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ค าน า 
 

คู่มือชุดฝึกทักษะปฏิบัติการดีดพิณเปี๊ยะสองสาย วิชาดนตรีพื้นบ้าน รหัสวิชา ศ  22201                  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (รายวิชาเพิ่มเติม) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่มนี้จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็น
แนวทาง       ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาดนตรีพื้นบ้าน รหัสวิชา ศ22201 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ ด้วยชุดฝึกทักษะปฏิบัติการดีดพิณเปี๊ยะสองสาย ซ่ึงจะช่วยให้การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เน้นการปฏิบัติการเป็นไปตามขั้นตอนและบรรลุวัตถุประสงค์ ตลอดจนสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

คู่มือชุดฝึกทักษะปฏิบัติการดีดพิณเปี๊ยะสองสาย วิชาดนตรีพื้นบ้าน(พิณเปี๊ยะ) รหัสวิชา                     
ศ 22201 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (รายวิชาเพิ่มเติม) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้จัดท าขึ้น  4 ชุด ดังนี้  

 

 ชุดที่ 1 พิณเปี๊ยะภูมิปญัญาล้านนาไทย  ประกอบด้วย   
   ตอนที่  1  ประวัติความเป็นมาของพิณเปี๊ยะ 
   ตอนที่  2  รูปร่างและส่วนประกอบของพิณเปี๊ยะ 
 ชุดที่ 2 เรียนรู้ท่วงท่าและท านอง   ประกอบด้วย 
   ตอนที่  1  ระบบเสียงของพิณเปี๊ยะสองสาย 
   ตอนที่  2  ท่าทางในการบรรเลงและวิธีดีด 
 ชุดที่ 3 สองสายหลากหลายเสียง   ประกอบด้วย 
   ตอนที่  1  โน้ตดนตรี 
   ตอนที่  2  สองสายหลากหลายเสียง 
 ชุดที่ 4 ขับไม้บรรเลงเพลงลา้นนา   (เพลงพ้ืนบ้านภาคเหนือ) 
 

คู่มือชุดฝึกทักษะปฏิบัติการดีดพิณเปี๊ยะสองสาย เล่มนี้ เป็นชุดที่ 1 พิณเปี๊ยะภูมิปัญญา
ล้านนาไทย ผู้จัดท าได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของพิณเปี๊ยะ รูปร่างส่วนประกอบ
ของพิณเปี๊ยะ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพิณเปี๊ยะเบื้องต้น อันจะช่วยให้เกิดความรัก 
ความภาคภูมิใจ และมีแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมสืบสานมรดกทางภูมิปัญญาล้านนาไทย 

ผู้จัดท าขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นที่ปรึกษา ตรวจสอบ กลั่นกรอง และเป็นก าลังใจในการ
พัฒนาชุดฝึกทักษะปฏิบัติการชุดนี้ ซึ่งเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของล้านนาไทยให้เด็กและเยาวชนได้
ศึกษาและสืบทอดต่อไป   
                                                                         กฤษณ์  ณ  ล าปาง 
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ค าช้ีแจง 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ นอกจากจะเน้นวิธีการเรียน      
การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนแล้ว ครูผู้สอนต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเอง โดยครูสามารถพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติตามขั้นตอนและกระชับ เพื่ อ
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะการปฏิบัติได้อย่างเต็มศักยภาพ  

คู่มือชุดฝึกทักษะปฏิบัติการดีดพิณเปี๊ยะสองสาย ชุดที่ 1 พิญเปี๊ยะภมูิปญัญาล้านนาไทย 

 ประกอบการเรียน วิชาดนตรีพื้นบ้าน รหัสวิชา  ศ 22201 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ(รายวิชาเพิ่มเติม) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1-2  เวลา  5  ช่ัวโมง   
 แบบประเมินทักษะการปฏิบัติและคณุลักษณะอนัพึงประสงค์ จะปรากฏ            

