的是汉代刘熙《释名. 释乐器》：“批把

本出于胡中，马上所鼓也。推手前曰批，引手却曰把，象其鼓时，因以为名

也。” 意即枇把是骑在马上弹奏的乐器，向前弹出称做批，向后挑进称做把；

根据它演奏的特点而命名为“批把”。在古代，敲、击、弹、奏都称为鼓。当

时的游牧人骑在马上好弹琵琶，因此为“马上所鼓也”。大约在魏晋时期，正

式称为“琵琶”。 
琵琶由历史上的直项琵琶及曲项琵琶演变而来，据史料记载，直项琵琶在

我国出现得较早，秦、汉时期的“秦汉子”，是直柄圆形共鸣箱的直项琵琶

（共鸣箱两面蒙皮），它是由秦末的弦鼗发展而来的。“阮咸”或“阮”是直

柄木制圆形共鸣箱，四弦十二柱，竖抱用手弹奏的琵琶。晋代阮咸善奏此乐

器，故以其名相称，即今天的阮。 
南北朝时，通过丝绸之路与西域进行文化交流，曲项琵琶由波斯经今新疆

传入我国。曲项琵琶为四弦、四相（无柱）梨形，横抱用拨子弹奏。它盛行于

北朝，并在公元 6 世纪上半叶传到南方长江流域一带。 

http://www.chinamedley.com/yayun/yangchun/index.shtml
http://www.chinamedley.com/yayun/yangchun/index.shtml
http://www.chinamedley.com/yayun/han_gong/index.shtml
http://www.chinamedley.com/yayun/shimain/index.shtml
http://www.chinamedley.com/yayun/yue_ergao/index.shtml
http://www.chinamedley.com/yayun/new/yizuwuqu/index.shtml
http://www.chinamedley.com/yayun/new/tianshansping/index.shtml
http://www.chinamedley.com/yayun/new/huobajie/index.shtml
http://www.chinamedley.com/yayun/new/huobajie/index.shtml
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 在隋唐九、十部乐中，曲项琵琶已成为主要乐器，对盛唐歌舞艺术的发

展起了重要作用。 
 

琵琶的种类 
一、五弦琵琶  
二、南音琵琶 
三、响琶 月琶 高音琵琶 电琵琶 

 
   五弦琵琶：汉魏之交，由西域乐人经“丝绸之路”由印度传入我国。

早的记载见于《隋书·音乐志》。公元五六世纪时盛行于中原。后来又流传到 
我国的南方。 
  自南北朝至隋唐的 500 年间，五弦琵琶盛传不衰，并成为隋唐九、十部乐

中西凉、龟兹、天竺、疏勒、安国和高丽诸乐的主要乐器。在唐代张祜 、白居

易等许多诗人的作品中都有对五弦琵琶的描绘，五弦琵琶的构造和古老的四弦

曲项琵琶大致相同，到了宋代教坊己经不见使用，而被四弦琵琶所取代。 
  在唐代，我国有多种乐器传入日本，其中在公元 756 年，传入日本的螺钿

紫檀琵琶，藏于日本奈良东大寺的正仓院中，这张用紫檀木制成的五弦琵琶，

工艺精细，通体施有螺钿装饰，腹面上还嵌有一骑驼人抚琵琶的画面，它己成

为世界艺术宝库中的稀世珍品。  
 
   
琵琶的结构 

琵琶是由 “头”与 “身”构成，头部包括弦槽、弦轴、山口等。身部包括

相位、品位、音箱、覆手等部分。 
琵琶的身部，上端又称“颈”部，即“相位” 之处，颈的上端叠出部称

“枕”中与中下部是“品位”， 相与品古代都称作“柱”，是一种音位装置。 
身部的中下部分呈上狭下阔，底呈半圆，中空，即音箱； 品位粘在用梧桐板制

成的“面板”上，四条弦系在下端“覆手”的四个小孔内，在覆手中央处的面

板上，开有一个小孔， 称作“纳音”或“出音孔”。身部背面，称作“琵琶

背”，背的上端与头相接，背的中下部与面板相粘接， 腹内另有二条横档和几

个音柱，安置在一定的部位处； 背料用紫檀、黑料、老红木、花梨木、香红木

等制成的是上品，用白木制成的是普及品，因为紫檀、 红木等木料善于在弹奏

中发出自然泛音来。  
琵琶由六个相、二十五个品构成了音域宽广的十二平均律。其一弦为钢

丝，二三、四弦为钢绳尼龙缠弦。琵琶发声十分特殊，它的泛音在古今中外的

各类乐器中居首位，不但音量大，而且音质清脆明亮。同时，琵琶发出的基音

中又伴有丰富的泛音，这种泛音能使琴声在传播中衰减小，具有较强的穿透

力，在平静的空旷地弹奏时，用它演奏重强音时的琴声能传到二、三里地以

外。 
 

琵琶的传派 
 

一、无锡派  
二、平湖派 
三、浦东派  
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四、崇明派 
五、汪派 
 

定弦与音域 
常用的定弦法， 是把四条弦由缠弦至子弦固定为“Adea" 四个音。即“D" 

调。六相二十五品琵琶音域从“A” 到“e”。 
  （１）定弦，琵琶定弦，在传统乐曲中变化较多， 四条空弦之音的音程关

系并不固定。但比较常用的定弦法， 是把四条弦由缠弦至子弦固定为“Adea” 

四个音。即“D”调。 初学者宜先学“Ｄ”调， 定弦是以“Ｄ”调为标准进行

定弦。    

（２）音域，琵琶上的音位（相与品）， 现都按照平均律依半音顺次排

列，一般安装有六相二十五品。 在个别独奏琵琶上出有安装有六相三十品的，

在定弦作“Adea ”装置有六相二十五品的琵琶上，它的音域是从“A”到

“e”；装置有六相三十品的琵琶上，它的音域是从“ A ”到“a”。 

 

琵琶名曲 
     《阳春白雪》《汉宫秋月》《十面埋伏》《月儿高》《彝族舞曲》

《天山之春》《火把节之夜》 
 

 

http://www.chinamedley.com/yayun/yangchun/index.shtml
http://www.chinamedley.com/yayun/han_gong/index.shtml
http://www.chinamedley.com/yayun/shimain/index.shtml
http://www.chinamedley.com/yayun/yue_ergao/index.shtml
http://www.chinamedley.com/yayun/new/yizuwuqu/index.shtml
http://www.chinamedley.com/yayun/new/tianshansping/index.shtml
http://www.chinamedley.com/yayun/new/huobajie/index.shtml
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เคร่ืองดนตรีไทยประเภทสี 泰国弓拉乐器图 
 

                ซอดวง 二胡                                               ซออู 椰胡 

          
ซอสามสาย 三弦胡琴 
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เคร่ืองดนตรีจีนประเภทส ี中国弓拉乐器图 
        ซอเออรหู二胡                                       ซอสามสาย 三胡  

                   
 

         ซอสีส่าย  四胡                                ซอหมาโถวฉนิ (ซอหัวมา) 马头琴  
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ซอเกาห ู高胡 
 

 
ซอปานห ู板胡 

  
 

 

http://www.cnlxx.com/yiya/Article_Show.asp?ArticleID=343
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      ซอจิงห ู 京胡                                       จุยฉิน หรือ จุยหู坠琴, 坠胡 

                               
            
   ซีฉิน奚琴                                             ซอเหลยฉิน 雷琴 

                                   



 78  

ซอกะลา椰胡  

   
 

สองสาย二弦 
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ซอกระบอกใหญ大筒 
 

    
 
 

ยาเจิง轧筝 
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เกอหู革胡 
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ภาคที่  4  เครื่องดนตรีประเภทสี 
第四章：弓拉乐器 

 
           เคร่ืองดนตรปีระเภทสี คือ เครื่องสายที่ทําใหเกดิเสียงดวยการใชคันชักสีเขากับสาย  ดนตรี
ไทยเรียกวา ซอ ภาคที่ส่ีนี้กลาวถึงเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีจนีที่บรรเลงโดยการสี เครื่องสี
ของไทยมี ซอสามสาย ซอดวงและซออู สวนเครื่องสีจีนมี  ซอเออรหู ซอสามสาย ซอสี่สาย  ซอเกา
หู ซอปานหู ซอหมาโถวฉิน(ซอหัวมา) ซอจิงหู  จุยฉินหรือจุยหู  ซีฉิน ซอกะลา สองสาย  ซอ
กระบอกใหญ  ยาเจิง(ซอพิณ) และเกอหู   
  弓拉乐器是一种使用琴弓拉动琴弦而产生音响的乐器，在泰国民族乐器里

被称之为“索”（即胡琴）。本章讨论泰中弓拉乐器，泰国胡琴一共有 3 种，

即二胡、三弦胡琴和椰胡。中国弓拉乐器有:二胡、三胡、四胡、高胡、板胡、

马头琴、 京胡、坠琴或 坠胡、奚琴、椰胡、雷琴、二弦、大筒、轧筝及革胡。  

 

4.1 เคร่ืองดนตรีไทยประเภทสี 泰国弓拉乐器 
 

ซอดวง 二胡 

ซอดวง เปนซอชนิดหนึ่งของไทย ใหเสยีงสูงแหลม สันนิษฐานวาซอดวงมีววิัฒนาการมาจาก
เครื่องจับหนูทีช่าวบานเรยีกวา “ดวง” จึงใชเปนชื่อเรียกซอชนิดนี้วา “ซอดวง”  

ซอดวงมีสวนประกอบ ดังนี ้ 
1. กระบอก  ทําหนาที่เปนกลองเสียง  รูปทรงกระบอก ทําดวยไมเนื้อแข็ง และเพื่อความ

วิจิตรงดงามมกีารใชวัสดุอ่ืนๆทําเปนกระบอกซอ เชน งาชาง หรือหินเปนตน ไมตางชนิดกันจะให
คุณภาพเสียงตางกัน เชน เสยีงนุม เสียงกลม เสียงแหลมเปนตน ดานหนาของกระบอกมีวัสดุบาง ๆ 
ขึงปด นิยมใชหนังงูเหลือม นอกนัน้อาจเปนหนังลูกวัว หนังแพะ หรือใชกระดาษวาวปดซอนกนั
หลาย ๆ ช้ันกไ็ด  

2. คันซอ ทําดวยไมหรืองาชาง ลักษณะกลมยาว สอดปกที่กระบอกตั้งตรงขึ้นไป แบง
ออกเปน 2 ชวง ชวงบนตั้งแตใตลูกปดขึ้นไปจนถึงปลายคัน รูปรางคลายโขนเรือ เรียกวา “โขน” 
ปลายโคงงอนไปทางดานเปดของกระบอก ชวงลวงนับตั้งแตลูกบิดลงไปเรียกวา “ทวนลาง”  

3. ลูกบิด มีอยูสองลูก เสียบอยูที่ชวงลางของโขน ปลายลูกบิดเจาะรูไวสําหรับรอยสายซอ 
เพื่อขึงใหตึงตามที่ตองการ ลูกบิดลูกบน สําหรับสายเสียงต่ํา เรียกวา ลูกบิดสายทุม ลูกบิดลูกลาง 
สําหรับสายที่มีเสียงสูง เรียกวา ลูกบิดสายเอก  

4. รัดอก เปนบวงเชือกสําหรับร้ังสายซอ นิยมใชขนาดเดียวกับสายเอก ใชผูกร้ังสายซอทั้ง
สองเขากับทวนลาง  
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5. หยอง เปนไมช้ินเล็กใชหมุนสายซอใหพนขอบกระบอก และเปนตวัรับความสั่น 
สะเทือนจากสายซอไปสูหนาซอ  

6. คันชัก ทําดวยไมเนื้อแข็งหรืองาชาง รูปโคง ดามมือจับมีหมุดสําหรบัใหเสนหางมาคลอง 
อีกดานหนึ่งเจาะรูไวรอยเสนหางมา ซ่ึงมีประมาณ 250 เสน สอดเสนหางมาใหอยูภายในระหวาง
สายเอกกับสายทุม สําหรับสี การเทียบเสยีง เทียบเสียงใหตรงกับเสยีงขลุยเพียงออ ทั้งสายเอกและ
สายทุม โดยใชสายเอกเปนหลัก  ซอดวงของไทยตั้งสายเปนเสยีง ซอล และ เร  

 
       二胡（泰语发音为 “素杜旺”）是泰国胡琴的一种，声音具有高、尖的特

点。之所以取名为杜旺胡琴，是因为发音琴筒的形状酷似一种叫做“杜旺”的

竹制捕鼠器。二胡由以下几部分组成： 
       1. 琴筒：能够包住声音并产生响亮动听的声音，形状像一节竹筒，用硬

木、象牙或石头等材料制成。琴筒如用不同材质制成能产生不同的声质，例如

柔和、圆润或尖锐的音质等等。琴筒的侧面即琴膜，用很薄的材质蒙住，一般

使用蟒蛇皮、牛皮、羊皮，或多层纸将琴筒侧面蒙住。 
       2.琴杆：用硬木或象牙制成的，形状为长圆状，直直地插入琴筒，并以琴轴

为界分上下两部分。上半部分即琴轴以上的部分，顶部微微朝琴筒后面方向弯

曲，形状酷似“孔船”（一种船头向上翘起的船），因此这一部分也被称之为

“孔”；下半部分即琴轴以下的部分，叫做“下杆”。 
      3.琴轴：一共有 2 个琴轴，插在“孔”的下面，琴轴的尾端凿一小孔用于穿

入琴弦，并可根据需要调节琴弦松紧程度。上方的琴轴穿入低音琴弦，被称之

为低音琴轴；下方的琴弦穿入高音琴弦，被称之为高音琴轴。 
      4.千斤：琴杆上扣住琴弦的那个装置叫千斤，千斤一般是用与琴弦规格相同

的线制成一个绳套，钩住琴弦并将琴弦套在琴杆上。 
      5. 弦马：弦马是一块小木片，它是琴弦与琴筒之间振动的媒介体，作用是将

琴弦的振动传导到琴膜上。 
      6. 琴弓：琴弓由弓子和弓毛组成，弓子用硬木或象牙制成，形状为弯曲状，

手握住的位置钉有铆钉，用于钉住弓毛；弓毛用马尾做成，在弓子的另一头凿

有小孔，穿入约 250 根马尾。演奏时，马尾在高音弦和低音弦之间来回拉动摩

擦，产生音响，演奏中以高音弦为主。 泰国二胡定弦为 G ,D。 
 

ซอสามสาย 三弦胡琴 
 

ซอสามสาย เปนซอชนิดหนึ่งของไทย มมีาแตโบราณ มีเสียงไพเราะ นุมนวล รูปรางวิจิตร
สวยงามกวาซอชนิดอื่น ถือเปนเครื่องดนตรีช้ันสูง ใชในราชสํานัก มีสวนประกอบ ดงันี้  

1. กะโหลก ทําดวยกะลามะพราว ตดัตามดานขวาง ดานหนาตอตดิกับกรอบไมเนือ้แข็ง 
เดิมนิยมใชไมสักเรียกวา “ขนงไมสัก” มีรูปรางคลายกรอบหนานาง ใชหนังลูกววัหรือหนังแพะขงึ
ปดทับขอบขนงไมสักและขอบกะลาใหตึงพอดี  
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 2. คันซอ แบงออกเปนสามสวน คือ ทวนบน ทวนกลาง และทวนลาง ทวนบน คือ สวนที่
นับจากรอยตอเหนือรัดอกขึน้ไป ทวนกลาง คือ สวนตอจากทวนบนลงมาถึงกะโหลก ทวนลางหรอื
แขงไก คือ สวนที่ตอจากกะโหลก ลงไปรวมทั้งเข็มที่ทําดวยโลหะ ซ่ึงอยูปลายลางสุด  

3. ลูกบิด มีสามลูก ลูกลางสําหรับสายเอก ลูกบนสําหรับสายกลาง สองลูกนี้อยูทางขวา 
ทางซายมีลูกเดียว สําหรับสายทุม หรือสายสาม  

4.  รัดอก มักใชสายไหมฟนเกลียวแบบสายซอ พันรอบทวนกลาง ใชรัดสายทั้งสาม ให
แนบเขากับทวนกลาง เพื่อใหเสียงของสายเปลาไดระดับและมีความกังวาน  

5. หยอง ทําดวยไมหรืองา เหลาเปนรูปคันธนูใหไดขนาดพอรับสายซอทั้งสามสาย บน
หยองบากรองไว สามตําแหนง เพื่อรองรับสายซอ  

6. ถวงหนา ทาํดวยแกวหรือโลหะ ขึ้นรูปเปนตลับกลมเลก็ ๆ ขางบนประดับพลอยสีตาง ๆ 
หรือถม หรือลงยา ภายในบรรจุสีผ้ึงผสมตะกัว่ เพื่อใหไดน้ําหนกั ใชชันปดหนา ใชปรับเสียงใหสาย
เอกเขากับสายทุม  

7. หนวดพราหมณ ใชสายไหมฟนเกลียวอยางสายซอ ผูกเปนสายบวง รอยเขาไปในรูที่
ทวนลาง เพื่อร้ังปมปลายสายซอทั้งสาม  

8. คันชัก ทําดวยไมเนื้อแข็งและเหนียว กลึงใหไดรูป ขงึดวยขนหางมาสีขาวประมาณ 250 -
300 เสน  
 ซอสามสายตั้งเสียงเปนเสียง ลา เร และซอล 
 
        三弦胡琴 是泰国自古以来就有的一种胡琴，具有柔和、悦耳的音质，形状

比其他胡琴更优美流畅，作为一种高级乐器，一般用于宫廷演奏。由以下几部

分组成：  
琴筒；用半个椰壳做琴筒雏形，再用柚木做成瓜子脸形状的木框套在椰 
壳边缘，接着用牛皮或羊皮紧紧地蒙在木框上做成琴膜。 
        2、琴杆；琴杆分为上、中、下三段。上段即琴杆顶端至千斤这一部分，中

段是千斤至琴筒这一部分，琴筒以下至金属针这段为下段，因形状酷似鸡的小

腿，所以这一部分又被称为“鸡小腿”。 
        3、琴轴；有 3 个琴轴，右边的两个琴轴一个负责高音、一个负责中音，左

边的琴轴负责低音。 
        4、千斤；用丝线搓成与琴弦粗细相等的绳套，钩住琴弦并套在琴杆中段，

能使音质宏亮且有层次感。 
        5、弦马；用硬木或象牙制成，削成弓箭状，它的作用是将琴弦所产成的声

音传导到琴膜上。 
        6、赘子；用玻璃或金属制成的圆形物，上面镶嵌宝石或乌银，或者里面灌

进铅外面涂上珐琅釉。它的作用是增加重量和使高低音更和谐。 
        7、弦索；用丝线搓成琴弦状的弦索，穿入琴杆下段，作用是拉住三根琴

弦。 
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        8、琴弓；由弓子和弓毛组成，弓子用硬木制成，弓毛用 250—300 根马尾

制成。 
 三弦胡琴定弦 A  D  和 G 
 

ซออู 椰胡 

ซออู เปนซอที่มีเสียงทุมกังวาน ลักษณะโดยทั่วไปคลายซอดวง แตกระบอกเสยีงทําจาก
กะลามะพราว มีสวนประกอบ ดังนี้  

1. กะโหลก ทําดวยกะลามะพราว ตัดสวนที่กวางใกลกับขั้ว ใหพูทั้งสามอยูดานบน ใชหนัง
ลูกวัวหรือหนงัแพะ ขึงเปนหนาตรงที่ตัด  

2. คันซอ ทําดวยไมหรืองาชางกลึง แบงเปนสองสวน คือ ทวนบน นับตั้งแตลูกบดิ ไปถึง
ปลายคัน ทวนลางนับตั้งแตลูกบิดลงมาที่ตัวคันมีลวดหรือลูกแกวคัน่เปนระยะ ปลายทวนลางสอด
ทะลุ กะโหลกลงไป เพื่อคลองสายซอทั้งสองเสน  

3. ลูกบิด มีสองลูก เสียบอยูที่ทวนบน ใชขึงสายซอ ซ่ึงทําจากไหมฟนเปนเกลียว หรือทํา
จากเอ็นผูกคลองปลายทวนลางสุด ลูกบนสําหรับสายทุม ลูกลางสําหรับสายเอก  

4. รัดอก เปนบวงเชือกใชลูกลางสําหรับสายเอกรั้งสายซอ เพื่อใหไดคูเสียงสายเปลาชัดเจน 
ทั้งยังทําหนาทีก่ําหนดเสียงมาตรฐานของซอดวย  

5. หมอน เปนวัสดุทีว่างหนุนระหวางหนาซอกับสายซอเพื่อใหไดเสียงกังวาน ทําจาก
กระดาษหนาหรือผาพันเปนรูปหมอน บางทีเรียกวา หยอง  

6. คันชัก ทําดวยไมเนื้อแข็ง กลึงใหไดรูป ขึงเสนหางมา ประมาณ 250 เสน เสนหางมานี้จะ
สอดเขาระหวาง สายเอกกบัสายทุม การเทียบเสียง สายเอกมีระดับเสียงตรงกับสายทุมของซอดวง 
สายทุมมีเสียงต่ํากวาสายเอก 5 เสียง  ตั้งเสียงเปน โด และ ซอล 

 
        椰胡 是一种音质低沉的胡琴，形状跟二胡很相似。但音箱部分是用椰子壳

制作的，由以下几部分构成： 
         1、琴筒：用半个去除了椰蒂部分的椰壳制成，用牛皮或羊皮紧紧地蒙在

琴筒正面做成琴膜。 
         2、琴杆：用硬木或象牙制成。分为上下两部分，琴轴以上部分为上段，

琴轴以下至琴筒之间的部分为下段，琴杆下段插入琴筒中，能够拉住琴弦。 
3、琴轴：琴杆上段插有 2 个琴轴，用于缚绞琴弦，上琴轴负责控制低

音，下琴轴负责控制高音。 
4、千斤：用跟琴弦粗细相当的线搓成绳套，用于钩住琴弦并套在琴杆 

上，能使琴弦产生清晰的音质，也作为琴的标准定音部分。 
         5、弦马：是琴弦与琴筒之间振动的媒介体，用较厚的纸或布包城枕头 
形。它的作用是将琴弦的振动传导到琴膜上。 
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           6、琴弓：由弓子和弓毛组成，弓子用硬木制成，弓毛用 250 根马尾制

成。演奏时弓毛在高音弦和低音弦之间来回拉动而产生音响，高弦比低音弦高

5 个音。椰胡的高音与二胡的低音音位相同。 
 椰胡的定弦为 C 和 G 
 

4.2 เคร่ืองดนตรีจีนประเภทสี 中国弓拉乐器 
 

ซอเออรหู二胡 
 
 เออรหูพัฒนามาจากเครื่องสีช่ือ “หูฉิน” เดิมก็เรียกชื่อวาหูฉิน หรือ หนานหู  ไดรับความ
นิยมแพรหลายมากที่สุด และนับเปนเครือ่งดนตรีที่สําคัญชิ้นหนึ่งในบรรดาเครื่องดนตรีของจีน มี
เสียงไพเราะกนิใจ สามารถแสดงอารมณตางๆ ไดหลากหลายและชัดเจน เปนเครื่องดนตรีช้ินเอกใน
การบรรเลงเดี่ยว บรรเลงรวม บรรเลงประกอบการระบํา ละคร ขับลําเปนตน 
 ประวัติศาสตรจีนมีขอหามที่เกี่ยวกับกษัตริยมากมาย 1 ในยุคตนราชวงศชิง เออรหูก็ถูกหาม
เชนเดยีวกัน  ในยุคที่จกัรพรรดิ์เจียช่ิงสืบราชบัลลังกตอจากเฉียนหลง ในยุคนัน้ผูคนเคารพกษัตริย
องคใหมและองคเกา และเรียกกันวา เออรหวง (สองกษตัริย)  ซ่ึงพองเสียงกับเออรหู  ซอเออรหจูึง
เปนสิ่งที่ถูกหาม  นอกจากนี้ดวยลักษณะของซอที่มีสองสาย คือสายเอกกับสายทุม ในภาษาจีน
เรียกวา สายพอกับสายลูก  หากผูใดบรรเลงเออรหูแลวทําสายใดสายหนึ่งขาด นั่นยอมหมายถึง
จักรพรรดิ์เฉียนหลง และเจยีช่ิง  มีโทษถึงประหารชีวิต  ซอเออรหูจึงกลายเปนเครื่องดนตรีตองหาม
ไปชวงหนึ่ง  ปลายสมัยชิง เมื่อเขาสูยุคเปลี่ยนแปลงการปกครอง  เสียงซอเออรหูกลับดังและมี
ชีวิตชีวาขึน้มาอีกครั้ง ปจจุบันไมวาชนบทหรือในเมือง ตามตรอกซอกซอยหรือชุมชนใหญ  เสียง
ซอไมเคยหางหายไปจากชวีติชาวจีนเลย 
 
สวนประกอบของเออรหู   
 1. กระบอกซอ เปนสวนทีท่ําหนาที่เปนกลองเสียงของเออรหู  ทวนซอตั้งฉากกบักระบอก
ซอ ทําหนาที่เปนตัวขึงสาย  
 2. ลูกบิด เปนที่ขึงสาย กับปรับเสียงสูงต่ํา  
 3. รัดอก เปนที่ใชยึดรวบสายเขากับคันทวน  
 4. หยอง  วางไวบนหนังหนากระบอกซอ เปนตัวกลางถายเสียงจากสายซอไปสูกระบอก 
 5. คันชัก ใชสีกับสายซอ ใหเกิดเสียง เสียงของเออรหู มาจากการสั่นสะเทือนของสาย 
                                                 
1

 มีกฎอยูขอหน่ึงวา การกลาวคําท่ีมชีื่อของกษัตรยิ ถอืเปนความผิด ตองไดรับโทษหนักถึงข้ันประหารชีวิต  เมือ่จะกลาวคําท่ีมีชือ่กษตัริย
รวมอยู  ผูคนตองเลีย่งไปใชคําอื่นท่ีมีความหมายคลายคลึงกนั  หรือละเวน ไมยุงเกี่ยว ยกเลิกท่ีจะกลาวคํานั้นเสีย  
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 6. ยางสน เพิม่ความฝดใหกบัคันชัก และสาย ทําใหเกดิการสั่นสะเทอืน และไดเสยีงที่ดัง
มากขึ้น  
 กระบอกซอทาํหนาที่เปนกลองเสียงของซอ นิยมใชไมแดง ไมจันทน หรือไมดํา มีบางที่ใช
ไมฮวาหลี หรือกระบอกไมไผก็มี  ในป 70 มีการประดษิฐใชโฟมอัด รูปรางของกระบอกซอเปน
ทรงกระบอก 6 เหล่ียม ยาว 13 เซนติเมตร หนาหลังทะลุถึงกัน เสนผาศูนยกลาง 8.8 เซนติเมตร บาง
ทองที่ทําเปนรูปทรงกลม 8 เหล่ียม  สวนเอวกระบอกคอดเล็กนอย ปากกระบอกดานหลังปดดวยไม
แผนแกะสลักรูปตางๆ  ความใหญเล็กของกระบอกซอมผีลตอความดัง ทุม แหลมของเสียงซอดวย 
 หนาซอขึงดวยหนัง  เปนสวนสําคัญในการทําใหเกดิเสยีงของซอ  โดยทั่วไปนิยมใชหนังงู  
ซอคุณภาพระดับกลางขึ้นไปใชหนังงูเหลือม  เกล็ดและลายของหนงังูละเอียดงดงาม จะมีความ
เหนยีวและยดึติดดี แตจะมีความบางมาก คุณภาพเสียงจะเปลี่ยนไปตามสภาพอากาศไดงาย  ถาลาย
ของหนังใหญ ขรุขระและหนา จะมีความยืดหยุนสูง ใชขึงเปนกลองเสียงไดคุณภาพที่ดี  นอกจากนี้
หนังงูเหลือมที่ไดจากกังเหมิน  ถือเปนหนังงูที่มีคุณภาพดี  เพราะเปนหนังงูทีไ่มคืนรูป เหมาะสม
กับทุกสภาพอากาศ 
 คันทวน บางก็เรียกชื่อวา เสาซอ เปนตัวขึงสายซอ  ความยาวทั้งหมด 81 เซนติเมตร  
เสนผาศูนยกลางประมาณ 0.55 นิ้ว ดานบนเปนสวนหวัซอ ปลายโคงหรือแกะสลักเปนรูปตางๆ 
เชน รูปหัวมงักรหรือรูปสัตวตางๆ     ถัดลงมาเปนที่เสียบลูกบดิสองดาม ดานลางเสียบทะลุ
กระบอกซอ ซอจะมีเสียงดหีรือไมดี ไมที่ทําคันทวนมผีลตอคุณภาพเสียงอยางมาก โดยทั่วไปนยิม
ใชไมแดง (หงมู) หรือไมดํา (อูมู) สวนไมอ่ืนๆ คุณภาพจะรองลงมา นอกจากนี้ยังตองคํานึงถึงลาย
ไม ตองเรียบ ไมมีตาไม หรือรอยแตกราว ซ่ึงจะสงผลโดยตรงตอคุณภาพเสียงของซอโดยตรง 
  
การตั้งสายและชวงเสียง  
 การตั้งสายซอโดยทั่วไปไมมีเสียงประจําสายที่แนนอน แตจะตั้งทั้งสองสายเปนเสียงคูหา  
เชน เร-ลา   โด-ซอล   ซอล-เร  ลา-มี เปนตน  ความกวางของเสียงเปนคูแปด 3 คู แตโดยทั่วไป ใน
เพลงเพลงหนึง่มักมีชวงกวางของเสียงไมเกินคูเสียง 2 คูคร่ึงเทานั้น    
 การบรรเลงเพลงของแตละทองถ่ิน หรือการบรรเลงประกอบการแสดงอุปรากรแตละอยาง  
บางครั้งมีการตั้งสายแตกตางไป เชน ตั้งเปนคูส่ี หรือตั้งเปนคูแปดก็ม ี
 ซอมีความคลองตัวมาก สามารถบรรเลงใหอารมณไดหลากหลาย ทั้งเขมแข็งดุดนั ทั้ง
ออนโยนนุมนวล  ในวงดนตรีพื้นบานทั่วไปมักไดรับหนาที่เปนเครื่องดนตรีหลักในการดําเนนิ
ทํานอง 

 ในการบรรเลงรวมวงพืน้เมืองนิยมใชซอ 6 - 8  คันประสมวง  แตในวงดนตรี ขนาดใหญ 

นิยมใชซอ 10 – 12  คัน  ซอเออรหูนอกจากจะใชบรรเลงเดี่ยวแลว ยังนิยมใชบรรเลงรวม บรรเลง
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ประกอบ  อีกทั้งยังเปนเครื่องดนตรีหลักในการบรรเลงประกอบการขบัลํา อุปรากรตางๆ เชน งิว้
ผิงจวี้  งิ้วกวางตุง  งิ้วเซี่ยงไฮ เปนตน 

  
เพลงเอกซอเออรหู   
 เพลงบรรเลงเดี่ยวที่เออรหูนยิมบรรเลง เชน ไซหมา (อาชาชิงชัย)  เจียงเหอสุย (ธาราระทม)  
ฮั่นกงชิวเยว (จันทรงามในวงัฮั่น)  ฮวาฮวนเลอ (บุบผาเริงระบํา)   หยวินสุย (ธาราเมฆ)   เจียงซาน 
(หุบเขาสายน้ํา)  เหอเยว (ธารจันทร)   เยวเย (คืนจันทร)  ขูเมิ่นจือโอว (เพลงใบคล่ัง)  เปยเกอ (เพลง
พญาโศก)  ชวนเจียง (ธารน้ํา)  เทียนเสียน (สายสวรรค) เปนตน 

 
 二胡：由胡琴发展而来，曾被称为胡琴或南胡。流传之广非其它乐器可

比。音色优美、表现力强，是我国主要的拉弦乐器之一，在独奏、民族器乐合

奏、歌舞和声乐伴奏以及地方戏曲、说唱音乐中，都占有重要地位。  
中国历代禁忌颇多，二胡在清初亦曾遭禁。说的是清嘉庆接位后，尊乾隆为太

上皇，一时朝廷形成二皇共政之局面。于是有关这“二皇”的事物、名目皆遭

忌讳。戏曲唱腔中“二簧”，似有影射“二皇”之嫌，被看作是对嘉庆的不

敬。而二胡上的两根弦－－老弦、子弦亦称二（儿）弦，又惹了“二皇”。更

有甚者，若是在演奏二胡的过程断了老弦或者子弦，那简直是要遭杀头的大

祸。于是，在很长一段时期内，二胡被禁止，一直到晚清各种矛盾激化，朝庭

无暇顾及时，梨园艺人手中方才响起二胡声。 
  现在，二胡已成为流行 广的乐器之一，无论是大街小巷还是穷乡僻野，

处处皆可闻到二胡声。 
 
二胡的结构 

一、琴筒是二胡的共鸣箱，琴杆是支撑琴弦、接指操作的重要支柱。 
二、琴轴用来调节二胡的音高 
三、千斤用于扣住琴弦 
四、琴马是联结琴皮琴弦的枢纽 
五、弓子用于拉奏二胡,二胡的音响来源于琴弦的振动 
六、松香的作用是增大弓毛对琴弦的摩擦 

 
  二胡由琴筒、琴皮、琴杆、琴头、琴轴、千斤、琴马、弓子和琴弦等部分 
组成，另外还有松香等附属物。 
  琴筒是二胡的共鸣筒，多用红木、紫檀或乌木制成，也有用花梨木或竹子

做的，七十年代并开始使用低发泡（ABS）材料模压成型。其形状主要为六方

形，长 13 厘米，前口直径（对边）8.8 厘米。有些地区则制成圆形或八方形。

筒腰略细，筒后口敞口或装置开有各种式样花孔的音窗。琴筒起扩大和渲染琴

弦振动的作用。  
        琴筒前口蒙皮，叫琴皮，也叫琴膜，它是二胡发声的重要装置。普及式二

胡为蛇皮，中高档二胡多为蟒皮。蛇皮鳞纹细密，纹路排列规则，并富有韧

性，但质地较薄。音质易受气候、室温等因素的影响。蟒皮鳞纹粗而平整，色

彩对比协调，厚度适宜而有弹性，不易受虫蛀，发育共鸣较好。蟒皮又以肛门
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一带地方的 为理想，这个地方的蟒皮适应性广、发音浑厚圆润，并且性能稳

定。 
        琴杆也叫“琴柱”，是支撑琴弦、供按弦操作的重要支柱，全长 81 厘米，

直径约为 0.55 寸。顶端为琴头，上部装有两个弦轴，下端插入琴筒。琴头呈弯

脖形，也有雕刻成龙头或其他形状的。衡量一把二胡的发音纯净与否与琴杆材

料的选择有很大关系，通常把红木视为上品，乌木的也不错，其它木材的就要

逊色一等了。选择时除了要仔细辨别琴杆的制作材料外，还要兼顾到质地紧

密。木射线细密而均匀，无节、无疤，无明显裂痕，有一定光亮度等。 
 

二胡的定弦和音域 
        二胡一般以五度关系定弦，音域达三个八度。 
  二胡一般以五度关系定弦，如定成(d1、a1，c1、 g1，g、d1，a、e1)或
(e1、b1)。 

在演奏某些地方色彩的乐曲或戏曲时，除了五度关系定弦外，也有定为纯 
四度关系的。在个别场会甚至有八度定弦的。 

二胡的音域达三个八度，但在一般的乐曲中，则很少超过两个半八度。 
  二胡音色刚柔多变，有精巧灵活的性能，有丰富的表现力，适于演奏各种

复杂的音调，既能演奏柔和、流畅的曲调，也能演奏跳跃、有力的旋律，在民

族乐队和民间丝竹乐队中，常常担任主奏的角色，通常在中、小型民族乐队中

使用 2～6 把二胡，而在大型民族管弦乐队中，则有 10～12 个席位。它除用于

独奏、合奏外，也是评剧、越剧、沪剧和粤剧等地方戏曲和说唱音乐的主要伴

奏乐器，被称为“主胡”或“正场胡琴”。  
         二胡曲 ：《赛马》《江河水》《汉宫秋月》《花欢乐》《云水》《江山》

《河月》《松涛》《月夜》《苦闷之讴》《悲歌》 《雪山魂塑》《川江》《天

弦》。 
 

ซอสามสาย 三胡  
 
 ซอสามสายในที่นี้ลักษณะเหมือนซอเออรหู แตมีสามสาย เปนเครื่องดนตรีที่มีเฉพาะในชน
กลุมนอยเผาอ๋ี ซ่ึงเปนหนึ่งในชนกลุมนอยของจีน  เปนเครื่องดนตรีที่สําคัญที่สุดที่ใชในเทศกาล
เตนรําของชาว “อาซือ” นิยมมากในบริเวณเมืองลูหนาน กุยซาน หมเีลอ ฮูซี อีเหลียง  ของมณฑล
หยวินหนาน  อันเปนพื้นที่อยูอาศัยของชนกลุมนอยเผาอ๋ี ซ่ึงแบงเปนสองสาย คือ ชาวอ๋ีอาซือ และ
ชาวอ๋ีซาหนี  ชาวอาซือเรียกชื่อซอสามสายนี้วา เฮยหู สวนชาวซาหนีเรียกชื่อวา เลยหู  กระบอกซอ
ทําดวยไม ขึงหนาดวยหนังงู หรือหนังแกะ คันทวนใชไมไผมวง  ปลายทวนมีที่เสียบลูกบิดสามอัน 
มีสายสามสาย คันชักหนาใหญ  ทําจากไมไผ ขึงดวยขนหางมา  ขนหางมาในคนัชกัเดยีวแบงเปน
สองกลุมสาย แทรกอยูระหวางกลางสายในกับสายกลาง และสายกลางกับสายนอก  เวลาบรรเลง 
เสียงสายในกบัสายกลางดังพรอมกัน และเสียงสายกลางกับสายนอกดงัพรอมกัน ทําใหเสียงซอสาม
สายนี้มีเสียงประสานที่เปนเอกลักษณโดดเดนไมเหมือนใคร น้ําเสียงซอนุมนวล กลมกลืน สามารถ
ใชบรรเลงเดี่ยว บรรเลงประสม และบรรเลงรวมวงประกอบการเตนรํา 



 89  

สวนประกอบของซอสามสาย     
 ซอสามสายเผาอ๋ีมีรูปรางคลายคลึงกับซอจงิหูของชาวฮั่น  แตขนาดใหญและยาวกวา มี
สวนประกอบหลัก ๆ คือ คันทวน กระบอกซอ ลูกบิด รัดอกซอ หยอง สายซอ และคันชัก ความยาว
ทั้งหมด 85 เซนติเมตร  
 คันทวนเปนดามยาวกลม  ทําจากไมไผหรือ ไมเนื้อแข็ง ที่นิยมคือไมไผมวง 6 ขอ หรือไม
ไผชนิดอื่น ๆ  สวนไมเนื้อแขง็นิยมใชไมแดง (หงมู)  หัวซอเรียบ ไมมีการประดับประดาใด ๆ 
 กระบอกซอเปนรูปทรงกระบอก ทําจากกระบอกไมไผ หรือไมเนื้อแขง็เจาะเปนโพรง  ขึ้น
หนาซอดวยหนังงู หนังแกะ หรือหนังกบ  ทายกระบอกเปดโลง 
 ดานบนมีลูกบดิทําจากไมหวงหยาง  เสียบลูกบิดเปนแนวขนานกับกระบอกซอ  รัดอกใช
สายไหม มัดสายไวที่คอซอ  ทําหนาที่กาํหนดเสยีงเริ่มตนสายเปลาของซอ หยองทําจากไมไผ วาง
ไวที่หนาซอ เปนตัวนําเสียงจากสายสูกระบอกซอ  บนหยองบากเปนรอง 3 รอง เปนที่กําหนด
ตําแหนงของสายทั้งสาม 
 
การบรรเลง 

ผูบรรเลงจะมีสายคลองซอ คลองไวที่คอ วางซอในระดบัเอวพอดี มือซายกดสายไลระดับ
เสียงตางๆ มือขวาจับคันชกัสีซอ  ชาวอาซือตั้งสายซอจากสายในออกนอกเปนเสยีง ซอล โดสูง โด
ต่ํา  สายกลางเปนเสียงสูง สายนอกเปนเสยีงต่ํา  สวนชาวซาหนีตั้งสายซอจากสายในออกนอกเปน
เสียง ซอล โดต่ํา โดสูง สายนอกตั้งเปนเสียงสูง สายกลางเปนเสียงต่ํา 
 ซอสามสายนี้ไมวาจะสีสายในหรือสายนอก เสียงสายกลางยังคงดังตลอดเวลา เกดิเปนเสียง
ประสานที่ฟงไพเราะนุมนวล  ดวยเหตุทีค่ันชักสั้น นิยมใชการสีแบบแบงคันชัก  สวนการกดนิ้ว 
นิยมใชการรูดสาย โหยเสียง มีทํานองไพเราะ หลากหลาย นาฟง 
 
 三胡；是彝族特有的弓弦乐器，是民间乐舞“阿细跳月”的主要乐器。流

行于云南路南、圭山、弥勒、沪西和宜良等彝族阿细人和撒尼人聚居地区。阿

细人称“嘿胡”，撒尼人称“嘞胡”，木制琴筒，蒙蛇皮（或羊皮），琴杆用紫竹，

杆端有三个森轸，三弦。琴弓略粗、竹制弓形、双股马尾，分别穿于一、二弦

及二、三弦之间。演奏时一、二弦与二、三弦同时发音，音色丰富独特，柔

和、圆润，可以独奏、合奏或为歌舞伴奏。 
      彝族三胡的结构：彝族三胡外形与汉族地区的京胡相似，但琴体较为长

大，由琴杆、琴筒、弦轴、千斤、弦马、琴弦和琴弓构成，全长 85 厘米左

右。 
  琴杆为圆柱形，用竹或木制成，用竹材制作时，多采用 6 节紫竹、枯竹或

白竹。木制琴杆以红木等质硬者为佳。琴头平顶、无饰。 
  琴筒是圆筒状，竹或木制，竹制者多用较粗大的毛竹筒；木制者选材与琴

杆相同。筒前口蒙蛇皮、羊皮或青蛙皮，筒后口为开放式，不加音窗。 

http://baike.baidu.com/view/2731.htm
http://baike.baidu.com/view/88417.htm
http://baike.baidu.com/view/7242.htm
http://baike.baidu.com/view/243033.htm
http://baike.baidu.com/view/6134.htm
http://baike.baidu.com/view/120321.htm
http://baike.baidu.com/view/295637.htm
http://baike.baidu.com/view/380414.htm
http://baike.baidu.com/view/457671.htm
http://baike.baidu.com/view/53515.htm
http://baike.baidu.com/view/133225.htm
http://baike.baidu.com/view/81684.htm
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  琴杆上端设 3 个黄杨木制的弦轴，其装置方向与琴筒呈平行。千斤用丝弦

制作，将琴弦拢聚于琴杆上部，它是发音弦段的一个固定点。弦马竹制，支于

琴筒皮面中央，是发音弦段的另一个固定点。张丝弦或钢丝弦 3 条。 
  琴弓较为短小，弓杆用细竹制作，拴以两股马尾而成，分别插于 3 条琴弦

之间。 
        演奏时，奏者多用一条细绳拴住琴头与琴尾，系于胸前纽扣上，将琴筒置

于腰间，左手持琴按弦，右手执弓拉奏。阿细人嘿胡定弦由里至外为（g1、
C2、C1），中弦音高，外弦音低，里弦音居中；撒尼人嘞胡定弦为（g1、
c1、c2），外弦音高，中弦音低。 
        三胡因马尾分开两股，不论拉奏里弦或外弦，中弦都同时发音，形成自然

和音。三胡因琴弓短小，弓法上多用灵巧的分弓，指法的特点是滑奏，多用装

饰音。旋律多变，音响丰富、甘润。 
  三胡因马尾分开两股，不论拉奏里弦或外弦，中弦都同时发音，形成自然

和音。三胡因琴弓短小，弓法上多用灵巧的分弓，指法的特点是滑奏，多用装

饰音。旋律多变，音响丰富、甘润。 
 

ซอสี่สาย  四胡  
 

 เครื่องสีจําพวกซอ มีส่ีสาย  บางก็เรียกวา ส่ีสาย (ซ่ือเสียน)  พัฒนามาจากซอซี่ฉิน บันทึกใน
สมัยซง ช่ือ  เยวซู (คีตจารกึ) งานนิพนธของ เฉินหยาง กลาววา “ซีฉิน คือเครื่องดนตรีจําพวกซอ”  
ในสมัยราชวงศชิงใชเปนเครือ่งดนตรีราชสํานัก เรียกวา ถีฉิน (ซอถือ) ดังมีบันทึกกลาวไววา “ถีฉิน 
มีส่ีสาย คลายหรวน แตเปนเครื่องดนตรจีําพวกซอซีฉิน”  นิยมบรรเลงในบริเวณมองโกลเลียใน 
และมณฑลตางๆ ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคกลาง 
 ซอสี่สายมีสามชนิด แบงเปนซอใหญ ซอกลาง และซอเล็ก  มีสวนประกอบเหมือนกับเออร
หู คันทวนยาวและใหญกวา คันทวนทําจากไมแดง หรือไมดํา ยาว 79 – 85 เซนติเมตร 
เสนผาศูนยกลาง 1.9 – 2.4 เซนติเมตร ยอดซอลักษณะแบนเรยีบ ไมมีการประดับตกแตงใด ๆ  
กระบอกซอมสีองแบบ คือแบบทรงกระบอกกลม กับแบบทรงกระบอกแปดเหลีย่ม แบบกระบอก
กลมยาว 13.3 – 14  เซนติเมตร  เสนผาศูนย กลาง 6.8-9 เซนติเมตร ทําจากไมแดง (ไมหงมู)  สวน
กระบอกแปดเหลี่ยมยาว 13.2 – 13.8 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลาง 8 – 10 เซนติเมตร  หนาซอขึงดวย
หนังงูเหลือม  ดานหลังกระบอกเปดโลง  ดานบนมีลูกบดิสี่อัน ทําจากไมแดง  เสียบลูกบิดเรียงกนั
ขนานกับแนวกระบอกซอ ปลายลูกบิดประดับดวยแผนกระดูกสัตว   สายซอเปนสายไหม หรือสาย
ลวด  คันชักยาว 75 เซนติเมตร  แบงเปนสองกลุม แทรกกึ่งกลางระหวางสายที่ 1 และ 2 กับกึ่งกลาง
ระหวางสายที ่3 และ 4  เชนนี้เวลาสีจะสามารถสีเสียงสองเสียงประสานไปพรอมๆ กัน การตั้งสาย
ซอจะตั้งสายเหมือนกนั 2 คู  ซอสี่สายใหญตั้งเสียงเปน ซอล 1 คู และ เรสูง 1คู  สวนซอเล็กตั้งสาย
เปน เรสูง 1 คู และ ลาสูง 1 คู  
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 ซอสี่สายนิยมใชเปนเครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการแสดงตางๆ เชน การขับลําเพลง
กลองปกกิ่ง  การขับลําเพลงกลองซีเหอ  การขับเพลงเทียนจนิ  เพลงพื้นบานหเูปย  เพลงขับลําบัว
ลอยของชาวเมืองซาวซิ่ง  การขับเพลงคู  ละครเพลง หนังเชิด เปนตน 
 การใชคันชักของซอสี่สายมีวิธีมากมาย สามารถสีเพลงที่ไพเราะนาฟง ทั้งเสียงเดีย่วและ
เสียงประสาน  เสียงของซอสี่สายมีความใสแววหวาน ในขณะเดยีวกนัก็แฝงความนุมลึก สามารถ
บรรเลงเพลงไดเหมือนกับซอเออรหู  และยังสามารถบรรเลงเพลงของไวโอลินไดเปนอยางด ี ดวย
เหตุความพิเศษของสวนประกอบของซอสี่สายนี่เอง   ทําใหซอสี่สายสามารถบรรเลงเสียง และ
แสดงอารมณไดดีกวา เออรหู โดยเฉพาะการสีเสียงประสาน ซ่ึงเปนเอกลักษณเฉพาะตวัของซอสี่
สายเทานั้น  
 

四胡，拉弦乐器。又称四弦、二夹弦。源于古代奚琴。宋代陈旸《乐

书》：“奚琴本胡乐也。”清代用于宫廷乐队，称提琴。清代《律吕正义后

编》：“提琴，四弦，与阮咸相似，其实亦奚琴之类也。”流行于内蒙古、东

北和华北各省、区。 
结构与二胡相同，琴杆略长而粗，置四轴，张四弦。有大、中、小三

种。琴杆用红木或乌木制，长 79—85、直径 1.9—2.4 厘米，上部置轴部位呈方

柱形，方宽 2.4—2.6 厘米，琴头平顶、无饰。琴筒有圆形和八方形两种。铜制

圆形筒长 13.3—14 厘米、直径 6.8—9 厘米；红木制八方筒长 13.2—13.8 厘米、

前口外径 8—10 厘米。前口蒙蟒皮，后口加边框。弦轴红木制，轴顶加骨片为

饰。张丝弦或钢丝弦，每两弦定为同音。琴弓长 75 厘米，马尾分两股分别夹于

一、二弦和三、四弦之间，同时拉响两条弦。大四胡定弦 g、d1，音域 g—g2；
小四胡定弦 d1、a1，音域 d1—d4。 

是京韵大鼓、西河大鼓、天津时调、湖北小曲、绍兴莲花落等说唱和二

人台、曲剧、皮影等戏曲的伴奏乐器。 
 通过不同的运弓方位，改变琴弓与琴筒的角度，奏出单音和双音。它有

着清晰、明亮、浑厚和深沉的音色，可用于演奏所有的二胡曲，并能拉奏小提

琴曲，由于它的独特结构， 适于演奏富有民族风格又比二胡更有表现力的乐

曲 
 

ซอเกาห ู高胡 
 

 
 ซอเกาหูววิัฒนาการมาจากซอเออรหู เกิดขึ้นในชวงปที ่ 20 ของ ศตวรรษที่ 20  เปนเครื่อง
ดนตรีเอกชิ้นหนึ่งของมณฑลกวางตุง  
 ซอเกาหู หมายถึง ซอเสียงสูง เปนชื่อเรียกที่ยอมาจาก ซอสองสายเสียงสูง (เกาอนิเออรหู) 
ซ่ึงเปนซอที่นิยมแพรหลายแถบมณฑลกวางตุง  ชาวกวางตุงเรียกซอชนิดนีว้า ซอเออรหู หรือ ซอ
สองสาย  กระบอกซอเล็กกวาซอเออรหู  ตั้งสายเสียงสูงกวา 4 – 5 ชวงเสียง จึงเรียกวา ซอเสียงสูง  
ซอเกาหูมีเสียงดังกังวานใส  เล็กแหลม  แสดงอารมณไดหลากหลาย  จัดเปนเปนเครื่องสีกลุมเสียง
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สูง ในวงดนตรีจีน ใชบรรเลงเดี่ยว บรรเลงประสม และบรรเลงประกอบการแสดงอปุรากร และการ
ระบําพื้นเมืองตาง ๆ  
 ในสมัยกอน วงดนตรีของกวางตุงประกอบดวย ซอสองสาย ซอใหญ พิณวงเดือน และขลุย
ผิว  เรียกชื่อวา วงเครื่องหา  มีเครื่องดนตรีหลักคือ ซอสองสาย  ดวยเหตุที่สายซอมขีนาดใหญ คนั
ชักแข็ง  ทําใหเสียงซอมีเสียงสูง ดังกอง กระหึ่ม  จึงมกัเรยีกวงดนตรีพืน้เมืองนี้วา “วงคันชักแข็ง”     

ในชวงปที ่20 ของ ศตวรรษที่ 20  ซอเกาหูววิัฒนาการขึ้นมาจากซอเออรหู เปลี่ยนสายเปน
สายลวด ขึ้นสายเสียงสูงกวาเดิม  เวลาสีใชขาทั้งสองขางหนีบกระบอกซอไวกลางขา  ซอชนิดใหม
นี้มีเสียงใส กงัวาน สูง  ใชบรรเลงรวมกับขิม พิณฉิน เกิดวงพื้นเมืองใหมขึ้น เรียกชื่อวา “วงคันชัก
ออน” 

 
สวนประกอบของเกาหู 
 สวนประกอบของเกาหูคลายคลึงกับซอเออรหู  แตเกาหูมีขนาดเล็กกวา กระบอกซอเปน
ทรงกระบอกกลม ยาว 13 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลาง 8.6 เซนติเมตร ปลายกระบอกเปดโลง สาย
นอกใชสายลวดขนาดเล็ก  สายในใชสายไหม 
 ชวงป 70 ศตวรรษที่ 20 มกีารประดิษฐกระบอกเปนทรงกลมแบน โดยเลียนแบบรปูทรง
ของเครื่องขยายเสียงที่มีลักษณะเปนวงรี  ทําใหไดเสียงที่ดังขึ้น  กระบอกซอชนิดนีม้ีความยาว 14.5 
เซนติเมตร เสนผาศูนยกลางหนากระบอกซอ 10.3 เซนติเมตร ดานใน 7 เซนติเมตร เสนผาศูนย 
กลางปลายกระบอก 11.3 เซนติเมตร ดานใน 7.8 เซนติเมตร การขึงหนากระบอกซอเปลี่ยนเปนขึง
แบบตามขวาง  เพิ่มขนาดสายซอใหใหญขึ้น คันทวนเปลี่ยนจากดามกลม เปนดามแบน ใชบรรเลง
รวมกับซอเออรหูดามแบนซึ่งประดิษฐขึน้ใหมพรอมกนั  ไดเสยีงที่กลมกลืนสอดคลองกัน  เรียกชื่อ
วาซอเกาหกูระบอกแปดเหลี่ยม  เปนที่ช่ืนชอบของนักดนตรีพื้นเมืองทั่วไป 
 ป 70 มีการประดิษฐซอเกาหูสามสายขึ้น กระบอกซอแบน ทั้งหนาและหลังเปนรูปแปด
เหล่ียม ภายในกระบอกซอบรรจุล้ินป มีฝาปดกระบอก ตัง้เสียงต่ําลง 5 ระดับ มีวิธีบรรเลงไมยาก ใช
บรรเลงประสานเสียงกับเกาหู 
 คุณภาพของซอเกาหูที่ดีคือ เสียงในทกุชวงเสียง มีระดบัเสียงสูง  ความดังคงที่สม่าํเสมอ  
และสงเสียงดงัไดไกล 
 
เพลงเอกของเกาหู 
 เพลงเอกของเกาหูมี ซวงเซงิเฮิ่น (สําเนียงพิโรธ) ผิงหชิูวเยว (ธาราจนัทรพฤกพรรณปลิว)    
เจาจวินยวน (เจาจวนิพอ)   เหลียนหวนโคว (คลองหวง)   เสียวเถาหง (ลูกทอแดง)  ซานถานอิ้นเยว 
(รอยจันทรสามสระ) เปนตน  
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        高胡是 20 世纪 20 年代在二胡的基础上改革而成，是广东音乐的主奏乐

器。 
高胡：“高音二胡”的简称，即广东音乐中使用的粤胡，在广东也称为

“二胡”或“二弦”。二十世纪二十年代由二胡改革而成。它的琴筒比二胡

小，定音比二胡高四至五度，所以称为高胡。高胡音色清澈、明亮，富于表现

力，是民族乐队中二胡族的高音乐器，可用于独奏、器乐合奏或为地方戏曲及

歌舞伴奏。 
早期的广东音乐是用二弦、提琴（大板胡）、三弦、月琴和横箫（笛子）

五种乐器合奏，称为“五架头”乐队，作为主奏的二弦（叫作“头架”），因

其弦粗弓硬、音色高亢强亮，故把“五架头”的组合形式称为“硬弓乐队”。 
  20 世纪 20 年代中期，在二胡的基础上改革成高胡，高胡采用钢丝弦，提

高定弦，并用两腿夹着琴筒演奏，发音明亮柔美，配以扬琴和秦琴等乐器，便

形成了“软弓乐队”。 
 

高胡的结构 
  高胡与二胡基本相似。主要区别是琴筒较细，多为圆形，长 13 厘米，前口

外径 8.6 厘米，筒后口不加音窗。一般用钢丝弦，也有外弦用钢丝弦，里弦用

丝弦的。  
  20 世纪 70 年代初，制成扁圆琴筒高胡，它是根据椭圆形扬声器的声学原

理，使共鸣频率范围宽、音量大。扁圆形琴筒长 14.5 厘米，前口长径 10.3 厘
米，短径 7 厘米，后口长径 11.3 厘米，短径 7.8 厘米。蒙皮改为横鞔，琴弦适

当加粗，琴杆也由圆形杆改为椭扁杆。扁圆筒高胡和扁圆筒二胡配套使用，音

质非常和谐统一。对称扁八方筒高胡，可与对称扁八方筒二胡一起配套使用，

满足了民族乐队的需要。  
        七十年代制成的三弦高胡，琴筒前口呈扁八方、后口为正八方形，琴筒内

设喉管，采用立体音窗，新增的一条低音弦使音域向下扩展了五度。可演奏简

单的和弦。 
  优质高胡的标准是各音区的发音灵敏度高，音量均衡，音响共鸣效果强，

传远度好。 
        高胡的优秀曲目有《双声恨》《雨打芭蕉》《乌投林》《平湖秋月》《昭

君怨》《连环扣》《步步高》《小桃红》和《三潭印月》等。 

 
ซอปานห ู板胡 

 
 ซอปานหูววิัฒนาการมาจากซอหูฉิน เกิดขึน้ในปลายสมยัหมิง ตนสมยัชิง  หนาซอปดดวย
ไมแผน จึงเรยีกชื่อวา ปานหู (คําวา “ปาน” ภาษาจนีหมายถึง แผน) 
 ซอปานหู มีช่ือเรียกหลายชือ่ เชน เยหู (ซอกะลามะพราว)  ฉนิหู (ซอฉิน)  หูฮ ู (ซอฮู)  ตา
เสียน (สายใหญ)  และเผียว (กระบวย) เปนตน เปนเครือ่งดนตรีหลักที่ใชบรรเลงประกอบการแสดง
อุปรากรพื้นบาน เชน การขบัลําปงจือเชียง  ขับลําลวนตัน้เชียงเปนตน  ซอมีเสียงสูง ดังกอง  นิยมใช
บรรเลงเดี่ยว บรรเลงรวม  และบรรเลงประกอบการแสดงตางๆ 
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 ปลายสมัยหมงิ ตนสมัยชิง มีการแสดงละครเพลง ขับลํา ช่ือ “ปงจื่อเชียง” (ขับลําเคาะ
เกราะ)  เกิดขึน้ เร่ิมมีการนาํซอปานหูไปใชบรรเลงประกอบการขับลําละครเพลงดังกลาว และดวย
ลักษณะหนาซอเปนไมแผนแบบ จึงเรยีกชื่อซอนี้วา ซอปานหู (ซอแผน) นับถึงปจจุบัน มีประวัติ
ความเปนมายาวนานกวา 300 ปแลว 
   ซอปานหูนิยมเลนกนัในบริเวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และตะวันตกเฉียง
เหนือของจีน ที่พบมากและนิยมแพรหลายที่สุดไดแก บริเวณมณฑลสานซี  กานซู และซานซี  ใช
เปนเครื่องดนตรีหลักบรรเลงประกอบการแสดงพื้นเมืองตางๆ มากมาย  เชน การขบัลําเคาะเกราะ 
ละครผิงจวี้  ละครยวี่จวี้ของมณฑลเหอเปย  การขับลําเคาะเกราะ ละครลวี่จวี้  ละครจิ้นจวี้  ละคร
เหมยจวี้  การขับลําฉินเชียง ละครผูจวี้ของเมืองซานตง  การลั่นกลองของเมืองหลันโจว  การขับลํา
เพลงเกี้ยวของเมืองสานเปย           

ปจจุบัน ซอปานหูนับเปนเครื่องสีพื้นเมืองที่วงดนตรจีีนจะขาดเสยีมิได  โดยเฉพาะการใช
บรรเลงประกอบการแสดง ระบํา ละครพื้นเมืองตางๆ  ใหเสียง ลีลา และทวงทํานองพื้นเมืองที่ยาก
จะหาเครื่องดนตรีอ่ืนเทียบได 
 
สวนประกอบของปานห ู
 ปานหูมีสวนประกอบคลายกบัเออรหู แตมีสวนที่ตางกันคือกะโหลกซอ และคันทวน 
โดยเฉพาะหนาซอ เปนสวนที่ทําเปนเอกลกัษณของซอปานห ู
 สวนกะโหลกซอเรียกชื่อวา “เผียว”  (กะบวย คือสวนที่เปนกะลามะพราว ภาษาไทยเรียก
กะโหลกซอ) ใชกะลามะพราว ไม  หรือโลหะทําเปนรูปทรงกลม ในยคุป 70 ของศตวรรษที่ 20 เคย
มีการประดิษฐกะโหลกซอขึน้มาจากโฟมอดัแข็ง  กะโหลกซอดานหนาใหญ ดานหลังเล็ก ทําให
เกิดการรวมเสยีงอยูตรงกลาง  กะโหลกซอใหญ เสียงทีไ่ดจะทุม หนกั ไมใส  กะโหลกซอเล็กให
เสียงสูง เล็กแหลม เสียดห ู  หนากะโหลกไมคลุมดวยหนัง แตจะปดดวยไมแผนบาง  อันเปน
สวนประกอบที่สําคัญที่สุด ที่ทําใหเกิดเสยีงที่เปนเอกลักษณของซอชนิดนี้     ใชไมเนื้อออน ลายไม
ตรง  ละเอียด ไมมีตําหนิ หรือตาไม  โดยมากนิยมใชไมอูถง  ดานหลังกะโหลกบางบากเปนรู  บาง
เจาะเปนรูกลม  เรียงเปนวง   5  รู 
 คันทวนใชไมแดง ไมจันทน  หรือไมฮวาหลี แตที่นยิมคือไมดํา  คันทวนเปนดามกลม บน
ยอดมีรูเสียบลูกบิด คันทวนไมยาวมาก หากยาวมากจะมผีลตอการกดเสียง ทําใหหาเสียงยาก 
 ลูกบิดนิยมใชไมชนิดเดียวกนักับคันทวน หรือไมหวงหยาง   เสียบดานขางของซอ ปจจุบนั
นิยมใชไมหมดุเกลียวเปนลูกบิด เพราะขึ้นสายไดเสยีงที่แมนยํา และสายไมลดงาย 
 คันชัก ใชไมที่มีความเหนียว ยืดหยุน เชนหวาย หรือไมไผ ความยาวของคันชักยาวและ
หนากวาคันชกัซอเออรหู  ไมยาวมากเพราะเกะกะ เทอทะ แตก็ไมส้ันมาก เพราะจะสีเสียงยาว ๆ 
ไมได  แสใชขนหางมา  จะใหเสียงที่มีความนุมนวล   
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 รัดอกซอ หรือเรียกวา เอวมา ใชเขาควาย หรือไมทําเปนวงบางๆ ใชเปนที่ยึดสาย 
 หยอง ทําจากไมไผ หรือไม วางไวที่หนาซอ เยื้องขึ้นดานบนเล็กนอย หยองยิ่งมีขนาดใหญ 
เสียงที่ไดยิ่งทุม ลึก  หากใชสายลวด จะไดเสียงที่กังวาน ใส  
 
การตั้งสายและชวงเสียง 
 การตั้งสายปานหูแบบดั้งเดมิ ตั้งสายเปนคูหา และคูส่ี  แตเสียงสูงต่ําในการบรรเลงแตละ
คร้ังไมเหมือนกัน ตั้งตามการใชงานวาบรรเลงประกอบการขับรองหรือการแสดงใด 
 ในวงดนตรีพืน้เมือง ปานหนูิยมตั้งสายเปนคูหา  สายในตั้งเสียง เร สายนอกตั้งเสยีง ลา 
เสียงสูงกวาเออรหู 1 ชวงคูแปด  ชวงกวางของเสียงคือ เร2  ถึง ซอล4  (เร2 หมายถึง เสียงเรต่ํา 2 
ชวงคูแปด  ซอล 4 หมายถึง เสียงสูง 4 ชวงคูแปด) 
 ในการบรรเลงประกอบการแสดงละครเหมยคูจวี ้  ตั้งสายเปนคูส่ี  ซ่ึงปรับเสียงเพื่อให
เหมาะกับลีลาการขับรองและการแสดง 
 ซอปานหูสามสาย มีสองประเภทคือ เสียงสูง และเสียงกลาง ตั้งสายเปนคูหา ซอเสียงสูงตั้ง
เปนเสียง ซอล  เร ลา ซอเสียงกลางตั้งสาย เร ลา มี  ใชบรรเลงประกอบการแสดงละครยวีจ่วี้  และ
การขับลําเคาะเกราะของเมืองซานตง  สามารถปรับเปลี่ยนการตั้งเสียงเปนแบบคูส่ี หรือคูหาก็ได 
 ซอปานหูสามสายมีชวงเสียงเพิ่มขึ้น 5 คู  มีเทคนิค วิธีการบรรเลงและชวงเสียงเพิ่มมากขึ้น
กวาเดิม   สามารถใชบรรเลงประกอบการแสดงตางๆ ไดกวางขวาง และยังใชบรรเลงเพลงพื้นเมอืง
จากตางชาติไดเปนอยางด ี
 
