ประเภทเครือ่ งดีด
หมายถึงเครื่องดนตรีประเภทที่มีสาย ตั้งแตสายเดียวจนถึง 7 สาย เกิดเสียงไดโดยการ
ดีดดวยมือขางหนึ่ง และมืออีกขางหนึง่ กดสายตามเสียงที่ตองการ
ลักษณะของเครื่องดนตรี
ประเภทนี้ประกอบดวยสวนที่เปนกระพุง บางทีก็เรียกวา “ กะโหลก “ เพื่อสําหรับทําใหเสียงที่ดดี
ดังกองกังวาน มีคันทวน ลูกบิด สะพานหนู หรือนม เปนสวนประกอบทีท่ าํ ใหเกิดเสียง แตเดิม
เครื่องดนตรีทมี่ ีสายใชดีด เราเรียกตามบาลีและ สันสฤกษวา “ พีณ “ ตอมาบัญญัตชื่อเรียกใหม
ตามรูปราง ตามวัสดุ หรือตามภาษาของชาตินนั้ ๆ เชน กระจับป พิณน้ําเตา พิณเพี๊ยะ และจะเข
เปนตน เครื่องดีด
1.พิณน้าํ เตา
2.พิณเพีย๊ ะ
3.กระจับป
4. จะเข
5.ซึง(เหนือ)
6.พิณ ( อิสาน )ที่ไทยเรานิยมนํามาเลนมีดังนี้

พิณน้าํ เตา
เปนเครื่องดนตรีประเภทดีดที่มีสายเดียวชนิดนีเ้ ขาใจวาชาวอินเดียนํามา
แพรหลายอยูในดินแดนแหลมอินโดจีกอนแลวขอมโบราณหรือเขมรรับชวงไวกอนที่ชาวไทยจะ
อพยพลงมาถึงที่เรียกพิณน้าํ เตาก็เพราะนําผลเปลือกน้ําเตามาทําเปนกระพุง สวนประกอบ
ของพิณน้าํ เตามีดังนี้

•

•

•
•

•

•

กะโหลก ทําดวยผลเปลือกน้ําเตา ตัดครึ่งลูก โดยเอาจุกหรือทางขัว้ ไว เจาะตรึงติดกับ
ไมคันพิณ ซึ่งเรียกวา “ คันทวน “
คันทวน ทําดวยไม เหลาใหมีลักษณะกลมเรียวยาว หัวใหญปลายโคงงอ ยอดสุดกลึง
เปนรูป
เม็ด สําหรับผูกสาย สวนตอนหัวกลึงเปนรูปเม็ด แตใหญกวาตอนยอด เพื่อสวยงาม
ลูกบิดทําดวยไมกลมเรียวเล็กตอนหัวกลึงเปนเม็ดประกอบลูกแกว
ตอนปลายเรียวเล็ก เพื่อสอดใสเขาไปในคันทวน และใหปลายโผลเพือ่ พันผูกสาย
รัดอกทําดวยเชือกสําหรับโยงมัดสายกับคนทวนเหนือขั้วผลน้ําเตาสูง
พอประมาณเพื่อใหสายตึงไดเสียงที่ไพเราะ
สาย แตเดิมใชเสนหวาย ตอมาใชสายไหม ปจจุบันใชสายทองเหลือง โดยพันผูกจาก
ปลายลูกบิดไปยังปลายคันทวนทีโ่ คงงอ

หลักการดีด
ผูดีดไมสวมเสื้อ ใชมือซายจับคันทวน ใหกะโหลกพิณประกบแนบชิดติดเนื้อตรงอกเบื้อง
ซายของผูเลน ใชมือขวาดีดสาย ขณะดีดจะขยับกะโหลกน้ําเตา เปด-ปดอยูตรงทรวงอก เพื่อให
เสียงสัน่ ระริก

พิณเพีย๊ ะ หรือบางทีเรียกวา พิณเปยะ หรือเปยะอยางเดียว เปนเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีด
ที่เกาแกของชาวลานนา ( เหนือ ) มีสายตั้งแต 2 สาย ถึง 7 สาย เดิมใชเปนเครื่องดีดสําหรับแอว
สาว นิยมดีดเพลงที่มที ํานองชาๆ เชน เพลงปราสาทไหว มีสวนประกอบดังนี้
•