ในภาคผนวกของแผนการจัดการเรียนรู้ 
ขั้นตอนและกระบวนการส าหรับครูผู้สอน  
1. ศึกษาขั้นตอนการใช้ชุดฝึกทักษะปฏิบัติการดีดพิณเปี๊ยะสองสาย วิชาดนตรีพื้นบ้าน       

รหัสวิชา ศ 22201 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (รายวิชาเพิ่มเติม) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2    
2. ศึกษาใบความรู้และใบงานอย่างละเอียด เพื่อให้ทราบรายละเอียดของกิจกรรมแต่ละ

ชุดฝึก  แนวทางในการวัดและประเมินผลจากการเรียนและฝึกปฏิบัติด้วยชุดฝึกทักษะปฏิบัติการดีด
พิณเปี๊ยะสองสาย วิชาดนตรีพื้นบ้าน รหัสวิชา ศ 22201 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (รายวิชา
เพิ่มเติม) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2   

3. ครูจัดเตรียมใบความรู้และใบงานส าหรับนักเรียนอย่างเพียงพอ จัดกิจกรรมการสอนตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1-2    

4. ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนในชุดฝึกทักษะปฏิบัติการดีดพิณเปี๊ยะสองสาย วิชา
ดนตรีพื้นบ้าน รหัสวิชา ศ 22201 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(รายวิชาเพิ่มเติม) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2   

5. ขณะที่นักเรียนฝึกปฏิบัติ ครูดูแลและให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด 
6. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน เพื่อวัดด้านความรู้ที่เกิด

จากการศึกษาใบความรู้และการฝึกปฏิบัติ   
  

 



  
 

ชุดที่ 1 พิณเป๊ียะภูมิปัญญาล้านนาไทย    1 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
  
 
 



  
 

ชุดที่ 1 พิณเป๊ียะภูมิปัญญาล้านนาไทย    2 

ใบความรู้ที่ 1.1 

 

 

เร่ืองประวัติความเป็นมาของพิณเปี๊ยะ 
วิชาดนตรีพื้นบ้าน รหัสวิชา ศ 22201  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (รายวิชาเพิ่มเติม)  

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่  2  ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
 

 
 ประวัติความเป็นมาของพิณเปี๊ยะ  
             

พิณเปี๊ยะเป็นเคร่ืองดนตรีพื้นเมืองล้านนาชนิดหนึ่ง เป็นเคร่ืองดนตรี ประเภทดีด ลักษณะ
ของพิณเปี๊ยะมีคันพิณยาวประมาณ 1 เมตร หัวพิณเปี๊ยะท าด้วยเหล็กรูปหัวช้างทองเหลือง ส าหรับ
ใช้เป็นที่พาดสาย ใช้ทองเหลืองเป็นพื้น สายทองเหลืองนี้จะพาดผ่านสลักตรงกะลาแล้วต่อไปผูกกับ
สลักตรงด้านซ้าย พิณเปี๊ยะจะมีตั้งแต่ 1-7 สาย แล้วแต่ความพึงใจของผู้เล่น ซึ่งณรงค์ สมิทธิธรรม 
ตั้งข้อสังเกตว่า นักดีดพิณเปี๊ยะอาวุโสในล าปางดีดเปี๊ยะแบบ 4 สายกันทุกคน ส่วนพิณเปี๊ยะแบบ    
2 สายนั้นพบว่ามีแพร่หลายทางล าพูน เชียงใหม่และเชียงราย       

เทคนิคการเล่นมีหลายแบบ และระบบเสียงอันซับซ้อนของเคร่ืองดนตรีชนิดนี้ ท าให้รู้สึก
เหมือนได้ยินเคร่ืองดนตรีหลายชนิดทั้งฉิ่ง กลองทุ้ม ระนาด บรรเลงออกมาจากพิณเปี๊ยะเพียง             
คันเดียวนั้น เคร่ืองดนตรีประเภทสะล้อ ซอ ซึง ปี่ ขลุ่ย นิยมน ามาเล่นร่วมวงเพื่อเพิ่มอรรถรสให้
สนุกสนานคึกคักย่ิงขึ้น แต่พิณเปี๊ยะเป็นดนตรีที่มีเสียงเบา ไม่นิยมการขับร้องประกอบหรือเล่น 
ร่วมวงกับเครื่องดนตรีชนิดอื่น ถ้าอยากจะฟังพิณเปี๊ยะให้ไพเราะต้องฟังยามดึก  