วิธีการบรรเลง  
 การบรรเลง มือขวาถือคันชักสองนิ้วรองขางลาง นิ้วนางสอดกลางระหวางคนัชักกับแส 
นิ้วหวัแมมือกดดานบน  สวนมือซาย ใชงามมือจับที่คอซอ ใชนิ้วทั้งสี่กดที่สายไลระดับเสียงตางๆ  
การใชคันชักสีซอปานหูมีวิธีการสีมากมาย เชน สีทั้งคันชัก สีคร่ึงคันชัก  ซอย  ส่ัน หยุด สะบดั 
กระซิบ กระโดด ฟน ตีเปนตน  สวนนิว้มอืซายมีวิธีบรรเลงแพรวพราว เชน กด ขยี ้พรม ส่ัน ประ 
ดีด เกีย่ว ดึง เสียงคู  รูดสาย โหยเสียงเปนตน 
 การบรรเลงปานหู มีวิธีการบรรเลงไมตางจากเออรหูมากนัก แตปานหูจะใชเทคนคิการ
บรรเลงคันชักมากกวา  การใชเสียงโหย รูดสาย ก็ ใชมากกวา และเปนธรรมชาติกวา    ดวยน้ําเสียง
ที่ใส  สูง กังวานกระหึ่ม  และวิธีการบรรเลงเฉพาะตัว  เกิดเปนเสียงที่เปนเอกลักษณ และลีลาที่ปาน
หูแตกตางจากเสียงซอชนิดอืน่ ๆ   
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เพลงเอกของซอปานหู  
 เพลงเดี่ยวของซอปานหูที่มีช่ือเสียงและนยิมเชน เติงเจี๋ย (เทศกาลโคม)  กานลู (รีบจร)  ตากู
เนียงเหมย (คณุหนูผูเลอโฉม)  
 
板胡的历史 
        板胡于明末清初在胡琴的基础上出现，因琴筒上蒙木板而得名。 
  板胡：又称“梆胡”、“秦胡”、“胡呼”、“大弦”和“瓢”。是梆子

腔、乱弹腔各剧种的主要伴奏乐器，音色明亮、高亢，常用于独奏、合奏，也

用于曲艺伴奏，如兰州鼓子、道情。 
明末清初，随着戏曲梆子腔的出现，为了适应戏曲伴奏的需要，以胡琴为

基础，将琴筒和千斤加以改造，因琴筒胶以薄木板而得板胡之名，至今已有

300 多年的历史。 
板胡主要流行于我国的东北、华北和西北各地，为多种地方戏曲和曲艺所

吸收，在河北梆子、评剧、豫剧、山东莱芜梆子、吕剧、晋剧、郿鄠、秦腔、

蒲剧、兰州鼓子和陕北道情等伴奏中，都占有主要地位，其中以陕西、甘肃和

山西等省 为普遍。 
现在，板胡已成为民族乐队中不可缺少的特色乐器和具有浓郁民族风格的

独奏乐器，并为歌剧、民族歌舞和声乐伴奏。在地方戏曲和曲艺伴奏中，各地

区的板胡又都善于表现各自不同的风格，富有独特的地方色彩。  
板胡的结构 
 
板胡的结构 绝大部分和二胡相同，主要区别在琴筒和千斤上。 

琴筒又称瓢，呈圆筒形，以硬的椰子壳、木质、铜质或竹质为材料，20 世

纪 70 年代以后还用低发泡（ABS）材料模压成型。琴筒一头大一头小，使音响

共鸣集中，形成板胡独有的音色。瓢大发音低沉不宏亮，瓢小则发音尖啸刺

耳。琴筒前口不蒙皮膜而胶以桐木板。它是板胡音色优劣的关键，以用木质松

软、纹理顺直、匀密、无痕节和水渍的梧桐木为佳。筒后口有的敞口，有的开

五个音孔，呈金钱眼状。 
琴杆用红木、紫檀木或花梨木制作，以贵重的乌木为好，琴杆为圆柱形，

琴头开有弦轴孔。琴杆不宜过长，过长会有碍发音的优美，并加宽了指位，不

便运指和掌握音准。 
弦轴多用琴杆木料或黄杨木制作，表面开有瓣纹，装在琴杆同一侧面。目

前 大 部 分 板 胡 已 用 木 柄 齿 轮 铜 轴 ， 调 弦 既 准 确 又 不 会 回 弦 。 
  弓子用粗细均匀、富有弹性的江苇或其他竹子做成，比二胡弓子长而粗，

上面装的马尾以白马尾为好，出音柔润。弓杆不宜过长或过短，过长笨重，过

短不宜拉奏长音。 
板胡的千斤又称腰马，用牛角或红木制成的扁形木片，以丝弦系于琴杆下

铀到弦马的 1／3 处。 
弦马用竹或木制成，置于面板中央以上、板的 1／3 处，竹马共鸣较大，发

音也较浑厚优美。 
琴弦由可用丝弦或钢丝弦，丝弦发音浑厚，钢丝弦则发音清亮。 

板胡的定弦与音域    
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板胡传统的定弦法，有五度和四度两种，定弦的高度也不一样，多据伴奏的戏

曲或演唱者的嗓音而定。 
 
板胡的定弦 
 
  在民族乐队中，板胡常按五度关系定弦，内弦定为 d2 、外弦定为 a2 ，比

二胡高一个八度，音域从 d2 ～g4 ，有两个半八度。 
在郿鄠剧等伴奏中按四度定弦，这主要是为了更好地表达戏曲的特有风

格。 
三弦板胡有高、中音两种，都为五度定弦，高音定为 g 、d1 、a1 ，中音为

d 、a 、e1 ，为豫剧或山东莱芜梆子等伴奏时，也可按四、五度或五、四度定

弦。 
三弦板胡使音域扩大了五度音程，在保持板胡原有的音色基础上，发展了

新的演奏技巧，增强了表现力，不论演奏民族风格浓厚的乐曲或歌剧选曲，还

是外国民间乐曲或为它创作的新曲。都能收到较好的艺术效果。  
 

演奏方法   
       演奏板胡时，左手执琴，虎口夹住琴杆，拇指自然平伸，用其他四指按

弦。右手持弓，以拇指、食指持握弓柄，中指放在弓杆外侧，无名指控制弓

毛。板胡的弓，指法丰富多样，弓法有全弓、中弓、连弓、颤弓、顿弓、甩

弓、断弓、点弓、跳弓、砍弓和击弓等技巧，指法有按弦、揉弦、颤音、点

音、勾弦、弹弦、拨弦、泛音、双音和各种滑音等。 
       板胡弓、指法虽与二胡大体相同，但板胡以用中弓为多，滑音也用得相当

广泛，而且干脆、爽利。板胡弓、指法的特点和它清脆、高亢的音色，构成了

板胡独特的演奏风格。 
 
板胡独奏曲 有《灯节》、《赶路》和《大姑娘美》等。 

 
ซอหมาโถวฉิน (ซอหัวมา) 马头琴  

 
  ซอหัวมา   เปนเครื่องสีของชาวมองโกลที่มีประวัติศาสตรความเปนมายาวนาน  ที่หวัซอ
แกะสลักเปนรูปมา จึงเรียกชื่อซอชนิดนี้วา “ซอหัวมา”  ภาษามองโกลเรียกซอชนดินี้วา เฉาเออร  
หรือ โมวหลินหูอูร  นับตัง้แตซอหัวมาถือกําเนิดขึ้นในศตวรรษที่ 13  ก็มีชีวิตอยูกับชาวมองโกล  
เปนที่นิยมชมชอบเรื่อยมา  นับอายุไดราว 1,200 ปมาแลว  มีความสําคัญเปนสวนหนึ่งในวิถีชิวิต
ของชาวมองโกลที่จะขาดเสยีมิได 
   ตามตํานานเลาวา มีคนเล้ียงสัตวในทุงหญาคารช่ิน ช่ือ ซูเหอ มีนิสัยรักการรองเพลง มีมาขาว
ที่รักมากอยูตวัหนึ่ง มีขนมนัวาวงดงามมาก  คร้ังหนึ่งมกีารแขงมา มาขาวตัวนี้วิ่งชนะ  เปนที่พอ
พระทัยของกษัตริยมาก  จึงแยงเอามาตวันีไ้ป  อยูมาวนัหนึ่ง กษัตริยผูนี้ขี่มาอยูด ีๆ ถูกมาดีดตกจาก
หลังบาดเจ็บสาหัส แลวมากว็ิ่งหนไีป แตโชครายถูกลูกธนูอาบยาพษิของกษัตริยองคนี้ยิงเขา มาขาว
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แข็งใจวิ่งกลับไปตายกับเจาของเดิม  ซูเหอเจาของมาเสียอกเสียใจมาก เฝาศพมาของตนทั้งคืนทั้งวัน 
เสียงของมายังคงดังกองอยูในหู  ซูเหอจึงคิดหาวิธีใหมาอยูกับตนไปนานแสนนาน จึงประดิษฐ
เครื่องดนตรีขึ้นมาชิ้นหนึ่ง ใชกระดูกขามาเปนคันทวน หัวมาทําเปนกลองเสียง หนงัมาขึงเปนหนา
ซอ หางมาทําเปนสายซอ  เสาคอกมาทําเปนคันชัก  และแกะสลักหัวซอเปนรูปหวัมา   เปนซอหัวมา
คันแรกแหงทุงหญามองโกล  ทุกครั้งที่ซูเหอสีซอหัวมา  จะใชเสียงซอพรรณนาความทุกขระทมที่
ตนมี ในขณะเดียวกันก็ใชเสยีงอันไพเราะนี้บอกความเปนไปและเรื่องราวชีวิตของชนชาวมองโกล 
  ในปค.ศ. 1206  เจงกีสขานรวมอํานาจ และกอตั้งประเทศมองโกลขึ้น  ซอหูเออร ซ่ึงเปน
รูปรางดั้งเดิมของซอหัวมา มหีัวซอเปนรูปมังกร เปนทีน่ยิมชื่นชอบอยางแพรหลาย  ในสมัยพระเจา
เฉียนหลง มีการประดิษฐซอหัวมาดามยาวขึ้น กลองเสียงสอบลง คลุมหนังหนาหลัง  ใชสายท่ีทาํ
จากขนมา และคันชักจากแสขนหางมา  วิวัฒนาการมากวา 100 ป  จนกระทั่งตนศตวรรษที่ 20 ซอ
ใหมช่ือเฉาเออรไดเปลี่ยนหัวจากหวัมังกรเปนหัวมา 
 
สวนประกอบของซอหัวมา 
  ซอหัวมาแบบดั้งเดิมมีหวัซอเปนรูปมา  ชาวมองโกลประดิษฐขึ้นและบรรเลงสืบทอดตอกัน
มา แบงเปนสองชนิดคือ ซอใหญและซอเล็ก เพื่อใชบรรเลงในและนอกสถานที ่ ซอใหญเหมาะ
สําหรับบรรเลงนอกสถานที่ ตามสภาพทองทุงหญากวางใหญของชาวมองโกล สวนซอเล็กใช
บรรเลงภายในบาน  ซอใหญยาว 100 เซนติเมตร ซอเล็กยาว 70 เซนติเมตร  กลองเสียงทําดวยไม
เปนกรอบรูปทรงสี่เหล่ียม  หนาหลังคลุมดวยหนังมา หนังวัว หรือหนังแกะ  บนหนังวาดรูป
ลวดลายประจาํเผา  หวัซอแกะสลักเปนรูปหัวมางดงาม ลูกบิดเสียบเขาสองขางของหัวซอขางละ 1 
อัน  สายซอทําจากขนมาความยาว 40 – 60 เซนติเมตร คันชักทําจากหวายขึงดวยแสขนหางมา เมื่อ
แสขนหางมาของคันชัก สีเขากับสายซอที่ทําจากขนหางมาเกิดเปนเสยีงขึ้น  
  เสียงซอหัวมานุมนวล แววหวาน เปรยีบเสมือนเสียงแหงความหวังกูกองจากกนบึง้หวัใจของ
ชนชาวเลี้ยงสัตวในทุงหญาอันกวางใหญดังแววมาจากฟากฟาแดนไกล  จับจิตจบัใจผูไดยินไดฟง  
สะกดใหหลงใหลอยูในหวงไออุนแหงออมกอดของทุงหญามองโกล     เสียงซอหัวมาสําเนยีง 
โหยหวน แตหนักแนนไพเราะกินใจ  เปนเครื่องดนตรทีี่มีเอกลักษณ ไดรับความนยิมตั้งแตอดีตมา
จนปจจุบนั   
เพลงเอกของซอหัวมา  
  วานหมาเปนเถิง (หมื่นมาฮอตะบึง)   ซีเหมิ่งเตอหลิวสิงอู (เพลงระบํามองโกล)  ซ่ือจี้ (เพลงสี่
ฤดู)  เหมิงกูเสี่ยวเตีย้ว (เพลงเกร็ดมองโกล)  เฮยจวิ้นหมา (มาดําผูองอาจ)  ตาฉาวหยวน (ทุงหญา
กวางใหญ)  เปนตน  
   
  马头琴；是中国少数民族－－蒙古族拉弦乐器，因琴杆上端雕有马头而得

名。马头琴的历史悠久，早在十三世纪初就在蒙古族人民当中广泛流传了，由
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于流传地区的不同，它的名称、造型、音色和演奏方法也各不相同。在内蒙古

西部地区称作“莫林胡兀尔”,而在东部地区则叫做“潮尔”。  
   传说在科尔沁草原上有个爱唱歌的牧人苏和，他有匹心爱的白马，皮毛像缎

子一样光亮美丽，嘶鸣起来银铃般清脆悦耳。在一次赛马会上，白马夺得锦标

后被王爷抢去了。一天，王爷骑白马炫耀，被马摔得头破血流，白马脱缰而

逃，却不幸中了王爷的毒箭，待回到主人身边后，终因伤势过重而死在蒙古包

前。苏和悲痛欲绝，日夜守着死马。白马那凄凉的嘶鸣还在耳边回响， 苏和想

捉住这个声音来寄托对白马的怀念，于是，他用白马的腿骨做琴杆、头骨做琴

箱、马皮蒙琴面、马尾搓成琴弦、套马杆做琴弓，并照白马的模样雕刻了一个

马头，做出了草原上第一支马头琴。苏和拉起马头琴，用哀怨的琴声诉说人民

的苦难，用优美的琴声表达人民的向往。  

早在 1206 年，成吉思汗建立蒙古汗国时，马头琴的前身胡尔（一种胡琴）

就已在蒙古民族中广为流传了。清乾隆年间，在其基础上，出现了长琴杆、倒

梯形琴箱、双面蒙皮、马尾弦和马尾弓的蒙古族拉弦乐器朝尔。又经过 100 多

年的流传，到 20 世纪初，潮尔的头饰由龙头改为马头，琴箱变为正梯形，才真

正开始了马头琴的历史。 

传统马头琴多为马头琴手就地取材、自制自用。通常分为大小两种，分别

适于室外和室内演奏。大琴长 100 厘米，小琴长 70 厘米，琴箱用硬杂木作框

板，正背两面蒙以马皮、牛皮或羊皮，皮面上彩绘民族图案，琴头雕刻精致的

马头。弦槽后开，两侧各置一弦轴，两条马尾弦分别用 40、60 根长马尾合成。

琴弓用藤或木制杆，两端系以一束马尾。用马尾弓摩擦马尾弦，发出的声音优

美、浑厚、悠扬、动听，这在古今中外拉弦乐器中都是极为独特的。   

    马头琴琴声婉转、悠远，它融汇着牧人的喜怒哀乐，融汇着牧人的希望和

期冀，从牧人的心底飘出来，弥漫了整个草原；又从草原回转过来，流泻到人

们的心里，使人感到无限温馨。它表达的正是草原牧人与草原的一种相合相乐

的谐畅气氛 
 

  马头琴名曲：《万马奔腾》《西蒙的流行舞》《四季》《蒙古小调》《黑

骏马》《大草原》等。 

 

ซอจิงหู  京胡 
 

 เครื่องสีชนิดหนึ่ง เรียกอกีชือ่หนึ่งวา หูฉนิ  พัฒนามาจากซอพื้นบาน  ไดรับความนิยมขึ้น
ตามพัฒนาการของงิ้วปกกิ่งในชวงตนราชวงศชิง  คนัทวนมีขนาดสั้น กระบอกซอเล็ก  ขึงหนาซอ
ดวยหนังงเูหลือม หรือหนังงูอ่ืน ๆ สายซอทําดวยสายไหม ใชคันชักชนิดออน เรียกชื่อวา ซอหูฉนิ
คันชักออน  ศตวรรษที่ 19 พัฒนาการมาใชคันชักแข็ง  จนกลางศตวรรษที่ 20 พัฒนามาเปนรูป
แบบอยางในปจจุบัน ในชวงป 50 เร่ิมหันมาใชสายลวดเปนสายซอ 
 คันทวนหรือดามซอ ยาวทั้งสิ้น 49 เซนติเมตร  หรือเทากับขนาดความยาวของไมไผมวง
หรือไผขาว  5 ปลอง  ดานบนระหวางปลองที่หนึ่งและสองเปนที่เสียบลูกบิด มีรัดอกเปนที่รวบสาย
และกําหนดเสียงสายเปลาบรเิวณคอซอ ดานลางเสียบเขากับกระบอกซอ  ทะลุลงดานลางเปนที่ยึด

http://www.st020.cn/play/151918.htm
http://www.st020.cn/play/151927.htm
http://www.st020.cn/play/151923.htm
http://www.st020.cn/play/151919.htm
http://www.st020.cn/play/151920.htm
http://www.st020.cn/play/151920.htm
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สาย  คันทวนสวนที่เสียบลงไปในกระบอกซอเจาะเปนชองขนาดยาวตามแนวคันซอ ทําหนาที่เปน
เปนกลองเสียงขนาดเล็กซอนอยูในกระบอกซออีกชั้นหนึ่ง   กระบอกซอยาว 11.4 เซนติเมตร  ปลาย
กระบอกเปดโลง เสนผาศูนยกลางยาว 4.3 เซนติเมตร ทาํจากกระบอกไมใผ  หนาซอขึงดวยหนังง ู 
ลูกบิดทําจากไมหวงหยาง  หรือไมหวงฉาน  หยองเหลาจากไมไผ  คนัชักทําจากไมไผ หรือไมตน
ออ ขึงดวยแสขนหางมายาว 74 เซนติเมตร  วางไวกึ่งกลางของสายซอ  ตั้งสายเปนคูหา  แตไมจํากัด
วาเปนเสยีงใด  ตั้งตามความตองการในการบรรเลง เชน โด- ซอล   ซอล-เร  ลา – มี   เร – ลา  
โดยมากใชบรรไดเสียง เร  บนัไดเสียงมี   บนัไดเสียงซอล  ชวงกวางของเสียงคือคูแปด 2 คู   
 

京胡，又称胡琴。拉弦乐器。 
清代中叶以来，随着京剧的形成，在民间传统拉弦乐器基础上改制而

成。早期琴杆短、琴筒小，蒙蟒皮或蛇皮，张丝弦，用软弓拉奏，称软弓胡琴

（参见“软弓京胡”条）。十九世纪后出现硬弓。二十世纪上半叶形成今日形

制。本世纪五十年代始用钢丝弦。 
琴杆又称担子，全长 49 厘米。用五节紫竹、白竹制。上方第一、二两节

置弦轴，底节插入琴筒，筒里的杆上开长方形对穿的“风口”，产生复共鸣。琴

筒长 11.4、后口直径 4.3 厘米，用毛竹制，前口蒙蛇皮，后敞口。弦轴黄杨或

黄檀木制。琴码竹制。弓子江苇竹制，上拴马尾，长 74 厘米。张二弦，设有

“千斤”。五度定弦，据唱腔和曲牌不同分别为：反二簧 do、Sol 弦，二簧 Sol、
re 弦，西皮 Ia、mi 弦，反西皮 re、Ia 弦。常用的是 D 调、E 调二簧京胡和 E
调、G 调西皮京胡。音域约两个八度。 
 演奏时，坐姿，琴筒置于左腿上，琴杆向左稍倾斜，左手持琴杆按弦，

右手执马尾弓夹于两弦间拉奏。 
 

จุยฉิน หรือ จุยหู坠琴, 坠胡 
 
  จุยหู มีช่ือเรียกหลายชื่อ ไดแก จุนฉิน จุยจื่อ  ฉวี่ห(ูซอเพลง)  เออรเสียน (สองสาย)  วิวัฒนา
มาจากพณิสามสายในสมัยชิง นิยมบรรเลงประกอบการขับลํา ละคร แถบมณฑลเหอหนาน และ
ซานตง 
  เสียงของซอจุยหูมีความเปนเอกลักษณและเปนตวัแทนดนตรีพื้นเมืองของเมืองซานตง และ
เหอหนาน  ซ่ึงนอกจากจะใชบรรเลงประกอบการขับลํา การแสดงอุปรากรพื้นบานแลว ยังสามารถ
ใชบรรเลงเดี่ยว บรรเลงรวมกับดนตรีอ่ืน เสียงซอมีเสียงสูงหนักแนน แตนุมนวล และยังสามารถ
เลียนเสียงธรรมชาติตางๆ ไดอยางดีเยีย่ม เชน เสียงสัตวตางๆ เสียงหวัเราะ รองไหของคนเปนตน 
อันเปนเอกลักษณเฉพาะตวัของซอจุยหู        
  ซอจุยหูมีประวัติความเปนมายาวนานนับรอยปแลว ในชวงปลายสมัยราชวงศชิง บริเวณเมือง
เหอหนานนยิมชมชอบการขับลําเพลงพื้นเมืองชื่อ “อิงเกอหลิว” และ “เพลงเกี่ยวขาวพิณสามสาย”  
โดยมีเครื่องดนตรีหลักที่บรรเลงประกอบคือ พิณสามสาย แตอยางไรก็ตาม เสียงพณิฟงดไูมไพเราะ
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กลมกลืนกับเสียงขับรอง ศิลปนพื้นบานจึงคิดที่จะนําซอมาเปนเครื่องดนตรีสีประกอบการขบัลํา
แบบเดิม ซ่ึงซอนี้ประดิษฐขึน้จากพณิสามสายนั่นเอง โดยใชแสขนหางมา แทรกไวระหวางสายพณิ 
ทั้งสาม เปลี่ยนจากเครื่องดดีมาเปนเครื่องสี  เสียงซอที่ไดจากพณิสามสาย เปนที่ชอบอกชอบใจของ
ศิลปนพื้นบานและประชาชนทั่วไปมาก  ในขณะนัน้ชาวบานเรยีกเครือ่งดนตรีชนิดนี้วา “ซอพิณ
สามสาย” 
  ตอมาศิลปนเพลงขับลําพื้นบานเริ่มมีนักรองหญิงเกิดขึน้มาก เครื่องดนตรีที่แตเดิมมีเสียงต่ํา 
ไมเหมาะกับเสียงรองของหมอเพลงหญิง  จึงพัฒนาซอพิณสามสายทีแ่ตเดิมขึงหนาดวยหนังงู มาใช
เปนไมแผนแทน ซ่ึงใหเสียงที่นุมนวลขึ้นและสูงขึ้น และตัดสายออกหนึ่งสาย  เปนรูปรางของจุยฉิน
อยางที่เหน็ในปจจุบัน  นอกจากนี ้ ที่เมอืงเหอหนานการนําพิณสามสายที่ใชบรรเลงประกอบการ
แสดงมาปรับกลองเสียงใหเปนลักษณะของกระบอกซอ  ไดรับความนิยมยอมรับและใชมาจน
ปจจุบัน 
     จุยฉินหรือจุยหู ตั้งสายเปนคูส่ี สวนใหญตั้งสายเปนเสียง ลา และ เรต่าํ  มีชวงเสียงเปน ลา ถึง 
โดสูงสามคูแปด  หรือ มีชวงเสียงกวางสองคูแปดครึ่ง   
 
สวนประกอบของจุยห ู
  ดวยเหตุที่ซอจุยหูพัฒนามาจากพิณสามสาย รูปลักษณของซอจุยหูจึงยังคงรักษาลักษณะเดิม
ของพิณสามสายไว  มีคันทวน หัวซอ ลูกบิด กลองเสียงกย็ังคงรูปแบบของพิณสามสาย แตลดขนาด
ลงเล็กนอย  ความยาว 8 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลาง 11 เซนติเมตร  ปดหนาและหลังซอดวยไม
แผนบาง  นิยมใชไมอูถง บางทองที่เปลี่ยนกระบอกซอเหมือนกับซอสี่สาย ขึงหนาดวยหนังงเูหลือม  
คันชักทําจากไมไผ 
  คันทวน และหัวซอกย็ังคงลักษณะของพณิสามสาย แตลดความยาวสั้นลง  หัวซอเล็กลง ที่กด
สายกวางขึน้  การบรรเลงใชคันชักสีกับสายซอ ใหน้ําเสยีงใส นุมนวล เหมาะกับการบรรเลงเพลงที่
ใหอารมณความรูสึกที่สงางาม และสูงสง 
 
ประเภทของจุยหู 
  จนถึงปจจุบัน มีการมีการประดิษฐจุยหู 2 ลักษณะคือ ซอพิณสามสาย  และซอจุยหูหนาไม 
  ป 70 แหงศตวรรษที ่ 20 วิทยาลัยการดนตรแีหงเซี่ยงไฮประดิษฐซอพิณสามสายขึ้น   
กระบอกซอทาํมาจากแผนเหล็กมวนเปนทรงกระบอก ความยาว 10 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลาง 10 
เซนติเมตร หนาซอขึงดวยหนังงูเหลือม  มีสายสามสาย ตั้งสายเปน เร  ลา  เรสูง  ใชคันชักสองพู  พู
หนึ่งอยูระหวางกลางสายลา กับ เรสูงเวลาสีใชนิ้วกลางมอืขวาควบคุม   อีกพูหนึ่งอยูระหวางกลาง
สายเร กับ ลา เวลาสีใชนิ้วนางมือขวาควบคุม  สามารถสีไดทั้งเสียงเดีย่วและเสียงประสาน  
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ชวงกวางของเสียงคือคูแปด 5 คู  เร่ิมจาก เร ถึง เรสูง 4 ขั้นคู เสียงซอกังวานใส  หนักแนน เสียง
ประสานสอดคลองกันอยางไพเราะ 
  ซอจุยหู ไมเพียงแตยังคงรกัษารูปลักษณของพิณสามสายเอาไว การพัฒนาเปนเครื่องสีที่
สามารถบรรเลงเสียง และส่ืออารมณตางๆ ไดดนีั้น  เหมาะกับเพลงที่มทีํานองสนุกสนาน คร้ืนเครง  
และยังสามารถเลียนเสียงเครื่องดนตรีประเภทตีไดดวย  นอกจากนี้เสียงคน เสียงสัตว  ซอจุยหกู็
สามารถเลียนแบบไดคลายคลึงมากเชนกนั 
  ในป 70 ยังมีการประดิษฐซอจุยหแูบบใหมออกมาอีกคือ  ซอหนาไม   ซอประเภทนีป้ระกอบ
ขึ้นดวยกระบอกซอ คันทวน หัวซอ ลูกบิด ปากเขา หยอง  สายซอ และคันชัก  กระบอกซอใช
กระบอกของซอปานหู ยาว 10 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลาง 6 เซนตเิมตร  คันทวนใชแบบของซอ
พิณสามสาย ยาว 60 เซนตเิมตร 
  ซอพิณหนาไม(จุยปานห)ู  มีชวงเสียงกวางมาก ใชบรรเลงประกอบละครเพลงเหอหนาน ตั้ง
สายเปน ซอล โดสูง  ชวงเสียงตั้งแต ซอล ถึง ซอลสูงสามขั้น  น้ําเสียงของซอเปนเสียงประสม
ระหวางซอจุยหู กับซอหนาไม มีชวงเสียงต่ํานุมนวลคลายกับซอจุยหู  ชวงเสียงสูงดังกังวานใส 
  ซอพิณหนาไมนอกจากจะใชบรรเลงเดี่ยวแลว  สามารถใชบรรเลงรวมกับเครื่องดนตรีอ่ืนๆ 
ไดอยางกลมกลนื  มีเสียงที่เปนเอกลักษณดนตรีพื้นเมือง  เหมาะกับการบรรเลงประกอบการแสดง 
การรายรํา  การขับรองเพลงพื้นเมืองของเหอหนานเปนอยางยิ่ง     
     
坠琴·坠胡的历史概况 
        坠 琴 及 坠 胡 在 清 末 由 小 三 弦 演 变 而 来 ， 流 行 于 河 南 、 山 东 。 
  坠琴：坠琴也称“坠子”，是河南说唱音乐坠子书的主要伴奏乐器。 
  坠胡，又叫“曲胡”或“二弦”，是河南曲剧和山东琴书、吕剧等的主要

伴奏乐器。 
  它们流行于河南、山东一带，富有浓厚的地方色彩，深受人民喜爱。除用

于曲艺和戏曲伴奏外，还可独奏或合奏。 音色浑厚、高亢、柔美，同时还可以

模仿各种特有的声音（如各种动物的叫声，人的笑声、哭声等），是一个十分

有特色的乐器。  
         坠琴已有近百年历史。清代末年，在河南流传着“莺歌柳”和“三弦铰子

书”等说唱音乐形式，为它们伴奏的主要乐器是小三弦。经过民间艺人长期的

演奏实践，深感弹拨的小三弦与演唱者的拖腔不能紧密配合，难于满足艺术要

求，于是有些艺人就仿效胡琴，在小三弦的外弦和中弦之间穿上一支马尾弓

（保留里弦做共鸣弦），作为拉弦乐器使用，在伴唱中收到了较好的效果，当

时人们称这种乐器为“拉三弦”。 
   后来，在说唱艺术中随着女演员相继出现，演唱者的音区和音色有了显著

区别，为了提高乐器的定弦和增加音色的明亮度，适应坠子书发展的需要，进

而又把“拉三弦”的蟒皮面改为桐木板面并去掉里弦，逐渐形成今日的坠琴。

与此同时，河南曲剧也采用这一方法，将伴奏的小三弦琴鼓改为胡琴的琴筒，

形成今日的坠胡。  
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坠琴和坠胡，多以四度关系定弦，常定为 a 、d1 ，音域从 a ～d3 ，一般有

两个半八度。 
 

坠琴的结构 
        坠琴仍保持小三弦形制，琴筒与四胡琴筒相同。 
  坠琴的构造和小三弦基本相同，琴杆、琴头、弦轴和指板，仍保留着小三

弦的形制，共鸣箱较三弦的琴鼓略小，两面蒙以梧桐木薄板，使用江苇竹制作

的马尾弓拉奏，音色浑厚。 
坠胡的琴筒与四胡琴筒相同，用铜板或硬木制作，呈圆筒形，较四胡琴筒

短而粗，长 8 厘米，直径 11 厘米，前口蒙以蟒皮。 
琴杆和琴头形似三弦，但琴杆较短，琴头较小，指板较宽。用马尾弓拉

奏，音色纯净、柔美，宜于表现优雅抒情的曲调。 
  
坠胡的种类   
        已研制出的坠胡有三弦坠胡、坠板胡两种。二十世纪七十年代末上海音乐

学院研制成功三弦坠胡。琴筒用钢板制成，筒长和直径均为 10 厘米，前口蒙以

蟒皮，琴杆长 90 厘米，3 条琴弦定音为 d 、a 、d1 ，使用双毛弓，第一股弓毛

置于 a 、d1 两弦间，由右手中指控制，第二股弓毛系得稍松弛，置于 d 、a 两
弦间，以右手无名指控制，可以拉奏单音、双音。音域向低音区扩展了五度音

程，可由 d～ d4，达四个八度。音色明亮、纯厚，双音结实、饱满。 
  三弦坠胡既保持了坠胡原有的特色，又发展和丰富了表现力， 适于演奏

活泼、流畅的乐曲，并可以模拟打击乐器、人声和某些动物的鸣叫等音响效

果。  
        七十年代，还研制出一种新乐器——坠板胡。它由琴筒、琴杆、琴头、弦

轴、山口、弦马、琴弦和弓子等部件组成。结构是采用了高音坠胡的琴杆和板

胡的琴筒，琴杆全长 60 厘米，琴筒前口直径 10 厘米，长 6 厘米。 
  坠板胡音域宽广，在河南曲剧伴奏中，定弦为 g 、c1 ，音域由 g ～g3 ，达

三个八度。音色介于坠胡和板胡之间，低音柔和近似坠胡，高音清晰，纯净。 
坠板胡除适于独奏外，与其他乐器合奏音响也融合协调。具有浓厚的地方

特色 适于豫剧和曲剧等河南地方戏曲音乐伴奏，也适于独奏或为歌舞伴奏。 
 
 

ซีฉิน奚琴 
 

 ซีฉิน เร่ิมมีปรากฏขึ้นในสมยัถัง  พัฒนามาจากเครื่องดนตรีจําพวกกลอง  พัฒนาการถึงขีด
สุดนับแตสมัยซงเปนตนมา ซีฉินมีความเกาแกมาก  อาจกลาวไดวา เปนแมแบบของเครื่องสีจีนใน
ปจจุบันทั้งมวลเลยก็วาได 
 พัฒนาการที่ผานมา  ในสมัยถังเรียกซีฉินวา “จีฉิน”  ไดรับความนิยมยอมรับถึงขั้นบรรจุให
เปนเครื่องดนตรีราชสํานักชิ้นสําคัญชิ้นหนึ่ง  แตเดมิใชแผนไมไผขนาดบางสีกับสายใหเกิดเปน
เสียง  จนถึงสมัยซงเปลี่ยนมาใชแสขนหางมา  ในสมัยหยวนใชเปนดนตรีเพื่อทรงพระสําราญใน
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ราชสํานัก  ซีฉินพัฒนามาจนถึงสมัยชิง  เกิดมีเออรห(ูซอสองสาย)  ซ่ือหู (ซอสี่สาย)  จิงหู  ปานห ู
(ซอหนาไม) เกิดขึ้น   ซอเหลานี้ลวนไดแบบอยางมาจากซอซีฉินทั้งส้ิน 
  ในบันทกึเยวซู (คีตจารึก) มีความตอนหนึ่งกลาววา “ซีฉิน เดิมเปนเครื่องสีจําพวกซอ 
พัฒนามาจากกลอง  รูปรางคลายกัน”  นั่นก็หมายความวา  ซีฉ

                                                

ินมีรูปรางเหมือนกับเครื่องสีทั่วไปใน
ปจจุบัน 
 มีกลุมชนที่มีชีวิตอยูในสมัยหนานเปยช่ือ ชาวซี   อาศัยอยูบริเวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
โดยเฉพาะสองฝงบริเวณลุมน้ําซีลามูหลุน  ปลายสมัยถังมีชาวซีบางสวนอพยพไปตัง้ถ่ินฐานที่เมือง
กุยโจว (ปจจุบนัคือพื้นที่อําเภอหวายหลาย มณฑลเหอเปย)  เรียกอกีชื่อหนึ่งวา ซีตะวนัตก  ตอมาใน
ยุคหาราชวงศ  ชาวซีตะวันตกและตะวนัออก หลอมรวมเปนกลุมเดยีวกับชาวชี่ตาน 
 ซีฉิน เปนเครือ่งดนตรีประจาํชาติของชาวซีตะวันตก  ซ่ึงตั้งถ่ินฐานอยูบริเวณภาคเหนือของ
ประเทศจีน  เปนเครื่องสีที่ววิัฒนาการมาจากกเครื่องดีด ที่มีกลองเสียงเปนรูปกลอง แตเดิมใชคันชัก 
เปนแผนไมไผบางๆ และเปลี่ยนเปนขนหางมาในเวลาตอมา 
 ในสมัยซง ซีฉินไดรับความนิยมและพัฒนาขึ้นมาก ไดรับการยอมรบันําเขาประสมในวง
ดนตรีในราชสํานัก  ในขณะนั้นในวังหามพูดคําวา “หู” (ซอ) จึงเปลี่ยนชื่อซีหูเปน ซีฉิน ในวงดนตรี
ราชสํานักใชซอซีฉิน 11 คัน   ในสมัยซงเหนือ ราชบัณฑติเสิ่นคั่วกลาวพรรณาถึงซีฉินไวในหนังสือ
ช่ือ เมิ่งซีปถาน วา “ซีฉินเปนเครื่องสีสายเดี่ยวช่ือ จีฉิน” ซ่ึงนี่ก็ปนหลักฐานชี้ชัดวา เมื่อ 900 ปกอน   
บรรพบุรุษของเครื่องสีจําพวกซอคือ “จีฉิน” ไดถือกําเนดิขึ้นแลว  โดยใชเปนดนตรีทรงพระสําราญ
ในราชสํานัก  มีเทคนิควิธีการบรรเลงที่พัฒนาถึงขั้นสูงแลว          
  

奚琴的历史 

  奚琴出现在唐代，由弦鼗发展而来，自宋后大大发展，现在拉弦类的乐器

都可说是奚琴的后裔。 

  奚琴：出现在唐代，宋代称“稽琴”，已加入宫廷乐队的编制， 初用竹

片拉奏。宋代始有马尾胡琴，元代用于宴乐
1
。经过长期的流传和创造，到了清

代，除原有的二弦或二胡之外，又出现了四胡、京胡和板胡等，它们都可以说

是奚琴的后裔。 

《乐书》记载：“奚琴，本胡乐也，出于弦鼗，形制亦类焉”，从《乐

书 》 上 奚 琴 的 图 形 可 知 它 与 现 在 拉 奏 类 的 乐 器 形 制 相 似 。 

  奚族在南北朝时称库莫奚，居住在我国东北地区的西拉木伦河流域，唐

末，一部分奚人西徙妫州（今河北怀来县），别称西奚，五代十国时，东、西

奚渐与契丹人相融合。 

 
1
 เยี่ยนเยว  เปนดนตรีท่ีใชในการรื่นเริงสโมสร  ในสมัยโบราณเปนชื่อเรียกดนตรีชั้นสูง  ซ่ึงหมายถึงดนตรีในราชสํานกันั่นเอง นอกจากนี้

ยังมีเรียกชือ่เปนอยางอื่นวา เยี่ยนเยว (燕乐)  สมัยสุยและถังหมายถึงดนตรพ้ืีนเมือง  สมยัฮ่ันหมายถึงดนตรีท่ีใชในการเลี้ยงอาหารและ
งานรื่นเริงท่ัวไป  宴乐（讌樂）宴饮欢乐，古代雅乐之称。即内廷之乐，也叫“燕乐。隋 唐俗乐名，

多作“燕乐”。汉，宴饮作乐。ดูเชิงอรรถหนา 14 ประกอบ 
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奚琴为唐末我国北方西奚所用的一种乐器。它是在古代弹弦乐器弦鼗的基

础上发展改革而成的，它当时不用弓，而是用竹片擦琴。 

奚琴在宋时大大发展，加入了宫廷乐队，当时宫中避忌胡名，改称奚琴为

稽琴，演奏人数多达 11 人。北宋著名科学家沈括（1031～1095），在《梦溪笔

谈》中特别赞赏宫廷乐工徐衍演奏独弦稽琴。表明早在 900 多年前，胡琴的前

身稽琴，就在宫廷宴会上用于独奏，并有较复杂的换把、移指等相当高的演奏

技巧了。 

 

ซอกะลา椰胡  
 

  เครื่องสีจําพวกซอ มีช่ือเรียกหลายชื่อเชน  เฉาถี   เส่ียวเหมาหู  นยิมมากแถบมณฑลกวางตุง 
ฝูเจี้ยน  ในบนัทึกราชวงศชิงกลาวถึงเยหูไววา “เฉาถี ดามไมดํา กลองเสียงกะลา ทวนเปลือกหอย 
ประเภทเดียวกับเออรหู เสยีงนุมนวล สงบ เปนดนตรีกวางตุง”  กะลาซอทําจากกะลามะพราวผาครึง่  
หนาซอปดดวยไมแผนบาง  ดานหลังเจาะรูกลมเล็ก ๆ เปนชองเสียง ใชเปลือกหอยเล็ก ๆ ทําเปน
หยอง ความยาวทั้งลําตัว 67 เซนติเมตร มีลูกบิดสองอัน ขึงสายสองสาย ใชคันชักสี  ทําดวยแสขน
หางมา ตั้งสายเปน โด ซอล หรือ ซอล เร 
  ซอกะลามีน้ําเสียงนุมนวล  และใหอารมณของความเปนดนตรีพืน้บาน เหมาะกับการบรรเลง
ประกอบการแสดงพื้นบานตางๆ เชน ละครเพลงกวางตุง ตลอดจนการระบําพื้นเมืองตางๆ ที่มณฑล
ฝูเจี้ยนใชในวงดนตรีพื้นเมืองหลงเยียน หยงติ้ง ซางหัง เปนตน   ปจจุบันมีฐานะเปนเครื่องดนตรี
หลักอยางหนึ่งในวงดนตรีพืน้เมืองของจีน          
 
椰胡的结构 

椰胡形如板胡．琴杆用硬木制作，琴筒用椰子壳制成，蒙薄桐木板，背

面开五个金钱眼状音孔，用小贝壳做马。 
椰胡：又称“潮提”。潮州音乐中称“冇弦”。流行于广东地区，是广

东戏曲、曲艺的伴奏乐器。  
《清朝续文献通考》：“潮提，乌木柄，椰壳为槽，蛤螭壳为柱，与二胡等。

发音甚静而平和，亦粤乐器”。   
椰胡形制、用料、工艺与秦腔板胡相似。只是琴杆略细而短，全长 6７

厘米，用红木等硬木制作。 
琴筒用半个椰子壳制成，蒙薄桐木板，后面开 5 个金钱眼状音孔。 

椰胡常用小贝壳作马，也有用竹马的。置两弦轴，弦较板胡弦略细，用马尾弓

在两弦间拉奏。 
椰胡按五度关系定弦，常定为 g 、d1 或 c1 、g1 ，音域由 g ～g2 ，有两

个八度。 
椰胡音色柔和浑厚。是广东音乐、潮州音乐和广东各种戏曲、曲艺的常

用乐器，也用于福建龙岩静板音乐，永定、上杭等地的十班音乐等，现也用于

民族管弦乐队。 
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ซอเหลยฉนิ 雷琴 
 

ในชวงป 20 แหงศตวรรษที่ 20  คีตกรหวางเตีย้นยวี ่ พัฒนาซอเหลยฉินขึ้น ในป 1899 - 
1964  โดยอาศยัรูปแบบ และรากฐานจากซอจุยห ู
 เหลยฉินเรยีกอีกชื่อหนึ่งวา “เหลยห”ู เสียงดังกวาซอจุยฉิน ชวงเสียงกวางกวา มีเสียง
ไพเราะกวา   เดิมเรียกวา  ตาเสียนจื่อ (ซอสายใหญ) หรือ ตาเหลย (ซอสายฟา) จนป 1953 จึงเปนที่
รูจักกันทัว่ไป และตั้งชื่ออยางเปนทางการวา เหลยฉิน 
 เหลยฉินมีชวงเสียงกวาง เสียงดังแตนุมนวล  สามารถแสดงอารมณไดหลากหลาย ใช
บรรเลงเดี่ยว บรรเลงรวม บรรเลงประกอบก็ได สามารถเลียนเสียงมนุษย เสียงนก หรือแมแตเสียง
เครื่องดนตรีอ่ืน ๆ ก็ทําไดเปนอยางดี เชน ป  แตรของกองทหาร เปนตน   
 เหลยฉินผานววิัฒนาการอนัยาวนาน สรางและสะสมเพลงเฉพาะเครื่องมือ และใชบรรเลง
เพลงพื้นเมืองตางๆ มากมาย  เกิดเปนทางของสํานักวิชาหลากหลาย เชน   ทางรองงิ้วปกกิ่งของ
สํานักเหมย  สํานักเฉิง  สํานักถาน สํานักหมา สํานักหยวี ๋  ทางรองงิ้วผิงจวี้ของสํานักเหอเปย  เหอ 
หนาน เปนที่นยิมชมชอบของประชาชนทั่วไป   
  
องคประกอบของเหลยฉิน   
 เหลยฉิน พัฒนาโดยดแูบบอยางมาจากจุยฉิน เพิ่มคันทวน  กระบอกซอ และขึงหนาหนาซอ
ดวยหนังงเูหลือม  
 คันทวนแคบ แตยาว ทําดวยไมเนื้อแข็ง  ดานหนาเปนแทนกดสาย  หวัซอเปนรูปพล่ัว เสียบ
ลูกบิดซายหนึง่ ขวาหนึ่ง  แกะสลัก และประดับเปลือกหอยเปนลวดลายงดงาม 
 กระบอกซอมขีนาดใหญแตส้ัน ทําจากแผนทองแดงหรือโลหะแผนมวนเปนรูป
ทรงกระบอก  ขึงหนาซอดวยหนังงเูหลือม ดานหลังเปดโลง หยองแซะฟนเปนที่รองสายทั้งสอง
สาย  คันชักยาวกวาคันชักของเออรหู แสขนหางมามีขนาดกวางกวา 
 ขนาดของเหลยฉินมีสองแบบ คือขนาดใหญ กับขนาดเล็ก เหลยฉินใหญมีความยาว 110 
เซนติเมตร ใชสายลวด  เหลยฉินเล็กมีความยาว 90 เซนติเมตร ใชสายไหม  
 
การตั้งสาย   

การตั้งสายมีหลายแบบ โดยมากตั้งสายในและนอกเปนเสียงคูส่ี  เหลยฉินใหญตั้งสายเปน 
มี กับ ลา หรือ เร กับ ลา  ความกวางของชวงเสียงคอื 3.5 ขั้นคูแปด  สวนเหลยฉินเล็ก ตั้งสาย
เหมือนกับเหลยฉินใหญ แตเสียงสูงกวาหนึง่ขั้นคูแปด 
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 การบรรเลงเหลยฉิน ผูบรรเลงนั่งแลววางซอไวที่ขาซาย มือซายถือซอ นิ้วมือซายกดสาย  
มือขวาถือคันชักสีใหเกิดเสยีง วิธีการสีและการกดสายเหมือนกับเออรหู  แตสวนมากจะใชนิว้ช้ีกบั
นิ้วนางกดสาย  และนยิมใชวธีิรูดสาย เพื่อโหยเสียงมากกวา  
 เหลยฉินเมื่อบรรเลงเดี่ยว มกันิยมสีสายนอกสายเดยีว  เมื่อบรรเลงรวมกับเครื่องดนตรีอ่ืน 
มักบรรเลงทํานองเสียงต่ํา  เพื่อเนนน้ําเสียงหนักแนนของวงดนตร ี
  การบรรเลงเหลยฉินเล็ก มือขวาถือคันชัก มือซายจับอยูที่ลูกบิดของสายนอก  เพื่อลดและ
ตึงสายใหเกิดเสียงตางๆกัน  ดวยเหตุทีเ่หลยฉินไมมสีวนที่ควบคุมเสียงที่แนนอน มักใชบรรเลง
เดี่ยวมากกวา ไมนิยมบรรเลงรวมวงกับเครื่องดนตรีอ่ืน  
 
雷琴的历史 
        雷琴是 20 世纪 20 年代由王殿玉根据坠胡改革而成。雷琴：又名“雷

胡” ,20 世纪 20 年代出现的一种拉弦乐器。是我国著名民间艺人王殿玉

（1899～1964）在坠胡的基础上改革而成，它较坠胡音量大、音域宽、音色

美， 早称之为“大弦子”，“大雷”。1953 年正式定名为“雷琴”。 
  雷琴音域宽广、音量较大，音色柔和圆润，富有丰富的表现力。既可独

奏、重奏或合奏，又可模拟人声，戏曲唱腔、鸟兽啼叫和多种乐器的音响效

果。  
         雷琴经过多年的艺术实践，已经积累了一批曲目，所奏戏曲流派唱腔，如

京剧“梅派”、“程派”、“谭派”、“马派”、“余派”和评剧、河北梆

子、河南梆子的著名演员唱段，均惟妙惟肖，颇受群众的欢迎和喜爱，俗称

“大雷拉戏”、“单弦拉戏”、“巧变丝弦”。此外，雷琴还能模拟笙管合

奏、军乐鼓号以及民间小调等。 
 
雷琴的结构 
        雷琴是在坠琴的基础上，加长琴杆，加大琴筒，改蒙蟒皮而成。 
  雷琴琴杆窄而长，表面为指板。琴头呈铲形，左右各置一弦轴，轴表面刻

有瓣纹，轴顶嵌骨饰。 
琴筒大而短，采用薄铜板制成，圆形，前口蟒皮，后敞口。置琴码，张两

弦。 
琴弓较二胡弓长，所拴马尾束较宽。 
雷琴有大、小两种规格。大雷琴长 110 厘米，张钢丝弦；小雷琴全长 90 厘

米，张丝弦。 
 

琴的定弦与音域 
        大雷定弦不统一，里、外弦一般定为 e、a 或 d、a，音域约三个半八度。 
小雷的定弦和音域与大雷相同，发音比大雷高八度。  
  雷琴常按四度或五度关系定弦。 
演奏雷琴采用坐势，将琴筒置于左腿上，左手持琴按弦，右手执弓拉奏，指法

与 二 胡 相 同 ， 但 多 用 食 指 和 无 名 指 按 弦 ， 并 多 用 大 音 程 滑 奏 。   
  大雷琴用于独奏时通常只用外弦，合奏时演奏低音声部，用以加强乐队的

音响厚度。 
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演奏小雷琴时时，右手执弓，左手握住外弦的弦轴，以改变音高。小雷常

用于独奏，一般不参加乐队合奏。 
雷琴无明显的音区差别，音量较大，音色柔和圆润。 
 
 

สองสาย二弦 
   

 ซอสองสายเปนเครื่องสีเกาแกของจีน มีววิฒันาการยาวนาน โดยพัฒนามาจากซีฉินในสมัย
ถัง  ปจจุบันนิยมบรรเลงเฉพาะบริเวณมณฑลกวางตุง และฝูเจีย้น  นิยมใชบรรเลงในวงดนตรี
พื้นเมืองกวางตุง วงเครื่องสายพื้นเมืองแตจิ๋ว การบรรเลงขับเพลงกลองแตจิ๋ว วงดนตรีพื้นเมืองใต
ของมณฑลฝูเจี้ยน รวมทั้งการบรรเลงประกอบการขับลําพื้นเมืองเชน เพลงขับหลงชุย  เพลงขับปา
เยว  เพลงขับสือปาน และเพลงขับจิ่นเกอเปนตน 
 ดนตรีกวางตุงในสมัยโบราณ มีซอสองสายเปนเครื่องดนตรีหลัก เรียกอีกชื่อหนึ่งวา  “สาย
หลัก”  นอกจากนี้ยังใชเปนเครื่องดนตรีหลักในวงเครื่องสายของแตจิว๋ดวย 
 ซอสองสายของฝูเจี้ยนมีรูปราง ลักษณะคลายคลึงกับซีฉินของสมัยซงเปนอยางมาก 
โดยเฉพาะอยางยิ่งตําแหนงของลูกบิดที่เสียบไวดานขวาของของซอ  ซ่ึงเปนลักษณะที่แปลกไปกวา
การเสียบลูกบดิเครื่องสีทั่วไปที่เสียบไวดานซาย  วงพืน้เมืองใตของฝูเจี้ยนเปนดนตรีโบราณที่สืบ
ทอดมาแตสมยัถัง  ซอสองสายก็สืบทอดมาพรอมกับวงพื้นเมืองนี้เชนเดียวกนั  ทีว่ัดไคหยวน เมือง
เฉวียนโจว มณฑลฝูเจี้ยน ซ่ึงสรางในสมัยถัง บูรณะในสมัยหมิง  มีรูปสลักเทพเจากําลังสีซอสอง
สายอยู 
 
องคประกอบของซอสองสาย 

ซอสองสายของวงดนตรีพืน้เมืองใตกวางตุง กับของฝูเจี้ยนมีลักษณะแตกตางกัน ซอสอง
สายในวงดนตรีพื้นเมืองกวางตุง คันทวนทําดวยไมเนื้อแข็ง กระบอกซอทําดวยไมไผ  หนาซอขึง
ดวยหนังงเูหลือม หลังกระบอกเปดโลง  สายซอใชขนาดใหญ คันชกัยาว มเีสียงทุมหนัก ปนเสียง
แหบ   เปนหนึ่งในเครื่องดนตรีหลักของวงเครื่องหา   ใชเปนเครื่องสีหลักบรรเลงประกอบการรอง
งิ้วกวางตุงดวย 
 สวนซอสองสายในวงพืน้เมอืงใตของฝูเจี้ยน คันทวนทําดวยไมไผ  และใชสวนของรากไผ
เปนดานหัวซอ สลักเปนรูปลายตางๆ กระบอกซอใชไมทอนเจาะเปนโพรงรูปทรงกระบอก  นยิมใช
ไมถงมู  ทายกระบอกเปดโลง  ลูกบิดทําจากไมเนื้อแข็ง  เสียบลูกบิดไวทางดานขวาของคันทวน คนั
ชักทําจากไมไผ ขึงดวยแสขนหางมา  ไมตงึมาก 
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 การสีซอสองสายมือขวาจับคันชักตองคลองแคลววองไว  มีขอกําหนดคือการสีสายนอกจะ
ใชคันชักเขาเทานั้น สวนสายในบังคับใชคันชักออก มเีสียงเบา และแหลม  แตใหเสียงที่เปนมีความ
เปนพื้นเมือง และสูงสง    
 
二弦的历史 
         二弦源于唐代奚琴，现仅流行于福建和广东，用于广东音乐、潮州丝弦、

潮州大鼓、福建南音。 
二弦：我国古老的拉弦乐器。历史悠久，形制独特。流行于闽南和闽西一

带的福建二弦，用于“南音”、“笼吹”、“八乐”、“十班”和“锦歌”等

民间器乐及民间唱奏形式的演出。 
在早期广东音乐中，二弦是领奏乐器，又称为“头弦”，也是是潮州音乐

中潮州丝弦的领奏乐器，在潮州大鼓中也有使用。  
福建二弦与宋代奚琴在形制上极为相近，特别是两轴置于琴杆右侧，为同类型

拉弦乐器所独有。福建南音是唐代流传下来的古老乐种，二弦也是奚琴遗制流

传至今。福建泉州开元寺（初建于唐代，明代重修）紫云殿斗拱乐伎木雕中有

演奏二弦的飞天形象。  
 
二弦的结构  
        广 东 音 乐 所 用 的 二 弦 和 福 建 南 音 所 用 的 二 弦 结 构 有 所 不 同 。 
  广东音乐中的二弦琴杆木制，琴筒竹制，前端蒙厚蟒皮，后端全空，弦较

粗，琴弓较长，发音粗犷，带有沙音，是广东音乐“五架头”之一。粤剧中的

霸腔也常用二弦伴奏。  
        福建南音中的二弦琴杆竹制，并以竹根作为琴头装饰。琴筒采用整块木材

挖空而成，以桐木作共鸣板，筒后敞口，弦轴用硬木制成，安装方位与二胡弦

轴恰恰相反，装在琴杆右侧。琴弓由竹制弓杆系以马尾而成，但马尾的比较松

软。 
        演奏南音二弦，右手需灵活掌握琴弓。且外弦只准用推弓，内弦全部用拉

弓，发音细弱，古朴典雅。  
 

ซอกระบอกใหญ大筒 
 
 ตาถง หมายถงึ กระบอกใหญ  รูปรางคลายเออรหู  แตกระบอกซอใหญกวามาก นยิม
บรรเลงแถบมณฑลหหูนาน  ใชเปนเครื่องดนตรีหลักบรรเลงประกอบการแสดงละครเพลงฮวากู
โดยเฉพาะ จึงมีช่ือเรียกอีกชื่อหนึ่งวา ฮวากูตาถง (ฮวากูกระบอกใหญ)  นับถึงปจจุบันมีประวตัิ
ความเปนมากวา 300 ป  
 ซอกระบอกใหญที่นิยมทัว่ไปมี 2 ชนิด คือ  
 1. แบบกระบอกสั้น  คันทวน กระบอกซอ ทําจากไมไผ หนาซอขึงดวยหนังงู  รูปรางคลาย
กับซอจิงหู  ลูกบิดทําจากไมเนื้อแข็ง มีสองสาย ใชสายไหม ใชไมไผเรียวขึงดวยแสขนหางมา หรือ
เสนใยปาลมเปนคันชัก  มีเสียงแหลมเล็ก และเบา  
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 2.  แบบกระบอกยาว  กระบอกซอยาว 25 เซนติเมตร คันทวนสั้น  ทําจากไมเอม ภาษาจีน
เรียกวา ไมอวี๋  ยอดซอมีลักษณะโคงงอ เสียบลูกบิดซายขวาขางละอัน ไมมรัีดอก ใชคันชัก
เหมือนกับซอทั่วไป  เสียงซอทุมหนา  อูและหนัก 
 นับตั้งแต ศตวรรษที่ 20 ป 50 เปนตนมา ซอกระบอกใหญพัฒนาขึน้ตามววิัฒนาการของ
ละครเพลงฮวากู   ซอที่ประดิษฐขึ้นใหมมคีวามยาวทั้งลําตัว 82 เซนตเิมตร กระบอกซอทําจากไมไผ
กลึงเปนรูปทรงกลมหกเหลี่ยม  หนาซอขึงดวยหนังงู  คนัทวนเปลี่ยนมาใชไมแดง  หยองซอเปลี่ยน
จากไมไผมาใชฟางขาวเกาเหลียงแทน   
 
การตั้งสายและชวงเสียง  
 ซอกระบอกใหญตั้งสายทั้งสองเปนคูหา สายใน นอก ตั้งสายเปนเสียง โด และ ลา มี
ชวงเสียง โด ถึง มีสูงสามขั้นคูแปด  ชวงเสียงสูงมีเสียงเล็กแหลมมาก ปกติไมนยิมใช  ชวงเสยีง
กลางมีน้ําเสียงนุมนวล ชัดใส  ชวงเสียงต่ํามเีสียงทุมและหนัก  

วิธีการบรรเลงซอกระบอกใหญไมตางจากเออรหู สามารถบรรเลงเสียงลีลาตางๆ พัฒนา
เปนเครื่องดนตรีที่บรรเลงเดี่ยว และบรรเลงรวมวงกับเครื่องดนตรีอ่ืนได 

ซอกระบอกใหญ  เมื่อใชบรรเลงประกอบละครเพลงฮวากู   การตั้งสายไมมีขอจํากดั 
แนนอน สามารถลดหรือตึงปรับเสียงตามเสียงของคนรองได  ในการบรรเลงรวมวง  เสียงของซอ
กระบอกใหญดังและโดดเดนมาก  มีเสียงที่เปนเอกลักษณของการรองเพลงละครฮวากู   นอกจากนี้ 
วงดนตรีเครื่องสายของฉางซา นิยมใชซอกระบอกใหญบรรเลงประกอบ  แตเปลี่ยนสายจากสาย
ไหม เปนสายลวด เสริมพื้นค้ํายันที่ใตซอดวย   
 
大筒的结构 
         大筒：又称“花鼓大筒”。形似二胡，因琴筒比二胡筒较大较粗而得名。

流行于湖南各地，是湖南花鼓戏的主要伴奏乐器。至今已有 300 年历史。  
民间流行的传统大筒有两种： 
一种是“短筒式”的，琴杆、琴筒均为竹制，琴杆多用湘妃竹制，琴筒采

用楠竹制作，筒前口蒙以蛇皮，外形和京胡相似，木制弦轴，张两根丝弦，用

细竹控马尾或棕丝制成的琴弓拉奏，发音尖锐、单薄。  
另一种是“长筒式”的，琴简筒长达 25 厘米，琴杆较短，用榆木制作，琴

头是弯脖状，左右各置一轴，无千斤，用同样马尾弓拉奏，发音较沉闷、含

糊，但有厚度。  
20 世纪 50 年代以来，随着花鼓戏的发展，经改革已制成新型大筒，全长

约 82 厘米，琴筒用竹黄较厚的楠竹制成六方形，筒前口蒙以当地所产菜花蛇、

乌梢蛇等蛇皮，琴杆改为红木杆，琴马由竹马改用高梁稻秸制作。 
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大筒的定弦与音域 
新型大筒按五度关系定弦，里外弦分别定成 d1、a1，音域从 d1 一 e3，达

两个多八度。高音区发音较细窄，很少使用；中音区有色圆润、明亮；低音区

浑厚而粗犷。 
大筒的演奏技巧与二胡相同，可以演奏各种装饰音和清音，已发展为独奏

或合奏乐器。 
大筒在湖南花鼓戏的伴奏中，定弦可根据演员嗓音的需要适当调整，在乐

队中它的音响较为突出，不易被其它乐器所淹没，具有花鼓戏音乐的乡土风

味。大筒还用于长沙丝弦的伴奏。，丝弦改用钢丝弦，并在琴筒下增置底托。 

 
ยาเจิง轧筝 

 
 ยาฉินนับเปนเครื่องดนตรีที่เกาแกที่สุดในบรรดาเครื่องสีทั้งหมด เกิดขึน้ราวสมัยถัง 
จากนั้นแพรหลายทั่วไป แตขาดการสืบทอด ปจจุบันไมเปนที่นิยมแลว  
 ยาฉิน เรียกอกีชื่อวา ยาเจิง มีประวัติศาสตรความเปนมายาวนาน รูปรางเรียบงาย แตดูสงา
งาม  น้ําเสียงเล็กแหลม นุมนวล  มวีิธีการบรรเลงโดดเดนเปนเอกลกัษณ   ใชเปนเครื่องดนตรีหลัก
บรรเลงประกอบการแสดงละครพื้นเมืองอูอันผิง นิยมแพรหลายบริเวณตอนเหนือและตอนใตของ
มณฑลเหอหนาน รวมไปถึงบริเวณตอนใตของมณฑลซานซีและซานตง  
 ในชวงตนสมยัถัง ศตวรรษที่ 7  ยาเจิงถือกําเนิดขึน้ เปนเครื่องดนตรพีื้นเมืองที่ไดรับความ
นิยมในยุคนัน้แลว  บันทกึของเฉินหยาง แตงในสมยัซง ช่ือ “เยวซู” (คีตจารึก) ฉบับที่ 146 มี
ขอความตอนหนึ่งวา “ยุคถังมียาเจิง  ทําจากไมไผ มวนริมสองดานเขาหากัน จึงเรยีกวา ยาเจิง”   (คํา
วา “ยา” ในภาษาจีนหมายถึง การมวน พับ ดัด บด) แตเดมิเปนเครื่องดดี  ตอมาววิัฒนาการกลายมา
เปนเครื่องสี  ยาเจิงในยุคแรก ๆ มีรูปรางแบบเดียวกันกบัเจิง (กูเจิง)  มี 7 สาย ใชไมไผสีกับสายให
เกิดเปนเสียง  นับเปนการเริ่มตนของพัฒนาการเครื่องสีจีนทั้งปวง   แตนยิมใชเฉพาะเปนดนตรี
พื้นบานเทานัน้ ยังไมเปนทีน่ิยมใชในวงดนตรีราชสํานัก    
 มาในสมัยหนานซง (ค.ศ. 1127 - 1279)  ยาเจิงเปนที่นยิมแพหลายไปทั่ว และเผยแพรเขาสู
วงดนตรีราชสํานัก  ในสมยัซงและหยวน พบภาพเขยีนจาํนวนไมนอยที่พรรณนาถึงยาเจิง    จนถงึ
สมัยชิง ยาเจิงพัฒนาเปน 10 สาย  และสืบทอดมาจนปจจุบัน 
 นับตั้งแตยุคราชวงศชิง รัชสมัยของพระเจาเฉียนหลงเปนตนมา ยาเจิง ใชเปนเครื่องดนตรี
หลักบรรเลงประกอบการแสดงละครพื้นเมอืงเหอหนาน คือ ละครเพลงอูอันผิง  ยาเจิงมีเสียงเบา แต
มีน้ําเสียงนุมนวล ปจจุบันพฒันาเพิ่มสายจากเดิม 10 สาย เพิ่มเปน  11 และ 12 สาย   ใชคันชักแสขน
หางมาสี  นอกจากนี้บริเวณอื่นๆยังมีเครื่องดนตรีที่มีลักษณะรูปรางและรูปแบบการบรรเลง
คลายคลึงกับยาเจิง เชน เครื่องสีของชาวจวงที่มณฑลกวางซี ช่ือ หวาฉนิ เครื่องสีที่เมืองผูเถียน  
มณฑลฝูเจี้ยน ช่ือ เหวนิสืออิน ลวนเปนเครื่องดนตรีลักษณะเดียวกนักบัยาเจิง  
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สวนประกอบของยาฉิน 
 รูปรางของยาฉินเหมือนกับกูเจิง (แตมขีนาดเล็กมากจนสามารถถืออยูบนมือเวลาบรรเลง
ได) กลองเสียงทรงเหลี่ยม ยาว  มีสวนประกอบสําคัญคือ แผนหนา  แผนพื้น  โตะ  หยองประจํา
สาย สายพิณ และคันชัก 
 ความยาวตลอดลําตัวยาฉนิ ยาว 60 เซนติเมตร กวาง 13.5 เซนติเมตร  แผนหนา กับแผนพื้น
นิยมใชไมถงมู  หนาเจิงโคงนูนตามแนวยาว แผนพื้นแบนเรียบ ตรงกลางมีรูกลม หัวทายยาฉินมี
โตะทั้งสองดานเปนที่รองสาย ใชสายไหม 10 เสน แตละสายมีหยองประจําสาย  เรียงรายตอๆ  กัน
บนหนาเจิง หยองนี้นยิมเหลาจากไมพุทรา  ใชกานตนเกาเหลียงทําเปนคันชัก 
 
