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บทคดัย่อ 
บทความน้ีเขียนข้ึนเพ่ือน าเสนอวิธีการสร้างเสียงท่ีดีมีคุณภาพของเคร่ืองเป่าลมไม ้คือ คลาริเนท และแซกโซโฟน ซ่ึงเป็นเคร่ือง

ดนตรีท่ีมกันิยมใชอ้ยูใ่นวงดนตรีของโรงเรียนและมหาวิทยาลยั อาทิ วงโยธวาทิต วงคอมโบ  โดยเป็นวงดนตรีพ้ืนฐานท่ีนักเรียน นักศึกษา 
ตลอดจนผูท่ี้มีความสนใจทางดา้นดนตรีจะไดมี้โอกาสสัมผสั เรียนรู้ ฝึกหัด และฝึกฝนทกัษะดนตรี ฉะนั้นการท่ีนักดนตรีมีความรู้ในการ
ปรับแต่งวสัดุ อุปกรณ์ โดยเฉพาะลิ้น ซ่ึงถือเป็นอุปกรณ์ช้ินท่ีมีความส าคญัท่ีท าให้เสียงของเคร่ืองดนตรีมีคุณภาพดีไดน้ั้น จึงเป็นส่ิงท่ีส าคญั
มาก การปรับแต่งลิ้นนอกจากจะช่วยในเร่ืองคุณภาพเสียงแลว้ ยงัส่งผลถึงความยากง่ายขณะปฏิบติัเคร่ืองดนตรีดว้ย กล่าวคือ ถา้สามารถ
ปรับแต่งลิ้นไดเ้หมาะสมก็จะท าใหเ้ป่าง่าย ไม่หนกั ไม่เหน่ือย เป่าสนุกจนอยากเป่าไปเร่ือย ๆ ในทางกลบักนั หากเราปรับแต่งลิ้น (Reed) ไม่
เป็นและลิ้นท่ีใช้มีสภาพไม่เหมาะสมก็จะท าให้เป่ายาก เป่าหนัก เหน่ือย ไม่มีความสนุกในการเป่าจนอาจท าให้เลิกลม้ความตั้งใจท่ีจะฝึก
ปฏิบติัลงได ้ดงันั้นการปรับแต่งลิ้นจึงถือเป็นทกัษะท่ีส าคญัต่อผูท่ี้ตอ้งการเรียนรู้เก่ียวกบัดนตรี ซ่ึงบทความดงักล่าวจะน าเสนอถึงวิธีการ
ปรับแต่งลิ้น (Reed) อุปกรณ์ส าคญัท่ีเป็นแหล่งก าเนิดของเสียง จากการศึกษาและสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ กอรปกบัประสบการณ์ตรง
ของผูเ้ขียนท่ีเล่นและสอนเก่ียวกบัเคร่ืองเป่าลมไมช้นิดท่ีใชลิ้้นเด่ียวมากวา่ 10 ปี  
 