กะโหลก ทําจากผลกะโหลกมะพราวแหง ตัดครึ่งลูก ขัดเกลาใหบาง ผูกติดกับคันเพี๊ยะ
โดยมีไมกลึงทอนเล็กๆเจาะรูรอยเชือก เชื่อมระหวางกะลาตอนบนกับคันเพีย๊ ะ

•

•
•

•

คันเพีย๊ ะ หรือคันทวน ทําดวยไมเนื้อแข็ง เหลากลมเรียวยาว ตอนปลายทําดวยโลหะ
เปนรูปนกหัสดีลิง เพื่อพันผูกสาย ตอนโคนใหญเจาะรู ๒ รู เพื่อสอดใสลูกบิด
ลูกบิด ทําดวยไม หัวเรียวใหญ ปลายเล็กเพื่อสอดใสในรูคันเพีย๊ ะ
สาย ทําดวยสายปาน ตอมาใชสายลวด หรือสายทองเหลืองโดยโยงจากปกนกหัสดีลิงไป
พันผูกที่ลกู บิด
รัดอก ทําดวยเชือก โดยรัดสายเพี๊ยะใหตดิ กับคันทวน ซึ่งใชเชือกเสนเดียวกันกับเชือกที่
ผูกกะลาที่ติดกับคันเพี๊ยะนัง่ เอง

หลักการดีดเพี๊ยะ
ผูดีดจะยืนไมสวมเสื้อมือซายจับคันเพี๊ยะหงายมือใหคันเพีย๊ ะอยูระหวางนิว้ หัวแมมอื กับ
นิ้วชี้ ใหกระโหลกของเพี๊ยะปดเนื้อทรวงอกพอดี เวลาดีดจะเปดกะลากับทรวงอกใหเสียงดัง
กังวาน มือขวาดีดโดยการคว่ํามือ ใหคนั เพีย๊ ะอยูระหวางนิว้ หัวแมมอื กับนิ้วชี้ เวลาดีดใช
นิ้วนาง กลาง และกอย
วิธีดีดพิณ
1.เสียงปอกคือการดีดที่ใชนวิ้ นางดีดสายเรียงลําดับ3จุด
2.เสียงใหลคือการเลื่อนใหลมือในขณะดีด
3. เสียงจก คือการดีดที่ใชนวิ้ กอยของมือขวา

กระจับป เปนเครื่องดนตรีที่มีสาย ที่ใชดดี อีกประเภทหนึ่ง ซึ่งแตเดิมคงใชดีดเลนเปนสามัญ
เชนเดียวกับพิณเพี๊ยะและเครื่องดนตรีอื่นๆ ในกฏมณเฑียรบาลสมัยกรุงศรีอยุธยา ไดกลาวถึง
กระจับปไวตอนหนึ่งวา " รองเพลงเรือ เปาป เปาขลุย สีซอ ดีดจะเข กระจับป ตีโทนทับโหรอง
นี่นนั่ " ตอมาพบวานําไปดีดรวมกับวงขับไมเรียกชื่อวงภายหลังวา " วงมโหรีเครือ่ งสี่และวงมโหรี
เครื่องหก
“

ตอมาเมื่อวงมโหรีไดขยายวงโดยใหมีเครื่องดนตรีผสมในวงมากขึ้น กระจับปซึ่งมีเสียง
เบาจึงถูกกลบเสียงจนไมไดยินเสียงของตัวเองกระจับปจ ึงเริ่มขาดหายไปจากวงการดนตรี
ในปจจุบันกรมศิลปากรไดสรางระบําชุดโบราณคดี 5 สมัยขึ้น
พบวากระจับปเปน
เครื่องดนตรีชิ้นหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนัน้ ๆ จึงไดนาํ มารวมบรรเลงผสมกับดนตรีชนิ้ อื่นๆโดยเฉพาะ
ในชุด " ระบําศรีวิชัยและชุด ระบําลพบุรี " ตามแนวคิดของนายธนิต อยูโพธิ์ อดีตอธิบดีกรม
ศิลปากรโดยมีอาจารยมนตรี ตราโมท เปนผูแตงทํานองเพลงกระจับปจึงยังไมหายไปจากวงกร
ดนตรีของไทย สวนประกอบของกระจับปมีดังนี้
•

