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บทคดัย่อ 
การสอนการดูแลรักษาเคร่ืองลมทองเหลืองเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีครูผูส้อนจะตอ้งถ่ายทอดความรู้ให้กบัผูเ้รียนท่ีเขา้รับฝึกปฏิบติัเคร่ือง

ดนตรีทุกคนเพ่ือเป็นการป้องกนัความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัเคร่ืองดนตรีในการสอนผูส้อนจะสอนใหผู้เ้รียนตระหนกัถึงความส าคญัของ
การดูแลรักษาสอนใหรู้้จกัส่วนประกอบต่างๆ ของเคร่ืองดนตรี  สอนให้รู้จกัวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีตอ้งน ามาใชใ้นการดูแลรักษาสอนวิธีการ
ดูแลรักษาส่วนประกอบต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในของเคร่ืองดนตรีรวมถึงกล่องใส่เคร่ืองดนตรี ใชว้ิธีสอนแบบบรรยาย  สาธิตและให้
ผูเ้รียนปฏิบติัตามท าการประเมินผลจากการปฏิบติัและใหค้  าชมเชยเพื่อสร้างแรงจูงใจในการดูแลรักษาเคร่ืองดนตรีในคร้ังต่อๆ ไป 
 

ค าส าคัญ : การดูแลรักษาเคร่ืองลมทองเหลือง  อุปกรณ์ท าความสะอาดเคร่ืองลมทองเหลือง   เคร่ืองลมทองเหลือง 
 

Abstract 
 Instruction of maintaining brass instruments is necessary for instructors to deliver the knowledge to every students taking 
musical skill practice in order to prevent damage that might occurs with the musical instruments. In classroom, the instructo rs will teach 
the learners to be aware of importance of caring and maintaining brass instruments, know elements of certain musical instruments, know 
which part needs to be taken care of and maintained, understand methods of how to maintain each part and element thoroughly, including 
their cases. Instructional method employs lecture, demonstration, and skill practice respectively. Learning evaluation is focused o n the 
result of practice, as well as encouraging the learners to motivate them for further practice of maintaining other musical i nstruments 
thereafter.  
 

Keywords :  maintaining brass instruments, cleaning equipment for brass instruments, brass instruments 
 

บทน า 
เคร่ืองดนตรี (Music Instruments) เสียงของเคร่ืองดนตรีแต่ละชนิดมีความแตกต่างกนัออกไป แต่สามารถจดัเป็นประเภทใหญ่ 

ๆ ตามลกัษณะของเสียงท่ีคลา้ยคลึงกนัและลกัษณะของเคร่ืองมือ [1]  สามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได ้5 ประเภทคือ 
1. เคร่ืองสาย (String  Instruments) เคร่ืองดนตรีประเภทน้ีมีสายเป็นองคป์ระกอบหลกัท่ีจะท าใหเ้กิดเสียง และมีตวัซอ

หรือตวัเคร่ืองท าดว้ยไมท้ าหนา้ท่ีเป็นตวัขยายเสียง[2]  เช่น ไวโอลิน วโิอล่า ฮาร์พ  กีตาร์  เป็นตน้ 
2. เคร่ืองลมไม ้(Woodwind  Instruments) เคร่ืองดนตรีประเภทน้ีสามารถแบ่งอยา่งกวา้ง ๆ ได ้2 ประเภทคือประเภท

ขลุ่ย ซ่ึงท าใหเ้กิดเสียงโดยการเป่าลมผา่นช่องลมและประเภทป่ี เคร่ืองประเภทน้ีจะท าใหเ้กิดเสียงโดยการเป่าลมผา่นล้ิน  แตเ่ดิม
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ตวัเคร่ืองท าดว้ยไมแ้ต่ปัจจุบนัท าดว้ยวสัดุอ่ืน ๆ [1] เช่นทองเหลืองชุบแลคเกอร์ นิกเก้ิลหรือชุบเงิน เป็นตน้ เช่น ฟลูต คลาริเน็ต 
แซกโซโฟน เป็นตน้ 

3. เคร่ืองลมทองเหลือง (Brass  Instruments) เคร่ืองดนตรีประเภทน้ีท าใหเ้กิดเสียงโดยเป่าลมผา่นก าพวดหรือปากเป่า  
ตวัเคร่ืองท าดว้ยทองเหลืองชุบแลคเกอร์  นิกเก้ิล  ชุบเงิน หรือสีอ่ืน ๆ ได ้ เช่น ทรัมเป็ต  ทรอมโบน  ทูบา  เป็นตน้ 

4. เคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองล่ิมน้ิวหรือคียบ์อร์ด (Keyboard  Instruments) เคร่ืองดนตรีประเภทน้ีจะมีล่ิมน้ิวส าหรับ
กดท าใหเ้ปล่ียนระดบัเสียง เช่น อพัไรทเ์ปียโน  เปียโนไฟฟ้า  แอคคอร์เดียน เป็นตน้ 

5. เคร่ืองตี (Percussion  Instruments) เคร่ืองดนตรีประเภทน้ีจะใหเ้กิดเสียงดว้ยการตี การเคาะ หรือการเขยา่  วสัดุท่ีท า
อาจเป็นไม ้ เหลก็ ทองเหลือง หนงัสตัว ์หรือวสัดุสงัเคราะห์ เช่น กลองใหญ่ กลองทิมปานี ไซโลโฟน ฉาบ เป็นตน้ 

จากบทความท่ีกล่าวมาขา้งตน้  จะเห็นไดว้่าเคร่ืองดนตรีแต่ละชนิดท าดว้ยวสัดุท่ีแตกต่างกนัไป หรือในชนิดเดียวกนั      
ก็ตาม  ช้ินส่วนหรืออุปกรณ์แต่ละช้ินก็อาจท าจากวสัดุท่ีแตกต่างกนัดว้ย จึงท าให้การดูแลรักษามีความแตกต่างกนั ในบทความน้ี
ผูเ้ขียนจะขอกล่าวถึงการดูแลรักษาเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองลมทองเหลืองซ่ึงเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีมีความบอบบาง  และเส่ียงต่อ
การเกิดความเสียหายไดง่้ายถา้ไม่ไดรั้บการดูแลรักษาใหถู้กวธีิ 

 

เคร่ืองลมทองเหลอืง 

เคร่ืองลมทองเหลือง  ตวัเคร่ืองประกอบดว้ยท่อลมท่ีท าดว้ยโลหะขนาดต่าง ๆ กนั  การเกิดเสียงเกิดจากการเป่าลมให้เกิด
การสั่นสะเทือนท่ีริมฝีปากของผูเ้ล่น ผ่านเขา้ไปยงัปากเป่า (Mouthpiece)  การเป่าเคร่ืองลมทองเหลืองจึงข้ึนอยู่กบัริมฝีปากเป็น
ส าคญั  เคร่ืองดนตรีในกลุ่มเคร่ืองลมทองเหลืองท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัมีดงัน้ี 