ค าส าคัญ :  ลิ้น  เคร่ืองเป่าลมไม ้ การปรับแต่งลิ้น 
 

Abstract 
 This article was written to present how to create a good sound quality of woodwind instruments, namely clarinet and 
saxophone, which are musical instruments that are commonly used in bands of schools and universities, such as marching band b ands, 
combos. They are basic bands that students, as well as those who are interested in music, basically have an opportunity to experience,  
learn, and practice musical skills. Therefore, the musicians must apply the knowledge to customize the materials, especially the reed, 
which is an important piece of equipment that makes the sound of the instrument good quality. Reed adjustment, in addition he lps with 
better sound quality, and also affects the difficulty while performing the instrument, that is, if the musicians are able to adjust the reed 
properly, it will make blowing task easier and more enjoyable. On the other hand, if they don’t adjust the reed properly, it will make 
blowing task difficult, they may get tired, or they may not have fun with it and finally, they may give up the intention to practice. 
Therefore, adjusting the reed is considered an important skill for those who want to learn the music. This article presents h ow to adjust the 
reed which is an important device that is the source of sound from studying and searching information from various sources, and together 
with the experience of the author playing and teaching about single tongue woodwind instruments for more than 10 years.  
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บทน า 
 การเรียนรู้ทางดา้นดนตรีมีความแตกต่างไปจากการเรียนรู้ในศาสตร์แขนงอ่ืนๆ ท่ีตอ้งให้ความส าคญัทั้งภาคทฤษฏีและ
ภาคปฏิบติัควบคู่กนั [1] โดยส่ิงส าคญัคือการมีความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองดนตรีเน่ืองจากเคร่ืองดนตรีถือเป็นส่ิงท่ีช่วยสร้างเสียงดนตรี 
ซ่ึงเคร่ืองดนตรีแต่ละประเภทนั้นให้เสียงและความรู้สึกท่ีแตกต่างกนั โดยเคร่ืองดนตรีในปัจจุบนัมีหลากหลายประเภทไมวา่จะ
เป็น เคร่ืองสาย เคร่ืองลมทองเหลือง เคร่ืองล่ิมน้ิว เคร่ืองกระทบ และเคร่ืองเป่าลมไม ้ซ่ึงในเคร่ืองเป่าลมไมน้ั้นจะมีล้ินเป็น
องคป์ระกอบส าคญัท่ีเป็นจุดก าเนิดของเสียง เสียงท่ีไดจ้ะมีคุณภาพหรือไม่นั้นข้ึนอยู่กบัล้ินเป็นส าคญั นกัดนตรีท่ีตอ้งการเรียนรู้
เคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองเป่าลมไมท่ี้ตอ้งมีล้ินเป็นส่วนประกอบจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีความรู้ มีทกัษะเก่ียวกบัการปรับแต่งล้ิน ซ่ึง
ในการปรับแต่งล้ิน (Reed) ไดน้ั้น นอกจากช่วยในเร่ืองคุณภาพเสียงแลว้ ยงัส่งผลถึงความยากง่ายขณะปฏิบติัเคร่ืองดนตรีดว้ย 
กล่าวคือถา้สามารถปรับแต่งล้ินไดเ้หมาะสมก็จะท าให้เป่าง่าย ไม่หนกั ไม่เหน่ือย เป่าสนุกจนอยากเป่าไปเร่ือย ๆ ในทางกลบักนั 
หากเราปรับแต่งล้ินไม่เป็นและล้ินท่ีใชมี้สภาพไม่เหมาะสมก็จะท าใหเ้ป่ายาก เป่าหนกั เหน่ือย ไม่มีความสนุกในการเป่าจนอาจท า
ใหเ้ลิกลม้ความตั้งใจท่ีจะฝึกปฏิบติัลงได ้บทความดงักล่าวจึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาเก่ียวกบัเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองเป่าลมไม ้
การปรับแต่งล้ินของเคร่ืองเป่าลมไมป้ระเภทท่ีใชล้ิ้น และน าเสนอวิธีการสร้างเสียงท่ีดีมีคุณภาพของเคร่ืองเป่าลมไมโ้ดยการสอน
เทคนิควิธีการในการปรับแต่งล้ิน เพ่ือให้นกัเรียน นกัศึกษา ตลอดจนผูท่ี้สนใจทางดนตรีไดน้ าไปเทคนิคและวิธีการดงักล่าวไป
ประยกุตใ์ชต้่อไป 
 