การตั้งสาย  
 ยาฉินตั้งสายเปนกลุมเสียงหาเสียง เร่ิมจากเสียงต่ําไปเสยีงสูง คือ ซอล  ลา  โด  โด  เร  มี  
ซอล  ซอล  ลา  โด  เพราะการรองละครเพลงอูอันผิงใชกลุมเสียง ซอล และ โด เปนเสียงแกน 
ดังนั้น การตัง้สายยาฉินจึงตั้งเสียงทั้งสองไวคูกนั  เพื่อใหเสียงที่ดงัขึ้น  เหมาะกับการบรรเลง
ประกอบการขบัรองดังกลาว 
 การบรรเลงยาฉิน ผูบรรเลงอยูในทานั่ง วางยาฉินในแนวตั้งแนบกับอก มือซายถือเครื่อง
ดนตรี โดยสอดนิ้วหัวแมมอืเขาไปในรทูีแ่ผนพื้น  มือขวาถือคันชักสีใหเกดิเสียง  การสีจะสีทีละ
สาย เพื่อใหไดเสียงตาง ๆ กัน  มือซายที่ประคองเครื่องดนตรีอยู หันเขาหาคันชักไปมาเวลาสี  
เพื่อใหไดเสียงที่ถูกตองแมนยํา     

 

轧琴的历史 
        轧琴是 早出现的拉弦乐器，大约在唐代出现，后流行于民间，近代少有

应用。 
  轧琴：又称“轧筝”，我国 初的拉弦乐器。历史悠久，形制古朴大方，

音色细腻柔和，演奏方法独特。是河北地方戏曲武安平调的伴奏乐器。流行于

河北南部、河南北部和山西东南部等地区。  
唐初（公元七世纪）我国民间就出现了轧筝，宋代陈暘《乐书》卷一百四

十六中：“唐有轧筝，以竹扪其端而轧之，因取名焉。”它是在弹弦乐器筝的

基础上，经过改制而逐步形成的。 早的轧筝，构造基本和筝相同，七弦，用

竹棒擦弦发音，轧筝可说是我国拉弦乐器的 初形式。轧筝在唐代民间已经流

行，只是尚未在宫廷乐队中使用。  
到了南宋（1127～1279），轧筝在民间普遍使用。在南宋的宫廷宴乐中，

也占有相当的地位,在宋、元的绘画里也有生动的描绘。到了清代，轧筝发展到

十弦，已与今日的轧琴相同了。 
轧琴从清代乾隆年间开始，就是河北南部的地方戏——武安平调的伴奏乐

器。轧琴音量较小，音色柔细，现已发展为十一或十二弦，用马尾琴弓拉奏。

广西壮族民间乐器“七弦琴”，即瓦琴，福建莆田地区乐种“文十音”中的文

枕琴等都是类似轧筝的乐器。 
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轧琴的结构    
轧琴外形与筝相似，共鸣箱呈长方形，由面板、底板、岳山、弦柱、琴

弦、琴弓等部分构成。 
琴长 60 厘米，宽 13.5 厘米。面、底板均用桐木制作。面板表面中间拱

起，呈半弧形。底扳平直，中间开有圆孔。面、底板胶合而成共鸣箱。琴面两

端设有岳山，张丝弦（用老弦）10 根，弦下施柱（用野生酸枣树杈）。用高粱

秆制成擦弦杆（取 上一节，去穗、去皮，涂松香末），作为琴弓拉奏。 
  轧琴按五声音阶定弦，由低到高为 g、a、c‘、c‘、d‘、e‘、g1 g‘、 
a‘、c2，因为在武安平调唱腔中，g‘ 和 c‘是调式骨干音，故设两个相邻同

度音，使其同时发音，以加大音量，增强伴奏效果。  
        轧琴多坐势演奏。将琴竖立胸前，左手握琴，将拇指伸进底板圆孔中，其

余四指扶琴的外侧，使琴身和身体平行。右手持擦弦杆，在距琴首岳山 10 厘米

处横向（与琴弦垂直）轧擦琴弦。演奏中，双手同时配合动作，通常一音一

拉。双手同时快速震颤，可奏出颤音效果。  
 

เกอหู革胡 

 
 เกอหูคือเครื่องสีเสียงต่ํา  มีสายสี่สาย มีแทนรองกดสาย กระบอกซอวางแนวขวาง คันชัก
เหมือนกับคนัชักวิโอลา  ใชบรรเลงไดหลายแบบ  ใชสี หรือใชดีดก็ได 

เกอหูเปนเครื่องดนตรีที่มีเสียงดัง ชวงเสยีงกวาง  เปนเครื่องดนตรีที่ประดิษฐขึน้ในชวงป 
50 โดยวิทยาลยัการดนตรีเมอืงเซี่ยงไฮ   โดยนกัดนตรีช่ือ หยางหยวีห่ลิน (ป ค.ศ. 1926 - 1980) ได
ใชพื้นฐานของเครื่องสีเออรหูผสมผสานกับลักษณะเดิมของเครื่องสีหลาย ๆ ประการประกอบเกอหู
ขึ้น จึงตั้งชื่อวา เกอหู หมายถึง ซอใหม  (คําวา เกอ หมายถึง การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง)   

รูปลักษณภายนอกของเกอห ู ไมเหมือนกับเครื่องสีใด ๆ มีส่ีสาย มีแทนกดสาย  กระบอก
ซอ วางในแนวขวาง คันทวนเสียบเขากับดานขางของกลองเสียง   กลองเสียงทําจากไม ขึงหนาดวย
หนังงูเหลือม  หนังมา หรือหนังแกะ  การขึงหนาซอมีวิธีเหมือนกับการขึงหนากลอง สามารถลด
หรือเพิ่มความตึงของหนาซอเพื่อปรับเสียงได  คันชกัเหมือนกับวโิอลา คันชักไมแทรกอยูกลาง
ระหวางสาย  แตจะใชวิธีสีดานนอกสาย  หยองเปนทรงเตี้ย ไมสูง  เกอหูมแีทนกดสาย การสีจงึ
สะดวกมาก  นอกจากนี้ เกอหูไมเพยีงแตใชเปนเครื่องสี แตยังสามารถใชเปนเครื่องดีดไดดวย 

เกอหูมีน้ําเสียงหนัก ทุมต่ํา แตใส  มีชวงเสียงกวาง และดวยเหตุที่คันชักอยูนอกสาย จึงมี
เทคนิควิธีการบรรเลงที่หลากหลาย  สามารถรวมวิธีการสีของเครื่องสีตางๆ เชน เออรหู ซอกลาง จุย
หู ซอหัวมามาประยุกตใช  ในวงดนตรีพื้นเมือง เกอหูสามารถใชแทนเสียงซอกลางและซอทุม 
นอกจากนี้ยังสามารถใชบรรเลงเดี่ยว บรรเลงรวม บรรเลงประกอบตาง ๆ ไดเปนอยางดี  ปจจบุัน 
ซอเกอหูนิยมแพรหลายไมเฉพาะในประเทศจีน ในวงดนตรีออรเคสตราพื้นเมืองตางๆ ยังนิยมใช
ซอเกอหูเปนเครื่องดนตรีเสียงต่ําชิ้นสําคญัที่ขาดมิได 
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การตั้งสาย 
 เกอหูเสียงต่ํา ตั้งสายเปนเสียง โด ซอล เร ลา  มีชวงกวางเสียง 4 ขั้นคูแปด  เกอหูทุมตั้งเสียง
ต่ํากวาเกอหูเสยีงต่ํา 1 ขั้นเสียง คือ มี ลา เร ซอล ทําใหมีชวงเสียงกวางมากขึ้น  
 
革胡 
  革胡的外形和中胡、低胡都不同，它张有四条琴弦，设有指板，琴筒横

置，琴杆插入琴筒一侧。琴筒木制,蒙以蟒皮、马皮或羊皮，蒙皮方法和定音鼓

相同，可以调节张紧度。弦马为扁铲状。振动的蟒皮不直接承受弦的压力。弓

子和大提琴弓相同，在弦外拉奏，便于运弓。由于有指板，按弦极为方便，不

仅能拉奏，还能拨弦弹奏。  
  革胡的音响低沉明亮，圆润雄厚，音域宽广，由于弓在弦外，演奏技巧也

极为丰富。它吸收了二胡、中胡、坠胡 、马头琴的演奏技巧并有所发展。在民

族乐队中，它还能代替中胡和低胡，可用于独奏、重奏、合奏或伴奏等各种演

奏形式。如今在我国和东南亚一些国家的民族管弦乐队中，已成为必不可少的

低音拉弦乐器。   
        低音革胡定弦为 C 、G 、d 、a ，音域为四个八度，倍低音革胡定弦为

E1 、A1 、 D、 G。音域也相当宽阔。 
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เคร่ืองดนตรีไทยประเภทตี泰国打击乐器图 

กรับพวง拍板 

 

กรับเสภา梆子 

 
 

ระนาดเอก木琴 
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ระนาดทุม竹板琴 

 
 

ระนาดเอกเหล็ก高音铁琴

 

 
ระนาดทุมเหล็ก 低音铁琴 
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ฆอง锣 

 
ฆองมโหร ี玛红丽锣

 

ฆองมอญ  孟式 U 型锣 
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ฆองระเบ็ง拉绷锣 
 

 
 

ฆองวงใหญ 大圈排锣 
 

 
ฆองวงเล็ก小圈排锣 
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ฆองหุย 辉锣 

 
 

ฆองโหมง 梦锣 
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ฉาบ钹 

 
 

ฉิ่ง 碰铃 

 
 

กลองแขก印度鼓 

  
 

http://www.kanchanapisek.or.th/kp8/nora/ching.wav
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กลองชนะ差纳鼓 

 
 

กลองชาตร ี查德里鼓

            

กลองตอก中国鼓    
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กลองตะโพน 双达蓬鼓 

 

 

กลองทัด塔鼓 

 
 

กลองมลายู马来优鼓 
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กลองยาว长尾鼓 

 
 

กลองโมงครุม蒙库鼓 

 
 

กลองสองหนา双面鼓
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ตะโพน达蓬  

 

ตะโพนมอญ孟式达蓬 

 
 

โทน – รํามะนา   同鼓-----兰玛纳鼓 
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เปงมาง 围鼓 

 
 

 
เคร่ืองดนตรีจีนประเภทต ี中国打击乐器图 

 
ขิม  扬琴 

 

 
 

 
 
 
 

http://sz.58.com/jiaoshi/7020329x.shtml
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ระฆัง และระฆังราว 钟、编钟 
 
 

 
 

 

http://www.yypd.cn/article/show.asp?id=1444
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                   หนิ่วจง  钮钟                                                       หยงจง 甬钟 
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ช่ิงราว 编磬   
 

 
 

 
 

ฉาบ  大钹、小钹 
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เหนา 铙 
 

 
 
 
 

กระดิ่ง 铃 
 

     
 
 
 
 



 130  

หลัว(โหมง) 锣 
 

 

 
ปงจื่อ (กรับไม) 梆子 

 

  
 
 
 
 

http://bbs.265x.cn/read.php?tid=18785
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แผนหลีฮวา梨花片 
 

 
 

ถวยน้ํา水碗  

 

 
 
 
 

http://www.zhuokearts.com/artist/art_display.asp?keyno=264960
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มูหยวี木鱼  
 

 
 

ตะบองระบํา连厢棍 
 

  
 
 

http://www.cnlxx.com/yiya/Article_Print.asp?ArticleID=2974
http://www.cnlxx.com/yiya/Article_Print.asp?ArticleID=2974
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กรับแผนและกรับขอ竹板、节板    

 

 

ระนาดไมไผ竹板琴 

 

   

 
 
 

http://www.okey68.com/show_88161.html
http://www.cctv.com/program/fhgy/20050416/100505.shtml
http://www.zhuyuetuan.com/yueqi/a1.html
http://www.zhuyuetuan.com/yueqi/a2.html
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กรับพวง拍板 

 

 
 
 
 

หยวี่敔 
 

 

 

http://news.shangdu.com/category/10003/2007/08/15/2007-08-15_756229_10003__1.shtml
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ระนาดเหล็ก方响 

 
 

 
 
 

   จู柷 

 

 

 

 

http://www.hongxiao.com/YQKU/72fangxiang.htm
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ถูกู หรือ กลองดิน土鼓 

 

 
 

 

กลองหนังจระเข 鼍鼓 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://gd.people.com.cn/GB/channel5/24/200411/22/817.html
http://www.chinakongzi.net/2550/gb/wskl/list.asp?sort=2&page=53
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กลองโลหะ 铜鼓 

   

 

เสวียนกู  กลองแขวน 悬鼓 

 

กลองหลางจาง狼涨  

 

http://info.datang.net/T/T0930.HTM
http://bbs.xxjy.net/thread-22599-1-1.html
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กลองเตี๋ยนกู 点鼓 
 

 

กลองเอว腰鼓  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.musician.org.cn/data/erhu/MEMBRANOPHONES/200510/20051019151118.html
http://www.sxlg.zgsp.cn/webadmin/Wj_Web_Print.asp?u=2001&s=4&d=26388
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กลองเจี๋ยกู羯鼓  

 

 
 

กลองประมง渔鼓 

 

 

  
 

 

http://www.hongxiao.com/YQKU/141zuqin.htm
http://www.yashengdi.com.cn/instrument/showinstrument.asp?introduce_id=150
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กลองถงกู 同鼓 

 

     

          
 

กลองผายกู 排鼓 

 

 

 

http://www.officebank.cn/xinxi1/10241/
http://www.jiayicn.com.cn/class.asp?lx=big&anid=79
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กลองจานกู 战鼓 

  

 
กลองฮวาเผินกู花盆鼓 

 

 

 

http://www.cnlxx.com/yiya/Article_Show.asp?ArticleID=1803
http://www.musician.org.cn/data/erhu/MEMBRANOPHONES/200511/20051112150418.html
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กลองตาถัง大堂鼓  

 

   

 

กลองซกูู书鼓 

  
 

http://www.cnlxx.com/yiya/Article_Show.asp?ArticleID=1810
http://www.cnlxx.com/yiya/Article_Show.asp?ArticleID=1810
http://www.hongxiao.com/old/YQKU/92shugu.htm
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กลองปานกู板鼓  

 

 

 
 

กลองพิณ琴鼓 
 

  
 
 

http://www.cnlxx.com/yiya/Article_Show.asp?ArticleID=1766
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ภาคที่  5 เคร่ืองดนตรีประเภทตี 
第五章 ：打击乐器 

   
เคร่ืองต ี เปนเครื่องดนตรีที่ใชของสองสิ่งกระทบกนัใหเกิดเสียง  นับเปนเครื่องดนตรี

ประเภทที่เกาแกที่สุดที่มนษุยรูจักใช  มีววิัฒนาการจากอุปกรณงายๆ และวิวัฒนาการเรื่อยมาจนมี
ความหลากหลายทั้งรูปแบบและวัสดุทีใ่ช  ในภาคทีห่านี้กลาวถึงเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรี
จีนที่บรรเลงโดยการต ี  เครื่องตีของไทยและจีนสามารถแบงตามวัสดุที่ใชทําเครื่องดนตรีได 3 
ประเภท คือ เครื่องตีที่ทําดวยไม เครื่องตีทีท่ําดวยโลหะ  เครื่องตีที่ทําดวยดินเผา  เครื่องตีที่ทําดวย
หินและเครื่องดนตรีที่ทําดวยหนัง   
    打击乐器是指用两种物体互相击打而产生音效的乐器，可以说是一种人 
类 早认识并使用的乐器，由 初使用简易材料制作，发展为使用种类和形式

繁多的材质制作。本章讨论泰中打击乐器，泰中打击乐器根据乐器的材料分

为：木质打击乐器，金属打击乐器，陶器打击乐器，石质打击乐器和皮质打击

乐器。 
 

5.1 เคร่ืองดนตรีไทยประเภทตี  泰国打击乐器 
 

กรับพวง拍板 
 
กรับพวง ทําดวยไมหรือโลหะ ลักษณะเปนแผนบาง หลายแผนรอยเขาดวยกัน ใชไมหนาสอง

ช้ินประกบไว 
วิธีตี ใชมือหนึ่งถือกรับ แลวตีกรับลงไปบนอุงมืออีกขางหนึ่งที่ ทาํใหเกิดเสียงกระทบจาก

แผนไม หรือแผนโลหะที่อยูในกรับ ใชตีในการบรรเลงมโหรีโบราณ  เลนเพลงเรือ และโขนละคร  
         节子板；是由两块厚木板与一组薄板贴合组成的，这组薄板串联起来夹在

两块厚木板中间，薄板一般用木片或金属片制成。打击方法：用一只手持节子

板的一侧，然后击向另一侧，使木片或金属片产生音响。一般用于古典管弦乐

演奏、船歌伴奏和孔剧伴奏。  
 

กรับเสภา梆子 

กรับเสภา ทําดวยไมเนื้อแข็ง ลักษณะเปนแทงส่ีเหล่ียม มสัีนมน วิธีต ีการตีใชขยับมือที่ละคู 
การขับเสภาใชกรับสองคู ถือมือละคู ผูขับเสภาจะขยบักรับ สองคูนี้ตามทวงทํานองที่เรียกเปนไม
ตาง ๆ เชน ไมกรอ ไมหนึ่ง ไมรบ หรือไมส่ี  

 梆子；用硬木制作，形状为四方形长条，脊面磨成圆滑状。打击方法： 
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两只手各持一对梆子，每对梆子相互击打。表演说唱时，使用两对梆子，表演

者根据不同的节奏来击打梆子，比如颤击、一拍、战拍、四拍等演奏方法。 
 

ระนาดเอก木琴 
 

ระนาดเอก ที่ใหเสียงนุมนวล นิยมทําดวยไมไผบง หากตองการ ใหไดเสียงเกรยีวกราว นิยม
ทําดวยไมแกน ลูกระนาดม ี21 ลูก ลูกที่ 21 หรือลูกยอด จะมีขนาดสั้นทีสุ่ด ลูกระนาด จะรอยไวดวย
เชือกติดกนัเปนผืนแขวนไวบนรางซึ่งทําดวยไมเนื้อแข็งรูปรางคลายเรือ ดามหัวและทายโคงขึน้
เพื่อใหอุมเสยีง มีแผนไมปดหัวและทายรางเรียกวา “โขน” ฐานรูปสี่เหล่ียมเรียกวา ใชไมตีชนดิแข็ง
ไดเสียงดังกังวาน ไมตีอีกชนดิหนึ่งทําดวยวสัดุที่นุมกวา ใชผาพัน แลวถักดายสลับ เวลาตีจะใหเสียง
นุมนวล  

วิธีตี ใชไมตีตลีงกับลูกระนาดแตละลูกจะเกิดเสียงลดหล่ันกันไปจากเสยีงต่ําซ่ึงอยูดานซายสุด 
ไปถึงเสียงสูงที่ไลระดับไปทางดานขวา  มือขวาและซายบรรเลงเปนคูแปด ระนาดทีใ่ชมาแตดั้งเดมิ
เปนระนาดไมแข็ง   

木琴具有柔和优美的音质，一般使用竹子制作，如果需要响亮尖锐的音 
质，就采用硬木制作。木琴一共有 21 个琴键，由大到小一次排列，第 21 个琴

键即 顶端的琴键是 小的琴键。这 21 个琴键像竹简一样用绳子串起来放置在

用硬木制成的琴床上，琴床两头向上弯曲可包住木琴发出的音响，在琴床两头

各附有一块叫做“捆” 的木板。木琴底座呈四方形。演奏时使用的击槌用一种

硬实材料制作演奏能使声音高昂响亮，或用柔软材料制作，顶端用布包裹，并

用线缠好，这样制作的击槌能使声音柔和优美。 
        演奏方法：用击槌敲打琴键，琴键从左到右由低到高音依次排列。左右手 
按照八度音成对敲打， 原始的木琴音质生硬不柔和。 
 

ระนาดทุม竹板琴 
 

ระนาดทุม เลียนแบบระนาดเอก สรางขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั 
ลูกระนาดมจีํานวน 17-18 ลูก ลูกระนาดมีขนาดกวางและยาวกวาของระนาดเอก ตัวรางก็แตกตาง 
จากระนาดเอก คือเปนรูปคลายหีบไมแตเวากลาง มีโขนปดหวัทาย มีเทาอยูส่ีมุมของราง ไมตีใชผา
พันพอกใหโต และนุม เวลาตีจะไดเสียงทุม  

วิธีตี ใชไมตีตลีงกับลูกระนาดแตละลูกจะเกิดเสียงลดหล่ันกันไปจากเสยีงต่ําซ่ึงอยูดานซาย
สุด ไปถึงเสียงสูงที่ไลระดับไปทางดานขวา การบรรเลงระนาดทุมแตกตางไปจากระนาดเอก คือ 
ไมไดยดึการบรรเลงคู 8 เปนหลัก  

竹板琴是在木琴的基础上演变而来的，产生于曼谷王朝拉玛四世时期。 
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板琴有 17 到 18 个琴键，琴键大小均大于木琴的琴建。琴床形状也不同

于木琴的琴床，竹板琴的琴床像一只木箱，中间向下凹进去，但琴床两头也各

附有一块叫做“孔”的木板。琴身底部有 4 个支脚支撑整个木琴。击槌顶端用

软布缠裹，能敲打出低沉柔和的音质。 
        演奏方法：用击槌敲打琴键，琴键从左到右由低到高音依次排列，演奏方

式不同于木琴，即不必遵循“成对 8 度音”的原则。 
 

ระนาดเอกเหล็ก高音铁琴 

ระนาดเอกเหล็ก  เปนเครื่องดนตรีที่ประดิษฐขึ้นในรัชกาลที่ 4  เดิมลูกระนาดทําดวย
ทองเหลือง จึงเรียกกนัวาระนาดทอง ในเวลาตอมาไดมีการประดิษฐลูกระนาดดวยเหล็ก ระนาดเอก
เหล็กมีจํานวน 20 หรือ 21 ลูก โดยวางไวบนรางที่มีไมระกําวางพาดไปตามขอบราง หากไมมไีม
ระกํา อาจใชผาพันไมแลวนาํมารองลูกระนาด  สวนรางของระนาดเอกเหล็กนัน้ ทําเปนรูปสี่เหล่ียม 
มีเทารองรับไวทั้ง 4 ดาน  หรืออาจใสลูกลอเพื่อสะดวกในการขนยาย การบรรเลงเหมือนกับการ
บรรเลงระนาดไม 
        高音铁琴：或称铁质高音木琴，发明于曼谷王朝拉玛四世时期，以前是用

黄铜制作的铜琴，后来发明了铁做的铁琴并代替了铜琴。铁质高音琴有 20 或

21 个琴键，这些琴键依次排列在有棕木垫着的琴床上，如果没有棕木垫，就用

布将木头包起来垫在琴床上。琴床做成四边形，底部有 4 个琴脚，有时为了便

于移动，就在底部安上 4 个轮子。演奏方法与木琴相同。 
 

ระนาดทุมเหล็ก 低音铁琴 
 

ระนาดทุมเหล็ก เปนเครื่องดนตรีที่พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหวั มีพระราชดาํริให
สรางขึ้น ลูกระนาดทําอยางเดียวกับระนาดเอกเหล็ก ระนาดทุมเหล็กมจีาํนวน 16 หรือ 17 ลูก   ตัว
รางระนาดยาวประมาณ 1 เมตร  ปากราง กวางประมาณ 20 ซม มีชานยืน่ออกไปสองขาง  มีเทารอง
ติดลูกลอ 4 เทา เพื่อใหเคล่ือนที่ไปมาไดสะดวก  
          低音铁琴：或称铁质低音木琴，是拉玛四世下达御令制作的乐器。有 16
或 17 个琴键，琴键的排列安放与铁质高音木琴一样，琴床长约 1 米，宽约 20
厘米，两边的边缘部分向外延伸，琴床底部有 4 个琴脚，也可安上轮子便于移

动。 

ฆอง锣 
 

ฆอง ตัวฆองทําดวยโลหะแผนรูปวงกลมตรงกลางทําเปนปุมนูน เพือ่รองรับการตีใหเกิด
เสียงเรียกวา ปุมฆอง ตอจากปุมเปนฐานแผออกไป แลวงองุมลงมาโดยรอบเรียกวา "ฉัตร" สวนที่
เปนพื้นราบรอบปุมเรียกวา “หลังฉัตร” หรือ “ชานฉัตร” สวนที่งอเปนขอบเรียกวา “ใบฉัตร” ที่ใบ
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ฉัตรนี้จะมีรูเจาะสําหรับรอยเชือกหรือหนังเพื่อแขวนฆอง ถาแขวนตีทางตั้งจะเจาะสองรู ถาแขวนตี
ทางนอนจะเจาะสี่รู 

การบรรเลง ฆองใชในการบรรเลงไดสองลักษณะคือ ใชตีกํากับจังหวะ และใชตดีําเนิน
ทํานอง ฆองที่ใชตีกํากับจังหวะไดแก ฆองหุย หรือฆองชัย ฆองโหมง ฆองเหมง ฆองระเบ็ง และ
ฆองคู ฆองที่ใชตีดําเนินทํานอง ไดแก ฆองราง ฆองวงใหญ ฆองวงเลก็ ฆองมโหรี ฆองมอญ ฆอง
กะแตและฆองหุย หรือฆองชัย ฆองกะแต ใชบรรเลงในวงปพาทยมอญ ลูกฆองมีขนาดเล็ก จํานวน 
11  ลูก  
          锣体用金属制作，呈一圆形弧面，中央部位凸出，用槌敲击中央部位振

动发音。锣的中央部位略高凸出，称为锣脐，锣脐与锣边之间的部分称为锣

面，锣边向内弯曲，在锣边的一侧钻有锣眼，以穿系麻绳或皮绳便于击奏。如

果需要直立击奏，就钻 2个锣眼，如果需要水平击奏，就钻 4个锣眼。   

用于演奏的锣分为两种，一种用于控制节奏，一种用于演奏旋律。用于控

制节奏的锣有：差锣（意为“胜利锣”）、架锣、门锣、悬锣，以及高低音双

锣；用于演奏旋律的有：槽锣、大圈排锣、小圈排锣、玛红丽锣（用于管弦乐

队的圈排锣）、孟式 U 型锣、卡特锣（ฆองกระแต），以及差锣，其中卡特锣用

于孟式管击乐队的演奏中，由 11 只小锣组成。  
 

ฆองมโหร ี玛红丽锣 

ฆองมโหรี เปนฆองวงที่ใชบรรเลงในวงมโหรีโดยเฉพาะ มีอยูสองขนาด คือฆองวงใหญ
มโหรีและฆองวงเล็กมโหรี ฆองวงใหญมโหรีเดิมมีลูกฆอง 17 ลูก ตอมานิยมใช 18 ลูก 

玛红丽锣主要用于混合乐队的演奏中，有两种型号，即大圈玛红丽锣和小

圈玛红丽锣。以前玛红丽锣由 17 只小锣组成，现在一般由 18 只小锣组成。 
 

ฆองมอญ  孟式 U 型锣 
 

ฆองมอญ เปนฆองวงที่ตั้งโคงขึ้นไปทั้งสองขาง ไมวางราบเหมือนอยางฆองไทย มีลูกฆอง 15 
ลูก ใชบรรเลงใน วงปพาทยมอญ ตัวรางประดิษฐตกแตงงดงาม 

孟式 U 型锣是将 15 只小锣安放在一个 U 型支架上，支架本身精雕细刻装

饰丽。孟式 U 型锣用于孟式管击乐队的演奏中。 
 

 ฆองระเบ็ง拉绷锣 
 

ฆองระเบ็ง ใชตีประกอบการและแสดงระเบ็ง ชุดหนึ่งมีสามลูก มีขนาดและใหเสียงสูง-ต่ํา 
ตางกัน มีช่ืออีกอยางหนึ่งตามลักษณะวา “ฆองราว”  
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拉绷锣（悬锣）是一种用三面大、中、小型的锣按顺序悬挂在架子上的

乐器，声音也根据锣的大小由高到低。 
 

ฆองวงใหญ 大圈排锣 
 

ฆองวงใหญ ฆองวงใหญ มีลูกฆอง 16 ลูก ลูกเสียงต่ําสุดเรียกวา ลูกทวน ลูกเสียงสูงสุดเรียกวา 
ลูกยอด ไมที่ใชตีมีสองอัน ผูตีถือไมตีมือละอัน  

大圈排锣由 16 只小锣组成，音 低的小锣叫“图婉锣”，音 高的小锣叫 
“顶锣”。演奏时使用 2 只锣槌击打，每只手一只锣槌。 
 

ฆองวงเล็ก小圈排锣 

ฆองวงเล็ก มีลูกฆอง 18 ลูก สรางขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาฯ ใชบรรเลงรวม
ในวงปพาทย มีหนาที่บรรเลงทํานองเก็บ สอด แทรก ฯลฯ  
       小圈排锣；发明于曼谷王朝三世时期，由 18 只小锣组成，用于管击乐队的 
演奏中担任演奏快捷花哨的旋律。 
 

ฆองหุย 辉锣 

ฆองหุย ใชตกีํากับจังหวะ เปนฆองที่มีขนาดใหญที่สุด ในวงดนตรีไทย มีอีกชื่อวา ฆองชัย 
เพราะสมัยโบราณ ใชฆองชนิดนี้ตีเปนสัญญาณในกองทพั ปจจุบันใชตใีน งานพิธี งานมงคลตาง ๆ 

辉锣；是泰国乐队中体积 大的锣，也叫“差锣”（意为胜利锣）用于控

制节奏。辉锣在古代行军中用于鼓舞士气或发出信号，现在用于各种喜庆盛

会。 
 

ฆองโหมง 梦锣 
 

ฆองโหมง ใชตีกํากับจังหวะ มีขนาดใหญ รองลงมาจากฆองหุย  เรียกชื่อตามเสียงของฆอง 
 梦锣 用于控制节奏，它的体积大小仅次于差锣。因锣的声音“梦梦”而

得名。 
ฉาบ钹 

ฉาบ เปนเครื่องตีกํากับจังหวะ ทําดวยโลหะ รูปรางคลายฉิ่ง แต มีขนาดใหญกวาและหลอบาง
กวา มีสองขนาด ขนาดใหญกวาเรียกวา ฉาบใหญ ขนาดเล็กกวา เรียกวา ฉาบเล็ก การตีจะตแีบบ 
ประกบ และตแีบบเปดใหเสยีงตางกัน  

钹是一种节奏的乐器，用金属制作而成，一组钹由两片形状大小相同的  
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钹组成，形状与碰铃相似，但体积比碰铃更大、铸得更薄，钹分为大钹和小钹

两种。演奏时用两片钹互相擦击而产生音效。 
 

ฉิ่ง 碰铃 

ฉิ่ง เปนเครื่องตีกํากับจังหวะ ทําดวยโลหะ หลอหนา รูปรางกลม เวากลาง ปากผาย คลายฝา
ขนมครกไมมจีุก สํารับหนึ่งมีสองฝาเจาะรูตรงกลางตรงสวนที่เวาสําหรับรอยเชือกโยงฝาทั้งสอง 
เพื่อสะดวกในการถือตี ฉิ่งมีสองขนาด ขนาดใหญใชประกอบวงปพาทย ขนาดเล็กใชกับวง
เครื่องสายและมโหรี  

碰铃是一种节奏乐器，用金属制作而成，形状呈圆形，中央凸出，正面呈

开口状，一组碰铃由两只形状大小相同的碰铃组成，在每只碰铃中央凸出的位

置钻孔系绳，并将两只碰铃系在一起，便于持奏。碰铃分为大碰铃和小碰铃两

种，大碰铃用于管击乐队的演奏中，小碰铃用于管弦乐队和混合乐队的演奏

中。 
 

เคร่ืองตีจําพวกกลองของไทย 泰国鼓类乐器 

กลอง เปนเครือ่งดนตรีประเภทต ี สําหรับใชบอกสัญญาณ บอกจังหวะ และใชประกอบเครื่อง
ดนตรีอ่ืน ๆ ตวักลองเรียกวา “หุน” ทําดวยไม ขางในเปนโพรง หนาขงึดวยหนังมีทัง้หนาเดยีวและ
สองหนา การขึ้นหนังมีทั้งตรึงดวยหมุด และโยงเรงดวยเสนหนัง หวายหรือลวด การตีกลอง อาจใช
ตีดวยฝามือ และตีดวยไมสําหรับตี กลองที่ใชในวงดนตรีไทยมี 12 ชนิด ไดแก  กลองแขก  กลอง
ชนะ  กลองชาตรี  กลองตอก   กลองตะโพน  กลองทัด   กลองมลาย ู  กลองโมงครุม  กลองยาว 
กลองสองหนา  ตะโพน  และตะโพนมอญ

鼓是一种打击乐器，用于控制音乐节奏和伴奏。鼓体用木材制作，中间掏 
空，侧面用皮革蒙住，有些鼓两侧都蒙上皮革，有些只有一侧蒙上皮革，用图

钉将皮革钉在鼓体上，并用皮绳、藤条或铜丝将皮革绑紧加固。击打的时候可

以用手掌击打，也可以用鼓棒击打。泰国民族乐队里的鼓有以下 12 种：印度

鼓、差纳鼓（意为胜利鼓）、查德里戏鼓、中国鼓、双达蓬鼓、塔鼓（意为双

叉鼓）马来优鼓、蒙库鼓(กลองโมงครุม)、长尾鼓、双面鼓、小达蓬鼓(ตะโพน) 孟
式达蓬鼓(ตะโพนมอญ) 

กลองแขก印度鼓 

 
กลองแขก มีรูปรางยาวเปนกระบอก หนาดานหนึ่งใหญเรียกวา "หนารุย" หนาดานหนึ่งเล็ก

เรียกวา “หนาตาน” หนังหนากลอง ทําดวยหนังลูกวัว หนังแพะ ใชเสนหวายฝาชีกเปนสายโยงเรง
ใหตึงดวยรัดอก สํารับหนึ่งมสีองลูก ลูกเสียงสูงเรียกวา “ตัวผู”  ลูกเสียงต่ําเรียกวา “ตัวเมีย”  

http://www.bs.ac.th/musicthai/s2.html#01#01
http://www.bs.ac.th/musicthai/s2.html#02#02
http://www.bs.ac.th/musicthai/s2.html#02#02
http://www.bs.ac.th/musicthai/s2.html#03#03
http://www.bs.ac.th/musicthai/s2.html#04#04
http://www.bs.ac.th/musicthai/s2.html#05#05
http://www.bs.ac.th/musicthai/s2.html#06#06
http://www.bs.ac.th/musicthai/s2.html#07#07
http://www.bs.ac.th/musicthai/s2.html#08#08
http://www.bs.ac.th/musicthai/s2.html#09#09
http://www.bs.ac.th/musicthai/s2.html#00#00
http://www.bs.ac.th/musicthai/s2.html#00#00
http://www.bs.ac.th/musicthai/s2.html#011#011
http://www.bs.ac.th/musicthai/s2.html#012#012
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การต ีการตีใชฝามือทั้งสอง ตีทั้งสองหนาใหเสียงสอดสลับกันทั้งสองลูก กลองชนิดนีเ้รียก
อีกอยางหนึ่งวา “กลองชะวา” 

印度鼓也叫爪哇鼓，形状像一个长竹筒，鼓体一侧大，一侧小，用牛皮 
或羊皮蒙住，再用藤条紧紧缠在鼓体上，中间缠成环形。印度鼓一般成对出

现，音高的那只叫做“雄鼓”，音低的那只叫做“雌鼓”。 
   击鼓的时候用两只手交替击打鼓的两面。 
 

กลองชนะ差纳鼓 

กลองชนะ   รูปรางเหมือนกลองแขก แตส้ันกวา หนาหนึง่ใหญ อีกหนาหนึ่งเล็ก ใชตดีวยไม
งอ ๆ หรือหวาย ทางดานหนาใหญ เดิมกลองชนะใชในกองทัพ หรือในการสงคราม ตอมาใชเปน
เครื่องประโคมในกระบวนพยุหยาตรา และใชประโคมพระบรมศพ พระศพ และศพ ตามเกยีรติยศ
ของงาน จํานวนที่ใชบรรเลง มีตั้งแต 1 คู ขึ้นไป 

差纳鼓，意为胜利鼓，鼓的形状与印度鼓相似，但比印度鼓短一点，鼓体

两侧一侧大一侧小，用弯曲状的木棒或藤棒击打面积达的那面。胜利鼓 初用

在军队或打仗中，用于鼓舞士气或发出讯号，后来用在行军和各类葬礼的伴奏

中。在乐队中使用 1 对以上的胜利鼓演奏。 
 

กลองชาตรี 查德里鼓 

กลองชาตรี มีรูปรางลักษณะและการตีเชนเดียวกับกลองทัด แตขนาดเล็กกวากลองทัด
ประมาณครึ่งหนึ่ง ขึ้นหนังสองหนา ใชบรรเลงรวมในวงปพาทยในการแสดงละครชาตรีที่เรียกวา 
"ปพาทยชาตร"ี ใชเลนคูกับโทนชาตรี  

查德里鼓的形状和击打方式与塔鼓相似，但体积比塔鼓要小一半，鼓体的 
两侧用皮革蒙住。查德里鼓用于泰国古典剧查德里剧的伴奏，因而得名。一般

与打拍子用的单面鼓一起使用。 
            

กลองตอก中国鼓 

กลองตอก เปนกลองจีนชนดิหนึ่ง มีขนาดเล็ก หุนกลองหนา ขึ้นหนังสองหนา หนาทั้งสองมี
ขนาดเทากนั ตีหนาเดียวโดยใชไมขนาดเล็ก  

中国鼓 顾名思义为一种中国式的鼓，体积较小，鼓体两侧用皮革蒙住， 
且两侧面积相等。击打时使用木质鼓棒击打一侧。 
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กลองตะโพน 双达蓬鼓 

กลองตะโพน ใชตะโพนสองลูก เสียงสูงต่ําตางกัน ถอดเทาออก แลวนาํมาตั้งเอาหนาเทงขึ้นตี
แบบกลองทัด ใชไมนวมที่ใชตีระนาดเปนไมตี  

双达蓬鼓 由 2 只达蓬鼓组成，一只音高，一只音低，演奏时不用脚架支 
撑，将鼓体低音一侧朝上，用演奏木琴时使用的布头击槌击打。 
 

กลองทัด塔鼓 
 

กลองทัด มีรูปทรงกระบอก ชวงกลางปองออกเล็กนอย ขึ้นหนังสองหนา ตรึงดวยหมุดที่
เรียกวา “แส” ซ่ึงทําดวยไม งาชาง กระดูกสัตว หรือโลหะ หนากลองดานหนึ่งตดิขาวตะโพน แลวตี
อีกดานหนึ่ง ใชไมตีสองอัน สํารับหนึ่งมีสองลูก ลูกเสียงสูงเรียกวา “ตัวผู” ลูกเสียงต่ําเรียกวา “ตัว
เมีย” ตัวผูอยูทางขวา และตัวเมียอยูทางซายของผูตี กลองทัดใชเปนกลองของไทยมาแตโบราณ ใช
บรรเลงรวมอยูในวงปพาทยมาจนถึงปจจบุัน  

塔鼓的外形像一只竹筒，鼓体中间部分向外鼓出，鼓体两侧用皮革蒙住，

并用木钉、象牙钉、骨钉或金属钉将皮革钉紧，一侧用脚架支撑，一侧用于击

打，击打时使用一对木质鼓棒。一组塔鼓由 2 只鼓组成，一只为高音鼓，叫做

“雄鼓”；一只为低音鼓，叫做“雌鼓”。演奏时，雄鼓在演奏者的右边，雌

鼓在演奏者的左边。塔鼓是泰国 古老的鼓之一，通常用在民族乐队的演奏

中。 

กลองมลายู马来优鼓 

กลองมลาย ู มีรูปรางลักษณะเหมือนกลองแขก แตส้ันและอวนกวา หนาหนึ่งใหญ อีกหนา
หนึ่งเล็กขึ้นหนังสองหนา เรงใหตึงดวยหนังรูดใหแนน สายโยงเรงเสียงทําดวยหนัง หนาใหญอยู
ทางขวาไปตีดวยไมงอ หนาเล็กตีดวยฝามอื สํารับหนึ่งมีสีลูก ตอมาลดเหลือสองลูก ใชบรรเลงคู 
อยางกลองแขกลูกเสียงสูงเรยีกวา “ตัวผู” ลูกเสียงต่ําเรียกวา “ตัวเมีย” ใชบรรเลงในวงบัวลอยในงาน
ศพ และใชบรรเลงในวงปพาทยนางหงส  

马来优鼓的形状与印度鼓相似，但体形较短较宽，鼓体的两侧用皮革蒙

住，一侧面积较大，一侧面积较小，鼓体用皮条缠紧，鼓体的中间用皮条缠成

环状套住鼓体。演奏时，将鼓面大一侧置于演奏者右边，并用弯曲状的木质鼓

棒击打，鼓面小的一侧用手掌击打。起初一组马来优鼓由 4 只鼓组成，后来只

用 2 只，与印度鼓以及塔鼓一样，马来优鼓也分雄鼓和雌鼓，音高的叫做雄

鼓，音低的叫做雌鼓。一般用于各类殡礼演奏曲的伴奏。 
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กลองยาว长尾鼓 
 
กลองยาว หุนกลองทําดวยไม ตอนหนาใหญ ตอนทายเรยีวแลวบานปลายเปนรูปดอกลําโพงมี

หลายขนาด ขึน้หนังหนาเดียว ตัวกลางนิยมตบแตงใหสวยงามดวยผาสี หรือผาดอกเย็บจีบยน ปลอย
เชิงเปนระบายหอยมาปกดวยกลอง มีสายสะพายสําหรบัคลองสะพายบา ใชตีดวยฝามือ แตการเลน
โลดโผน อาจใชสวนอื่น ๆ ของรางกายตีกม็ี กลองยาวไดแบบอยางมาจากพมา นิยมเลนในงานพิธี
ขบวนแห กลองชนิดนี้เรียกชื่อตามเสียงทีต่ีไดอีกชื่อหนึง่วา “กลองเถิดเทิง”   

长尾鼓的鼓体用木材制作，鼓体头部较大，尾部细长且呈喇叭状，只在鼓

体头部一侧蒙上皮革，鼓体头部用彩色布料装饰并缝制成褶皱状花边，鼓体上

拴一根肩带。演奏时，演奏者将肩带斜挎在身体上，用手掌击打鼓面，表演方

式为边蹦跳边击打，也可以用身体的其他部位击打。长尾鼓起源于缅甸，通常

用在游行队伍的伴奏中。 
 

กลองโมงครุม蒙库鼓 
 

กลองโมงครุม มีรูปรางลักษณะเหมือนกลองทัด แตใหญกวา ขึน้หนังสองหนา ตรึงดวยหมุด ตี
หนาเดยีว โดยใชไมต ี ใชตใีนการเลนสมยัโบราณที่เรียกวา “โมงครุม” หรือ “โหมงครุม” ซ่ึงมักตี
ฆองโหมงประกอบดวย  

蒙库鼓的形状与塔鼓相似，但比塔鼓更大，鼓体两侧用皮革蒙住，并用图 
钉钉紧，演奏时用木棒击打鼓体的一侧。蒙库鼓用于古代皇家庆典上的伴奏，

通常与架锣一齐演奏。 
 

กลองสองหนา双面鼓 

กลองสองหนา ลักษณะคลายเปงมาง แตใหญกวา ตีดวยมอืขวา ใชใบเดยีวตกีํากับจังหวะในวง
ปพาทยที่บรรเลงในการขับเสภา  

双面鼓的形状与崩芒鼓（排鼓）相似，但体积更大。演奏时用右手击打， 
一般使用一只双面鼓在乐队演奏中控制节奏，通常用在说唱表演的伴奏中。  
 

ตะโพน达蓬  

ตะโพน เปนเครื่องดนตรีประเภทกลอง ตัวตะโพนเรยีกวา “หุน” ทําดวยไมเนื้อแข็ง ขดุแตง
ใหเปนโพรงภายใน ขึ้นหนงัสองหนา ตรงกลางปองและสอบไปทางหนาทั้งสอง หนาหนึ่งใหญ
เรียกวา “หนาเทิ่ง” หรือ “หนาเทง” ปกติอยูดานขวามือ อีกหนาหนึ่งเลก็ เรียกวา “หนามัด”  ใชสาย
หนังเรียกวา “หนังเรียด” โยงเรงเสียงระหวางหนาทั้งสอง ตรงรอบ ขอบหนังขึ้นหนาทั้งสองขาง ถัก



 153  

ดวยหนังตเีกลยีวเปนเสนเล็ก ๆ เรียกวา “ไสละมาน” สําหรับใชรอยหนังเรียด โยงไปโดยรอบจน
หุมไมหุนไวหมด ตอนกลางหุนใชหนังเรยีดพันโดยรอบเรียกวา “รัดอก” หัวตะโพนวางนอนอยูบน
เทาที่ทําดวยไม ใชฝามือซาย-ขวา ตี ทั้สองหนา  

ตะโพนใชบรรเลงผสมอยูในวงปพาทย ทําหนาที่กํากบัจังหวะหนาทับตาง ๆ นักดนตรีไทย
นับถือพระประคนธรรพวาเปนครูใหญทางดนตร ี ไดถือเอาตะโพนเปนเครื่องแทนพระ
ประคนธรรพในพิธีไหวครู และถือวาตะโพนเปนเครื่องควบคุมจังหวะที่สําคัญที่สุด  

达蓬 是鼓的一种，鼓体用硬木制作，鼓体内部掏空，两侧蒙上皮革。 
鼓体的中央部位向外鼓出，并逐渐向两侧缩小，一侧鼓面面积稍大，一般置于

演奏者的右手边，另一侧鼓面面积稍小。用皮条把整个鼓体缠紧，再用皮条以

打绳子的方式搓成皮绳将整个鼓体沿横向一条一条缠起来，鼓体中央鼓出的部

位用皮条纵向捆绑起来，整个达蓬水平放置并用木质脚架支撑，演奏时用双手

手掌击打两侧的鼓面，达蓬用于各类鼓曲演奏中的节奏控制。音乐界人士将拍

布叻坤堂（Phrabrakhontam）尊为音乐祖师，在拜师仪式中通常用达蓬来代替

这位祖师加以祭拜，因为认为达蓬是控制音乐节奏 好的乐器。 

 

ตะโพนมอญ孟式达蓬 
 

ตะโพนมอญ คลายตะโพนไทย แตใหญกวา ตรงกลางหุนปองนอยกวา มีเสียงดังกังวานลึก
กวาตะโพนไทย หนาใหญเรียกวา “เมิกโนด” หนาเล็กเรียกวา “เมิกโดด” เปนภาษามอญ ตะโพน
มอญใชบรรเลงผสมในวงปพาทยมอญ มหีนาที่บรรเลงหนาทับ กํากับจังหวะตาง ๆ  

孟式达蓬的形状于泰式达蓬很相似，只是孟式达蓬体积更大，且中央部位 
比泰式达蓬稍微平一些，只是微微向外鼓出，鼓体的两侧蒙上皮革，一侧鼓面

稍大，另一侧鼓面稍小。孟式达蓬的音质更加响亮清脆，在孟式管击乐队中为

各种鼓曲伴奏或控制节拍。 
 

โทน – รํามะนา   同鼓-----兰玛纳鼓 
 

โทน – รํามะนา   โทนเปนกลองหนาเดยีว โทนมโหร ี ตัวโทนทําดวยดินเผา ขนาดหนา
กวางประมาณ 22 ซม. ยาวประมาณ 38 ซม. สายโยงเรงเสียง ใชหวายผาเหลาเปนเสนเล็กหรือใช
ไหมฟนเปนเกลียว ขึ้นหนงัดวยหนังลูกววั หนังแพะ หนังงูเหลือม หรือหนังงูงวงชาง ใชสําหรับ
บรรเลงคูกับ รํามะนา โดยตสีอดสลับกัน ตามจังหวะหนาทับ  
        同鼓（โทน）兰玛纳鼓（รํามะนา）：同鼓为单面鼓，鼓体用陶土制作，长约

38 厘米；鼓面用牛皮、羊皮或蛇皮制作，宽约 22 厘米。缠皮条用细藤条或丝

线搓成螺旋状缠在鼓体上端。一般和兰玛纳鼓一起交替演奏。 
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เปงมาง 围鼓 

เปงมาง    เปนกลองใชตีขดัจังหวะกับตะโพน หรือกลองทัด มีรูปรางยาวเหมือนกระบอก
ตรงกลางปองเล็กนอย หุนกลองทําดวยไม ขึ้นหนังสองหนา สายโยงเรงเสียงทําดวยหนังเรียด รอย
จากหนังไสละมานเรียงถ่ีจนคลุมหุน มีหวงหนังผูกโยงสายสําหรับคลองคอเวลาเดินบรรเลง  ถา
หากใชในวงปพาทยมอญ จะใชเปงมางจํานวน 7 ลูก ที่มีขนาดลดหลัน่กัน เทียบเสียงสูงต่ํา แขวน
เรียงลําดับไวเปนราวรอบตัวคนตี เรียกวา เปงมางคอก โดยคอกทีใ่ชแขวนเปงมางจะมีรูปโคงเปนวง  
          围鼓或排鼓：是一种与达蓬或塔鼓一起交替演奏的鼓。鼓体的形状像一支

竹筒，中间部位微微向外鼓出，整个鼓体用木材制作，两侧用皮革蒙住，缠皮

条是用稻草做芯外裹皮革做成的皮条，细密地缠在两侧鼓面之间的鼓体上。鼓

体上套有一根皮绳，便于在行走中演奏时能够挂在脖子上。如果在孟式民族乐

队的演奏中，就用一道弧形的围栏将 7 只这样的鼓围起来，这 7 只鼓按大小、

高低音依次排列挂在围栏里。 
 
5.2 เคร่ืองดนตรีจีนประเภทต ี中国打击乐器      
 

ขิม  扬琴 
เก่ียวกับหยางฉิน 
 เคร่ืองสาย ใชไมตีใหเกิดเสียง คนไทยรูจกัหยางฉินในชือ่ ขิม ความจริงแลวคําวา ขมิ หรือ 
ฉิน ในภาษาจีนหมายถึงเครื่องดนตรีทุกชนิด  คนไทยยืมคําวาฉนิสําเนียงภาษาแตจิว๋มาใชเรียก
เครื่องสายที่ใชไมตีนี้วา ขิม  แตในภาษาจีนหากจะเรียกชื่อเครื่องดนตรีชนิดนี้ใหถูกตอง จะเรียกวา 
หยางฉิน  
 นอกจากจะเรียกวา หยางฉนิแลว ในภาษาจีนยังมีช่ือเรียกเครื่องดนตรีชนิดนี้อีกหลายช่ือ 
เชน หยางฉิน  ตาฉิน (ขิมตี)  ถงซือฉิน (ขิมลวด)  ซานเมี่ยนฉิน (ขิมใบพัด) เปยนฝูฉิน (ขิมคางคาว) 
หูเตี๋ยฉิน (ขิมผีเสื้อ) เปนตน  
 ขิมจีน เปนเครื่องดนตรีชนดิเดียวที่มีระบบเสียงที่เปนสากล  รูปรางสี่เหล่ียมคางหม ู  ใชไม
ตีที่ทําจากไมไผ ตีลงบนสายใหเกิดเสียง  น้ําเสียงใสกังวาน ไพเราะรืน่หู  เผยแพรเขาสูประเทศจีน
มาทางประเทศแถบตะวนัออกกลางในชวงสมัยราชวงศหมิง  ในยุคแรกเริ่ม ไดรับความนิยมแถบ
มณฑลกวางตุง      เครื่องดนตรีชนิดนี้ เดมิเปนเครื่องดนตรีพื้นเมืองของชาวอาหรับและเปอรเซีย  มี
ช่ือเรียกเปนภาษาพื้นเมืองวา ซานเทอร (Santur)  จากนั้นเผยแพรเขาสูยโุรป อเมริกาเหนือและมีช่ือ
เรียกตางๆกนัไป ตามแตละทองที่ เชน ดลัซิแมร (Dulcimer)  ซิมบาลอน (Cimbalon)  แฮคเบรท 
(Hackbrete) ซัลเทอรี่ (Psaltery) เปนตน  สวนชื่อเรียกในประเทศจีน ดวยรูปรางของขิม และทาทาง
การบรรเลงของแขนทั้งสอง ที่คลายกับการโบยบินของผีเสื้อ จึงมีช่ือเรียกอีกอยางวา “ขิมผีเสื้อ”  
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 ขิมผีเสื้อไดพัฒนารูปแบบใหมีขนาดใหญขึ้น  มีเสียงสลับซับซอน  ชวงเสียงกวาง  สามารถ
บรรเลงเสียงประสาน และการบรรเลงกรวด การบรรเลงครึ่งเสียง เปนเครื่องดนตรีหลักและสําคัญที่
ใชประกอบการบรรเลงเดี่ยวของเครื่องดนตรีตางๆ  นอกจากนี้ยังสามารถใชบรรเลงเดี่ยวใหน้ําเสียง
ที่ไพเราะ และอารมณไดหลากหลาย 
 “หยางฉิน” เปนเครื่องดนตรีสําคัญที่ขาดเสียมิไดในวงดนตรีจีน โดยปกตติัวหนังสือ
ภาษาจนีที่หมายถึงหยางฉนิเขียนวา 扬琴 บางครั้งก็เขียนวา 洋琴  อานวาหยางฉนิเชนเดยีวกัน  
แปลวาเครื่องดนตรีที่มาจากตางชาติ  ลักษณะน้ําเสียง การกําเนดิเสียงและที่มาเปนกลุมเดียวกนักบั
เปยโน มีน้ําเสียงกังวาน ชัดเจนเปนเอกลกัษณ ฟงดูโออา ยิ่งใหญ หนักแนนแตนุมนวล  บรรเลง
เพลงชาดุจเสียงน้ําพุพุงซานจากหุบเขา  บรรเลงเพลงเร็วดุจสายน้ําเชี่ยวกราก  ไมวาจะเปนการ
บรรเลงเดี่ยว บรรเลงประสม หรือบรรเลงประกอบ เสียงของหยางฉินกบ็รรเลงไดจับใจยิ่งนกั  
นอกจากนี้ยังใชบรรเลงประกอบการขับลํา การแสดงตางๆ  โดยเฉพาะวงดนตรีพืน้บาน หยางฉิน
นับเปนเครื่องดนตรีสําคัญที่ขาดมิไดเลยทเีดียว  
 
สวนประกอบของหยางฉนิ  
 หยางฉินแบบดั้งเดิม กลองเสียงประกอบขึ้นจากไมเสอมู ไมฮวามู หรือหยวีมู  ดานบนสวน
ที่เปนหนาขิมใชไมแผนสีขาวท่ีทําจากไมสน ไมถงมู  ดานลางใชไมแผนปดเปนพื้นขมิ  กลองเสียง
นิยมทําเปนรูปผีเสื้อ หรือรูปส่ีเหล่ียมคางหมู  ความยาว 90 - 97 เซนติเมตร กวาง 32 -  41 เซนติเมตร  
หนา 5.7-7 เซนติเมตร ขอบดานซายมีหมดุยึดสาย  ขอบดานขวาเปนเกลียวพันสาย หนาขิมมีรูกลม
สองรูเปนชองเสียง ประดับดวยกระดูกสัตวแกะสลัก  หรือเครื่องประดับโลหะฉลลุายตาง ๆ  มี
หยองยาวพาดตามแนวตั้ง ทาํจากไมไผ ไมแดง หรือเขาววั  ดานซายเปนหยองเสยีงสูง ดานขวาเปน
หยองเสียงต่าํ  หยองแตละแถวเปนไมยาวแทงเดยีวกัน ประกอบดวยสวนสําคัญสองสวน คือสวนที่
เปนยอด และสวนที่เจาะเปนโพรง สวนที่เปนยอดใชพาดสายแตละเสียง สวนที่เปนโพรงใชรอย
สายไปพาดกบัหยองแทงตรงกันขาม ขอบทั้งสองขางมีไมเนื้อแข็งแซะเปนฟนปลาตั้งไวเปนที่รอง
สายและกําหนดตําแหนงของสายไมใหเคล่ือน  ภายในกลองเสียงมีแทงไมยึดตดิพื้นขิมและหนาขมิ
ในตําแหนงของหยองแตละแทงทําหนาทีเ่ปนตัวนําเสียง  แทงไมที่เปนตัวนําเสียงนี้ เจาะรกูลม
ตลอดแนว 4 - 5 รู   สายหยางฉินใชสายลวด ชวงเสียงสงูใชสายเปลือย สายเสยีงต่ําใชสายลวดทีพ่ัน
ดวยลวดเสนเล็กอีกชั้นหนึ่ง  ไมขิมทําจากไมไผเปนดามยาว หวัไมคือสวนที่ใชตกีระทบกับสาย
เหลาเปนรูปคอนแบน 
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การตั้งเสียง    
หยางฉินทีน่ิยมใชมี 3 แบบ ไดแก หยางฉินแปดเสยีง หรือขิมแปดคู (มีชวงเสียง 24 เสียง 

คือ ฟา1 -โด2)  หยางฉินสิบเสียง หรือขิมสิบคู (มีชวงเสียง 30 เสียงคือโด1 -โด3)  หยางฉินสิบสอง
เสียง หรือ ขิมสิบสองคู (มีชวงเสียง 36 เสียงคือ โด - มี 3 )   

 
ประเภทของหยางฉิน 
 หยางฉินเผยแพรเขาสูประเทศจีนและพัฒนาเรื่อยมาเปนเวลากวาส่ีรอยปแลว นกัดนตร ี
และชางทําเครือ่งดนตรีจีนไดประดษิฐหยางฉินแบบใหมขึ้นมากมาย เชน หยางฉินเปลี่ยนเสียง  
หยางฉินเปลีย่นบันไดเสียง  หยางฉินกูเจิง(ใชดีด)  หยางฉินไฟฟาเปนตน  โดยเฉพาะหยางฉินไฟฟา 
ที่พัฒนาใหมีตวันําไฟฟาจากการสั่นสะเทือนของสาย ไปสูเครื่องขยายเสียง         และดวยเสียงของ 
หยางฉินสามารถบรรเลงเดี่ยวและรวมกับเครื่องดนตรีอ่ืนไดอยางกลมกลืนนี้เอง จึงเปนที่นิยม
ชมชอบของนักดนตรีทัว่ไป   
 
การบรรเลงหยางฉิน  
 วิธีการบรรเลงหยางฉินคือ มือสองขางถือไมตี ตีลงบนสายแตละสายใหไดเสียงสูงต่ํา คือ
การตีเสียงเดีย่ว  ยังมีการตีรัวไมเพื่อใหไดเสียงยาว  นอกจากนี้ยังมวีิธีการตีใหไดเสยีงตางๆ หลาย
แบบ คีตกรหยางฉินที่มีชีวติอยูในชวงปลายยุคป 50 ช่ือ หวางอี๋ผู บันทึกถึงวิธีการตีขิมไววาม ี 8 
แบบไดแก  ดดี รัว  ส่ัน  โหย จดุ ดึง ขยี้ และเกี่ยว  วิวฒันาการของหยางฉินทีผ่านมาไดรับเอา
เทคนิคและวิธีการบรรเลงจากดนตรีตางประเทศมากมาย ทําใหหยางฉินสามารถบรรเลงเสียงได
หลากหลาย  กลายเปนเอกลกัษณของหยางฉินในปจจุบนั สามารถแบงเปนวิธีหลัก ๆ ได 7 ประเภท 
คือ เสียงคู เสียงรัว  ดีดรัว  แยกเสียงประสาน ทํานองประสาน และวิธีพิเศษ 
 แตพื้นฐานหลกัที่เปนหวัใจของการบรรเลงหยางฉินคือ การตีเสียงเดี่ยวและการตีเสียงรัว  
เสียงเดีย่วกองดุจไขมุกหลนบนจานหยก  ใชบรรเลงเปนทํานองเสริม  สรางบรรยากาศเบิกบาน และ
มีชีวิตชีวา  เสียงคูแพรวพราวกราวกอง เขมแข็ง  ใชบรรเลงเพลงที่ตองการความหนักแนนและ
ทํานองที่โดดเดน   
 เสียงรัวดจุสายน้ําไหลรินไมขาดสาย ใชบรรเลงทํานองเพลงชาและเพลงขับทั่วไป ให
อารมณออยสรอย งดงาม  การดีดสะบดั หรือรัวสะบดัใชบรรเลงโนตส้ันๆ ใหกระชับวองไว ดุจ
ประกายระยิบระยับของผิวคล่ืน ใชบรรยายความงามของทวงทํานองเพลงแหงสายน้ําและทวิทัศน
ธรรมชาติอันชวนหลงใหล  เสียงประสานสรางมิติตางๆของทํานองเพลง ใหภาพพจนและ
จินตนาการที่กวางไกล ลึกซึ้ง ชัดเจน 
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 เพลงเอกของหยางฉิน เชน หลงฉวน (เรือมังกร)  เจาจวินยวน (เจาจวินครวญ)  เซียง
เหลียนฉวงกง (กรุนกลิ่นบัวฟุงวัง)   ปาเยวกุยฮวาเปยนตี้คาย (ดอกกุยฮวาสิงหาบานสะพรั่ง)  ไห
ซางหยวเีกอ (ลํานําเพลงประมง)  หลิวสุยฮวนเกอ (เพลินเพลงธาราริน)  เปนตน 
      

中国扬琴是中国乐器中唯一的世界性乐器。琴身呈梯形，以竹质双槌击

弦振动发音，音色清脆悦耳，悠扬动听。大约在明朝由中东传入中国，起初流

行於广东一带。这个乐器 早源於中东阿拉伯、波斯地区，当时称之为桑图尔

Santur， 后流传到欧洲、北美及大洋洲，有德西马 Dulcimer，钦巴龙

Cimbalon，海克布里 Hackbrete 及萨特瑞 Psaltery 等名称。在中国，更因其外

观貌似蝴蝶，演奏时双手持拿的琴竹，舞动如触角，而有蝴蝶琴之美称。  
   现代改良后的中国大扬琴，音响丰富，音域宽广，可演奏和弦、快速

音、半音阶及各类特殊技巧，在合奏中是一件极重要的乐器，独奏方面亦极有

特色与表现。 

扬琴是中国民族乐队中必不可少的乐器。扬琴又称 “洋琴”，是中国常

用的一种击弦乐器，与钢琴同宗，音色具有鲜明的特点，音量宏大， 刚柔并

济。慢奏时 音色如叮咚的山泉，快奏时音色又如潺潺流水。无论用于独奏、伴

奏还是合奏， 扬琴的音色特点都可得到淋漓尽致的发挥。它的音色清脆明亮，

表现力极为丰富，可以独奏、合奏或为琴书、说唱和戏曲伴奏，在民间器乐合

奏和民族乐队中占有重要的地位。 

扬琴的结构 

传统扬琴，框架用色木、桦木或榆木制，上蒙白松或桐木面板，下蒙胶

合板，音箱呈蝴蝶形或扁梯形。长 90—97、宽 32—41、高 5.7—7 厘米。左侧

琴头设拴弦钩钉，右侧琴头置弦轴。面板上开两个圆形音孔，并镶骨雕音窗为

饰。上置两个用竹、红木或牛角制、呈峰谷状条形琴码，左为高音码，右为低

音码，峰部用以支弦，谷部有另一码上的琴弦通过。面板两侧设红木制直线或

锯齿形长条山口，用以架弦。音箱内对应面板琴码部位胶有音梁，音梁上开四

或五个圆形风眼，以使音波对流。张钢丝弦，高音用裸弦，低音用缠弦。琴竹

又称琴箭、琴签，为两支有弹性的竹制小棰。 

扬琴的定音 
常用扬琴有八音（实发二十四音）、十音（实发三十音）、十二音（实

发三十六音）三种。又称双八型、双十型、双十二型。音域分别为：八音 f1—
c2，十音 d1—d3，十二音 c—e3。 

 
扬琴的种类 
     扬琴在中国已经流传和演化了四百多年了。在这期间，中国的乐器制作

家研制出了不少扬琴的新品种，比如像变音扬琴、转调扬琴、筝扬琴和电声扬

琴等。尤其值得一提的是电声扬琴，这种电声扬琴由琴体、拾音器、放大器和

音箱组成，当琴弦振动的时候，声音波通过拾音器转变为电讯号，然后经过放
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大器美化音色之后，由扬声器发出。电声扬琴既能伴奏又能独奏，因此，从它

问世以来，一直受到扬琴演奏家们的好评。 
 
扬琴的演奏技巧和表现手法 
      扬琴的基本竹法是两手轮流交替.传统竹法有“左竹法”和“右竹法”两种。

五十年代未王沂甫先生总结出弹、轮、颤、滑、点、拔、揉、勾”扬琴八法。随

着扬琴的发展，过去单一竹法已变成充分发挥两手主动性、灵活方便的混合竹

法。     在继承传统、吸收、借鉴姊妹民族乐器和外国乐器技法特长的基础上，

我国扬琴已自成一体，具有丰富多彩的演奏技巧和表现手法。归纳起来，大致

可分为七类：单音技术、双音、轮音、弹轮、分解和弦、两声部配置和色彩技

巧。 
     其中单音技术和轮音系扬琴的基本核心技巧。单音似珠落玉盘，晶莹剔

透，常用于装饰旋律，使之轻快活泼，华丽多彩；双音丰满有力，主要用于曲

调需强奏的音上，以增强气势，烘托情绪；  轮音犹如涓涓细流，潺潺不止，常

用于慢，中板歌唱性旋律，使之更加缠绵婉转；弹轮密集紧凑，多用于时值较

短的音符，使之轻巧明快；分解和弦则宛如微波荡漾的湖面上闪烁的粼粼波

光，常用于描绘秀丽的山河景色和大自然的迷人风光；两声部配置增强音响的

立体感，使音乐形象的塑造更加鲜明丰满。      
 
传统乐曲有《龙船》、《昭君怨》、《香莲闯宫》、《八月桂花遍地开》、

《海上渔歌》 、《流水欢歌》等。 

 