1.  เฟรนช์ฮอร์น (French horn)  รูปร่างของเฟรนช์ฮอร์นเป็นท่อลมทองเหลืองขดเป็นวง  ท่อลมส่วนปลายท่ีติดกับ
ก าพวดรูปกรวยจะมีเสน้ผา่ศูนยก์ลาง ¼ น้ิว และจะค่อย ๆ โตข้ึนจนมีเสน้ผา่ศูนยก์ลาง 3 น้ิว และผายออกเป็นปากล าโพงท่ีมีขนาด
เสน้ผา่ศูนยก์ลาง 12 น้ิว ถา้ยดืท่อลมออกจะมีความยาวถึง 17 ฟตุ [2] การวางท่อของเฟรนช์ฮอร์นจะมีการวางท่อท่ีชิดและซอ้นกนั 
เปล่ียนระดบัเสียงดว้ยระบบลูกสูบแบบหมุน จึงท าใหก้ารท าความสะอาดท าไดโ้ดยยากและน ้ ามนัท่ีใชจ้ะแตกต่างไปจากเคร่ืองใน
กลุ่มเดียวกนั 

2.  ทรัมเป็ต  (Trumpet)  ทรัมเป็ตเป็นแตรท่ีมีท่อลมรูปทรงกระบอก  ขนาดของท่อลมมีเส้นผ่าศูนยป์ระมาณ 3/8 น้ิว  
และค่อย ๆ บานออกในระยะประมาณ 1 ½ ฟตุ จนเป็นปากล าโพงมีเสน้ผา่ศูนยก์ลาง 4 น้ิว[2]  มีลูกสูบแบบดนัเพื่อใชบ้งัคบัเสียง 3 
อนั  (3 Valve)  อยูต่รงกลางล าตวั  เปล่ียนระดบัเสียงโดยใชน้ิ้วบงัคบัลูกสูบทั้งสามโดยการกดลงหรือผ่อนข้ึนเป็นแนวตั้งเกิดเสียง
โดยการเป่าลมผ่านก าพวด (Mouthpiece)  ทรัมเป็ตมีการจดัวางท่อลมท่ีไม่สลบัซบัซอ้นง่ายต่อการท าความสะอาดแต่ก็มีอุปกรณ์
บางอยา่งท่ีตอ้งคอยระวงัเป็นพิเศษ เช่นลูกสูบ  ก าพวดเป็นตน้ 
 3.  คอร์เน็ต  (Cornet)  คอร์เน็ต มีลกัษณะของตวัเคร่ืองคลา้ยกบัทรัมเป็ต  แต่ล าตวัสั้นกวา่ คุณภาพของเสียงมีความ
นุ่มนวล  กลมกล่อม  แต่ความสดใสของเสียงนอ้ยกวา่ทรัมเป็ต  การดูแลรักษามีวธีิการเช่นเดียวกบัทรัมเป็ต 

4.  ทรอมโบน (Trombone) ลกัษณะของทรอมโบนประกอบดว้ยท่อลมขนาดยาวงอโคง้สองคร้ัง  สองในสามของความ
ยาวของท่อลมน้ีตั้งแต่ก าพวดจะเป็นท่อลมทรงกระบอก   ส่วนความยาวท่ีเหลือจะค่อย ๆ บานออกเป็นปากล าโพง  ส่วนท่ีใกลก้บั
ก าพวดจะมีท่อลมทรงกระบอกเป็นท่อลมสองชั้นสวมกนัไวใ้นลกัษณะรูปตวั U  เล่ือนเขา้-ออก เพื่อเปล่ียนระดบัเสียง  เม่ือเล่ือน
ออกจะมีความยาวประมาณ 9 ฟตุ  แต่เม่ือเล่ือนเขา้ จะเหลือเพียง 3 ฟตุเศษ  จากลกัษณะดงักล่าวทรอมโบนมีการจดัวางท่อลมท่ีไม่
ซบัซอ้นจึงเป็นเคร่ืองท่ีดูแลและท าความสะอาดง่าย แต่ก็มีอุปกรณ์บางช้ินท่ีตอ้งระวงัเป็นพิเศษคือตวัของคนัชกัทั้งกา้นดา้นในและ
ท่อลมดา้นนอกเพราะถา้ไม่ระวงัอาจท าใหค้ดและไม่สามารเล่ือนเขา้ออกได ้
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5.  ฟลูเกิลฮอร์น  (Flugelhorn)  เป็นเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองเป่าทองเหลืองเช่นเดียวกบัทรัมเป็ต  มีลกัษณะคลา้ยกบั
แตรบิวเกิล  มี 3 ลูกสูบ  ท่อลมกลวงเป็นรูปกรวย ปลายบานเป็นล าโพงรูปร่างค่อนขา้งจะใหญ่กวา่คอร์เน็ต  ลกัษณะของเสียงจะ
คลา้ยกบัฮอร์น  แต่มีความหา้วมากกวา่ฮอร์น  การดูแลรักษากระท าเช่นเดียวกบัทรัมเป็ต 
 6.  ยโูฟเนียม  (Euphonium)  ลกัษณะของยโูฟเนียมตวัเคร่ืองจะมีขนาดใหญ่กว่าฟลูเกิลฮอร์น มีลูกสูบ 3-4 สูบ ก าพวด
เป็นรูปถว้ย ท่อลมขดโคง้ และค่อย ๆ บานปลายเป็นล าโพงแหงนข้ึนดา้นบน  มีการวางท่อลมท่ีไม่ซบัซอ้น การดูแลรักษากระท า
เช่นเดียวกบัเคร่ืองทรัมเป็ต 
 7.  ทูบา  (Tuba)  มีลกัษณะคลา้ยกบัยโูฟเนียม แต่มีขนาดใหญ่กวา่มีความยาวตั้งแต่ 9, 12, 14, 16 และ 18 ฟุต  ส่วนกลาง
ล าตวัติดลูกสูบเพื่อเปล่ียนระดบัเสียง 3-4 อนั  เสียงของทูบาต ่า ลึก นุ่มนวล ไม่แตกพร่า  เสียงต ่ามาก  ปกติทูบาท าหนา้ท่ีเป็นแนว
เบสใหแ้ก่กลุ่มเคร่ืองลมทองเหลือง  การดูแลรักษาเช่นเดียวกบัเคร่ืองทรัมเป็ต 
 8.  ซูซาโฟน  (Sousaphone)  เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีมีท่อลมขนาดใหญ่ ขดโคง้เป็นวงกลมขนาดใหญ่  ปากล าโพงแหงนข้ึน
ดา้นบน มีลูกสูบเพื่อเปล่ียนระดบัเสียง 3 อนั  ในการบรรเลงผูบ้รรเลงจะตอ้งน าเคร่ืองมาสวมเขา้กบัล าตวัแลว้คา้งไวท่ี้บ่าดา้นซา้ย 
ซูซาโฟนไดถู้กประดิษฐข้ึ์นเพ่ือใชแ้ทนทูบา  เพ่ือใหง่้ายแก่การเดินสนาม  เสียงของซูซาโฟน มีเสียงแบบเดียวกบัทูบา  จึงใชแ้ทน
กนัได ้ ส่วนการดูแลรักษากระท าเช่นเดียวกบัเคร่ืองทรัมเป็ต 
 