เคร่ืองเป่าลมไม้ (Wood Wind Instruments) 
 เคร่ืองดนตรีถือเป็นอุปกรณ์ในการสร้างเสียงดนตรีท่ีส าคญั ความแตกต่างของรูปร่าง ลกัษณะ วตัถุท่ีใชใ้นการท าเคร่ือง
ดนตรี และวิธีการท าให้เกิดเสียงจะก่อให้เกิดเสียงดนตรีท่ีแตกต่างกัน ให้อารมณ์แก่ผูฟั้งต่างกัน โดยในการแบ่งกลุ่มหรือจัด
ประเภทของเคร่ืองดนตรีนั้นอาจกระท าไดห้ลายรูปแบบ อาทิ จดัแบ่งตามรูปร่าง ลกัษณะ หรือวิธีการท าให้เกิดเสียง โดยการแบ่ง
ประเภทเคร่ืองดนตรีในปัจจุบนั แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดงัน้ี 1) ประเภทเคร่ืองสาย (String Instrument) เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีมีสาย
เป็นแหล่งก าเนิดเสียง โดยก าเนิดดว้ยการดีด อาทิ กีตา้ร์ (Guitar) ลูด (Lute) ฮาร์พ (Harp) เบส (Bass) เป็นตน้ และก าเนิดเสียงดว้ย
การสี อาทิ ไวโอลิน (Violin) วโิอลา (Viola) เชลโล (Cello) ดบัเบ้ิลเบส (Double Bass) เป็นตน้ ซ่ึงในบางคร้ังผูบ้รรเลงสามารถใช้
วธีิการใหก้ าเนิดเสียงของเคร่ืองดีดผา่นวธีิการสี หรือก าเนิดเสียงของเคร่ืองสีผ่านการดีดก็สามารถกระท าได ้2) ประเภทเคร่ืองลม
ทองเหลือง (Brass Instruments) เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีเกิดเสียงดว้ยการเป่าลมผ่านก าพวดท่ีมีลกัษณะเป็นรูปกรวย ไดแ้ก่ ทรัมเป็ต 
(Trumpet) คอร์เน็ต (Cornet) ฟลูเกิลฮอร์น (Flugelhorn) ทรอมโบน (Trombone) เฟรนซ์ฮอร์น (Frencehorn) ยูโฟเนียม 
(Euphonium) ทูบา (Tuba) เป็นตน้ 3) ประเภทเคร่ืองล่ิมน้ิว (Keyboard Instruments) เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีเกิดเสียงดว้ยการกดน้ิวลง
บนล่ิม อาทิ เปียโน (Piano) ออร์แกน (Organ) ฮาร์ปซิคอร์ด (Harpsichord) เป็นตน้ แต่ทวา่กลไกของเคร่ืองดนตรีแต่ละชนิดท าให้
เกิดเสียงดว้ยวิธีท่ีแตกต่างกนั 4) ประเภทเคร่ืองกระทบ (Percussion Instruments) เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีเกิดเสียงดว้ยการเคาะ การตี 
หรือวธีิการใดๆ ท่ีท าใหว้ตัถุกระทบกนัจนเกิดเป็นเสียง อาทิ ไซโลโฟน (Xylophone) ฉาบ (Cymbals) มาราคสั (Maracas) คาบาซา 
(Cabaza) กลองชุด (Drum set) เป็นตน้ และ 5) ประเภทเคร่ืองเป่าลมไม ้(Wood Wind Instruments) เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีเกิดเสียงดว้ย
การเป่าลมผ่านก าพวด (Mouthpiece) เช่น ฟลูท (Flute) พิกโคโล (Piccolo) แซกโซโฟน (Saxophon) คลาริเนต (Clarinet) โอโบ 
(Oboe) บาสซูน (Bassoon) เป็นตน้  [2 – 5]  
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 เคร่ืองเป่าลมไม ้(Wood Wind Instruments) เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีเขา้มายงัประเทศไทยในสมยัตน้กรุงรัตนโกสินทร์ (รัชกาล
ท่ี 4) อยูก่บัแตรวง (Brass Band) ซ่ึงใชส้ าหรับรับเสด็จฯ ประโคมในงานต่างๆ เช่น การแห่นาค แห่ศพ แห่เทียนพรรษา หรือการ
บรรเลงประโคมหนา้โรงภาพยนตร์ [6] 
จะเห็นไดว้า่เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีมีแหล่งก าเนิดเสียงดว้ยการเป่าลมผ่านก าพวด (Mouthpiece) โดยเคร่ืองเป่าลมไมจ้ะแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท ดงัน้ี  

