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อังกะลุง เป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งของไทย ที่รับเอา
แบบอย่างมาจากเครือ่งดนตรจีากประเทศอนิโดนเีซยีทีเ่รียกว่า 
อุงคะลุง อังกะลุงท�าข้ึนจากไม้ไผ่ จัดอยู่ในประเภทเครื่องตี  
ทีเ่กิดจากการเขย่าเพือ่ให้กระบอกไปกระทบกบัรางไม้ เกดิเป็น
โทนเสียงทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะตวั อังกะลงุจงึเป็นเครือ่งดนตรี
ท่ีมีความแตกต่างจากเครื่องดนตรีประเภทอื่นท่ีไม่สามารถ
บรรเลงเป็นเพลงในตัวเองได้ต้องเล่นกันเป็นวงสลับการเขย่า
กระบอกอังกะลุงแต่ละตัวตามจังหวะของตัวโน้ตนั้นๆ
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เอกลักษณ์ที่สะท้อนภูมิปัญญา
และทักษะเชิงช่าง                                                                 

อังกะลุงจัดอยู่ในประเภทเครื่องตี (เครื่องดนตรีไทยมี 
4 ประเภท คือ ดีด สี ตี เป่า) การตีของอังกะลุงเกิดจากการ
เขย่าเพื่อให้กระบอกไปตีกระทบกับราวไม้แล้วเกิดเสียงข้ึน จัด
เป็นภมูปัิญญาทีพ่ฒันาขึน้อกีขัน้หน่ึงทีม่คีวามซบัซ้อนกว่าการ
ตีบนตัวกระบอกอย่างเกราะ กรับ หรือโกร่ง และยังสามารถ
ประสานเสียงได้ถึง 3 ระดับ เพราะกระบอก 3 กระบอกที่มี
ขนาดต่างกัน  เสียงที่เกิดขึ้นจึงมี 3 ระดับ ซึ่งเป็นพัฒนาการ
ของเคร่ืองดนตรีไทยประเภทองักะลงุในประเทศไทย (แต่เดมิ
อังกะลุงจากประเทศอินโดนีเซียจะมีเพียงแค่ 2 กระบอก จน
กระทัง่เมือ่อาจารย์เฉลมิ บวัท่ัง ได้น�ามาลองท�าองักะลุงให้เกิด
เสียงจากไม้ไผ่ 3 กระบอก นับตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2495 เรื่อยมา
องักะลงุในประเทศไทยจึงได้ถกูพัฒนาขึน้เป็นแบบ 3 กระบอก
ดังเช่นในปัจจุบัน โดยแตกต่างจากเครื่องดนตรีชนิดอื่นคือ  
เป็นเคร่ืองดนตรีที่ให้เสียงตัวโน้ตเดียวในหนึ่งอัน ดังนั้นเวลา
บรรเลง จึงจ�าเป็นต้องบรรเลงร่วมกันเป็นวง เพื่อสร้างความ 
สุนทรีย์ทางดนตรีให้เกิดเสียงเพลงอันไพเราะขึ้นได้)

เสียงดนตรีท่ีเกิดจากการเขย่ากระบอกไปกระทบกับ
รางไม้เกิดเป็นโทนเสียงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้นี่เอง จึงถือ
ได้ว่าเป็นภูมิปัญญาการสร้างสรรค์จากวัสดุท่ีเรียบง่ายอย่าง
ไม้ไผ่ลายท่ีจะต้องมกีรรมวธิท่ีีก่อให้เกดิเสยีงอนักังวาล รวมถงึ
การตั้งเสียงเทียบเสียงที่เกิดจากทักษะการฟังของผู้สร้าง
อังกะลุงจนท�าให้เกิดการบรรเลงดนตรีที่เข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัย 
และเป็นเครือ่งดนตรอีกีชนดิหนึง่ทีย่งัคงคณุค่าและแฝงไว้ด้วย
ภูมิปัญญาและศิลปะทางดนตรีมาจนถึงยุคปัจจุบัน 