ความส าคญัของการดูแลรักษาเคร่ืองดนตรี 
 เคร่ืองดนตรีถือว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัท่ีสุดของนักดนตรี การมีเคร่ืองดนตรีท่ีสมบูรณ์จะช่วยให้การบรรเลงออกมา
สมบูรณ์ท่ีสุดซ่ึงความสมบูรณ์ของเคร่ืองเป็นผลมาจากการดูแลรักษาท่ีดี   การดูแลรักษาเคร่ืองดนตรีจะช่วยให้เคร่ืองมีความพร้อม
ท่ีจะใชบ้รรเลงไดโ้ดยฉับพลนั[3]เคร่ืองมีอายกุารใชง้านท่ียาวนานเคร่ืองมีความสวยงาม สะอาดตาน่าหยิบ น่าจบัน่าน าไปปฏิบติั
ไม่ส่งผลกระทบกบัสุขภาพ[4]  และท าให้คุณภาพของเสียงมีความเท่ียงตรงตามมาตรฐานของเคร่ืองตลอดอายกุารใชง้านดงันั้น
การดูแลรักษาเคร่ืองใหมี้สภาพใหม่และสมบูรณ์อยูต่ลอดเวลาจึงเป็นเร่ืองท่ีนกัดนตรีทุกคนควรกระท าอยา่งสม ่าเสมอไม่วา่จะก่อน
การบรรเลง  หลงัจากการบรรเลง  หรือการเก็บไวโ้ดยไม่ไดน้ าออกมาบรรเลงก็ตามก็ยงัตอ้งน าออกมาดูแลรักษาเช่นเดียวกนั 
 

ส่วนประกอบของเคร่ืองลมทองเหลอืง 
 เคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองลมทองเหลืองแต่ละชนิดมีรูปร่างลกัษณะท่ีแตกต่างกนับา้งคลา้ยกนับา้งและมีส่วนประกอบ
หลกั ๆ เหมือนกนั  สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. ก าพวดหรือปากเป่า  (Mouthpiece)  ลกัษณะของปากเป่าส่วนบนสุดจะเป็นรูปถว้ยเจาะรูให้ลมผ่านเขา้ตวัเคร่ือง  รู
ของลมจะมีขนาดเล็กและขยายใหญ่จนสุดส่วนปลายของปากเป่าขนาดของปากเป่าจะเล็กหรือใหญ่ข้ึนอยูก่บัขนาดของตวัเคร่ือง 
แต่ละชนิด 

2. ท่อลม  เคร่ืองลมทองเหลืองทุกชนิดมีท่อลมเป็นทรงกลมมีขนาดเลก็ กลาง และใหญ่อยูใ่นเคร่ืองตวัเดียวกนั ท่อลม
ขดโคง้ไปมาส่วนปลายบานออกเป็นปากล าโพง 

3. ท่อเทียบเสียง  เคร่ืองดนตรีทุกชนิดจะมีท่อไวส้ าหรับเทียบเสียงหรือตั้งเสียงให้ตรงกบัระดบัเสียงท่ีตอ้งการ โดย
การเล่ือนท่อเขา้ - ออก ในกรณีท่ีเสียงของเคร่ืองสูงใหแ้กด้ว้ยการดึงท่อเทียบเสียงออก  นัน่ก็คือการท าให้ตวัเคร่ืองมีความยาวมาก
ข้ึนจะท าใหเ้สียงต ่าลง และในกรณีท่ีเสียงของเคร่ืองต ่า ใหแ้กด้ว้ยการดนัท่อเขา้  นัน่ก็คือการท าให้ตวัเคร่ืองมีความยาวของเคร่ือง
สั้นลงก็จะท าใหเ้สียงสูงข้ึน 

4. คนัชกัทรอมโบน  เป็นส่วนประกอบหลกัเฉพาะเคร่ืองทรอมโบน มีไวส้ าหรับการเปล่ียนระดบัเสียง  ซ่ึงถือวา่เป็น
ช้ินส่วนท่ีส าคญัและตอ้งระวงัเป็นพิเศษเพราะถา้คนัชกัเกิดการคด จะท าใหไ้ม่สามารถเล่ือนเปล่ียนระดบัเสียงได ้
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5. ลูกสูบ   เคร่ืองลมทองเหลืองมีลูกสูบอยูด่ว้ยกนั 2 แบบ คือ ลูกสูบแบบดนั  และลูกสูบแบบหมุน  ลูกสูบแบบดนั
นิยมใชก้บัเคร่ืองทรัมเป็ต  คอร์เน็ต บาริโทน ยโูพเนียม ทูบา ซูซาโฟน  ส่วนลูกสูบแบบหมุน  ใชก้บัเคร่ืองเฟรนชฮ์อร์น ทรัมเป็ต เป็นตน้ 

 

วสัดุอุปกรณ์ท าความสะอาดเคร่ืองลมทองเหลอืง 
 วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการดูแลและท าความสะอาดเคร่ืองลมทองเหลืองจะมีความแตกต่างกบัเคร่ืองประเภทอ่ืน ๆ สามารถ
สรุปวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชไ้ดด้งัน้ี 