•

•

•

•

•
•

•

•

ตัวกะโหลก ทําดวยไมแผนบางๆมีลักษณะ แบนกลมรีคลายกีตาฝรัง่ ภายในเปนโพรง
ไมแผนหนาตรงกลางเจาะรูเปนวงกลมเพื่อระบายเสียงสวนดานหลัง
มีแผนไมบางๆปดตลอด
คันทวน ทําดวยไมทอน ยาวเรียวตอจากกะโหลก ดานหลังมน ดานหนาแบน เพื่อติด
นม
ตอนปลายทําใหแบนและบานปลายแบะผายออกไปกอนถึงปลาย
คันทวน เจาะรู 4 รู เพื่อสอดใสลูกบิดขางละ 2 อัน
รางลูกบิด ทําดวยไม เปนรูปยาว หัวโคง ปลายตัดตรงติดกับซุมหยอง ตอนกลางเปน
รองโปรง เพื่อใหสายผานไปยังลูกบิด
ลูกบิด ทําดวยไม ลักษณะเรียวยาว กลึง หัวเปนลูกแกวประดับเม็ดเจาะรูตอนปลาย
เพื่อสอดใสที่ปลายคันทวน ดานละ 2 ลูก
ซุมหยอง ทําดวยไมลักษณะดานลางเปนขา 2 ขา ดานบนเปนทรงแหลมตอนกลางโปรง
บากเปนชองเล็กๆ 4 ชอง เพื่อรับสายทั้ง 4 เสนไมใหชิดติดกัน ตัวซุม ติดอยูบริเวณปลาย
คันทวนตอจากรางลูกบิด
นม ทําดวยไมเล็กๆ ติดนูนขึ้นมาบริเวณกลางคันทวนเรียงตามลําดับ 11 นม
หยอง ทําดวยไมไผเล็กๆ ติดอยูที่หนากะโหลก กอนถึงรูระบายเสียง สําหรับหนุนสายให
ลอยตัว เหนือนมทัง้ 11 อัน
หลักผูกสายทําดวยโลหะเปนแผนยึดติด ที่หนากะโหลกดานลางมีรูสําหรับผูกสายทั้ง 4
เสน
สาย ทําดวยสายไหม มี 4 เสนโดยผูกจากหลัก ขึงเปนคูผานหยอง นม ซุมหยอง และรัง
ลูกบิดไปยังพันผูกที่ปลายลูกบิด

• ไมดีด ทําดวยแผนไมบางๆเชนเดียวกับปค ที่ดีดกีตา
กระจับปบางตัวประดิษฐใหสวยงามขึ้นโดยปลายคันทวนดานหนาทีผ่ ายแบะออก
จะแกะเปนลวดลาย นอกจากนัน้ ที่รูระบายและไมแผนหนาโดยรอบอยางสวยงาม

หลักการดีดกระจับป
ผูชายจะนัง่ ทาขัดสมาธิ ผูห ญิงนัง่ ในทาพับเพียบ ใหกะโหลกวางอยูบนหนาตักหรือ
หนาขา ใชมือขวาจับไมดีด ซึ่งทําดวยไมแผนบางๆดีดปดสายเขา-ออก ในขณะเดียวกัน ก็ใชนิ้ว
มือซายกดที่สายแนบกับนม เพื่อใหเสียงสูง-ต่ําตามที่ตอ งการ