กะโหล้งของพิณเปี๊ยะท าด้วยเปลือกน้ าเต้าตัดคร่ึงหรือกะลามะพร้าว  เวลาดีด ใช้กะโหล้ง
ประกบติดกับหน้าอก ขยับเปิดปิดให้เกิดเสียงตามต้องการ เช่นเดียวกับพิณน้ าเต้าของภาคกลาง 
ในสมัยก่อนชาวเหนือมักจะใช้พิณเปี๊ยะดีดคลอกบัการขับล าน าในขณะที่ไปเที่ยวสาว แต่เกิดแย่งสาว
กันขึ้น จึงใช้พิณเปี๊ยะเป็นอาวุธท าร้ายกัน  ดังนั้นจึงมีการห้ามไม่ให้มีการเล่นเครื่องดนตรีชนิดนี้
อีก  ท าให้พิณเปี๊ยะไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควร 

พิณเปี๊ยะในภาษากลาง เป็นพิณประเภทซีเทอร์ จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับพิณน้ าเต้าซึ่งเคย
แพร่หลายอยู่ในประเทศไทย และ ประเทศในแถบเอเชียใต้โดยได้รับอิทธิพลมาจากพิณสายเดียว
ของอินเดีย ที่เรียกว่า เอกธารา หรือ พิณแซเดว ของเขมร  ตามความเช่ือเกี่ยวกับเคร่ืองดนตรีพิณ
เปี๊ยะนั้นกล่าวว่า  เคร่ืองดนตรีพิณเปี๊ยะ ได้เผยแพร่มายังสุวรรณภูมิหรือประเทศไทยในปัจจุบัน
พร้อมๆ กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา   พิณน้้าเต้าคือพิณที่มีกล่องเสียงท ามาจากผลน้ าเต้า  ส่วน
พิณเปี๊ยะนั้นมีกล่องเสียงที่ท ามาจากกะลามะพร้าว   
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ดังนั้นวัสดุที่ใช้ท ากล่องเสียงจึงมิได้เป็นข้อก าหนดในการจ าแนกประเภทของพิณแต่อย่าง
ใด จึงเป็นการเรียกช่ือตามท้องถิ่นเท่านั้นพิณประเภทซีเทอร์ที่กล่าวมาทั้งพิณน้ าเต้า พิณเอกธารา  
พิณแซเดว  และ พิณปี๊ยะ  นอกจากจะมีรูปร่างคล้ายกันแล้ว พิณเหล่านี้ยังมีระบบเสียง วิธีการดีด  
ท่าทางการดีด การวางมือก็เป็นแบบเดียวกัน  ซึ่งสังเกตได้จากภาพจ าหลักหินที่อินเดีย  ภาพจ าหลัก
หินที่ศรีลังกา ภาพจ าหลักหินเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม  และประติมากรรมปูนปั้น สมัยทวารวดี
ที่ขุดพบ อ าเภอคูบัว จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย 

