
เพียะ 

เพียะ  เพลียะ หรือพิณเพียะ  เป็นพิณโบราณซ่ึงยังคงตกทอดกันมาในแผ่นดินล้านนาท่ีวิวัฒนาการมา

จากพิณธนูมีสายตั้งแต่ 2-7 สาย  กล่องเสียงท าด้วยกะลามะพร้าว  ด้ามท าด้วยไม้เนื้อแข้ง  เหลาเป็นทรงกระบอก  

ปลายด้านหนึ่งเรียวแหลม  สวมไว้กับหัวเพียะ  ซ่ึงท าด้วยปลอกโลหะ (ส าริด)  ส าหรับผูกสาย  ซ่ึงนิยมท าเป็นรูป

หัวนกหัสดีลิงค์  ช้างและสัตว์ต่างๆ 

 เพียะเป็นเครื่องดนตรีที่นิยมเล่นกันแต่ในราชส านักฝ่ายเหนือสมัยโบราณ  ต่อมาได้แพร่ออกมาสุ่กลุ่ม

ชาวบ้านที่พอมีฐานะและมีฝีมือทางดนตรี  เพราะหัวเพียะซ่ึงเป็นส่วนประกอบท่ีส าคัญนั้นหายากและมีราคาแพง  

ประกอบกับเป็นเครื่องดนตรีที่เล่นยากและมีเสียงไพเราะมาก  ดังนั้นใครที่เล่นเพียะได้ก็จะเป็นที่ยกย่องช่ืนชม

เป็นพิเศษ  ท าให้หนุ่มๆล้านนาสมัยก่อนนิยมท่ีจะเสาะแสวงหาเพียะมาเล่นกัน  เพราะจะได้เปรียบเครื่องดนตรี

ชนิดอ่ืนในเวลาไปแอ่วสาวยามค่ าคืน 

 

 เพียะเป็นพิณโบราณที่วิวัฒนาการมาจากพิณธนู  ซ่ึงเป็นเครื่องดนตรีชนิดที่พวกสุเมอเรียนในเมโสโปเต

เมีย  และชาวอียิปต์โบราณรู้จักใช้มาเป็นเวลานานแล้ว  มีหลักฐานกล่าวว่าชนชาติโบราณเหล่านี้รู้จักใช้พิณธนู

มานานกว่า 2500 ปี  ก่อนคริสตดาล  การใช้งานในช่วงแรกๆ  จะใช้ในพิธีกรรมความเชื่อของศาสนาหรือการ



ติดต่อส่ือสารกับเทพเจ้าท่ีนับถือโดยเชื่อว่าเสียงของพิณชนิดนี้จะดังถึงกรรรของพระเจ้า  และเป็นส่ือที่ติดต่อกับ

เทพเจ้าได้  และยังใช้เสียงของพิณชนิดนี้เป็นเครื่องบูชาเทพเจ้าอีกด้วย 

 ในประเทศไทยแล้ว  พบว่ามีหลักฐานกล่าวถึงเพียะอยู่หลายแห่ง  เช่น  ภาพปูนปั้นนักดนตรีหญิง 5 คน  

อยู่ที่ฐานพระเจดีย์ที่ต าบลคูบัว  จังหวัดราชบุรี  ซ่ึงมีอายุประมาร พ.ศ. 1000 – 1200 ปี และในโคลงก าศรวลศรี

ปราชญ์บทหนึ่งว่า 

        “สายาเข้าคว้าเล่น  หลายกล  

   เดอรดีดเพลียะเพลงพาล  รยกชู้  

   สายาอยู่ในถนน   ถามข่าว  รยมฤา  

   ยงงท่ีสาวน้อยรู้   รยกขวนนฯ  

 

ลักษณะ 

 เพียะเป็นพิณที่พัฒนามาจาก  “พิณน้ าเต้า”  ซ่ึงเป็นพิณสายเดียวและเป็นตระกูลเดียวกับ  “พิณธนู”  (พิณ

ที่มีวิวัฒนาการจากคันธนู)  โดยเพียะได้เพ่ิมสายขึ้นมีตั้งแต่  2- 7 สาย  โดยเลือกใช้วัสดุและหรับปรุงคุณภาพ

เสียงให้ดีขึ้น  โดยเปล่ียนกล่องเสียงจากเดิมที่เป้นผลน้ าเต้าแห้งผ่าครึ่งมาใช้กะลามะพร้าวผ่าครึ่งแทน  (บางแห่ง

ยังนิยมใช้ผลน้ าเต้าแห้งอยู่)  ท าให้มีความทนทาน  ความสวยงามและน้ าเสียงท่ีใสกังวานมากขึ้น (โดยยอมเสีย

เสียงท่ีนุ่มและลึกของผลน้ าเต้าแห้งไป )  ส่วนปลายท่ีเป็นผูกสายซ่ึงเดิมพิณน้ าเต้าจะท าด้วยไม้ เขาสัตว์  งาช้ัง  