1. เคร่ืองเป่าลมไมป้ระเภทท่ีไม่มีล้ิน หรือ ขลุ่ย เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีสามารถเกิดเสียงได ้2 ลกัษณะ คือ การเป่าลมผ่านรูเป่า 
โดยเป่าจากทางดา้นขา้งของตวัเคร่ือง ลกัษณะคลา้ยกบัขลุ่ยจีน ไดแ้ก่ ฟลูท (Flute) พิกโคโล (Piccolo) และอีกลกัษณะเป็นการเป่า
ลมเขา้จากส่วนปลายเคร่ือง คลา้ยการเป่าขลุ่ยเพียงออไทย ไดแ้ก่ ขลุ่ยริคอร์เดอร์   

2. เคร่ืองเป่าลมไมป้ระเภทท่ีมีล้ิน หรือ ป่ี เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีมีส่วนประกอบส าคญัคือล้ิน ท าหนา้ท่ีเป็นแหล่งก าเนิดเสียง 
โดยส่วนท่ีเป็นล้ินจะอยูต่รงปลายดา้นหน่ึงของตวัเคร่ือง เม่ือเป่าลมผ่านล้ินจะเกิดการสั่นสะเทือน แลว้ลมก็จะเขา้ไปในท่อซ่ึงท า
หนา้ท่ีเป็นตวัขยายเสียง จนออกไปยงัปากล าโพง [3]  ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่ 

  2.1 ป่ีชนิดล้ินคู่ (Double Reed) เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีมีลกัษณะเป็นทรงกรวย ยาว เป็นท่อ โดยบางชนิดเป็นท่อ
ตรง บางชนิดคดโคง้ไปมา ขนาดเลก็ใหญ่แตกต่างกนัตามชนิดของเคร่ืองดนตรี ในการเล่นเคร่ืองชนิดน้ีจะใชมื้อทั้งสองกดคียเ์พ่ือ
บงัคบัเสียง โดยจะมีล้ินเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัของแหล่งก าเนิดเสียง ล้ินจะมีลกัษณะเป็นไมบ้างๆ ประกบกนั 2 ช้ิน โดยมีท่อ
เหล็กตรงกลางแลว้ใชด้า้ยพนัเพ่ือยึดให้ไมท้ั้งสองประกบกนั โดยเคร่ืองดนตรีท่ีใชล้ิ้นคู่ ไดแ้ก่ โอโบ (Oboe) บาสซูน (Bassoon) 
คอร์แองเกล (Core Anglais)  

 

 
 

Figure 4 Double Reed [7] 
 

 

 

Figure 1 Oboe [8] 
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Figure 2 Bassoon [9] 

 

 
 

Figure 3 Core Anglais [10] 

 

2.2 ป่ีชนิดล้ินเดียว (Single Reed) เคร่ืองดนตรีท่ีมีลกัษณะเป็นทรงกรวย ยาว เป็นท่อ โดยบางชนิดเป็นท่อตรง บางชนิด
คดโคง้ไปมา ขนาดเล็กใหญ่แตกต่างกนัตามชนิดของเคร่ืองดนตรี ในการเล่นเคร่ืองชนิดน้ีจะใชมื้อทั้งสองกดคียเ์พ่ือบงัคบัเสียง 
โดยจะมีล้ินเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัของแหล่งก าเนิดเสียง ล้ินจะมีลกัษณะเป็นแผ่นไมบ้างๆ คลา้ยไมต้กัไอศกรีม ประกบอยูก่บั
ก าพวด โดยมีสายรัดเป็นตวัยดึระหวา่งก าพวดกบัล้ิน โดยเคร่ืองดนตรีท่ีใชล้ิ้นเดียว ไดแ้ก่ แซกโซโฟน (Saxophon) และคลาริเนต 
(Clarinet)  
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Figure 7 Single reed [11] 

 

 
 

Figure 5 Saxophone [12] 
 

 
  