เคล็ดลับการท�าอังกะลุงอยู ่ที่การเลือกไม้ไผ่ลายที่
ลกัษณะเฉพาะคอื เนือ้บางและแขง็แกร่ง เมือ่เคาะจะเกดิเสียง
ดงัก้องกงัวาน การเลอืกไม้ไผ่ต้องเลอืกไม้ไผ่ทีค่่อนข้างแก่ซึง่สงัเกตุ
จากกาบต้นไผ่จะหลดุออกหมด มสีนีวลน้อยลงจะมสีเีขยีวเข้ม
แก่มากขึน้ (หากไม้ไผ่ทีย่งัอ่อนจะยงัมกีาบสนีวลขาว ๆ  ตดิอยู่
กบัล�าต้น) เพราะผวิไม้ไผ่เมือ่แก่จดัจะเป็นลาย ท�าให้เพิม่ความ
งดงามตามธรรมชาตอิย่างแท้จรงิ น�าไม้ไผ่มาตากแดดจนกว่า
จะแห้ง โดยดูสีให้ออกเป็นสีเหลือง จะเห็นว่าอังกะลุงที่เสียง
ไพเราะจะมีลวดลายท่ีเด่นชัดข้ึน เนื่องจากตากแดดจนแห้ง
สนิทแล้วนั่นเองจนท�าให้เห็นลวดลายจากเนื้อไผ่ได้อย่าง
ชดัเจน จากนัน้น�ามาย่างไฟอกีรอบ ให้หนอนไม้ตาย จงึน�ามา
แช่น�้ายาหรือทาน�้ามันกันมอด
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ส่วนของกระบอกขององักะลุง มส่ีวนประกอบทีม่หีน้าทีแ่ตกต่าง
กันดังนี้คือ 

ส่วนขา มีหน้าที ่ไปกระทบกบัราง เพือ่ให้เกดิเป็นเสยีงดนตรี
ส่วนปาก เป็นตัวก�าหนดเสียงที่เราต้องการ ว่าจะให้

โทนเสียงระดับไหน
ส่วนปีก มีหน้าที่ก�าหนดเสียงสูงหรือต�่า หากปีกใหญ่ 

เสียงจะสูง ปีกแคบ เสียงจะต�่า 
ส่วนรูแขวน เป็นตัวก�าหนดความดังของเสียง ระยะจาก

หวักระบอกมาถงึรู จากรมูาถงึปาก จากปากถงึกลางล�ากระบอก 
จากกลางล�าถึงข้อล่าง ต้องมีอัตราส่วนความยาวทั้ง 4 ส่วนนี้
เท่ากัน หากจากรูแขวนมาถึงหัวยาว จะได้เสียงต�่า  ตรงข้าม
หากความยาวจากรูแขวนถึงหัวสั้น จะได้เสียงสูง 

การเลือ่ยไม้ไผ่เพือ่ท�าตัวองักะลงุนัน้ สามารถเลือกไม้ไผ่
ปล้องเดยีวท�าตวักระบอกกไ็ด้ หรือ ไม้ไผ่ปล้องครึง่กไ็ด้แต่ต้อง
กระทุ้งให้ลมผ่านถึงกันได้เสียก่อน เพื่อจะได้ไม่เกิดรอยร้าว 
และเลือกไม้ไผ่ที่ไม่หนาจนเกินไปเพราะจะท�าให้เขย่าไม่ไหว 
การริดตาจะต้องริดให้ผ่านจากโคนไปหายอดเพื่อไม่ให้ตาฉีก
เกิดความเสียหายแก่เนื้อไม้ ที่ส�าคัญต้องเลื่อยให้เหลือขา 
ความสั้นยาวของขาอยู่ที่ขนาดกระบอก
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รางไม้

เสาอังกะลุง

ตัวอังกะลุง

ส่วนประกอบของอังกะลุง

อังกะลุงมีส่วนประกอบส�าคัญ 4 ส่วนคือ 
1. ตวัอังกะลงุ

ท�ามาจากไม้ไผ่ลาย เนื่องจากเป็นไม้ที่มีเนื้อแข็งแกร่ง 
เมื่อแก่เต็มที่ท�าให้มีเสียงที่ไพเราะ มีลายที่สวยงาม อีกทั้งยัง
มีน�้าหนักเบาอีกด้วย 
2. รางไม้

เดิมจะใช้ไม้สักทองขุดเป็นราง เพื่อใช้วางขาท่ีฐาน
กระบอกลงในร่องทีข่ดุ จะม ี3 ร่อง และรกูลมอกี 5 ร ูส�าหรบั
ตั้งเสายึดตัวกระบอกอังกะลุง 