จะเข เปนเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีดอีกอยางหนึ่งที่มีสาย 3 สาย ในกฎมณเฑียรบาลสมัย
อยุธยาตอนตน ไดระบุวา จะเขมีเลนมาแลวแตยังมิไดผสมเปนวงคงตางคนตางเลนเลน ดังกฏ
มณเฑียรบาลที่วา " รอง(เพลง)เรือ เปาขลุย เปาป ตีโทนทับขับรําโหรอ งนีน่ ัน "
สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ไดทรงประธานอธิบายถึงกําเนิดวงเครื่องสายไววา "
ผูชายบางพวกซึ่งหัดเลนเครื่องสายอยางจีน จึงคิดกันเอา ซอดวง ซออู จะเขกับปอ อ เขาเลน
ผสมกับเครื่องกลองแขกเครื่องผสมอยางนีเ้ รียกกันวา " กลองแขกเขาเครื่องใหญ " ซึ่งภายหลังเรา
เรียกการผสมวงแบบนี้วา " เครื่องสายปชวา " แลวทรงกําหนดเวลาไววา “ เห็นจะเกิดขึ้นในตอน
ปลายรัชกาลที่ 4 ดวยเมื่อตนรัชกาลที่ 5 ยังถือกันวาเปนของเกิดใหม " และทรงประธานตอไปอีก
วา " ครั้นตอมาเอากลองแขกกับปออ ออกเสียใชทับกับรัมนาและขลุย แทนเรียกวา" มโหรีเครื่องสาย
" บางวงก็เติมระนาดและฆองเขาดวยจึงเกิดมโหรีเครื่องสายผูชายเลนแทนผูหญิงอยางเดิม สืบ
กันมาจนทุกวันนี้ ที่ผหู ญิงหัดเลนก็มีแตนอ ยกวาผูชายเลน แตการเลนมโหรีเครื่องสายในชัน้ หลังดู
ไมมีกําหนดจํานวนเครื่องเลน เชน ซอดวงและซออู เปนตน แลวแตจะมีคนสมัคร เขาเลนเทาใดก็
เขาเลนไดมาจนถึงสมัยปจจุบันนี้ บางวงก็แกไขเอาซอดวง ซออูออกเสีย ใชขิมและฮาโมเนียฝรั่ง
เขาผสมแทน จากหลักฐานในกฎมณเฑียรบาลและคําอธิบายของสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุ
ภาพทําใหเห็นวาจะเขมีเลนมาตั้งแตสมัยอยุธยาตอนปลาย โดยเลนเปนอิสระ ตอมาในรัชกาลที่
5 จึงรวมเลนเปนวงเรียกวา " วงมโหรีเครื่องสาย " เขาใจวาเมื่อมีการจัดรูปแบบการผสมวงดนตรี

ไทยขึ้นใหม โดยแยกเครื่องสายและเครื่องตีประเภททําทํานองออกจากกัน จึงไดวงขึ้นมาใหม
อีก 2 วงคือ " วงเครื่องสาย , วงปพ าทย " และยังไดเพิ่มขึ้นมาอีกวงหนึ่ง คือวงมโหรี (วงเครื่องสาย
ผสมกับวงปพาทย แตยอขนาดเครื่องดนตรีในวงปพ าทยใหเล็กลง อันเปนแบบแผนของวงดนตรี
ไทยมาจนถึงทุกวันนี้ ดังนัน้ จะเขจึงผสมอยูในวงเครื่องสายและวงมโหรี ซึ่งใชบรรเลงรวมกับขับ
รองในงานมลคลตางๆโดยเฉพาะเฉพาะในงานมงคลสมรส สวนประกอบของจะเขมี ดังนี้
•