Figure 6 Clarinet [13] 
(Bb bass clarinet, basset horn (in F with telltale low C extension), A clarinet, Bb clarinet, C clarinet, Eb clarinet) 
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ลิน้แซกโซโฟน (Saxophon) และลิน้คลาริเนต (Clarinet) 
 ล้ินถือเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัของแซกโซโฟน (Saxophon) และคลาริเนต (Clarinet) เพราะล้ินท าหนา้ท่ีสั่นสะเทือน
จนท าให้เกิดเสียงข้ึน และเสียงท่ีเกิดข้ึนมาจะถูกควบคุมให้กลายเป็นเสียงโนต้ต่างๆ โดยเสียงท่ีเกิดข้ึนตอ้งเป็นเสียงท่ีมีคุณภาพ 
โดยคุณภาพของเสียง (Tone Quality) ถือเป็นองคป์ระกอบหลกัท่ีส าคญัท่ีนกัดนตรีตอ้งค านึงถึง เพื่อให้เสียงท่ีไดมี้ความไพเราะ 
[14] เป็นไปตามความตอ้งการและสามารถสะทอ้นถึงอารมณ์ตามท่ีผูบ้รรเลงตอ้งการ ซ่ึงองคป์ระกอบของเสียงท่ีมีคุณภาพนั้นเกิด
ข้ึนมาจากหลายปัจจยั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ล้ิน ซ่ึงเป็นตวัก าเนิดเสียงจะตอ้งมีลกัษณะท่ีถูกตอ้ง เหมาะสม และพร้อมใชง้านอยูเ่สมอ 
 ล้ินถูกผลิตข้ึนจากพืชท่ีรู้จกักนัในช่ือทางพฤกษศาสตร์วา่ Arundo donax หรือท่ีคนไทยรู้จกักนัในช่ือ ตน้ออ้ โดยพืชชนิด
น้ีมีหลากหลายสายพนัธ์ุ และเติบโตไดใ้นหลายประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา  ฝร่ังเศส เม็กซิโก อเมริกาใต ้แอฟริกาเหนือ อิตาลี 
สเปน และบางประเทศในแถบเอเชีย ซ่ึงปัจจุบนัในประเทศไทยเองก็ไดมี้ผูน้ าเขา้พืชชนิดดงักล่าวเขา้มาปลูก แต่ทวา่สายพนัธ์ุท่ี
นิยมน ามาใชท้ าล้ินมกัมาจากประเทศในพ้ืนท่ีแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน  
  

 
 

Figure 8 Arundo donax [15] 

 

ส่วนประกอบของลิน้ 
 ล้ินจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยยดึเสน้แบ่งตรงกลาง (Shoulder) เป็นหลกั ส่วนแรกเป็นส่วนหนาอยูใ่ตเ้สน้ shoulder จะ
ยงัคงมีพ้ืนผิวเปลือกของตน้ออ้ติดอยู ่ประกอบดว้ยส่วน stock (bark) และ heel ซ่ึงส่วนน้ีท าหนา้ท่ีเป็นหนา้ประกบ โดยประกอบ
กบัก าพวด ดงันั้นหนา้ประกบตอ้งเรียบเสมอเท่ากนั และใชเ้ป็นส่วนท่ีรัดสายคาดล้ิน (Ligatura) ส่วนท่ีสองอยูเ่หนือเสน้ shoulder 
ส่วนน้ีจะมีจุดท่ีส าคญัหลายจุดท่ีใชใ้นการสร้างเสียงเพราะเป็นส่วนท่ีสัน่สะเทือน เช่น จุดเนินกลาง (Vamp) จุดศูนยก์ลาง (Heart) 
จุดปลายล้ิน (Tip) เป็นตน้  
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Figure 9 component of reed [15] 

 