1. ผา้สาลู  (Polishing gauze)    2. ผา้ส าลี  (Polishing cloth) 
3. ผา้ท าความสะอาดเส้ือสูบ  (Cleaning swab)  4. แปรงท าความสะอาดก าพวด  (Mouthpiece brush) 
5. แสล้า้งแตร  (Flexible cleaner)   6. กระบอกฉีดน ้ า (Water spray) 
7. ลวดสกัหลาด  (Tone hole cleaner)   8. ไมท้ าความสะอาดท่อเสียง  (Cleaning rod) 
9. สบู่ลา้งแตร  (Brass soap)    10. น ้ ายาขดัเคร่ืองชุบนิกเก้ิล  (Metal polish) 
11. น ้ ายาขดัเคร่ืองเคลือบแลคเกอร์  (Lacquer polish)  12. น ้ายาขดัเคร่ืองเงิน  (Silver polish) 
13. ข้ีผึ้งทาท่อโลหะ (ชนิดอ่อน)  (Slide cream)  14. ข้ีผึ้งทาท่อโลหะ  (ชนิดแขง็)  (Slide grease) 
15. น ้ ามนัหยอดท่อเทียบเสียง  (Tuning slide oil)  16. น ้ ามนัหล่อล่ืนลูกสูบแบบดนั  (Valve oil) 
17. น ้ ามนัหล่อล่ืนลูกสูบแบบหมุน  (Rotor oil)  [5] 18. ผา้ดา้ยดิบ  (Yarn) 
19. ไขปลาวาฬ  (Whale fallow)  [6] 

 

การสอนการดูแลรักษาเคร่ืองลมทองเหลอืง 
เคร่ืองลมทองเหลือง  (Brass Instruments)  เคร่ืองดนตรีในกลุ่มน้ีเรียกรวม ๆ วา่กลุ่มแตร เช่น ทรัมเป็ต คอร์เน็ต เฟรนช์

ฮอร์น  บาริโทน  ทรอมโบน  ยโูพเนียม  ทูบา  เป็นตน้  เคร่ืองดนตรีทุกชนิดตวัเคร่ืองท าดว้ยแผน่ทองเหลืองขดเป็นทรงกลมขนาด
ต่าง ๆ ท าหนา้ท่ีเป็นท่อลมขดโคง้ไปมาตามลกัษณะและขนาดของเคร่ืองแต่ละชนิด  สามารถชุบสีต่างๆ ไดต้ามความตอ้งการ  มี
ระบบกลไก และหลกัการท างานของตวัเคร่ืองท่ีคลา้ยกนั  ซ่ึงผูท่ี้เร่ิมฝึกหัดเคร่ืองลมทองเหลือง ไม่วา่จะเป็นเคร่ืองชนิดใดก็ตาม 
ควรเรียนรู้วธีิการดูแลรักษาเคร่ืองมือของตนเองและเคร่ืองดนตรีชนิดอ่ืนๆ ดว้ย  เพื่อเป็นการป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนได้
ซ่ึงการดูแลรักษาจึงเป็นอีกเร่ืองหน่ึงท่ีครูผูส้อนจ าเป็นตอ้งสอน  โดยผูเ้ขียนไดส้รุปวิธีการสอนการดูแลรักษาเคร่ืองลมทองเหลือง
จากเอกสารและประสบการณ์ดงัน้ี  

1. สอนใหผู้เ้รียนรู้จกัเคร่ืองดนตรีกลุ่มเคร่ืองลมทองเหลืองทุกชนิด 
2. สอนใหผู้เ้รียนตระหนกัถึงความส าคญัของการดูแลรักษาและท าความสะอาดเคร่ืองดนตรี 
3. สอนใหรู้้จกัส่วนประกอบต่างๆ ของเคร่ืองดนตรี  ส่วนประกอบใดมีความแขง็แรง ส่วนประกอบใดมีความบอบบาง 

และส่วนประกอบใดตอ้งมีความระมดัระวงัเป็นพิเศษ 
4. สอนใหรู้้จกัวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีตอ้งน ามาใชใ้นการดูและรักษาความสะอาดวา่อุปกรณ์แต่ละชนิดใชง้านอยา่งไรและ

ใชก้บัส่วนประกอบใดของตวัเคร่ืองดนตรี 
5. สอนวิธีการดูแลรักษาและท าความสะอาดเคร่ืองดนตรีโดยภาพรวมซ่ึงเคร่ืองดนตรีส่วนใหญ่มีส่วนประกอบท่ี

เหมือนกนัเช่น  ท่อลมทรงกลม  ขอ้ต่อ ขอ้ชกั  ฝาเกรียวฝาครอบกระบอกลูกสูบทั้งบนและล่าง และก๊อกน ้ าลาย  เป็นตน้ 
6. สอนการดูแลรักษาและท าความสะอาดส่วนประกอบต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในของเคร่ืองดนตรีแต่ละชนิดและขอ้

ควรระวงัของการดูแลรักษาและท าความสะอาดเคร่ืองดนตรีเช่น ความเสียหายท่ีอาจเกิดจากการหยิบ  การจบั  การวาง  การปฏิบติั  
การถอด  การประกอบ  น ้ ามนัท่ีใช ้ อุปกรณ์ท่ีใช ้ ระวงัลูกสูบตก  คนัชกัคด  ปากเป่าพยายามอยา่ให้ตก โดยเฉพาะส่วนปลายของ
ปากเป่าจะตอ้งไม่บุบหรือผิดรูปทรง เป็นตน้ 
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7. การดูแลรักษาตวักล่องส าหรับใส่เคร่ืองดนตรี 
8. การสอนใชว้ธีิแบบบรรยาย  สาธิตและใหผู้เ้รียนปฏิบติัตามโดยการท างานเป็นคู่หรือการท างานเป็นกลุ่ม 
9. ในระหว่างการสอนผูส้อนจะตอ้งคอยให้ความช่วยเหลือและให้ค  าแนะน าโดยตลอดเพ่ือป้องกันความเสียหายท่ี

อาจจะเกิดข้ึนกบัเคร่ืองดนตรีได ้
10. หลงัเสร็จส้ินจากการสอนผูส้อนควรประเมินจากผลงานของการปฏิบติัและให้ค  าชมเชยเพื่อเป็นก าลงัใจในการดูแล

รักษาและท าความสะอาดในคร้ังต่อไป 
 

การดูแลรักษาเคร่ืองลมทองเหลอืง 
1. การดูแลรักษาภายนอก 

ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดก็คือการระวงัอยา่ใหต้วัเคร่ืองและส่วนประกอบของเคร่ืองตกหล่น หรือกระทบกบัของแข็งใดๆ ซ่ึง
เป็นขอ้ควรระวงักบัเคร่ืองดนตรีทุกชนิด โดยเฉพาะเคร่ืองดนตรีท่ีท าดว้ยโลหะอยา่งเคร่ืองลมทองเหลืองนั้นนบัวา่บอบบางมาก  
เพราะท ามาจากทองเหลืองแลว้ชุบหรือเคลือบผิวอีกชั้นหน่ึงจึงง่ายต่อการบุบ  คดงอ  และเป็นรอยขีดข่วน  นอกจากน้ีก็ยงัมี
องคป์ระกอบอ่ืน ๆ ท่ีจะท าใหต้วัเคร่ืองเกิดการเสียหายได ้ เช่น สารเคมี เหง่ือและอุณหภูมิท่ีร้อนหรือเยน็เกินไป  สภาพพ้ืนท่ี เช่น 
ชายทะเลไอความเคม็ของน ้ าทะเลก็ส่งผลต่อตวัเคร่ืองดว้ยเช่นกนั  

