
ประเภทเครือ่งดีด  

หมายถงึเครื่องดนตรีประเภทที่มีสาย  ต้ังแตสายเดียวจนถงึ 7 สาย  เกิดเสียงไดโดยการ
ดีดดวยมือขางหนึ่ง และมืออีกขางหนึง่กดสายตามเสยีงที่ตองการ  ลักษณะของเครื่องดนตรี
ประเภทนี้ประกอบดวยสวนที่เปนกระพุง  บางทีก็เรียกวา “ กะโหลก “  เพื่อสําหรับทําใหเสียงที่ดีด
ดังกองกังวาน   มีคันทวน  ลูกบิด  สะพานหนู หรือนม  เปนสวนประกอบทีท่าํใหเกดิเสียง  แตเดมิ
เครื่องดนตรีทีม่ีสายใชดีด เราเรียกตามบาลีและ สันสฤกษวา “ พณี “ ตอมาบัญญัตชื่อเรียกใหม
ตามรูปราง  ตามวัสดุ หรือตามภาษาของชาตินัน้ๆ เชน  กระจับป พณิน้ําเตา  พณิเพี๊ยะ และจะเข  
เปนตน  เครื่องดีด 

1.พิณน้าํเตา 
 2.พิณเพีย๊ะ 
 3.กระจับป 
        4. จะเข 
 5.ซึง(เหนือ) 
 6.พิณ ( อิสาน )ที่ไทยเรานยิมนํามาเลนมดัีงนี ้

 

 

พิณน้าํเตา เปนเครื่องดนตรีประเภทดีดที่มีสายเดียวชนิดนีเ้ขาใจวาชาวอนิเดียนํามา
แพรหลายอยูในดินแดนแหลมอินโดจีกอนแลวขอมโบราณหรือเขมรรับชวงไวกอนที่ชาวไทยจะ
อพยพลงมาถงึที่เรียกพิณน้าํเตาก็เพราะนาํผลเปลือกน้ําเตามาทําเปนกระพุง  สวนประกอบ
ของพิณน้าํเตามีดังนี ้



• กะโหลก  ทาํดวยผลเปลือกน้ําเตา  ตัดครึ่งลูก  โดยเอาจุกหรือทางขัว้ไว  เจาะตรึงติดกับ
ไมคันพิณ  ซึ่งเรียกวา “ คันทวน “  

• คันทวน  ทําดวยไม  เหลาใหมีลักษณะกลมเรียวยาว  หัวใหญปลายโคงงอ  ยอดสดุกลึง
เปนรูป 

• เม็ด  สําหรับผูกสาย  สวนตอนหวักลงึเปนรูปเม็ด แตใหญกวาตอนยอด เพื่อสวยงาม  
• ลูกบิดทําดวยไมกลมเรียวเลก็ตอนหวักลงึเปนเม็ดประกอบลูกแกว   

ตอนปลายเรยีวเล็ก เพื่อสอดใสเขาไปในคันทวน  และใหปลายโผลเพือ่พันผูกสาย  
• รัดอกทําดวยเชือกสําหรับโยงมัดสายกับคนทวนเหนือข้ัวผลน้ําเตาสูง 

พอประมาณเพื่อใหสายตึงไดเสียงที่ไพเราะ  
• สาย  แตเดิมใชเสนหวาย  ตอมาใชสายไหม  ปจจุบันใชสายทองเหลอืง  โดยพนัผกูจาก

ปลายลูกบิดไปยังปลายคันทวนทีโ่คงงอ  

 หลักการดีด 
 ผูดีดไมสวมเสื้อ  ใชมือซายจับคันทวน  ใหกะโหลกพิณประกบแนบชดิติดเนื้อตรงอกเบื้อง
ซายของผูเลน  ใชมือขวาดีดสาย  ขณะดีดจะขยับกะโหลกน้ําเตา  เปด-ปดอยูตรงทรวงอก  เพื่อให
เสียงสัน่ระริก 

 

 

 

 

 

 

พณิเพีย๊ะ หรือบางทีเรียกวา พณิเปยะ หรือเปยะอยางเดียว  เปนเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดดี
ที่เกาแกของชาวลานนา ( เหนือ )  มีสายตั้งแต 2 สาย ถึง 7 สาย  เดิมใชเปนเครื่องดีดสําหรับแอว
สาว  นยิมดีดเพลงที่มทีํานองชาๆ เชน เพลงปราสาทไหว  มีสวนประกอบดังนี ้