•

•
•
•
•

•

•

•

•

ลําตัว ทําดวยไมทอนขุดแตงใหเปนโพรงภายใน มีลกั ษณะคลายจะเข คือตอนหัวใหญ
ทําเปนกระพุง ตอนกลางและตอนปลายยาว มีลกั ษณะเปนสีเ่ หลี่ยม ดานลางมีไม
กระดานแปะเปนพืน้ ทอง ยาวโดยตลอด ตอนกลางเจาะรูระบายเปนชองๆตอนหัวและ
ตอนทาย จะใชไมกลึงเปนเทา รองรับลําตัวตอนหัว 4 เทา และตอนทาย 1 เทา ตรง
กลางลําตัวของ จะเขตง้ั แตหัวจรดปลายประกอบไปดวย
รางรับนม จะบากเปนรองยาวตั้งแตหวั จรดหางใกลกบั รังไหม เพื่อความสวยงาม ทาง
หัวทําเปนทรงแหลม ตอนทายตัดตรง
หลักผูกสาย ทําดวยโลหะกลมเล็ก สําหรับพันผูกสายทั้งสามไปยังลูกบิด
โตะ ทําดวยโลหะ แบนเหมือนกลอง ภายในโปรงเพื่อหนุนสาย
แหน ทําดวยไมไผเล็กๆวางอยูบนโตะ เพื่อใหเสียงดังไพเราะในลักษณะของเสียงจะเข
นม ทําดวยไมไผ มีขาทัง้ สอง เพื่อติดตั้งยึดกับรางรับนม ลดหลัน่ เรียงเปนลําดับ ไว
สําหรับรองรับนิ้ว เมื่อกดสายจะเกิดเสียงดังเปนเสียงตางๆ จะเขตัวหนึ่งจะมี 11 นมๆ
หนึง่ จะมีเสียงหนึ่ง ซึ่งเรียงลดหลัน่ เปนลําดับ
ซุมหยอง ทําดวยไม มีลักษณะคลายซุมประตู เจาะกลางโปรง ขยักหรือบากเปนรอง
รับสายทัง้ สามใหอยูในตําแหนง โดยสายทัง้ 3 เสนจะไมชิดติดกัน
รังไหม ทําดวยไม เปนรูปยาวหัวทายโคง กลางเปนรองโปรง เพื่อใหสายผานลงไป
ยังลูกบิด
ลูกบิด ทําดวยไม กลึงตอนหัวกลมใหญยาวพอใหมอื จับไดพอดี ตอนปลายเรียวเล็ก
สําหรับสอดใสเขาไปในรูที่เจาะ ใหปลายโผลที่รังไหม เพื่อพันผูกสาย มี 3 ลูกๆหนึ่งอยู
ดานใน อีก 2 ลูก อยู ดานนอก
สายจะเข ทําดวยสายไหม 2 สาย และสายลวด 1 สาย โดยผูกจากหลักที่หวั จะเขขึง
ผานโตะ นม ซุมหยอง ลงไปในรังไหมพันผูกที่ปลายลูกบิดทัง้ สาม เพื่อเรงสายใหตึง
หรือหยอนตามที่ตองการ

จะเขบางตัวไดประดิษฐขึ้นใหสวยงามโดยประดับงาหรือประกอบมุข ฝงเปนลวดลายหรือ
ทําดวยงาทัง้ แทง เชนลูกบิด เทา ซุม หยอง เปนตน

เวลาดีดจะใชไมดีดซึ่งทําดวยไมกระดูกหรืองาชางซึง่ เหลาใหกลมเรียวแหลม
หัวผูกดวยดายไหมสําหรับพันกับนิว้ ของมือขวาดวยหลักและวิธกี ารพันไมดีดโดยเฉพาะ
วิธีดีดจะเข
1. ดีดไมออกไมเขา
2. ดีดเรียงเสียงขึ้นลง
3. ดีดเสียงทิงนอย
4. ดีดเก็บคือการดีดใหมีพยางคถี่ๆโดยตลอด
5. ดีดรัวคือการดีดที่มีพยางคถี่ๆและเร็ว
6.ดีดรูดสายลวดคือการใชนวิ้ รูดผานมหลายนมดวยความเร็ว
7.ดีดสะบัดคือการดีดแทรกพยางคเสียงใหเร็ว ซึ่งมีทงั้ สะบัดเสียงเดียวสะบัดสองเสียงและสะบัด
สามเสียง

ซึง
เปนเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีดอีกชนิดหนึง่ ที่มี 4 สาย
นิยมบรรเลง
เลนกันอยางแพรหลายในภาคเหนือซึ่งเดิมใชเปนเครื่องดนตรีประจําตัวของผูชาย สําหรับไปแอว
สาว เชนเดียวกับพิณเพี๊ยะ ตอมาไดนาํ มาผสมวงรวมบรรเลงกับสะลอซอและปจุมเรียกวงนี้วา "
ดนตรีพื้นเมืองเหนือหรือวงลานนา " สามารถบรรเลงเพลงของชาวลานนาไดอยางไพเราะ ซึง มี
รูปรางบางอยางคลายคลึงกับกระจับป แตเล็กกวา มีสวนประกอบดังนี้
•