การท าความสะอาดภายนอกนั้นก็มีวิธีรักษาท่ีไม่ยุ่งยากกระท าได้โดยใชผ้า้สะอาดปราศจากฝุ่ นผงเช็ดท าความ
สะอาดผา้ท่ีใชค้วรเป็นผา้ส าลีเน้ือแน่นอยา่งดี (Polishing cloth) หรือผา้ซิลิคอน (Silicon cloth) เท่านั้น  เพราะเน้ือผา้อ่อนนุ่มไม่เป็น
อนัตรายต่อเคร่ืองดนตรี  สามารถเช็ดท าความสะอาดไดก้บัเคร่ืองดนตรีทุกชนิด  แต่เน่ืองจากเคร่ืองลมทองเหลืองนั้นจะชุบหรือ
เคลือบผิวในลกัษณะต่างกนัออกไป  ท าใหก้ารเช็ดท าความสะอาดในลกัษณะจ าเพาะแตกต่างกนัออกไปดว้ย คือ 

1.1  ตวัเคร่ืองท่ีชุบเงินและตวัเคร่ืองท่ีไม่ไดชุ้บอะไรเลย  คือเป็นเน้ือทองเหลืองแท้ๆ [7] หากสัมผสักบัคราบเหง่ือ
และอากาศเป็นเวลานานๆ จะเกิดคราบหมองหรือด าไปเองโดยธรรมชาติ  หากเป็นคราบหมองด าไม่มากนกั  ควรใชผ้า้ท่ีชุบน ้ ายา
ขดัเงินส าเร็จรูป (Silver cloth) เช็ดท าความสะอาด  แต่ถา้มีคราบหมองด ามากๆ ก็ควรใชผ้า้ส าลีชุบกบัน ้ ายาขดัเงิน (Silver polish) 
ขดับริเวณท่ีมีคราบหมองด า  เม่ือข้ึนเงาแลว้ลา้งดว้ยน ้ าสะอาดอีกคร้ังแลว้เช็ดใหแ้หง้จึงจะสามารถน าไปเก็บในกล่องได ้

1.2  ตวัเคร่ืองท่ีชุบดว้ยนิกเกิลและโครเม่ียม สีลกัษณะน้ีจะไม่ค่อยมีปัญหาเร่ืองคราบหมองด ามากนกัหลงัการใชง้าน
ก็ท าความสะอาดดว้ยผา้สะอาดปกติแต่ถา้เกิดคราบหมองด าใหใ้ชผ้า้ส าลีชุบกบัน ้ ายา Metal polish เช็ดเพียงเบาๆ คราบก็จะออกไป  
จากนั้นลา้งดว้ยน ้ าสะอาดแลว้เช็ดใหแ้หง้ก่อนน าไปเก็บในกล่อง 

1.3  ตวัเคร่ืองท่ีมีสีทอง  สีทองท่ีเห็นคือสีของทองเหลืองขดัเงานัน่เอง  แลว้เคลือบดว้ยแลคเกอร์พิเศษท าให้สีทองท่ี
เห็นไม่หมองคล ้า  ทนทานอยูห่ลายปี  แต่บางคร้ังผิวของแลคเกอร์ก็อาจหมองลงไดบ้า้ง  วธีิขจดัคราบหมองก็คือ  ใชผ้า้ส าลีชุบดว้ย 
น ้ายา Lacquer polish เช็ดท าความสะอาดคราบสกปรกก็จะออกไป[7] 

ในกรณีท่ีตวัเคร่ืองดนตรีไม่ไดรั้บการดูแลรักษาเป็นเวลานานท าให้มีคราบหมองด าติดตวัเคร่ืองจนไม่สามารถท า
ความสะอาดดว้ยน ้ ายาดงัท่ีกล่าวมาแลว้อาจจะตอ้งใชไ้ขปลาวาฬ ซ่ึงเป็นยาขดัเงาตวัหน่ึงท่ีมีคุณสมบติัเป็นกอ้นแข็งคลา้ยสบู่  มี
ส่วนผสมของผงขดัเงา โดยการใชผ้า้ดา้ยดิบตดัแบ่งเป็นช้ินเล็ก ๆ ตามขนาดของซอกหรือมุมท่ีจะขดั  หลงัจากนั้นน าผา้ดา้ยดิบ
สมัผสักบักอ้นไขปลาวาฬใหน้ ้ ายาจากไขปลาวาฬติดกบัเน้ือผา้แลว้น าไปขดับริเวณท่ีมีคราบหมองด าติดแน่นเพียงแค่น้ีคราบหมอง
ด าก็จะหลุดออก  ถา้คราบติดแน่นมาก ๆ อาจจะตอ้งท าซ ้ าจนกวา่คราบหมองด าจะหลุดออก  [6] 
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ภาพท่ี 1  ไขปลาวาฬ  (Whale fallow) 
ท่ีมา (ภาพถ่ายโดยผู้นิพนธ์) 

 

 
ภาพท่ี 2  ผา้ดา้ยดิบ  (Yarn) 

ท่ีมา (ภาพถ่ายโดยผู้นิพนธ์) 
 

2. การดูแลรักษาส่วนประกอบต่าง ๆ ของเคร่ืองดนตรี 
2.1 ก าพวดหรือปากเป่า  (Mouthpiece) 
ก าพวดของเคร่ืองลมทองเหลือง นั้นดูแลรักษาง่ายไม่ยุง่ยาก  โดยหลงัการใชง้านควรลา้งดว้ยน ้ าสะอาดทุกคร้ัง ถา้

พบวา่มีส่ิงสกปรกอยูภ่ายในรูใหใ้ชแ้ปรงท าความสะอาด แลว้เช็ดใหแ้หง้ดว้ยผา้ส าลี  ส่วนปลายของก าพวดถา้พบวา่มีรอยบุบหรือ
ผิดรูปไปจากเดิมควรท าใหก้ลมตามเดิมโดยการใชแ้ท่งเหล็กทรงกลมปลายเรียวแหลมสอดใส่เขา้ไปในส่วนปลายของก าพวดเพ่ือ
แต่งใหมี้ทรงกลมตามเดิม[8] 

 

 
 