3. เสาองักะลงุ
มกัท�าด้วยไม้ไผ่เหลา ไม้เตง็ ไม้เนือ้แข็งน�ามาเกลาหรอื

กลึงจนกลมเรียบ มีความยาวตามความสูงของกระบอก
อังกะลุง ขนาดโตกว่ารูที่รางเล็กน้อย 
4. ไม้ขวาง

ท�าด้วยไม้ไผ่เหลาแบน ส่วนกลางปาดเนื้อไม้เป็นร่อง
ลกึพอประมาณใช้ส�าหรบัสอดผ่านช่องกระบอกองักะลงุ เพ่ือ
ยึดตัวกระบอกไม้ไผ่กับเสา
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หัวกริชตามืองง ภูมิปัญญาและทักษะการเทียบเสียง
อังกะลุงเพิ่มความไพเราะ

ด้วยอังกะลงุนัน้เป็นเครือ่งดนตรทีีท่�าจากกระบอกไม้ไผ่ 
ดังนั้นการสร้างเสียงให้เกิดจากล�ากระบอกไม้ไผ่จึงต้องใช้
ภูมิปัญญาที่สังเกตุและปรับแต่งจากวัสดุเป็นหลัก โดยวัดจาก
ปริมาตรของกระบอก ถ้าคว้านเนื้อไม้ตรงปากกระบอกออกไป
มากจะท�าให้ปริมาตรน้อย เสียงจะสูง ถ้าคว้านเนื้อไม้ที่ปาก
กระบอกออกน้อย ปริมาตรจะมาก เสียงที่ได้จะออกโทนเสียงต�่า 
และด้วยเทคนิคการวัดปริมาตรนี้เอง เป็นเทคนิคที่ท�าให้คนที่
เล่นดนตรไีม่เป็นกส็ามารถสร้างองักะลงุขึน้มาได้โดยตวงน�า้เพือ่
หาปริมาตรกระบอกซึ่งสามารถเทียบเสียงอังกะลุงได้ไม่แพ้กัน 
โดยใช้การตวงปรมิาตรอตัราส่วน 1:4:8 ในเสยีงเดียวกนั ใช้ตวัเลก็
เป็นตัวตวง และใช้คีย์บอร์ดในการเทียบเสียงสากล และใช้ระนาด
ทองเหลอืงในการเทยีบเสยีงไทย หากช่างท�าองักะลงุเป็นผูท้ีเ่ล่น
ดนตรเีป็นด้วยแล้วจะยิง่สามารถเทยีบเสียงปรับแต่งเครือ่งดนตรี
ได้ด ีท�าให้เครือ่งดนตรีนัน้ได้เสยีงทีไ่พเราะกังวานเสนาะหูยิง่ขึน้

ความเป็นมาขององักะลงุในประเทศไทย

สมยัรชักาลพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว 
รชักาลที ่5 แห่งราชวงศ์จกัรี พระองค์ทรงแนะน�าและอนญุาต
ให้สมเด็จเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าพระยาภานุพันธ์ วงศ์วรเดช 
เสด็จประพาสประเทศชวา พร้อมด้วยหลวงประดิษฐไพเราะ 
(ศร ศิลปบรรเลง) ในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2450 
สมเด็จเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าพระยาภานพุนัธ์ วงศ์วรเดช เสด็จจาก
กรงุเทพมหานคร มุง่ไปยงัเมอืงได ของประเทศชวา (ประเทศ
อินโดนีเชีย) เป็นแห่งแรก และทรงตั้งพระทัยว่า จะเสด็จไปยัง
ต�าบลมาโตเออ เม่ือเสด็จถงึต�าบลมาโตเออ พวกประชาชนประมาณ 
10 หมู่บ้าน ต่างพากันต้อนรับพระองค์อย่างสมพระเกียรติ 
โดยจดัดนตรนี�ามาแสดงถวายให้ทอดพระเนตร ประชนักันถงึ 
7 วง พระองค์สนพระทัยวง อุงคะลุงเป็นพิเศษ 

เมือ่เสด็จกลบัประเทศไทย จงึมรัีบสัง่ให้กงสลุไทยในชวา 
ซื้อดนตรีชนิดนี้ส่งมา 1 ชุด ภายในปี พ.ศ. 2451 แล้วทรงน�า
ดนตรีชนิดนี้ฝึกสอนมหาดเล็กของพระองค์ในวังบูรพาก่อน  
จึงเกิดมีดนตรีชนิดนี้ข้ึนในประเทศไทย ต่อมาได้แพร่หลาย
ออกไปทั่วประเทศ ซึ่งคนไทยเรียกว่า “อังกะลุง” 