ปัจจุบันพิณประเภทซีเทอร์ในแถบเอเชียใต้ทั้งพิณน้ าเต้า และ พิณเปี๊ยะได้เสื่อมสูญไปแทบ
หมดสิ้น ประเทศที่ยังพอจะหาพบเห็นพิณประเภทนี้ได้อยู่ คงจะมีแต่ เวียดนาม เขมร และไทย 
โดยเฉพาะประเทศไทยนั้น เคร่ืองดนตรีชนิดนี้ก าลังอยู่ในภาวะเสื่อมสูญลงทุกขณะจนกลายเป็น
เคร่ืองดนตรีที่หาผู้บรรเลงได้น้อยมาก  คงจะมีบ้างได้แก่นักดีดพิณเปี๊ยะที่มาจากสังคมและ
วัฒนธรรมใหม่เท่านั้น ส่วนมากมีอาชีพเป็นบุคลากรทางการศึกษาในภาคเหนือตอนบน ได้แก่ 
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดล าปาง และมีบางส่วนที่เคยเป็นศิษย์ของบุคลากรเหล่านี้ ถึงกระนั้นก็ตาม
จ านวนของนักดีดพิณเปี๊ยะในประเทศไทยก็ยังนับว่าน้อยอยู่นั่นเอง  
 จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรมของโลกยุคปัจจุบัน พบว่า
ภาคเหนือของประเทศไทย คร้ังสมัยก่อน  พ.ศ. 2500   เคยมีการเล่นพิณเปี๊ยะอย่างแพร่หลายในช่วง 2510 - 
2515  มีรายงานว่าได้มีการบันทึกเสียงนักดีดพิณเปี๊ยะโดยชาวต่างประเทศคร้ันเมื่อนักดีดพิณเปี๊ยะ
วัยสูงอายุได้ล่วงลับไป เป็นต้นว่า อุ้ยแปง โนจา นักดีดพิณเปี๊ยะชาวจังหวัดเชียงราย ซึ่งได้รับการ 
ยกย่องเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมสาขาศิลปะการแสดงดนตรีพื้นบ้าน ( พิณเปี๊ยะ) 
ประจ าปี 2536 ได้เสียชีวิตเมื่อพุทธศักราช  2537 ต่อมา อุ้ยวรรณ ถาเกิด นักดีดพิณเปี๊ยะชาวอ าเภอ
สารภี  จังหวัดเชียงใหม่  ได้เสียชีวิตไปแล้วเช่นกัน  ปัจจุบันไม่พบรายงานการค้นพบนั กดีด         
พิณเปี๊ยะวัยสูงอายุเพิ่มอีกเลย  ยกเว้นที่จังหวัดล าปางเท่านั้น  ที่ยังเหลือนักดีดพิณเปี๊ยะผู้สูงอายุอยู่         
6  คน  ในจ านวนนี้ผู้ที่ยังเล่นพิณเปี๊ยะอย่างสม่ าเสมอมีเพียง 1 คน คือ  อุ้ยบุญมา  ไชยมะโน วัย      
77  ปี  นักดีดพิณเปี๊ยะชาวบ้านส้มป่อย  ต าบลแม่สัน อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง ซึ่งได้รับการ   
ยกย่องจากส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติให้เป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางด้าน
วัฒนธรรม  สาขาศิลปะการแสดงดนตรีพื้นบ้าน( พิณเปี๊ยะ) ประจ าปี 2539   
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ประเภทของพิณเปี๊ยะ 
 พิณเปี๊ยะ มีลักษณะคลา้ยพิณน้ าเต้า มีคันทวนยาว ประมาณ 1 เมตรเศษ  ลูกบิดยาว
ประมาณ 18 เซนติเมตร  ใช้เชือกสายผูกโยงไว้กับทวนส าหรับเร่งเสียง คล้ายพิณน้ าเต้า  มีกะโหลก
ท าด้วยกะลามะพร้าว  เวลาดีดจะเอาส่วนที่เป็นกะโหลกประกบติดไว้บริเวณหน้าอก ขยับเปิดปิด
เพื่อให้เกิดเสียงดังก้องกังวานตามต้องการ ซึ่งแบ่งประเภท “ พิณเปี๊ยะ” ได้แบ่งได้เป็นกลุม่ 3 กลุ่ม
ใหญ่ ๆ ดังนี้ 
1 พิณเปี๊ยะสายเดียว 