ภาพท่ี 3  เหลก็แต่งปลายก าพวด  (Iron-shaped ends) 
ท่ีมา (ภาพถ่ายโดยผู้นิพนธ์) 
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2.2 ท่อลมต่างๆ ของเคร่ืองลมทองเหลือง 
ท่อลมต่าง ๆ ของเคร่ืองลมทองเหลืองนั้นมีอยูห่ลายท่อและมีหลายขนาด  มีรูปทรงท่ีโคง้หรืองอ  จึงเป็นท่ีสะสม

ของน ้ าลายหรือส่ิงสกปรกท่ีอาจหลุดเขา้ไปคา้งอยูด่า้นใน ส่ิงเหล่าน้ีหากไม่ก าจดัออกไปก็จะท าใหเ้กิดเช้ือโรคสนิมการผกุร่อนของ
เคร่ืองดนตรี  และท าใหเ้ป็นอนัตรายต่อสุขภาพของผูใ้ช ้ ฉะนั้นเม่ือใชง้านเสร็จอยา่งนอ้ยควรจะเป่าน ้ าออกจากท่อปล่อยน ้ าลายให้
หมดแลว้ใชล้วดสกัหลาด (Tone hole cleaner) สอดท าความสะอาดรูปล่อยน ้ าลายใหเ้กล้ียง 

 

 
 

ภาพท่ี  4  การท าความสะอาดรูปล่อยน ้ าลาย  (Saliva release hole cleaning) 
ท่ีมา  (ด้านดริุยางค์, ม.ป.ป.) [7] 

 

ส่วนท่อท่ีไม่มีรูปล่อยน ้ าลายควรถอดออกมาสลดัน ้ าลายออก โดยก่อนถอดและสวมท่อจะตอ้งกดลูกสูบก่อนถอด
และสวมท่อเสมอ เพราะถา้ไม่ท าเช่นนั้น แรงกดและแรงดนัของอากาศขณะท่ีถอดหรือสวมท่อจะท าให้ลูกสูบและกระบอกสูบ
บวมเสียหายได ้

 

 
 

ภาพท่ี  5  วธีิการท้ิงน ้ าลายท่อเสียง  (Dropping saliva from sound pipe) 
ท่ีมา  (ด้านดริุยางค์, ม.ป.ป.) [7] 

 

วิธีการท้ิงน ้ าลายของเคร่ืองเฟรนช์ฮอร์น อาจแตกต่างจากเคร่ืองชนิดอ่ืน ๆ เน่ืองจากลกัษณะของตวัเคร่ืองขดโคง้
เป็นวงกลมท าใหส้ามารถเก็บความช้ืนและมีน ้ าลายคา้งท่อไดง่้าย ถา้เคร่ืองมีน ้ าลายคา้งอยูใ่นท่อ เม่ือปฏิบติัจะมีเสียงเหมือนมีน ้ าอยู่
ในตวัเคร่ือง ซ่ึงผูบ้รรเลงจะตอ้งหมุนตวัเคร่ืองลง [9] โดยจะหมุนให้น ้ าวิ่งไปตามทิศทางการขดของท่อตั้งแต่เร่ิมตน้จนถึงปาก
ล าโพง เพื่อใหน้ ้ าท่ีคา้งอยูใ่นท่อออกมาทางปากล าโพง  ซ่ึงจะตอ้งท าบ่อยและตอ้งคอยระวงัอยา่ให้มีน ้ าคา้งอยูใ่นท่อเพราะอาจท า
ให้ฝุ่ นหรือเศษน ้ ามนัหรือคราบส่ิงสกปรกอ่ืน ๆ ติดคา้ง และถา้ไม่สามารถลา้งออกไดก็้จะติดคา้งถาวร ส่งผลเสียต่อตวัเคร่ือง 
คุณภาพของเสียงและสุขภาพของผูบ้รรเลงได ้

การเช็ดท าความสะอาดท่อเสียงก็ควรท าสปัดาห์ละ 1 คร้ัง ผา้ท่ีใชท้ าความสะอาดควรเป็นผา้สาลู (Polishing gauze) 
ไม่ควรใชผ้า้ส าลีเพราะผา้ส าลีจะมีขนเม่ือเช็ดท่อจะท าให้ขนติดท่อและท าให้ท่อฝืดได ้ การท าความสะอาดนั้นใช้ผา้แห้งและ
สะอาดท าความสะอาดทั้งภายนอกและภายในรูท่อเสียง  ส าหรับภายในท่อจะตอ้งเลือกผา้ท่ีมีขนาดพอเหมาะกบัรูของท่อเสียง  
หากใหญ่เกินไปผา้จะติดภายในท่อดึงไม่ออก จะเป็นอนัตรายต่อเคร่ืองได ้เม่ือไดผ้า้ขนาดท่ีตอ้งการแลว้  ต่อไปก็จะตอ้งท าผา้พนั
เขา้กบัปลายไมห้รือเหลก็ท าความสะอาด (Cleaning rod) แลว้สอดท าความสะอาดเขา้กบัท่อเสียงทุกๆ ท่อ 
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ภาพท่ี  6  การท าความสะอาดท่อเสียง  (Cleaning sound pipe) 
ท่ีมา  (ด้านดริุยางค์, ม.ป.ป.) [7] 

 

หลงัท าความสะอาดแลว้  ก่อนท่ีจะสวมท่อเขา้กับตวัเคร่ือง ก็ตอ้งทาข้ีผึ้ งหล่อล่ืนทาท่อเสียงก่อนเสมอ (Slide 
grease) ข้ีผึ้งนั้นก็มีสองชนิด คือ อ่อนกบัแขง็การใชก็้ข้ึนอยูก่บัอุณหภูมิของอากาศเป็นส าคญั อากาศร้อนก็ใชอ้ยา่งแขง็ อากาศเยน็ก็
ใชอ้ยา่งอ่อนส าหรับท่อเทียบเสียงหลงัจากท าความสะอาดแลว้จะใชน้ ้ ามนัหยอดท่อเทียบเสียง (Tuning slide oil) เพื่อความสะดวก
ในการใชน้ิ้วเล่ือนท่อเขา้ออกขณะปฏิบติั 

 

 
 

ภาพท่ี  7  การทาข้ีผึ้งหล่อล่ืนท่อเสียง  (Waxing sound pipe) 
ท่ีมา  (ด้านดริุยางค์, ม.ป.ป.) [7] 

 