 คุณสมบติัของล้ินท่ีดีนั้น ส่วนบนของล้ินควรท่ีจะมีความยาวกวา่ส่วนล่าง ทั้งน้ีเพราะส่วนบนเป็นส่วนท่ีสั่นสะเทือน ไม้
ออ้ท่ีใชท้ าล้ินตอ้งไม่อ่อนหรือแก่เกินไป โดยสงัเกตจากสีของล้ิน ส่วนบนของล้ินควรเป็นสีเหลืองทอง ไม่ควรเป็นสีน ้ าตาลเพราะ
ไมอ้อ้แก่เกินไป ส่วนล่างควรเป็นสีขาวหรือสีครีม นอกจากสีของไมค้วรสังเกตดูลายของไมด้ว้ยวา่เป็นเส้นตรงคู่ขนานกนัตลอด 
ไม่ควรเลือกล้ินท่ีลายไมห้นา บางไม่เท่ากนัจะท าให้ความหนา บางของล้ินไม่เท่ากนั ส าหรับการเลือกล้ินถา้ผูบ้รรเลงตอ้งการล้ิน
รูปตวัย ู(U) หรือรูปตวัว ี(V) ก็ใหส่้องดูกบัแสงไฟและใหส้งัเกตดูบริเวณ heart จะมีลกัษณะคลา้ยตวัยแูละตวัวีและเลือกตามความ
ตอ้งการ ในกรณีท่ีล้ินท่ีเป่าเป็นล้ินท่ีอ่อนเกินไปก็ให้แกไ้ขเบ้ืองตน้ โดยการวางล้ินให้ปลายล้ินอยู่เหนือหรือเลยปลายก าพวด
เลก็นอ้ย และถา้ล้ินท่ีเป่าแขง็เกินไป ใหแ้กไ้ขโดยการวางล้ินใหป้ลายล้ินอยูใ่ตห้รือต ่ากวา่ปลายก าพวดเล็กนอ้ย ก็จะสามารถแกไ้ข
ปัญหาไดใ้นเบ้ืองตน้ [16] ซ่ึงในการท่ีผูบ้รรเลงจะน าล้ินมาใชน้ั้น จะตอ้งมีการเตรียมล้ิน เช่น ตรวจสอบความเรียบ ความแข็ง 
ความอ่อน ล้ินตอ้งไม่แตกหักเสียหายไม่ฉีกขาด เม่ือล้ินมีสภาพท่ีสมบูรณ์แลว้นั้น ก่อนน ามาใชค้วรน าไปแช่น ้ าให้ล้ินมีความ
ยดืหยุน่ ประมาณ 5 – 10 นาที จากนั้นก็สามารถน าล้ินไปใชง้านไดต้ามปกติ แต่หากพบปัญหาในการสร้างเสียงท่ีมีคุณภาพ เช่น มี
เสียงห่ึง เสียงพล่า หรือรู้สึกวา่เสียงมีความผิดปกติ ใหผู้บ้รรเลงตั้งขอ้สงัเกตวา่ความผิดปกตินั้นอาจเกิดข้ึนจากล้ินเป็นล าดบัแรก 
  

การปรับแต่งลิน้ 
 การปรับแต่งล้ินถือเป็นทกัษะขั้นพ้ืนฐานท่ีส าคญัของผูบ้รรเลง เพราะล้ินเป็นส่วนประกอบของเคร่ืองดนตรีท่ีถูกน ามาใช้
อยูเ่ป็นประจ า และมีโอกาสช ารุดเสียหายไดง่้าย โดยเคร่ืองมือส าหรับการปรับแต่งล้ิน ประกอบดว้ย มีดตดัล้ิน กระดาษทราย หิน
ลบัคมมีด ท่ีตดัขอบล้ิน (Reed clipper) ท่ีเก็บล้ิน แผน่กระจกส าหรับวางล้ินเพ่ือปรับแต่ง ตะไบ  
 
 



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
 9 (January - April) 156  - 165  (2019)       Vol. 9, No. 1 

163 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 1)  มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2562 

 
 

Figure 10 Figure 10 Basic Equipment for adjusting reeds [15]  

 
ในการปรับแต่งล้ินนั้นล าดบัแรกผูบ้รรเลงตอ้งฟังเสียงท่ีออกมาวา่ผิดปกติหรือไม่ อยา่งไร จากนั้นก็ให้ท าการปรับแต่ง