• กะโหลก  ทําจากผลกะโหลกมะพราวแหง  ตัดครึ่งลูก ขัดเกลาใหบาง  ผูกติดกับคันเพี๊ยะ  
โดยมีไมกลึงทอนเล็กๆเจาะรรูอยเชือก  เชื่อมระหวางกะลาตอนบนกับคันเพีย๊ะ  

 



• คันเพีย๊ะ  หรือคันทวน  ทาํดวยไมเนื้อแขง็  เหลากลมเรียวยาว  ตอนปลายทาํดวยโลหะ
เปนรูปนกหัสดีลิง เพื่อพนัผกูสาย  ตอนโคนใหญเจาะรู ๒ รู เพื่อสอดใสลูกบิด  

• ลูกบิด  ทําดวยไม  หัวเรยีวใหญ  ปลายเลก็เพื่อสอดใสในรูคันเพีย๊ะ  
• สาย  ทําดวยสายปาน ตอมาใชสายลวด หรือสายทองเหลืองโดยโยงจากปกนกหัสดีลิงไป

พันผกูที่ลูกบิด  
• รัดอก  ทาํดวยเชือก  โดยรัดสายเพี๊ยะใหติดกับคันทวน  ซึ่งใชเชือกเสนเดียวกนักับเชอืกที่

ผูกกะลาที่ติดกับคันเพี๊ยะนัง่เอง  

หลักการดีดเพี๊ยะ 
 ผูดีดจะยืนไมสวมเสื้อมือซายจับคันเพี๊ยะหงายมือใหคันเพีย๊ะอยูระหวางนิว้หวัแมมอืกับ
นิ้วชี ้  ใหกระโหลกของเพี๊ยะปดเนื้อทรวงอกพอดี  เวลาดีดจะเปดกะลากับทรวงอกใหเสียงดัง
กังวาน มือขวาดีดโดยการคว่ํามือ ใหคันเพีย๊ะอยูระหวางนิว้หวัแมมอืกับนิ้วชี้  เวลาดีดใช
นิ้วนาง กลาง และกอย 

วิธีดีดพณิ 
 1.เสียงปอกคือการดีดที่ใชนิว้นางดีดสายเรียงลําดับ3จุด 
 2.เสียงใหลคือการเลื่อนใหลมือในขณะดีด 
 3.  เสียงจก  คือการดีดที่ใชนิว้กอยของมือขวา 

  

 

 

 

 

 กระจบัป เปนเครื่องดนตรทีี่มีสาย ที่ใชดีดอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งแตเดิมคงใชดีดเลนเปนสามัญ  
เชนเดียวกับพณิเพี๊ยะและเครื่องดนตรีอ่ืนๆ ในกฏมณเฑียรบาลสมัยกรุงศรีอยุธยา ไดกลาวถงึ
กระจับปไวตอนหนึ่งวา   " รองเพลงเรือ  เปาป  เปาขลุย  สีซอ  ดีดจะเข  กระจบัป  ตีโทนทับโหรอง
นี่นัน่" ตอมาพบวานาํไปดีดรวมกับวงขับไมเรียกชื่อวงภายหลงัวา " วงมโหรีเครือ่งสี่และวงมโหรี
เครื่องหก “ 

 



                ตอมาเมื่อวงมโหรีไดขยายวงโดยใหมีเครื่องดนตรีผสมในวงมากขึ้น  กระจับปซึ่งมีเสยีง
เบาจึงถูกกลบเสียงจนไมไดยินเสยีงของตวัเองกระจับปจึงเริ่มขาดหายไปจากวงการดนตรี 
                ในปจจุบันกรมศลิปากรไดสรางระบําชุดโบราณคดี 5 สมัยขึ้น    พบวากระจบัปเปน
เครื่องดนตรีชิ้นหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมยันัน้ๆ จึงไดนาํมารวมบรรเลงผสมกับดนตรีชิน้อื่นๆโดยเฉพาะ
ในชุด   " ระบําศรีวิชัยและชุด ระบําลพบุรี " ตามแนวคิดของนายธนิต  อยูโพธิ์ อดีตอธิบดีกรม
ศิลปากรโดยมอีาจารยมนตร ี ตราโมท      เปนผูแตงทํานองเพลงกระจบัปจึงยงัไมหายไปจากวงกร
ดนตรีของไทย      สวนประกอบของกระจับปมีดังนี ้