ต่อมาสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 6 แห่งราชวงศ์จักรี ได้มีการพัฒนาอังกะลุงเพิ่มเป็น 
3 กระบอก ลดขนาดให้เลก็และน�า้หนกัเบาลง เพิม่เสยีงจนครบ 
7 เสยีง และได้พัฒนาการบรรเลงจากการไกวเป็นการเขย่าแทน 
นับเป็นต้นแบบของการบรรเลงอังกะลุงของไทยในปัจจุบัน
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เครื่องดนตรีในวงอังกะลุง

วงอังกะลุงประกอบด้วยเครื่องดนตรี คือ กลองแขก 
ฉิ่ง ฉาบเล็ก กรับ ฆ้องโหม่ง และอังกะลุง

ประเภทของวงอังกะลุง
การจับองักะลงุจะต้องจบัด้วยมอื ท้ังซ้ายและขวา แต่จบั

คนละเสียง โดยจับที่เสายึดให้ห่างจากรางไม้ 2 - 4 นิ้ว แล้วแต่
อังกะลุงจะสูงหรือต�่า ข้อส�าคัญคือจะต้องใช้หัวแม่มือก�ากับ
เสายึดไว้ 

การเขย่าอังกะลงุ ควรเกรง็กล้ามเนือ้แขนท่อนล่างเลก็น้อย 
แล้วใช้สันมือดันเสายึดพร้อมทั้งใช้ข้อมือเขย่าให้ขาของตัว
อังกะลุงกระทบไปมากับรางตามที่ต้องการ 

วงองักะลุง จะประกอบไปด้วยชดุองักะลงุซึง่มจี�านวน
อย่างน้อย 7 คู่ เครื่องประกอบจังหวะเช่น ฉิ่ง ฉาบเล็ก กรับ
โหม่ง กลองแขกและเครือ่งตกแต่งเพือ่เพิม่ความสวยงาม เช่น
ธงชาติ หางนกยูง เป็นต้น ตามสถานศึกษาต่าง ๆ มักนิยมน�า
มาฝึกหัดให้กับนักเรียน เนื่องจากเป็นเครื่องดนตรีไทย ที่ให้
เสยีงไพเราะ ฝึกหดัไม่ยาก ใช้งบประมาณในการจดัต้ังวงไม่สงู
มากนกั ทัง้ยังเป็นการสร้างความสามคัคแีละความพร้อมเพรยีง
ให้กับหมู่คณะอีกด้วย

กลองแขก

ฉิ่ง ฉาบ ฉาบเล็ก

โหม่ง

อังกะลุง
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องักะลุง : เครือ่งดนตรทีีส่ร้างความไพเราะ
 ก่อเกิดความสามัคคี

อังกะลุง เป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง ที่มีความแตกต่าง
จากเครือ่งดนตรปีระเภทอืน่ คอื ไม่สามารถบรรเลงเป็นเพลง
ในตวัเดยีวได้ เพราะองักะลงุ 1 ตวัเท่ากบัเสยีงตวัโน้ตแค่ 1 เสยีง 
การบรรเลงดนตรีองักะลงุ จึงต้องเล่นกนัเป็นวง สลบัการเขย่า
กระบอกองักะลงุตามจังหวะของตวัโน้ตนัน้ ๆ  ผูบ้รรเลงถอืตวัโน้ต
เสยีงใดกเ็ขย่าให้ต่อเนือ่งไล่ล�าดบัท�านองของดนตรไีป จนกลาย
เป็นท�านองเพลงที่ไพเราะเสนาะหูไของเครื่องดนตรีประเภทตี
ชนดินี ้โดยส่วนมากใช้เล่นในโรงเรยีน เพือ่การฝึกหดัดนตรใีห้กับ
นักเรียน เล่นได้ตั้งแต่ระดับอนุบาลเป็นต้นไป ผู้ผลิตอังกะลุง 
สามารถท�าอังกะลุงตั้งแต่กระบอกเล็ก ๆ ส�าหรับเด็กอนุบาล
ฝึกหดั ไปจนถงึขนาดทีผู่ใ้หญ่ใช้ได้อย่างชนดิทีเ่สยีงไพเราะไม่
ต่างกัน ทีนิ่ยมน�ามาฝึกสอนในโรงเรยีนส�าหรบัเด็กนกัเรยีนนัน้
กเ็พราะว่า เป็นเคร่ืองดนตรท่ีีเล่นไม่ยากจนเกินไป เด็ก ๆ เรยีนรู้
และเข้าใจง่าย พร้อมทั้งเป็นกุศโลบายที่จะแทรกคุณธรรมให้