และโลหะหล่อ  เช่น ส าริด เป็นต้น  ปัจจุบันนิยมใช้แต่ส าริดเพียงอย่างเดียว  และท าให้สวยงามวิจิตรมากขึ้น  

ยังผลให้เกิดความงามและน้ าเสียงท่ีคมชัด  และใสกังวานยิ่งขึ้นโดยโครงสร้างอ่ืนๆ  ยังคงเดิม  เช่น  ต้นทวนยัง

ใช้ไม้เนื้อแข็ง  สายยังคงเป็นโลหะจะเปล่ียนก็เพียงวิธีเสียบลูกบิดส าหรับขึ้นสาย จากด้านหลังมาไว้ด้านหน้า

เท่านั้น 

  

 

 

 

 



 
  

ส่วนประกอบของเพียะ 

1. หัวเพียะ  ท าด้วยส าริดหล่อตันเป็นท่อกลางกลวงเฉพาตอนปลายท่ีส าหรับสวมติดกับคันทวน  นิยม

หล่อเป็นรุปหัวนกหัสดีลิงค์  หรือช้าง  และหัวสัตว์ต่างๆ  เช่น  หงส์  สิงห์  ม้า  และมังกร  เป็นต้น  

(นกหัสดีลิงค์  เป็นนกขนาดใหญ่  กินช้างเป็นอาหาร  มีส่วนหัวเป็นช้าง  มีก าลังเท่าช้าง 5 เชื่อก 

2. คันทวน  ท าด้วยไม้เนื้อแข็ง  เช่น ไม้มะเกลือ  ไม้เกล็ด  (ชิงชัน)  ไม้พยุง  เป็นต้น  ลักษณะคันทวน

จะมีส่วนยอดที่ค่อนข้างใหญ่  และค่อยๆเรียวเล็กลงไปจนถึงปลายท่ีสวมกับหัวเพียะพอดี  ส่วนยอด

มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2.6 – 3.6 ซ.ม.  และความยาประมาณ 60-80 ซ.ม. ขึ้นอยู่กับขนาดของ

ร่างกายและความถนัดของผู้เล่น 

3. หมอนหรือเสาค้ า  ท าด้วยไม้เนื้อแข็งท่ัวไป  และข้อไม้ไผ่  เป็นส่วนต่อระหว่างกล่องเสียงกับคัน

ทวน  โดยหมอนนี้จะต้องมีรูกลวงให้สายรัดดอกร้อยผ่านเพื่อดึงกล่องเสียงให้ติดกับคันทวน  

รวมท้ังเป็นที่แขวนพิณเพียะไว้บนฝ่ามือในขณะเล่นด้วย 

4. กล่องเสียง  ท าด้วยกะลามะพร้าวผ่าครึ่งตามขวางใช้ได้ทั้งส่วนที่เป็นตาและส่วนก้นน  โดยเลือกผ่า

ให้ค่อนไปทางใดทางหนึ่ง  ของเดิมนิยมใช้ส่วนที่เป็นตา  เพราะมีรูงอกส าหรับร้อยเชือกอยู่แล้ว  



แต่ปัจจุบันใช้ส่วนก้นแทน  ขนาดเส้นผ่าศูนยืกลางกะลาประมาณ  12-15 ซ.ม.  ขึ้นอยุ่กับขนาด

หน้าอกของผู้เล่นและลัการะเสียงท่ีต้องการ 

5. หวายรัด  หรือรัดอก  ท าด้วยผิวหวายหรือหนังวัวมาจักเป็นเส้นแบนกว้างประมาณ0.5 ซ.ม.  เพื่อรัด

สายให้ติดกับคันทวนและรัดคันทวนให้ติดกับกล่องเสียงโดยมีหมอนเป็นตัวคั่นกลาง  และมีไม้ขัด

ส าหรับขันหวายรัดนี้ให้ตึงอยู่ด้านในของกล่องเสียง 

6. ลูกบิด   ท าด้วยไม้เนื้อแข็งท่ัวไปหรือไม้ไผ่ท่ีแก่จัดเหลาเป็นทรงต่างๆ  เช่นทรงกระบอก  ทรงปลาย

แบนกว้าง  ทรงหัวเม็ด  และทรงส่ีเหล่ียมคล้ายตะเกียบ  แล้วแต่ความชอบของเจ้าของ  ความยาว

ลูกบิดโดยประมาณ  9-12  เซนติเมตร 

7. สาย  ท าด้วยเส้นลวดทองแดง  ทองเหลือง  และโลหะอ่ืนๆ ปัจจุบันใช้สายกีต้าร์แทนขนาดเบอร์

ประมาร 1-3 ของสายกีต้าร์ (ไฟฟ้า) ความยาวของสายตั้งแต่รัดอกถึงสันหัวเพียะประมาร 52-72 

เซนติเมตร 

8. หน่อง  คือ การดึงหรือรั้งสายพิณให้หย่อนลงเป็รมุมมีเฉพาะพิณเพียะท่ีมีสายตั้งแต่ 3 สายขึ้นไป