• ตัวกะโหลก  ทําดวยไมแผนบางๆมีลักษณะ แบนกลมรีคลายกีตาฝร่ัง  ภายในเปนโพรง   
ไมแผนหนาตรงกลางเจาะรูเปนวงกลมเพื่อระบายเสียงสวนดานหลัง 
มีแผนไมบางๆปดตลอด      

• คันทวน  ทาํดวยไมทอน  ยาวเรียวตอจากกะโหลก  ดานหลังมน  ดานหนาแบน  เพื่อติด
นม  ตอนปลายทาํใหแบนและบานปลายแบะผายออกไปกอนถึงปลาย 
คันทวน  เจาะรู 4 รู เพื่อสอดใสลูกบิดขางละ 2 อัน    

• รางลูกบิด  ทาํดวยไม  เปนรูปยาว     หัวโคง  ปลายตัดตรงติดกับซุมหยอง  ตอนกลางเปน
รองโปรง  เพื่อใหสายผานไปยังลูกบิด  

• ลูกบิด  ทําดวยไม  ลักษณะเรียวยาว   กลึง หวัเปนลกูแกวประดับเม็ดเจาะรูตอนปลาย  
เพื่อสอดใสที่ปลายคันทวน  ดานละ 2 ลูก                   

• ซุมหยอง  ทําดวยไมลักษณะดานลางเปนขา 2 ขา   ดานบนเปนทรงแหลมตอนกลางโปรง
บากเปนชองเล็กๆ 4 ชอง  เพื่อรับสายทั้ง 4 เสนไมใหชิดติดกัน  ตัวซุมติดอยูบริเวณปลาย
คันทวนตอจากรางลูกบิด  

• นม  ทาํดวยไมเล็กๆ  ติดนนูขึ้นมาบริเวณกลางคนัทวนเรียงตามลําดับ 11 นม  
• หยอง  ทาํดวยไมไผเล็กๆ ติดอยูที่หนากะโหลก  กอนถงึรูระบายเสยีง  สําหรับหนนุสายให

ลอยตัว เหนือนมทัง้ 11 อัน   
• หลักผูกสายทาํดวยโลหะเปนแผนยึดติด ที่หนากะโหลกดานลางมีรูสําหรับผูกสายทั้ง 4 

เสน  
• สาย   ทําดวยสายไหม ม ี4 เสนโดยผกูจากหลัก ขึงเปนคูผานหยอง  นม  ซุมหยอง และรัง

ลูกบิดไปยังพนัผูกที่ปลายลูกบิด          

• ไมดีด  ทาํดวยแผนไมบางๆเชนเดียวกับปคที่ดีดกีตา   
 กระจับปบางตัวประดิษฐใหสวยงามขึ้นโดยปลายคนัทวนดานหนาทีผ่ายแบะออก
จะแกะเปนลวดลาย นอกจากนัน้ที่รูระบายและไมแผนหนาโดยรอบอยางสวยงาม  



หลักการดีดกระจับป 
                ผูชายจะนัง่ทาขัดสมาธิ  ผูหญิงนัง่ในทาพบัเพียบ  ใหกะโหลกวางอยูบนหนาตกัหรือ
หนาขา  ใชมือขวาจับไมดีด  ซึ่งทาํดวยไมแผนบางๆดีดปดสายเขา-ออก  ในขณะเดียวกัน ก็ใชนิ้ว
มือซายกดที่สายแนบกับนม  เพื่อใหเสยีงสูง-ตํ่าตามที่ตองการ    

 

 

 

 

 

 

จะเข   เปนเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีดอีกอยางหนึ่งที่มีสาย 3 สาย     ในกฎมณเฑียรบาลสมัย
อยุธยาตอนตน ไดระบุวาจะเขมีเลนมาแลวแตยังมิไดผสมเปนวงคงตางคนตางเลนเลน  ดังกฏ
มณเฑียรบาลที่วา " รอง(เพลง)เรือ เปาขลุย เปาป  ตีโทนทับขับรําโหรองนีน่ัน "  
 
 สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ไดทรงประธานอธิบายถงึกาํเนิดวงเครื่องสายไววา  " 
ผูชายบางพวกซึ่งหัดเลนเครื่องสายอยางจีน   จงึคิดกันเอา ซอดวง ซออู  จะเขกับปออ    เขาเลน
ผสมกับเครื่องกลองแขกเครื่องผสมอยางนีเ้รียกกนัวา "  กลองแขกเขาเครื่องใหญ " ซึ่งภายหลังเรา
เรียกการผสมวงแบบนี้วา " เครื่องสายปชวา "  แลวทรงกาํหนดเวลาไววา “ เห็นจะเกดิขึ้นในตอน
ปลายรัชกาลที่ 4 ดวยเมื่อตนรัชกาลที่ 5 ยังถือกนัวาเปนของเกิดใหม "  และทรงประธานตอไปอีก
วา " คร้ันตอมาเอากลองแขกกับปออออกเสียใชทับกับรัมนาและขลุยแทนเรียกวา" มโหรีเครื่องสาย 
"      บางวงก็เติมระนาดและฆองเขาดวยจึงเกิดมโหรีเครื่องสายผูชายเลนแทนผูหญงิอยางเดิม  สืบ
กันมาจนทุกวนันี ้ที่ผูหญิงหดัเลนก็มีแตนอยกวาผูชายเลน  แตการเลนมโหรีเครื่องสายในชัน้หลังดู
ไมมีกําหนดจาํนวนเครื่องเลน เชน ซอดวงและซออู เปนตน แลวแตจะมีคนสมคัร เขาเลนเทาใดก็
เขาเลนไดมาจนถงึสมัยปจจบัุนนี ้ บางวงกแ็กไขเอาซอดวง  ซออูออกเสีย   ใชขิมและฮาโมเนยีฝร่ัง
เขาผสมแทน จากหลักฐานในกฎมณเฑียรบาลและคําอธิบายของสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุ
ภาพทาํใหเหน็วาจะเขมีเลนมาตั้งแตสมัยอยุธยาตอนปลาย  โดยเลนเปนอิสระ  ตอมาในรัชกาลที ่
5  จึงรวมเลนเปนวงเรียกวา " วงมโหรีเครื่องสาย "   เขาใจวาเมื่อมีการจัดรูปแบบการผสมวงดนตรี



ไทยขึ้นใหม      โดยแยกเครื่องสายและเครื่องตีประเภททําทํานองออกจากกัน  จงึไดวงขึ้นมาใหม
อีก 2 วงคือ " วงเครื่องสาย  , วงปพาทย " และยังไดเพิ่มข้ึนมาอีกวงหนึ่ง  คือวงมโหรี (วงเครื่องสาย
ผสมกับวงปพาทย แตยอขนาดเครื่องดนตรีในวงปพาทยใหเล็กลง อันเปนแบบแผนของวงดนตรี
ไทยมาจนถงึทกุวันนี ้ ดังนัน้จะเขจึงผสมอยูในวงเครื่องสายและวงมโหรี  ซึ่งใชบรรเลงรวมกับขับ
รองในงานมลคลตางๆโดยเฉพาะเฉพาะในงานมงคลสมรส   สวนประกอบของจะเขมี ดังนี ้

• ลําตัว  ทาํดวยไมทอนขุดแตงใหเปนโพรงภายใน   มีลักษณะคลายจะเข  คือตอนหัวใหญ  
ทําเปนกระพุง  ตอนกลางและตอนปลายยาว   มีลักษณะเปนสีเ่หลี่ยม   ดานลางมีไม
กระดานแปะเปนพืน้ทอง  ยาวโดยตลอด  ตอนกลางเจาะรูระบายเปนชองๆตอนหัวและ
ตอนทาย  จะใชไมกลึงเปนเทา รองรับลําตัวตอนหวั 4 เทา  และตอนทาย 1 เทา   ตรง
กลางลาํตัวของ   จะเขต้ังแตหัวจรดปลายประกอบไปดวย         