เดก็ ๆ  เรยีนรูท้ีจ่ะมคีวามสามคัค ีกลมเกลยีวเป็นหนึง่เดยีวกนั 
เปรียบดงัการบรรเลงดนตรีองักะลงุทีห่ากไม่พร้อมใจกันบรรเลง 
เสยีงตวัโน้ตเพีย้นไปเพยีงหนึง่เสยีง กจ็ะท�าให้ไม่เกดิความไพเราะ
ในการบรรเลงได้
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กรรมวิธีการสร้างสรรค์อังกะลุง

1. น�าไม้ไผ่ลาย ทัง้ล�าต้นน�าไปตากแดดให้แห้ง ทาเคลอืบ
น�้ายากันมอด

2. ไม้ไผ่ลาย ทีผ่่านกระบวนการตากแดด เคลอืบน�า้ยา 
และบ่มกันมอดแล้ว มาตัดเป็นท่อน ๆ ตามขนาดเสียงต�่า 
เสียงกลาง และเสียงสูง อังกะลุงหนึ่งตับ เท่ากับหนึ่งตัวโน๊ต  
ต้องตัด  3 ขนาด คอื  กระบอกสูง กระบอกกลาง และกระบอกเลก็ 
ความยาวขึน้อยูกั่บขนาดขององักะลงุทีจ่ะท�า ด้านล่างวดัจาก
ข้อไม้ไผ่ ให้มีความสูงประมาณ 2 นิ้วเศษ ส�าหรับท�าขาอังกะลุง

3. น�าไม้ไผ่ลาย ที่ตัดเป็นท่อน ๆ แล้ว ตัดปาดเป็นขา 
โดยใช้มีดตัดปาดทั้งสองด้าน เพื่อให้กระบอกไม้ไผ่มีขา 2 ขา  
แล้วใช้มีดปาดตกแต่ง ให้ได้รูปทรงที่สวยงาม

4. น�ากระบอกไม้ไผ่ ที่ตัดขาและตกแต่งแล้ว  มาปาด
คว้านด้วยมดี ปาดเนือ้ไม้ไผ่บางส่วนออกขณะทีเ่ริม่ปาดคว้าน  
ให้เปิดเครือ่งเทียบเสียงไปด้วย ค่อย ๆ  ปาดเน้ือไม้ ออกทลีะน้อย 
เพือ่ให้ได้เสยีงทีต้่องการ  เช่น เสยีงโด  ท�าตัง้แต่กระบอกใหญ่ 
คือ เสียงต�่า กระบอกกลาง คือ เสียงกลาง และกระบอกเล็ก 
คือ เสียงสูง ขณะปาดคว้านไม้ไผ่ลายแต่ละกระบอก ต้องใช้
เครื่องเทียบเสียงทุกกระบอก จึงจะได้เสียงมาตรฐาน

5. รางไม้ ใช้ไม้สัก ขนาดยาว 1 ฟุต  น�าไม้รางที่เซาะร่อง 
เจาะรูแล้ว วางขนาบ 2 ด้าน เป็นแบบในการวัด แล้วน�า 
ไม้ราง 4 หรือ 5 ท่อน วางตรงกลาง วางให้หัวท้ายเสมอกัน 
ใช้ไม้บรรทดัวางทาบ ให้ตรงรแูละตรงแนวทีเ่ซาะร่อง ใช้ดนิสอ
ขีดเส้นเป็นแนวยาว ให้เหมือนกันทุกท่อน