กะโหลก ทําดวยไมแกนเนือ้ แข็งชิ้นเดียว ติดตอกับคันทวนมีลกั ษณะแบนเปนทรงรี ขุด
ควานตอนทีเ่ ปนกะโหลกใหเปนโพรงมีไมแผนบาง ตรงกลางเจาะรูกวางพอประมาณ

•

•

•

•

•

•

เพื่อระบายเสียงที่ดีดใหกองกังวาน ( บางทีเจาะเปนรูปหัวใจ ) ปดดานหนาสวนดานหลัง
ตัน
คันทวนทําดวยไมแกนเนื้อแข็งชิ้นเดียวกับตัวกะโหลกโดยทําเปนรูป
สี่เหลี่ยมดานหลังเกลาลบเหลี่ยมดานหนาเรียบเพื่อติดนม ตอนปลายผายดานขางออก
กอนถึงปลายคันทวนดานหนาเจาะเปนรองยาว 2 รองสําหรับสายผานไปพันผูกทีป่ ลาย
ลูกบิด และดานขางเจาะรูกลมดานละ 2 รูเพื่อสอดใสลูกบิด
ลูกบิด ทําดวยไมเนื้อแข็งลักษณะกลม เรียวดานหัวใหญขนาดมือจับพอดีตรงกลางกลึง
เปนลูกแกว ตอนปลายเรียวเล็กเพื่อสอดใสในรูลูกบิดทีบ่ ริเวณปลายคันทวน
หยองบน ทําดวยไมเล็กๆสูงกวานมเล็กนอยโดยติดตอลงมาจากชองสายผานเพือ่ หนุน
สายใหลอยเหนือนม
ตะพานหรือนมทําดวยไมเล็กๆเหลาเปนทรงสามเหลี่ยมติดที่ดานหนาคันทวนตอจาก
หยองบนเรียงลําดับ ๙ นมเพื่อกดใหไดเสียง
สายทําดวยลวดทองเหลือง 4 เสน โดยพันผูกจากลูกบิด แยกเปนคูๆขึงขนานผานมายัง
หนากะโหลก ผานรูระบายผาดบน “ หยองลาง “ ซึ่งทําดวยไมเล็กเชนเดียวกับหยองบน
ติดที่หนากะโหลกเพื่อหนุนสายใหผา นนมและไปพันผูกทีห่ ลักผูกสาย
หลักผูกสายทําดวยโลหะหรือแผนไมบาง เจาะรูผูกสายติดอยูบริเวณดานลางของ
กะโหลก

หลักการดีด
ผูดีดนั่งทาขัดสมาธิ ใหกะโหลกตั้งอยูบนหนาขาขวาและใหปลายคันทวนชี้ไปทางซายของ
ผูดีด ใชมอื ขวาจับไมดีดซึ่งทําดวยเขาควายเหลาใหบางเรียวแหลม โดยผาดตามแนวของนิว้ ชี้
โผลปลายเล็กนอย มีนิ้วหัวแมมือคีบประกบกับนิ้วชี้ดดี บริเวณใกลกบั นมตัวสุดทาย เสียงจะทุม
ไพเราะดี แตถาดีดใกลรูระบายระบาย เสียงจะแหลม ในขณะเดียวกันใชนวิ้ ชี้นางกลางและ
นิ้วกอยของมือซาย กดสายลงตามชองของนม เพื่อใหเกิดเสียงสูง-ต่ําตามที่ตองการ
วิธีการดีดซึง
วิธีการดีดของซึงมี2อยางคือ
1.การดีดที่ใชไมดีดดีดปดลงขางลางอยางเดียวซึ่งเปนการดีดแบบดั่งเดิม
2.การดีดที่ใชไมดีดดีดปดขึ้นลงสลับกัน ซึง่ จะไดทวงทํานองที่ไพเราะไปอีกแบบหนึง่