• รางรับนม     จะบากเปนรองยาวตั้งแตหวัจรดหางใกลกบัรังไหม  เพื่อความสวยงาม   ทาง
หัวทําเปนทรงแหลม  ตอนทายตัดตรง  

• หลักผูกสาย    ทาํดวยโลหะกลมเล็ก  สําหรับพันผูกสายทั้งสามไปยงัลกูบิด 
• โตะ   ทาํดวยโลหะ  แบนเหมือนกลอง   ภายในโปรงเพื่อหนนุสาย  
• แหน   ทําดวยไมไผเล็กๆวางอยูบนโตะ     เพื่อใหเสียงดังไพเราะในลกัษณะของเสียงจะเข  
• นม   ทาํดวยไมไผ  มีขาทัง้สอง  เพื่อติดตั้งยึดกับรางรับนม  ลดหล่ันเรียงเปนลาํดับ   ไว

สําหรับรองรับนิ้ว  เมื่อกดสายจะเกิดเสียงดังเปนเสยีงตางๆ   จะเขตัวหนึ่งจะมี 11 นมๆ
หนึง่ จะมีเสียงหนึ่ง   ซึ่งเรยีงลดหลัน่เปนลําดับ      

• ซุมหยอง  ทาํดวยไม      มลัีกษณะคลายซุมประตู  เจาะกลางโปรง   ขยักหรือบากเปนรอง
รับสายทัง้สามใหอยูในตาํแหนง โดยสายทัง้ 3 เสนจะไมชิดติดกัน  

• รังไหม  ทาํดวยไม  เปนรูปยาวหัวทายโคง     กลางเปนรองโปรง     เพื่อใหสายผานลงไป
ยังลูกบิด  

• ลูกบิด  ทาํดวยไม  กลึงตอนหวักลมใหญยาวพอใหมอืจับไดพอดี   ตอนปลายเรียวเล็ก  
สําหรับสอดใสเขาไปในรูที่เจาะ  ใหปลายโผลที่รังไหม เพื่อพนัผูกสาย  มี 3 ลูกๆหนึ่งอยู
ดานใน   อีก 2 ลูก  อยู ดานนอก  

• สายจะเข  ทาํดวยสายไหม 2 สาย     และสายลวด 1 สาย  โดยผูกจากหลักที่หวัจะเขขึง
ผานโตะ  นม  ซุมหยอง   ลงไปในรังไหมพันผกูที่ปลายลูกบิดทัง้สาม  เพื่อเรงสายใหตึง
หรือหยอนตามที่ตองการ                       

             จะเขบางตัวไดประดิษฐข้ึนใหสวยงามโดยประดับงาหรือประกอบมุข  ฝงเปนลวดลายหรอื
ทําดวยงาทัง้แทง เชนลกูบิด เทา  ซุมหยอง เปนตน    



เวลาดีดจะใชไมดีดซึ่งทาํดวยไมกระดูกหรอืงาชางซึง่เหลาใหกลมเรียวแหลม 
หัวผูกดวยดายไหมสําหรับพันกับนิว้ของมือขวาดวยหลักและวิธกีารพันไมดีดโดยเฉพาะ 

วิธีดีดจะเข 
1. ดีดไมออกไมเขา      
2. ดีดเรียงเสียงขึ้นลง      
3. ดีดเสียงทงินอย      
4. ดีดเก็บคือการดีดใหมีพยางคถี่ๆโดยตลอด   
5. ดีดรัวคือการดีดที่มีพยางคถี่ๆและเร็ว   
6.ดีดรูดสายลวดคือการใชนิว้รูดผานมหลายนมดวยความเร็ว 
7.ดีดสะบัดคือการดีดแทรกพยางคเสียงใหเร็ว  ซึ่งมทีัง้สะบัดเสียงเดียวสะบัดสองเสียงและสะบัด
สามเสียง 

 

 

 

 

 

 

 

ซึง  เปนเครื่องดนตรปีระเภทเครื่องดีดอีกชนิดหนึง่ที่ม ี 4 สาย   นยิมบรรเลง 
เลนกนัอยางแพรหลายในภาคเหนือซึ่งเดมิใชเปนเครื่องดนตรีประจําตัวของผูชาย สําหรับไปแอว
สาว  เชนเดยีวกับพิณเพี๊ยะ    ตอมาไดนาํมาผสมวงรวมบรรเลงกับสะลอซอและปจุมเรียกวงนี้วา " 
ดนตรีพื้นเมืองเหนือหรือวงลานนา " สามารถบรรเลงเพลงของชาวลานนาไดอยางไพเราะ    ซึง  มี
รูปรางบางอยางคลายคลึงกบักระจับป  แตเล็กกวา    มสีวนประกอบดังนี ้