2.3  ท่อเทียบเสียง  ส าหรับท่อเทียบเสียงควรใชน้ ้ ามนัหยอดท่อเทียบเสียง (Tuning slide oil) เพื่อความสะดวกใน
การใชน้ิ้วเล่ือนท่อเทียบเสียงในขณะเทียบเสียงและขณะก าลงับรรเลง  หากใชผ้ิดประเภทอาจท าให้ท่อเทียบเสียงเล่ือนออกขณะ
บรรเลงและหลุดออกจากตวัเคร่ืองท าให้เกิดความเสียหาได้หรืออาจเกิดลมร่ัวออกจากท่อเทียบเสียงท าให้คุณภาพของเสียง
เปล่ียนไปไดเ้ช่นกนั 

 

 
 

ภาพท่ี  8  การหยอดน ้ ามนัท่อเทียบเสียง  (Oiling sound pipe) 
ท่ีมา  (ด้านดริุยางค์, ม.ป.ป.) [7] 
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 2.4  คนัชกัทรอมโบน  คนัชกัเคร่ืองทรอมโบนเป็นส่วนท่ีท าใหเ้ปล่ียนระดบัเสียงโดยการเล่ือนคนัชกัเขา้หาตวัและเล่ือน
คนัชกัออกจากตวัผูเ้ล่น ในส่วนน้ีตอ้งการความล่ืนและไม่เกิดการติดขดัในขณะเล่ือนเขา้ ออก ในส่วนของคนัชกัน้ีให้หยอดดว้ย
น ้ ามนั Slide  oil   ไม่ควรใช ้Slide grease  หรือ Tuning  slide oil เพราะจะท าใหค้นัชกัฝืดไม่สะดวกต่อการเปล่ียนระดบัเสียง 

2.5 ลูกสูบ  ลูกสูบของเคร่ืองลมทองเหลืองท าหนา้ท่ีในการเปล่ียนระดบัเสียง ในปัจจุบนัมีอยู ่2 แบบ คือ ลูกสูบแบบดนั
(Pistons Valve)กบัลูกสูบแบบหมุน (Rotary Valve) การดูแลรักษานั้นก็มีขอ้แตกต่างกนับา้ง แต่ส่ิงส าคญัของลูกสูบทั้ง 2 แบบก็คือ  
ลูกสูบจะแหง้ไม่ได ้จะตอ้งมีน ้ ามนัหล่อล่ืนลูกสูบอยูเ่สมอ  ถา้ลูกสูบแหง้จะท าใหลู้กสูบเกิดคราบดา้นในและท าใหลู้กสูบติดดงันั้น
จึงควรหยอดน ้ ามนัสปัดาห์ละ 1 คร้ังหรือทุกคร้ังท่ีรู้สึกวา่ลูกสูบฝืด  การดูแลรักษาลูกสูบทั้ง 2 แบบ มีวธีิการดงัน้ี 

2.5.1  ลูกสูบแบบดนั  การหยอดน ้ ามนัในลูกสูบแบบน้ีจะไม่ยุง่ยากอะไร เพียงแต่เปิดฝาสูบและชกัลูกสูบออกมาให้
ส่วนท่ีสัมผสักบักระบอกลูกสูบข้ึนมาอยู่เหนือปากกระบอกลูกสูบเล็กน้อย แลว้หยอดตรงส่วนบนสุดท่ีจะสัมผสักับกระบอก
ลูกสูบด้วยน ้ ามนั (Valve oil) ด้วยปริมาณไม่มากจนเกินไป  ซ่ึงน ้ ามนัจะวิ่งลงสู่ดา้นล่างดว้ย  เม่ือเสร็จแลว้ใส่ลงกลบัไปใน
กระบอกลูกสูบตามเดิม ปิดฝาครอบแลว้ก็ท ากบัลูกสูบอ่ืน ๆ เช่นเดียวกนักบัลูกสูบท่ี 1 

 

 
 

ภาพท่ี  9  การหยอดน ้ ามนัลูกสูบแบบดนั  (Oil dripping in spring pistons) 
ท่ีมา  (ด้านดริุยางค์, ม.ป.ป.) [7] 

 

2.5.2  ลูกสูบแบบหมุน  ส าหรับลูกสูบแบบหมุนนั้น  หากถอดออกมาหยอดน ้ ามนัจะเป็นเร่ืองท่ียุง่ยากและเสียเวลา
มาก  จึงให้หยอดน ้ ามนัลงในท่อท่ีติดกับลูกสูบนั้ นๆ โดยการถอดท่อออกก่อน แลว้ใช้น ้ ามนัส าหรับหยอดลูกสูบแบบหมุน
โดยเฉพาะ (Rotor oil)  

 

 
 

ภาพท่ี  10  การหยอดน ้ ามนัลูกสูบแบบหมุน  (Oil dripping in twisted pistons) 
ท่ีมา  (ด้านดริุยางค์, ม.ป.ป.) [7] 

 

เน่ืองจากลูกสูบแบบหมุนน้ี  เป็นลูกสูบท่ีมีแกนหมุนตวัลูกสูบและแกนแป้นกดลูกสูบซ่ึงก็ตอ้งการความล่ืนอยูเ่สมอ  
แต่น ้ ามนัท่ีใชน้ั้นต่างกบัท่ีใชก้บัลูกสูบ คือจะใชน้ ้ ามนัท่ีขน้กว่าเล็กนอ้ย (Rotor spindle) ควรหมัน่หยอดเป็นประจ าเม่ือเห็นว่า
น ้ ามนัใกลจ้ะแห้ง  การหยอดนั้นก็ควรหยอดแต่พอควรไม่ตอ้งมากเกินไป  โดยเฉพาะแกนแป้นกดลูกสูบนั้นจะมีฝุ่ นผงเขา้จบัได้
ง่ายหากหยอดมากเกินไป 
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ภาพท่ี  11  การหยอดน ้ ามนัแกนหมุนตวัลูกสูบและแกนแป้นกดลูกสูบ  (Dripping oil in piston spindle and reciprocating axis) 
ท่ีมา  (ด้านดริุยางค์, ม.ป.ป.) [7] 

 

ลูกสูบเป็นส่วนส าคญัท่ีสุดของเคร่ืองลมทองเหลือง  และบอบบางอ่อนไหวมากท่ีสุดดว้ย  ฝุ่ นผงและเม็ดสนิมเพียง

นิดเดียวก็ท าให้ลูกสูบเกิดขดัขอ้งไดแ้ลว้  จึงเป็นส่วนท่ีควรระวงัอย่างยิ่ง  การเช็ดท าความสะอาดนั้นควรท าพร้อมๆ กบัการท า

ความสะอาดท่อต่างๆ  ผา้ท่ีใช้ท าความสะอาดก็ควรเป็นผา้สาลู (Polishing gauze) ควบคู่กบัการใช้เหล็กสอดท าความสะอาด  