ระฆัง และระฆังราว 钟、编钟 
 

ระฆัง 
  การกําเนดิของระฆัง  เทาทีม่ีบันทึกเอกสารทางประวัตศิาสตรไมตรงกัน  เชน คัมภีรซาน
ไหจิง กลาววา “นัดดาแหงเหยยีนตี้ ผูสรางกลอง คือผูริเร่ิมสรางระฆัง” บันทึกกวานจือ กลาววา 
“หวงตี้มีบัญชาใหสรางระฆงัหาเสียง หนึง่ชื่อระฆังเขียวเสียงดัง สองชื่อระฆังแดงแกนแท สามชื่อ
ระฆังเหลืองเปลงประกาย ส่ีช่ือระฆังพรายบังเงา หาชื่อระฆังดําเรนความจริง” นอกจากนีย้งัมี
ตํานานในสมัยเหยาซุนวา “ผูสรางระฆัง นามวา ฉยุ” นกัวิชาการดนตรีทั่วไปเชื่อกนัวา ระฆังพัฒนา
มาจากกระดิ่ง 
  ระฆังในยุคแรกๆ เปนระฆังดินเผา  จากการขุดคนทางโบราณคดีที่มณฑลเหอหนาน พบ
ระฆังดินเผา เปนเครื่องปนดนิเผาในยุคใหม  สูง 9 เซนติเมตร  เสนผาศูนยกลาง 5 เซนติเมตร เปน
รูปทรงกลม ปากกวาง ปลายแคบ มีดามสั้น 

http://baike.baidu.com/view/4330.htm##
http://baike.baidu.com/view/4330.htm##
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  ในยุคพระเจาหยวี แหงราชวงศเซี่ย มีระฆังทองสําริดเกิดขึ้น  และในชวง 16 ป ถึง 11 ป 
กอนคริสตกาล  ตรงกับยุคราชวงศซาง  ประเทศจีนมีระฆังเกดิขึ้นหลากหลายรูปแบบ ดังหลักฐาน 
โบราณวัตถุตางๆ ที่ขุดพบก็เปนเครื่องยืนยนัได ถึงการกําเนิดระฆังของจีน 
  กระทั่งสมัยราชวงศโจว ระฆังพัฒนาขึ้นเปนเครื่องดนตรีชนิดแรกในบรรดาเครื่องดนตรี
แปดเสียงของจีน (สมยัโบราณเครื่องดนตรจีีนแบงตามวัตถุที่ผลิต 8 ชนิด ไดแก โลหะ หิน เสนไหม 
ไมไผ   น้ําเตา ดิน หนัง  และไม  รายละเอียดกลาวแลวในบทที่ 2 ) ใชเปนเครื่องดนตรบีรรเลงในวัด 
และดนตรีช้ันสูงสําหรับพระราชพิธีในราชสํานัก แตขาดการสืบทอดและบรรเลง ปจจุบันระฆังจึงมี
ฐานะเปนเพยีงวัตุโบราณทีท่รงคุณคาทางประวัติศาสตรเทานั้น 
  
ระฆังราว  
  เปนเครื่องดนตรีจีนโบราณ  หลอจากทองสําริด  ใชระฆังขนาดเล็กเสียงสูงแขวนเรียงกัน
ไปถึงขนาดใหญเสียงต่ําตามลําดับบนราวขนาดใหญ  ใชไมตีรูปคอน ระฆังที่เล็กใหญตางกันให
เสียงสูงต่ําตางกัน สามารถบรรเลงเปนทวงทํานองเพลงไดไพเราะนาฟง 
  จากบันทกึทางประวัติศาสตร และการขุดคนทางโบราณคดี  พบวาระฆังราวมีมาตัง้แตสมัย
ซีโจว(โจวตะวันตก) แลว  ในยุคนั้นระฆังราวประกอบกันขึ้นเปนกลุมเสียงสูงต่ําตางกันดวยระฆัง
สองถึงสามตัว  ตอมาชวงปลายสมัยชุนชวิจนถึงจานกวอเพิ่มจํานวนมากขึ้น มีกลุม 9 ตัว และ 13 ตวั
เปนตน  ป 1978 มีการขุดคนโบราณวัตถุจากสุสานเจงิโหวอ่ี ที่มณฑลหูเปย พบระฆังราวที่ใหญ
ที่สุดเทาที่เคยขุดพบมา  มีอายุอยูในชวง 433 ป กอนคริสตกาล  ระฆังราวนี้แขวนเรียงกันบนชัน้มี
ความใหญโตพอๆ กับเวทีการแสดงหนึ่งเวทีในปจจุบัน   ประกอบดวยหนิว่จง (ระฆังหู)19 ตัว หยง
จง (ระฆังดาม)45 ตัว ดานนอกมีระฆังใหญที่พระเจาฉูฮุยหวางพระราชทานใหอีก 65 ตัว  ระฆังราว
เหลานี้แบงเปน 3 ช้ัน 8 กลุม แขวนอยูบนราวระฆัง  ระฆังที่แขวนอยูช้ันบนสุดเรียกวา หนิ่วจง  
สวนระฆังที่ แขวนเอียงลงมาในชั้นลางถัดลงมาเรียกวาหยงจง      ระฆังที่มีขนาดเล็กที่สุดคอื
ระฆังหนิว่จงสูง 20.4 เซนติเมตร หนกั 2.4 กิโลกรัม  ระฆังที่มีขนาดตางกันใหเสยีงสูงต่ําตางกนั  
ระฆังใบใหญสุดคือระฆังที่มีเสียงต่ําสุด สูง 153.4 เซนติเมตร หนัก 203.6 กิโลกรัม ระฆังทั้งชุดมี
น้ําหนกัรวมมากกวา 2,500 กิโลกรัม ราวระฆังสรางขึ้นจากไมและโลหะเปนรูปฉาก ความยาว
ทั้งหมด 10 เมตรขึ้นไป มีช้ันแขวนระฆังสามชั้น ความสูง 273 เซนติเมตร มีสลักเปนตัวยึดราวเขา
ดวยกัน  ราวระฆังยิ่งใหญ โออา ดูสงางามยิ่งนัก        
   
การบรรเลง 
 การบรรเลงระฆังราวใชผูบรรเลง 3 คนขึ้นไป  ใชไมตีรูปคอนตีระฆังเสียงสูงและเสียง
กลาง สวนแถวลางเสียงต่ําใชไมตีรูปกระบอง จากการวิจัยของนักดนตรีจีนปจจุบนัพบวา ระฆังแต
ละตัวสามารถตีเปนเสียงไดสองเสียง แตตองตีใหถูกจดุที่กําหนดแนนอน  ระฆัง 1 ราว สามารถตี
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เปนเสียงทุกเสียงที่อยูบนแปนเปยโน นัน่ก็หมายความวา เสียงระฆงัราว สามารถบรรเลงเสียง
เปยโนในปจจบุันไดทุกเสียง  ความถี่ของเสียงระฆังคือ 256.4 เฮิรซ  ซ่ึงเปนระดับเสียงเดียวกนักบั
เสียงเปยโน  แมจะถูกฝงอยูนานกวา 2,000 ป แตจากการทดลองบรรเลงของนักดนตรีปจจุบันพบวา 
เสียงของระฆงัยังคงมีคุณภาพเสียงชัดเจนและแมนยํา  มีชวงเสียง 5 ชวงคูแปด  สามารถบรรเลง
เพลงโบราณและเพลงปจจุบนัไดครบทุกเสียง  และบรรเลงเพลงกลุมเสียงตางๆ ไดอยางสมบูรณ 
 วัสดุที่ประกอบเปนระฆังราวของสุสานเจงิโหวอ่ีไดแกทองสําริด  ดีบุก อลูมิเนียม  ทั้งชุด
ประกอบราวประดับประดาดวยรูปโลหะหลอตางๆ เชน รูปคน รูปสัตว มังกร สลักเสลาเปน
ตัวอักษรและลวดลายงดงาม มีการสลักตัวอักษรบนระฆังเพื่อบอกเสียงตัวโนตประจําระฆังแตละ
ตัว  แสดงใหเห็นวา เมื่อ 2,400 ปกอน การดนตรีของจีนมีพัฒนาการเจริญขั้นสูงแลว  ซ่ึงเกาแกกวา 
การกําเนดิดนตรี 12  เสียงมาตรฐานของยโุรปเกือบ 2,000 ป  
 ระฆังราวโบราณใชเปนเครือ่งดนตรีในราชสํานักบรรเลงในการออกศกึ  พระราชพิธี
บวงสรวง  การออกทองพระโรงเทานั้น  แตไมเปนทีน่ยิมของประชาชนทั่วไป ถือเปนดนตรีช้ันสูง
ของชนชั้นศักดินา เปนเครือ่งแสดงฐานันดร ศักดิ์ศรีและเกียรตยิศของผูเปนเจาของ  ในสมัยใกล
ปจจุบัน พบระฆังราวที่ขุดไดจากสุสานขนุนางตางๆ ในบริเวณมณฑลหยวนิหนาน ซานซี และหู
เปย ที่สําคัญที่สุดก็คือ ระฆังราวจากสุสานเจิงโหวอ่ี  ซ่ึงเปนระฆังราวขนาดใหญ และมีคุณคาทาง
ประวัติศาสตรดนตรีจีนอยางมาก จนไดรับขนานนามวาสิ่งมหัศจรรยแหงสมบัติทางวัฒนธรรมของ
มนุษยชาติ  
 จากการศึกษาวิจัยของนักดนตรีปจจุบัน ใชโนตเพลงที่บันทึกไวบนระฆังราวที่พบใน
สุสานเจิงโหวอ่ี บรรเลงเพลงชื่อ  ฉูซาง  ซ่ึงเปนบทเพลงที่บรรยายถึงอารมณโกรธแคนและเศราโศก
ของกวีจนีโบราณชวหียวนทีก่ระทําความผดิ และถูกเนรเทศออกนอกเมือง   ทวงทํานองเพลงลึกซึ้ง 
จับใจยิ่งนัก 
 บทเพลงที่ใชระฆังราวบรรเลง เชน เพลงจูจอืฉือ (เพลงกิ่งไผ)  เพลงชุนเจียงฮวาเยวเย (คืน
จันทราธาราบุปผาบาน)  เพลงฉูซาง  (ราชวงศฉูและซาง)  เพลงโยวหลาน (กลวยไมโยวหลาน)   
เพลงกวอซาง (ชาติสลาย)   
  
     中国“钟”的起源何时，现存史籍记载不一。《山海经.海内经》说：“炎

帝之孙伯岐生鼓，是始为钟”。《管子.五型篇》：“昔者黄帝以其缓急作五

声，以政五钟。令其五钟，一曰青钟大音；二曰赤钟重心；三曰黄钟洒光；四

曰景钟昧其明；五曰黑钟隐其常”。还有传说是尧舜时一位名叫垂的人所创，

当然也有学者认为钟是起源于铜铃等等。 

初的钟是陶制的，在河南陕县庙底沟出土一件新时代时期陶钟，高约 9

厘米，径 5厘米，共鸣体为圆筒形，顶端为圆柱形短柄。 

夏禹时期，出现了青铜制的钟。公元前 16 世纪至前 11 世纪的商代，我国

就有了不同形制的钟，从殷墟出土的乐器中，已能见到用青铜铸成的造型古朴

的几种钟。 
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到了周代，钟在古代乐器分类中，居于八音之首，为金类乐器。铜钟在古

代是宗庙或宫廷举行典礼和宴会时所用的乐器。历代都用于雅乐。现在仅作为

文物保留，有着重要的历史价值和较高的艺术价值。 
 
 编钟 是我国古代的一种打击乐器，用青铜铸成，它由大小不同的扁圆钟

按照音调高低的次序排列起来，悬挂在一个巨大的钟架上，用丁字形的木锤和

长形的棒分别敲打铜钟，能发出不同的乐音，因为每个钟的音调不同，按音谱

敲打，可以演奏出美妙的乐曲。 
 根据文献记载和出土文物，发现我国在西周时期就有了编钟，那时候的

编钟一般是由大小 3 枚组合起来的。春秋末期到战国时期的编钟数目就逐渐增

多了，有 9 枚一组的和 13 枚一组的，等等。1978 年，湖北随州一座战国时代

（约公元前 433 年）的曾侯乙墓出土的编钟，是至今为止所发现的成套编钟中

引人注目前一套，这套编钟之大，足以占满一个现代音乐厅的整个舞台。曾

侯乙墓编钟由 19 个钮钟、45 个甬钟，外加楚惠王送的一件大傅钟共 65 件组

成。这些钟分 3 层 8 组挂在钟架上，直挂在上层的 3 组叫钮钟，斜悬在中下层

的 5 组叫甬钟，其中 小的一个钮钟高 20．4 厘米、质量为 2．4 千克，在演

奏中能起定调作用， 大的一个低音甬钟高达 153．4 厘米、质量为 203．6 千

克，全套编钟总质量在 2,500 千克以上。钟架是铜木结构的，它的外形呈直角

曲尺形（如┏），全长 10 米以上，上下 3 层，高 273 米，由 6 个佩剑的青铜

武士和几根圆柱承托。整套编钟和梁架气势宏大、壮观无比。 
 演奏时乐队由几个人组成，用 6 只丁字形木锤敲高、中音，用两根长形

棒撞低音。经声学专家研究，编钟中的每只钟都可以发出两个不同的乐音，只

要准确地敲击钟上标音的位置，它就能发出合乎一定频率的乐音，整套编钟能

奏出现代钢琴上的所有黑白键的音响。这套编钟的定音频率为 256．4 赫，与

现在钢琴上的中央“C”频率几乎完全相等。出土后经过试验性演奏，表明它

们虽然在地下埋藏了 2,000 多年，但音乐性能仍然很好，它的发音准确，音色

优美，音域可跨五个八度之多，变化音比较完备，因此，古典的和现代的乐曲

都能演奏，用来伴唱效果也很好。 
 曾侯乙编钟用料是铜、锡、铝合金，全套编钟上装饰有人、兽、龙等花

纹，铸制精美，花纹细致清晰，并刻有错金铭文，用以标明各钟的发音音调，

它是公元前 433 年的实物。可见，远在 2,400 多年以前。我国的音乐文化和铸

造技术已经发展到相当高的水平，它比欧洲十二平均律的键盘乐器的出现要早

将近 2,000 年。 
 古代的编钟多用于宫廷的演奏，在民间很少流传，每逢征战、朝见或祭

祀等活动时，都要演奏编钟。 在中国古代，编钟是上层社会专用的乐器，是等

级和权力的象征。近代，在中国云南、山西和湖北等地的古代王侯贵族的墓葬

中，曾先后出土了许多古代的编钟。其中 引人注目的是在湖北随县曾侯乙墓

发现的曾侯乙编钟，被誉为人类文化史上的奇迹。 
 用曾侯乙编钟演奏的乐曲《楚商》。乐曲表现了中国古代诗人屈原被流

放时的悲愤之情。 
 
编钟曲目有： 01 竹枝词（编种与编磬） 02 春江花月夜（古乐合奏） 03 屈原

问渡（古乐合奏） 04 楚商（古乐合奏） 05 幽兰（古琴与编钟） 06 国殇（古

乐合奏）   
 

http://baike.baidu.com/view/49303.htm
http://baike.baidu.com/view/48367.htm
http://baike.baidu.com/view/493155.htm
http://baike.baidu.com/view/5164.htm
http://baike.baidu.com/view/27039.htm
http://baike.baidu.com/view/20236.htm
http://baike.baidu.com/view/113204.htm
http://baike.baidu.com/view/113204.htm
http://baike.baidu.com/view/404663.htm
http://baike.baidu.com/view/64092.htm
http://baike.baidu.com/view/36056.htm
http://baike.baidu.com/view/26399.htm
http://baike.baidu.com/view/4615.htm
http://baike.baidu.com/view/3622.htm
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ช่ิงราว 编磬   
 
 ชิ่ง เปนเครื่องดนตรีที่ทํามาจากหนิ พัฒนามาจากเครื่องมือการเกษตร  ในยุคแรกๆใชกันใน
กลุมชาวนาหรือผูใชแรงงาน  ตอมาพัฒนาขึ้นจนเปนเครื่องดนตรีที่ใชในการพระราชพิธีบวงสรวง 
และวงดนตรีช้ันสูงของราชสํานัก  ในยุคบพุกาลเรียกชิ่งวา “สือ” (หิน) หรือ “หมิงฉิว” (ลูกตุมรอง) 
มีบันทึกประวตัิศาสตรช่ือ ซางซู ซ่ึงเปนบันทึกทางประวัติศาสตรที่เกาแกที่สุดเลมหนึ่งของจีน 
บันทึกไววา “เซี่ย (หมายถึงยคุราชวงศเซี่ย) ตีหมิงฉิว  สรรพสัตวเริงระบํา”  แสดงใหเห็นวามนษุย
ในสังคมบุพกาลมีการใชช่ิงเปนเครื่องดนตรีเพื่อความรื่นเริงบันเทิงใจแลว 
 จากการขุดคนทางโบราณคดทีี่มณฑลซานซี พบวตัถุโบราณสมัยราชวงศเซี่ยมากมาย 
รวมทั้ง ช่ิงที่ทําจากหนิดวย รูปรางคลายกับเครื่องมือการเกษตร  เปนรูปโคง มีรูตรงยอดเพื่อใช
แขวน แตเปนชิ่งที่สกัดจากหินดวยฝมือหยาบ ๆ  ช่ิงบางตัวสกัดใหมปีลายแหลม เมื่อเคาะจะมีเสียง
ใสกังวาน ระดบัเสียงโนตเปนเสียง โด#     
 ในสมัยราชวงศซาง ช่ิงมีทําจากหิน หยก และทองสําริด แบงเปนสองประเภทหลักๆคือ  ช่ิง
เดี่ยว มีขนาดใหญเรียกวา ช่ิงพิเศษ  พบในสุสานที่หมูบานอานหยาง มณฑลเหอหนาน ทํามาจากหนิ
ออน  มีอายุราว 3,000 ป มีเสียงกังวานใสเหมือนกับเครือ่งดนตรีสําริด 
 ยังมีช่ิงอีกชนดิหนึ่ง  เปนชิง่ที่แขวนรวมกันเปนกลุม มีเสียงสูงต่ําตางกัน เรียกชื่อวา หลีช่ิง 
ในบันทกึหล่ีจี ้ มีตอนหนึง่กลาวถึงหลีช่ิงวา “หลีช่ิงของทานอา”  ตอมาหลีช่ิงพัฒนามาเปนชิ่งราว
แขวน  ช่ิงราวแขวนในสมัยซางมี 2 – 3 กลุม  โบราณวตัถุที่ไดจากเมอืงอินซวีพบวา ช่ิงแตละกลุม
ประกอบดวยช่ิง 5 ตัว ในยุคจานกวอ คือเมือ่ 2,000 กวาปในอดีต ช่ิงราวของแควนฉูพฒันาถึงขีดสุด 
 ช่ิงราวสามารถบรรเลงเปนทํานองเพลงได นิยมใชเปนดนตรีช้ันสูง และบรรเลงในพิธีหรือ
พระราชพิธีที่สําคัญ ๆ ของราชสํานัก 
 นับแตปที่ 70 ของศตวรรษที ่ 20 เปนตนมา  ประเทศจนีพบวัตถุโบราณจากสุสานทีอํ่าเภอ
เจียงหลิง มณฑลหูเปย อําเภอสุย  พบชิ่งราวขนาดใหญ  ในประวัติศาสตร บริเวณทีเ่ปนมณฑลหเูปย
เปนแควนหนึง่ในอาณัติปกครองของประเทศฉู  ป 1970 ขุดพบชิ่ง 1 ชุดจากสุสานบริเวณดังกลาวนี้ 
ช่ิงราวชุดนี้มีช่ิงเดี่ยว 25 ตัว ตัวช่ิงทําจากหินปูนสีเขียว ทําเปนทรงโคงหัวคว่ํา  มกีารสลักหินเปน
ลวดลายตางๆ  มี 4 ตัว สลักเปนรูปหงส  เสนลายพลิ้วไหว งดงาม ดูสงางาม และสูงสง 
 ช่ิงราวที่ขุดไดจากสุสานเจิงโหวอ่ี ที่อําเภอสุย มณฑลหหูนาน มีช่ิงเดีย่วทั้งหมด 41 ตัว ทํา
ดวยหิน แขวนบนราวสองชั้น ช้ันบน 16 ตัว ช้ันลาง 16 ตัว  และมีอีก 9 ตัวท่ีใชเปลี่ยนเสียง  ช่ิงราว
ชุดนี้ กลมกลนืกับระฆังราวมาก  สามารถบรรเลงรวมวงกันไดในบนัไดเสียงเดยีวกัน และสามารถ
เปลี่ยนชิ่งตัวอ่ืนขึ้นแขวนเมือ่ตองการเปลี่ยนบันไดเสียง  เสียงของระฆังราวและชิ่งราวไพเราะดังคํา
กลาววา  “เสียงระฆังกังวานอยูใกลๆ  แววดังไกลใสใสเสียงชิ่งราว”  
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  ในป 1980 พพิิธภัณฑเมืองหูเปย รวมมือกับศูนยวิจยัทางฟสิกสเมืองอูฮั่น สรางชิ่งขึ้นใหม
โดยอาศัยแบบอยางเดิม  เสียงที่ไดสอดคลองกลมกลืนกบัของเดิมทุกประการ เสียงต่ําหนักแนน ทุม
กอง เสียงสูงชัดใส  น้ําเสียงไพเราะจับใจ  มีชวงเสียงสามขั้นเสียงคูแปด  สามารถบรรเลงเพลงราช
สํานัก และเพลงทั่วไปไดหลากหลาย 
 ช่ิงราวในสมัยชิง ใชเปนเครือ่งดนตรีช้ันสงูในพิธีสําคัญ ๆ ของราชสํานัก  สําหรับกษัริย
และขุนนางชัน้ผูใหญ    ในรัชสมัยพระเจาเฉียนหลง สรางชิ่งราวขึ้นใหม มีช่ิงเดี่ยว 16 ตัว     ขนาด
เทากันหมด แตความหนาตางกัน สกัดจากหยกซินเจยีง  รูปทรงเหมือนชิ่งพิเศษ (ช่ิงใหญ)  แตขนาด
เล็กวา  การบรรเลงทุกครั้ง ใชช่ิงครบทุกตัว    บรรเลงไปตามทํานองเพลง ในปที ่55 ของจักรพรรดิ์
เฉียนหลง  (1790)  มีพระบัญชาใหสรางชิ่งราวทองคํา  และระฆังราวทองคํา เพื่อใชบรรเลงรวมกัน
อีกดวย   
 
磬的历史 

磬是一种石制的乐器，由劳动工具演变而来， 初用于先民的乐舞活

动。后成为历代宫庭用于祭祀、宴乐等活动的礼器。磬在远古时代称作“石”

和“鸣球”，《尚书.益稷》记载：“夏击鸣球，……击石拊石，百兽率舞。”

表明在远古时期，先民曾用于乐舞等娱乐。 
在山西夏县东下冯夏代文化遗址，发现了一石磬，形状像耕田用的石犁，其斜

上方，有一圆孔用于悬挂，整体打得非常粗糙，有的棱角还十分锐利，敲击时

仍能发出清脆的声音（＃c）。 
商代的磬有石制、玉制和青铜制等多种，分为两种，一种为单个的大的

磬，称为特磬。在河南安阳武官村殷墓出土的虎形大石磬，由大理石制成，已

有 3,000 余年的历史，音色与青铜乐器发出声音一样清亮。  
还有一种叫离磬，是把若干只磬编排成一组，发出几个音色不同的音

来；《礼记. 明堂位》：“叔之离磬”。离磬也就是后来的编磬。商代的编磬，

一般三枚一组，在殷墟西区出土有五枚一套的编磬。2,000 多年前的战国初期，

楚地的编磬制造技艺达到较高 
 

       编磬 是可以演奏旋律的打击乐器，多用于宫廷雅乐或盛大祭典。 
         编磬就是把若干只磬排成一组，每磬发出不同的音色，可以演奏旋律。 
         20 世纪 70 年代以来，我国先后在湖北的江陵和随县出土了大型编磬。湖

北江陵纪南故城，是春秋战国时期楚国的国都，1970 年在这里出土了一套 25
枚编磬。磬体用青色石灰石制成，上部作倨（gōu）句形，下作微弧形，表面

都有较清晰的彩绘花纹和略显凹凸的花纹。其中 4 枚绘有凤鸟图，色彩高雅，

线条流畅。 
  湖北随县曾侯乙墓出土的全套编磬共四十一枚，石制，分上下两层悬

挂，上层十六枚，下层十六枚，另有九枚可随时调用，这套编磬与编钟密切配

合，可在同一调高上进行合奏或同时转调演奏。其音响效应“近之则钟声亮，远

之则磬音彰”。 
  1980 年下半年，湖北省博物馆和武汉物理研究所合作，将这套 2,400 多

年前的战国初期大型编磬复制出来，其发音与原编磬的标音铭文相符，低音浑
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厚洪高，高音明澈，音色优美而动听，音域达三个八度，可以旋宫转调，演奏

多种乐曲。 
  清代的编磬，主要用于皇帝与王公大臣庆典的“丹陛大乐”、宫中大型宴

会的“中和清乐”和“丹陛清乐”。清乾隆年间制作的编磬，16 枚为一套，大小相

同，厚度有异，采用新疆和田碧玉，其形与特磬一致，只是体积较小，每次演

奏时全套都要使用，随乐曲旋律击奏。在清乾隆五十五年（1790），乾隆皇帝

还用黄金制作了一套金编磬，和它一起使用的还有一套金编钟。 

 
ฉาบ  大钹、小钹 

 
 โป  หรือฉาบในภาษาไทย เดมิเปนเครื่องดนตรีของเอเชียตะวนัตก เผยแพรและไดรับความ
นิยมในจีนราวสมัยเวยเหนือ  ตอมาภายหลังสมัยหมิงและชิงนิยมใชบรรเลงประกอบดนตรีสําหรับ
การแสดงละครและอุปรากรตางๆ 
 สมัยโบราณเรียกชื่อเครื่องดนตรีชนิดนีว้า “ถงโป” (ฉาบทองแดง) หรือ “ถงผาน” (จาน
ทองแดง) แตชาวบานทัว่ไปเรียกชื่อวา “ฉา” เปนเครื่องตทีี่พบไดทัว่ไปในวงดนตรีพืน้มือง มีประวตัิ
ความเปนมายาวนาน เปนเครื่องดนตรีที่มีความโดดเดนมาก ไมเพยีงไดรับความนิยมใชประกอบ 
การบรรเลงดนตรีพื้นเมืองเทานั้น อุปรากรพื้นเมือง และดนตรีประจําเผาชนกลุมนอยตางๆ กน็ิยม
นําไปใชประกอบการเตนรํา ร่ืนเริง และการรองปาวประกาศกันอยางกวางขวางดวย 
 โป มีตนกําเนิดที่เอเชยีตะวันตก แรกเริ่มไดรับความนิยมมากในอยีปิต ซีเรีย จากนั้น
เผยแพรเขาสูเปอรเซีย  โรม  สําหรับซีกโลกตะวันออก พบครั้งแรกในอินเดีย จากนั้นเผยแพรสู
เอเชียกลาง  จากบันทึกเปยตีซู้ กลาววา “โป เผยแพรเขาสูภาคกลางของจีนในชวงป ค.ศ. 350” มา
พรอมกับดนตรีเทียนจูเยว    
 ชวงตนศตวรรษที่ 6  โปทองแดงเปนทีน่ิยมอยางกวางขวางของชนชาวเวยเหนือ  แรกเริ่ม
ที่สุดนําไปใชในดนตรีที่เกีย่วกับศาสนา  
 ในสมัยสุย โป  ถูกนําไปใชในวงดนตรีหาประเภท คือ เทียนจู  ซีเหลียง  กุยซือ อานกวอ 
และถังกวอ    
 ถึงสมัยถัง มีวงดนตรี 10 ประเภท  7 ในสิบวงมี โป เขารวมอยูดวย  โดยเฉพาะในวงดนตรี
เยี่ยนเยว  ยังแยกประเภทของโปออกเปน โปเดี่ยวและโปคู  จิตรกรรมฝาผนังพระพทุธพันองคในถํ้า
ตุนหวง และทีสุ่สานหาราชวงศ ณ เมืองเฉิงตู  มีภาพจําหลักคนตีโปอยูบนแผนหนิดวย  
 ในยุคราชวงศหมิงและชิง     โป ใชเปนเครื่องดนตรีที่บรรเลงประกอบการแสดงอปุรากร
พื้นเมืองตาง ๆ เชน ละครคุนฉวี่ เปนตน 
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 สวนประกอบของโป    
 โป ทํามาจากทองแดง มีโครงสรางงาย ๆ  รูปรางเปนแผนโลหะทรงกลม  ตรงกลางนูนขึ้น
เปนรูปครึ่งทรงกลม เรียกชื่อวา  “หวาน” (ถวย) หรือ “มาว” (หมวก)  เปนจุดศูนยกลางของโป  สวน
หมวกถึงริมแผบานออกเปนวงกลม เรียกวา “ถาง” (ใบ)   ที่ยอดหมวกมีรูเล็ก ๆ สําหรับรอยเชือก  ผู
บรรเลงอยูในทายืน มือสองขางถือโปดานละขาง  ใชเชอืกพันใหแนนเพื่อจับโปใหมัน่  ออกแรงใช
โปทั้งสองขางกระทบกนั แรงสั่นสะเทือนทําใหเกิดเปนเสียง  นอกจากนี้ยังสามารถใชโปขางเดียว 
แขวนไวทีก่ระจังใชไมตใีหเกิดเสียงก็ได  แตเสียงที่ไดจะตางกัน  ในวงดนตรไีทยใชฉาบสองขางตี
กระทบกนั แตหากใชแขวนและตีตรงกลางปุม  เรียกวาโหมง ขอบจะพับเขาใน สามารถบรรเลง
จังหวะอารมณไดหลากหลาย  
 โป จัดเปนเครื่องดนตรีโลหะ  ไมมเีสียงสูงต่ํา  แตมีเสียงดังกังวาน แกรงกราวและมีพลัง  
เหมาะกับการสรางบรรยากาศครึกครื่น   นับเปนเครื่องตีที่ขาดมิไดในวงออเคสตรา และวงเครื่องตี
เครื่องเปา ทําหนาที่สรางบรรยากาศเขมแขง็  ยิ่งใหญใหกบับทเพลง  เมื่อบรรเลงเสียงเบาสามารถทํา
หนาที่คลายกลอง จัดเปนเครื่องดนตรีประเภทเครื่องจังหวะ 
 โป สามารถแบงตามขนาด น้ําหนกัไดหลายประเภท เชน  ซวงกวางโป (ฉาบคูใหญ)    สุย
โป (ฉาบถวยใหญ)    จิงโป (ฉาบงิ้วปกกิ่ง)    เสี่ยวโป (ฉาบเล็ก)   โปที่กลาวมาขางตนนี้ เสี่ยวโป 
กับจิงโป (คือฉาบเล็กกับฉาบงิ้วปกกิ่ง) มีเสียงเล็กและสูง ใชเปนเครื่องจังหวะในวงดนตรี
ประกอบการแสดงงิ้วปกกิ่งและละครอุปรากรพื้นเมืองตางๆ  มักบรรเลงคูกับโหมงกลาง โหมงเล็ก
เปนจังหวะรวมกัน   สวนฉาบคูใหญและฉาบถวยใหญมีเสียงต่ํา  มักใชกับละครพูด  ใชรวมกับ
โหมงลูกใหญเปนจังหวะรวมกัน  ฉาบใหญคูยังใชเปนเครื่องดนตรีที่สําคัญในวงดนตรีประกอบการ
แสดงงิ้วกวางตุงดวย  ในวงออเคสตราก็ใชฉาบคูใหญและฉาบเล็กเปนเครือ่งประกอบจังหวะ
บรรเลงคูกันดวย  
 โป นอกจากจะเปนทีน่ิยมชมชอบของชาวฮั่นทั่วไปแลว  ชนกลุมนอยเผาตางๆ เชน ชาว 
ธิเบต ชาวจวง ชาวอ๋ี ชาวไต ชาววา ชาวไป  ก็นําโปไปใชประกอบดนตรีพื้นเมืองของตนอยาง
แพรหลายเชนกัน 
  
        钹源于西亚，流行于北魏。明清后成为戏曲的重要伴奏乐器。 
  钹：古称“铜钹”、“铜盘”，民间叫做“镲”。是常见的打击乐器。历

史久远，表现力强。不仅在民族音乐、地方戏剧、吹打乐和锣鼓乐中使用，还

广泛用于各族的民间歌舞和文娱、宣传活动中。  
钹源于西亚， 早在埃及、叙利亚，以后在波斯、罗马等古国都有流传；在东

方，先见于印度，后而中亚，据《北帝书.神武记》记载：钹大约是在公元 350
年左右，随《天竺乐》传入我国中原。 
  6 世纪初期，铜钹在北魏民间已很流行，并很早就在梵乐中使用。 
  钹在隋代九部乐中，已用于天竺、西凉、龟兹、安国和康国五乐中。 
  到了唐代，十部乐中有七部用钹，尤其在燕乐中，还有正铜钹与和铜钹之
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分。在敦煌千佛洞的隋唐壁画和成都五代前蜀皇帝王建墓的乐舞石刻中，已绘

有敲击铜钹的人像。 
  明、清之际，钹是昆曲等地方戏剧中的伴奏乐器。  
 
钹的结构 
        钹由响铜制成，构造简单，钹体为一圆形金属板，用“响铜”制成，中部

隆起的半球形部分称“碗”或“帽”，碗根与钹边之间叫作“堂”，碗是钹的

固定点，顶部钻有小孔，用绸或布拴系，叫“钹巾”，演奏者须取站姿，用双

手通过钹巾持住钹身，相击后振动发音。也可以悬挂在支架上，用鼓槌滚奏，

表现力很丰富。 
  钹属于金属体鸣乐器，无固定音高。其音响洪亮而强烈，穿透力很强，善

于烘托气氛，是各种管弦乐队和地方吹打乐队中必不可少的色彩性打击乐器，

在吹打乐等地方乐种中在用于强奏时，极富气势，通常表现一种激情；用于弱

奏时，其作用类似大鼓，属于节拍乐器。  
  根据钹的大小及重量等不同，钹分为双光钹、水钹、京钹、小钹等几种，

其中小钹和京钹发音较高，多用于京剧等地方戏曲中的武戏或伴奏吹打曲牌，

常与奉锣和仿苏锣配合使用；双光钹和水钹发音较低，多用于文戏，与虎音锣

或中堂锣配合使用，其中双光钹是粤剧的主要伴奏乐器。在民族管弦乐或器乐

合奏中，双光钹和小钹也已成为重要的节奏乐器。 
        钹除汉族广为使用外，在藏、壮、彝、侗、傣、景颇、佤、白等少数民族

中也广为流传。 
 

เหนา 铙 

 
 เหนา  พัฒนามาจากเครื่องดนตรีพิธีกรรมในสังคมบุพกาล  ไดรับความนยิมมากในสมัย
ซาง  แตขาดการสืบทอด และลดความนยิมลงในสมัยซง  
 เดิมใชเปนเครื่องแสดงฐานะ เกียรติยศของชนชั้นสูงในสงัคมศักดินา  ทําจากดนิเผา  นับถึง
ปจจุบันพบเหนาที่เกาแกที่สุดคือ  เหนาทีขุ่ดพบจากเมืองฉางอาน มณฑลสานซี  เปนโบราณวัตถุ
เครื่องดินเผาในยุคหนิใหม   มีอายุกวา 4,000 ป 
 เหนาเปนที่นยิมมากในสมยัซาง เปนเครื่องดนตรีที่นิยมใชในกองทพัทหาร  ใชมือถือ
บรรเลง หรือวางบนแทนบรรเลง  เหนาในสมัยซางหลอมาจากทองสําริด  รูปรางคลายระฆัง  ลําตัว
เล็ก ส้ัน ดานลางมีดามจับ  ดามจับดานในกลวงเปนที่เสียบไม เปนทีจ่ับ  ใชไมเคาะดานนอกตาม
ลําตัวเกิดใหเกดิเสียง 
 เหนามีขนาดใหญเล็กตางกัน ทําใหเกิดเสยีงสูงต่ําตางกัน แบงเปน 2 แบบคือ เหนาใหญ  
กับเหนาเล็ก   เหนาใหญขุดพบที่หมูบานหนิงเซียง มณฑลหูหนาน เปนเหนาในสมัยซาง  เปนเหนา
ชุดที่ประกอบดวยเหนาเดีย่วตางขนาดตางเสียงกัน  สวนเหนาเล็กชุดหนึ่งประกอบดวย เหนาเดีย่ว 3 
ตัว  เหนาที่ขดุพบที่สุสานที่เมืองอานหยาง มณฑลเหอหนานพบเหนา 1 ชุด มี 5 ตัว  มีเสียง 4 ระดบั
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เสียง  สามารถบรรเลงเพลงในบันไดเสียง โด ได ประกอบดวยเสียง 5 เสียง คือ  ซอล ลา โด ฟา 
ซอล  
  ในสมัยซงมีเครื่องดนตรีที่คลายคลึงกับเหนาเกดิขึ้น  ในสมัยซงเหนือ และสมัยเหลียว      
เหนาเคยใชเปนเครื่องดนตรทีี่บรรเลงยามออกรบ  แตในสมัยตอมา เหนาไมเปนที่นิยมเทาใดนกั 
และเลิกใชไปในที่สุด   
 
   饶 由远古时期的礼乐器发展而来，盛于商代，宋后渐少使用。 

  铙：原是原始社会末期象征氏族贵族权力的礼乐器，用陶土制成；迄今为

止所见的远古实物是 1955 年在陕西长安客省庄出土的新石器时代陶铙，距今约

4,000 多年。 

  铙盛行于商代，是军队中所用乐器之一，可手持或植于座上演奏，商代的

铙为青铜铸造，外形似倒置的钟，体小而短阔，下有中空短柄，装入木桶柄后

可执，以棰敲击当口方形鼓起处而鸣。 

  铙因其形体不同而有大铙、小铙之分。大铙如湖南宁乡出土的商象纹大

铙；由多枚铙组成一套的称为编铙，小型编铙一般为三枚一组。在河南安阳殷

墟妇好墓出土五枚一套的编铙，已构成四声音阶，能发出相当于现在 C调的

sol、la、do、fa、sol 五个音。 

  宋代出现了与钹相似的铙。北宋和辽时，铙曾用于皇帝仪仗中的《鼓吹

乐》里。后世久已不用。 

 
กระดิ่ง 铃 

     
กระดิ่งทองแดง  เปนเครื่องดนตรีโลหะมล้ิีนที่เกาแกที่สุดของจีน(ล้ินคอืสวนที่แขวนอยูใน

กระดิ่งใชเคาะกระดิ่งใหเกิดเสียงดัง)  การขดุคนทางโบราณคดีป 1981 ที่อําเภอเออรหล่ีโถว เมืองล่ัว
หยางพบกระดิง่โลหะ 4 ช้ิน หลอมจากทองสําริด  เปนรูประฆังคว่ํา ขนาดเล็ก  ผิวบาง  ยอดแหลม 
ปากกวาง ริมเรียบ มีหูกางออกสองขาง  ยอดกระดิ่งมหีวงสําหรับคลอง  ล้ินกระดิ่งทําจากหยก 
บางครั้งประดับดวยทองก็มี  ในสมัยโบราณใชเปนสิ่งของล้ําคา 

จากหลักฐานทางโบราณคดแีสดงใหเห็นวา  กอนที่จะถึงยุคกระดิ่งทองแดงที่ขดุพบที่       
เออรหล่ีโถวนั้น  บริเวณเมืองเหอล่ัวมีกระดิ่งดินเผาเกิดขึน้มากอนหนานี้แลว  เชน กระดิ่งดินเผาที่
ขุดไดจากวดัสานเซี่ยน เปนกระดิ่งที่มีอายุเกาแกมากทีสุ่ดชิ้นหนึ่ง  กระดิ่งนี้ปนขึ้นดวยมือ มี
ลักษณะกลม ดานขางทั้งสองขางมีรูเจาะทะลุถึงกัน  บนยอดมีหูทรงกลม   ที่แหลงอารยธรรมหยาง
เสาก็พบกระดิง่เชนกัน  เปนกระดิ่งดินเผาที่ปนดวยมือ รูปทรงกลม  มีดามจับ  ดานขางไมมีรูเจาะถงึ
กัน   นอกจากนี้ยังมีกระดิ่งทีขุ่ดพบจากแหลงอารยธรรมเหวินซาน มณฑลเหอหนาน  ก็เปนกระดิ่ง
ดินเผาเชนเดียวกัน  ในเวลาเดียวกันนั้น ทีม่ณฑลซานซีก็ขุดพบกระดิง่ทองแดงที่เกาแกที่สุดของจนี   
รูปรางของกระดิ่งเปนรูประฆังคว่ํา  บนยอดกระดิ่งมีรูสําหรับรอยล้ิน ความหนาบางของกระดิ่งไม
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เทากัน  ผิวภายนอกมีรอยสลักลวดลายตางๆ  จากหลักฐานทําใหเรารูวา กอนที่จะเกิดมีอารยธรรม 
เซี่ยเหวินฮวา  กระดิ่งไดเร่ิมมีพัฒนาการเกดิขึ้นแลว  และเปนจดุกําเนดิสําคัญของเครื่องดนตรีโลหะ
ในสมัยราชวงศซาง และราชวงศโจวในเวลาตอมา  

การขุดคนทางโบราณคดีจากสุสานสมัยซางและโจวหลายแหงที่เมืองล่ัวหยาง  พบกระดิ่ง
เปนจํานวนมาก  สวนใหญเปนสุสานในสมัยโจวตะวันตก  กระดิ่งที่พบมีรูปลักษณะเหมือนกนั  แต
ขนาดใหญเล็กตางๆ กัน เปนรูประฆังคว่ํา ดานบนเล็ก ดานลางกวาง  บนยอดมหีูคร่ึงวงกลม  ใตหมูี
รูสําหรับรอยล้ิน    ล้ินแขวนหอยอยูในกระดิ่ง   แตเนื่องจากไมไดนํากระดิ่งทีพ่บทั้งหมดมาวัด
ระดับเสียง จึงไมแนใจวากระดิ่งที่มขีนาดตางกนันั้นเปนกระดิ่งราวที่สามารถบรรเลงเปนทํานอง
เพลงไดหรือไม   กระดิ่งโบราณที่พบที่เมืองล่ัวหยางแมจะมีจํานวนมากและมีขนาดไมเทากนั แต
รูปรางไมแตกตางกันมาก ซ่ึงเปนรูปแบบดั้งเดมิมาตั้งแตกระดิง่ทองแดงของสมัยเซ่ียที่ขุดพบที่       
เออรหล่ีโถวนั่นเอง 

 
铜 铃  
         铜铃是中国 早出现的有舌青铜乐器。1981-1986 年在洛阳偃师二里头夏

文化遗址的考察与挖掘中，先后有 4 只铜铃出土。出土的铜铃均为青铜铸造，

体形较小，器壁较薄，铃体上窄下宽，横断面为合瓦形铃体，一侧有扉棱，舞

面为平面，上设有桥形钮。这些铜铃出土时，铃体皆被数层织物包裹，铃舌为

玉质，保存完好，有的尚被置于铜铃腔内。铃、舌金玉相配，可见在当时为极

其珍贵的物品。  
        根据考古资料表明，在二里头铜铃之前的远古时期，河洛地区已有陶铃出

现，陕县庙底沟遗址出土的陶铃为 早的一例，其铃体为手工捏制而成，形制

呈圆台形，肩下两侧有一对对称的斜孔直通体内，顶上有圆钮。仰韶文化时期

郑州大河村遗址也有一例陶铃出土，形制为手制，椭圆形，铃口较侈，肩上无

穿孔。至河南龙山文化中、晚期出现的河南汤阴白营陶铃和禹县瓦店陶铃，手

制的铃体已为合瓦形。这一时期，山西襄汾陶寺遗址出土了一例我国迄今考古

发现 早的红铜铸就的铜铃，铃体为菱形，顶部钻有一悬舌孔，内壁厚薄不

均，体表附有很清晰的纺织物纹痕迹。由此，从形制上可以看出，在夏文化中

开始出现的早期青铜乐器，二里头铜铃的合瓦形铃体继承了中原地区古乐器陶

铃的椭圆体，作为中国合瓦形铜钟形制的先源，它奠定了商周青铜乐器造型的

基础，成为艺术史上具有划时代意义的新成就。  
         洛阳地区商、周墓葬中多有铜铃出土。这组西周晚期铜铃形制相同，大小

略有差异，器体断面呈合瓦形，上细下粗，平舞上有半环形纽，纽下有小穿孔

与铃腔贯通，腔内有槌状铃舌。因未经测音，所以尚不能确定是否为一套编

铃。这个时期洛阳地区出土的铜铃尽管姿态各异，但铃体均为扁筒形，口外

侈，顶端有半环状钮，腔内有槌状铃舌，都仍保持了夏二里头铜铃的基本形制

和特点。  
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หลัว(โหมง) 锣 
 
 หลัว หรือโหมง เดิมทีเปนเครื่องดนตรีของชนกลุมนอย มีประวัติความเปนมายาวนาน และ
มีหลากหลายชนิด  แตละชนิดมีเอกลักษณเฉพาะตัว  มเีสียงกังวาน  ตอมาเผยแพรและเปนที่นยิมชื่น
ชอบของคนทั่วไป 
 บันทึกราชวงศถัง ภาคดนตรี ฉบับที่ 29 ในเรื่อง “โป” (ฉาบ) บันทกึไววา “ถงโป (ฉาบ
ทองแดง) เรียกอีกชื่อวา ถงผาน (จานทองแดง) เกิดขึน้มาเมืองซีชว ี และ หนานหมาน” บันทกึ
ประโยคนี้ถือวาเปนที่บันทึกเกี่ยวของกับหลัวในยุคแรกเริ่มที่สุด 
 หลังสมัยฉินและฮั่น  ชนกลุมนอยเผาตางๆมีการติดตอไปมาหาสูกนัมากขึ้น  หลัวเร่ิม
เผยแพรไปสูกลุมชนตางๆ  คนโบราณแตเดิมเรียกหลัววา “จิน” (ทอง) ใชในการศกึสงคราม โดยใช
หลัวเปนเสียงสัญลักษณคําสั่ง ดังมีคําพูดที่วา “ยินเสียงหลัวดัง ตองถอยทัพ”   
 ในบันทกึชื่อ ทงเตี่ยน ของตูโยวในสมัยถัง  มีความตอนหนึ่งบนัทึกไววา “ศตวรรษที่ 6 
กอนราชวงศหมิงหลังราชวงศเวย ก็เร่ิมปรากฏมีหลัวโลหะเกิดขึ้นแลว ในขณะนั้นเรียกวา ตาซา
หลัว” หลัวที่เปนทีน่ิยมในสมัยหนานเปย นาจะไดรับอิทธิพลมาจากชนกลุมนอยบริเวณภาค
ตะวนัตกเฉยีงเหนือ หรือชาวตางชาติเปนผูนําเขามา 
  ในสมัยซงใช หลัวบรรเลงเปนเครื่องเคาะจังหวะ 
  ตอมาในสมัยหยวน  หลัวนอกจากจะใชเปนเครื่องดนตรีในพิธีกรรมความเชื่อตางๆ  และ
งานในราชสํานักแลว ยงัใชเปนเครื่องประกอบจังหวะในวงดนตรทีี่ใชประกอบการแสดงละคร
พื้นบานทัว่ไปอีกดวย   หลัวในยุคนี้มีการพัฒนาทั้งรูปรางและรูปแบบการบรรเลงที่ชัดเจน 
 จากการพัฒนาของศิลปะละครรองที่กาวหนามากขึ้น ในสมัยหมิงและชิง หลัวถือเปน
เครื่องดนตรีสําคัญในวงดนตรีประกอบการแสดงอุปรากร “คุนฉวี”่ ตอมาหลัวใหญของจีนเผยแพร
สูชาติตะวันตก โดยในป 1791 นักประพนัธเพลงชาวฝรั่งเศส Francois Joseph Gossec เร่ิมนําหลัว
เขาไปเปนเครือ่งประกอบการบรรเลงในบทเพลงที่ประพันธขึ้นใหม นับเปนเครื่องดนตรีจีนหนึ่ง
เดียวที่ใชบรรเลงในวงออเคสตราแบบตะวันตก  
 นับตั้งแตเร่ิมตนศตวรรษที่ 20 เปนตนมา  หลัวถูกนําไปใชในวงดนดรีพื้นเมือง  ดนตรี
ประกอบการแสดงพื้นเมือง การละเลนรื่นเริงตางๆ อยางกวางขวาง    นอกจากนี้ ดวยเสยีงที่เปน
เอกลักษณของหลัว ผูคนยงันิยมใชหลัวเปนเครื่องประกอบการสรางบรรยากาศ และใชในการ
เรียกรองความสนใจ  ใชในการรองขายสินคา ใชเปนสัญลักษณเรขายสินคา และการรองปาว
ประกาศตางๆ อีกดวย 
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สวนประกอบของหลัว  
 หลัวเปนเครื่องดนตรีที่ทําจากโลหะ ทําจากทองแดงหรือทองเหลือง มีสวนประกอบงาย ๆ 
ไมสลับซับซอน  ตีเปนรูปวงกลม  ตรงกลางมีปุมนูนขึ้นเล็กนอย หรือตเีปนปุมกลมครึ่งลูกสูงขึ้นมา
จากพื้นผิว  ถือเปนจุดกาํเนินเสียงสําคญัของหลัว ความใหญเล็กของปุม ความหนาบางเปนตัว 
กําหนดเสียงสงูต่ํา  การบรรเลงใชไมตีตรงกลางใหเกิดเสยีงดัง 
 ชวงพื้นผวิระหวางปุมกับขอบ เรียกวา หนาหลัว  สองขางมีรูรอยเชือก  เพื่อแขวนกับกระจัง  
และสะดวกเวลาบรรเลง    
 
        锣 源于少数民族乐器，历代应用颇广。锣：我国常见的民族乐器，历史悠

久、种类繁多，各具特色，音响宏亮，深受各族人民喜爱。 
  《旧唐书·音乐志》（卷 29）在“铜拔”条目中曰：“铜拔，亦谓之铜

盘，出自西戌及南蛮。”这条记载中所说的铜盘是关于“锣”的 早记载。  
秦汉以后，随着民族间的交往，铜锣逐渐向内地流传。古代锣曾称为“金”，

并用于战争，两军交战，常以锣来指挥，有鸣“金”收兵之说。 
  据唐杜佑《通典》记载：公元六世纪前期,后魏就开始有了铜锣出现,当时称

“打沙锣”。南北朝时期流行的锣可能是由西北少数民族或外国人传入。 
  宋代，锣在民间音乐形式“鼓板”中被应用。  
到了元代，除民间的迎赛神社常常鸣锣外，它还是杂剧的主要伴奏乐器。它除

在宫廷“宴乐”使用外，也在民间流行，当时锣的制造和演奏已具有一定水

平。 
  随着戏曲艺术的发展，锣在明、清的昆曲伴奏中已占有重要地位。我国的

大锣西传欧洲，在 1791 年，法国作曲家戈赛克开始将大锣用于管弦乐作品中，

是交响乐队中唯一的中国乐器。 
  20 世纪以来，锣已广泛用于地方戏曲、民间音乐、民间娱乐和节庆活动

中，参加各种乐队的演奏。此外，它还是小贩和耍猴者沿街招揽生意的工具，

以锣的特有音调代替叫卖，称之为“唤头”。 
 
锣的结构  

锣是金属体鸣乐器，用“响铜”制造，结构简单，锣身呈圆形弧面，四周

以本身边框固定。 锣是金属体鸣乐器，因用“响铜”制造，也有“响器”之

称。用捶敲击中央部分振动发音。 
锣的中央部分略高，称为光、脐或堂，是发音的主要部分，光的大小、

厚薄与锣的面积比例，决定音调的高低，也有中央部分突起成为半圆的球状。 
      锣光与锣边之间称为锣面、“二位”或“内、外八字”，在锣边的一侧

钻有两个锣眼，以穿系锣绳，便于提奏。    
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    ปงจื่อ (กรับไม) 梆子  
 

ปงจื่อ รูปรางเหมือนกรับเสภาของไทย ใชกระทบกนัเอง หรือใชไมตีเคาะใหเกิดเสียง  
เรียกอีกชื่อวา ปงปาน เปนเครื่องตีที่เกิดขึน้ราวปลายสมยัราชวงศหมงิ ตนราชวงศชิง  และไดรับ
ความนิยมขึน้ตามพัฒนาการของเพลงขับลําปงจื่อ  บันทึกในสมัยราชวงศชิงของ หล่ีเตี้ยวหยวน 
เร่ือง วาดวยการละคร มีตอนหนึ่งกลาววา “ใชปงเปนจงัหวะ ประกอบพิณวงเดือน จังหวะมีชามี
เร็ว” พื้นบานเรียก “เพลงขับลําปงจื่อ” เสฉวนเรียกวา “เพลงดน” เพลงขับลําปงจื่อไดช่ือมาจากการ
ใชปงจื่อเคาะประกอบจังหวะนี่เอง  

ปงจื่อแบงเปนปงจื่อทางเหอเปย  ปงจื่อทางใต  จุยปงจือ่ (ปงจื่อเคาะ) และฉินปงจือ่ แต
โดยทั่วไปแลว หากกลาวถึงปงจื่อ จะเปนที่เขาใจกนัวาเปนปงจื่อทางเหอเปย  ① ปงจื่อ ทางเหอเปย
นิยมทัว่ไปบริเวณเหอเปย เหอหนาน ซานตง ใชบรรเลงประกอบการขับลําปงจื่อ และดนตรี
พื้นเมือง  ปงจือ่ นิยมทําจากไมตนจันทน ไมแดง และไมพุดทรา  ปงจือ่สองขางมีขนาดใหญเล็ก ส้ัน
ยาวไมเทากัน ทอนที่เรียวยาวเปนลักษณะทรงกระบอก ยาว 25 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลาง 4 
เซนติเมตร ทอนส้ันและหนาเปนลักษณะทรงเหลี่ยม ยาว 20 เซนตเิมตร กลาง 5 - 6 เซนติเมตร  
หนา  4 เซนตเิมตร เวลาบรรเลง มือซายถือไมทอนยาว มือขวาถือไมทอนส้ันตีกระทบกันเปนแนว

เครื่องหมาย +   ② ปงจื่อ ทางใต  หรือเรียกอีกชื่อวา ทางกวางตุง นยิมแถบทางตอนใต  ใชบรรเลง

รวมกับดนตรีพื้นเมืองประกอบการแสดงอปุรากรทองถ่ิน และใชประกอบการขบัรองงิ้วปกกิ่ง  
นิยมทําจากไมฮวาลี่ เปนรูปทรงกระบอก  ดานในกลวง  ตรงกลางเจาะรูส่ีเหล่ียมเปนปลองเสียง  มือ
ซายถือปงจื่อ มือขวาใชไมตีเคาะใหเกดิเสียง  ③ จุยปงจื่อ เรียกอีกชื่อวา ปงจือ่เทาเหยยีบ ใช
ประกอบการแสดงอุปรากร ยวี่จวี้ และเพลงขับลําเหอหนาน  รูปลักษณคลายไขเปด ตัวปงกับไมตี
คลองติดไวดวยกัน  เวลาบรรเลง จะผูกไวกับขาโตะ ใชเทาคีบไมตีเคาะใหเกิดเสียง  ผูบรรเลงมักทํา
หนาที่บรรเลงซอจุยฉินไปพรอมกัน  ④ ฉินปงจื่อ ใชประกอบการขับลําเพลงฉิน ลักษณะเปนทรง
กลมรี ยาว 20 เซนติเมตร 

เสียงของปงจือ่ใสกอง  และแกรง  ไมมีเสียงสูงต่ํา เปนเครื่องเคาะจังหวะที่นบัวาเปน
เอกลักษณของอุปรากรเหอหนานปงจื่อ อุปรากรยวี่จวี้  และการขับลําเพลงฉิน ใชเคาะเปนจังหวะที่
มีหนาทับแนนอน  นอกจากนี้ยังนิยมใชเปนเครื่องเคาะจังหวะประกอบการบรรเลงดนตรีพื้นเมือง
ตางๆ  ไดรับความนยิมอยางมากแถบมณฑลเหอเปย เหอหนาน ซานตง ซานซี และสานซี  

  
梆子，又名梆板，打击乐器。约在明末清初（十七世纪），随着梆子腔

戏曲的兴起而流行。清代李调元《剧说》：“以梆为板，月琴应之，亦有紧慢。

俗呼梆子腔，蜀谓之乱弹”。梆子腔即以使用梆子击拍而得名。 
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梆子有河北梆子、南梆子、坠梆和秦梆之分。梆子有时特指河北梆子。

①河北梆子流行于河北、河南、山东一带，用于梆子戏曲和民间器乐合奏。多

用紫檀、红木或枣木制作。两根长短、粗细不同的硬木棒，细长的一根为圆柱

形，长 25 厘米，直径 4 厘米；短粗的一根为长方形，长 20 厘米，宽 5～6 厘

米，厚 4 厘米。以左手执长方形木棒，右手执圆形木棒，相交成十字形，互击

发声。②南梆子又称广东板，广泛流行于南方地区，在戏曲和民间器乐合奏中

使用，也用于京剧高拨子唱腔的伴奏。多以花梨木制作。为长方形中空体，中

间有一长方形音孔。以左手执梆，右手执一竹签或木槌敲击。③坠梆又称脚踏

梆子，用于豫剧及河南坠子的伴奏。外形如鸭蛋，梆与槌连为一体。演奏时常

绑于桌腿上，用脚控制木槌击梆发音。演奏者常由操坠琴者兼任。④秦梆用于

秦腔伴奏。椭圆形，长 20 厘米。 
 
梆子的音色清脆、坚实，无固定音高。是河北梆子、豫剧、秦腔等梆子

戏曲的代表性击节乐器，常用以有规律地敲击强拍和增强戏剧气氛。在一些民

间器乐合奏及曲艺伴奏中也常使用，广泛流行于河北、河南、山东、山西、陕

西等地。  
 

    แผนหลีฮวา梨花片  
 
  แผนหลีฮวา เปนเครื่องจังหวะหลักประกอบการขับลําที่ช่ือ “ฮวาหลีตากู” (ฮวาหลี - กลอง
ใหญ) มีที่มาจากเครื่องมือการเกษตรชื่อ “หลีหวา”  ซ่ึงหมายถึง “แผนไถเหล็ก”   เมื่อพัฒนาเปน
เครื่องดนตรีแลว จึงเปลี่ยนวสัดุจากเหลก็เปนแผนทองแดง 
  แผนหลีฮวา เรียกอีกชื่อวา พระจันทรเสี้ยว เปนเครื่องประกอบจังหวะหลักในการขับลําฮวา
หลีตากู หมายถึง การขับลํากลองคนัไถ หรือ ขับลํากลองแผนเหล็ก เดิมเปนการขับรองเพลง
พื้นเมืองของชาวนาแถบซานตง  ชาวนารองรําทําเพลงมักใชเครื่องมือการเกษตรเชน แผนไถ แผน
จอบที่เปนโลหะเคาะประกอบจังหวะ  ถือเปนจุดกําเนดิของแผนหลีฮวา  ตอมาเพลงรองของชาวนา
พัฒนาเปนการขับลํากลอง  จึงประดิษฐแผนเคาะจังหวะดังกลาวดวยแผนทองแดง และเปลี่ยนชือ่
เปน แผนหลีฮวา ภาษาจีนออกเสียงวา หลีฮวาเพีย่น 
  แผนหลีฮวามลัีกษณะเปนแผนครึ่งวงกลมสองแผน ความยาว 16 เซนติเมตร หนา 0.4 
เซนติเมตร หนัง 0.25 กิโลกรัม ทําจากทองแดงหลอมแลวรีดเปนแผน 
  การบรรเลงใชนิ้วมือซายหนบีแผน ทําใหเกิดเสียงโดยการกระทบกัน มีเสียงใสกังวาน ใช
ประกอบการขบัลําของภาคเหนือ เชน ขับลํากลองคันไถ  การขับลํากลองซานตง  เพลงเสภาซานตง  
การบรรเลงผูแสดงขับลําเปนผูถือแผนหลีฮวาบรรเลงดวยตนเอง 
  ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของจีนมีชนกลุมนอยกลุมหนึ่งชือ่ ชาวอาชาง  ในการประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา ชาวอาชาง จะใชแผนโลหะที่ช่ือวา “เสี่ยงเจีย่” เคาะประกอบ เครื่องจังหวะนี้มี
ลักษณะเหมือนกันกับแผนหลีฮวา  แตยงัคงเปนการใชไมเคาะแผนโลหะแผนเดียวอยู ยังไมพัฒนา
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เปน 2 แผนเหมือนของชาวฮัน่ การบรรเลงจะแขวนแผน  “เสี่ยงเจีย่”  บนกระจัง  ใชไมส้ันเคาะให
เกิดเปนเสียง  น้ําเสียงนุมลึก  กองไกล     

  

         梨花片是说唱音乐“梨花大鼓”的主要伴奏乐器，源于农具犁铧铁片，后改

用铜片。 
         梨花片：又称“月牙片”。说唱音乐“梨花大鼓”的主要伴奏乐器。“梨

花大鼓”又称“犁铧大鼓”或“铁片大鼓”，源于山东乡间农歌，农民歌唱

时，常以农具犁铧的铁片敲击节奏，这便是梨花片的 初形式。后农歌发展成

为大鼓，便不再使用犁铧的铁片，而改用铜片，并名为梨花片。   梨花片由

两块半圆形的薄铜片组成，长 16 厘米，中间宽 4 厘米，厚 0.4 厘米，重约 0.25
公斤。用铜铸造而成，以“响铜”制作的为佳。 
    演奏时用左手指夹击发音，音色清脆、响亮。用于梨花大鼓、山东大鼓、

山东快书等北方鼓书伴奏中，由表演者自击自唱。  
    在我国西南边陲的阿昌族，那里人们在宗教活动中，使用着一种名为“响

姐”的铜片，其形虽与梨花片差异较大，但仍属于敲击单片铜板发音的乐器。

演奏时，左手将铜片提起或悬挂架上，右手执短水木棰敲击，音响浑厚悠长。 
 

ถวยน้ํา水碗 

 ถวยน้ําพัฒนามาจากไหในสมัยบุพกาล ใชถวยหลายใบประกอบเขาเปนกลุม  ถวยแตละใบ
ขนาดใหญเล็กไมเทากัน  เมื่อเคาะแลวไดเสยีงสูงต่ําตางกัน สามารถบรรเลงเปนเสียงดนตรีได
ไพเราะนาฟง มักใชประกอบเพลง  และการเตนรํา 
 เมื่อสามพันปกอน ตรงกับสมัยเซ่ียและซาง  ปรากฏหลักฐานการบรรเลงถวยน้าํขึ้นแลว  
เรียกวา “จีโฝว” (เคาะไห)  แตเดิมคนโบราณใชไหเปนภาชนะเก็บบรรจุอาหารและเครือ่งดื่ม  ตอมา
พัฒนามาเปนเครื่องดนตรี  ในบันทกึ “อ้ี  หลี” มีความตอนหนึ่งกลาววา “ไมตีกลอง แตรองเพลง”   
ในบท “ซ่ือจิง” ก็มีความตอนหนึ่งกลาววา “ขั่นๆ นั่นเสียงล่ันไห”      
 
สวนประกอบของถวยน้าํ  
 ถวยน้ํา เปนเครื่องดนตรทีี่ประกอบขึ้นจากถวยขนาดใหญเล็กตางๆกันหลายใบรวมเปน
กลุม ตั้งไวบนชั้นที่ทําจากไม โดยคัดเลือกถวยกระเบื้องที่มีคุณภาพด ี  เสียงสูงต่ําที่แตกตางกันเปน
ผลมาจากขนาดของถวย และระดับน้ําในถวย 
 ขนาดของถวยใหญมากเทาใด เสียงกจ็ะยิ่งทุมและต่ําลง  ตรงกันขาม ถวยที่มีขนาดเล็กก็จะ
ใหเสียงเล็กแหลมเชนเดยีวกัน  ชามโถขนาดใหญใหเสียงต่ําสุด ในขณะที่ถวยเหลาขนาดเล็กให
เสียงเล็กแหลม  แตหากถวยมีขนาดเทากัน จะใชวิธีเติมน้ําใหมีระดับตางๆกัน เพื่อกําหนดระดับ
เสียงสูงต่ํา  
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 การบรรเลง สองมือถือไมคลายตะเกยีบขางละอัน  เคาะที่ขอบชาม สามารถบรรเลงเสียง
เดี่ยว เสียงประสาน  เสยีงรัว  เสยีงใสกวาระนาดไม    กงัวานกวาเปยโน เสียงของถวยน้ํา ติงๆ ตัง ๆ  
ฟงไพเราะยิ่งนัก    

 