• กะโหลก   ทําดวยไมแกนเนือ้แข็งชิ้นเดียว ติดตอกับคันทวนมีลักษณะแบนเปนทรงร ี   ขุด
ควานตอนทีเ่ปนกะโหลกใหเปนโพรงมีไมแผนบาง ตรงกลางเจาะรูกวางพอประมาณ  



เพื่อระบายเสยีงที่ดีดใหกองกังวาน ( บางทีเจาะเปนรูปหัวใจ )   ปดดานหนาสวนดานหลัง
ตัน  

• คันทวนทําดวยไมแกนเนื้อแข็งชิ้นเดียวกับตัวกะโหลกโดยทําเปนรูป 
ส่ีเหลี่ยมดานหลังเกลาลบเหลี่ยมดานหนาเรียบเพื่อติดนม  ตอนปลายผายดานขางออก  
กอนถงึปลายคันทวนดานหนาเจาะเปนรองยาว 2 รองสําหรับสายผานไปพนัผูกทีป่ลาย
ลูกบิด และดานขางเจาะรูกลมดานละ 2 รูเพื่อสอดใสลูกบิด  

• ลูกบิด  ทาํดวยไมเนื้อแข็งลกัษณะกลม  เรียวดานหวัใหญขนาดมือจบัพอดีตรงกลางกลงึ
เปนลูกแกว  ตอนปลายเรียวเล็กเพื่อสอดใสในรูลูกบิดทีบ่ริเวณปลายคันทวน   

• หยองบน  ทําดวยไมเล็กๆสูงกวานมเลก็นอยโดยติดตอลงมาจากชองสายผานเพือ่หนนุ
สายใหลอยเหนือนม  

• ตะพานหรือนมทําดวยไมเลก็ๆเหลาเปนทรงสามเหลี่ยมติดที่ดานหนาคันทวนตอจาก
หยองบนเรียงลําดับ ๙ นมเพื่อกดใหไดเสยีง  

• สายทาํดวยลวดทองเหลือง 4 เสน โดยพนัผูกจากลูกบิด แยกเปนคูๆขึงขนานผานมายงั
หนากะโหลก  ผานรูระบายผาดบน “ หยองลาง “   ซึ่งทําดวยไมเล็กเชนเดียวกับหยองบน
ติดที่หนากะโหลกเพื่อหนุนสายใหผานนมและไปพันผกูทีห่ลักผูกสาย    

• หลักผูกสายทาํดวยโลหะหรอืแผนไมบาง เจาะรูผูกสายติดอยูบริเวณดานลางของ
กะโหลก  

 หลักการดีด 
 ผูดีดนั่งทาขัดสมาธิ  ใหกะโหลกตั้งอยูบนหนาขาขวาและใหปลายคันทวนชี้ไปทางซายของ
ผูดีด  ใชมอืขวาจับไมดีดซึ่งทาํดวยเขาควายเหลาใหบางเรียวแหลม โดยผาดตามแนวของนิว้ชี้  
โผลปลายเลก็นอย  มนีิ้วหวัแมมือคีบประกบกับนิ้วชี้ดีดบริเวณใกลกบันมตัวสุดทาย  เสยีงจะทุม
ไพเราะดี  แตถาดีดใกลรูระบายระบาย เสียงจะแหลม   ในขณะเดียวกนัใชนิว้ชี้นางกลางและ
นิ้วกอยของมอืซาย  กดสายลงตามชองของนม    เพื่อใหเกิดเสียงสงู-ตํ่าตามที่ตองการ 

 วิธีการดีดซึง 
 วิธีการดีดของซึงม2ีอยางคือ 
 1.การดีดที่ใชไมดีดดีดปดลงขางลางอยางเดียวซึ่งเปนการดีดแบบดั่งเดิม 
              2.การดีดที่ใชไมดีดดีดปดขึ้นลงสลับกัน  ซึง่จะไดทวงทาํนองที่ไพเราะไปอกีแบบหนึง่   