จนถึง 7 สาย  เพื่อให้สายท่ีหน่องมีเสียง 2 เสียงในเส้นเดียวกันและเป็นการปรับระดับความสูงของ

สายให้ลดหล่ันกันตามล าดับเพื่อสะดวกในการเล่น  ซ่ึงการหน่องนี้จะต้องหน่องสายตรงจุดเฉพาะ

ซ่ึงจะให้เสียงเป็นคู่เสียงต่างๆแล้วแต่จุดที่หน่อง 

 

วิธีการเล่น 

 เพียะจะคล้ายๆกับพิณชนิดอ่ืนๆ  คือใช้

มือซ้ายกดสายและถือคันพิณเฉียงกับล าตัวผู้เล่น  

ดีดสายด้วยมือขวาแต่จะดีดสายด้วยเทคนิคพิเศษ

ที่เรียกว่า “ป๊อก” เพื่อให้ได้เสียงท่ีเกิดเป็นเสียง  

“harmonic” ที่สูงกว่ากว่าเสียงธรรมดา 1 octave 

ขึ้นไป  และเสียงจะมีความคมชัด  ใสกังวานและ

ดังนานกว่าเสียงธรรมดา  วึ่งเป็น 1 ใน 2 ของ

ลักษณะพิเศษของเสียงเพียะนอกจากวิธีดีดที่

พิเศษแล้ว  เพียะยังมีโครงสร้างของระบบเสียงท่ีพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือ  ถูกสร้างให้เล่นเสียง “harmonic” 



โดยเฉพาะ  ดังนั้นเสียงท่ีเกิดจากการส่ันสะเทือนของสายท่ีดีดด้วยเทคนิคพิเศษจะส่งผ่านไปยังหัวเพียะ  ซ่ึงเป็น

โลหะหล่อที่สวมไว้ปลายคันทวนและไหลผ่านคันทวนที่เป้นไม้เนื้อแข็งยังหมอน  ซ่ึงเป็นเสาค้ าระหว่างกล่อง

เสียงกับคันทวนส่งผ่านไปยังกล่องเสียง  และส่งคล่ืนเสียงผ่านอากาศในช่องของกล่องเสียงสะท้อนกับแผ่น

หน้าอกของผู้เล่นแล้วจึงสะท้อนออกมาทางช่องว่างระหว่างกล่องเสียงกับหน้าอกผุ้เล่น  โดยผู้เล่นสามารถบังคับ

ขนาดช่องว่างนี้ให้เล้กหรือใหย่ตามต้องการ  ยังผลให้ได้น้ าเสียงท่ีนุ่มนวล  และควบคุมความทุ้ม-แหลม หนัก-

เบา  ความดังกังวานของเสียงในหลายๆลักษณะได้อย่างต่อเนื่องด้วยมือซ้ายเพียงมือเดียว  โดยเสียงลักษณะนี้เรา

จะไม่พบในเครื่องดนตรีอ่ืนๆเลย  นอกจากเครื่องดนตรีในตระกูลพิณธนูที่ใช้กล่องเสียงครอบผิวหนังเวลาเล่น

เท่านั้น 

 

โอกาสและการใช้งานของพิณเพียะ 

 เนื่องจากในปัจจุบันนี้มีคนเล่นพิณเพียะกันน้อยมากและการเล่นพิณเพียะก็แทบจะสาบสูญไปจากวิถี

ชีวิตของคนในล้านนามากว่า 50 ปีแล้ว  ดังนั้นคนในปัจจุบันจึงเกือบไม่มีโอกาศที่จะได้รู้จักและเห็นการใช้งาน

ของพิณชนิดนี้เลย 

 หลังจากหลักฐานต่างๆทั้งที่เป็นเอกสาร  โบราณสถาน  โบราณวัตถุรวมท้ังค าบอกเล่า  ท าให้เรา

สามารถทราบถึงการน าพิณเพียะไปใช้งานในโอกาสต่างๆดังนี ้

1. ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 

2. ใช้เพื่อการบวงสรวงเทพเทวา 

3. ใช้เป็นเครื่องบูชาเทพเจ้า 

4. เพื่อการเฉลิมฉลองในโอกาสส าคัญ 

5. เพื่อการขับกล่อมพระมหากษัตริย์และเจ้านาย 

6. เพื่อความบัณเทิงเริงรมย์ของชนชั้นสูง 

7. ใช้แสดงฐานนะและสถานภาพในสังคม 

8. ใช้เป็นสัญลักษณ์แสดงความสามารถในด้านการดนตร ี

9. ใช้เป็นเครื่องมือในการหาคู่ครอง 

10. ใช้เป็นเครื่องแก้เหงา 

11. ใช้เป็นเพื่อนในยามเดินทาง 



12. ใช้แสดงถึงช่วงเวลาในการพักผ่อนเช่นเดียวกับเครื่องดนตรีอ่ืนๆ 

 

  

 