水碗的历史  
        水碗源于远古时期的缶，由多个碗组成。 

水碗：用大小不同的碗，奏出优美动听的乐曲，常用于歌、舞或曲艺伴

奏。 
远在 3,000 多年前的夏、商时代，我国就产生了类似水碗的演奏形式——

“击缶”。缶初为先民们装食物饮料的器皿，后发展为打击乐器。《易.离》中

记载：“不鼓缶而歌”，《诗经.陈风》中亦有“坎其击缶”。 
据传古代“击缶”，是用 12 个小碗敲击成曲的，后来“击缶”演变为击

“瓯”，瓯是盆盂—类的瓦器，很像个小碗。战国时期有名的渑池会，蔺相如

就是逼秦王击瓯以回击赵王鼓瑟之辱。 
击瓯在晋代已很流行。隋朝的音乐奇人万宝常在一次与人吃饭时就曾随手

击碗成曲，水碗到了唐代还有所发展。 
 
水碗的结构 
       水碗由大小不同的多个碗组成，音高与碗的大小及盛水量有关。水碗是将

精选的瓷碗按大小排列、放置于特制的木架上。 
      水碗音量的大小与碗的大小及盛水的多少有关。碗越大发出的音越低，碗

越小音越高，发音 低的是大海碗， 高音为小酒盅。如碗大小相同，则音高

取决于盛水的多少。 
  演奏时，双手各执一支竹筷，敲击腕边发音，可演奏双音、刮音和滚音

等，音色比木琴明亮，较钢片琴清脆，叮叮咚咚，十分悦耳。 

 
มูหยวี木鱼  

 
 มูหยวี  หรือทีค่นไทยเรยีกชือ่ตามเสียงที่ไดยินวา  “ตอก”   ช่ือเรียกเครื่องตีชนิดนีต้ามชื่อ
เรียกภาษาจนีคํานี้แปลวา “ปลาไม” เปนเครื่องดนตรีโบราณของจีน  เดิมใชประกอบการสวดมนต
ในศาสนาพุทธ  จากนั้นเผยแพรและเปนที่นิยมแพรหลายของประชาชนทั่วไป 
  “ตอก”   เผยแพรเขาสูประเทศจีนมาแตอดีตแลว  แตเพิง่มีปรากฏบันทึกในภายหลัง  ในยุค
แรก ๆ ใชเคาะเปนจังหวะในการสวดมนตเทานั้น มนี้ําเสียงสงบเงียบ ส่ือถึงจิตใจทีเ่ปยมดวยแกน
แทแหงพุทธธรรม    
 ในสมัยราชวงศหมิง และชงิ ตอกถูกนํามาใชในดนตรรีาชสํานัก  เพลงขับลําคุนซาน 
(คุนฉวี)่  และใชในวงดนตรีพื้นบานพื้นเมืองทั่วไป  ตอมาจึงใชแพรหลายในการบรรเลงดนตรี
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ประกอบการขบัรองตางๆ  โดยเฉพาะที่มณฑลกวางตุง ใชเปนเครื่องประกอบจังหวะหลักในการขับ
ลําเพลงพื้นเมอืงประจําทองถ่ิน 
 ปจจุบัน “ตอก” เปนเครื่องจังหวะทีว่งดนตรีจีนจะขาดเสียมิได  ในวงดนตรหีนึ่งๆ ตอง
เตรียมไวเปนชุด ดวยน้ําเสยีงที่ใส กังวาน เปนเอกลักษณ จึงนิยมใชเปนเครื่องควบคุมจังหวะในวง
ดนตร ี
 
ประเภทของมูหยวี  

 มูหยวี  หรือ ตอก มีขนาดเล็กใหญไมเทากัน โดยทัว่ไปแบงเปน 5 ชนิด   ในวงดนตรี
พื้นเมืองนยิมใชตอกใหญ กบั ตอกเล็ก  แตในวงดนตรวีงใหญจะใชเปนชุด 
 มูหยวี ทําจากไมเนื้อแข็ง แกะสลักเปนรูปทรงคลายปลา (จึงเปนที่มาของชื่อเรียกวา “ปลา
ไม”) ใชไมตีเคาะใหเกิดเสียง  เสียงส้ัน น้ําเสียงใสกังวานมีเอกลักษณเฉพาะตัว ความเล็กใหญที่
แตกตาง ใหเสยีงสูงต่ําตางกนั  ขนาดทีใ่หญที่สุดมีเสนผาศูนยกลางยาวถึง 40 เซนติเมตร  ขนาดเลก็
มีขนาดเทากับกําปนของเดก็ทารก  ที่นิยมมี 5 ประเภทไดแก  

 มูหยวีใหญ  เสนผาศูนยกลาง 16 เซนติเมตร  
 มูหยวีเบอร 2   เสนผาศูนยกลาง 13 เซนติเมตร   
 มูหยวีเบอร 3   เสนผาศูนยกลาง 11 เซนติเมตร   
 มูหยวีเบอร 4   เสนผาศูนยกลาง  9 เซนติเมตร  
 มูหยวีเบอร 5  เสนผาศูนยกลาง  7 เซนติเมตร   
 มูหยวีใหญนยิมทําจากไมตนหมอนและไมเกอชุน  สวนมูหยวีเล็กนิยมทําจากไมจันทน 

และไมแดง  ไมที่ใชตองเปนไมแหง ไมมีตาไม  ไมมรีอยราว  กลึงใหไดรูปทรงสมดุล  เคลือบสี
หรือแลคเกอรเงางาม 

วงดนตรีพืน้เมอืงกวางตุงนยิมใชมูหยวีทรงยาว  ในการบรรเลงมักใชมูหยวีขนาดใหญเล็ก
บรรเลงประกอบกัน  มูหยวใีหญใหเสียงต่าํ มูหยวีเล็กใหเสียงสูง 

ในวงดนตรีพืน้เมืองตางๆ เชน วงเครื่องสายไมไผเจยีงหนาน  วงเครือ่งเครื่องตีเครื่องเปาซู
หนาน  เจอเจียง กวางตง  และวงขับลําเครื่องเปาของเหอหนาน นิยมใชมูหยวีเล็กเปนเครื่อง
ประกอบจังหวะ  และนยิมใชรวมกับกรับเคาะจังหวะหนกั มูหยวีเคาะจงัหวะเบา 

ในวงฆองกลองสิบหมู   มูหยวีเล็กเปนเครื่องจังหวะหลักที่ขาดมิได   นอกจากจะใชเปน
เครื่องกํากับจังหวะตามปกตแิลว ยังเปนเสยีงหลักที่เปนเอกลักษณของวงดนตรีชนิดนี้อีกดวย 

ในวงดนตรีเครื่องสายเครื่องเปาพื้นเมือง จะใชมูหยวีทีม่ีขนาดใหญเล็กตางๆกัน  ทําใหมี
ระดับเสียงทีแ่ตกตางกัน  มักใชกับการขับลําพื้นบาน มูหยวีที่ใชเปนชุดมชุีด 5 กลุมเสียง ชุดเจ็ดกลุม
เสียง และชดุ 12 กลุมเสียง  นิยมใชประกอบการบรรเลงเพลงที่มีความสนุกสนานรืน่เริง  บางครั้งใช
บรรเลงเดี่ยวเปนทํานองเพลงสั้น ๆ  หรือใชเลียนเสยีงมาวิ่งในเพลงและการแสดงตางๆ               
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木鱼的种类 
        木鱼大小不一，通常分为五种；在地方音乐中常用大木鱼和小木鱼，而在

管弦乐队中则成套使用。 
木鱼：用硬木制成，外形似鱼头，通常为团鱼状，也有作鱼形的。用小棰

敲击发音，声音短促，音色脆亮，是富有特色的节奏乐器。 
木鱼大小不一，音高不同， 大的面径达 40 厘米以上， 小的有如婴孩拳

头。经常使用的有五种。其尺寸分别为：大木鱼 16 厘米，二号木鱼 13 厘米，

三号木鱼 11 厘米，四号木鱼 9 厘米，小木鱼 7 厘米。大木鱼多使用桑木或格椿

木制作，小木鱼常用檀木或红木制作，以选用干燥、无大疤节和无劈裂的木材

为好。外观应对称，涂漆均匀，发音要宽厚。  
广东音乐使用长方形木鱼。在合奏中有时要使用大小两个木鱼，大木鱼发

音低，小木鱼发音高。 
 

木鱼的历史 
木鱼为中国传统打击乐器，源于佛教。 早用于佛教“梵呗”的伴奏。后

传入民间。  
木鱼很早就已传入我国，但见于记载较晚。 初仅在佛教中用于“梵

呗”（佛教歌曲）的伴奏，带有浓厚的宗教色彩。 
明、清时，木鱼用于宫廷音乐，昆曲伴奏和民间器乐合奏。后来又逐渐

在曲艺和歌舞伴奏中应用，及在广东等地的说唱音乐“木鱼”中作节奏乐器使

用。  
木鱼是中国民族乐队中必备的打击乐器，通常成套使用，发音清脆、响

亮、节奏感强。 
 

木鱼的种类 
        木鱼大小不一，通常分为五种；在地方音乐中常用大木鱼和小木鱼，而在

管弦乐队中则成套使用。 
木鱼：用硬木制成，外形似鱼头，通常为团鱼状，也有作鱼形的。用小棰

敲击发音，声音短促，音色脆亮，是富有特色的节奏乐器。 
木鱼大小不一，音高不同， 大的面径达 40 厘米以上， 小的有如婴孩拳

头。经常使用的有五种。其尺寸分别为：大木鱼 16 厘米，二号木鱼 13 厘米，

三号木鱼 11 厘米，四号木鱼 9 厘米，小木鱼 7 厘米。大木鱼多使用桑木或格椿

木制作，小木鱼常用檀木或红木制作，以选用干燥、无大疤节和无劈裂的木材

为好。外观应对称，涂漆均匀，发音要宽厚。  
广东音乐使用长方形木鱼。在合奏中有时要使用大小两个木鱼，大木鱼发

音低，小木鱼发音高。 
在江南丝竹、苏南吹打、浙东吹打和河北吹歌等民间器乐合奏中，多使用

小木鱼，它常与拍板一起使用，用拍板击重拍，用小木鱼击轻拍。 
  在十番锣鼓中，小木鱼是不可缺少的乐器。除用以敲击轻拍外，也将它所

发之音，视为主要音色之一。 
在民族管弦乐队中，常备有音高不同、数量不多的整套木鱼，它们按五

声、七声音阶或十二平均律编排成组，多用于配合轻快活泼的曲调，有时也用

以敲出简短的独奏乐句，还可用来模仿战马奔驰的音响效果。 
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ตะบองระบํา连厢棍 
 
 ตะบองระบํา  มีช่ือเรียกเปนภาษาจีนหลายช่ือ ไดแก “ปาหวางเปยน” (หวายผูพิชิต) 
“เหลียนเซยีงกุน” (ตะบองปลองหวง) หรือ “ฮวากุน” (ตะบองดอกไม) หรือ “จิงเฉียนกุน” (ตะบอง
เงินทอง) เปนการแสดงพื้นเมืองที่เปนที่นยิมอยางแพรหลายในยุคใกลปจจุบันมานี้  ในการแสดงยงั
สามารถระบําและขับรองเพลงพื้นเมืองไปไดพรอมๆ กนั แสดงออกถงึความสนุกสนานรื่นเริง นยิม
แพรหลายแถบภาคเหนือและภาคใตของจนี 
 ตามตํานานเลาวาในชวงปลายสมัยฉิน แควนฉูและ ฮั่นทําสงครามกัน  เซ่ียงหยวีและหลิว
ปงตกลงกันวา “ผูใดเขาสูเสียนหยางไดกอนเปนผูชนะ”   ตลอดระยะทางแหงการพชิิต  ทุกครั้งที่
บุกพิชิตแตละเมืองสําเร็จ เซี่ยงหยวีจะยืนบนหลังมา  แกวงหวาย  ขับรอง ระบําเริงรา บัญชาให
ทหารหักทอนไมเปนตะบองพลองรํา ไชโยโหรองเฉลิมฉลองชัยชนะ  ทวงทีฮึกเหิม สงางาม
ประทับตรึงตราผูคนยิ่งนัก ทั้งทหารและประชาชนทัว่ไปจึงเอาอยางเซี่ยงหยวีเมื่อมีงานเฉลิมฉลอง
ยินด ี กลายมาเปนประเพณีพืน้เมืองสืบตอกนัมา  ดวยเหตุที่เซี่ยงหยวีเรียกตนเองวา “กษัตริยผูพิชิต
รัฐฉูตะวนัตก” (คําวาผูพิชิตในภาษาจนีออกเสียงวา ปาหวาง) จึงนาํมาเปนชื่อเรียกตะบองนีว้า 
“หวายปาหวาง” ซึ่งก็หมายถงึหวายผูพิชิตนั่นเอง 
 
สวนประกอบของตะบองระบํา 
 ตะบองระบําทาํมาจากทอนไม หรือปลองไมไผ ความยาวประมาณ 100 เซนติเมตร 
เสนผาศูนยกลางของตะบองรํายาว 3-4 เซนติเมตร   ปลายสองขางเปดโลง ดานขางของปลายแตละ
ดาน เจาะรูลักษณะยาวแคบ  4 – 5  รู  เปนที่รอยเหรียญหรือแผนโลหะ  เวลาแสดงผูแสดงจะเขยา
ตะบอง เมื่อเหรียญกระทบกนัจะเกิดเปนเสยีงกรุงกริ๊ง ๆ      

 ในการบรรเลง อาจใชผูบรรเลงคนเดียว หรือเปนกลุมมากถึงสิบคนก็มี  มือถือตะบองเขยา 
และตีไปตามรางกาย เชน ไหล เอว หัวเขา เทา หรือเคาะกันกับตะบองที่ผูอ่ืนถือ เปนการใหเสียง
จังหวะการเตนรํารูปแบบตางๆ    
 
霸王鞭的历史 
        霸王鞭：又名“连厢棍”、“花棍”、“金钱棍”。霸王鞭是近代民间广

大城乡常见的歌舞表演形式，表演时还可演唱各地民歌，形式生动活泼。流行

于我国北方和中南一带。  
  据传秦末楚汉相争，项羽与刘邦相约：“先入咸阳者王之”。后项羽一路

所向披靡，每攻下一城池，便站在马上，挥舞马鞭，高歌竞舞，舞至酣时，命

士卒折木为鞭再舞，共同欢庆胜利。其恢宏之状，激昂之情，吸引和感染了当

地百姓，百姓纷纷效仿。于是这种欢庆胜利的即兴舞蹈形式，就由军营传播到

民间，逐渐演变为一种传统舞蹈节目。因项羽自称西楚霸王，“霸王鞭”由此
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得名。 
   
霸王鞭的结构 
         霸王鞭用木棍或竹竿制作，全长约 100 厘米，霸王鞭是用一根直径 3～4 
厘，两端挖有透空孔洞，洞中嵌入铜钱或小铜钹。在其两端各挖四五个透空孔

洞或挖一个细长的透空孔洞，分别嵌入四五个铜钱或小铜钹而成。摇动花棍铜

钱撞击孔壁哗哗作响。  
演奏时，常由一人、数人或数十人执花棍舞蹈。摇棍或用棍碰击肩、背、

肘、两手、两膝、两足以及两棍相击，都可震动铜钱作响，造成复杂的节奏变

化，并配合以各种舞姿。 
 

กรับแผนและกรับขอ竹板、节板     

 กรับแผนและกรับขอ ทําจากไมไผ ใชประกอบจังหวะในการขับรองและขับลํารูปแบบ
ตางๆ  ดวยความแตกตางของการขับลํา กรับแผนไมไผก็มีรูปแบบแตกตางกันดวย ไดแก กรับแผน
สองแผน กรับแผน 5 แผน และกรับแผน 7 แผน 
 การคัดเลือกไมไผ จะเลือกแผนไมที่เปนชวงทอน ไมมีปลอง ไมมีตาไม ไมราว ไมมีรอย   
ตําหนิชํารุดจากแมลงแทะ แผนกรับชนิดสองแผน แตละแผนความยาว 16 – 19 เซนติเมตร กวาง 7 
– 8 เซนติเมตร หนา 1 เซนติเมตร ดานบนเจาะรูรอยเขาดวยกันเปนพวง ทําใหคลองในการบรรเลง 
การบรรเลงทําโดยใชมือเดียวหนีบ แลวเขยาใหกระทบกนั  มีเสยีงดังกงัวาน  นอกจากนี้ยังมกีรับไม
ไผบางชนิดหนึ่งที่มีขนาดใหญ ทําจากสวนที่เปนปลองของไมไผ  ความยาวประมาณ 65 เซนติเมตร 
มักบรรเลงรวมกับหยวีกูเปนจังหวะลอกนั (หยวกีูคือเครื่องตีชนิดหนึง่จะอธิบายตอไป)  
 กรับแผนและกรับขอใชบรรเลงรวมกัน แตใชเดีย่วๆ ก็ได  ใชเปนเครือ่งจังหวะหลักในการ
ขับลําเพลงเร็ว เชน ขับลําเพลงเร็วซานตง ขับลําเพลงเร็วเทียนจนิ  ขับลําเพลงเสฉวนเปนตน ผูแสดง
รองเองเคาะเอง  เปนตัวสรางบรรยากาศและสรางอารมณสนุกสนานที่สําคัญชิ้นหนึ่ง    
 
        竹板、节板 由毛竹制作，板数多种；常用于曲艺伴奏。 
  竹板、节板：竹板适用于各种曲艺说唱的节拍伴奏。因伴奏的曲种不同，

板的数量也有 2 块、5 块和 7 块之分。  
  竹板使用毛竹制作，以选择不带竹节、无劈裂和无虫蛀的竹材为佳。竹板

由两块长 16～19 厘米、宽 7～8 厘米、厚 1 厘米的瓦形竹板组成，上端用绳串

连，下端可以自由开合。演奏时，一手夹击发音，声音响亮、圆厚。  
  由 5 块或 7 块小竹板组成的节板，民间又叫“碎子”，上端用绳串连，板

与板之间串夹两个铜钱或钢片，下端可自由开合。演奏时，一手夹击发音。此

外还有一种由两根长约 65 厘米的竹片构成的简板，用左手夹击发音，常与渔鼓

一起为“道清”伴奏。 
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  竹板和节板有时合用，有时单用，它们是快板、山东快板、天津快板、四

川金钱板等曲艺音乐的主要伴奏乐器。常由表演者自打自唱，起制造气氛和烘

托情绪的作用。  

ระนาดไมไผ竹板琴 

 ในระยะหลายปกอนหนานี้  ชางเครื่องดนตรี และนักดนตรีหลายทานทุมเทกําลังกาย กําลัง
ทรัพยเพื่อศึกษาวิจยัและผลิตระนาดไมไผขึ้น แตเพราะไมไผเปนไมทีแ่ตกราวไดงาย ความพยายาม
ในการประดิษฐระนาดไมไผจึงลมเหลวมาตลอด แมจะมีชางเครื่องดนตรีบางทานใชวิธีการอบไม
ความดันอณุหภูมิสูงเพื่อแกปญหาไมราว และแกไขไดเปนผลสําเร็จจริง แตเสียงที่ไดกลับไม
ไพเราะนุมนวล  ไมเหมาะทีจ่ะนํามาประดษิฐเปนเครื่องดนตรีได  
 ระนาดไมไผที่ประดิษฐขึน้ในปจจุบันทําดวยไมไผทั้งตัว  ลูกระนาดเรียงลําดับตามอยาง
เสียงเปยโน  มีทั้งเสียงเตม็เสียงและเสยีงครึ่งเสียงครบทุกเสียง  น้ําเสียงนุมนวล  นับเปนเครื่อง
ดนตรีจีนที่สรางขึ้นใหมและมีอายุนอยที่สุดในบรรดาเครื่องดนตรีจีนทั้งหมด  ลูกระนาดที่ทําจาก
ปลองไมไผมีความทนทาน ไมแตกราวงายและใหเสยีงที่ไพเราะ ถายทอดเสียงแหงวัฒนธรรมจีนได
อยางชัดเจน และลึกซึ้ง  แบงออกเปนสองชนิดคือ ระนาดเสียงต่ํา และระนาดเสยีงสูง  ระนาดเสียง
สูงมีน้ําเสียงใสกังวาน แตนุมนวลและกลมกลอม    สวนระนาดเสียงต่ําใหเสียงนุมลึก บริสุทธิ์ เรียบ
งาย มีเสียงคลายคลึงกับเสียงรองเพลง 
 ระนาดไมไผมีเสียงที่มีเอกลกัษณ มีเสียงนุมนวลกวาระนาดไมแข็ง  และมีเสียงดังกังวาน
กวาเครื่องดนตรีตะวนัตกอยาง marimba นับเปนเครื่องดนตรีใหมที่เติมเต็มความสมบูรณใหกับ
วงการดนตรีจนี ระนาดไมไผสามารถใชบรรเลงเดี่ยว บรรเลงรวม บรรเลงประกอบและบรรเลง
เสียงประสานไดเปนอยางด ี
 
竹板琴 
         在中国，数年前有关部门曾经专门为研制竹板琴拨款，一些业内人士做

出了很大努力，但终因竹板开裂问题解决不了而未能成功。也有人曾试验将竹

材在高温高压状态下溶入树脂，虽然竹子开裂的问题真的解决了，但因处理后

的竹材音色发死变涩，不能发出乐音而不能使用。 
     现制作的竹板琴整琴都用竹子制作，竹音板呈钢琴排列，半音齐全，音

色柔美圆润，是中国民族音乐的新乐器。 竹子音板经过加工音色优美，历经十

年演奏不开裂，音色具有竹的质感和中国文化独特的圆润柔美。分高音琴和低

音琴，高音竹板琴音色明亮圆润，低音竹板琴音色柔美富于歌唱性，用软槌时

音色尤为松弛醇厚。 
竹板琴音色比木琴柔和，又比马木巴明亮，具有典型的中国乐器的音色

特征；成本远远低于木琴或马林巴，对传播普及极为有利；为中国民族管弦乐

增添了新的乐器种类和新的音色。”竹板琴在竹乐团里发挥着旋律、伴奏、节

奏、和声等重要的核心支柱作用。 
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กรับพวง拍板 
 

 กรับพวง ภาษาจีนเรียกวา พายปาน เดิมเปนเครื่องดนตรขีองชนกลุมนอย เผยแพรเขาสูชาว
ฮั่น  จนไดรับความนิยมมากในสมัยถัง  นับแตสมยัซงเปนตนมา ไมเพียงแตใชเปนเครื่องดนตรี
ช้ันสูงในราชสํานัก แตยังนยิมใชบรรเลงประกอบการขบัลําทั่วไปดวย 
 พายปาน ในภาษาจีนเรยีกชือ่ยอวา “ปาน” หมายถึง “แผน”  ในอดตีนิยมทําจากไมจันทน 
จึงเรียกอกีชื่อหนึ่งวา ฉานปาน (แผนจนัทน) ในรัชสมัยพระเจาถังเสวียนจง คตีกรหวงฟานฉั้ว
เชี่ยวชาญการบรรเลงกรับพวงนี้มาก  ทําใหบางครั้งก็เรียกชื่อกรับพวงนี้ตามชื่อคีตกรทานนีว้า  ฉั้ว
ปาน 
 ในสมัยโบราณ พายปาน เผยแพรเขาสูชาวฮ่ันโดยชนกลุมนอยแถบภาคตะวนัตกเฉยีงเหนือ  
ในสมัยถัง (ค.ศ. 618 - 907)  ไดรับความนิยมอยางกวางขวาง แตใชเปนเครื่องดนตรีพื้นเมืองทั่วไป
เทานั้น  พายปานมี 2 แบบคือ พายปานเล็ก มีแผนไม 6 แผน  และพายปานใหญ มีแผนไม 9 แผน 
หลักฐานที่พบในจิตกรรมฝาผนังที่ถํ้าพันพระพุทธตุนหวง มีภาพวาดคนบรรเลงพายปาน  ในสุสาน
หวางเจียน ที่เมืองเฉิงตู ก็พบศิลาจารึกที่แสดงวา เมื่อพนัปกอน พายปานเปนเครื่องดนตรีประเภท
เครื่องจังหวะที่สําคัญชิ้นหนึ่งในวงดนตรีราชสํานัก 
 ในสมัยซง พายปานนยิมใชอยางกวางขวางในการประกอบการขับลําพื้นเมือง  เปนเครื่อง
ประกอบจังหวะหลักดนตรีพื้นเมือง “กูปาน” (ล่ันกลอง)  และยังถูกนําไปใชในวงดนตรีราชสํานัก
นอยใหญในหลาย ๆ ลักษณะอีกดวย  
 ในสมัยหยวน พายปานนําไปใชในดนตรีการทรงพระสําราญเสวยพระกระยาหาร และนิยม
ใชทั่วไปในการแสดงอุปรากรพื้นเมืองตางๆ 
 สมัยหมิงและชิง  พายปานถูกนํามาใชในวงดนตรีตางๆอยางกวางขวาง รวมทั้งใชเปน
เครื่องจังหวะประกอบการบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรีตางๆ  ดวยเหตุผลการใชงานทีต่างกัน พายปาน
ในอดีตมจีํานวนแผนไมไมเทากัน มีตั้งแต 3 แผน 4 แผน 6 แผน และมากกวา 10 แผนขึ้นไปก็ม ี
 ในยุคใกลปจจบุัน แพรหลายทั่วไปในวงดนตรีพื้นเมือง และดนตรีประกอบการแสดง
พื้นเมืองตางๆ  
 
ชนิดของพายปาน 
 พายปานแบงเปน 3 ชนิดคอื กูปาน (กรับพวงกลอง) ซูปาน (กรับพวงเสภา) และจุยปาน 
(กรับบรรเลงซอจุยจื่อ)   กูปานนยิมใชประกอบจังหวะการบรรเลงดนตรี สวนซปูานและจุยปาน 
นิยมใชประกอบศิลปะการการขับลํานํา  เสภา  เพลงรองตางๆ 
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 พายปานนิยมใชไมจันทน ไมแดง ไมฮวาหลีหรือไมเนือ้แข็งชนิดอื่นๆ ไมที่ใชทําตองเปน
ไมเนื้อแข็ง แหงสนิท ไมแตกราว กรับไมมีเสียงสูงต่ํา เสียงที่เคาะออกมาสั้น ๆ แตมีความดัง แนน 
และมีพลัง หากใชไมที่มวีงป จะยิ่งไดเสยีงที่มีความใสกงัวานมากขึน้ 
 กูปาน (กรับพวงกลอง) เนื่องจากมักใชบรรเลงรวมกับกลอง (ภาษาจนีเรียกวา ปานกู 板
鼓) จึงเรยีกชือ่วา กูปาน ซ่ึงหมายถึงกรับพวงที่ใชกับกลองนั่นเอง  ประกอบขึ้นดวยไมแผน 3 แผน 
แตละแผนยาว 27 เซนติเมตร ปลายดานบนกวาง 5.9 เซนติเมตร ปลายดานลางกวาง 6.7 เซนติเมตร 
หนา 0.8 – 0.9 เซนติเมตร แผนกรับแตละแผนแบนเรียบ   สวนแผนไมที่ครอบเปนขอบดานขางทั้ง
สองดาน ดานหนึ่งหนา อีกดานหนึ่งบาง  มีแผนขอบดานหนึ่งโกงเปนรูปโคงเล็กนอย  ดานหัวเจาะ
รูรอยแผนกรับแตละแผนรวบกรอบทั้งสองขางเขาดวยกนั การบรรเลงใชการเคาะเขาที่มือซาย ให
แผนดานในกรับกระทบกันเกิดเปนเสียง  แผนครอบกรับดานลางรูปรางคลายปากคน จึงมักเรียกวา 
“ปากกรับ” เปนสวนที่ควบคุมเสียงสูงต่ํา เสียงทุมเสียงใส  กูปานนิยมใชเปนเครื่องควบคุมจังหวะ
ในการแสดงและวงดนตรีตาง ๆ เชน ประกอบการแสดงงิ้วปกกิ่ง งิว้คุนซาน งิว้กวางตุง และ
ประกอบวงดนตรีไมไผแถบเจียงหนาน วงเครื่องตีเครื่องเปาของซูหนาน  ดนตรใีตฝูเจี้ยน  วงล่ัน
กลอง  วงดนตรีซานซีแปดชุด เปนตน  
 ซูปาน (กรับพวงเสภา) แบงไดเปนขนาดเล็กและใหญ 2 แบบ กรับใหญมีขนาดความยาว 
18 เซนติเมตร กรับเล็กยาว 14 เซนติเมตร ปลายดานบนกวาง 3.4 เซนติเมตร ดานลางกวาง 4 
เซนติเมตร หนา 0.7 เซนติเมตร  
 จุยปาน เรียกอีกชื่อหนึ่งวา เจี๋ยนปาน หรือ เจี๋ยนจื่อ ประกอบขึ้นดวยทอนไมรูปสี่เหล่ียม
สองทอน ยาว 27 เซนติเมตร กวาง 2.2 เซนติเมตร ดานบนโคงนูนขึน้  สวนที่หนาที่สุดหนา 2 
เซนติเมตร การบรรเลงใชไมสองทอนกระทบกันใหเกดิเสียง  นิยมแพรหลายบริเวณมณฑลหหูนาน 
เปนเครื่องประกอบจังหวะที่สําคัญในวงดนตรีหหูนานจุยจื่อ ผูขับรองเคาะจังหวะดวยตวัเองไป
พรอม ๆ กัน   
   
拍板的历史 
        拍板由少数民族传入，流行于唐代。宋以后不仅用于宫庭雅乐，也用于说

唱艺术中。 
  拍板：简称“板”，古时多用檀木制作，又名“檀板”。唐玄宗时，梨园

乐工黄幡绰善奏此板，故又称“绰板”。  
古代拍板由西北少数民族地区传入中原，唐代（618～907）已广为流传。但只

在民间流行的“散乐”中使用。有大小之分，大的 9 块板，小的 6 块板。在敦

煌千佛洞的唐代壁画中，绘有打拍板的乐伎象。从成都王建墓的乐舞石刻还可

以看出，在 1,000 多年前五代前蜀宫廷乐队中，拍板已是重要的节奏乐器。 
宋代，拍板在民间说唱中普遍应用，是民间器乐“鼓板”中的主要乐器，并在

宫廷的教访大乐、小乐器合奏和马后乐中使用。 
     到了元代，拍板用于宫廷宴乐，也是杂剧的伴奏乐器。 
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明、清的中和韶乐、清乐和番部合奏等宫廷音乐都使用拍板。历代拍板因

使用目的不同，板的数量也不一致，从 3 块、4 块、6 块直至 10 余块的都有。 
近代，拍板广泛用于民间器乐合奏和地方戏剧伴奏。 

 
拍板的种类 
        拍板可分为鼓板、书板、坠板三种；鼓板多用于器乐合奏，书板和坠板则

多用于说唱艺术。 
拍板可用紫檀木、红木、花梨木或其他硬木制作，木材必须干燥，不能有

干裂或腐朽现象。板无固定音高，发音短促，声音坚实响亮，穿透力强。若用

纹雕旋转的木料制成，则发音更为脆亮。  
鼓板：因常与板鼓配合使用而得名。由 3 块板组成，每块长 27 厘米，上宽

5.9 厘米，下宽 6.7 厘米，厚 0.8～0.9 厘米。中板略厚，两面是平的。盖板和底

板稍薄，有一面中间隆起呈脊状。盖板的平面和中板用丝弦缠绕两头，合并而

成一体。敲击时，左手执底板，使与前两板相碰发音。底板中间隆起，下部击

板部位形似人的上嘴唇，故名“板唇”，是发音高低、宽窄、闷亮的关键。鼓

板常用于京剧、昆曲、越剧等地方戏剧伴奏和江南丝竹、苏南吹打、福建南

音、十番锣鼓、山西八套等器乐合奏，是主要的节奏乐器之一，常在乐曲的强

拍上击奏。 
书板：有大小两种，长度分到为 18（大）和 14（小）厘米，上宽 3.4 厘

米，下宽 4 厘米，厚 0.7 厘米。 
坠板：又称“简板”或“简子”。由两根长方形木棒组成。长 27 厘米，宽

2.2 厘米，板的上面鼓起呈拱形，其 厚部分为 2 厘米。演奏时，左手执棒，互

相撞击发音。流行于河南一带，是河南坠子的重要击节乐器，由演员自打自

唱。 
 

หยวี่敔 
 
หยวี่ เกดิขึ้นในสมัยราชวงศชิง มีขนาดความสูง 68 เซนติเมตร ความยาว 70.5 เซนตเิมตร 

ความกวาง 37 เซนติเมตร ทํามาจากไม แกะสลักเปนลําตัวรูปเสือ  ทาสีเลียนแบบขนของเสือเปนสี
เหลืองคาดดําและขาว ดานหัวเสือมีหูตั้งขึน้  หนาผากขาว ตายอย ปากแดง เขีย้วแหลม ตลอดแนว
ยาวบนหลังเสอืเสียบไมแผนสี่เหล่ียมในแนวตั้ง 27 แผน เรียงตอกันเปนแนวยาวไปดานหาง  ไม
แผนแบงออกเปนกลุมสีตางๆ เชน น้ําเงิน เขียว แดง ขาวเปนตน ตัวเสือวางไวบนแทนไมที่แกะสลัก
ลวดลายสวยงามและทาสีทอง ดานขางมีมือรองไมตี  ไวสําหรับวางไมตี ไมตีทําจากไมไผปลองยาว 
80.5 เซนติเมตร และผาจากปลองแบงครึ่งเปนดามจับยาว 40 เซนตเิมตร  รอบๆใชไมไผเสนถักหุม
ขอ ไมตีทาดวยแลคเกอรสีแดง 
 ในการบรรเลง ผูบรรเลงยืนอยูขางหยวี่ ใชไมครูดไปบนแผนไมบนหลังเสือเกิดเปนเสียง 
ความจริงแลว หยวี่มิไดเปนเครื่องดนตรมีีเสียงไพเราะโดดเดนแตอยางใด แตความโดดเดนอยูที่
รูปลักษณะของเครื่องดนตรี และวิธีการบรรเลงที่ดูแปลกตา  จึงกลายเปนเครื่องดนตรีที่สําคัญชิ้น
หนึ่งของวงดนตรีช้ันสูงแหงราชสํานักจีน 



 183  

 

        敔，清，通高 68cm，座长 70.5cm，座宽 37cm。 木制，雕为伏虎状，髹黄

漆，上彩绘黑色斑纹，胸腹部斑纹略杂以白色。伏虎双耳竖立，白额吊睛，红

口利齿，其背插列方形木片 27 片，形如刚鬣，间隔染以靛蓝、绿、红、白等

色。虎伏于木座之上，木座通体髹金漆，绘海水江崖纹，一侧出二耳状托架，

以承击敔之籈（音真）。籈为竹管制，长 80.5cm，在长 40cm 处锯开，所锯深

度为管径的二分之一强，然后顺纵向截去，所留另一半纵劈成 24 根细茎，另用 
3 根竹丝箍于竹管上以防劈裂。籈髹以朱漆。  
        清朝时敔为中和韶乐所配置的乐器。在中和韶乐所使用的种材质中，敔属

木质。敔的历史久远，文献多有记载，如《诗经·周颂·有瞽》：“鞉磬柷圉”。
“圉”为“敔”之假借字，指的是 4 种乐器。《尚书·益稷》载：“合止柷敔”。郑玄

所注更为清楚：“敔，状如伏虎，背有刻，鉏铻，以物栎之，所以止乐。”  
        演奏中和韶乐时，奏者立于敔侧，以劈成细茎的籈逆刮敔背上插列的木片

使之发出声音，作为中和韶乐的结束音。中和韶乐中设敔一架，如果仅从音响

审视，它并不突出，但它却以奇特的形制和演奏方法而成为宫廷雅乐中的重要

乐器之一。  
 

ระนาดเหล็ก方响 

 

 ระนาดเหล็ก ภาษาจนีเรียกชื่อวา ฟางเสีย่ง หมายความวา “แผนเหลี่ยมดัง” เปนเครื่องตี
โบราณของจีน ปรากฏขึ้นในสมัยหนานเปย  ยุคราชวงศเหลียง (ค.ศ. 502 - 557) ในบันทึกราชวงศ
ถังภาคดนตรี บันทึกไววา “ยุคเหลียงมีช่ิงเหล็ก รวมทั้งจาํพวกฟางเสี่ยง  ทํามาจากเหล็ก ขนาดยาว 8 
นิ้ว กวาง  2 นิว้ บนกลมลางเหล่ียม  ช้ันแขวนเหมือนชิ่ง แตไมมีกระจัง แขวนไวบนชัน้อยางชิ่ง ” 
 จากบันทกึทางประวัติศาสตรจะเหน็วา ฟางเสี่ยงมีลักษณะเปนแผนรูปสี่เหล่ียม ทําจาก
เหล็ก ทองแดง หรือแผนหยก โดยใชความหนาบางของแผนฟางเสี่ยงเปนตวักําหนดเสยีงสูงต่ํา  
แขวนบนราว 2 ช้ัน ใชไมตีเคาะบรรเลงใหเกิดเสียง   
 ในสมัยสุยและถังใชเปนดนตรีเยี่ยนเยว   หลังจากนั้นในสมัยตอมาใชเปนดนตรีราชสํานัก 
นับแตสมัยซงเปนตนมาคอยๆลดความนิยมลง ในสมัยถังเคยปรากฏหลักฐานที่เกี่ยวกับนกับรรเลง
ฟางเสี่ยงชื่อ หมาเซียนเฉาและอูปน รองรอยของฟางเสี่ยงปรากฏอยูในบทกวีในสมัยถังเปนจํานวน
มาก กวีที่มีช่ือเสียงในสมัยถังหลายตอหลายคน เชน ตูมู เฉียนฉี่  ยงถาว ลูกุยเมิงเปนตน ลวนมกีาร
กลาวพรรณนาถึงฟางเสี่ยงในบทกวีของตน  
 นับจากสมัยซงเปนตนมาคอยๆลดความนยิมและขาดการสืบทอด จนกระทั่งเลิกใชไป   
ปจจุบันพบวามีฟางเสี่ยงอยูเฉพาะที่วงดนตรีโบราณของเมืองเซี่ยงไฮซ่ึงจะนําออกมาบรรเลงเปน
บางครั้งบางคราวเทานั้น 
 ป 70 ของศตวรรษที่ 20 คณะดนตรีพืน้เมืองเซี่ยงไฮรวมมือกับโรงงานผลิตเครื่องดนตรี
เซี่ยงไฮ  สรางฟางเสี่ยงเหล็กขึ้นมาใหมโดยการศกึษาวจิัยจากหลักฐานทางประวัตศิาสตร และฟาง
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เสี่ยงที่สืบทอดมาแตอดีต จนตนป 80 ไดประดิษฐฟางเสี่ยง 51 เสียง สามารถบรรเลงเดี่ยว บรรเลง
รวม บรรเลงประกอบการเตนรํา และไดรับการยอมรับจดัใหเปนเครื่องดนตรีจีนชนดิหนึ่ง 
 
สวนประกอบของฟางเสี่ยง 
 ในอดีตฟางเสี่ยงทําดวยแผนหยก และแผนเหล็ก แขวนบนรานสองแถว กําหนดเสียงดวย
ความหนาบางของแผนฟางเสี่ยง  บรรเลงโดยใชไมเคาะใหเกิดเสียง 
 ฟางเสี่ยงที่สรางขึ้นใหมโดยคณะดนตรีพื้นเมืองแหงเซีย่งไฮ  ใชเหล็กแผน 60%  แผนเหล็ก
ทําเปนแผนสี่เหล่ียมผืนผายาว ดานหลังมปีุมกําเนิดเสียงที่ทําเปนสามเหลี่ยม  รวมท้ังราวแขวนมี
ฟางเสี่ยงอยู 43 แผน  แบงเปนสองแถว  เรียงลําดับตามเสียง  7 เสียง   แผนเหลก็ทุกแผนดานลางมี
กลองเสียงที่ทําจากอะลูมิเนยีม  ดานบนมีอุปกรณควบคุมเสียง  ช้ันแขวนฟางเสีย่งสามารถปรับ
ระดับสูงต่ําได  และสามารถปรับระดับไปมาไดอยางอสิระ 90 องศา  เพื่อความสะดวกในการ
บรรเลงเหมือนอยางระฆังและชิ่ง  ความกวางของเสียง เปน ซอล – ซอลสี่ขั้นคูแปด 
 ป 80 ศตวรรษที่ 20  ไดมีการประดิษฐฟางเสี่ยงขึ้นใหมอีก มีทั้งหมด 51 เสียง โดยเทยีบสียง
กับเสียงมตรฐาน 12 เสียง แถวบนเรียงเปนบันไดเสียง โด#  แถวลางเปนบันไดเสียง โด (ซอล - โด
สูงส่ีขั้นคูแปด) ช้ันที่ใชแขวนสามารถเลื่อนและปรับระดับได เพื่อความสะดวกในการบรรเลง 
นอกจากนี้ยังสรางใหมีกลองเสียงอีกดวย 
 ฟางเสี่ยงที่ประดิษฐขึ้นใหมมีเสียงครบถวนสมบูรณ  ไพเราะจับใจ  ชวงเสียงสูงดังกอง
กังวานใส ดจุเสียงกระดิ่ง   ชวงเสียงกลางกระหึ่มมพีลัง  ชวงเสียงต่ํา น้ําเสียงทุมลึกดุจดังเสยีงระฆัง  
เหมาะสําหรับบรรเลงเสียงไลระดับกลุมเสียง (เชน โด มี  ซอล โด มี ซอล โด) และบรรเลงเสียง
ประสาน  โดยเฉพาะอยางยิ่ง การบรรเลงเสียงคูแปด การบรรเลงเพลงที่สนุกสนานเราใจ ฟางเสี่ยงก็
สามารถบรรเลงถายทอดอารมณเพลงไดอยางดียิ่ง  สามารถใชบรรเลงในวงดนตรีออรเคสตราขนาด
ใหญ ฟางเสีย่งนิยมใชบรรเลงเพลงเดี่ยว และประกอบ เชน เพลงบรรเลงเดี่ยว เซียวเซียงสุยหยวนิ 
(เมฆาวารีลึก) เยวเออรเกา (จันทรกระจางฟา)  บรรเลงประกอบซอเออรหู เชน เพลงฉางเฉิงสุย
เสี่ยงฉวี่ (แวงเสียงเพลงตามกําแพงเมืองจนี)  บรรเลงเพลงเลาเรื่องประกอบซอเออรหู เชน เพลง
เร่ืองซินฮุนเปย (แตงแลวลาจาก)  บรรเลงรวมกับขลุย เชน เพลงชวิหูเยวเย (ทองนทีราตรีผอง) 
นอกจากนี้ยังใชบรรเลงประกอบการขับรองตางๆ สรางอารมณแหงศลิปะไดงดงาม ตรึงใจ        
   

方响：古代打击乐器，出现于南北朝梁代（502—557）。《旧唐书·音乐 
志》：“梁有铜磬，盖今方响之类。方响。以铁为之，修八寸，广二寸，圆上

方下。架如磬而不设业（乐器架子横木上的大板），倚于架上以代钟磬。 
由史载可知：方响是由十六块大小相同的长方形铁板、铜片或玉片组成，

以厚薄不同定音高，分上下两层悬挂，用小铁锤敲击。 
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隋唐时用于燕乐，后也用于宫廷雅乐，自宋代后渐少使用。。唐代曾涌现

出马仙期、吴缤等方响演奏家。唐代诗人杜牧、钱起、雍陶、陆龟蒙等都留下

了诵方响的诗篇。 
宋代，方响渐少使用。现仅上海今虞琴社合奏古乐时偶用，濒于失传境

地。 
20 世纪 70 年代末，上海民族乐团和上海民族乐器一厂合作，在参阅古代

文献和残存的唯一方响（发音板锻铁制成）基础上研制成功新型方响，80 年代

初，又制成 51 音方响，可独奏、合奏或为歌、舞伴奏，已正式列入民族乐队编

制中。 
 

方响的结构 
         古时的方响多用玉片、铁板等组成，分上下两层悬挂，以厚薄定音高，

用小铁锤敲击。 
20 世纪 70 年代末，上海民族乐团和上海民族乐器一厂合作，在参阅古

代文献和残存的唯一方响（发音板锻铁制成）基础上研制而成新型方响。发音

板采用 60＃钢板，音板上面为长方形，背面有突出的三角形出音点。整架方响

由 43 块音板组成，分为两排，按七声音阶序列排列于金属架上，每片音板下面

装置有一根铝制共鸣筒。琴架上设有制音装置。整个琴面可调节高度，并能在

90 度范围内调整琴面角度，既能水平演奏，又可像编钟、编磬那样竖立演奏。

音域（g1～g4）。 
20 世纪 80 年代初，又制成 51 音方响，音板采用十二平均律“双音阶排

列法”，上列为（＃C）调音阶，下列为 C 大调音阶，音域（f～C4）。安置音

板的主体架可以升降和转动，便于水平或竖立演奏，并设有制音装置和共鸣

筒。  
新型方响发音丰满、悦耳，高音区音色清脆、透亮，如同银铃；中音区

音色铿锵、华丽；低音区音色浑厚、深沉，犹如钟声。新型方响长于演奏琶音

及各种节奏型分解和弦，以八度同音演奏旋律或副旋律有庄重朴实之感，演奏

欢快、流畅的乐曲更具表现力。可用于大型民族管弦乐队和各种演奏形式。在

器乐合奏《潇湘水云》、《月儿高》、《霓裳曲》，二胡协奏曲《长城随想

曲》、二胡叙事曲《新婚别》和笛子独奏曲《秋湖月夜》以及声乐伴奏中，新

型方响都有着较好的艺术效果。 
  

  จู柷 
 

จู   เปนเครื่องตีโบราณของจีน ลักษณะทรงสี่เหล่ียม  ใชไมทอนตีใหเกิดเสียง เปนดนตรี
ช้ันสูงในราชสํานัก ใชเปนเสียงสัญลักษณบอกการจบเพลง 

ในเอกสารโบราณตั้งแตกอนสมัยฉินมีปรากฏชื่อเครื่องดนตรีที่ช่ือ หยวี่ และ จู อยูบอยครั้ง  
เปนหนึ่งในเครื่องดนตรีแปดเสียง (ปาอนิ 八音)ในอดตี 
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  จากบันทกึ ซางซูอ้ีจี้ มีความตอนหนึ่งกลาวถึงจูไววา “ปด จบ จู หยวี”่  ขอความนี้ เจิ้ง
เสวียน อธิบายวา “จู รูปรางเหมือนถังน้าํ มีแกนกลาง เมื่อจบเพลงใชแกนกลางนีต้ีใหเกิดเสียง”  
สรุปไดวาดนตรีโบราณ จะใช จู และ หยวี่ บรรเลงเปนสัญลักษณในการขึ้นเพลง และจบเพลง 

บันทึก ซือจิง  เหมาจวน ทีแ่ตงในสมัยซีฮัน่ ก็มีกลาวถึงจูไววา จู  คือไม กลวง พันรอบ 
บันทึก ซัวเหวนิเจี่ยจื้อ (อักขราธิบาย) กลาววา “จู คือเครื่องดนตรี  ไม กลวง ใชเปนเสียงจบ

เพลง”    
บันทึกจิว้ถังซู ภาคดนตรี (บันทึกราชวงศถังเกา) บันทกึไววา “จู  หนาทรงสี่เหล่ียม แตละ

ดาน กวาง 2 นิว้กวา ประกอบกัน มีรู มีไมตีตรงกลาง เคาะใหเกิดเสียงดนตร”ี 
จากหลักฐานบันทึกเอกสารโบราณ และหลักฐานโบราณวัตถุที่สืบทอดมาแตสมัยราชวงศ

ชิงทําใหเราทราบวา  จู รูปรางทรงลังส่ีเหล่ียม ดานบนปากกวาง ดานลางสอบแคบ  ใชไมตีผนังดาน
ในใหเกดิเสียง  ใชเพื่อตีบอกการขึ้นตนเพลง และจบเพลง ใชในวงดนตรีช้ันสูงในราชสํานัก  

 
   柷 是古代打击乐器，方形，以木棒击奏，用于宫廷雅乐，表示乐曲开始。 

  古代打击乐器，在先秦的文献中，多次提到敔和柷这两种乐器，它们属于

“八音”中的木类乐器。 

据《尚书. 益稷》记载：“合止柷敔。”郑玄注：“柷，状如漆桶，而有

椎，合乐时投椎其中而撞之。”可见，在乐曲的开头和结尾使用柷和敔。 

《诗经·周颂·有瞽》：“鞉磬祝圉”。《毛传》（西汉毛亨《毛诗故训

传》）载“鞉，鞉鼓也。祝，木空也。围，楬也”。祝假借为柷字。 

东汉许慎《说文解字》：“柷，乐木空也，所以止音为节”。 

《旧唐书·音乐志》：“柷，……方面各二尺余，傍开员孔，内手于中，

击之以举乐”。 

根据文献及清代传世柷的实物可知，柷形如方形木箱，上宽下窄，用椎

（木棒）撞其内壁发声，表示乐曲即将起始，用于历代宫廷雅乐。 
 
 
เคร่ืองตีจําพวกกลองของจีน 
ประวัติความเปนมาของกลอง  
  กลอง ภาษาจนีออกเสียงวา “กู” มีปรากฏมาตั้งแตสมัยบรรพกาล  นับแตสมัยฮ่ันเปนตนมา  
รูปลักษณของกลองมีมากมายหลากหลาย เปนที่นิยมใชอยางแพรหลายทั่วไป  
   กู หรือกลอง มีมาตั้งแตสมัยบุพกาล เรียกชื่อวา ถูกู (กลองดิน)  จึงสันนิษฐานไดวาลําตัว
กลองในยุคแรกนาจะทําจากดินเผา ตกทอดมาจากการที่หวงตี้ทําศึกกับชือโหยวท่ีเมืองจวัหลู  
ปราชัย 9 สมรภูมิ ตอมาไดรับการสอนจากสตรีชาวหยวนใหสราง “กลองหนังววั” 80 ใบ ล่ันหนึ่ง
ไมดังไป 500 ล้ี ล่ันรัวดังไป 3,000 ล้ี ใชเสียงกลองลั่นพลังอํานาจทหารหาญราญศึก จนในทีสุ่ดก็
สามารถสังหารชือโหยวไดสําเร็จ            
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  สมัยโบราณภาษาจีนมีคําเรยีกชื่อสัตวในตาํนานอยูสองคาํ คือ “ขุย และ ถัว” เปนคําที่ใช
เรียกไดทั้งววัและจระเข  จากบันทกึกลาววา “ขุย รูปรางเหมือนววั ใหญเทาสระน้ํา สะเทิน้น้ํา
สะเทิ้นบก ฤดูฝนทุกปจะคาํรามเสียงอันนาสะพรึงกลัว”  ในคัมภีรซานไหจิง (คมัภีรภูสมุทร) มี
บันทึกไววา “สระสายฟามีเทพสถิต ทอนบนเปนมังกร หัวเปนคน ตีกลางตัวจะเฟองฟู”  สัตวใน
เทพนิยายที่ช่ือ “ขุย” นี้คนโบราณนับถือวาเปนเทพอัศนแีละเทพแหงคีตดนตร ี
  ความจริงแลวสัตวที่มีช่ือวา “ถัว” ก็คือจระเขนั่นเอง ถัวกูก็คือกลองที่ขึงหนาดวยหนงัจระเข  
ในป 1978 มีการขุดคนทางโบราณวัตถุทีว่ัดเซียงเฝนถาว มณฑลซานซี พบกลองหนังจระเขที่มีอายุ
ราวปลายยุคหนิใหม มีอายุราว 4,000 ป  ตวักลองทําจากไม  ดานนอกวาดลวดลายตางๆ ขึงหนาดวย
หนังจระเข  สูงประมาณ 1 เมตรเศษ เสนผาศูนยกลาง 0.4 เมตร หนาอีกดาน เสนผาศูนยกลาง 0.5 
เซนติเมตร ตอนที่ขุดออกมา หนากลองยุยสลายแลว แตภายในลําตวักลองยังคงพบเศษ และรองรอย
ของหนังจระเขหลงเหลืออยู  
  นับแตสมัยซางเปนตนมา กลองมรูีปแบบหลากหลายมากขึ้น ในป 1977 การขุดคนทาง
โบราณคดียุคราชวงศซางตอนปลายถึงตนราชวงศโจวตะวนัตก ที่เมอืงฉงหยาง มณฑลหูเปย พบ
กลองโลหะ  คาดวาเลียนแบบมาจากกลองหนังจระเข  รูปทรงคนโท  วาดลวดลายชดัเจน สวยงาม   
ป 1960 และป 1975 การขุดคนทางโบราณคดี ที่เนนิเสียงหยวิน และเขื่อนฉูสีโหยง    มณฑลหยวนิ 
หนาน พบโบราณวัตถุเปนกลองโลหะยุคจานกวอ 16 รายการ นับเปนกลองโลหะของชนกลุมนอย 
ที่มีอายุเกาแกที่สุดเทาที่มีอยูในปจจุบนั  
    ตอมากลองมีพัฒนาการมากขึ้น มีการสรางชั้นวางกลอง ฐานกลองเปนรูปทรงตางๆ  การ
ประดับประดาลําตัวกลองดวยขนนก  การใชหนังสัตวอ่ืนๆ ขึงเปนหนากลอง  เชนกลองที่ทําฐาน
วางเปนรูปเสือ รูปนกที่ขุดพบจากสุสานฉูหมายเลข 1  นอกจากนี้ยังมกีลองแขวนทีขุ่ดไดจากสุสาน
เจิงโหวอ่ี เปนตน     

กลอง ถือกําเนิดมาตั้งแตยุคบุพกาล นับตั้งแตยุคฮ่ันเปนตนมา รูปรางของกลองมีความ
หลากหลาย  และใชอยางกวางขวางในหลาย ๆ รูปแบบ  เปนที่นิยมแพรหลายทั่วไป 

วงปกลองที่เกดิขึ้นในยุคฮั่น  ทําใหกลองมีบทบาทที่สําคัญขึ้นมาก  คริสตศตวรรษที่ 4  
ปรากฏมีกลองชนิดตางๆ เกิดขึ้นมากมาย เชน กลองเอว กลองหนีบ กลองเผาเจี๋ย  กลองตาปูเปนตน 

ในวงเครื่องเกาของราชวงศสุย และวงเครื่องสิบของราชวงศถังใชกลองหลากหลายชนิด
มาก เชน กลองเจี๋ย กลองเหยยีน กลองตูถาน กลองเหมาหยวน กลองตาซี  กลองจีโหลว  กลอง
เหลียนและกลองฝูเปนตน  ในยุคนี้จึงเกิดศลิปนนักล่ันกลองขึ้นมากมาย 

ถึงสมัยซง กลองมีบทบาทสําคัญที่ขาดเสียมิไดในดนตรีทุกชนชั้น   ในยุคเดียวกนันี้เอง 
บริเวณทางตะวันออกเฉยีงใตปรากฏมีกลองของชนกลุมนอยกลุมหนึง่เปนที่นิยมแพรหลายมาก ช่ือ 
กลองชงกู หรือ หนาวกู  เปนกลองที่เวลาบรรเลงตองใชโคลนแดงพอกที่หนากลองแลวตี เปนกลอง
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ประจําเผาของชนเผาเยา นับจากสมัยหมิงและชิงเปนตนมา การดนตรีของชนเผาและดนตรีพื้นเมือง
ตางๆรุงเรืองมาก เครื่องจังหวะอยางกลองก็พัฒนาขึ้นตามไปดวย 

ในสมัยโบราณ กลองมีบทบาทหนาที่หลายอยาง ไมวาจะเปนการบรรเลงในพิธีบูชาอัน
ศักดิ์สิทธิ์  หรือการบรรเลงเพื่อการรื่นเริง ใชเปนสัญลักษณแสดงถึงพลังอํานาจในการออกศึก
สงคราม  ถือเปนอาวุธอยางหนึ่ง  นอกจากนี้ยังใชเปนเครื่องบอกเวลา รวมถึงตั้งไวหนาศาลเพื่อให
ประชาชนตีกลองรองทุกขอีกดวย  คนโบราณนิยมเสียงกลองวาเปนเสียงที่มีความเอิกเริก ยิ่งใหญ  
เมื่อสังคมพัฒนาเจริญมากขึน้ บทบาทหนาที่ของกลองก็ใชกวางขวางมากขึ้น การดนตรี การละคร 
การละเลน การแขงขัน การเฉลิมฉลองลวนตองมีเสียงกลองเปนสวนประกอบสําคัญทั้งส้ิน  

  
中国鼓类乐器 
鼓的历史 
    鼓出现在原始时代。自汉以来，鼓的形制多样，用途甚广，广泛流传。 

  鼓：在原始时代已有，叫做“土鼓”，鼓框可能由陶土制成。另有一种鼍

鼓，相传黄帝在征伐蚩尤的涿鹿之战中，曾九战不胜，后受元女之教，造“夔

牛鼓”80 面，一震 500 里，连震 3,00O 里，以鼓声大壮军威，终于擒杀了蚩

尤。 

夔与鼍古文相通，据记载，夔其状如牛，居于大泽，水陆两栖，每到雷雨

季节便发出令人振憾的吼叫，《山海经. 大荒东经》有：“雷泽有神，龙首人

头，鼓其腹而熙。”夔被先民奉为雷神和音乐之神。 

其实夔就是鳄鱼，鼍鼓就是用鳄鱼皮作膜面的鼓，1978 年，在山西襄汾陶

寺遗址发现一新石器时代晚期的鼍鼓实物，距今 4,000 多年，鼓腔用树干制

作，外施彩绘，鳄鱼皮蒙面，高约一米，径一端 0.4 米，另一端 0.5 米，出土

时蒙面已朽，但鼓腔内仍可见散落的鳄鱼皮。 

自商代后，鼓有多种形制，1977 年在湖北崇阳出土一件晚商至西周早期的

铜制贲鼓，可能是仿牛皮制作，形如贲字，鼓面条纹清晰，工艺精美。 

1960 年和 1975 年，在云南祥云大波那和楚雄万家坝出土了 16 件战国时期

的铜鼓，这是迄今所见年代 早的少数民族铜鼓。 

后来发展到鼓身下有鼓座，鼓身上有羽毛作为装饰，以动物皮革作为膜

面，有代表性的实物如湖北江陵望山一号楚墓的虎座鸟架鼓。曾侯乙墓也出土

悬鼓。 
鼓出现在原始时代。自汉以来，鼓的形制多样，用途甚广，广泛流传。  

在汉代兴起的鼓吹乐中，鼓占有非常重要的地位。公元 4世纪时，又有腰 

鼓、齐鼓、羯鼓、达卜等流行。 

 隋九部乐和唐十部乐中所用到的就有节鼓、檐鼓、都昙鼓、毛员鼓、答腊

鼓、鸡娄鼓、连鼓和桴鼓等 10 余种，此时并出现了一批优秀的鼓乐演奏者。 

  宋时在民间某些器乐合奏或供统治阶级享乐的教坊乐部中，鼓都是必不可

少的。同时在西南少数民族地区又有铳鼓流行，明清以来，随着戏曲及其他民

间音乐的进一步繁荣，鼓类乐器也相应地得到了发展。 
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  在古代，鼓不仅用于祭祀、乐舞，它还是打击敌人、驱除猛兽的号角和武

器，并且是报时、报警的工具。古代常把鼓作为一项 隆重的礼仪。随着社会

的发展，鼓的应用范围更加广泛，民族乐队、民间器乐合奏、各种戏剧、曲

艺、歌舞、喜庆集会和劳动竞赛等，都离不开鼓类乐器。 

 

ประเภทของกลอง 鼓的种类  
  กลองของจีนในปจจุบันมีรูปแบบ ลักษณะแตกตางกันมาก แบงไดเปน现代中国鼓类乐

器多种多样，细分为：  
   腰鼓 เยากู (กลองเอว)  
   狼涨  หลางจาง (กลองยาว) 
   羯鼓 เจี๋ยกู (กลองเผาเจี๋ย)   
   渔鼓 หยวีกู  (กลองประมง)  
   点鼓  เตี๋ยนกู  (กลองเคาะ) 
   同鼓 ถงกู  (กลองตุม)  
   排鼓      ผายกู (กลองแถว)  
   战鼓      จานกู (กลองศกึ) 
   花盆鼓 ฮวาเผินกู  (กลองกระถาง) 
   大堂鼓 ตาถังกู (กลองทองพระโรง) 
   书鼓   ซูกู  (กลองขับลํา)   
   板鼓    ปานกู (กลองกระดาน)   
   琴鼓 ฉินกู (กลองพณิ) 
 

กลองหลางจาง狼涨  

 

  กลองหลางจาง  เรียกอกีชื่อวา กลองหลางกู นยิมแพรหลายแถบมณฑลฝูเจี้ยน  เดมิทีเปน
กลองในกลุมกลองเอวแคบ  รูปรางเหมือนกับกลองยาวของเกาหลี  และกลองเฟงกูของชนกลุมนอย
เผาจวง  ลําตัวกลองทําดวยไม  ความยาว 70 เซนติเมตรโดยประมาณ  ตรงกลางคอดเล็ก ปลายทัง้
สองดานเปนสวนของปากกลองบานกวางออก ภายในกลวงทั้งลําตัว หนากลองทั้งสองดานขึงดวย
หนังววั  เสนผาศูนยกลางหนากลอง 30 เซนติเมตร ใชหวงโลหะเปนตัวยดึหนากลอง  ใชเชือกขงึ
ร้ังหนากลองทัง้สองดานเขาดวยกัน  ใชไมหรือมือตีกลอง  นิยมบรรเลงในวงดนตรพีื้นเมือง “หลง
ชุย” ของมณฑลฝูเจี้ยน วงดนตรีฝูโจวสือฟาน และใชประกอบการแสดงอุปรากรพื้นเมืองฮกเกี้ยน  
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  狼涨：又名“狼鼓”。流行于福建地区。狼涨源于古代细腰鼓类乐器，

形制与朝鲜族长鼓、壮族蜂鼓相似。鼓身木制，全长约 70 厘米左右，中部细

小，两端粗大而中空，两面蒙牛皮，鼓面直径 30 厘米左右，鼓皮装于金属圆环

上，由绳索穿系绷紧。用木棰敲击或用手拍击发音，用于福建地区“笼吹”、

“福州十番”等器乐合奏和 闽剧伴奏。 

 

กลองเตี๋ยนกู 点鼓 
 
  กลองเตี๋ยนกู  เรียกอีกชือ่วา หวายกู นิยมแพรหลายแถบเมืองซูโจว หนานจิงในชวง
คริสตศตวรรษที่ 16  รูปรางกลมแบน  ขอบกลองทําจากไมเซอมูหรือไมเนื้อแข็งชนิดอืน่ๆ  
สวนกลางปองขึ้นเล็กนอย ริมขอบกลองต่ําลง  เสนผาศูนยกลางกลอง 18 เซนติเมตร หนากลองขงึ
ดวยหนังววัทั้งสองดาน ใชหมุดย้ําขอบหนังกับตัวกลองใหแนน ไมตีทําเปนดามยาว เรียว ทําจาก
ไมแดงหรือไมไผ  
 การบรรเลง ผูตีวางกลองในแนวตั้งไวบนเขาขวา  หนัหนากลองไปดานหนา  ใชอุงมือขวา
ประคองกลองดานบนใหมั่น  ใชนิ้วหวัแมมือ นิ้วช้ี นิ้วกลาง นิ้วนางตกีระทบบริเวณริมกลอง  สวน
มือซายถือไมตีเปนจวัหวะ  ใชประกอบการบรรเลงกลองสิบหมู  การขบัเพลงคุนซาน  เวลาบรรเลง
จะตีจังหวะละครั้งเพื่อเปนการควบคุมจังหวะการขับลํา  
  

点鼓：又称“怀鼓”。16 世纪初就已流行于苏南地区。呈扁圆形，鼓框用

色木等硬质木材制作，中间微高，边缘渐低，鼓腔直径约 18 厘米，两面蒙以牛

皮，用密排鼓钉绷紧。鼓棰用红木或竹制成，称为签子。 
演奏时，奏者将鼓的一边直立在右膝上，鼓的一面朝前，右手腕部压住鼓

的上方边缘，使之固定，同时用右手的拇指、食指、中指和无名指执鼓棰敲

击。左手持板击节。用于“十番鼓”器乐合奏或昆曲清唱伴奏，一般是每拍敲

一下，起掌握节奏作用。   

กลองเอว腰鼓  

 

  กลองเอว ตํานานกลาววามีพัฒนาการมาจากกลองเผาเจี๋ย  เร่ิมเปนที่นิยมแพรหลายใน
คริสตศตวรรษที่ 4  ในสมัยถังใชกลองเอวในกจิกรรมตางๆ กัน จึงมีช่ือเรียกตางกนัไปดวย ที่เรียกวา
กลองเอว เพราะเวลาตจีะแขวนไวที่เอว บางเรียกวา เจิ้งกู (กลองตรง) หรือเรียกวาเหอกู (กลองคู)  
ในสมัยหมิงและชิง การละเลนพื้นเมืองหลายแหงลวนนิยมใชกลองเอวประกอบ เชน ฟงหยางฮวากู 
(กลองดอกไมฟงหยาง)  ฮวากูเติง (โคมไฟกลองดอกไม) ฮวากูซ่ี (ละครกลองดอกไม)  ลวนใช
กลองเอวประกอบทั้งส้ิน และเริ่มพัฒนารปูรางเปนมาตรฐานอยางในปจจุบัน 
  รูปรางกลองเอวเปนรูปทรงกลมรี อวนกลาง ปลายทั้งสองดานคอด  ปากทั้งสองขางขึงดวย
หนัง ลําตวักลองฝงหวงสองวง เปนที่สําหรับรอยเชือกแขวนไวที่เอว มือสองขางถือไมตีสลับกัน
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เปนจังหวะ มีเสียงดังกังวาน ใชเปนทั้งเครื่องใหจังหวะและเปนอุปกรณในการเตนรําในคราว
เดียวกัน สรางบรรยากาศครึกครื้น สนุกสนานรื่นเริง  
  腰鼓：相传由羯鼓演变而来，公元四世纪开始流行，唐代腰鼓因演奏中