 
พิณเปี๊ยะสายเดียว จะมีลักษณะคอื มีหลักสายเดี่ยว 

2 พิณเปี๊ยะ 2  สาย   

 
พิณเปี๊ยะ 2 สาย จะมีลักษณะคือ มีสายหลักจ านวน 2 อัน 

3. พิณเปี๊ยะ 4 สาย , พิณเปี๊ยะ 5 สาย ,  พิณเปี๊ยะ 7 สาย 

  
พิณเปี๊ยะ 4 สาย จะมีลักษณะคือ มีสายหลักจ านวน 4 อัน หรือ  5 , 7  อัน  
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บุคลากรภูมิปัญญาด้านพิณเปี๊ยะ 
 บุคลากรด้านพิณเปี๊ยะที่ได้รับการยกย่อง และ เปน็ที่รู้จักกันสมัยล้านนาในอดีต ได้แก่  
พ่ออุย้แปง โนจา และพอ่ครูบุญมา  ไชยมะโน ซึ่งมีประวัติดังนี้ 

  
ประวัติพ่ออุ้ยแปง  โนจา 

             
       
  
 
 
 
 

 ภาพที่ 1  :  พ่ออุย้แปง  โนจา 
  พ่ออุ้ยแปง  โนจา ซึ่งได้รับการยกย่องเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมสาขา
ศิลปะการแสดงดนตรีพื้นบ้าน( พิณเปี๊ยะ) ประจ าปี 2536  เป็นบุตรคนที่ 2 ในจ านวนพี่น้อง 4  คน 
บิดาช่ือ นายค า มารดาช่ือ ดิบ เกิดเมื่อวันอาทิตย์ขึ้น 11 ค่ า  เดือนย่ี (เดือน 12) เวลาเช้าที่บ้านเหมืองง่า 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ในวัยเด็กนายแปงได้ช่วยพ่อแม่ท านา  ท าไร่  โดยไม่ได้เรียนหนังสือแต่
อย่างใด เพราะการเรียนในสมัยนั้นต้องไปเรียนที่วัด  หากต้องการเรียนหนังสือต้องไปบวชเป็นเณร
หรือเป็นพระอยู่ที่วัด  แต่นายแปงไม่ได้บวชเรียนเพราะพี่ชายคนโตบวชแล้วไม่ยอมสึก ดังนั้นนาย
แปงจึงต้องอยู่ช่วยพ่อแม่ท างาน  เมื่ออายุได้  12  ปี นายแปงได้สนใจในเคร่ืองดนตรีพื้นบ้านล้านนา
เป็นอย่างมาก  จึงได้หัดเล่น  สะล้อ  ซอ  ซึง  ปี่จุม  ปี่แน  จนเกิดความช านาญ 
  อยู่มาวันหนึ่ง  นายแปง โนจา  ได้เห็นคนในหมู่บ้านเดินดีดพิณเปี๊ยะเพื่อแอ่วสาว
(เกี้ยวสาว) จึงเกิดความสนใจในเครื่องดนตรีชนิดนี้เป็นอย่างมาก ถึงขนาดไปขอซื้อหัวพิณเปี๊ยะจาก
พ่ออุ้ยฝ้ัน ซึ่งขณะนั้นอายุได้เกือบร้อยปีแล้ว พ่ออุ้ยฟัน่คนนี้สามารถเล่นพิณเปี๊ยะสองสายได้ไพเราะ
ย่ิงนัก พ่ออุ้ยฟั่นสงสารนายแปง โนจา  จึงแบ่งหัวพิณเปี๊ยะขายให้อันหนึ่งในราคา  7  สตางค์ 



  
 