ล้ิน โดยกระท าการบางอยา่งลงไปยงัต าแหน่งของล้ินโดยดูจากภาพประกอบและค าอธิบายดงัน้ี 

 
Figure 11 Part of the Reed [15] 

 
 กรณีเสียงห่ึง พร่า ลกัษณะดงักล่าวน่าจะเกิดจากปลายล้ินบางเกินไป วิธีแกไ้ขคือใชต้ดัขอบล้ิน (Reed clipper) ตดัเล็ม
ปลายล้ินเลก็นอ้ย บริเวณต าแหน่ง T แลว้น ามาทดลองเป่าดูจนกวา่เสียงห่ึง พร่าจะหายไป 
 กรณีปลายล้ินบริเวณต าแหน่ง T หนาหรือแขง็เกินไป ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากการแกไ้ขกรณีเสียงห่ึง พร่า หรืออาจเกิดจาก
การท่ีล้ินไม่เคยถูกใชง้าน วิธีแกไ้ขคือ ให้น าล้ินถูกบักระดาษทรายโดยวางหนา้ประกบลงบนกระดาษทราย แลว้ใชน้ิ้วมือสองน้ิว
กดไปท่ีบริเวณ 3 และ 8 แลว้ถูกบักระดาษทรายในทิศทางเดียวกนั โดยในการถูนั้นควรท าทีละเล็กทีละน้อยสลบักบัการน ามา
ทดลองเป่าดู ท าจนกวา่ล้ินจะสามารถใชง้านไดดี้ 
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 กรณีเสียงทึบไม่ใส เป่าเสียงเบายาก รวมไปถึงให้แกไ้ขบริเวณ T และ 2 ดว้ยการใชต้ะไบถู ให้ทั้งสองขา้งมีความหนาท่ี
สมดุลและมีความบางเหมาะสมกบัการสร้างเสียง โดยในการถูนั้นควรท าทีละเล็กทีละน้อยสลบักบัการน ามาทดลองเป่าดู ท า
จนกวา่ล้ินจะสามารถใชง้านไดดี้ 
 กรณีเสียงสูง หวดี แหลม ไม่นุ่มเท่าท่ีควร การแกไ้ขคือ ให้ใชต้ะไบถูบริเวณ 2 ให้ทั้งสองขา้งมีความหนาท่ีสมดุลและมี
ความบางเหมาะสมกบัการสร้างเสียง โดยในการถูนั้นควรท าทีละเล็กทีละน้อยสลบักบัการน ามาทดลองเป่าดู ท าจนกว่าล้ินจะ
สามารถใชง้านไดดี้ 
 กรณีเสียงสูง คุณภาพเสียงไม่ดีเท่าท่ีควร คือ เสียงตีบไม่กวา้งเหมือนช่วงเสียงต ่า การแกไ้ขใหน้ าตะไบถูบริเวณ 3 โดยใน
การถูนั้นควรท าทีละเลก็ทีละนอ้ยสลบักบัการน ามาทดลองเป่าดู ท าจนกวา่ล้ินจะสามารถใชง้านไดดี้ 
 กรณีเสียงไม่กอ้งกงัวาน ลกัษณะดงักล่าวอาจเกิดจากบริเวณดา้นประกบ ถูกบักระดาษทรายโดยวางหนา้ประกบลงบน
กระดาษทราย แลว้ใชน้ิ้วมือสองน้ิวกดไปท่ีบริเวณ 4 และ 8 เพ่ือให้ช่องวา่งระหวา่งปลายล้ินและก าพวดแคบลง โดยในการถูนั้น
ควรท าทีละเลก็ทีละนอ้ยสลบักบัการน ามาทดลองเป่าดู ท าจนกวา่ล้ินจะสามารถใชง้านไดดี้ 
 หากท าการปรับแต่งล้ินแลว้แต่ยงัเป่ายาก เสียงยงัไม่มีคุณภาพนั้น อาจเกิดปัญหาบริเวณ 3 4 5 6 ให้แกไ้ขดว้ยการใชมี้ด
ตดัล้ินขดูล้ินบริเวณดงักล่าวใหบ้างลง น ามาทดลองเป่าดูและท าจนกวา่ล้ินจะสามารถใชง้านไดดี้ 
 โดยจะเห็นไดว้า่การปรับแต่งล้ินเป็นเร่ืองละเอียดอ่อน ตอ้งกระท าดว้ยความระมดัระวงั และค่อยๆ ปรับแต่งล้ินทีละนอ้ย
แลว้น ามาทดลองเป่าจนกระทัง่แน่ใจวา่ล้ินยงัไม่สมบูรณ์ดีพอ จึงน ามาปรับแต่งใหม่ ห้ามปรับแต่งทีละมากๆ เพราะอาจจะท าให้
ล้ินเกิดความเสียหายจนไม่สามารถน ามาใชง้านได ้อีกทั้งในการปรับแต่งล้ินผูท่ี้สนใจเรียนรู้ตอ้งฝึกฝนอยูเ่สมอเพ่ือให้เกิดความ
ช านาญ 
 