的作用不同，称为“正鼓”或“和鼓”。明代以来，“凤阳花鼓”、“花鼓

灯”和淮北“花鼓戏”中多用到腰鼓，并逐渐演变为现在的形式。 

  腰鼓形似圆筒，两端略细，中间稍粗，两端蒙皮，鼓身有两支铁环，用带

子悬挂在腰间，两手各执一木槌敲打，腰鼓无固定音高，音响清亮，既可用作

伴舞乐器，也可作为舞蹈道具，表现欢快热闹的情景，是腰鼓队的主要乐器。 

 

กลองเจี๋ยกู羯鼓  
 

  กลองเจี๋ยกู  เดิมทีเปนที่นิยมแถบภาคตะวันตกของจีน เผยแพรเขาสูตอนกลางของประเทศจนี
ในยุคหนานเปย  ในสมัยถังเปนเครื่องดนตรีที่มีความสําคัญมาก ลําตัวกลองวางไวบนชั้นไมตาม
แนวขวางกับผูตี  ใชไมตกีลองทั้งสองหนาใหเกิดเสียง  สามารถตีจังหวะรวัไดอยางรวดเรว็ ถือเปน
เครื่องดนตรีหลักที่สําคัญที่สุดในวงดนตรีกยุจือ (กุยจือเปนชื่อเมืองโบราณทางภาคตะวันตกของจีน  
ปจจุบันคือเขตปกครองตนเองเวยอูร  ภาษาบาลีเรียกชื่อเมืองนี้วา Kucina)  ในสมัยราชวงศถัง พระ
เจาถังเสวียนจงเชี่ยวชาญการตีกลองเจี๋ยกูมาก เวลาซอมแตละครั้ง ตีกลองแตกไปหลายใบ  

 

   羯鼓：原流行于西域地区，南北朝时传入中原，大约于公元四世纪时开始

流行。唐时成为主要演奏乐器，演奏时一般横放在木座上，用两根鼓杖敲击，

速度可以很快。是当时龟兹乐队的特性乐器之一。唐玄宗擅击羯鼓，练习时敲

坏的羯鼓就有四大柜。 
 

กลองประมง渔鼓 

 

    กลองหยวกูี  เรียกอกีชื่อวา “จูกู” (กลองไมไผ) หรือ “เตาถง”  เครื่องดนตรีชนิดนี้มีมาตั้งแต
สมัยซงใต  กลองหยวกีูในปจจุบันทําจากกระบอกไมไผ มีขนาดความยาว 65 – 100 เซนติเมตร 
เสนผาศูนยกลาง 13 เซนติเมตร ปลายกระบอกคลุมดวยหนังหมหูรือหนังววั เวลาบรรเลงมือซายถือ
กลอง มือขวาตี เปนเครื่องดนตรีประกอบศิลปะการแสดงพื้นเมืองหลายชนิดเชน เตาฉิง(เพลงเตา)  
หยวีกู (เพลงหยวกีู) และจูฉนิ(ระนาดไมไผ)    
   

  渔鼓：渔鼓又称“竹琴”或“道筒”，南宋时已有这种乐器。现代使用

的渔鼓，是在长 65～100 厘米、直径 13 厘米左右的竹筒上，一端蒙以猪皮或羊

皮而成，演奏时，左手坚抱渔鼓，右手拍击，是民间曲艺“道情”、“渔鼓”

和“竹琴”的主要伴奏乐器。 
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กลองถงกู 同鼓 
 
 กลองถงกู  เปนกลองขนาดใหญที่นิยมใชแพรหลายทั่วไป  จัดเปนหนึง่ในกลองถังกู (กลอง
ทองพระโรง)  นิยมแถบเมืองซูโจว หนานจิง  กลองถงกูรูปทรงกระบอกปองกลางรอบเอว สูง 60 
เซนติเมตร  นยิมทําจากไมชุนมู (ไมตนสวรรคจีน) ไมเซอ  ไมฮวา หรือไมหยาง ขึงหนาดวยหนังวัว
ทั้งสองขาง เสนผาศูนยกลางหนากลองยาว 50 เซนติเมตร กลางลําตัวกลองฝงหวง 3 หวง  ใชรอย
สายยึดกับชั้นวาง หรือใชแขวน 
 การบรรเลง จะวางกลองไวบนชั้นไมสามขา  ใชไมตสีองดาม ทําจากไมแดงหรือไมเนื้อ
แข็งชนิดอื่น ๆ  ใชบรรเลงประกอบดนตรี การแสดง การละเลนพื้นเมือง รวมไปถึงเทศกาลรื่นเริง
ตางๆ  บรรเลงรวมกับโหมงและกลองอื่นๆ เพื่อสรางบรรยากาศครึกครื้น ในการบรรเลงประกอบวง
กลองโหมงสามารถใชวิธีแขวนกับตวัผูบรรเลง  การตีมีวิธีการและจังหวะที่หลากหลาย เชน ตีเดีย่ว 
ตีคู ตีรัว ตีกด ตีกลางหนากลอง ตีริม ตีขอบ ตีไลรัวจากใจกลางกลองขยายออกริมเปนตน เทคนคิ
วิธีการตีที่แตกตางกันนี้สามารถใหเสียงที่มอีารมณความรูสึกที่แตกตางกันมากมาย 
 ในวงกลองประสมสิบหมู ช่ือภาษาจนีเรียกวา “สือฟานกู” หรือเรียกอีกชื่อวา “สือฟานหลัว
กู” (วงกลองโหมงสิบหมู) กลองถงกูและกลองปานกูใชผูบรรเลงคนเดียวตกีลองสองใบ  วิธีการตี
ลํ้าลึกยิ่งนัก จงัหวะหนกัหนวง แผวเบา รัวกระชั้น จนเปนจังหวะทีเ่ปนแบบแผนของการตีกลองที่มี
ความเปนเอกลักษณเฉพาะตัว 
 

同鼓：民间流传的较大型的鼓类乐器。堂鼓之一种。广泛流行于苏南一

带。同鼓的鼓身呈桶形，中间略宽，鼓高约 60 厘米，多用椿木、色木、桦木或

杨木制作，两面蒙以牛皮，鼓面直径约 50 厘米。鼓身中部装有 3 个鼓环，用以

穿系鼓带或作悬挂之用。  
演奏时，将同鼓悬空挂于木制三脚架上，以红木或其他硬质木料制作的

双棰敲击。用于民间器乐合奏、舞蹈、戏曲伴奏和喜庆节日里群众性的锣鼓

队。在锣鼓队行进时可系带悬挂在身上演奏。奏法有单打、双打、滚击、闷击

等技巧。敲击鼓心、鼓边、鼓框，由鼓心逐渐向鼓边去奏，或由鼓边逐渐向鼓

心敲击，均可取得不同的音色变化。 
         在器乐合奏“十番鼓”、“十番锣鼓”中，同鼓与板鼓由一人兼奏，击鼓

技巧尤为繁复，用轻重击、轻重滚、连滚带击或多种奏法的交互组合使用，可

以演奏出风格迥异的鼓段（或称“鼓牌子”）。 
 

          กลองผายกู 排鼓 
 

กลองผายกู  หรือกลองชุด เปนกลองที่สรางขึ้นใหมที่สุดของจีน  นับจากหลังจากยุค
ปลดปลอยเปนตนมา ชางผลิตเครื่องดนตรีของจีนไดศกึษาวจิัยเครื่องดนตรีทั้งในและตางประเทศ
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มากมาย  และสรางกลองชุดขึ้นมาโดยไดรูปแบบมาจากกลองตาถังและกลองเอว รูปรางสวยงาม 
เสียงที่ไดไพเราะหลากหลาย  แตยังคงเอกลักษณเสยีงดนตรีของจีนไว เปนที่นิยมชมชอบในวงการ
ดนตรีจีนทัว่ไป ใชประกอบการบรรเลงเครื่องดนตรีอ่ืนๆ ใชประกอบการละเลนพื้นเมือง การเตนรํา 
ตลอดจนในสถานบันเทิงสมัยใหมก็นยิมใชบรรเลงดนตรีปจจุบันดวย 

กลองชุดปกตแิลวประกอบดวยกลองขนาดเล็กใหญที่มีเสียงสูงต่ําตางกันจํานวน 5 ใบ  
เสนผาศูนยกลางหนากลองบนลางเทากันทัง้สองหนา ตรงกลางลําตัวอวน กลองแตละใบมีเสียง 2 
เสียงตางกัน กลอง 5 ใบสามารถตีเสียงที่แตกตางกันไดถึง 10 เสียง   ที่หนากลองแตละหนามีชุด
ปรับเสียง ซ่ึงสามารถปรับไดส่ีถึงหาเสียง และยังสามารถปรับเสียงตามความตองการใชงานไดอีก
ดวย  ตวักลองวางไวบนชั้นที่ทําขึ้นเปนพิเศษ ดานบนเปนแองวางกลอง ดานลางทําเปนขาสามแฉก 
สามารถยกสูง หดต่ําได  ในการบรรเลงจะวางกลองเรียงเปนหนาเดียว  หรือเปนรูป   八  บางตั้ง
เปนรูปครึ่งวงกลม  หนากลองเอียง 15 – 45 องศาหา ผูตีสามารถยืนตี นั่งตี  ตีขาง ตเีอียง  สามารถตี
รัว ตีสลับกลองแตละตวัได  

เสียงกลองชุดใหความรูสึกรอนแรงฮึกเหิม หนักแนน  เสียงต่ําและกลางฟงดูยิ่งใหญมีพลัง 
อันเปนเอกลักษณของเสียงกลองตาถัง ซ่ึงกลองชุดยังคงรักษาไวไดเปนอยางดี  แตขณะเดียวกนักย็งั
มีเสียงนุมนวล ฟงสบาย  ดวยเหตุที่มเีสียงที่หลากหลาย จึงเหมาะอยางยิ่งในการนําไปใชในวงดนตรี
พื้นเมืองขนาดใหญ  เหมาะสําหรับการบรรเลงเพื่อสรางบรรยากาศที่ครึกครื้น โออา ยิ่งใหญและเรา
รอน  

 

        排鼓：我国鼓类乐器中的新品种，解放后，我国乐器工人和音乐工作者，

总结国内外鼓类乐器技术经验，根据民间常用的中型堂鼓和腰鼓改革而成，造

形美观，音色丰富多变，具有民族风格，已成为民族乐队中的重要乐器，广泛

用于器乐合奏、地方戏曲和歌舞伴奏。在一些歌舞厅经常看到的”架子鼓“也

就是排鼓。  
  排鼓一般由 5 个大小不同、发音高低有别的鼓组成一套。每个鼓的两面外

径相同而内径不一，可发出两个音高不同的音，共可发出 10 个不同的音。鼓的

两面都装有调音设备，调音的幅度一般可达四度或五度，并可根据实际需要进

行定音。鼓身固定在一个特制的鼓架上，鼓架上端为 U 型的叉架，中间为套管

制成的立柱，下端为三角架。立柱可上下伸缩，以使鼓身随着演奏者的需要升

降，鼓身装在叉架上，便于翻转进行音高选择。演奏时，排鼓多摆成一字形、

八字形、半圆形或弧形。鼓面可倾斜 15～45 度，可供立击、坐击、侧击或斜

击，可以进行拍击、轮击和交叉击等。 
排鼓发音激烈、跳荡，中、低音宽厚雄伟，高音坚实有力，既保持了堂鼓

的风格，又具有圆润、抒情的特点。由于具有不同音高、音色及轻重的变化，

所以 适于大型民族乐队使用及鼓乐独奏，是一种色彩性的乐器。除可集群使

用外，还可根据不同的需要，选择其音色和性能，单独抽出来用于地方戏曲和

器乐合奏。它善于表现热烈欢腾的情绪，有丰合多彩的音响效果。 
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กลองจานกู 战鼓 
 

กลองจานกู  รูปรางภายนอกเหมือนกับกลองใหญ  แตลําตัวกลองเตีย้และสั้นกวา จึงมีช่ือเรียก
อีกอยางวา “กลองแบน” ภาษาจีนออกเสียงวา เปยนกู  มีเสียงต่ํากวากลองถังกู แตกองกังวานกวา ใน
อดีตใชเปนเครื่องดนตรีในศาสนา  ป ค.ศ. 1723 คือชวงที่สรางพระราชวังยงเหอ  ไดเก็บรักษากลอง
แบนไว 1 ลูก หนากลองขนาดกวาง 1 มตร ลําตัวสูงเพียง 20 เซนติเมตร  ปจจุบันใชประกอบการ
ดนตรี การละเลน เตนรําพื้นเมือง รอบกองไฟ  กายกรรม และวงโหมงกลอง   

战鼓：外形与大鼓相似，仅鼓身较低矮，故又有“扁鼓”之称。发音比堂

鼓低，但很响亮。过去曾用于宗教音乐，在 1723 年建立的北京雍和宫里，藏有

一面直径 1 米左右，鼓身仅高 20 厘米的扁鼓。如今主要用于民间器乐合奏、舞

蹈、灯会、杂技团和锣鼓队。 

กลองฮวาเผินกู花盆鼓 
 

 กลองฮวาเผินกู  ดวยรูปรางที่มีหนากลองกวาง ปลายกลองแคบลักษณะคลายกับกระถาง
ดอกไม จึงตัง้ชื่อกลองนี้วา “กลองกระถางดอกไม”  (คําวาฮวาเผนิในภาษาจีนหมายถึงกระถาง
ดอกไม) บางก็เรียกอกีชื่อหนึ่งวา “หนานถังกู” นอกจากนี้ยังมบีางแหงที่รูปรางเหมือนอางจึง
เรียกชื่อวา “กลองอาง” ก็มี (ภาษาจีนออกเสียงวา กังกู) ปจจุบันนยิมใชประกอบการแสดงงิ้วปกกิ่ง 
การระบํา ละเลนพื้นเมืองทัว่ไป และใชประกอบการบรรเลงเครื่องดนตรีตางๆ 
 ลําตัวกลองสูง 60 เซนติเมตร หนากลองดานบนมีเสนผาศูนยกลาง 57 เซนติเมตร  สวน
หนากลองดานลางเล็กลงครึ่งหนึ่ง มีเสนผาศูนยกลาง 28.5 เซนติเมตร รอบลําตัวกลองวาดรูปศิลปะ
พื้นบานดวยสีทอง กลองวางไวบนชัน้ทําดวยไมที่มีรูปรางเหมือนกับลําตัวกลอง นิยมทําจากไม
ชุนมู (ไมตนสวรรคจีน)  ไมหยางมู และไมหลิว  หนากลองขึงดวยหนังควาย  แตทีน่ิยมใชเปนหนัง
กลองดานบนคือหนังบริเวณหลังควาย การบรรเลงกลองกระถางดอกไมนีใ้ชไมตีลงที่หนากลอง
ดานบน เสยีงกลองทุมลึก หนักแนน  แตนุมนวลกวากลองถังกู  และยังสามารถตีใหเกิดเสียงสูงต่ํา
ตางกันไดอีกดวย       
 

花盆鼓：因鼓面大、鼓底小、状如花盆而得名。由堂鼓演变而来，也称

“南堂鼓”。由于形状似缸，还有“缸鼓”之名。现已广泛用于京剧等各种地

方戏剧和歌舞伴奏、器乐合奏及独奏。 
花盆鼓的鼓身高 60 厘米，鼓上面直径 57 厘米，鼓的下皮比上皮小一

倍，直径为 28.5 厘米，鼓身周围绘有民族风格的金色云龙图案，形象维肖，栩

栩如生。并附用特制的鼓架。鼓身多用椿、杨或柳木制作，经车旋而成。鼓皮
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用水牛皮或旱牛皮，但上面鼓皮以用牛的脊背皮为好。演奏花盆鼓时，以木棰

敲击上面鼓皮而发音，音色低沉、雄厚，比堂鼓柔和，并可奏出不同的音调。 

 

กลองตาถัง大堂鼓  
 

   กลองตาถงั  เปนกลองขนาดใหญ ลําตวักลองนิยมทําจากไมชุนมู ไมเซอมู ไมฮวามู และ
ไมหยางมู  เนื่องจากหนากลองมีความกวางมาก นิยมใชหนังควายขึงหนากลองทั้งสองหนา  หนา
กลองทั้งสองดานมีขนาดเทากัน การบรรเลงวางกลองไวบนขาตั้งที่ทาํดวยไม ใชไมกลองที่ทําดวย
ไมเนื้อแข็งตใีหเกิดเสียง เสียงกลองโออา ยิ่งใหญ ทุมลึก ใชบรรเลงวงดนตรีตางๆ การเตนรํา และ
การแสดงพื้นบานทั่วไป และที่สําคัญใชเปนกลองหลักชิน้หนึ่งในวงโหมงกลอง 

ในสมัยโบราณ กลองที่มีขนาดใหญมีไวสําหรับตีบอกเวลา ใชในการบูชา พิธีกรรมและ
การทหาร กลองที่ใชตีบอกเวลาเรียกชื่อวา “เจี้ยเฉนิกู” (กลองเฝาอรุณ) มักตั้งไวบนหอกลองสูง  
ดังเชนกลองทีอ่ยูบนหอกลองที่ปกกิ่งสรางในสมัยราชวงศชิง ใชเพื่อตีบอกเวลามาตรฐาน 
เสนผาศูนยกลางหนากลอง 1.5 เมตร ดวยขนาดของกลองที่มีขนาดใหญนี่เอง จึงไดรับขนานนามวา 
“ราชาแหงกลอง”  การบอกเวลาในทุก ๆ ช่ัวยามในเวลากลางคืน เสียงกลองบนหอกลองรัวดัง
กระหึ่ม  เสียงต่ําทุมและหนักแนนของกลองดังกึกกองไปทั่วทั้งเมือง จนกระทั่งป 1915 เกดิมี
นาฬิกาขึน้ใชบอกเวลา  หอกลองและกลองจึงกลายเปนเพียงตํานานและพิพิธภณัฑที่รอคอยการมา
เยือนของผูคนเทานั้น ทีแ่ทนฟาเทียนถาน ณ กรุงปกกิ่ง  ก็มีกลองใหญที่สรางขึ้นในสมัยราชวงศชิง
เก็บรักษาไว  ขนาดกลองมหีนากวาง 1.5 เมตร สูง 2 เมตร  ใชตีในพระราชพิธีบวงสรวงของฮองเต
เทานั้น 

ไมกลองทําจากไมเนื้อแข็งดามใหญ  การบรรเลงใชไมตีลงบนหนากลอง ตีลงกลางหนา
กลองใหเสียงต่ําและหนัก  หากตีเขาขอบไปเรื่อยๆ เสียงจะคอยๆ แหลมขึ้นแตแข็งแกรงและหนกั
แนน  ดวยเหตุนี้การบรรเลงกลองใหญชนิดนี้จึงใชวิธีการตีหลายๆ จดุเพื่อสรางเสียงที่หลากหลาย 
วิธีการตีก็มหีลายรูปแบบ เชน ตีเดี่ยว ตีคู ตีรัว ตีเก็บ ตกีด ตีอุด ตีเขยาเปนตน หนากลองที่มีขนาด
ใหญสามารถตีเสียงตั้งแตเบาจนถึงหนกัไดอยางชัดเจน แสดงออกถึงพลังอันมหาศาล สราง
บรรยากาศและประกาศศกัดากองกังวานไกล เสียงกลองกลมกลืนกับเครื่องดนตรีและวงดนตรีอ่ืนๆ 
ไดอยางดี ใชเติมเต็มเปนเครือ่งดนตรีกลุมเสียงต่ําในวงดนตรีขนาดใหญ สามารถใชล่ันบรรเลงเดี่ยว
ก็ได และในการแสดงละครยังใชเปนเสียงสัญลักษณแทนเสียงฟาผา และพลุไฟดวย  

 
大堂鼓：鼓类乐器中形体较大者，多使用椿木、色木、桦木和杨木等制

作鼓身，因鼓面较大，鼓皮多使用水牛皮。在鼓身上下蒙以两块面积相同的牛

皮而成，平常置于木架上用两个鼓捶演奏。大鼓发音低沉而雄厚，主要用于器

乐合奏、舞蹈和戏曲伴奏，也是锣鼓队中的主要乐器。   
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古代，大鼓多用于报时、祭祀、仪仗或军事。作为报时的大鼓又称“戒

晨鼓”，常放置在城池的鼓楼之上。北京鼓楼上的大鼓制于清代，是专门作为

公共报时用的。鼓面直径达 1.5 米，曾有“鼓王”之称。每到夜间报更时分，

钟鼓楼上钟鼓齐鸣，低沉的鼓声传播全城。直到 1915 年钟表普遍使用后，它才

成为供人们观赏的文物。在北京天坛，也藏有一面清代制造的大鼓，面径 1.5
米，高约 2 米，是过去皇帝祭天时才使用的。 

大鼓由两根较粗的木棰敲击发音，鼓的中心发音较低而深厚，越向边缘声

音则越高而坚实。由于从中心到边缘各圈的音色不同，演奏时可利用这些变化

来丰富它的表现力。演奏方法有单击、双击、顿击、闷击、压击、摇击和滚奏

等。大鼓鼓面较大，音量能从很弱到很强，力度变化很大。对情绪和气氛的渲

染能起很大的作用。音响能与乐队融合，可加强乐队的低音。它还可以独奏或

作为效果乐器使用，模仿雷声、炮声。 
 

กลองซกูู书鼓 

  กลองซูกู  ในภาษาจนีคําวา ซู แปลวาหนังสือ กู แปลวากลอง ช่ือกลองชนิดนี้ไดมาจากการ
ใชงานของกลองนั่นเอง คือใชตีประกอบการขับลํา ซูกูจึงหมายถึงกลองขับลํา รูปรางของกลองมี
รูปทรงกลมแบน ขึงหนังสองหนา หนากวาง 22 เซนติเมตร สูง 8.5 เซนติเมตร เสียงต่ํากวากลองถัง
กู แตดังกังวานกวา  ใชบรรเลงประกอบการขับลํา ซ่ึงเปนศิลปะการแสดงภาคเหนือโดยเฉพาะ และ
ยังนิยมใชบรรเลงประกอบการแสดงพื้นเมอืงในหลายๆ ทองที่อีกดวย   ใชไมตีดามยาวอันเดยีว ตี
ลงบนหนากลองใหเกดิเสียงดัง กลองซูกูวางไวบนชั้นไมที่ทําเปนขาสูง มักใชรวมกับแผนไมฮวา
หลี  ผูแสดงขับลํามือซายถือฮวาหลี มือขวาถือไมตีกลอง  
 
  书鼓：鼓身呈扁圆形，两面蒙皮，鼓面直径 22 厘米，鼓身高 8.5 厘米，

发音较堂鼓低，但很响亮，专用于北方说唱音乐“大鼓书”等各种鼓书伴奏，

也适用于各地的曲艺演唱和鼓书伴奏。用单箭演奏高 50 厘米左右，说唱演员左

手执书板或梨花片，右手执鼓箭击鼓。 
 

กลองปานกู板鼓  

 
กลองปานกู  นิยมใชบรรเลงรวมกับพายปาน (กรับ) โดยใชผูบรรเลงคนเดียวกนั มือหนึ่งตี

กลอง มือหนึ่งเขยากรับ จึงเรยีกกลองนีว้า ปานกู ตามชื่อพายปาน  นอกจากนี้ยังมีช่ือเรียกเปนอยาง
อ่ืนอีก เชน “ตันผี” หมายถงึ หนาเดยีว เนื่องจากเปนกลองที่ขึงหนังหนาเดยีว  หรือช่ือ “ปานกู” 
เพราะแตเดิมใชในละครที่เรยีกชื่อวา ซ่ีปาน ใชเปนกลองหลักนําในวงดนตรีประกอบการแสดงของ
จีน เร่ิมมีใชในสมัยราชวงศถัง ในวงดนตรชิีงเยว ในขณะนั้นเรียกชื่อวา “เจี๋ยกู” (กลองจังหวะ)  
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รูปรางกลองปานกูมีลักษณะเดนพิเศษ มีเสียงดงักังวานพัฒนาขึ้นพรอมๆกับศิลปะการ 
แสดงในสมยัหมิงและชิง  สืบทอดมาจนปจจุบัน  นิยมใชทัว่ไปในวงดนตรีประกอบการแสดง
พื้นเมืองตางๆ เชน การขับลําเพลงคุนซาน (คุนฉวี่)  อุปรากรปกกิ่ง  อุปรากรผิงจวี้  อุปรากรกวางตุง 
อุปรากรฮั่นจวี ้  เพลงขับลําเหอเปย  เพลงขับลําซานตง  เพลงขับลําสานซี  ทั้งยังสามารใชบรรเลง
เดี่ยว เชน วงดนตรีเครื่องเปา เครื่องตีของเมืองซูโจว หนานจิง  หนาที่ในวงดนตรขีองกลองชนิดนี้
คือเปนตัวนําหรือเคาะจังหวะหลักของเพลง  ใชในการแสดงงิ้วปกกิ่ง เมื่อตัวแสดงออกเวที การขับ
รอง  การเปลี่ยนฉาก นอกจากจะประโคมดวยเครื่องดนตรีอ่ืนๆแลว จาํเปนตองใชกลองปานกู เคาะ
บรรเลงรวมกับพายปาน(กรบั) เปนจังหวะลอไปกับกลอง โหมง สรางบรรยากาศและใชเปน
สัญลักษณของตัวละครแตละตัว 

ปานกูเปนกลองหนาเดยีวทีม่ีขนาดเล็ก ส้ัน ลําตัวกลองทําดวยไมเนื้อแข็ง เชน ไมเซอมู  
ไมฮวามู ไมหวายมู ไมซังมู ไมโยวมู  โดยใชไมแผน 5 แผนประกบกันเปนตวักลอง  เสนผาศูนย 
กลางหนากลอง 25 เซนติเมตร สวนที่ตีแลวเกิดเสยีงกลองคือบริเวณ 5 – 10 เซนติเมตรจากศูนย 
กลาง  อกกลองเปนรูป 八  ขอบกลองสูง 3.5 เซนติเมตร ขึงหนากลองดวยหนังวัว คลุมทั้งหนา
กลองมาจนถึงขอบดานลางของกลอง  สวนอกกลองที่ขงึหนังเปนบริเวณที่ตใีหเกิดเสียง  เสียงสูง
หรือต่ําของกลองปานกูขึ้นอยูกับขนาดของกลอง  และความตึงหรือหยอนในการขึงหนากลอง  เพื่อ
รักษาความตึงของหนัง จึงใชหมุดยึดหนงัจํานวนมาก  ดานลางของกลองยังมีเหล็กมวนยดึอกี
ช้ันหนึ่ง 

การบรรเลงกลองปานกู แขวนกลองไวบนชั้น หนากลองอยูในแนวขนานราบกบัพื้น  ใชไม
ตีทรงเรียวที่ทาํดวยหวายหรือไมไผ  บริเวณกลางกลอง ขอบกลองใหเสียงแตกตางกัน ไมที่ใชก็มี
สวนทําใหเสียงกลองที่ไดมีความแตกตางกนัดวย     

 

板鼓：常与拍板由一人兼奏而得名，并有“单皮”（一面蒙皮）和“班

鼓”（过去戏班专用）之称，是我国戏曲乐队中的指挥乐器。早在唐代（618～
907）就已用于“清乐”中，那时称为“节鼓”。 

板鼓构造独特，音色清脆。随着明、清戏曲艺术的发展。便世代相衍，

流传至今，广泛用于昆曲、京剧、评剧、越剧、汉剧、豫剧、河北梆子、山东

梆子、陕西梆子、山东柳子等地方戏曲伴奏和器乐合奏，也可以独奏（如苏南

吹打中的快板鼓）。它在伴奏或合奏中，常常居于指挥和领奏地位。在京剧音

乐中，凡人物出场、角色演唱、剧情变化，除用各种打击姿势及各种击音进行

指挥外，还与拍板一起为唱腔打节奏，给锣鼓演奏增加花点，以及烘托舞台气

氛和人物形象。  
板鼓是形体矮小的单面鼓，鼓身用色木、桦木、槐木、桑木、榉木或柚

木等硬质木料制作，由 5 块较厚木板拼合而成，鼓身直径 25 厘米，但绝大部分

是木质板面，中间振动发音的鼓面仅有 5～10 厘米，鼓膛呈八字形，鼓边高 9.5
厘米。鼓皮用牛皮，张紧于整个板面直到底边为止。蒙皮的鼓膛部分又叫“鼓

光”，是敲击发音部位。板鼓发音的高低，取决于鼓膛的大小和蒙皮的松紧。

为保持鼓皮的张力，所钉鼓钉较多，并在底部箍以铁圈。 
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演奏板鼓时，将鼓吊于木架上，使用两根藤或竹制的鼓箭敲击，不仅鼓

心、鼓边发音高低有别，而且因使用了点箭（用鼓箭点击鼓面）或满箭（用鼓

箭平击鼓面），发出的音响也不同。  
 

กลองพิณ琴鼓 
 
กลองพิณ คือกลองไมไผที่สามารถบรรเลงทํานองเพลงได   เปนเครื่องดนตรีที่ไดแบบอยาง

มาจากพณิไมไผที่เปนผลงานการประดษิฐคิดคนขึ้นของคณะดนตรีพืน้เมืองเสฉวน  ประกอบขึ้น
ดวยกระบอกไมไผ 16 ทอน (บางที่ใชทอพลาสติกก็มี)  บนกระบอกไมไผแตละทอนคลุมดวยหนงั
วัวหรือหนังแกะ มดัไวที่ปากกระบอกไมไผ   กระบอกไมไผแบงเปน 2 ชุดแขวนไวบนชั้น 2 แถว 
การบรรเลง ผูบรรเลงถือไมตีทรงเรียวส้ันตีลงบนหนัง มีเสียง เร – ฟา1   รวมทั้งหมด 16 เสียง เสียง
ที่ไดนุมนวน ชัดเจน  สามารถใชเปนเครื่องดนตรีบรรเลงทํานอง และใชเปนเครื่องจังหวะก็ได    

 
琴鼓：一种能够演奏旋律的渔鼓。它是成都民族竹管乐器业余研制组制成

在四川民间曲艺“竹琴”的伴奏乐器启发下研制成功的，由 16 根长短不同的毛

竹筒（或塑料简）构成，每根竹筒上蒙以牛皮或羊皮，通过竹制固皮圈紧固在

竹筒的上口。竹筒分两排置于木质琴架上。演奏时，奏者双手各执一支竹制琴

箭击奏，发出由（D～f1）16 个音，音色柔润、清晰而明亮，既可用于器乐合

奏或伴奏，也可用来单独演奏乐曲。 
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เคร่ืองดนตรีไทยประเภทเปา 泰国吹奏乐器图 
 

ขลุยเพียงออ中音箫 

 
 

ขลุยกรวด格鲁瓦箫 

 
 

ขลุยอู低音箫
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ขลุยนก鸟箫 

 
ขลุยหลีบ高音箫 

 

 
 

ปไฉน  唢呐
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ปนอก ปกลาง ปใน大管 中管 小管                      ปมอญ孟式唢呐 
 

                 
 
 

ปชวา 爪哇唢呐 
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เคร่ืองดนตรีจีนประเภทเปา 中国吹奏乐器图 
 

ตี๋จื่อ 笛子   

  
เซียว箫 
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ผายเซียว排箫  

 

  

โขวตี๋口 笛 

  

http://news.shangdu.com/category/10003/2007/08/15/2007-08-15_756229_10003.shtml
http://www.hongxiao.com/old/YQKU/2kd.htm
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ตงตี๋侗笛  

 

 

 

หูหลูเซียว葫芦箫 

 

 

 

http://www.cnlxx.com/yiya/Article_Show.asp?ArticleID=1744
http://www.senque.cn/Product.asp?BigClassName=???&SmallClassName=&page=2
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ซวิน埙 

 

 

โขวเซียว 口箫   

 

http://www.hongxiao.com/YQKU/20kouxiao.htm
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สั่วนา 唢呐  

 
โหวกวาน喉管   

 

http://www.51yueqi.com/Html/mzyq/1803292902.html
http://www.cnlxx.com/yiya/Article_Show.asp?ArticleID=1720
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    กวานจือ管子                                          ซวงกวาน 双管 
 

            
เซิง笙 

 

   
 

http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=Image:Guanzi.jpg&variant=zh-cn
http://www.yashengdi.com.cn/instrument/showinstrument.asp?introduce_id=147
http://jpwyou.blog.hexun.com/13475574_d.html
http://www.cn010w.com/gc/gc_mai_jb.asp?lb_id=24&pp_id=55&cp_jb=??
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ฉื่อปา尺八 

         

      ฉางเจียน  长尖                                            หยวี竽                                                

                                

http://www.cnlxx.com/yiya/Article_Show.asp?ArticleID=1735
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โขวเสียน口弦 

 

 
 

ปาอู巴乌  
 
 

    
 
 

http://china.gooyee.com/shangpu/show.aspx?UserNo=networld200511300011379047376
http://www.ynhx564.com/front/bin/ptdetail.phtml?Part=bawu_3&Rcg=102778
http://www.ynhx564.com/front/bin/ptdetail.phtml?Part=bawu_2&Rcg=102778
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สังข 海螺 

 
 

 
 
 
 

เขาวัว 牛角 
 

 

 
 

http://jpwyou.blog.hexun.com/13475574_d.html
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ภาคที่  6 เคร่ืองดนตรีประเภทเปา 
第六章 ：吹奏乐器 

 
เคร่ืองเปา เปนเครื่องดนตรีที่ทําใหเกิดเสียงจากลมเปา อุปกรณดั้งเดิมไดจากวัสดุตาม

ธรรมชาติ เชนหลอดไมตาง ๆ และจากสัตว ไดแก เขาสัตว กระดกูสัตวตางๆ ตอมาไดมีววิัฒนาการ
ดวยการเจาะรแูละทําล้ิน เพือ่ใหเกดิระดับเสียงสูงต่ําและดังขึ้น เครื่องเปาของไทย ไดแก เครื่องเปา
ไมมีล้ินจําพวกขลุย และเครือ่งเปามีล้ินจําพวกป สวนเครื่องเปาของจีนมี  ตี๋จื่อ  เซียว  ผายเซียว  หู
หลูเซียว โขวเซียว  ตงตี ๋ (ขลุยชาวตง) โขวตี๋ ซวิน ส่ัวนา โหวกวาน  ซวงกวาน  กวานจือ เซิง 
ฉื่อปา  ฉางเจียน  หยว ีปาอู โขวเสียน สังข เขาวัว  

吹奏乐器；是用吹气而产生音响的乐器， 早使用天然材料作为发音的器 
材，如各种树杆和动物角，后来吹管乐器得到较大发展，即在管体上钻音孔和

加上簧片而使乐器本身能产生更多的音效。泰国的吹管乐器有：箫类（无簧片

吹管乐器）和管子类 (有簧片吹管乐器) 。中国乐器有笛子、箫、排箫、葫芦

箫、口箫、侗笛、口 笛、埙、唢呐、喉管  、双管、管子、笙、尺八、长尖、

竽、巴乌、口弦、 海螺及牛角。 
 
6.1 เคร่ืองดนตรีไทยประเภทเปา泰国吹奏乐器 
 เคร่ืองเปาจําพวกขลุย  箫类 (无簧片吹奏乐器) 

ขลุย เปนเครื่องดนตรีประเภทเปา มักทําจากไมรวก ไมชิงชัน ไมพะยูง และงาชาง แตนิยม
ทําจากไมรวกเพราะจะใหเสียงนุมนวลและไพเราะกวา ขลุยที่ใชในวงดนตรีไทยมี 5 ชนิด ไดแก 
ขลุยกรวด ขลุยนก ขลุยเพียงออ ขลุยหลีบและขลุยอู ลักษณะโดยทั่วไป ขลุยมีสวนประกอบดังนี ้

-  เลาขลุย คือ ตัวขลุย มีขนาดแตกตางกนัไปตามชนดิของขลุย มักนยิมประดษิฐลวดลาย
ตาง ๆ ลงบนตัวขลุย เชน ลายดอกพกิุล ลายหิน และลายลูกระนาด เปนตน 

 - ดาก คือ ไมอุดปากขลุย นิยมใชไมสักทอง เหลากลมใหคับแนนกบัชองภายในของปาก
ขลุย ฝานใหเปนชองวาง ลาดเอียงตลอดชิ้นดาก ใหเปาลมผานไปได 

- รูเปา เปนรูสําหรับเปาลมเขาไป 
- รูปากนกแกว เปนรูที่เจาะรองรับลม จากปลายดากภายในขลุย อยูดานเดียวกับรูเปา อยูสุด 

ปลายดากพอด ีเปนรูปสี่เหล่ียมผืนผา รูปากนกแกวนี้ทําใหเกิดเสียง ทาํหนาที่เปนล้ินของขลุย  
- รูเยื่อ เปนรูสําหรับปดวัสดุที่ทําใหเสียงสั่นพริ้ว มักใชเยื่อไมไผ หรือเยื่อหัวหอมปด อยู

ดานขวามือ 
- รูค้ํา หรือรูนิ้วคํ้า เปนรูสําหรับใหนิ้วหวัแมมือปด เพือ่บังคับเสียง และประคองเลาขลุย

ขณะเปา อยูดานหลังเลาขลุย ตอจากรูปากนกแกวไปทางปลายเลาขลุย 
- รูบังคับเสียง เปนรูที่เจาะเรยีงอยูดานบนของเลาขลุย มีทั้งหมด 7 รู  
- รูรอยเชือก ม ี4 รู หรือ 2 รูก็ได อยูทางสวนปลายของเลาขลุย โดยเจาะทะลุบน-ลางและ  
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ซาย-ขวา ใหเยือ้งกันในแตละคู  
 

箫一般用竹子、黄檀木和象牙制作，中间掏空成管状，如果是用竹子制

作的箫，声音更加柔和动听。泰国箫分为 5 种：中音箫(ขลุยเพียงออ)、格鲁瓦箫 

(ขลุยกรวด)、鸟箫(ขลุยนก)、高音箫(ขลุยหลีบ)、低音箫(ขลุยอู)。  
 
      箫由以下部分构成： 

箫管：箫管的大小根据箫的种类而不同，一般喜欢在箫管上雕刻各种花

纹加以装饰。 
吹口塞块：在箫管开口处的一块木块，一般用柚木制作，将柚木削成圆 

形，塞在箫管顶端的开口处，并斜斜地切开一个小口，便于在演奏时气流顺利

通过形成音响。 
吹孔：演奏时用于吹气的那个孔。箫能发音，就是通过吹孔把气灌进箫

管内，使管内空气柱受振动而产生的。 
鹦鹉嘴孔：钻在箫管内吹口塞片下方的一个四边形小孔，作用是使气流

正常流动，作为箫管的舌簧片。 
膜孔：在箫管左边的一个小孔，用来贴箫膜，箫膜一般用竹子内膜或洋

葱膜做成，气流经过时振动箫膜，能发出清脆、明亮的声音。 
撑孔：箫管后面的一个孔，演奏时用拇指按住撑孔，既可以控制声音，

又可以捏住箫管。 
音孔：箫管正面一共有 7 个音孔。分别开闭这些音孔，就能发出高低不

同的音。 
底孔：4 个或 2 个孔，在箫管的末端上下或左右各开一个孔，并形成对

称。此箫孔用来穿绳子及挂件。 
 

ขลุยเพียงออ中音箫 
 

ขลุยเพียงออ เปนขลุยหลักทีเ่กิดขึ้นกอนขลุยชนิดอื่นและใชมาแตสมัยโบราณ    มีความ
ยาวประมาณ 45 ซ.ม. กวาง 2.5  ซ.ม. ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขนาดของไมไผ ใชผสมในวงเครื่องสาย  วง
มโหรีและวงปพาทยดกึดําบรรพ      
  การจับขลุย มือซายอยูดานบน (หรือตามถนัด) นิว้หวัแมมือปดรนูิว้ค้ําที่อยูดานหลังของ
ขลุย นิ้วช้ีปดรูที่ 7 นิ้วกลางปดรูที่ 6 นิ้วนางปดรูที่ 5 มือดานลางใชนิ้วหวัแมมือยันดานหลังของขลุย 
นิ้วช้ีปดรู ที่ 4 นิ้วกลางปดรูที่ 3 นิ้วนางปดรูที่ 2 และนิ้วกอยปดรูที่ 1   
 

中音箫是泰国所有箫中 古老的一种，一直从古代沿用至今。中音箫的

大小一般取决于天然竹节的大小，通常长约 45 厘米，宽约 2.5 厘米，用在弦乐

队、管弦乐队和古典民族乐队的演奏中。 
演奏中音箫的指法为：一只手的大拇指按住箫后面的撑孔，食指按住第

7 个音孔，中指按住第 6 个音孔，无名指按住第 5 个音孔；另一只手的大拇指捏
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住箫管，食指按住第 4 个音孔，中指按住第 3 个音孔，无名指按住第 4 个音

孔，小拇指按住第 1 个音孔。分别开闭这些音孔，就能发出高低不同的音。 
 

ขลุยกรวด格鲁瓦箫 

 
ขลุยกรวด มีขนาดเล็กกวา ขลุยเพียงออ ระดับเสียงต่ําสุดสูงกวา ระดับเสียงของขลุยเพียงออ

อยู 1 เสียง  
格鲁瓦箫的体积比中音箫小，但其 低音的音位比中音箫的 低音音位还

要高 1个音位。 

ขลุยอู低音箫 
 

ขลุยอู เปนขลุยขนาดใหญ ระดับเสียงต่าํสุด ต่ํากวาระดับเสียงต่ําสุดของขลุยเพียงออ ลงไป
อีก 2 เสียง ใชบรรเลงในวงปพาทยดกึดําบรรพ  

低音箫体积较大，其 低音的音位比中音箫 低音的音位要低 2 个音 
位，用在古典民族乐队的演奏中。 
 

ขลุยนก鸟箫 

 
ขลุยนก เปนขลุยพิเศษ ทําขึน้เพื่อเลียนเสียงสัตวตางๆ โดยเฉพาะเสียงนก ใชบรรเลงประกอบ

ในวงดนตรี เพื่อใหเกิดจนิตนาการในการฟงเพลงไดดยีิง่ขึ้น บางครั้งยังใช ล้ินปมาประกอบกับตัว
ขลุยเพื่อเลียนเสียงไก  ขลุยพเิศษเหลานีน้ิยมใชบรรเลง เพลงตับนก และตับภุมรินทร  

鸟箫是一种特殊的箫，是为了模仿各种动物尤其是鸟类的叫声而发明的。

用在乐队的伴奏中，因为能产生特殊音效，所以能使音乐更加丰富真实，使人

在欣赏过程中产生联想。有时为了让音效更加真实自然，还使用簧片辅助，鸟

箫一般用在鸟歌和蜜蜂歌的伴奏中。 
 

ขลุยหลีบ高音箫 
 

ขลุยหลีบ  เปนขลุยขนาดเลก็ มีเสียงสูงแหลมเล็ก ระดบัเสียงต่ําสุดสูงกวา เสียงต่ําสุดของขลุย
เพียงออขึ้นมา 3 เสียง ใชเปาคูกับขลุยเพยีงออหรือขลุยกรวด มีอยูสองชนิด คือ ขลุยหลีบเพยีงออ 
และขลุยหลีบกรวด  

高音箫体积较小，音质尖细高昂，其 低音的音位比中音箫 低音的音位

还要高 3 个音位，一般与中音箫和格鲁瓦箫一同演奏。高音箫可细分为中音高

音箫和格鲁瓦高音箫。 
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เคร่ืองเปาจําพวกป  泰国管子类乐器（有簧片吹奏乐器） 
ป เปนเครื่องดนตรีไทยแท ๆ ทําดวยไมเนื้อแข็งเชนไมชิงชันหรือไมพยุง กลึงใหเปนรูป

บานหัวบานทาย ตรงกลางปอง เจาะภายในใหกลวงตลอดเลา ทางหวัของปเปนชองรูเล็กสวนทาง 
ปลายของป ปากรูใหญใชชันหรือวัสดุอยางอื่นมาหลอเสริมขึ้นอีกราวขางละ 0.5 เซนติเมตร สวน
หัวเรียก ทวนบน สวนทายเรียก ทวนลาง ตอนกลางของป เจาะรูนิว้สําหรบัเปลี่ยนเสยีงลงมาจํานวน 
6 รู แตสามารถเปาไดเสียงตรง 24 เสียง กับเสียงควงหรอืเสียงแทนอกี 8 เสียง รวมเปน 32 เสียง รู
ตอนบนเจาะเรียงลงมา 4 รู เวนระยะหางเล็กนอย เจาะรลูางอีก 2 รู ตรงกลางของเลาป กลึงขวั้นเปน
เกลียวคูไวเปนจํานวน 14 คู เพื่อความสวยงามและกันล่ืนอีกดวย ตรงทวนบนนั้นใสล้ินปที่ทําดวย
ใบตาลซอนกนั 4 ช้ัน ตัดใหกลมแลวนําไปผูกติดกับทอลมเล็กๆที่ เรียกวา กําพวด เรียวยาวประมาณ 
5 ซม. กําพวดนี้ทําดวยทองเหลือง เงิน นาก หรือโลหะอยางอื่นวิธีผูกเชือกเพื่อ ใหใบตาลตดิกบั
กําพวดนั้น ใชวิธีผูกที่เรียกวา ผูกตะกรุดเบ็ด สวนของกําพวดที่จะตองสอดเขาไปเลาปนั้นเขาใชถัก
หรือเคียน ดวยเสนดาย สอดเขาไปในเลาปใหพอมิดทีพ่ันดายจะทําใหเกดิความ แนนกระชับยิ่งขึ้น 

 
管子是真正的泰国古典乐器。管子一般用黄檀木制作，将木材车成两 

头向外张开、中央鼓出的形状，然后将中间掏空成管状。管体顶端凿一小口，

末端的凿口稍大一些，并在凿口下方再铸一个宽约半厘米的边缘。在管体中央

鼓出的部位依次钻 6 个音孔，这 6 个音孔的顺序为：在管体上方先钻 4 个孔，

且每孔之间的间距相等，接着隔开一定距离，再钻 2 个间距相等的孔。虽然只

有 6 个音孔，但能够演奏出 24 个基本音和 8 个装饰音，一共 32 个音。在管体

中央鼓出的部位车出 14 对螺旋形条纹，作用是美观和防滑。用 4 层棕树叶重叠

后并剪成圆形，制成舌簧片贴到管体顶端的吹嘴下面，管子的吹嘴长约 5 厘

米，用黄铜、金刚铜、银、或金属制成。舌簧片与吹嘴要贴合严密，吹嘴与管

体之间也要用线缠紧。 
 

 
 ปที่ใชในวงดนตรีไทยแบงไดสองกลุมใหญ ๆ คือ ปไทย และปที่ไดรับอิทธิพลจาก
ตางประเทศ   

泰国有簧片吹管乐器分为两大类；既泰国本土管子和通过借鉴外国乐器

而产生的管子。 

     ปไทย  มีสามชนิดคือ ปนอก ปกลาง และปใน  
 泰国本土管子分为 3 种：小管、中管和大管。 
ปนอก  มีขนาดเล็ก ยาวประมาณ 31 เซนติเมตร กวาง 3.5 เซนติเมตร เปนปที่ใชกนัมาแต

เดิม เสียงของปนอกจะมีเสียงที่เล็กแหลม  
小管是体积 小的管子，长约 31 厘米，宽约 3.5 厘米，声音小而尖，一 

直从古代沿用至今。 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99_%28%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B0%29&action=edit
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81
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 ปกลาง มีขนาดกลาง ยาวประมาณ 37 ซม. กวางประมาณ 4 ซม. สําหรับเลนประกอบการ
แสดงหนังใหญ มีสําเนียงเสียงอยูระหวางกลางของปนอกกับปใน เสียงของปกลางจะไมแหลมและ
ไมต่ําเกินไปแตจะอยูในระดบัปานกลาง จงึเรียกชื่อวาปกลาง  

中管体积中等，长约 37 厘米，宽约 4厘米。声音没有小管的尖细，也没 

有大管的低沉，用在大型皮影戏的伴奏中。由于中管的声音在小管和大管中

间，因而得名。 

 
ปใน  มีขนาดใหญ มีความยาวประมาณ 41 – 42 เซนติเมตร กวางประมาณ 4.5 เซนติเมตร 

เปนปทีพ่ระอภัยมณใีชสําหรับเปาใหนางผีเสื้อสมุทร (ในวรรณกรรมของสุนทรภู) ขาดใจตาย
นั่นเอง โดยเสียงของปในจะเปนเสียงที่ต่ํา และทุมใหญ  

大管体积 大，长约 41-42 厘米，宽约 4.5 厘米。大管是泰国古典文学 
作品《帕阿派玛尼》中男主角使用的乐器，在故事中其音效动听迷人，能使听

到的人迷住甚至断气致死，大管的声音大而低沉。 
 

ปท่ีไดรับอิทธิพลมาจากตางประเทศ ไดแก ปไฉน ปชวาและปมอญ  通过借鉴外国乐

器而产生的管子，即唢呐、爪哇唢呐、孟式唢呐。 
 

ปไฉน  唢呐 

    ปไฉน เปนปสองทอน ถอดออกจากกันได ทอนบนเรยีงยาว ปลายผายออกเล็กนอยเรียกวา 
“เลาป” ทอนลางปลายบานเรยีกวา  “ลําโพง”  ทําดวยไมหรืองา ปชนิดนีเ้ขาใจวาไดแบบอยางมาจาก 
เครื่องดนตรีของอินเดีย ซ่ึงเปนเครื่องเปาที่ทําดวยไม วงดนตรีไทยใชปชนิดนี้มาตั้งแตสมัยสุโขทัย 
ปจจุบันใชในขบวนแห คูกบัปชวา จาปใชเปานํากลองชนะในกระบวนพยุหยาตรา  
 
   唢呐 由两段可以脱开的管体组成，上段管体细而长，顶端微微张开为接 
口，下段管体呈喇叭状为扬音管，管体用硬木或象牙制作。唢呐是借鉴一种印

度木质吹管乐器的样式发明的，从素可泰时期一直沿用到今天，多用于游行队

伍的演奏中，一般由唢呐手领头吹奏，后面跟着鼓手敲打胜利鼓。 

 
ปชวา 爪哇唢呐 

 
 ปชวา เปนปสองทอน รูปรางลักษณะเหมอืนปไฉน แตยาวกวา ทําดวยไมหรืองา เนือ่งจาก

มีขนาดยาวกวาปไฉน จึงใหเสียงแตกตางไปจากปไฉน เขาใจวาไทยนาํปชวาเขามาใชคราวเดียวกบั 
กลองแขก จากหลักฐานพบวามีการใชปชวา ในกระบวนพยหุยาตรามาตั้งแตสมัยอยธุยาตอนตน  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3&action=edit
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%88
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爪哇唢呐用硬木或象牙制作，外形与唢呐很像，也是由两段可以脱开的

管体组成，但是长度更长，因此声音与唢呐也有很大区别。爪哇唢呐应该是与

印度鼓在同一时期进入泰国的，有历史资料表明在阿育他耶时期爪哇唢呐就已

应用于行军队伍中。 
 

              ปมอญ孟式唢呐 
 
ปมอญ    เปนปสองทอน เหมือนปชวา แตมีขนาดใหญและยาวกวา เลาปทําดวยไม ลําโพง 

ทําดวยโลหะ  ใชบรรเลงในวงปพาทยมอญ สมัยกอนเรยีกวา ปพาทยรามัญ  
孟式唢呐外形与爪哇唢呐相似，但体积更大长度更长，也是由两段可以

脱开的管体组成，上段管体用硬木制作，下段的扬音管用金属制作。用在孟式

民族乐队的演奏中。古称 “拉杧唢呐” 意为 “孟族唢呐”。 
 
6.2 เคร่ืองดนตรีจีนประเภทเปา 中国吹奏乐器 

 

ตี๋จื่อ 笛子   

ตี๋จ่ือ หรือขลุย  เปนเครื่องเปาแนวขวางชนิดหนึ่งของจนีที่นิยมแพรหลายมาก   เนือ่งจาก
เปนเครื่องดนตรีที่ทําจากไมไผ บางครั้งเรียกชื่อวา “จูตี”๋ (ขลุยไมไผ) 

ตี๋จื่อทํามาจากไมไผที่สกัดปลองดานในออกใหเปนทอกลวง เจาะรูสําหรับเปา 2 รู และรูปด
เยื่อไผ 1 รู มีรูกดบังคับระดบัเสียง 6 รู  รูที่อยูดานบนสุดคือรูสําหรับเปา  การบรรเลงตี๋จื่อจะเปาใน
แนวขวาง โดยผูบรรเลงจะผิวลมเขาทางรูเปา กระแสลมสั่นสะเทือนภายในเกิดเปนเสียงดังขึ้น  รูถัด
ลงไปคือรูปดเยื่อไผ โดยจะใชเยื่อไผหรือเยือ่หวายบาง ๆ ปดรู  การสั่นสะเทือนของเยื่อไผเวลาที่เปา
ลมเขานี้จะใหตี๋จื่อมีเสียงไพเราะนุมนวล 

ตี๋จื่อ แมจะมขีนาดเล็ก และมีองคประกอบงาย ๆ แตก็เปนเครื่องดนตรีที่มีประวตัิความ
เปนมายาวนานกวา 7 พันป  ราว 4,500 ปกอน ตี๋จื่อท่ีเดมิทําดวยกระดกูสัตว เปลี่ยนมาใชไมไผแทน 
ในรัชสมัยพระเจาฮัน่อูตี้ คือชวงกอนปลายคริสตศตวรรษที่ 1 ตี๋จื่อมีช่ือวา “เหิงชุย”   (เปาขวาง 
เนื่องจากทาทางการเปาขลุยชนิดนี้คือผูบรรเลงถือขลุยในแนวขวาง)  เปนเครื่องดนตรีที่สําคัญชนิด
หนึ่งในวงปกลอง ซ่ึงเปนวงดนตรีหลักในยุคนั้น นับตั้งแตศตวรรษที่ 7 เปนตนมา  ตี๋จื่อมีการ
พัฒนาขึ้นอีกระดับหนึ่ง มกีารเพิ่มรูปดเยือ่ไผ เพิ่มความหลากหลายทางเสียงใหกบัตี๋จื่อ รวมทัง้
วิธีการบรรเลงก็พัฒนาขึ้นมากเชนกนั จนถึงศตวรรษที่ 10 เพลงขบัราชวงศซงและเพลงกลอน
ราชวงศหยวนพัฒนาขึ้น  ไดนําเอาตีจ๋ื่อมาเปนเครื่องดนตรีหลักบรรเลงประกอบการแสดงทั้งสอง
อยาง ตี๋จื่อจึงกลายเปนทีน่ิยมชมชอบของผูคนอยางกวางขวาง วงดนตรีพื้นเมือง การขับรอง การ
แสดงพื้นเมืองตางๆ ลวนตองมีตี๋จื่อท้ังส้ิน 
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ตี๋จื่อสามารถบรรเลงอารมณไดมากมาย  นอกจากจะสามารถบรรเลงเสียงที่มีความยาวและ
เสียงสูงไดเปนอยางดแีลว ยังสามารถบรรยายอารมณเพลงไดหลากหลาย  ในขณะเดยีวกนัก็ยัง
สามารถบรรเลงทํานองเพลงที่กระชับ กระฉับกระเฉงรวดเร็วอยางเพลงเตนรําตางๆไดเปนอยางดี
อีกดวย  ที่สําคัญ ตี๋จื่อไมเพยีงเปนเครื่องดนตรีที่บรรเลงทวงทํานองโหยหวนไพเราะ แตยังสามารถ
บรรเลงเลียนเสียงธรรมชาติตางๆ ไดเปนอยางดี โดยเฉพาะเสียงนกตางๆ 

ตี๋จื่อไมเพยีงมีเทคนิควิธีการบรรเลงที่วิจิตรพิศดาร แตยังมีรูปแบบและชนิดทีห่ลากหลาย
ตามความตองการใชงานดวย เชน ฉวี่ตี ๋ (ขลุยเพลง)  ปงตี๋ (ขลุยเกราะ) ติ้งเตี้ยวตี๋ (ขลุยตั้งเสียง)  เจยี
เจี้ยนตี๋ (ขลุยเพิ่มปุมกด)  ยวีผิ่งตี๋ (ขลุยล้ินหยก)  ชีขงตี๋ (ขลุยเจ็ดรู)  สืออีขงตี๋ (ขลุยสิบเอ็ดรู)  เปนตน  
ความนิยมแพรหลายของตี๋จือ่ในแตละทองที่ทําใหพัฒนาความเปนเอกลักษณทีห่ลากหลายตางๆกัน   
สามารถแบงออกเปนสองทางเพลงใหญ ๆ   คือทางสํานักเหนือ และทางสํานักใต 

ทางสํานักใตมทีวงทํานองสูงสง งดงาม  ขลุยที่สํานักใตนิยมใชคือ ฉวี่ตี๋ (ขลุยเพลง)  ซ่ึง
เปนขลุยที่มีขนาดใหญและยาว น้ําเสียงทุมต่ํา นุมนวล  แตแววหวานกังวานใส  นยิมแพรหลายใน
แถบบริเวณเจยีงหนาน  

ทางสํานักเหนอืมีทวงทํานองแข็งกราว ดดุนั  ขลุยที่สํานักเหนือนยิมใชคือ ปงตี๋ (ขลุย
เกราะ)  เปนขลุยที่มีรูปรางเรียวเล็ก  เสียงสูงแหลม เปนที่นิยมแพรหลายแถบภาคเหนือของจีน 

 
        笛子是中国广为流传的吹奏乐器，因为是用天然竹材制成，所以也称为“竹
笛”。   
  笛子由一根竹管做成，里面去节，在管身上开有一个吹孔、一个膜孔、六

个音孔。吹孔是笛子的第一个孔，气流由此吹入，使管内空气振动而发音。膜

孔是笛子的第二个孔，专用来贴笛膜，笛膜多用芦苇膜或竹膜做成，笛膜经气

流振动，便发出清脆而圆润的乐音。  
  笛子虽然短小简单，但它却有七千年的历史。大约在四千五百多年前的时

候，笛子由骨制改为竹制。在公元前 1 世纪末汉武帝时，笛子称为“横吹”,它在

当时的鼓吹乐中占有相当重要的地位。从 7 世纪开始，笛子又有了改进，增加

了膜孔，使它的表现力有了很大的发展，并且演奏技术也发展到相当高的水

平。到了 10 世纪，随着宋词元曲的崛起，笛子成了伴奏吟词唱曲的主要乐器，

在民间戏曲以及少数民族剧种的乐队里，笛子也是不可缺少的乐器。  
笛子的表现力非常丰富，它既能演奏悠长、高亢的旋律，又能表现辽阔、宽广

的情调，同时也可以奏出欢快华丽的舞曲和婉转优美的小调。然而，笛子的表

现力不仅仅在于优美的旋律，它还能表现大自然的各种声音。比如模仿各种鸟

叫等。  
  笛子不但演奏技巧丰富，而且它的品种也多种多样，有曲笛、梆笛、定调

笛、加键笛、玉屏笛、七孔笛、十一孔笛等，并形成了风格迥异的南北两派。  
  南派笛子的风格典雅清丽，他们所使用的笛子主要是曲笛。曲笛的管身较

长较粗，音色浑厚柔和，清亮圆润、悠扬委婉，主要流行于中国江南地区。  
  北派笛子的风格刚劲粗犷，他们使用的笛子主要是梆笛。梆笛的管身较短

较 细，音色高亢明亮，它主要流行于中国北方地区。 
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เซียว箫 
 

 เซียว  เรียกอีกชื่อหนึ่งวา ตงเซียว เปนเครื่องดนตรปีระเภทเปาแนวตั้งที่เกาแกชนิดหนึ่ง
ของจีน เซียวเปนที่นิยมแพรหลายในหมูชาวจีนมานานนบัพันปแลว  การกําเนิดและที่มาของเซียวมี
จุดเริ่มตนมาจากเครื่องเปาชนิดหนึ่งชื่อ ผายเซียว (ขลุยแผง)  ในยุคที่ผายเซียวเร่ิมกําเนิดขึ้นนัน้ ผูคน
เรียกเครื่องดนตรีชนิดนีว้า เซียว จากนั้นผูคนพบวาในเซียวแตละตัว หากเจาะรูเพิ่มขึ้นใหมี
ระยะหางตาง ๆ กัน  จะสามารถใหกําเนดิเสียงที่แตกตางกันได  จากนั้นเซียวที่เดิมประกบกนัเปน
แผง แตละตวัมีเพียงเสียงเดยีว วิวัฒนาการมาเปนเซียวเดี่ยวที่แตละตวัใหเสียงไดหลายเสียงโดยการ
เจาะรูหลายรูบนเซียว 1 ลํา 
 เซียวอยางในปจจุบันเริ่มปรากฏรูปรางขึ้นมาตั้งแตสมัยฮ่ันแลว  แตในขณะนั้นเรยีกชื่อวา 
“เชียงตี”๋ เชียงตี๋เดิมเปนเครื่องดนตรีประจําเผาชนกลุมนอยเผาหนึ่งชื่อ ชาวเชียง อาศัยอยูแถบมณฑล
เสฉวน และมณฑลกานซู  นิยมแพรหลายสูชุมชนแมน้ําฮวงโหในชวงกอนคริสตศตวรรษที ่ 1 
พัฒนาเรื่อยมาจนมีรูบังคับเสียง 6 รู ซ่ึงเปนลักษณะของเซียวอยางทีพ่บในปจจุบนั 
 โครงสรางของเซียวไมซับซอน  รูปรางคลายกับตี๋จื่อ  ทําจากไมไผมวง ไผเหลืองหรือไผ
ขาว  ลําตัวมีความยาวกวาตี๋จื่อเล็กนอย  ยอดเซียวใชขอไมไผปดปากลํา  ปลายยอดมีรูสําหรับเปา 
ดานหนามีรู 5 รูบังคับเสียง เจาะตามแนวยาวของลําไมไผ   ดานหลังบนมีรูสําหรับนิ้วหวัแมมือปด 
1 รู  ดานหลังลางมีรูอีก 3 – 4  รู เปนรูที่ใชสําหรับปรับความแมนยํา ความไพเราะ และความดังของ
เสียงเซียว     
 เสียงของเซียวมีน้ําเสียงนุม สูงสง ชวงเสียงต่ําลึกลํ้า บรรเลงเสียงเบาแผวผิวไดออนโยนยิ่ง
นัก  ชวงเสียงกลางมีน้ําเสียงกลมกลอม ไพเราะพลิว้ไหว วิธีการบรรเลง การใชนิ้วของเซียวไม
แตกตางจากการบรรเลงตี๋จื่อมากนัก  แตความคลองแคลววองไวยังนอยกวาตี๋จื่อ  ไมเหมาะกับการ
บรรเลงบทเพลงที่มีทางเก็บมาก ๆ  เหมาะกับการบรรเลงบทเพลงทางกรอที่เชื่องชา นุมนวล ให
อารมณเงียบสงบ  มักใชบรรยายความงดงามของธรรมชาติ และภาวะอารมณของมนุษย  เซียว
สามารถใชบรรเลงเดี่ยว บรรเลงรวม และบรรเลงประกอบเครื่องดนตรีอ่ืน โดยเฉพาะในวงดนตรี
ไมไผของเจียงหนาน วงเพลงใตของสํานักฝูเจี้ยน เพลงสํานักกวางตุง นอกจากนี้ยังใชบรรเลง
ประกอบการแสดงพื้นเมืองในบางทองที่ดวย 
 เซียวมหีลายชนิด แตที่ไดรับความนิยมและรูจักกนัแพรหลายไดแก เซียวไมไผมวง  เซียว
ล้ินหยก และเซียวเกาขอ 
 เพลงเอกของเซียว เชน ผิงซาลั่วเยีย่น (หงสรอนหาดทรายทอง)  เปนทวงทํานองเพลงที่ทั้ง
แผวโผย ทั้งกระชั้น บรรยายภาพหานปาโบยบินอยูบนทองนภา  นอกจากนี้ยังมเีพลง เทียนถัง
เหนีย่ว (วหิคสวรรค)  เซียวฉวี่เสิน (เทพเพลงเซียว) เปนตน   
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箫，也称为洞箫，是中国古老的气鸣乐器。早在几千年前，箫就在中国民

间流传了。关于它的来历，要从排箫说起。排箫在几千年前刚形成的时候，它

就被称为箫。后来人们在吹排箫的过程中，发现在一支管子上开出距离不等的

孔，也能吹出高低不同的声音，于是箫逐渐由多管组成的排箫，演变为单管数

孔的洞箫。   
今天的箫在汉代就有了，但当时被称为“羌笛”，羌笛原为居住在四川、

甘肃一带的羌族人民的乐器，公元前 1 世纪时流传到黄河流域，经过发展，逐

渐演变成六孔，和今天的箫非常相似。  
箫的构造比较简单，形状和笛子非常相像。它一般用紫竹、黄枯竹或者白

竹制作，管身比笛子稍长一点，顶端用竹节封口，封口的边缘上开有一个吹

孔，管身正面还有五个音孔，背面靠上的部位还有一个音孔，另外，管身下端

的背部还有三到四个出音孔和助音孔，用来调整音准，美化音色和增大音量。  
箫的音色柔和、典雅，低音区发音深沉，弱奏时很有特色；中音区音色圆

润、优美。箫的演奏技巧基本上和笛子相同，但它的灵活程度远不如笛子，不

宜表现快捷花哨的内容，只适合于吹奏悠长细腻、恬静抒情的曲调，多用来表

现大自然的美景和抒发人物的内心情感。箫的表现力很丰富，它可以用于独

奏、重奏和合奏，还用于江南丝竹、福建南音、广东音乐等民间器乐乐种里，

另外它还用于一些地方戏曲的伴奏。 
箫的品种很多，常见的有紫竹洞箫、玉屏箫、九节箫等许多种。 
紫竹洞箫演奏的乐曲《平沙落雁》 ，乐曲曲调悠扬流畅，描写了雁群降落