พิณ เปนเครื่องดนตรีประเภทดีดอีกชนิดหนึง่ มี 3 สาย นิยมใชบรรเลงเลนกัน ในภาคอิสานของ
ไทย บรรเลงเดี่ยวและบรรเลงผสมกับแคน โปงลาง ไห โหวด กลองฯเรียกวา " วงดนตรีพื้นเมืองอิ
สาน " นอกนัน้ ยังใชบรรเลงประกอบการเลนหมอลําในชุดลําเพลินอีกดวย
พิณมีลักษณะคลายคลึงกับซึง ( เครื่องดีดของภาคเหนือ ) เพียงแตมีลักษณะตางกัน
เล็กนอย สวนประกอบของพิณมีดงั นี้
•

•

•

•

•

•

กะโหลก ทําดวยไมลักษณะแบนรูปวงรี คลายใบไมมีไมแผนบางๆปดหนากะโหลก ตรง
กลางเจาะเปนรูระบายเสียงหรือเจาะเปนลวดลายสวยงาม
คันทวน ทําดวยไมแทงเดียวกับกะโหลกหลัง-หนา มีลักษณะเปนสี่เหลี่ยมดานหลังมน
ดานหนาแบนเพื่อติดนม ตอนปลายทวนโคงงอนไปทางซาย บางคันแกะสลักเปนหัว
พญานาค
รางลูกบิด บริเวณกอนถึงปลายทวนเจาะเปนชองยาวพอประมาณเพื่อสอดสายผานลงไป
พันผูกที่ลกู บิดดานขางทัง้ สองเจาะรูสําหรับสอดใสลูกบิดโดย
เจาะดานซาย 2 รู
และดานขวา 1 รู
ลูกบิด ทําดวยไม กลึงหัวเปนรูปเม็ดประกอบดวยลูกแกวตอนปลายเรียวเล็กเพื่อสอดใส
ไปในรูลูกบิด ใหปลายโผลดานในสําหรับพันผูกสาย
หยองบนทําดวยไมอันเล็กๆติดตอจากชองลูกบิดลงมาเพื่อหนุนสายให
ผานนม ตะพานหรือนม ทําดวยไมอันเล็กๆคลายหยองบน แตเล็กกวาติดเรียงลําดับ
ตอมาจากหยองบนมี 11 นมโดยติดที่คันทวนดานหนา
สายใชสายลวด๓เสนโดยขึงจากหลัก ซึ่งทําดวยแผนโลหะแปะติดบริเวณตอนลางของ
กะโหลกผาน" หยองลาง " ซึ่งทําดวยไมเล็กๆหนุนใหสายผานหนากะโหลกผานนมหยอง
บนลงไปยังชองและพันผูกทีป่ ลายลูกบิดทัง้ สามเพื่อบิดเรงใหสายตึง หรือหยอนไดตามที่
ตองการ

หลักการดีดพิณอิสาน
ปกติผูดีดจะยืนดีดโดยใชผาหรือเชือกผูกพิณคลองคอ
ใหตัวกะโหลกอยูกลางหนาอก
ปลายชี้ขึ้นไปทางซายของผูด ีดใชมือขวาจับไมดีด
ซึ่งทําดวยเขาควายเฉือนเปนแผนบางๆ
(ปจจุบันใชปคแทน ) ดีดปดขึ้น-ลงในขณะเดียวกันใชนวิ้ ของมือซายกดที่สายใกลกบั นมเพื่อใหเกิด
เสียง
วิธีดีดพิณที่ทาํ ใหเกิดเสียง
1.ดีดผานทั้ง3สายโดยกดสายเสนเดียวจะเกิดเสียงประสานขึ้น
2.ดีดเปนทํานองทีละสายพรอมทั้งกดทีละเสนตามทวงทํานองเพลง
3. ดีดรัว คือการดีดใหมีพยางคถี่ๆและเร็ว
4. ดีดสะบัด คือการดีดใหมพี ยางค ๓ พยางค ติดตอกันดวยความเร็วทัง้ ขึ้น

•

และลง
แหลงที่มา http://www.siammelody.com/thaimusic/ded.htm