สรุป 
เคร่ืองดนตรีถือเป็นอุปกรณ์ในการสร้างเสียงดนตรีท่ีส าคญั ความแตกต่างของรูปร่าง ลกัษณะ วตัถุท่ีใชใ้นการท าเคร่ือง

ดนตรี และวธีิการท าใหเ้กิดเสียงจะก่อใหเ้กิดเสียงดนตรีท่ีแตกต่างกนั ส่ือใหเ้ห็นถึงอารมณ์และความรู้สึกท่ีแตกต่างกนั โดยในการ
แบ่งประเภทของเคร่ืองดนตรีนั้นสามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ไดแ้ก่ (1) ประเภทเคร่ืองสาย (String Instrument) ก าเนิดเสียง
ดว้ยการดีด และสี (2) ประเภทเคร่ืองลมทองเหลือง (Brass Instruments) ก าเนิดเสียงดว้ยการเป่า เช่นเดียวกบั (3) ประเภทเคร่ืองเป่า
ลมไม ้(Wood Wind Instruments) ท่ีก าเนิดเสียงดว้ยการเป่าลมผ่านก าพวด (Mouthpiece) เช่นกนั (4) ประเภทเคร่ืองล่ิมน้ิว 
(Keyboard Instruments) ก าเนิดเสียงดว้ยการกดน้ิวลงบนล่ิม และ (5) ประเภทเคร่ืองกระทบ (Percussion Instruments) ก าเนิดเสียง
ดว้ยการเคาะ การตี หรือวิธีการใดๆ ท่ีท าให้วตัถุกระทบกนัจนเกิดเป็นเสียง ซ่ึงเคร่ืองดนตรีเคร่ืองเป่าลมไมอ้ย่างแซกโซโฟน 
(Saxophon) และคลาริเนต (Clarinet) มีล้ินเดียวเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัในการให้ก าเนิดของเสียง หากล้ินมีคุณภาพดีก็จะสามารถ
ก่อให้เกิดเสียงท่ีมีคุณภาพได ้ในทางกลบักนัหากล้ินมีปัญหาก็จะส่งผลต่อเสียง เช่น มีเสียงห่ึง เสียงพล่า หรือรู้สึกวา่เสียงมีความ
ผิดปกติ ดงันั้นผูบ้รรเลงตอ้งมีทกัษะในการปรับแต่งล้ิน โดยการปรับแต่งล้ินกระท าไดห้ลายวธีิ อาทิ การถดูว้ยกระดาษทราย การถู
ดว้ยตะไบ การขดูดว้ยมีด เพ่ือปรับแต่งล้ินใหส้ามารถใชง้าน ซ่ึงทกัษะเหล่าน้ีเป็นทกัษะขั้นพ้ืนฐานของนกัดนตรีท่ีควรตอ้งมี 
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