ชุดที่ 1 พิณเป๊ียะภูมิปัญญาล้านนาไทย    6 

 
ภาพที่ 2 :  พ่ออุ้ยแปง  โนจา 

 หลังจากได้หัวเปี๊ยะจากพ่ออุ้ยฟั่นมาแล้วนายแปงก็ประดิษฐ์พิณเปี๊ยะขึ้นแล้วน ามาหัดเล่น
จนเกิดความช านาญ  โดยไม่ได้ไปฝึกหัดกับครูแต่อย่างใด  จึงเป็นสิ่งบ่งบอกถึงความเป็นอัจฉริยะ
ทางด้านสุนทรียภาพของนายแปง  โนจา อย่างแท้จริง  กล่าวได้ว่านายแปง   โนจา  เป็นบุคคลที่มี
ความจ า เป็นเลิศ จึงได้ใช้วิธีครูพักลักจ ามาจากพ่ออุ้ยฟั่นและคนอื่นๆ  ที่นิยมดีดพิณเปี๊ยะในละแวก
หมู่บ้านเป็นประจ า โดยเฉพาะพ่ออุ้ยมา ซึ่งดีดพิณเปี๊ยะ 2 สาย  และ พ่ออุ้ยค าขา ดีดพิณเปี๊ยะ 4 สาย 
ทั้งสองท่านนี้เป็นศิลปินดีดพิณเปี๊ยะที่ นายแปงศรัทธาเป็นอย่างมากถึงขนาดเดินตามไปฟังพ่ออุ้ย
ดีดพิณเปี๊ยะจนเกือบสว่าง และ ได้จดจ าท านองเพลงพิณเปี๊ยะมาจากพ่อเฒ่าทั้งสอง ต่อมานายแปง
ได้อพยพติดตามครอบครัวมาท าไร่ไถนา ท าสวน อยู่ที่อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย เนื่องจากในสมัย
นั้นถือว่าเป็นดินแดนแห่งอู่ข้าวอู่น้ า และ ที่อ าเภอพานนี่เอง นายแปงได้พบกับนางหมูซึ่งมีภูมิล าเนา
อยู่จังหวัดเชียงใหม่  แต่อพยพมาอยู่ที่อ าเภอพานเช่นกัน  นายแปงได้ดีดพิณเปี๊ยะไปแอ่วหานางหมู 
(ไปเกี้ยว) จนในที่สุด  จึงได้อยู่กินเป็นสามีภรรยากัน  และ ก าเนิดบุตรธิดาจ านวน 7 คน  เป็นชาย 4 
คน หญิง 3 คน จากการท ามาหาเลี้ยงชีพในครอบครัวที่เป็นภาระหน้าที่ส าคัญ  จึงท าให้นายแปงได้
เลิกเล่นพิณเปี๊ยะไปเป็นเวลานาน  แต่ส าหรับเครื่องดนตรีสะล้อ ซอ ซึงและขลุ่ย  นายแปงยังเล่นอยู่
เสมอมา ส าหรับชีวิตในครอบครัวหลังจากที่อยู่กินกับนางหมูที่อ าเภอพานด้วยความสุขบ้าง  ทุกข์
บ้าง ตลอดมาเป็นประมาณ 10 ปี นางหมูได้ป่วยเป็นไข้  นายแปงจึงได้หอบห้ิวภรรยาคู่ทุกข์คู่ยากมา
รักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดเชียงราย  และได้เสียชีวิตลงในเวลาต่อมา  จึงท าให้นายแปงเสียใจมาก
เพราะคิดถึงภรรยาสุดที่รัก จนไม่อยากกลับไปอยู่บ้านเดิมที่อ าเภอพานอีก   จึงสร้างบ้านเป็น
กระต๊อบเล็ก ๆ  อาศัยอยู่ย่านสลัมตีนดอย  อันเป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดเชียงราย(ศาลากลาง
เก่า)  ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา และ หาเลี้ยงชีพด้วยการสานตะกร้า  แล้วน าไปขายในตลาดก็พอยังชีพ
อยู่ได้แบบอัตคัด ขัดสน ส่วนลูกๆนั้นต่างเติบโตออกเรือนมีครอบครัวไปหมดแล้ว และ ลูกๆ  นั้นก็
ยากจนไม่สามารถช่วยเหลือพ่ออุ้ยแปงได้มากเท่าที่ควร 