ตัดตามขนาดเสียงต�่า กลาง สูง ปาดท�าขา

ปาดคว้าน

ไม้สักส�าหรับท�าราง
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6. น�าไม้รางทีข่ดีเส้นไว้แล้ว วางบนเครือ่งเซาะร่อง ใช้แท่น
เครื่องบีบให้แน่นชิดกัน เพื่อไม่ให้ไม้ขยับเขยื้อน เปิดเครื่อง
กดหัวใบมีดลงที่ไม้เพื่อเซาะร่อง ที่วาดเป็นรูปสี่เหลี่ยมไว้แล้ว 
ไม้ราง 1 อัน จะเซาะร่อง 3 ร่อง น�ามาแต่งให้ได้รูปสี่เหลี่ยม  

7. น�าไม้รางที่เซาะร่องเรียบร้อยแล้ว ไปเจาะรูตาม 
เส้นที่ขีดไว้ ไม้ราง 1 อันจะเจาะ 5 รู

8. น�าไม้รางที่เจาะรู เซาะร่องเสร็จแล้ว ขัดหัวและท้าย 
ด้วยเครื่องขัดไม้ให้เป็นรูปวงรีและขัดให้ได้สัดส่วนที่สวยงาม

เซาะร่อง

เจาะรูไม้ราง

ขัดลบเสี้ยนไม้
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9. น�าไม้รางทีเ่ซาะร่อง เจาะรแูล้วไปใส่เสา ด้านหวัจะ
ใส่เสา 2 อัน ห่างกัน 1 นิ้ว ส�าหรับไว้จับเขย่าอังกะลุง ใส่เสา
ทั้งหมด 5 เสา แต่ละเสาสูงไม่เท่ากัน

10. น�าไม้รางที่ใส่เสาเรียบร้อยแล้ว ไปทาสีหรือจุ่มลง
ในสีที่เตรียมไว้ น�าไปตากแดดให้แห้ง

11. ใส่กระบอกไม้ไผ่ลายตัวแรก เป็นกระบอกใหญ่ คอื 
เสียงต�่า วางกระบอกไม้ไผ่ลงในช่องรางไม้ ที่เซาะร่องไว้เป็น
รูปสี่เหลี่ยม แล้วใช้ไม้ขวางสอดที่รูกระบอกไม้ไผ่ท่ีเจาะไว้
ระหว่างส่วนทีค่ว้าน  ตอกตะปทูีไ่ม้ขวางกบัเสายดึให้แน่นสนทิ  
ติดกระบอกกลาง และกระบอกเล็ก ยึดด้วยไม้ขวางตอกตะปู
ให้แน่นทุกจุด

12. น�าเชอืกด้ายทีเ่หนยีวมาผกูระหว่างไม้ขวางกบัเสา  
ตรงที่ตอกตะปู แล้วน�าไปทาสีทับตรงเชือกด้ายที่ผูกอีกครั้ง 
และน�าไปตากแดด ให้แห้งสนิท

13. เมื่อสีแห้งสนิท น�าอังกะลุงแต่ละตับมาวางบนราว 
และติดตัวอักษร ตัวโน้ต ของแต่ละตับ เรียงล�าดับตัวโน้ตให้
ถูกต้อง ตกแต่งติดธงหรือหางนกยูง เพื่อความสวยงาม เสร็จ
สมบูรณ์น�าไปเขย่าบรรเลงได้

ส่วนประกอบต่างๆ ขององักะลงุจะน�ามาประกอบขึน้
เป็นอังกะลุง 1 ตับ โดยการน�าเอากระบอกไม้ไผ่ลายที่เหลา
และเทียบเสียงอย่างถูกต้องแล้ว จ�านวน 3 กระบอก 3 ขนาด 
(แต่ละกระบอกจะมีเสียงสูง กลาง ต�่า แต่อยู่ในระดับเสียง
เดียวกัน) มาเจาะรูปพระจันทร์ครึ่งซีก น�ามาประกอบกับราง
ไม้ ยดึกบัเสา และไม้ขวางด้วยเชอืกและกาว แล้วน�ามาตกแต่ง
ด้วยสีหรือน�้ามันเคลือบเงา

ประกอบเสากับราง

ผูกเชือกระหว่างเสา

ก�าหนดตัวโน้ต
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4.5.