 

 



 

 

 

 

 

พิณ   เปนเครื่องดนตรีประเภทดีดอีกชนดิหนึง่มี 3 สาย นยิมใชบรรเลงเลนกัน ในภาคอิสานของ
ไทย  บรรเลงเดี่ยวและบรรเลงผสมกับแคน โปงลาง  ไห โหวด กลองฯเรียกวา " วงดนตรีพื้นเมืองอิ
สาน "  นอกนัน้ยงัใชบรรเลงประกอบการเลนหมอลาํในชุดลําเพลนิอกีดวย 

 พิณมีลักษณะคลายคลึงกับซึง ( เครื่องดีดของภาคเหนือ ) เพียงแตมีลักษณะตางกนั
เล็กนอย   สวนประกอบของพณิมีดังนี ้

• กะโหลก  ทาํดวยไมลักษณะแบนรูปวงรี  คลายใบไมมีไมแผนบางๆปดหนากะโหลก  ตรง
กลางเจาะเปนรูระบายเสียงหรือเจาะเปนลวดลายสวยงาม  

• คันทวน  ทาํดวยไมแทงเดียวกับกะโหลกหลัง-หนา    มีลักษณะเปนสี่เหลี่ยมดานหลังมน
ดานหนาแบนเพื่อติดนม  ตอนปลายทวนโคงงอนไปทางซาย    บางคันแกะสลกัเปนหัว
พญานาค       

• รางลูกบิด  บริเวณกอนถึงปลายทวนเจาะเปนชองยาวพอประมาณเพื่อสอดสายผานลงไป
พันผกูที่ลูกบิดดานขางทัง้สองเจาะรูสําหรับสอดใสลูกบิดโดย เจาะดานซาย 2 รู
และดานขวา 1 รู      

• ลูกบิด  ทาํดวยไม  กลงึหวัเปนรูปเม็ดประกอบดวยลูกแกวตอนปลายเรียวเล็กเพื่อสอดใส
ไปในรูลูกบิด  ใหปลายโผลดานในสําหรับพันผกูสาย     

• หยองบนทําดวยไมอันเลก็ๆติดตอจากชองลูกบิดลงมาเพื่อหนุนสายให 
ผานนม ตะพานหรือนม  ทําดวยไมอันเล็กๆคลายหยองบน  แตเล็กกวาติดเรียงลําดับ
ตอมาจากหยองบนม ี11 นมโดยติดที่คันทวนดานหนา  

• สายใชสายลวด๓เสนโดยขึงจากหลัก  ซึ่งทาํดวยแผนโลหะแปะตดิบริเวณตอนลางของ
กะโหลกผาน" หยองลาง " ซึ่งทําดวยไมเล็กๆหนนุใหสายผานหนากะโหลกผานนมหยอง
บนลงไปยงัชองและพนัผูกทีป่ลายลูกบิดทัง้สามเพื่อบิดเรงใหสายตึง หรือหยอนไดตามที่
ตองการ  



 หลักการดีดพิณอิสาน 
 ปกติผูดีดจะยนืดีดโดยใชผาหรือเชือกผูกพณิคลองคอ  ใหตัวกะโหลกอยูกลางหนาอก
ปลายชี้ข้ึนไปทางซายของผูดีดใชมือขวาจบัไมดีด  ซึ่งทําดวยเขาควายเฉือนเปนแผนบางๆ 
(ปจจุบันใชปคแทน ) ดีดปดขึ้น-ลงในขณะเดียวกนัใชนิว้ของมือซายกดที่สายใกลกบันมเพื่อใหเกิด
เสียง 

•  วิธีดีดพณิที่ทาํใหเกิดเสียง 
 1.ดีดผานทั้ง3สายโดยกดสายเสนเดียวจะเกิดเสียงประสานขึ้น 
 2.ดีดเปนทาํนองทีละสายพรอมทั้งกดทีละเสนตามทวงทาํนองเพลง 
 3. ดีดรัว   คือการดีดใหมีพยางคถี่ๆและเร็ว    
 4. ดีดสะบัด   คือการดีดใหมพียางค ๓ พยางค ติดตอกันดวยความเร็วทัง้ขึ้น
และลง 

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