ผลงานด้านดนตรีพิณเปี๊ยะพ่ออุ้ยแปง  ได้ถ่ายทอดวิธีการดีดพิณเปี๊ยะให้กับลูกศิษย์  และ 
เป็นผู้ให้ค านิยามของเสียงพิณเปี๊ยะว่า  “ประดุจเด็งปันเมา” ซึ่งถ่ายทอดค าพูดโดย  สุดารา สุจฉายา  
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" เด็งปันเมา " นิยามแห่งความงาม   ถึงแม้การเล่นเปี๊ยะจะยาก แต่เสียงเปี๊ยะที่ได้นั้นคุ้มกับความยาก
เพราะเสียงอย่าง  เด็ง นั้นมีความกังวาน หวาน ระคนวังเวง ชวนให้ผู้ฟังหลงใหล จนมีเร่ืองหนึ่ง
พาดพิงไปถึง  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วย   พระครูแก้ว   กาวิโล    เจ้าอาวาสวัด
ศรีดอนมูล ต าบลป่าถ่อน อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เล่าให้ฟังว่า ในคราวที่พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ด้วยเสด็จประพาสหัวเมืองฝ่ายเหนือเชียงใหม่ พระราชชายาเจ้า
ดารารัศมี(ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ) ได้จัดนาฏศิลป์และดนตรีล้านนาถวาย ซึ่ง
มีการเล่นเปี๊ยะรวมอยู่ด้วยปรากฏว่า เปี๊ยะเป็นที่โปรดปรานที่สุด ในบรรดาการแสดงดนตรีทั้งหมด
ในคราวนั้น พ่อครูแปง โนจา กล่าวถึง  ความไพเราะของเสียงเปี๊ยะนั้น คนสมัยก่อนพูดเป็นค าสั้น ๆ 
กล่าวสืบต่อกันมาว่า ประดุจ " เด็งปันเมา " หรือ " ระฆังที่ชวนหลงใหลในฉับพลัน " ค าสั้น ๆ สาม
พยางค์นี้มีความหมายมากเหลือเกินเพราะครอบคลุมเนื้อหาและวิธีการของ  เปี๊ยะ ไว้หลายอย่าง 
ประการแรก คือค าว่า " เด็ง " คือ ดุริยศัพท์ล้านนาในความหมายเดียวกันกับดุริยศัพท์สากลว่า " ฮาร์
โมนิค " นั่นเอง เพราะฝร่ังเองก็อธิบายคุณสมบัติของเสียงนี้ที่ได้จากสายลวดว่า    " เหมือนระฆัง " 
ส าหรับค าว่า " ปันเมา " ก็เป็นได้ทั้งคุณศัพท์ขยายค าว่า เด็ง และเป็นค าแสดงความซาบซึ้งของผู้ฟัง
ด้วย เมื่อรวมกันเป็น " เด็งปันเมา " จึงเป็นนิยามแห่งความงามอย่างแท้จริง ( ปัน เป็นกริยาช่วย มี
ความหมายในทางเร่งให้กริยาที่ตามหลังเกิดขึ้นโดยฉับพลัน ชาวล้านนานิยมใช้ส านวนเป็นคู่ ๆ เช่น 
" ปันใหญ่ปันสูง " หรือ " ปันมั่งปันมี " ) ประการที่สอง ค าว่า " เด็งปันเมา " ใช้หมายถึง เปี๊ยะก็ได้
เป็นความหมายที่อยู่ในระดับอุดมคติด้วย ขณะเดียวกันจะใช้หมายถึงเสียงของ เปี๊ยะ ก็ได้ และเป็น
อุดมคติเช่นกัน นอกจากนี้ยังใช้เป็นจุดมุ่งหมายของการเล่น เปี๊ยะ ได้อีกด้วย คือต้องเล่นให้เป็น     
 " เด็งปันเมา "     จึงจะได้ช่ือว่าเป็นนักเล่นเปี๊ยะที่แท้จริง การเล่นเปี๊ยะ : การส่งดนตรีจากดวงใจ
(การบรรเลงเพลงด้วยจิตวิญญาณที่รักในเสียงพิณเปี๊ยะ) 

นอกจากนี้พ่ออุ้ยแปง  โนจา ยังเป็นอาจารย์สอนดีดพิณเปี๊ยะที่วิทยาลัยนาฏศิลป์  จังหวัด
เชียงใหม่  ในปีพุทธศักราช 2528 และได้เสียชีวิตลงเมื่อปีพุทธศักราช 2537  

 

 
 
 
 
 
 

เราไปศึกษาประวัติ 
นักดีดพิณเปี๊ยะกันต่อนะครับ 