วิธีดูแลเก็บรักษาอังกะลุง 

อังกะลุง เป็นเครื่องดนตรีที่ท�าด้วยวัสดุธรรมชาติเป็น
ส่วนใหญ่จงึมกัจะช�ารดุง่าย โดยเฉพาะความช�ารดุเสยีหายจาก
ตัวมอดเป็นตัวท�าลายกัดกินเนื้อไม้ให้ผุ เมื่อมอดกัดกินเนื้อไม้ 
จะท�าให้น�้าหนักของอังกะลุงเบาขึ้น เสียงก็จะเปลี่ยนไป การน�า
อังกะลุงมาบรรเลงบ่อย ๆ  อย่างสม�่าเสมอ จะมีผลดี คือท�าให้
มอดไม่กนิหรือกนิบ้างแต่กช้็าลง แต่ถ้าวางเกบ็ไว้ จะท�าให้เสยี
ได้ง่าย การวางองักะลงุควรวางเบา ๆ  และจะต้องพงิไว้ในลกัษณะ

เอียงเอนทุกครั้ง เพื่อป้องกันการตก หรือล้มกระแทกอาจท�าให้
กระบอกอังกะลุงแตกได้ สภาพดินฟ้าอากาศก็มีส่วนส�าคัญที่
ท�าให้เสียงเพี้ยนได้ โดยเฉพาะความชื้น การบรรเลงในห้อง
ปรบัอากาศกจ็ะเป็นส่ิงท่ีท�าให้เสียงของอังกะลุง เปล่ียนไปจาก
เดิมได้ วิธีดูแลเก็บรักษาอังกะลุงควรแขวนไว้ในท่ีท่ีไม่อับชื้น 
ห่างไกลจากการถกูกดทบัหรอืถกูกระแทก หม่ันน�าองักะลงุมาเขย่า 
ทาน�้ายากันมอด อยู่เสมอเพื่อกันมดและแมลงที่จะกัดแทะ 
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อังกะลุงราว : การพัฒนาของอังกะลุง

การบรรเลงอังกะลุงที่ต้องอาศัย ผู้บรรเลงมากเท่ากับ
จ�านวนตัวโน้ต จึงเป็นที่มาที่ครูบาอาจารย์ผู้คิดสร้างท�าอังกะลุง
แบบดั้งเดิมชนิดเขย่าทีละกระบอกบรรเลงร่วมกันเป็นวงนั้น 
ดดัแปลงให้อังกะลุงสามารถเล่นได้ล�าพงั เพือ่สร้างสสัีนในการ
บรรเลงร่วมกับวงดนตรีอื่น นั่นคือการสร้างเป็นอังกะลุงราว 
ท่ีสามารถบรรเลงเพลงได้โดยผูเ้ล่นเพยีงคนเดียว หรอือาจน�า
เอาอังกะลุงราวมารวมกันบรรเลงสร้างความสนุกสนานมาก 

ในปัจจุบันอังกะลุงมีการพัฒนาดัดแปลงให้สามารถ
บรรเลงโดยคนเล่นเพียงคนเดียวได้ เรียกว่า “อังกะลุงราว” 
องักะลงุราว มกีารพฒันาขึน้เพือ่ให้สะดวกต่อการบรรเลง คอื
การคิดค้นให้มีแบบแป้นกด คล้ายคีย์บอร์ด ซึ่งนับเป็นการ
พัฒนาเครื่องดนตรีไทยให้มีการบรรเลงได้เข้าถึงนักเรียน 
นกัศกึษาได้มากข้ึน เนือ่งจากในปัจจบัุน ดนตรสีากลก�าลังเป็น
ที่นิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่การพัฒนาต่าง ๆ เหล่านี้ จึงท�าให้
ดนตรีไทยไม่เลือนหายไปจากวงการ เด็กไทยได้สืบสานรู้จัก
น�ามาเผยแพร่ได้ดยีิง่ข้ึน จากวสัดพุืน้บ้านท่ีให้เสยีงก้องกงัวาน
อย่างไผ่ลายสูเ่ส้นทางสายดนตรไีทยทีไ่พเราะ ตามวถิแีละแบบ
ฉบับของท�านองเพลงไทย กลิ่นอายแห่งวัฒนธรรมที่เป็น
เอกลักษณ์เข้าถึงจิตใจของผู้ฟังดนตรีได้ถึงปัจจุบัน

อังกะลุงราว
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แหล่งที่มาข้อมูล และเอกสารที่ใช้ในการอ้างอิงการจัดท�าข้อมูล
การสัมภาษณ์ ครูพีระศิษย์ บัวทั่ง ครูช่างศิลปหัตถกรรม ประจ�าปี 2559
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