前，在空中盘旋顾盼的情景。此外还有《天堂鸟》《箫曲神》等。 
 

ผายเซียว排箫 

ผายเซียว(ขลุยแผง)  ประกอบขึ้นจากไมไผที่มีขนาดสั้นยาวตางกัน  เรียงลําดับจากยาวไป
ส้ันตอกันใชเชอืกหรือเสนไผรอยเขาเปนแผง ใชไมเนื้อแข็งเลี่ยมเปนกรอบ  หากใชไมไผที่มีขนาด
ความยาวเทากนั จะใชวิธีการอุดรูไมไผ  การอุดรูสูงต่ําไมเทากันเกิดเปนเสียงสูงต่ําตางกัน   วิธีการ
เชนนี้ทําใหผายเซียวมีสองชนิด คือ ชนิดที่มีพื้นกับชนดิที่ไมมีพื้น เรียกชื่อวา ตงเซยีว (เซยีวโปรง) 
กับ ตี่เซียว (เซยีวตนั)  

ในสมัยโบราณ ผายเซียวไดรับความนิยมเชนเดียวกนักับระฆังราว ช่ิงราว  เปนเครื่องดนตรี
ช้ันสูงชิ้นหนึ่งในเครื่องดนตรีราชสํานักหนานเปย  สุย และถัง  เมื่อป ค.ศ. 1998 เดือนสิงหาคม การ
ขุดคนทางโบราณคดีสุสานเจิงโหวอ่ี  ที่ตําบลสุย มณฑลหูเปย พบผายเซียว 2 ช้ิน รูปรางงดงามเปน
พิเศษ คลายกบัปกหงส   เปนผายเซียวที่ประกอบดวยไมไผเรียว 13 เลาที่มีขนาดความสั้นยาวตางกนั
ใชเชือกไมไผผูกเรียงกันเปนแผง  ดานนอกวาดลวดลายสวยงาม  ผายเซียวทั้งสองชั้นนี้ แมจะมี
รูปรางคลายคลึงกัน แตความยาวของเลาไมไผตางกัน  เปนผายเซียวตวัผู และตวัเมยี  ผายเซียวตวัผู
ยาวกวาผายเซียวตวัเมยีเล็กนอย ในอดีตผายเซียวทั้งสองใชบรรเลงคูกัน สอดเสียงลอคลอกัน เปรยีบ
เหมือนกับเสียงหญิงชายขับลําเพลงกลอนเกี้ยวกัน    เดิมทีเราจะพบผายเซียวที่วานี้ไดจากภาพวาด
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ฝาผนังที่วาดในสมัยเวย จิน้และหนานเปย  แตหลังจากการพบโบราณวัตถุสมัยชุนชิวซ่ึงมีอายุกวา 
2,400 ป  นับเปนหลักฐานชิน้สําคัญสําหรับวงการดนตรีของจีนและของโลก 

ในยุคที่สมัยราชวงศถังรุงเรือง  ผายเซียวของจีนไดรับความนิยมแพรหลายไปทั่ว ทีสํ่าคัญ
เผยแพรเขาสูญี่ปุน ดังมีหลักฐานเปนผายเซียวที่เผยแพรเขามาตั้งแตสมัยถังเก็บรักษาไวที่พิพิธภัณฑ
ในวดัโทไดจิ (Todaiji) เมืองเกานารา (Nara)  ในขณะนั้นมีบัญชีการรับบริจาคของวัดเรยีกชื่อผาย
เซียววา กานจูลวี่ (ทํานองไผหวาน) ภาษาญี่ปุนอานวา Kannatiku no shou  ประกอบขึ้นดวยไมไผ
เรียว 12 เลา ใชไมจันทันหรอืสายหนังผูกติดกันเปนแผง  สูง 30.5 เซนติเมตร  อีกตัวหนึ่งประกอบ
ขึ้นดวยไมไผเรียว 7 เลา ความสูง 23.5 เซนติเมตร  แตสภาพในปจจุบันชํารุดไปมาก ภายในไมไผแต
ละเลาอุดดวยกระดาษ  เพื่อใชปรับระดับเสียง  ตอมาไดรับการซอมแซมใหมีสภาพสมบูรณขึ้น แต
รูปรางแตกตางไปจากแบบเดิมในสมัยโบราณ  ที่สํานักวจิัยดนตรปีกกิ่งเก็บรักษาผายเซียวไวหนึ่ง
ช้ิน เปนผายเซียวที่สรางขึ้นในสมัยพระเจาเฉียนหลงแหงราชวงศชิง (ป 1736 - 1795)  ประกอบขึ้น
ดวยไมไผเรียว 16 เลา แตละเลาสลักชื่อเรียกเสียง (โนต) ลงบนไมไผ  งานศิลปะประนีตงดงาม  
กรอบไมครอบยังสลักเสลาเปนรูปมังกรทองรอนเมฆา แสดงออกถึงเอกลักษณทางศลิปะวัฒนธรรม
แหงเชื้อชาตจินีไดอยางชดัเจน    
   ในเดือนสิงหาคม ป 1956 งานมหกรรมสปัดาหดนตรีคร้ังที่ 1 จัดขึ้นที่ปกกิ่ง  ที่ประชุมจัด
งานมีมติใหใชผายเซียวเปนสัญลักษณของงานในครั้งนัน้ดวย อันเปนสัญลักษณที่มีความเปน
เอกลักษณทางดนตรีที่โดดเดนของจีนที่สําคัญอยางหนึ่ง   
 

排箫：是把长短不等的竹管按长短顺序排成一列，用绳子、竹篦片编起

来或用木框镶起来。如果竹管长短一致，则在管中采到堵腊（深浅不同）而得

到高低有别的乐音。故排箫有无底、封底两种，分别叫作“洞箫”和“底箫”。  
古代，排箫同编钟、编磬一样，是非常受欢迎的乐器。它在南北朝、

隋、唐各代的宫廷雅乐中，都占有重要位置。一九七八年八月，考古工作者从

湖北随县曾侯乙墓--我国“古代音乐文化宝库”中，首次出土了两支排箫。它们的

形状独特，好像凤凰的一翼，都是由 13 根长短不同的细竹管依次排列，用三道

剖开的细竹管缠缚而成，表面饰有色彩绚丽的漆绘。这两支排箫虽然形制相

同，但相应的管长有别，是一对“雌雄箫”，雄的稍长，雌的略短，古时的雌雄

排箫常作合奏，互相衬托，有如男女声二重唱。过去人们只能从魏、晋、南北

朝以前的壁画、石刻中，间接地看到我国古代的排箫，而现在展示在我们面前

的是 2,400 多年前春秋时代的排箫实物，这不仅引起国内外音乐界的赞叹，而

且也为研究我国古代音乐和乐器发展史，提供了珍贵的资料。  
盛唐时期，我国的排箫东传日本，至今在日本古都奈良东大寺的正仓院

中，仍珍藏着我国唐代的两支排箫遗器，但当时在《东大寺献物帐》上，则称

作“甘竹律”。一支为 12 管，由椽木和革带缠合而成，高 30.5 厘米；另一支 7
管，高 23.5 厘米。两支都已残破，旧管内塞有纸堵，以便于调律，后经修补复

原，其形甚为奇异。在北京中国音乐研究所里，珍藏着一支清乾隆时（1736-
1795）制作的排箫，共 16 管，每管都刻有音名，工艺十分精致，造型美观，本
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制套架上还绘有两条腾云而起的金龙，富有民族风格。排箫是我国 古老的乐

器之一。  
1956 年 8 月，全国第一届音乐周在北京举行时，经过广泛征求意见，我

国文化部和中国音乐协会，确定以排箫的图案，作为中国的音乐标志--乐徽，

用以代表我国悠久的文化和丰富多彩的民族音乐艺术。 

 

หูหลูเซียว葫芦箫 

 

 หูหลูเซียว หรือขลุยน้ําเตา เปนเครื่องดนตรีประจําเผาชนกลุมนอยของจีน เปนที่นิยม
แพรหลายทัว่ไปในชนเผากลุมนอยแถบภาคตะวันตกเฉยีงใตของจีน ไดแก ชาวไต ชาวอาชังและ
ชาววา 

หูหลูเซียว มีประวัติความเปนมายาวนาน สามารถสืบประวัติขึ้นไปถึงยุคกอนสมัยฉิน         
(221 ป กอนคริสตกาล) แมจะมีประวัตคิวามปนมาทีย่าวนาน แตรูปรางของหูหลูเซียวยังคงรักษา
รูปแบบที่เปนเอกลักษณเหมอืนอยางในอดตีไมเปลี่ยนแปลง 

รูปลักษณและสวนประกอบของหูหลูเซียวมีความเปนเอกลักษณ คือการใชน้ําเตาทั้งลูก 
ประกอบเขากบัไมไผ 3 เลา  มีโลหะทําเปนล้ิน 3 แผน  บนยอดของหหูลูเซียวเสยีบไมไผอีก 1 ทอน
ส้ันๆ เขาในน้าํเตาเปนที่เปาลม   ลูกน้ําเตาทําเปนกลองเสียง เลาไมไผที่เสียบเขากับกลองเสียงมี 3 
เลา  เลากลางมีขนาดใหญและยาว มีเลาเล็กและสั้นกวาขนาบทั้งสองขาง  บนเลาใหญมีรูเรียงจาก
บนลงลาง 7 รูเปนที่ปดเปดควบคุมเสียง  สวนเลาเล็กที่ขนาบขางทั้งสองมีเสียงเดยีวตลอด  ทําหนาที่
เปนเสียงประสานกับเสียงของเลาใหญ   

 หูหลูเซียวมีเสยีงเบาเหมือนกับเซียวชนิดอืน่ๆ  แตเสียงหหูลูเซียวเลาหลักมีเสียงกลมกลอม 
แจมชัด ประกอบกับเสียงเลาเล็กที่เปลงดังประสานตลอดเวลา ใหความรูสึกถึงจินตนาการอันงดงาม
ที่แฝงเรนลึกลํ้า  ดุจแพรไหมที่สะบัดพัดพล้ิวร้ิวระเรื่อยตามลม  เปนที่มาของชื่อเครื่องดนตรีชนดินี้
ในอีกชื่อหนึ่งวา “น้ําเตาแพรไหม”   

ดวยเหตุทีหู่หลูเซียวเปนเครือ่งดนตรีที่แพรหลายในชนเผากลุมนอยทีห่ลากหลาย  วิธีการ
บรรเลง บทเพลง ทวงทํานองเพลงจึงมีเอกลักษณแตกตางกันไป  แตยังมีเอกลักษณที่เปนอันหนึ่ง
อันเดียวกนัอยู  นั่นก็คือนิยมใชบรรเลงเพลงชาวเขาที่มีทวงทํานองรื่นหู  ในบทเพลงแตละเพลงมี
เสียงยาวคอนขางมาก เสียงประสานแพรวพราว  แตรอยเรียงสอดคลองกลมกลอมนุมนวล  ถายทอด
อารมณและจนิตนาการของผูบรรเลงไดไพเราะกนิใจ 

ตอมาคีตกร และชางเครื่องดนตรีไดศึกษาวจิัยปรับปรุงและพัฒนาหูหลูเซียวข้ึน   ซ่ึงเครื่อง
ดนตรีที่พัฒนาขึ้นใหมนีน้อกจากจะยังคงรกัษาเอกลักษณดั้งเดิมไวแลว ยังแกไขเรือ่งความเบาของ
เสียงใหดังขึ้น มีชวงเสียงกวางขึ้น สามารถบรรเลงบทเพลงที่มีสีสันและอารมณไดมากขึ้น    ทําให
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หูหลูเซียวที่แตเดิมเปนเพียงเครื่องดนตรีของชนเผากลุมนอย กาวขึน้สูเวทีศิลปะดนตรีระดับโลก
อยางภาคภูมิใจ   
   
        葫芦箫：是中国的少数民族吹奏乐器，它是生活在中国西南部地区的傣

族、阿昌族、佤族等少数民族 喜欢、 常用的乐器之一。   
葫芦箫的历史悠久，它的渊源可以追溯到先秦时代（公元前 221 年以

前），不过，今天的葫芦箫在构造上仍然保持着古代同类乐器的特点。  
葫芦箫的形状和构造别具一格，它是由一个完整的葫芦，加上三根竹管和

三枚金属簧片做成的。在葫芦的柄端，插有一根竹管作为吹口，葫芦作为共鸣

箱；葫芦的底部插进三根粗细不同的竹管，每根竹管上都镶有一枚铜制或银制

的簧片，中间的那根主管 粗，上面开有七个音孔，可以吹出旋律，两旁的副

管只能发出与主管共鸣的和音。  
葫芦箫和其它箫类乐器一样，音量比较小，但是，它的主管发出的音色柔

润而纤秀，在两根副管持续音的衬托下，给人一种含蓄、朦胧的美感。由于它

吹出的颤音有如抖动丝绸那样飘逸轻柔，因此，有人又把它称为“葫芦丝”。  
由于民族和区域的差别，云南省其它少数民族的葫芦箫，在形制和演奏方

法上还是有所差异的。但是，它们都有一个共同的特点，那就是经常用于吹奏

山歌，尤其擅长演奏旋律流畅的乐曲，曲调中一般长音比较多，合音丰富，乐

声柔美和谐，能够比较好地抒发演奏者的思想感情。  
后来，中国的民族音乐工作者对葫芦箫进行了改良，这些新型乐器既保持

了传统葫芦箫特有的音色和风格，又增大了音量、扩展了音域、丰富了音响色

彩和表现力。使葫芦箫这种中国少数民族民间乐器走上了舞台，它随着中国音

乐家的出访，也登上了世界艺术舞台。  
 

ตงตี๋侗笛 

ตงตี๋  ตามชื่อเรียก หมายถึง ขลุยของชาวตง ซ่ึงเปนชนกลุมนอยของจีนกลุมหนึ่ง  ภาษาตง 
เรียกชื่อวา “เจีย้เกอ หรือ  จี้เกอซือ” นิยมแพรหลายบริเวณที่มีชนกลุมนอยชาวตงอาศัยอยู ไดแก หู
หนาน  กุยหลิน กุยโจว และหยวินหนาน  บริเวณทีน่ิยมอยางกวางขวางไดแกเมืองหลีผิง  หรงเจียง 
ฉงเจียงของมณฑลกุยโจว 

เลาขลุยทําจากไมไผขม ไผมวง ความยาวทั้งลํา 30 – 35 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลาง 1.5 
เซนติเมตร  ดานบนกวาง เปนชองเปาลม ดานลางเรียว บากเปนรู บนเลาขลุยเจาะรู 6 รู  หางจากรู
เปาลงมา 5 เซนติเมตร  เจาะรูรูปส่ีเหล่ียมเปนชองลมผิว กลางชองลมผิวเสียบไมไผแผนบาง  คลาย
กับรูปากนกแกวของขลุยไทย  ระบบเสียงของขลุยตงแตกตางกันไปในแตละทองที ่  แตที่นยิมจะ
เปนขลุยบันไดเสียงฟา  มีชวงเสียงเปน โด – ฟา 2 ขั้นคูแปด  ขลุยบนัไดเสียง  ท ีและ มี  มีชวงเสียง 
ที – ที 2 ขั้นคูแปด และ ที – มี 2 ขั้นคูแปด  ขลุยบันไดเสยีงเร มีชวงเสยีง โด – เร 2 ขั้นคูแปด 

การบรรเลง ผูบรรเลงอมบริเวณชองเปาขลุยเขาไปในปาก นิ้วช้ี กลาง นางของมือซาย กด 3 รู
ลาง  ใชวิธีระบายลมเปาขลุย  น้ําเสียงเปนเสียงกลางระหวางขลุยตีแ๋ละขลุยตงเซียว ใหบรรยากาศที่
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เปนทุงหญา หบุเขา  ใชเปาคลอการขับลําเพลงพื้นเมืองเรียกชื่อวา เสี่ยวเกอ (เพลงเกร็ด)  หรือ ตีจ๋ือ่ 
เกอ (เพลงขลุย)  มีขลุยตงเซยีวอีกชนิดหนึง่ที่มีขนาดยาว  เสียงต่ํา เรียกชื่อวา “ตี๋เถา”  (ขลุยชุด)  ใช
บรรเลงคลอเพลงรอง เรียกชื่อวา เพลงตี๋เถา  สวนใหญใชบรรเลงเพลงรักของคนหนุมสาว  

ป 70 ของศตวรรษปจจุบัน  กองดุริยางคทหารเรือหนานไหประดษิฐขลุยตงตี๋เลาคู  มีชวงเสียง
กวางถึง 2 ขั้นคูแปดของ 2 โนต  สามารถบรรเลงเสียงคูประสานไดหลากหลายเสยีง และบรรเลง
เสียงเดีย่วประสานได เพลงที่นิยมแพรหลาย เชน รถไฟขับเขาหุบเขาชาวตง เปนตน  

 
侗笛，侗族吹奏乐器。侗语称介各、济各斯。流行于湘、桂、黔、滇等省

侗族聚居地区，以贵州省黎平、榕江、从江 为盛行。 
笛管用苦竹或紫竹制，全长 30—35 厘米，内径 1.5 厘米。上端较粗，有坡

形吹口，留竹节或堵笛塞。下端较细、敞口。正面开有六个音孔。距上端吹口

5 厘米处开一方形哨孔，孔上方管壁破开，两侧垫竹条，上盖竹片并用竹蔑固

定，形成进气道。哨孔下半部置一薄竹片。传统侗笛规格不一。常用的 F 调，

音域 c1—f2；bE 调， 音域 bb—be2；D 调，音域 a—d2。 
演奏时，嘴含吹口，左手食、中、无名三指按下三孔。用循环换气法吹

奏，音色介于竹笛与洞箫之间，富有山野风味。用于伴奏民歌，称“小歌”或

“笛子歌”。形制较长、发音较低的侗笛，称“笛套”，用笛套伴奏的歌，称

“笛套歌”。多表现青年爱情生活。 
本世纪七十年代末，南海舰队文工团曾杜克研制成双管侗笛。音域扩展

到二个半八度，能吹奏和谐的双音和简单的复调旋律。乐曲有《火车开进侗山

寨》等。 

โขวเซียว 口箫 

โขวเซียว แปลตามตัววา ขลุยปาก (เปา) เปนเครื่องเปาของชนกลุมนอยเผาหลี ในภาษาชาว
หลีเรียกชื่อวา “ล่ีเล่ีย” นิยมแพรหลายในชนกลุมนอยเผาหลีซ่ึงอาศัยอยูบริเวณมณฑลไหหนาน หรือ 
ไหหลํา  รูปรางคลายกับสั่วนา (เลาป) เลาขลุยใชไมไผขนาดลดหลั่นตางกันตัดสั้นเปนขอ ๆ ตอ
ซอนกันเปนเลาขลุย แตละขอเจาะรูกลม โขวเซียวแตดั้งเดิมมีเพียง 5 รู จนกระทั่งป 50 แหงศตวรรษ
นี้  เพิ่มไมไผเขาไปอีก 1 ขอ เพิ่มจํานวนรูเปน 6 รู นิยมแพรหลายแถบเมืองเลอตง  ชางเจียง  ตงฟาง  
ขนาดความยาวทั้งเลาขลุยประมาณ 22 เซนติเมตร ปลายยอดขลุยมีรูสําหรับเสียบล้ินที่ทําจากลําตน
ขาวหรือใบไม  นอกจากนีย้ังมีโขวเซียวทีน่ยิมแพรหลายแถบเมืองทงเสิน เปาถิงมี 7 รู  รูที่อยูบนสุด
ไมไดใชกําหนดเสียงแตเพื่อความสวยงาม  ปลายยอดเปนไมไผขอเล็กเปนที่เสียบล้ิน ล้ินทําดวยไม
ไผเหลาเปนแผนรูปเหล่ียมเสียบลงลาง ปจจุบันโขวเซียวที่ไดรับความนิยมมี 6 – 7  รู  ล้ินที่เดิมทาํ
จากไมไผเหลาเปนแผน เปลีย่นเปนแผนไมตนออ สามารถเปาเปนเสียงตางๆ กันได 8 เสียง 

เนื่องจากโขวเซียวทําจากวัสดุตางกัน รูปดเสียงจึงแตกตางกันดวย มีตั้งแต 6 รู จนถงึ 9 รู  
ความสั้นยาว และขนาดใหญเล็กของเลาขลุยก็ไมเทากัน มีตั้งแตขนาดเล็กเทาดนิสอ  จนถึงขนาด
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ใหญเทาขนาดปส่ัวนาต่ํา (ปส่ัวนามีขนาดเล็ก กลาง และใหญใหเสียงสูง กลางและต่ําตามลําดับ) ล้ิน
ขลุยบางมีแผนเดียว บางก็มีสองแผน 

วิธีการเปาคลายกับการเปาส่ัวนาเล็ก เลียนแบบวิธีการเปาส่ัวนา เชนพนลม รัวล้ิน เสยีงโหย 
เสียงชะงัก  เสยีงหวงเปนตน  ใชเปนเครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการขับรอง ชายเปาหญิงรอง  ใช
ในกจิกรรมทางวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตประวําวนัของชาวหลี เชนขบวนแห ปลอยฝูงสัตวเล้ียง  การ
พลอดรัก เกีย้วพาราสี  งานเฉลิมฉลองลวนตองมีโขวเซียว จากพัฒนาการของโขวเซียว ปจจุบนั
สามารถเปาเสียงตาง ๆ กันได 13 เสียง คือตั้งแตเสียงที จนถึงเสียง ซอล 2 ขั้นคูแปด  และยังมีการ
ประดิษฐโขวซียวใหมีขนาดเล็ก กลาง ใหญใหเสยีงสูง  กลาง ต่ําตามลําดับ  

เพลงเอกที่โขวเซียวนยิมบรรเลง เชน เซียงฮุยจายซานหลานหยวน (นัดพบที่สวนซาน
หลาน) หยุอ้ี (หวนหา)  ฮนุหล่ีอูฉวี่ (เพลงระบํางานแตง) เปนตน           

 
口箫，黎族吹奏乐器。黎语称利列。流行于海南省黎族地区。外形和唢

呐杆相似。管身由若干节粗细不同的短竹管套接而成，呈喇叭状。每节开一圆

形音孔。原始口箫仅五孔。到了本世纪五十年代，流行于乐东、昌江、东方一

带的西路口箫，多为六节六孔，全长约 22 厘米，上端管上开有隙口，插入麦杆

或树叶为簧；流行于通什、保亭一带的东路口箫，七节七孔， 上孔作为装

饰。将上端留节竹管削簿并刻一长方形簧片，簧舌朝下。现在流行的民间口

箫，多为七节六孔，簧片也改竹片为芦苇片。可吹出八个音。 
口箫因取材不同，音孔有六、七、八、九之别。其长短、大小不一，有

像钢笔帽那样的小口箫，也有像低音唢呐那样的大口箫。有单簧哨片，也有双

簧的唢呐哨。 
吹奏方法基本与小唢呐相同。吸收了唢呐吐音、花舌、滑音、断音、顿音

技巧。用于歌唱伴奏，男吹女唱。黎家在行路、放牧、青年男女恋爱或喜庆场

合吹奏。经过改革，口箫已能发出 b—g2 十三个音。并制成高、中、低音口

箫。乐曲有《相会在山栏园》、《回忆》、《婚礼舞曲》等。 
 
 

โขวตี๋口 笛 
  

 โขวตี๋  หรือ ขลุยปาก (ผิว)  เปนขลุยที่ประดิษฐขึ้นใหมโดยคีตกรหยวซีวิ่น แหงคณะดนตรี
พื้นเมืองเซี่ยงไฮ  ทําจากไผเหลือง หรือไผน้ํา  นอกจากนี้ยังสามารถใชไผชนิดอื่นๆทําได เชน ไผ
กานยาว  ไผตาหงส  และไผมวง  ลักษณะของโขวเซียวเปนขอไมไผส้ัน ๆ ตรงกลางเปนรูผิวลมเขา 
ใชปลายกระบอกทั้งสองดานเปนรูขลุย เรียกวา โขวตี๋สองรู  หากเจาะรู 3 รู ใกลๆกับชองผิวลม เรียก 
ช่ือวา โขวตีห๋ารู  โขวตี๋สองรูความยาวของเลา 4.8 เซนติเมตร  ดานขวาเปนรูที่หนึ่ง ดานซายเปนรูที่
สอง  เสนผาศูนยกลางของปลายกระบอกดานซาย 1.05 เซนติเมตร ดานขวา 1.1 เซนติเมตร รูผิวลม
หางจากปลายดานซาย 2.3 เซนติเมตร หางจากปลายดานขวา 2.5 เซนติเมตร  โขวตี๋หารู  ความยาว
ของเลา 7.4 เซนติเมตร ปลายกระบอกดานซายเสนผาศูนยกลาง 0.95 เซนติเมตร ดานขวา 1 
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เซนติเมตร  รูผิวลมหางจากปลายกระบอกดานซาย 3.45 เซนติเมตร ดานขวา 3.95 เซนติเมตร รูผิว
ลมเปนรูปวงรี  รูกดเปนรูวงกลม เสนผาศูนยกลาง 0.5 เซนติเมตร 
 การบรรเลงโขวตี๋ นิว้หวัแมมอืของมือซายและขวาบังคับลมที่รูที่ 1 และรูที่ 2 ซ่ึงก็คือปลาย
กระบอกทั้งสองขางนั่นเอง นิ้วช้ีมือซายกดรูที่ 3 นิ้วชี้และนิ้วกลางมือขวากดรูที่ 4 และรูที่ 5 กดรู
ครบทั้ง 5 รู ไดเสียงต่ําสุด เปดรูที่ 1 ไดเสยีงคูส่ี เปดรูที่ 1 และ 2 ไดเสยีงคูแปด นิ้วหวัแมมือขยับเปด
หรือปดรูที่ 1 และ 2 ระดับการปดมากนอย หรือปดมิด ไดเสียงในชวงคูส่ี    โขวตี๋สองรูบันไดเสียง 
ซอล มีชวงกวางเสียงคือ โดต่ํา  - โดสูง  โขวตี๋หารูบันไดเสียง ลา มีชวงกวางเสียงคอื ซอล – โด 2 
ขั้นคูแปด  นอกจากนีย้ังสามารถใชวิธีปดรูทั้งหมด ขยบัขลุยไปมา  ปรับระดับแรงลม และทิศทาง
ลมเขา จะไดเสียง เร มี และฟา  ชวงกวางของเสียงใกลเคียง 2 ขั้นคูแปด     
  

口笛，上海民族乐团俞逊发创制的新型吹奏乐器。用黄枯竹或小水竹制

作，也可用长茎竹、凤眼竹或紫竹。在一段短而细的竹管上，中间开一吹孔，

利用管端的自然孔，成为两孔口笛，若在近吹孔处再开三个音孔，则为五孔口

笛。两孔口笛，管长 4.8 厘米，右端为第一孔，左端为第二孔，左、右端内径

分别为 1.05 和 1.1 厘米，吹孔距左、右端分别为 2.3 和 2.5 厘米；五孔口笛，管

长 7.4 厘米，左、右端内径为 0.95 和 1 厘米，吹孔距左、右端为 3.45 和 3.95 厘

米，吹孔椭圆形，音孔圆形，直径均为 0.5 厘米。 
演奏口笛，左、右手拇指控制第二、一孔，左手食指按第三孔，右手

中、食指按第四、五孔。音孔全按发出 低音，开一孔发上方纯四度音，开

一、二孔为纯八度音，两拇指在音孔上移动，多开或少开一点音孔，一、二孔

可分别发出四度以内音阶。G 调两孔口笛音域 d1—d2。A 调五孔口笛音域 g—
c2，还可用全按音孔、内转笛身、放松口劲和改变吹气角度等方法，吹出 d、
e、f 三个音，音域近两个八度。 
 

ซวิน埙  

ซวิน  คือเครื่องเปาดินเผา  เปนเครื่องดนตรีที่เกาแกที่สุดอยางหนึ่งของจีน มีอายุราว 7 พัน
ป  สันนิษฐานวา ซวินพัฒนามาจากเครื่องมอืลาสัตวชนิดหนึ่งที่ช่ือ สือหลิวซิง (ดาวตกหิน)  ในอดีต
ผูคนใชเชือกมดัหินกอนกลม หรือโคลนปนเปนกอนกลมขวางนกหรือสัตวปา ลูกหนิบางลูกภายใน
กลวง เมื่อกล้ิงปะทะกับลมเกิดเปนเสียงขึน้ สรางความสนใจและสนกุสนานใหคนในสมัยนัน้มาก  
จึงลองนํามาเปาดู  และพัฒนามาเปนซวนิในที่สุด 

ซวินในยุคเริ่มแรกทํามาจากหินและกระดกูสัตว จากนัน้จึงพัฒนามาเปนดินเผา รูปรางก็ไม
เหมือนกนั บางเปนรูปทรงกลมแบน ทรงรี ทรงกลม รูปปลา หรือทรงผลสาลี่ แตทรงสาลี่เปนที่นิยม
มากที่สุด 

ดานบนของซวินมีรูเปา พื้นเรียบ  ดานขางลําตัวมีรูกดบังคับเสียง  ซวินในยุคแรกสุดมีเพียง
รูเดียว  จากนั้นคอยๆพัฒนามีรูเพิ่มขึ้น จนกระทั่งถึงปลายศตวรรษที่ 3 เริ่มมีซวิน 6 รู เกิดขึ้น
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นับตั้งแตปลายป 30 แหงศตวรรษที่ 20 ศาสตราจารยเถาเจิ้ง คีตกรแหงวิทยาลัยดุริยางคศิลปแหงชาติ
จีน เร่ิมศึกษาวจิัยและประดษิฐซวินดนิเผาเลียนแบบโบราณ ตอมาศาสตราจารยเฉินจง แหงวิทยาลัย
ดุริยางคศิลปเมืองเทียนจนิ ประดิษฐซวินดินเผา 9 รูขึ้น  โดยอาศัยพืน้ฐานจากซวินทรงสาลี่ 6 รู และ
วิทยาการการผลิตเครื่องดินเผาของเมืองอี๋ซ่ิง มณฑลเจียงซู ซวินใหมนีน้อกจากจะรกัษารูปทรง
ดั้งเดิมของซวนิไวแลว ยังมเีสียงดังขึ้น ชวงเสียงกวางขึ้น ไลเสียงตามบันไดเสียงได รวมทั้งสามารถ
บรรเลงเสียงครึ่งเสียงไดดวย  ทําใหซวินใหมนีก้ลายเปนเครื่องดนตรทีี่สามารถเปลี่ยนบันไดเสียง
ได  ซวินมีน้ําเสียงที่เปนเอกลักษณ มีความเปนโบราณ เรียบงาย นุมลึก เศราวังเวง แตแฝงไวดวย
พลังความฮึกเหิมแข็งแกรง นอกจากนี้  ปญหาของซวินแบบเดิมคือการเรียงตัวของรกูดเสียงไมเปน
ระบบระเบยีบ ซวิน 9 รูไดประดิษฐใหระบบการกดเสียง และตําแหนงรูบังคับเสียงเปนระเบียบมาก
ขึ้น ทําใหการบรรเลงมีความคลองตัวมากขึ้น ซวินสามารถใชบรรเลงเดี่ยว บรรเลงรวมและบรรเลง
ประกอบกับเครื่องดนตรีอ่ืน ๆ ได 

การเปดตวัของซวินดินเผา 9 รู  เปนสัญลักษณการเกิดใหมของซวินโบราณที่เคยสูญหายไป  
หลังการเผยแพรซวินใหมไมนาน  คีตกรในคณะดนตรีของมณฑลหเูปยช่ือ จาวเหลียงซานซึ่งเปน
ลูกศิษยคนหนึง่ของศาสตราจารยเฉินจง  ประดิษฐซวินจากไมแดง มี 10 รู  แกปญหาการไมสามารถ
เปาเสียงสูงของซวินไดสําเรจ็ 

ในประวัติการดนตรีของจีน ซวินนับเปนเครื่องดนตรีที่สําคัญในราชสํานักอยางหนึ่ง  ในวง
ดนตรีราชสํานัก  ซวินแบงได 2 แบบคือ ซงซวิน (ซวนิบวงสรวง) และ หยาซวิน (ซวินชั้นสูง)  ซง
ซวนิมีรูปทรงเล็กเทาๆกับไขไก มีเสยีงสูง  หยาซวนิรูปทรงใหญ มีเสียงต่ําทุม มักบรรเลงรวมกับ
เครื่องเปาโบราณที่ทําจากไมไผชนิดหนึง่ชือ่ “ฉือ” มีหลักฐานในบทกลอนที่เกาแกที่สุดของจนี 
“ซือจิง” (คัมภรีกลอน)  วา “คนแซโปเปาซวิน  คนแซจงเปาฉือ”   ความหมายก็คือ “พี่นองสองคน
คนหนึ่งเปาซวนิ อีกคนเปาฉอื แสดงใหเหน็ถึงความผูกพันธรักใครกลมเกลียวในสายเลือด” 

บทเพลงเอกของซวิน เชน บทเพลงฉู 
 
埙是中国 古老的吹奏乐器之一，大约有七千年的历史。  相传埙起源于

一种叫做“石流星”的狩猎工具。古时候，人们常常用绳子系上一个石球或者泥

球，投出去击打鸟兽。有的球体中间是空的，抡起来一兜风能发出声音。后来

人们觉得挺好玩，就拿来吹，于是这种石流星就慢慢地演变成了埙。 
初埙大多是用石头和骨头制作的，后来发展成为陶制的，形状也有多

种，如扁圆形、椭圆形、球形、鱼形和梨形等，其中以梨形 为普遍。  
埙上端有吹口，底部呈平面，侧壁开有音孔。 早的埙只有一个音孔，

后来逐渐发展为多孔，一直到公元前三世纪末期才出现六音孔埙。  
中国音乐学院曹正教授从二十世纪三十年代末就开始制作仿古陶埙。后

来，天津音乐学院的陈重教授在古制梨形六孔埙的基础上，又设计出新型的九

孔陶埙，用江苏省宜兴市的紫陶制成。这种九孔埙既保持了传统埙原有的外形

和音色，又增大了音量，扩展了音域，能吹出音阶和半音，使它成为可以转调

的乐器，而且音色古朴醇厚、低沉悲壮，极富特色。另外，由于九孔埙改变了
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原来不规则的音孔排列，按照现代人的演奏习惯，使演奏更为方便，可以独

奏、合奏或伴奏使用。 
九孔陶埙的面世，标志着中国古埙重新获得了生机。不久之后，陈重教

授的另一位学生、湖北省歌舞团的赵良山，用红木研制出十孔埙，解决了埙难

以吹奏高音的缺陷。 
埙在中国的音乐历史上主要用于历代的宫廷音乐。在宫廷音乐中，埙分

成颂埙和雅埙两种。颂埙形体较小，像个鸡蛋，音响稍高；雅埙形体较大，音

响浑厚低沉，常常和一种用竹子做成的吹管乐器篪配合演奏。在中国 早的诗

歌总集《诗经》里就有“伯氏吹埙，仲氏吹篪”这样一句话，意思是说兄弟两

人，一个吹埙一个吹篪，表达和睦亲善的手足之情。 
埙的乐曲如 《楚歌》

 

สั่วนา 唢呐  
 
 สั่วนา  คือเครื่องเปาจําพวกปมีลําโพง ในภาษาจนีมีช่ือเรียกหลายชื่อ เชน หลาปา (ลําโพง) 
ไหตี๋ (ขลุยทะเล)  เปนทีน่ิยมและเผยแพรทั่วไปในแถบมณฑลซินเจยีงในราวยุคสองราชวงศจิ้น(คือ
ราชวงศจิ้นตะวันตกกับราชวงศจิ้นตะวันออก ค.ศ. 265 - 420)  ในสมัยนั้นเรยีกชื่อวา “กุยจือ”  บน
ภาพเขียนสีฝาผนังในถ้ําเชียนโฝตง (ถํ้าพันพระพุทธ) ชองที่ 38 ซ่ึงสรางในราวคริสตศตวรรษที่ 3 มี
ภาพวาดของสั่วนา  ในสมัยราชวงศเวยเหนอื (ค.ศ.386 -534) ในถํ้าศิลาพระศรีอาริยทีซ่านซี ถํ้าที่ 10 
ก็มีภาพศิลาจําหลักคนธรรพบรรเลงดนตรี   ภาพสั่วนาที่พบนี้มีรูปรางสวนประกอบของสั่วนาที่
สมบูรณไดแก ล้ินป เลาป และลําโพง รูปรางคลายคลึงกับปของชนกลุมนอยเผาเวยอูรที่อาศยัอยู
บริเวณมณฑลซินเจียงของจนีในปจจุบัน 
 จนกระทั่งถึงสมัยราชวงศหมงิ ส่ัวนาที่ใชในบริเวณที่ราบภาคกลาง (ที่ราบภาคกลางคือ
บริเวณใตแมน้าํหวงเหอ  ซ่ึงเปนพื้นที่สวนใหญของมณฑลเหอหนาน ภาคตะวันตกของมณฑลซาน
ตง และภาคใตของมณฑลเหอเปย และมณฑลซานซี )   มีรูปรางและสวนประกอบเปนแบบเดยีวกนั
กับสั่วนาทีใ่ชในปจจุบนั ดงัมีในบันทกึของนักเขียนหลายฉบับเชน บันทึกหนานฉือซวี่ลู (บันทึก
อรรถาธิบายเมืองใต) ของหมิงสวีเวย  บั

                                                

นทึกดนตรีทานหวางซีโหลว ของหวางผาน บันทึกอุทศิ
ปญญาตําราใหม ภาคบันทกึเตรียมกาํลังรบ ของชีจี้กวางเปนตน ลวนมีขอความกลาวถึงส่ัวนาทั้งส้ิน   
โดยเฉพาะในซานฉายถูฮุย 1  อธิบายถึงส่ัวนาไววา “รูปรางคลายหลาปา (ลําโพง) เจ็ดรู หัวหางทํา
ดวยโลหะ เลาทําจากไม ไมรูเกิดในสมัยใด ใชเปนดนตรีทหาร ปจจุบนัประชาชนใชทั่วไป” จนถึง
สมัยราชวงศชิง เรียกชื่อส่ัวนาวา “จินโขวเจีย่ว” และ “ซูเออรนา”  เปนเครื่องดนตรีที่ใชในราช
สํานักอีกอยางหนึ่ง  และยงัใชประกอบในมหกรรมรํารองอีกดวย บนัทึกตางๆในสมัยราชวงศชิง 

 
1

  บันทึกซานฉายถูฮุย คือหนังสืออรรถาธิบายภาพ  ซานฉาย ในที่นี้หมายถงึ ฟา ดิน และมนุษย หนังสือเลมนี้อธบิายรายละเอยีด
และใชภาพวาดประกอบของทุกสรรพสิ่งในสามอยางนี้  《三才图会》-指南车图所谓「三才」，是指即「天」、

「地」、「人」，此书就是要说明这三界中的一切。 
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เชน ศัพทาธิบายราชสํานักชิง ภาพเครื่องราชพิธีกษัตรา ลวนมีบันทึกและภาพประกอบที่กลาว
อธิบายถึงส่ัวนาวา “ซูเออรนาเรียกอีกชือ่วาส่ัวนา” ส่ัวนาเปนทีน่ยิมแพรหลายในหมูประชาชน
ทั่วไป ใชเปนเครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการแสดงอปุรากรพื้นเมือง การรํารองตาง ๆ พิธีแตงงาน 
งานเฉลิมฉลองทั่วไป  รวมถึงงานศพดวย 
 ปประกอบดวยเลาป  ปากนกหวดี(ล้ินป)   แผงลม  ฐานรองลิ้น ปากปและลําโพง  เลาปกลึง
จากไมแดง  ลักษณะทรงกระบอกเปนขอ ๆ คลายขอไผ  ดานในกลวง  ในแตละขอเจาะรูทรงกลม 1 
รู รวมทั้งหมด  8 รูเพื่อใหเกดิความสวยงามและความสะดวกในการบรรเลง  ปากนกหวีดทําจากตน
ออปลายดานหนึ่งแบนเรียบใชเปนล้ินป  สวนปลายอีกดานเปนทรงกลมพันดวยลวดเสียบเขาที่ปาก
ป แผงลมทําดวยแผนโลหะทรงกลมสองแผน  บางก็ใชแผนแกว แผนพลาสติค มีสองชุดบนและ
ลางครอบลงบนปากป  แผนบนใชปดสนิทกับริมฝปากบน สวนดานลางปดสนิทกับเลาป  เพื่อเปน
ที่กักลมและบงัคับแรงลม    เลาลิ้นปทําดวยโลหะลักษณะทรงกลมมวนเปนลําเล็ก ๆ ดานบนเสียบ
ล้ินป  ดานลางเสียบเขากับเลาป  ลําโพงทําจากแผนโลหะบางเปนรูปลําโพงกลม  ยอดลําโพงเสียบ
เขากับเลาป  สามารถหมุนปรับทิศทางและถอดออกได 
 ส่ัวนามีหลากชนิดและหลายรูปแบบ แบงตามความสั้นยาวของเลาปไดเปน 5 ชนิดคอื ไหตี ๋ 
ส่ัวนาเล็ก ส่ัวนากลาง ส่ัวนาใหญ  และสัว่นาไมสน ส่ัวนาแตละชนิดมีขนาดความยาวเลาป 13.2 – 
31 เซนติเมตร  ปลายเลาเสนผาศูนยกลางวงใน 1.8 – 2.65 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลางวงนอก 2.4 – 
3.45 เซนติเมตร ลําโพงสูง7.1 – 13.6 ยอดลําโพงเสนผาศูนยกลางวงใน 2.35 – 3.25 เสนผาศูนย 
กลางวงนอก 8.6 – 14.4  เซนติเมตร     
 ส่ัวนาจําพวกไหตี๋ เลาสั้น ลําโพงเล็ก เสียงแหลม สูง ใชบรรเลงรวมกับเครื่องดนตรีอ่ืน ๆ 
ได นยิมแพรหลายแถบมณฑลเจียงซู เจอเจยีง  อันฮุย  ส่ัวนาเล็กเสยีงนุมนวล  เลาขนาดความยาว 7 
นิ้ว เรียกอีกชือ่วา ซานจือจื่อ นิยมใชบรรเลงเดี่ยว บรรเลงรวมหรือบรรเลงประกอบการขับรอง 
เตนรําตางๆ นยิมแพรหลายแถบพื้นที่มณฑลกวางโจว  หหูนาน  ฝูเจีย้น  เจียงซี   ส่ัวนากลางน้ําเสียง
นุมนวล  มักใชเลาขนาดความยาว 1 ฟตุ กบัอีก 1 นิว้ เรียกอีกชื่อวา ปเลาดํา  นยิมแพรหลายแถบ
มณฑลเจยีงซู เจอเจียง อันฮุย  ส่ัวนาสามชนิดดังกลาวขางตนนิยมแพรหลายในเขตภาคใตของจนี 
จึงรวมเรียกสั่วนาทั้งสามชนิดนี้วา ส่ัวนาใต  

ส่ัวนาใหญน้ําเสียงต่ําทุม  มกัใชเลาขนาดความยาว 1 ฟตุ 5 นิว้ เรียกอีกชื่อวา เลาใหญหรือ 
สองกระบอก นิยมแพรหลายในเขตซานตง ซานไห และจี้ตง  ส่ัวนาไมสนมีน้ําเสียงใส ดังกังวาน  
ใชบรรเลงเพลงเกร็ด และเลียนทํานองเสยีงรองอุปรากร ส่ัวนาทั้งสองชนิดนี้นยิมแพรหลายแถบ
ภาคเหนือจึงเรยีกอีกชื่อวา ส่ัวนาเหนือ  ส่ัวนาแตละชนดิมีระดับเสยีงไมเทากัน  ทีน่ิยมไดแกส่ัวนา
เล็กบันไดเสยีง เร  ไหตี๋บันไดเสียง ซอล และ ฟา  ส่ัวนากลางและสั่วนาใหญบันไดเสียง ลา และ ที  
ส่ัวนาทั้งหาชนิดมีชวงกวางของเสียงสองขั้นคูแปด 
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ส่ัวนาสวนมากใชบรรเลงเปนเครื่องนํา มักประสมกับเครื่องประกอบจังหวะจําพวกโหมง 
กลอง เหมาะสําหรับบรรเลงเพลงที่แสดงออกถึงความสนุกสนาน ร่ืนเริงและบรรยากาศการเฉลมิ
ฉลองในชนบท ใชบรรเลงในงานเลีย้ง เฉลิมฉลองการเก็บเกีย่วผลผลิต เทศกาล พิธีการตางๆ  
นอกจากนี้ยังใชเปนเครื่องดนตรีหลักในวงดนตรีเพลงรองเหอเปย เพลงปกลองซานตง เพลงปกลอง
เหลียวหนาน  เพลงโหมงกลองเฉาโจว(แตจิ๋ว)  และวงแปดชุดซานซี    

 
唢呐，又称喇叭、海笛。吹奏乐器。约在两晋时期（265—420），唢呐

已在新疆拜城一带（古称龟兹）流传，新疆克孜尔千佛洞第三十八窟（开凿于

公元三世纪）壁画中有其图象。北魏时期（386—534）开凿的山西大同云岗石

窟第十洞也有演奏唢呐的伎乐人雕刻。这种唢呐的哨、管身和喇叭碗成为一

体，可能是其早期形态，与现代新疆维吾尔族木唢呐相近。 
直至明代，中原地区使用的唢呐，其结构则与现代唢呐相同。明徐渭

《南词叙录》、王磐《王西楼先生乐府》、戚继光《纪效新书·武备志》均有记

述。明王圻《三才图会》述其形制：“其制如喇叭，七孔；首尾以铜为之，管则

用木。不知起于何代，当是军中之乐也。今民间多用之”。清代，唢呐又称金口

角、苏尔奈。在宫廷中列入回部乐，并用于烧歌大乐《大清会典》、《皇朝礼

器图式》均注明“苏尔奈，又名唢呐”，并附图说明。在民间已广泛应用于器乐

演奏、戏曲伴奏和婚丧喜庆活动。 
唢呐由杆、哨、气牌、侵子和碗构成。杆用红木制成，为空心圆锥体，

上开八个（前七后一）圆形音孔，表面旋成竹节形状，取其美观和按孔方便。

哨芦苇制，一头扁平状为簧哨，另一头圆形缠铜丝插入侵子。气牌为两块圆形

铜片、有机玻璃或赛璐珞片，分上下套于侵子上，中间夹以葫芦形装饰物，上

片用以托住嘴唇，下片压紧杆身，以邦助运气、使口力持久。侵子为铜制圆锥

形细管，上插簧哨，下与管身相接。碗又称喇叭口，用薄铜片制成喇叭形，套

于杆下端，可活动和装卸。 
品种较多，依杆的长短分为海笛、小唢呐、中唢呐、大唢呐和柏木杆五

种。杆身全长 18.2—31、下口内径 1.8—2.65、下口外径 2.4—3.45 厘米。碗高

7.1—13.6、上口内径 2.35—3.25、下口直径 8.6—14.4 厘米。 
海笛杆短碗小，发音尖锐，音色高亢，用于器乐合奏。流行于江、浙、

皖等省；小唢响音色柔和，常用的七寸杆，又称三吱子。用于独奏、合奏或歌

舞伴奏，流行于两广、湘、闽、赣等省、区；中唢呐音色较柔和，常用一尺一

寸杆，又称黑杆子。流行于江、浙、皖一带。困上述唢呐流传于南方各省，故

称南方唢呐。 
大唢呐发音低沉，常用一尺五寸杆，又称大杆子或二混头。流行于东

北、山海关和冀东一带；柏木杆发音清脆明亮，用以吹奏小调和咔戏（模仿戏

曲唱腔）。大唢呐、柏木杆流传于北方各省，故称北方唢呐。各种唢呐音高不

等，常用的有 D 调小唢呐，G、F 调海笛，A、bB 调中唢呐和大唢呐。常用音

域两个八度。 
唢呐常作为领奏乐器或与锣鼓结合演奏，宜于表现热烈、欢腾的气氛。

在农村用于集会、丰收、节日庆祝或婚丧仪仗；是河北吹歌、山东鼓吹、辽南

鼓吹、潮州大锣鼓和山西八大套的主奏乐器。 
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โหวกวาน喉管   
 
 โหวกวาน   ตามชื่อภาษาจนีแปลวา ปคอ เรียกอีกชื่อหนึง่วา “จูกวาน” (ปไมไผ) เปน
เครื่องเปาล้ินคูที่พัฒนามาจากปพื้นเมือง ในยุคแรกๆ เร่ิมพบโหวกวานแถบมณฑลกวางตง(กวางตุง) 
ใชเปนเครื่องเปาเพื่อเรียกลูกคาของรานหาบเรแผงลอย  จนปลายปที่ 20 ของศตวรรษที่ 20  จึงเริ่มมี
การนํามาใชในวงดนตรีกวางตง และบรรเลงประกอบการแสดงอุปรากรกวางตง จากนั้นจึงนยิม
แพรหลายในเขตมณฑลกวางตงและกวางซี 
 สวนประกอบของโหวกวานไมซับซอน ประกอบดวยนกหวดี(ล้ินป) เลาป และลําโพง  ล้ิน
ปทํามาจากตนออ  ล้ินปมีขนาดใหญ  แผนตนออที่ทําล้ินปก็คัดเลือกที่มีความหนา  เลาปทําจากไผ
ขอยาว ไมดํา ไมแดงและไมเนื้อแข็งชนดิอืน่ๆ  หรืออาจทํามาจากพลาสติค แผนโลหะมวนกไ็ด  แต
ที่นิยมวามีเสียงไพเราะที่สุดก็คือเลาที่ทําดวยไมไผ  เลาปเจาะรู 7 รู  ปลายของปสวมดวยลําโพงที่ทาํ
จากโลหะแผนบาง  เปนตัวขยายเสยีงและเพิ่มความสวยงาม   
 โหวกวานมีเสยีงคลายคลึงกบัปกวานจือมาก  มีน้ําเสียงคลายชวงเสียงต่ําของปกวานจือ  คือ
มีน้ําเสียงต่ําทุม  และใหความรูสึกเหมือนเสียงขึ้นจมูก  ในวงดนตรพีื้นเมืองมักใชบรรเลงรวมกับ
ซอกลาง หรือซอเสียงต่ํา เพือ่เนนเสียงกลุมเครื่องดนตรีเสียงต่ําใหกับวง  
 ในวงดนตรีพืน้เมือง  โหวกวานที่นยิมทัว่ไปมี 2 ชนดิคอื โหวกวานบนัไดเสียง ซอล และ
โหวกวานบนัไดเสียงโดต่ํา  โหวกวานบนัไดเสียงซอลยาว 53 เซนติเมตร เสนผานศูนยกลางวงใน 1 
-  1.3 เซนิเมตร  สามารถกดเสียงได 8 เสียง  ชวงเสียงมีเพียง 1 ขั้นคูแปด  สวนโหวกวานเสียงต่ํา
บันไดเสียงโดนั้น มีขนาดความยาว 85 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลางวงใน 1.4 – 1.7 เซนติเมตร  มี
ชวงเสียงแคบ  ไมเหมาะกบัการเปลี่ยนบนัไดเสียง  ป 60 ของศตวรรษที่ 20 คีตกรชางทําเครื่อง
ดนตรีของจีนไดคิดประดิษฐเครื่องโหวกวานขึ้นมาใหม  โดยเพิ่มปุมกดรู และเจาะรูเพิ่มเปน 18 – 
19 รู มีรูสําหรับบังคับใหเกิดเสียงประสาน โหวกวานแบบใหมนี้ไมเพยีงแตสามารถเปาเสียง
คร่ึงเสียงไดแลว  ยังสามารถเปลี่ยนบันไดเสียงไดดวย  ชวงกวางของเสียงขยายออกถึง 2 ขั้นครึ่งคู
แปด  กลายมาเปนเครื่องเปาบรรเลงเดี่ยวช้ินหนึ่ง  นอกจากนี้  สวนชวงเสียงของโหวกวานสามารถ
แบงเปนชวงชัน้ได คือ ชวงเสียงกลาง ชวงเสียงคอนกลาง ชวงเสียงต่ํา และชวงเสยีงต่ําสองขั้น ทํา
ใหเสียงของโหวกวานมีความสมบูรณในตวัเองเปนอยางมาก    
 
  喉管又称 “竹管”，它是在中国民间乐器管子的基础上创制而成的一种

双簧气鸣乐器。喉管在问世之初，是广东省的街头小贩招揽生意的一种工具，

到了二十世纪 20 年代末期，它才开始在广东音乐和广东粤剧中应用，后来，普

遍地流行于广东和广西地区。   
  喉管的构造非常简单，由哨子，管身和喇叭口三个部分组成。它的哨子

取材于芦苇，哨口比较宽，两片对合的哨片也比较厚。管身是用长茎竹、乌

木、红木、杂木、塑料管或者是金属管等材料制成，其中，以竹制管身的音色
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好。喉管的管身上开有七个音孔，管身下端装有薄铜片制成的喇叭口，起到

扩大音量和装饰的作用。  
  喉管的音色和管子相似，它的发音接近管子的低音区，音色淳厚，低

沉，略带鼻音效果，在民族乐队中经常与中胡或低胡配合使用，以此来加强乐

队的中音和低音声部。   
  在中国的民族乐队中， 常用的喉管有ｇ调中音喉管和ｄ调低音喉管两

种。ｇ调中音喉管全长 53 厘米，内径为 1 至 1.3 厘米，它能发出 8 个音，音域

只有一个八度。和它相比，ｄ调低音喉管管身较长，约为 85 厘米，内径为 1.4
至 1.7 厘米，ｄ调低音喉管的音域较窄，转调不方便。二十世纪 60 年代，中国

的乐器制作家研制出了一种加键喉管，这种新型喉管的管身上加装了按键，开

有 18 或 19 个音孔，并且设有一个泛音孔。它不仅可以吹奏出半音阶，而且适

于转调。同时，音域也扩展到两个半八度，从而一跃成为一种独奏乐器。另

外，在声部配套上，发展成为中音、次中音、低音和倍低音声部，使音色更加

饱满和丰富。 
 

กวานจือ管子  
 

 กวานจือ คือปสองล้ิน มีประวัติความเปนมายาวนาน  มีตนกําเนิดมาจากเครื่องดนตรี
เปอรเซียโบราณ  ซ่ึงก็คือดนิแดนของประเทศอิหรานในปจจุบันนั่นเอง  ในสมัยโบราณ ภาษาจนี
เรียกกวานจือวา ปล่ี หรือ หลู-กวาน   เมื่อสองพันปกอน ซ่ึงตรงกับสมัยซีฮั่น  กวานจือเปนเครือ่ง
ดนตรีที่นยิมแพรหลายในดนิแดนซินเจยีง หลังจากนัน้จึงเริ่มเผยแพรเขาสูดินแดนที่ราบภาคกลาง  
จากพัฒนาการอันยาวนานทําใหกวานจือพฒันาศิลปะวิธีการบรรเลงขั้นสูง  ปจจุบนักวานจือเปนที่
นิยมในวงดนตรีพื้นเมืองทั่วไป โดยเฉพาะเขตภาคเหนือของประเทศ 
 กวานจือเปนเครื่องดนตรีที่มีเสียงดัง มีน้าํเสียงสูงใสกังวาน มุทะลุดดุัน ถายทอดแกนแท
บรรยากาศและอารมณกล่ินไอชนบทไดเปนอยางดี กวานจือมีสวนประกอบงาย ๆ ไดแก ล้ินป(หรือ
เรียกวานกหวดี)  ฐานรองลิ้น และเลาป   กวานจือใชงานไดหลายประเภท  สามารถใชบรรเลงเดี่ยว 
บรรเลงรวมและบรรเลงประกอบกับเครื่องดนตรีอ่ืน โดยเฉพาะวงดนตรพีื้นเมืองภาคเหนือ 
กวานจือเปนเครื่องดนตรีสําคัญที่ขาดมิได  เทคนิควิธีการเปาก็มีความหลากหลายล้ําลึก นอกจาก
การเปาเสียงเครือ เสียงโหย  เสียงเอื่อย เสียงพนและเสียงรัวล้ิน ซ่ึงนิยมใชสําหรับบรรเลงเครื่องเปา
ทั่วไปแลว  กวานจือยังมีวิธีการบรรเลงเฉพาะตวัอีกหลายแบบ เชน เสยีงตี เสียงขาม เสียงจุม และ
เสียงลอดฟนเปนตน นอกจากวิธีการใชนิว้ที่แพรวพราวแลว การขยับระดับตื้นลึกของลิ้นปในปาก
ยังมีผลทําใหเกิดเสียงต่ําสูงตาง ๆ กันดวย การเปลี่ยนรูปทรงของกระพุงแกม รูปปากสามารถเลียน
เสียงมนุษยและสัตวไดเหมือนอยางนาอัศจรรย  การใชวิธีการระบายลมสามารถเปาเสียงยาวไดไม
ขาดสาย 
 กวานจือมีสามขนาดคือ เล็ก กลางและใหญ  เลากวานจอื (เลาป) มีขนาดความยาว 18–24 
เซนติเมตร เสนผาศูนยกลางเลา 0.9 – 1.2 เซนติเมตร กวานจือเล็กเรียกชื่อวา “กวาจอืเสียงสูง” (ป
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เล็ก หรือ ปสูง)  ใชเปนเครื่องบรรเลงนําในวงดนตร ี  กวานจือกลาง (ปกลาง) เสียงต่ํากวาปสูงหนึ่ง
ขั้นคูแปด  กวานจือใหญ เรียกชื่อวา “กวานจือเสียงต่ํา” (ปใหญ หรือ ปต่ํา) เสียงต่ํากวาปกลางหนึง่
ขั้นคูแปด  ใชเปนเครื่องดนตรีกลุมเสียงต่ําในวง หรือเปาบรรเลงเสียงหลัก และเพื่อกํากับจังหวะ  
ชวงกวางของเสียงปทั้งสามแบงเปน ปเล็ก ลา1–โด4   ปกลาง  ลา–เร 3  ปใหญ ลาต่ํา– เร2 
 ปเล็กใช ตนพืชจําพวกตนออ ตนกกทําหลอดล้ิน หรือเรียกวาตวันกหวดี ปลายดานหนึ่งใช
ลวดพัน ปลายอีกดานรีดใหแบน  เสียบตัวนกหวีดนี้เขาทีก่ระบอกปดานบน  ปใหญใชพืชจําพวกไผ
หลอดทําล้ิน เสียบเขากับฐานรองลิ้น ฐานรองลิ้นทําดวยแผนโลหะครอบฝงที่ปลายบนของเลาป  
เลาปทําจากไมไผขอยาว หรือกลึงจากไมแดงเคลือบเงา  เจาะรู 8 รู (ดานหนา 7 รู ดานหลัง 1 รู)  บาง
ก็เจาะ 9 รู (ดานหลังเพิ่มเปน 3 รู)   ปลายทั้งสองเลี่ยมดวยโลหะปองกนัการราว 
 กวานจือนยิมแพรหลายในวงดนตรีพื้นเมืองตาง ๆ เชน วงปเหอเปย  วงอึกทึกจี้ตง  วงแปด
ชุดซานซี  วงล่ันกลองซีอาน วงดนตรีทางพิธีกรรมและศาสนา และยงัใชบรรเลงประกอบการแสดง
อุปรากรพื้นเมอืงทั่วไป  วงปเหอเปยใชปใหญและปเล็ก  ปเล็กใหเสียงสูงใสกังวาน เหมาะสําหรับ
บรรเลงทวงทํานองครึกครื้นรื่นเริง สวนปใหญใหเสียงทุมต่ําและนุมลึก เหมาะสําหรับบรรเลง
ทวงทํานองโศกเศรา นอกจากนี้กวานจอืแตละเลาสามารถเปลี่ยนขนาดของลิ้นเพือ่เปลี่ยนระดับ
เสียงสูงต่ําไดดวย  
 เพลงเอกของกวานจือ เชน วานเหนยีนฮวน (รมยร่ืนหมืน่ป)  เยี่ยนล่ัวซาทัน (หงสรอน
หาดทรายทอง)  โมล่ีฮวา (ดอกมะลิ)  ฟางเฟงเจิง (เริงวาว)  หล่ิวฉิงเหนยีง (สาวหลิวพร้ิวขจี)  ฟาง
หลวี (ปลอยลา) เปนตน 
   

  管子一种双簧吹管乐器，历史非常悠久。管子起源于古代波斯，也就是

现在的伊朗。在中国古代它曾称为＂筚篥＂或＂芦管＂。在两千多年前的西汉

时期，管子已经成为中国新疆一带通用的乐器，后来，管子传入中原，经过变

化发展，它的演奏技艺得到了不断丰富和发展。现在，管子广泛地流行于中国

民间，成为北方人民喜爱的常用乐器。 

  管子的音量较大，音色高亢明亮、粗犷质朴，富有强烈的乡土气息。管

子的构造比较简单，由管哨、侵子和圆柱形管身三部分组成。管子的用途很

广，可用来独奏、合奏和伴奏。尤其在中国北方的一些乐种里，管子是非常重

要的吹管乐器。管子的演奏技巧非常丰富，除了一般经常运用的颤音、滑音、

溜音、吐音和花舌音外，还有特殊的打音、跨音、涮音和齿音等。除手指的技

巧外，哨子含在嘴里的深浅也决定着管子发音的高低，吹奏时，利用口形的变

化，还能模拟出人声和各种动物的叫声。运用循环换气法可不间歇地奏出长时

值音型。 

  管子有大、中、小三种。管身长 18—24 厘米，内径 0.9—1.2 厘米。小

管又称高音管，是乐队中有特色的领奏乐器。中管比小管低八度。大管又称低

音管，比中管低八度，在乐队中担任低音或作节奏型强拍演奏。音域：小管

a1—c4，中管a—d3，大管A—d2。 

http://baike.baidu.com/view/138388.htm
http://baike.baidu.com/view/4322.htm
http://baike.baidu.com/view/158114.htm
http://baike.baidu.com/view/18707.htm
http://baike.baidu.com/view/168663.htm
http://baike.baidu.com/view/236730.htm
http://baike.baidu.com/view/21387.htm
http://baike.baidu.com/view/464227.htm
http://baike.baidu.com/view/395422.htm
http://baike.baidu.com/view/392605.htm
http://baike.baidu.com/view/461466.htm
http://baike.baidu.com/view/3025.htm
http://baike.baidu.com/view/468566.htm
http://baike.baidu.com/view/654392.htm
http://baike.baidu.com/view/200883.htm
http://baike.baidu.com/view/392656.htm
http://baike.baidu.com/view/7866.htm
http://baike.baidu.com/view/1011930.htm
http://baike.baidu.com/view/353288.htm
http://baike.baidu.com/view/262776.htm
http://baike.baidu.com/view/262776.htm
http://baike.baidu.com/view/35570.htm
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  小管哨芦苇制，一端用细钢丝扎住，另一端烙扁，直接插入管身上端，

发音较高；大管哨芦竹制，插入侵子里。侵子铜制、锥形，插入管身上端。管

身用长茎竹或红木制作，呈圆柱形，上开八孔（前七后一）或九孔（后二孔）

外表涂漆侵腊，两端套金属圈防裂。   

  管子用于河北吹歌、冀东吵子会、山西八大套、西安鼓乐等民间器乐合

奏、民族乐队、戏曲乐队和宗教音乐中。河北吹歌使用大管和小管，小管音色

高亢明亮，宜表现活泼、热烈的旋律；大管音色深沉、浑厚、略带凄怆，长于

抒情性描绘。各种管可更换不同的哨子升降音高。 

  传统乐曲有《万年欢》、《雁落沙滩》、《茉莉花》、《放风筝》、 

《柳青娘》、《放驴》等。 

 

ซวงกวาน 双管 
 

ซวงกวาน คือปเลาคู ใชปเดีย่วประกอบเขาดวยกัน นยิมแพรหลายแถบภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือและภาคเหนือของจีน ประวัตคิวามเปนมาของซวงกวานพบในบันทกึสมัยตงฮั่นของเจิ้ง
เสวียนจู มีความตอนหนึ่งบนัทึกไววา  “เลาเหมือนไผแตเล็ก ประกบเปนคู ใชเปา” แสดงใหเห็นวา
ในขณะนัน้มีเครื่องดนตรีที่มีลักษณะเลาคูประกบใชแลว  ในบนัทึกราชวงสุย ภาคดนตรีจารึก มี
ความตอนหนึง่กลาววา ในวงดนตรีกยุจือ (ดูคําวา “กุยจอื” ในเรื่องกลองเจี๋ยกู) มี “ปล่ีเลาคู”  (ปเลา
คู)  ภาพจําหลักผาหินเมืองถูหลูฟาน (Turfan) ที่มณฑลซินเจียง  ถํ้าหมายเลข 29  (สรางราวป ค.ศ. 
550 - 1368) มีภาพปเลาคู  ปแตละเลามี 5 รู   บันทกึราชวงศซงก็มีกลาวถึงปคูไววา “เครื่องดนตรี
ของประเทศอานกวอมีปเลาคู”  บันทึกดนตรีราชวงศถังก็มีบันทึกความตอนหนึ่งวา “ปหงสคู  หนึ่ง
ในเครื่องดนตรีสิบสองทํานอง ปลายปเสียบล้ินป เปนดานหัว ซายขวาขางละสี่รู”  แสดงใหเห็นวาป
เลาคูหรือ ซวงกวาน นิยมแพรหลายนับมาแตสมัยถังแลว  

ซวงกวาน หรือ ปเลาคูในปจจุบันประกอบดวยปเลาเดีย่วส้ัน 1 เลา ยาว 1 เลาประกบกัน
เปนคู แตละเลามี 8 รู  ดานหนา 7 รู ดานหลัง 1 รู ปเลาคูที่แตเดิมเคยมี 9 รู ปจจุบันพบนอยมาก การ
บรรเลงสามารถเปาใหดังพรอมกันทั้งสองเลา  และสามารถแยกออกเปนปเลาเดี่ยวกไ็ด มือสองขาง
จับปซายขวา ใชนิ้ว 3 นิว้ทัง้มือซายขวากดรู 3 รูบนของปเลาซายเลาขวา สามารถบรรเลงเปาเสียง
ส้ันเสียงยาว สรางบรรยากาศครึกครื้น ใชเปนเครือ่งดนตรีที่ใชบรรเลงเสียงหรือทํานองเดนของ
เพลง  เพลงเอกคือ เจียงเหอสุย  (ธาราระทม)  

 
双管，系将两支管并排扎结一起而成。流行于东北、华北广大地区。 

东汉郑玄注《周礼·春官·小师》：“管如篴而小，并两而吹之”。可见当时已存在

双管类乐器。《隋书·音乐志》载龟兹乐中有双筚篥。新疆吐鲁番东北部的伯孜

克里克石窟（开凿于 550—1368 年）第二十九窟有双筚篥图象，双管并列，管

身有五个按孔。宋《乐书》中载有双筚篥：“胡部安国乐器有双筚篥，《唐乐

图》所传也”。又有双凤管：“双凤管合两管以足十二律之音，管端施回簧，刻

凤以为首，左右各四窍”。表明双管自唐以来已广为应用。 

http://baike.baidu.com/view/72321.htm
http://baike.baidu.com/view/39254.htm
http://baike.baidu.com/view/461475.htm
http://baike.baidu.com/view/493155.htm
http://baike.baidu.com/view/244422.htm
http://baike.baidu.com/view/849851.htm
http://baike.baidu.com/view/6903.htm
http://baike.baidu.com/view/102574.htm
http://baike.baidu.com/view/635581.htm
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现代双管由两支长短、音高相同的管子并排扎结而成。每管八孔（前七

后一）。九孔管已很少见到。演奏时，可以两管并吹，也可将两管分开，两手

各持一管，手指各按管子上方的三个音孔，交替吹奏短促的音符，以烘托气

氛，把乐曲推向高潮。乐曲有《江河水》等。 
 

เซิง笙 
 
เซิง  เปนเครื่องเปาที่เกาแกของจีน  นับเปนเครื่องดนตรีที่ใชล้ินปแบบอิสระชนิดแรกของ

โลก และยังเปนเครื่องดนตรทีี่มีอิทธิพลตอเครื่องเปาตะวนัตกในยุคตอๆ มาอีกดวย  
ในป 1978 มีการขุดคนทางโบราณคดีที่สุสานเฉิงโหวอ่ี อําเภอสุย มณฑลหูเปย พบเซงิน้ําเตา

ที่มีอายุมากกวา 2,400 ป  เปนเซิงเกาแกทีสุ่ดที่มีอยูในปจจุบัน 
กระนั้นก็ตาม การกําเนดิของเซิงสามารถสืบสาวขึ้นไปยาวนานกวานัน้ คือเมื่อ 3,000 ปกอน 

เซิงไดถือกําเนดิขึ้นแลว เซิงกับผายเซียว (ปแผง) มีความคลายคลึงกัน  คือไมมีล้ินป และไมมีกรวย  
เพียงใชเลาไมไผที่มีเสียงตางๆ กัน ใชเชือกพันเขาดวยกนัเปนแผงเหมอืนอยางขลุยแผง  ตอมามีการ
เพิ่มล้ิน และใชน้ําเตาเปนเปนกรวยรวบเลาไมไผเขาดวยกัน เกดิเปนเซงิที่มีรูปแบบอยางในปจจุบัน 
ซ่ึงทําใหเซิงและผายเซียว (ขลุยแผง)   แตกตางกันออกไปอยางชัดเจน 

กรวยของเซิงทําดวยน้ําเตา ปากเปาทําดวยไม เลาไมไผที่มีเสียงตางๆกันเรียงรายอยูในกรวย
เปนรูปกีบมา ภายหลังสมัยถังเปนตนมา  นักดนตรีเปลี่ยนกรวยมาเปนไมทั้งหมด  และวิวฒันาการ
เร่ือยมาจนมกีารใชโลหะทําเปนกรวยแทนไม ในขณะที่ล้ินปก็เปลี่ยนจากไมไผเปนโลหะแทนดวย 

ดวยเหตุทีเ่ซิงสืบทอดมายาวนานหลายยุคหลายสมัย  ทําใหรูปลักษณของเซิงในแตละทองที่มี
ตางๆ กันไป เซิงแตเดิมมีชวงเสียงแคบ การบรรเลงไมคลองแคลว ไมสามารถเปลี่ยนบันไดเสียงได  
แตภายหลังการกอตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน  คีตกรและชางเครื่องดนตรีพยายามคดิประดษิฐและ
พัฒนาเซิงเรื่อยมา จนกระทัง่สามารถประดิษฐเซิงที่มีชวงเสียงกวางขึ้น เพิ่มกานควบคุมเสียงเพื่อให
การบรรเลงคลองตัวขึ้นดวย 

เซิงมีน้ําเสียงใสดังกังวาน แตหวานนุมละมุนละไม  ชวงเสียงกลางมีความนุมนวล ชวงเสียง
ต่ํามีเสียงทุมนุมลึก เปนเครือ่งเปาชนิดเดยีวของจีนที่สามารถเปาเสียงประสานได  เมื่อใชบรรเลง
รวมวงกับเครื่องดนตรีอ่ืน จะทําหนาที่ประสานเสียงของเครื่องดนตรีแตละชนิดใหกลมกลืน นุม
เนียน ในวงดนตรีพื้นเมืองขนาดใหญ จะใชเซิงถึงสามตัวบรรเลง คือ เซิงใหญ(เสียงต่ํา) เซิงกลาง
(เสียงกลาง) และเซิงเล็ก(เสียงสูง)        

   
笙是中国古老的吹奏乐器，它是世界上 早使用自由簧的乐器，并且对西

洋乐器的发展曾经起过积极的推动作用。   
  1978 年，中国湖北省随县曾侯乙墓出土了 2,400 多年前的几支匏笙，这是

中国目前发现的 早的笙。  



 235  

笙的形成，可以追朔到 3,000 多年前。起初，笙和排箫有点相似，既没有

簧片，也没有笙斗，只是用绳子或木框把一些发音不同的竹管编排在一起。后

来人们逐渐给笙增加了竹质簧片和匏质笙斗，和排箫区别开来。  
笙斗用葫芦制作，吹嘴由木头制成，十几根长短不等的竹管呈马蹄形状，

排列在笙斗上面。唐代以后，演奏家们把笙斗改为木制，后来经过流传，又用

铜斗取代了木斗，同时簧片也从竹制改为铜制。 
由于笙流传的年代久远，所以在不同的地区有不同式样的笙。新中国成立

后，中国的乐器制造者和音乐工作者，对笙进行了不断的改革，先后试制出扩

音笙、加键笙等多种新品种，克服了音域不宽、不能转调和快速演奏不灵便等

缺点，给笙带来了新的生命力。 
笙的音色明亮甜美，高音清脆透明，中音柔和丰满，低音浑厚低沉，音量

较大。而且在中国传统吹管乐器中，也是唯一能够吹出和声的乐器。在和其它

乐器合奏的时候，能起到调和乐队音色、丰富乐队音响的作用。在大型的民族

管弦乐队里，笙有时还要用到高音、中音和低音三种笙。  
 
 

ฉื่อปา尺八 
 

ฉื่อปา  เปนเครื่องดนตรีเกาแกอีกชนิดหนึง่ในบรรดาเครือ่งดนตรีจีน  พัฒนามาจากเครื่อง 
เปาแนวตั้งชนดิหนึ่งชื่อ “ล่ีจู” 1   ฉื่อปาทําดวยไมไผ ยาว 1 ฟุต 8 นิ้ว  นยิมแพรหลายในสมัยสุยและ
ถัง จนเผยแพรไปถึงญี่ปุน แตไดลดความนิยมลงนับแตสมัยซงเปนตนมา 
   ฉื่อปา เรียกชื่อตามขนาดความยาวของเลาขลุย  มีช่ือเรียกหลายชื่อเชน ล่ีจู (ขลุยตั้ง)  เซียว
กวาน(ขลุยเลา)  หนานอินตงเซียว (ปสําเนียงใต)   เลาทําดวยไมไผ น้ําเสียงนุมนวลสามารถใช
บรรเลงเดี่ยว บรรเลงรวม และบรรเลงประกอบ ในสมัยฮ่ันตะวนัออก ล่ีจู นิยมแพรหลายในหมู
ประชาชนทั่วไป  ตอมาในสมัยสุย  ฉือ่ปา จัดเปนเครื่องเปาหลักชนิดหนึ่งในวงดนตรีราชสํานัก 
จนถึงสมัยถังเปนที่นิยมแพรหลายกวางขวาง  จนถูกนําไปใชเปนเครื่องดนตรีในวงดนตรีราชสํานัก 
 ในสมัยซง  เรยีกชื่อวา “เซียวกวาน” (ขลุยเลา)  ซ่ึงบันทกึไวใน เยวซู (คีตจารึก) ของเฉิน
หยาง  นอกจากนี้ในบันทึกชือ่ เมิ่งซีปถาน ของเสิ่นคั่ว กม็ีบันทึกไววา “หมาหรงประพันธถึงฉางตี๋ 
(ขลุยยาว) ในกลวง ไมมีฐาน เจาะรูบนเลา 5 รู 1 รูดานหลัง รูปรางคลายกับฉื่อปาในปจจุบัน”  จาก
หลักฐานบันทกึสมัยถังและซงจะเหน็ไดวา ฉื่อปามีความใกลเคียงกับเซียว  แตมีขนาดเลาสั้นและ
ใหญกวา  ในยคุตอมา เซียว และตี๋เปนทีน่ยิมขึ้น จนแทนที่ฉื่อปา  ฉื่อปาจึงลดความนิยมลงในที่สุด 
 ปจจุบันฉื่อปายังคงมีใชอยูแถบบริเวณมณฑลฝูเจี้ยนและใตหวันเทานั้น เปนเครื่องดนตรี
หลักในวงดนตรีสําเนียงใตช้ินสําคัญ2   นอกจากนี้ฉื่อปายังไดรับวิธีการบรรเลงมาจากขลุยตี๋จื่อดวย 

                                                 
1

 จู คือเครื่องเปาโบราณจําพวกขลุยชนิดหนึ่ง  篴  “古同“笛”。”  
2

  เครื่องดนตรีหลักในวงสําเนียงใต ประกอบดวย ผีพาและฉือ่ปา  เครือ่งดนตรีประกอบอื่นๆ ไดแก พิณสองสาย พิณสามสาย และปส่ัวนา 
南音的主要乐器是琵琶和尺八，其他还有二弦、三弦和唢呐等。 
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 คีตกรหวางตาฮาว แหงวงดนตรีสําเนียงใตที่เมืองเฉวยีนโจว  มณฑลฝูเจี้ยน  ไดคิดประดิษฐ
ฉื่อปาเสียงต่ําขึ้น มีขนาดความยาว 82 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลาง 3.4 เซนติเมตร ปลายดานบนเลา
เล่ียมดวยแผนพลาสติก  และยายรูทีห่าเจาะไวดานขางของเลา ใชนิว้กอยควบคุมเสียง มีน้ําเสียง
หนักแนน และต่ําทุม  
 ดังไดกลาวมาแลววารูปรางของฉื่อปาและเซียวใกลเคียงกันมาก ทํามาจากลําไมไผ ดานใน
กลวง ไมมีฐาน ลําตัวยาว 1 ฟุต 8 นิ้ว ปากเปาบากเปนรูปจันทรเสี้ยว  ดานหนาเจาะรู 5 รู ดานหลัง 1 
รู  ตรงกลางระหวางชองเปาลมกับรูปดเสียง เจาะรูสําหรบัปดเยื่อ  วิธีการเปาคลายคลึงกับเซียว แต
เสียงดังกวา 
 การบรรเลง ใชมือซายขวาจบัเลาในแนวตัง้ แลวเปาลมเขาดานบน นิว้มือปดเปดรูควบคุม
เสียง ใชรูปปาก  แรงลม ทิศทางการเปา และการปดเปดรูเพื่อใหไดเสียงสูงต่ํา ดังเบาตาง ๆ กัน 
 ชวงเสียงของฉื่อปาคือ เร – ที2  น้ําเสียงหวานแวว แตนุมลึก เย็นใจ  ฉื่อปาแบบดั้งเดิมไม
สามารถเปลี่ยนบันไดเสียงได  หากจะบรรเลงเพลงที่มีบันไดเสียงอ่ืน  ตองใชฉื่อปาเลาอื่น ที่กําหนด
บันไดเสียงนัน้ ๆ  
     
 尺八是我国古老的吹奏乐器，源于竖篴，竹制，长一尺八寸，在隋唐颇

为盛行，自宋代后渐少使用。尺八在隋唐之际东传日本。 
   尺八因长一尺八寸而得名。也有“竖篴”、“箫管”和“南音洞箫”之

称。管身竹制，音色圆润、柔美，可以独奏、合奏或伴奏。 在东汉时期，竖篴

已流传于民间。到了隋代，尺八成为宫廷中的主要乐器，至唐则大盛，广泛用

于宫廷乐舞。唐代吕才善制此器。 
   宋代尺八，又称箫管，陈旸《乐书》有所记述。沈括《梦溪笔谈》载：

“后汉马融所赋长笛，空洞无底，剡其上孔，五孔，一孔出其背，正似今之尺

八”。从传世唐代尺八和沈括所述宋代尺八的形制来看，它与箫相近，但管身

短而粗。后来箫、笛等乐器逐渐取代了尺八的地位，尺八渐少使用。 
   尺八目前只流行于闽南和台湾，是福建南音的主要乐器之一，并吸收了

笛子的一些演奏技巧。 
   福建省泉州南音乐团王大浩研制成低音尺八。长 82 厘米、内径 3.4 厘

米。管上端加贴塑料片，并将第五孔移至管侧由小指控制。音色浑厚饱满。 
尺八形制与箫相近，以竹根制作，中通无底，管体一尺八寸，吹口多做

成斜面月牙形，正面开五个按孔，背面开一个按孔，在吹口和正面音孔间设有

膜孔。其吹奏方法与箫相似，但音量较箫声大。 
吹奏时，要求左右手臂抬起呈半圆形，以嘴吹奏吹孔，手指按孔，通过

改变嘴唇吹奏的角度和力度，以及手指按孔的位置，从而发出不同的的音响和

音高。 
尺八的音域从（d ～b2）。音色圆润柔美、深沉含蓄，略带凄凉之感。

尺八本身不能转调，要演奏复调性乐曲时，需选取不同调的尺八。 
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ฉางเจียน  长尖 
 

ฉางเจียน ความหมายตามตวัอักษรหมายความวา “ยาวแหลม”  เปนชื่อตามรูปลักษณของ
เครื่องดนตรีชนิดนี้ เปนเครื่องเปาอีกชนิดหนึ่งที่มีประวตัิความเปนมายาวนาน ในสมัยราชวงศหมงิ  
และราชวงศชิงเคยใชเปนเครื่องดนตรีสําหรับการทหาร ปจจุบันใชในวงดนตรีเครื่องเปาเครื่องตี 
และประกอบการแสดงอุปรากรพื้นเมือง ฉางเจียนมีช่ือเรียกหลายชื่อไดแก “เจาจวนิ” (เรียกพล)    
“เซียนเฟง” (กองหนา,แนวหนา)   “หลาปา” (ลําโพง)  “เฮาถง” (แตรกระบอก)  และ “เจียนจือเฮา”  
(แตรแหลม)  เคยมีการขุดพบ “ฉางจียน” ในสุสานมูอิง ซ่ึงเปนสุสานในสมัยหมิง ที่เมืองเจียงหนิง 
มณฑลเจยีงซู เปนหลักฐานยืนยันไดวาฉางเจียนมีมาตั้งแตสมัยราชวงศหมิงแลว ปจจุบันนยิม
แพรหลายแถบมณฑลเจอเจยีง เจียงซู ฝูเจี้ยนและเหอหนาน ใชในวงดนตรีพื้นเมืองและประกอบ 
การแสดงพื้นเมืองตางๆ  

ฉางเจียนมีขนาดความยาว 120 เซนติเมตร ประกอบดวยเลาสองทอนที่สวมตอกนั ดาน
ปลายแหลมเปนชองเปาลม บนเลาไมมีรูปดลม ปากแตรเปนรูปลําโพงกลม  น้ําเสียงดังกังวาน แต
หยาบกระดาง  สามารถเปาเสียงงาย ๆ เพื่อสรางบรรยากาศเทานั้นไมสามารถบรรเลงทํานองได 

ปจจุบันฉางเจยีนนยิมใชในวงโหมงกลอง และวงโหมงกลองสิบอยางของเมืองเจอตง วง
ดนตรีบางประเภทแมปกติจะไมใชฉางเจยีน แตในตอนขึ้นเพลงมักใชปส่ัวนาเลียนเสียงฉางเจียน  
ในวงดนตรีประกอบงิว้ปกกิ่ง  รวมไปถึงการแสดงพื้นเมอืง หรือการแสดงแบบโบราณตางๆ  ใช
ฉางเจียนเปาเมื่อตัวละครที่เปนแมทัพออกมา เพื่อแสดงถึงอํานาจและบารมีอันสูงศักดิ์ของตัวละคร
นั้น ๆ    

ในการแสดงละครตาผิงเตี้ยว(ละครเพลงโรงใหญ)  ละครตาเยวซ่ี (ละครดนตรีโรงใหญ) 
ซ่ึงเปนละครโบราณชนิดหนึง่ของเมืองอานหยาง มณฑลเหอหนาน ก็ใชฉางเจยีนเปนเครื่องดนตรี
ประกอบ โดยเฉพาะในฉากสงคราม การสูรบ ที่อานหยางเรยีกฉางเจียนวา “เจียนจื่อเฮา” (แตร
แหลม)  นอกจากนีใ้นงานพธีิร่ืนเริง การเฉลิมฉลองของผูคนในแถบมณฑลเหอหนาน ใชฉางเจียน
จํานวนมากเปานําวงเครื่องเปาเครื่องตี   

 
长尖是历史悠久的吹奏乐器，明、清曾用于军中，现多用于吹打乐和戏

曲伴奏。长尖：又称“招军”、“先锋”、“喇叭”、“号筒”或“尖子

号”。江苏省江宁明代沐英墓曾出土实物一件。现广泛用于浙江、江苏、福

建、河南等地民间吹打乐合奏和戏曲伴奏。 
长尖管身全长约 120 厘米，由两段锥形铜管套接而成，细端为吹口，呈

杯状，管身无按音孔，管底口呈喇叭形。发音隙亮但粗糙迟钝，只能吹一些简

单的音制造气氛。  
现在，长尖多用于浙东锣鼓、十番锣鼓等乐种中。有些乐种虽然不用长

尖，但在乐曲开始时，用唢呐模拟其音响。在京剧音乐中，一些传统剧目里将

军出场时常奏长尖，以表现其威武之气势。 
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在河南安阳地区的古老剧种大平调、大乐戏中，也使用长尖伴奏，以制造

战场气氛和特殊效果，当地称其为“尖子号”。在河南一些地区的民间喜庆活

动中，有时甚至使用数支长尖齐奏，为吹打乐队开道。 
 

หยวี竽  
   
  หยวี  คือ เครื่องเปาโบราณชนิดหนึ่งของจีน นยิมแพรหลายในยุคจานกวอและฮัน่ ใน
บันทึก “หานเฟยจื่อ - เจี๋ยวหลาว” กลาวถึงหยวไีววา “หยวี มีลํายาว 5 เสียง หยวเีกิดกอน ระฆงั
และเสอเกดิตามมา ใชบรรเลงเพลงขับและรวมวง” รูปรางของหยวีคลายกับเซิง (ดูเครื่องเปาชื่อ 
“เซิง” ประกอบ) แตมีขนาดใหญกวา  ในศิลาจารึกภาพฝาผนังและเครื่องดนตรหีินจําลองสมยั
ราชวงศฮั่น พบมีภาพเครื่องเปาชนิดนี้อยูเปนจํานวนมาก 1  จากบันทึกโจวหลี่  (พิธีราชวงศโจว) 
ของเจิ้งเสวียนจู  บันทึกซัวเหวินเจีย่จือ้ (อักขราธิบาย) ของสวี่เซิ่น  พงศาวดารฟงสูทงอี้ 
(ขนบประเพณี) ลวนมีบนัทึกถึงหยวี  สรุปความไดวา หยวี เปนเครือ่งดนตรีจําพวกน้ําเตา เดมิม ี36 
เลา ตอมาลดลงเหลือ 23 เลา มีขนาดความยาว 78 เซนตเิมตร  กรวยของหยวี (คือสวนกระเปาะที่
รวมหยวีแตละเลาเขาดวยกัน) และปากหยวทีําดวยไม  ทาสีแดงเขม  มีเลาเสียงทั้งหมด 22 เลา แตละ
เลาใชไมไผเล็กเสนผาศูนยกลางประมาณ 0.8 เซนติเมตร  แทงที่ยาวที่สุดยาว 78 เซนติเมตร เลาที่
ส้ันที่สุดยาว 14 เซนติเมตร เสียบเรียงรอบตามแนวขอบกรวย  แตละแถวมี 11 เลา ใชไมตอกมัดเขา
ดวยกัน ดานปลายยอดอาจใชผาแพรผูกเปนเครื่องประดบั  เลาที่อยูดานหนาเสยีบเครื่องประดับทีท่ํา
จากเขาสัตว  ดานลางของเลาแตละเลามีรูสําหรับกด  ดานขางของกรวยมีรูสองรู เลาที่อยูแถวหลัง
สองเลาขนานกันพอด ี
  ที่พิพิธภัณฑวดันาระโตะ  ประเทศญี่ปุน เก็บรักษาหยวีที่เผยแพรเขามาตั้งแตสมัยถังไว 3 
ตัว  ในจํานวนนี้มีหยวีที่ทําจากไมไผอู 2 ตวั ความยาว 87 และ 78.8 เซนติเมตร  ทําจากไมไผลาย  1 
ตัว ความยาว 91.8 เซนติเมตร  กรวยของหยวีทําดวยไม  ขัดสีชักเงา มีเลาทั้งหมด  17 เลา มีปากเปา
ยาวเรยีว มีลักษณะคลายกับเครื่องเปา “เซิง” ในปจจุบนั ในบันทกึราชวงศถังเกา ภาคดนตรี บันทกึ
ไววา “หยว ี และเซิงในปจจุบันนี ้ ใชไมขัดสีชักเงาแทนน้ําเตาแตเดิม” โรงงานผลิตเครื่องดนตรทีี่
เมืองซูโจวเคยประดิษฐหยวีเลียนแบบหยวโีบราณ 1 ตัว     
     
  竽，古代吹奏乐器。战国至汉代曾广泛流传。《韩非子-解老》：“竽也

者，五声之长也，故竽先则钟瑟皆随，等唱则诸乐皆和”。其形状如笙而较大，

在汉代乐俑和石刻画像中多有吹竽的图象。据《周礼·春官·笙师》郑玄注、许慎

《说文解字》、应劭《风俗通义》等记载，竽属匏类乐器。原三十六管，后减

至二十三管,通高 78 厘米。竽斗、竽嘴木制，髹绛色漆。设二十二根管，系用

直径约 0.8 厘米的竹管刮制而成， 长者 78 厘米、 短者 14 厘米。分前后两

                                                 
1

  สามารถคนขอมูลภาพเพิ่มเติมไดจากคูมือภาพประวัติดนตรีจีน ภาพที่ Ⅱ—64、Ⅱ—67 ถึง Ⅱ—70  详细内容可参

见《中国音乐史图鉴》Ⅱ—64、Ⅱ—67 至Ⅱ—70。 
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排插在竽斗上，每排十一根，用四至五道蔑箍加以固定。上端系一条绛色罗绮

带为饰。前排一根长竽管上端插有一个角质的“塞”。此竽管及其相邻一根长竽

管下端都有两个按音孔，靠近两管内侧的竽斗上有两圆孔。后排两根长管也同

此情形。   
  日本奈良正仓院收藏唐代竽三支。吴竹竽二支，分别长 87、78.8 厘米。

斑竹竿一支，长 91.8 厘米。竽斗木制，髹漆，十七管，有细长的吹嘴。与当时

的十七簧笙相似。《旧唐书·音乐志》：“今之竽笙，并以木代匏而漆之”。苏州

民族乐器一厂曾复制一件。   
 

โขวเสียน口弦 
 

โขวเสียน  แปลตามตัวหมายถึง สายปาก  เปนเครื่องเปาขนาดเล็กชนดิหนึ่งของจีน และเปน
เครื่องดนตรีของชนกลุมนอยที่มีประวัติศาสตรยาวนานมากชนิดหนึ่ง จากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรกลาววา ในยุคสังคมบุพกาล คือชวง 40 ปกอนคริสตกาล  ผูคนในยุคนั้นเริ่มมีเครื่อง
ดนตรีชนิดนี้ใชบรรเลงดนตรีแลว ในสมัยนั้นเรียกชื่อวา “หวง”  (คํานี้ปจจุบันหมายถึง ล้ินของป
หรือขลุย)  

โขวเสียนไดรับความนิยมแพรหลายอยางกวางขวาง มีรูปแบบที่หลากหลาย ไดแกวสัดุที่ใช
ทํามีสองอยางคือไมไผและโลหะ   จํานวนลิ้นมีแบบลิ้นเดี่ยวและหลายลิ้น การบรรเลงที่แตกตางกัน 
มีแบบที่ใชมือดีดสาย และใชสายไหมกระตุกใหเกิดเสียง  

โขวเสียนไมไผทําจากแผนไมไผเนื้อแข็งภาษาจีนเรยีกวา หนานจู  การประดิษฐ ใชมีดคม
เหลาไมหรือไผใหแบน ตรงกลางควานเปนรูทําเปนล้ิน แลวเหลาปลายของสายใหแหลมเปนรูป
ดาบ  ดานปลายตัดใหเรียบเปนที่จับ  ดานหวัของล้ินมีขนาดใหญแตบาง ตรงกลางแคบและหนา  
ดานขางของลิ้นทั้งสองดานเหลาเปนหนาเรียบเอียง  เชื่อมตอกับดานหวัของแผนไมไผ    เวลาดีดใช
แผนไมไผเหลาบางดีดใหล้ินที่อยูในแผนไมไผส่ันสะเทอืนเกิดเปนเสยีง  หากใชแผนไมไผหลายๆ 
แผนรอยเขาดวยกัน จะเกิดเปนโขวเสียนหลายลิ้น  โขวเสียนชนิดนี้ประกอบดวยล้ินที่มีขนาดสั้น
ยาว หนาบางตาง ๆ กัน ประมาณ 2 – 5 ล้ิน ซ่ึงจะใหเสียงสูงต่ําตางกัน   

โขวเสียนอีกชนิดหนึ่ง คือโขวเสียนโลหะ ทําจากแผนทองแดง รูปแบบที่พบมีทรงใบไม 
และทรงหลอดยาว  นอกจากนี้ยังเคยมีผูประดิษฐโขวเสียนโลหะจากปลอกกระสุนปนก็มี   
เปรียบเทียบกบัโขวเสียนไมไผ  โขวเสียนที่ทําจากโลหะนี้มเีสียงดังกังวานกวา  ยังมีขนาดเล็กกวา
ดวย  

โขวเสียนมีเอกลักษณเฉพาะตัวทั้งดานการประดิษฐและรูปลักษณ  ดานการบรรเลงก็ไม
เหมือนใคร  ผูบรรเลงใชนิ้วหวัแมมือและนิว้ช้ีของมือซายจับที่มือจบั วางโขวเสียนไวกลางระหวาง
ริมฝปากทั้งสอง ใชนิว้หวัแมมือและนิว้ช้ีของมือขวาจับที่ปลายอีกดานขยับไปมา ทําใหล้ินโขว 
เสียนส่ันเกดิเปนเสียงขึ้น  โขวเสียนที่ใชเสนไหมกระตุกมีวิธีการบรรเลงที่พิเศษมาก ผูบรรเลงใช
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เสนไหมรอยทีป่ลายทั้งสองดานของโขวเสียน  ปลายดานหนึ่งคลองไวที่นิว้มือขวา  ใชมือกระตกุ
สายใหล้ินของโขวเสียนส่ันสะเทือนเกดิเปนเสียง  นอกจากนี้ เพื่อเพิม่ความดังของเสียง  ผูบรรเลง
จะทําริมฝปากใหยืน่ออกมาเปนรูปกระบอก  นอกจากนี้สามารถใชรูปปากควบคุมกระแสลมใหได
เสียงสูงต่ําเวลาบรรเลงเพลง    

 
口弦是中国乐器中体积较小的一种，也是中国历史 悠久的少数民族乐

器。据说，早在公元前 40 世纪的原始社会，人们就开始用口弦演奏音乐了，那

时候，口弦的名字叫做“簧”。   
   口弦的流行的地区非常广泛，它的品种也非常多。根据制作材料的不

同，有竹制和金属制的两种口弦；根据簧片数量的不同，有单片弦和多片弦；

根据演奏方法的不同，又有用手指弹拨和用丝线抻动的两种口弦。 
   竹制口弦一般采用质地坚硬楠竹片削制而成，制作时，用锋利的 子将

竹片刳薄，在中间三面镂空刻出簧舌，然后把弦的片头削尖呈剑形，片尾截齐

做弦柄。竹口弦的簧舌头部大而薄，中部窄而厚，舌的两侧削成斜面，与竹片

的头部相连。弹拨片头时，利用竹片的弹性，可以使簧舌自由往复地振动发

音。如果把几个竹片用绳子穿接起来，就制成多片口弦。多片口弦大多由 2 至

5 片音高不同的竹片组成，竹片的音高取决于簧舌的长短、宽窄和薄厚。  
   与竹制口弦相比，金属制口弦一般是铜制和铁制的，常见的形状有树叶

形和长条形两种，也有人用子弹壳制作过口弦。除了音色更加清脆、明亮之

外，金属制口弦的体积上也比竹制口弦略小一些。  
   口弦不仅在形制和制作方法上颇有特色，在演奏方法上也非常别致。演

奏者要用左手的拇指和食指夹住乐器的手柄，将簧舌部分放在两唇之间，用右

手的拇指和食指来回拨动乐器的顶端，引起簧舌振动，发出明亮的声音。用丝

线抻动的口弦的演奏方法更为独特，演奏者在每个簧片的尖端系上一条丝线，

把线头套在右手指上，用手指牵线使簧片振动而发音。另外，为了增加共鸣和

扩大音量，演奏者在演奏口弦的时候，双唇要向前突出，形成筒状。同时，他

们还能借助口型的变化和控制呼吸等等方法，演奏出音色多变的乐曲。 
  

ปาอู巴乌  
   
  ปาอู  เปนเครือ่งเปาที่นิยมในหมูชนกลุมนอยหลายเผาเชน เผาอ๋ี เผาฮานี เผาไต เผาวา เผา
ปลังและเผาแมวเปนตน นิยมแพรหลายในแถบเมืองตางๆของมณฑลหยวินหนาน เชน หงเหอ       
เหวนิซาน  ซือเหมา  สิบสองปนนา  หลินชาง และเตอหง ในเขตปกครองตนเองเผาจวง มณฑล
กวางซี   และบริเวณเมืองตางๆ ของมณฑลกุยโจว เชน เฉียนตง เฉียนหนานเปนตน  
  ปาอูมีสองประเภทคือ แบบเลาเดี่ยวและแบบเลาคู  นอกจากนีย้ังมีแบบที่เปาแนวขวาง และ
แบบที่เปาแนวตั้ง ชนิดทีใ่หญและยาวใชเปาในแนวขวาง  สวนชนิดที่เล็กและสั้นใชเปาในแนวตัง้  
ปาอูที่นิยมทัว่ไปมีขนาดความยาว 30 – 60 เซนติเมตร  
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  นอกจากนี้ ปาอูยังมีขนาดใหญเล็กไมเทากนั ชวงเสียงของปาอูแบงตามขนาดของปาอูได 3 
แบบ ปาอูเสียงสูง มีชวงเสียง ฟา1 –  ซอล2  ปาอูเสียงกลาง มีชวงเสยีง ที – โด2  ปาอูเสียงต่ํามี
ชวงเสียง   ฟา – ซอล1   
  ชาวเผาฮานีนยิมใชไผเขียวทาํขลุยปาอู เนื่องจากภูมิอากาศอบอุนและชืน้ ขลุยจึงไมแตกราว 
เมื่อไผเร่ิมแหงไปเองตามธรรมชาติจะเปลีย่นเปนสีขาว  ชาวเผาอ๋ีนยิมใชไมไผขนเรยีว ดานบนของ
เลา(หรือดานซายสําหรับขลุยเปาแนวขวาง) ใชไมอุดเลาหรือใชขอไผตามธรรมชาติ  ภายในเลาเจาะ
ทะลุเปนโพรง  ดานปลายเลาบากเปนรูใหลมออก  หางจากปลายเลาดานตัน 1.5 – 2  เซนติเมตร  
เจาะรูเปาเปนรูปสี่เหล่ียมผืนผา   
  รูเปา ขนาดความยาว 2.4 เซนติเมตร กวาง 0.7 – 1  เซนติเมตร  รูเปาเหลาใหเรียบแลวใช
ขี้ผ้ึงแปะลิ้นทีท่ําดวยโลหะ ขนาดของรูเปาขึ้นอยูกับขนาดของลิ้น ปกติเจาะใหมขีนาดเล็กกวาล้ิน 
ตามแนวขอบรูเปาจะใชไมไผเหลาเปนชิ้นเล็ก ๆ เล่ียมขนาบไวที่สองขางรูเปา  เปดปากรูไวเปนชอง
เล็ก ๆ สําหรับเปา  บางก็ใชตอกไมไผสานเปนที่ครอบ เวลาเปาสามารถถอดออกได  สวนนี้ใชเพื่อ
รักษาลิ้นของขลุย 
  รูขลุย (รูสําหรับปดเปดบังคบัเสียง)  บนเลาขลุยเจาะรูบังคับเสียงเปนรูกลม 8 รู  ดานหนา 7 
รู  ดานหลัง 1 รู  การเจาะรูปาอูที่เปาแนวขวางแตกตางจากปาอูที่เปาแนวตั้ง คือ รูเปากับรูปดเสียง
ไมไดอยูในแนวเสนตรงเดยีวกัน แตอยูเยือ้งกัน 45 องศา มีปาอูบางชนิดเจาะรูที่ปลายเพิ่มอีก 1 รู   
  ล้ิน  เปนสวนที่สําคัญมากของปาอู  ในยุคแรก ๆ ชาวพืน้เมืองใชแผนไมที่เหลาจากไมไผทํา
เปนล้ิน  ตอมาจึงเปลี่ยนมาใชแผนทองเหลอืง หรือแผนโลหะประสมอยางอื่นกไ็ด  ความหนาบาง
ของแผนล้ินโลหะมีความสําคัญมาก ล้ินที่ดีไมควรเกิน 0.03 เซนติเมตร หากล้ินที่ประกอบมาหนา
มากตองใชคอนทุบใหบางลง แผนโลหะที่ใชทําล้ินตดัเปนรูปสี่เหล่ียมผืนผาขนาดความยาว 2.5 
เซนติเมตร กวาง 0.8 เซนติเมตร ใชมีดปลายแหลมเจาะตรงกลางแผนเปนรูปสามเหลี่ยมปลายแหลม  
การกรีดล้ินใหมีขนาดใหญหรือเล็กมีผลตอบันไดเสียง  เชนหากจะทําปาอูเสียงฟา จะกรีดล้ินใหมี
ขนาดยาว 1.7 เซนติเมตร กวาง 0.25 เซนติเมตร เมื่อกรีดเสร็จรีดใหแบนราบ ดานหลังล้ินใช
กระดาษทรายขัด  แลวดัดปลายล้ินสวนทีแ่หลมใหงอขึ้นเล็กนอยประมาณ 0.15 เซนติเมตร เพื่อให
เกิดความสั่นสะเทือนเวลาลมผาน การใชล้ินโลหะในการปรับบันไดเสียงมีความสําคัญมาก โคนล้ิน
คอนขางหนา แตกลางลิ้นถึงปลายล้ินใชกระดาษทรายขัดใหบาง สวมเขากับขลุยทดลองฟงเสียง  
หากยังไมไดเสียงที่ตองการก็ตองนําออกมาขัดปลายลิ้นใหบางและปรับระดับความงอ ในขณะที่
ความสัมพันธกับรูปดเสียงตางๆ ก็ตองตรวจสอบจนกวาจะไดเสียงที่ตองการ 
  การบรรเลงปาอูทั้งแนวตั้งและแนวนอน วางลิ้นของขลุยไวแนวขนานกบัริมฝปาก  กระแส
ลมผานลิ้นเขาสูเลาขลุย ใชวิธีพนลมเปาบรรเลง วิธีการบรรเลงมีเสียงโหย เสียงตี เสียงสั่น เสียงปริบ 
เสียงไล เสียงลอยเปนตน กระแสลมที่เปาสามารถใชการระบายลมเพื่อใหเสียงขลุยยาวไมขาดสาย 
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  ปาอู เสียงไมดังมาก มีชวงเสียงแคบ แตมนี้ําเสียงพล้ิวหวาน มกัใชประกอบการรายรํา ใช
บรรเลงเดี่ยวเปนตน  นับเปนเครื่องดนตรขีองชนเผากลุมนอยที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว  มักใชเปาบท
เพลงที่ส่ือถึงอารมณตางๆ และสามารถบรรเลงเพลงไดหลากหลายบันไดเสียง การบรรเลงรวมปาอู
ก็สามารถบรรเลงเครื่องดนตรีชนิดอื่นไดอยางไพเราะกลมกลืน 
  มีเครื่องดนตรีชนเผาอีกชนิดหนึ่งที่เสียงคลายคลึงกับปาอคูือขลุยน้ําเตา แตมีขอแตกตางคือ
ล้ินของปาอูเปลือยอยูดานนอก แตล้ินของขลุยน้ําเตาฝงอยูดานใน ชวงเสียงของเครื่องดนตรีทั้งสอง
ปกติแลวก็ไมตางกัน แตขลุยน้ําเตาจะมีเสยีงประสานคูเพิ่มมาเพียง 1 เสียง แตปาอูเปนเสียงเดีย่ว (ดู
เร่ืองขลุยน้ําเตาหรือ หูหลูเซยีวประกอบ)   
    
  巴乌，是彝族、哈尼族、傣族、佤族、布朗族、苗族等的吹奏乐器。流

行于云南省红河、文山、思茅、西双版纳、临沧、德宏、广西壮族自治区融

水、贵州省黔东南和黔南等地。   
  品种：有单管、双管之分。管身粗而长者横吹；细而短者竖吹。常用巴

乌全长 30—60 厘米。   
  音域：高音巴乌 f1—g2、中音巴乌 b—c2、低音巴乌 f—g1。近年。  
  管身：哈尼族人民多使用青竹制作，由于当地气候温和湿润，一般都不

会开裂变形，待缓慢干燥后，竹皮便呈白色。彝族人民常用细毛竹管制作。管

身上端(或左瑞)由竹节或木塞封闭，中间竹节打通，管身下端(或右端)敞口。因

竹管长短、粗细不同。在距封闭端 1．5 厘米-2 厘米的管壁上，开有一个长方

形吹孔 
  吹孔，孔长 2．4 厘米一 3 厘米、孔宽 0．7 厘米-l 厘米。将吹孔四周边

缘削平，用蜂蜡粘贴上一枚铜簧片。吹孔的大小多据簧框大小而定， 一般应略

小于簧框。为保护簧舌，常用两根细竹棍镶在簧框两侧，只留一条缝隙作为吹

孔。也有的用细竹蔑皮编织成一个保护簧舌的活动环套，吹奏时将其移开。 
  音孔：管身上开有八个(前七后一)圆形按音孔。横吹的巴乌，音孔与吹

孔不在一条直线上，而呈 45 度角。还有的巴乌在尾端开有尾音孔。 
  簧片：巴乌的重要组成部分，民间 早都使用竹制簧片，后来才改进为

用黄铜(62 或 68 乐器铜)制作，也可用合金铜、磷铜或炮弹铜壳制作。铜制簧片

的厚度尤为重要，不应超过 0.03 厘米，厚者一定要用锤锻薄。将铜片剪成长

2.5 厘米、宽 o.8 厘米的长方形坯片，然后用锋利的尖 在其上—刻出锐三角形

簧舌。簧舌的大小根据调高而定，以 F 调为例，舌长 1.7 厘米，舌根宽 0.25 厘

米，刻好后将簧舌理平，底面用水砂纸磨去毛刺，再把舌尖挑起，使其翘高

0.15 厘米左右，达到簧舌与黄框缝隙微小、自由振动通畅。簧片调音 为关

键，簧舌根部较厚，中部及尖端较薄，应一边刮削一边装在巴乌上试听，以灵

敏度高、音色优美、各孔发音协调为佳。   
  演奏：竖吹口含簧片，横吹将簧片置两唇间，气流振动簧片并激发管内

空气柱共鸣。用吐音方法吹奏，有滑音、打音、颤音、抹音、琶音、飞指等技

巧，可用循环换气法奏长时值音符。   
  音色：巴乌音量较小，音域较窄，但音色柔美，常用于伴奏舞蹈、独奏

等。巴乌是一件极富民族色彩的乐器，常用演奏抒情的、宽广的音调，亦可演

奏技巧性强的华彩乐段。合奏时巴乌音色易和其它乐器融合在一起。   

http://baike.baidu.com/view/2731.htm
http://baike.baidu.com/view/4371.htm
http://baike.baidu.com/view/4093.htm
http://baike.baidu.com/view/5070.htm
http://baike.baidu.com/view/4011.htm
http://baike.baidu.com/view/2725.htm
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  葫芦丝和巴乌在音色上区别不大。巴乌的簧片是裸露的，葫芦丝的簧片

在葫芦里面，音域通常是一样的。但是葫芦丝有多个管，发的是复音，而巴乌

是单音。 
 

สังข 海螺 
 

สังข  ภาษาจนีเรียกวา ไหหลัว หมายถึงหอยทะเล เปนเครื่องเปาของชาวฮั่นและชนกลุม
นอยเผาตางๆในจีน ไดแก ธิเบต มองโกล นาซี ไต หมาน (แมนจู)  มีช่ือเรียกหลายชื่อ เชน หล่ี 
(เปลือกหอย)  ฟานเปย (หอยพุทธ) ไหหลัวเฮา (แตรสังข) ฝาหลัว (หอยมนตรา) เปนตน นยิม
แพรหลายแถบธิเบต มองโกเลียใน หยวนิหนาน เสฉวนและกานซู  ยุคหนานเปย ชวงราชวงศเปย
เวย (เวยเหนือ ป 386 – 534)  ภาพสลักผาหยวินกั่งมีรูปคนเปาเครื่องดนตรีที่มีรูปรางคลายสังข  ใน
บันทึกสมัยราชวงศซงชื่อ เยวซู (คีตจารึก) มีบันทึกไววา “สังข  คือหอยทะเลขนาดใหญ  ณ เพลานี้
ดนตรีพุทธใชบรรเลง รวมกบัโหมง  เปนพิธีกรรมสังขมนตรา”  ในสมัยโบราณชนกลุมนอยใชใน
การทหาร  การทํางานและการรื่นเริง  หนงัสือซานฉายถูฮุย ของผูแตงหวังฉี ซ่ึงแตงในสมัยหมิง (ดู
รายละเอียดหนังสือซานฉายถูฮุยไดในเรือ่งปส่ัวนา)  บนัทึกไววา “ใชสังขใหญ เปาในพิธีพราหมณ”  
กองการวจิัยดนตรีแหงสถาบันวิจยัศิลปกรรมจีน เก็บรักษาสังขในสมัยราชวงศชิงไว 1 ช้ิน เปนสังข
ที่สรางขึ้นในสมัยพระเจาเฉยีนหลง (ป 1736 - 1795) ใชหอยสังขสีขาวที่ไดจากธรรมชาติ ขัดปลาย
ยอดใหเรียบ เล่ียมดวยโลหะเปนปากเปา ลําตัวสังขเล่ียมดวยโลหะประดับประดางดงาม ดานขาง
ดานหนึ่งแกะสลักเปนลวดลายตางๆ อีกดานหนึ่งสลักคําวา “เฉียนหลงทรงสราง” ความยาว 35 
เซนติเมตร ปจจุบันเลือกใชสังขสีขาวบริสุทธิ์  ความยาว 25 – 33 เซนติเมตร ขัดปลายยอดใหเรียบ   
ดานยอดแหลมเจาะรูกลมเลก็ ๆ สําหรับเปา  บางรอยสายที่ปลายทั้งสองดาน ใชสําหรับคลองคอผู
บรรเลง  บางเลี่ยมโลหะ เงิน ทองเพื่อความงดงาม  แตที่นยิมมากคือ เงิน 

ในดินแดนธิเบตและมองโกล สังขเปนเครื่องดนตรสํีาคัญในศาสนาลามะ ปจจุบันใช
บรรเลงในชวงหยุดพักเวลาสวดมนตร  การบรรเลงมือซายถือสังข ปากอมรูเปา เปาลมเขาใหเกดิ
เสียง  ไมมีเสยีงสูงต่ํา  น้ําเสียงของสังขขึ้นอยูกับลายหอย  ใชเปนเครื่องดนตรีเฉพาะในการบรรเลง
เพลง “โจวซานหลัวกู” (โหมงกลองแหงหุบเขาโจว) วงดนตรีพื้นเมืองแถบมณฑลกวางตง ฝูเจีย้น  
เจอเจยีงใชเปาเพื่อเรียกรวมพล หรือเปนสัญญานเรียกประชุม    

 
海螺，藏、蒙古、纳西、傣、满、汉等族吹奏乐器。又称蠡、梵贝、海

螺号、法螺等。流行于西藏、内蒙古、青海、云南、四川、甘肃等省、区。 
南北朝北魏时期（386—534）云岗石窟雕刻中已有其吹奏形象。宋代《乐

书》：“贝，蠡之大者也。今之梵乐用之以和铜钹，释氏所谓法螺。”古代北方

少数民族用于军事、劳动和娱乐生活中。明代王圻《三才图会》：“即以螺之大

者，吹作波啰之音，盖仿佛於笳而为之者。”中国艺术研究院音乐研究所收藏一

支清代贝，乾隆年间（1736—1795）所制，取天然生长的清白色海螺，磨平螺

尖，镶嵌铜吹嘴。螺身镶嵌铜板为饰，一面镂刻精美花纹，一面刻“乾隆御制”

http://baike.baidu.com/view/17364.htm
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四字，全长 35 厘米。现代海螺选用颜色清白或有花条纹的天然海螺制作。全长

25—33 厘米。磨平螺尖，螺尾有一小圆孔作吹孔，有的两端穿以细皮绳，平时

斜挂奏者胸前或腋下。精致者表面镶嵌金属（多为银质）。 
在藏族、蒙古族地区，海螺原系喇嘛教乐队中的主要乐器。现仅于诵经

间歇时演奏。吹奏时，左手执螺尾，嘴含吹口，吹气发音。无固定音高，其音

为呜呜声，音色与螺纹粗细、多少有关。在民间器乐合奏“舟山锣鼓”中，作为

色彩性乐器使用。广东、福建、浙江等沿海地区，用以召集群众集会。 
 

เขาวัว 牛角 
 

เขาวัว หรือแตรเขาวัว เปนเครื่องดนตรีประเภทเปาของชาวฮั่น และชนเผากลุมนอยของจีน
หลายเผา เชน เผาเยา เผาอ๋ี เผาแมว เผาปูเยย เผาจิ่งโพ เผาฮานี เผาไต เผาหลี เผาถูเจีย เผาอ้ีหลาว 
นิยมแพรหลายแถบมณฑลกุยหลิน  กุยโจว  หยวนิหนาน หูหาน และไหหนาน ทํามาจากเขาววัหรือ
เขาควายตามธรรมชาติ  ปลายเขาเลื่อยใหเรียบ  ในเขาเจาะเปนโพรงทะลุถึงกัน ปลายยอดสวมวงไม
เปนที่เปา  แตเขาวัวในแตละทองที่มีรูปรางตางกัน  แตโดยทั่วไปทําจากเขาที่มีความยาว 40 – 70 
เซนติเมตร  แตรเขาวัวของชาวเผาเยา ที่มณฑลกวางซี  ใชไมถงมูขนาดความยาว 30 เซนติเมตรเปน
ปากเปา  สวนเขาวัวใหญความยาว 20 – 30 เซนติเมตรใชทําเปนลําโพง   แตรเขาวัวขนาดเล็กความ
ยาว 100 เซนตเิมตร ขนาดใหญสุด 120 เซนติเมตร  

การบรรเลง มือซายประคองทองแตรไวในระดับขนานกบัอก เปาใหเกดิเสียง น้ําเสยีงของ
แตรเขาววัทุมลึก  สามารถใชบรรเลงเดี่ยว หรือบรรเลงรวมกับเครื่องจังหวะอื่นๆ เชนกลองโลหะ 
กลองหนังเปนตน  ใชบรรเลงในงานรื่นเริงตางๆ เชน งาน ปใหม การเฉลิมฉลองในฤดูเก็บเกีย่วเปน
ตน ชนกลุมนอยเผาถูเจีย  เผาอ้ีหลาว เผาหลี เผาแมวกม็ีเครื่องดนตรีชนิดนี้    นอกจากนี้ชาวเผาเยา 
เผาหลี  และเผาถูเจียยังมแีตรเขาวัวขนาดยาวที่สามารถถอดและประกอบกันเปนสองขอ  ขอส้ัน  15 
เซนติเมตร ขอยาว 34 เซนติเมตร ขอส้ันสวมเขากับปลายดานบนของทอยาว  สามารถบรรเลงเสียง
ได 5 ระดับเสยีง มีชวงเสียง ซอล1 – ซอล2  มีน้ําเสียงต่ําทุม ใชในงานรื่นเริง เฉลิมฉลอง และพิธี
การตางๆ  มักใชบรรเลงเปนกลุมหลายๆ ช้ิน   สําหรับแตรเขาววัของชาวถูเจีย ผูใชคือ “หมอผี” 
ประจําเผา ชาวฮานี ชาวไต ใชแตรเขาววัขนาดเลก็ ปลายยอดขัดใหเปนรู เล่ียมดวยล้ินที่ทําจาก
โลหะ การบรรเลง มือซายถือแตร  อมปากเปาไวในปากแลวเปาลมเขา เสียงสูงคือ มี1 มือขวา
ประคองบริเวณปากแตรคอยปดเปด สามารถบรรเลงเพลงที่มีจังหวะตางๆ ใชเปาในการลาสัตว    
ชาวเผาเยาทีเ่มอืงหรงเจียง มณฑลกวางซี ใชแตรเขาววัเปนเครื่องดนตรบีรรเลงในงานศพ  ชาวเผาอี๋
ที่เมืองกุยโจว ใชในงานรื่นเริง  

 
牛角，是瑶、彝、苗、布依、景颇、哈尼、傣、黎、土家、仡佬、汉等

族吹奏乐器。流行于桂、黔、滇、湘、海南等省、区。用天然生长水牛或黄牛

角制作，角尖锯平，中心钻孔与角内腔相通，圆孔上端置一空心木管作吹嘴。

各地形制大小不一。一般全长 40-70 厘米。广西瑶族大牛角，以长 30 厘米泡桐
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木管为吹嘴，角口外接 20-30 厘米棕毛与粘胶树脂制喇叭口，角小者长 100 厘

米，角大者达 120 厘米。 
演奏时，左手托抱角底置于胸前。音色悠扬浑厚，可独奏或与铜鼓、皮

鼓合奏。用于年节佳日、喜庆丰收等场合。土家、仡佬、黎、苗等族也使用这

种大牛角；瑶、黎、土家等族还有用长、短两节套接而成的牛角。瑶族的牛

角，短节长 15 厘米、长节长 34 厘米，短节套入长节上端。可奏五声音阶，音

域 g1—g2。音色浑厚。用于喜庆节日、耍歌堂或开典场合，常由多人一起吹

奏。土家族牛角为梯玛（巫师）所用；哈尼族、傣族牛角较小，角尖磨孔嵌铜

制簧片，左手执角、口含簧片吹气鼓簧发音，音高为 e1，右手掌在角口开闭，

可奏各种节奏，用于狩猎活动；牧童小牛角，置树皮哨于细端吹奏。广西融江

瑶族牛角用于丧乐；贵州彝族牛角称孩过，用于喜庆。 
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ภาคผนวก  1  附录一 
 

ตัวอยางโนตเพลงเอกของไทย 
 

泰国名曲乐谱例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 250  

   เพลงชาติ   国歌 
  ----1 - 3 - 5 - - 5     - - - 6  - -54  - - 65 

- - - - - - - 5     - - -  3 - -  43 - - -  2 - - - - - - -   2  - -  32 

- - -  1 - - - - - - -  1 - -  35  - - -  5 - - -   6 - -  54 - -  65 
- - - - - - - - - - -  5 - -  67  - -  52 - - - -  - - -  6 - -  76 

- - - -  - - -  5 - - -  5 - -  65 - 4-  2 - - - -  - - -  4 - -  65 

- 3 – 1 - - - -  - - -  1 - -  32 - - -   2 - - -  6 - - -  7 - -  65 
- - - - - - - - - - -  1 - -  35 - - -   5 - - -  6  - -  71 - -  23 

- - - - - - - - - -  21 - -  65 - -  67 - -  13   - -  12 - -  11 

เพลงสรรเสริญพระบารมี 国王颂曲 
- - - -  - - - -  - - - - - - -  4   - - - -  - - -   5   - 4-  5 - 6 - 4 

- - - -  - - - - - - - - - - -  4 - - - -  - 3- 4 - 3- 4 - 6- 5 

- - - -  - - - -  - - - -  - - -  5 -  6– 5 - 6- 4  - - -  5 6456 

- - - -  - - - - - - - - - - -  6    - - - -  - 5 - 6  - 5- 6 - 1- 6 

- - - -  - - -  2 - -  12 - 4- 1 - - - -  - 2 – 1 - 2 – 4 - - -  5 

- - - -  - - - -  - - - -  - - -  5    - - - -  -  555 - 7 - 6 - 564 

- - - -  - - - -  - - - - - - -  5 - - - - - 6 – 5 - 6- 4   - - -  5  

- - - -  - - - - - - - - - - -  5 - - - - - 6 - 5 - 6- 4 - - -  2 

- - - - - - -  5   - - - -  -  4- 4 - - - -  - - -  2 - -  12 -4 – 1 

- - - -  - - - - - - -  2 - - -  7 - - - - - - -  1 - - - -  - - -  2 

- 4-  7 - 1 -  2 - - - - - - -  1 - 2– 4 - 6 – 5 - - - -  - -  44 

 

ราตรีประดับดาวเถา 月秀星美 

-  -  -  4 - 5 5 5 - 4 - 6 5 5 5 5 - 2 - 1 - 7 - 1 2 1 2 4 - 5 - 2 

5 5 5 5 4 6 5 4 1 2 4 5 4 2 4 1 - 4 5 6 5 6 7 1 7 1 5 6 7 2 1 7 

- - - 7 - 1 1 1 - 7 -2 1 1 1 1 - 2 - 1 - 7 - 1 - 7 - 2 1 1 1 1 

5 6 7 1 2 1 7 6 5 4 5 6 5 6 7 1 - 2 - 1 - 7 - 1 2 1 2 5 -  4 - 2 

-  -  -  - -  4 - 2 -  -  -  - -  1 - 7 -  -  1 5 -  - 1 7 - 5 - 7 -  -  -  - 

-  -  1  5 -  -  1  7 -  -  1  2 4 2 1 7 -  -  1  5 -  -  1  7 -  5  -  7 5 7 - 1 

http://www.sopon.ac.th/thaimusic/content.html
http://www.sopon.ac.th/thaimusic/content.html
http://www.sopon.ac.th/thaimusic/content.html


 251  

-  -  -  4 5 6 7 1 1 1 1 1 -  1 - 1 5 6 7 1 2 1 7 6 5 4 5 6 5 6 7 1 

-  2 - 4 -  2 - 1 - 7 - 1 -  -  -  - 2 1 7 6 5 6 7 1 2 1 2 7 -  1 - 2 

-  5 - 5 -  -  -  6 -  -  5 1 -  -  5 6 1 6 5 4 -  5 - 4 -  -  - 4 - 4 4 4 

6 5 6 4 - 5 - 6 -  - 5 1 -  - 5 6 1 6 5 4 -  5 - 6 5 4 - 5 -  5 5 5 

-  -  -  4 - 5 5 5 - 4 - 6 5 5 5 5 - 2 - 1 - 7 - 1 2 1 2 4 - 5 - 2 

5 5 5 5 4 6 5 4 1 2 4 5 4 2 4 1 - 4 5 6 5 6 7 1 7 1 5 6 7 2 1 7 

- - 4 5 - - 4 6 - - 1 2 4 5 4 5 - - 4 6 - - 4 5 - - 4 5 6 5 4 2 

5 5 5 5 4 6 5 4 1 2 4 5 4 2 4 1 - 4 5 6 5 6 7 1 7 1 5 6 7 2 1 7 

4 5 7 1 ( - - - - ) 2 5 7 1 ( - - - - ) 4 5 7 1 ( - - - - ) 2 5 7 1 ( - - - - ) 

4 5 7 1 2 5 7 1 4 5 7 1 2 5 7 1 2 1 7 6 5 6 7 1 2 1 2 7 - 1 - 2 

- - 4 2 - - 1 7 ( - - - - - - - - ) - - 1 5 - - 1 7 ( - - - - - - - - ) 

1 5 1 7 1 2 1 7 1 5 1 7 1 2 1 7 1 2 1 7 1 2 1 7 2 1 7 5 - 7 - 1 

4 2 5 4 5 2 4 1 ( - - - - - - - - ) 4 2 5 4 2 4 2 1 ( - - - - - - - - ) 

2 4 2 1 ( - - - - ) 2 4 2 1 ( - - - - ) 2 1 7 6 5 6 7 1 2 1 2 7 - 1 - 2 

- 5 - 5 - - - 6 ( - - - - - - - - ) - - 5 1 - - 5 6 ( - - - - - - - - ) 

6 5 6 4 - 5 – 6 - - 1 5 1 6 - - 1 6 5 4 - 5 - 6 5 4 - 5 - 5 5 5 

- - 4 6 - - 4 5 - - 1 2 4 5 4 5 - - 6 1 - - 4 5 - - 4 5 6 5 4 2 

5 5 5 5 4 6 5 4 1 2 4 5 4 2 4 1 - 4 5 6 5 6 7 1 7 1 5 6 7 2 1 7 

- - - 5 - 5 5 5 - 4 - 2 - 2 2 2 1 2 4 1 - 2 - 1 7 1 5 6 7 2 1 7 

5 6 5 6 5 5 5 5 2 4 2 4 2 2 2 2 1 2 4 2 2 1 7 1 7 1 5 6 7 2 1 7 

5 6 7 1 2 1 7 6 5 4 5 6 5 6 7 1 - 4 - 2 - 1 - 7 - - 2 1 7 1 - 2 

-  -  -  - - 4 - 2 -  -  -  - - 1 - 7 - - - 1 - 2 - 7 2 1 7 5 - 7 - 1 

-  -  -  4 5 6 7 1 - 1 1 1 - 1 - 1 - 4 - 2 - 1 - 7 - - 2 1 7 1 - 2 

- - - 4 2 2 2 2 - 5 - 5 - - - 6 - - 5 6 5 4 5 6 - 1 -5 - 5 5 5 

5 6 5 5 1 4 2 2 1 2 1 1 7 1 7 7 5 6 5 5 1 4 2 2 1 2 1 1 7 1 7 7 

2 1 7 1 2 1 7 1 2 1 7 1 2 4 - 2 - - 4 2 - - 1 7 - 5 - 7 5 7 - 1 

-  -  -  - - 7 - 1 2 1 2 7 - 1 - 2 -  -  -  - - 5 - 6 5 4 5 6 - 5 5 5 

5 5 5 5 - 2 - 2 1 1 1 1 - 2 - 2 1 1 1 1 - 7 - 7 1 1 1 1 - 2 - 2 

1 7 - 1 7 5 - 7 5 4 - 5 4 2 - 2 4 5 - 4 5 7 - 5 7 1 - 7 1 2 - - 
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บุหลันลอยเลื่อน 月儿飘 
 

- - -  5 
2327 
2327 
- 2 – 5 
6723 

- -67 
2765 
2765 
- -  67 
2356 

2327 
7656 
7656 
2327 
7654 

2765 
7627 
7627 
2765 
5432 

3523 
- -  76 
2666 
3523 
6234 

5365 
- 777 
2777 
5365 
3463 

- 3 - 6 
2672 
3222 
- 3 – 6 
4327 

- 555 
6777 
5333 
- 555 
2672 

- - -  3 
5653 
5765 
6723 

- 333 
5327 
2567 
2356 

6723 
6567 
2327 
7654 

- 5– 6 
6723 
2765 
5432 

5672 
5327 
3523 
6234 

3276 
6723 
5365 
- 6 –3 

2765 
6535 
- 3 - 6 
4327 

7653 
2356 
-555 
2432 

ลาวดวงเดอืน月儿女   

       -- 16  5356 -123  -2-1  

 - - - - - - - - -123 -5 -1 - - -2 1111 5616 53-5 

- - -6 5555 -353 5616 - -16 -5 -3 2353 21 -2 

- - -3 2222 1651 -2 -3 -5 - - -1 -2 -352 3216 

 - - - - 5613 2123 -5 -6 -- 16 5356 5616 -555 

            -123  -2 -1  

- - - 2 1111 -352 3216 - -16  5356 -1 -2 -3 -5 

1216 1561  (   ) 5653 5235 (   )

1216 1561 (    ) 1216 -5 -3 ( )

- - - - 2351 - - - -  -2 -3 1235 - - - -  2353 21-2 

- - - - 1235 6516 53-2 -123 56-1  2165 3561 

-1 -3 5651 (  ) 5651 5653 ( )

- - 23  5651 - - 51 5653  - -51  5653  5323 5615  

-1 -3  5615 ( ) - - - - 61 -6  1653 -2 -1  

- - - - 1235 6516  5321  -612 1615  6535  -6 -1 

 

 
 
 

http://www.sopon.ac.th/thaimusic/content.html
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นกเขาขะแมร  高棉鸟曲 
- - -  
- - - 
- - - 
- - - 
- -- 6 
- - -2 
- - -  1 
- - -  2 

- - - 
- - - 
- - - 
5421 
666 
222 
111 
222 

- 456 
16 – 1 
1214 
6- 1 
- 5 –5 
 1456 
 2212 
 1456 

- - 1- 2 
2- 4 
5- 6 
2- 4 
- - 6 
1 –2 
  3212 
 -  1 –2 

4 - - - 
4 - - - 
1 - - - 
4 - - - 
-  1– 6 
 3216 
 2212 
 3216 

- 4- 1 
 5612 
5-6 
 5612 
 5456 
 5612 
 3216 
 5612 

 2161 
 4142 
 1516 
 4142 
 5456 
 3253 
5456 
 3253 

24 – 2 
1–6 
- 5 –4 
- 1 -  6 
1- 2 
2 –1 
1- 2 
2 –1 

- - - 
- - - 
- - - 
- - 2 
- - 1 
- - 2 

642 
254 
-  5 - 6 
222 
111 
222 

642 
254 
- - - 
 - 456 
 2212 
- 456 

642 
254 
5-6 
1 –2 
 3216 
- 1 –2 

-  4 –2 
- -  12 
- - - 
 3216 
 2212 
 3216 

1246 
 6124 
- 5 – 6 
1 –2 
 3216 
- 1 –2 

- -  56 
612 
 5456 
 3253 
 5456 
 3253 

 1212 
 4216 
- 1 - 2 
2 –1 
1 –2 
2 –1 
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ภาคผนวก  2  附录二 
 

ตัวอยางโนตเพลงเอกของจีน 
 

中国名曲乐谱例
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เพลงเอกซอเออรหู เจียงเหอสุย  (ธาราระทม) 
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เพลงเอกผีพา และ กูเจิง  ชุนเจียงฮวาเยว เย  (ราตรีสองธาราบุปผาบาน)  
 

 
 
 
 

http://hiphotos.baidu.com/%BB%C6%C8%F4%C8%BB/pic/item/1ba70f3e0b637af5828b1381.jpg
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เพลงเอกกูเจิง เกาซานหลิวสุย (เขาสงูน้ําไหล) 
 

 
 
 

http://www.etec.edu.cn/portal/magazine/source/06-28/qupu.htm
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http://www.123qupu.com/guzeng/2007/310/07310B7DD4GFF18DKH0B53C.html
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เพลงเอกซอเออรหู ซายหมา (อาชาชิงชัย) 

 

http://www.songfei.com.cn/bbs/UploadFile/2008-2/20082251803316772.jpg
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http://www.songfei.com.cn/bbs/UploadFile/2008-2/20082251805831774.jpg
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 เพลงดนตรี , วิทยาลัยดุริยางคศิลป  มหาวทิยาลัยมหดิล, ปที่ 14 ฉบับที่ 2. 
 
      Metcha  Sodsongkrit (2005) “The Social Appellations in The Sino-Thai Cognate”, Journal of   
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