เหมือนกบัท าความสะอาดท่อ  แต่เส้ือสูบนั้นอาจใชผ้า้หยอดเขา้ไปท าความสะอาด (Cleaning swab)  เพราะไม่ตอ้งเส่ียงกบัเหล็ก

แข็งๆ กระทบกบัเส้ือสูบให้เสียหาย  เม่ือท าความสะอาดและหยอดน ้ ามนัแลว้ก็ประกอบเขา้กบัตวัเคร่ืองตามขั้นตอนของการ

ประกอบเคร่ือง 
 

 

 

ภาพท่ี  12  การท าความสะอาดกระบอกลูกสูบ  (Cleaning piston cylinder) 
ท่ีมา  (ด้านดริุยางค์, ม.ป.ป.) [7] 

 

 2.6  ฝาครอบลูกสูบ  ฝาครอบลูกสูบทั้งบนและล่างเป็นส่วนส าคญัอีกช้ินหน่ึงท่ีตอ้งคอยหมัน่ทดสอบโดยการหมุนทุก ๆ 
คร้ังท่ีหยิบจบัเคร่ืองดนตรีเพราะถา้ฝาครอบลูกสูบสกปรกจนเป็นคราบและไม่สามารถถอดออกไดก็้ไม่สามารถจะถอดท าความ
สะอาดลูกสูบหรือลา้งเคร่ืองได้ ฝาครอบลูกสูบสามารถท าความสะอาดดว้ยน ้ าสบู่เหมือนช้ินส่วนอ่ืน ๆ โดยการเน้นท าความ
สะอาดเกลียวอยา่ใหมี้ส่ิงสกปรกติดอยูใ่นเกลียวและเช็ดใหแ้หง้ก่อนประกอบเสมอ 
 

การล้างเคร่ือง 
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การลา้งเพื่อท าความสะอาดเคร่ืองลมทองเหลืองท่ีดีท่ีสุดก็คือ  การลา้งดว้ยน ้ าสะอาดผสมกบัน ้ าสบู่ท่ีใชใ้นการลา้งเคร่ือง
ลมทองเหลืองโดยเฉพาะ  (Brass soap)  โดยผสมในอตัราส่วนท่ีระบุไวใ้นฉลากขา้งขวดสบู่  การลา้งเคร่ืองน้ีควรกระท าอยา่งนอ้ย
เดือนละ 1 คร้ัง  เพราะเป็นการป้องกนัและขจดัสนิม  คราบไคลต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนภายในตวัเคร่ืองได ้

เคร่ืองลมทองเหลืองนั้น มีส่วนประกอบต่างกนัอยูห่ลายลกัษณะ  การเลือกใชอุ้ปกรณ์ในการลา้งเคร่ืองท่ีเหมาะสมกบั
ช้ินส่วนนั้นๆ ก็ส าคญัเช่นกนั  เช่น  ส่วนของก าพวด ควรใชแ้ปรงลา้งภายในก าพวดโดยเฉพาะ (Mouth peach Brush) ส่วนท่ีเป็น
ท่อเสียงและภายในตวัเคร่ืองหรือเส้ือสูบก็ตอ้งใชแ้สล้า้งแตร (Flexible cleaner)  แสล้า้งแตรนั้นก็มีอยูห่ลายขนาด  ก็ควรเลือกความ
ยาวใหเ้หมาะสมกบัความยาวของท่อต่างๆ ท่ีจะลา้งดว้ย  ส่วนลูกสูบนั้นเป็นส่วนท่ีบอบบาง  การใชอุ้ปกรณ์ลา้งก็ตอ้งเลือกอุปกรณ์
ท่ีอ่อนนุ่ม  เช่น ฟองน ้ า ตอ้งเป็นฟองน ้ าท่ีนุ่ม  เพราะจะไม่ท าให้ลูกสูบเป็นรอย     ขีดข่วนเสียหายได ้ ก่อนลา้งลูกสูบจะตอ้งถอด
ส่วนท่ีเป็นสกัหลาดแยกไวต้่างหากเสียก่อน[10]  เพราะหากสกัหลาดโดนน ้ าจะท าใหแ้ขง็และเส่ือมคุณภาพได ้

 

 

 
 

ภาพท่ี  13  การท าความสะอาดท่อเสียงดว้ยแปรง  (Cleaning sound pipe with brush) 
ท่ีมา  (ด้านดริุยางค์, ม.ป.ป.) [7] 

 

เม่ือลา้งส่วนต่างๆ ดว้ยน ้ าสบู่เรียบร้อยแลว้  ขั้นต่อไปก็คือไล่น ้ าสบู่และคราบต่างๆ โดยการปล่อยน ้ าท่ีไหลจากก๊อก
ใหไ้หลผา่นเขา้กบัท่อเสียง  และตวัเคร่ือง  เม่ือสะอาดดีแลว้ก็สลดัน ้ าออกใหห้มด  และใชผ้า้สาลูเช็ดให้แห้ง  จากนั้นก็น าไปผึ่งใน
ท่ีไม่มีฝุ่ นละออง เพ่ือใหน้ ้ าท่ีอาจขงัอยูภ่ายในท่อต่างๆ ระเหยแหง้ใหห้มด 

 

 

 

 
 

รูปท่ี  14  การท าความสะอาดท่อเสียงดว้ยน ้ าเปล่า  (Cleaning sound pipe with water) 
ท่ีมา  (ด้านดริุยางค์, ม.ป.ป.) [7] 
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หลงัการลา้งหรือหลงัถอดเช็ดท าความสะอาด  ในขั้นของการประกอบเคร่ือง  ควรจะประกอบท่อเสียงต่างๆ เขา้กบั
ตวัเคร่ืองก่อนประกอบลูกสูบ เพราะเม่ือไม่มีลูกสูบแรงดนัอากาศภายในก็จะไม่มีดว้ย  หากเราประกอบลูกสูบเขา้ไปก่อนก็คงเป็น
เร่ืองยุ่งยากท่ีจะตอ้งคอยกดลูกสูบบ่อยๆ ในระหวา่งการใส่ท่อเขา้กบัเคร่ือง  บางคร้ังเราอาจจะหลงลืมในการกดลูกสูบจนท าให้
ลูกสูบและเส้ือสูบบวมเสียหายได ้

 

กล่องเกบ็เคร่ือง 
กล่องเก็บเคร่ืองถือวา่เป็นอุปกรณ์ส าคญัท่ีใชใ้นการรักษาตวัเคร่ือง ตวัของกล่องควรมีความแข็งแรง  มีขอเก่ียวเพ่ือใชใ้น

การลอ๊คฝากล่องมีครบและไม่หลุดง่าย  ภายในตวักล่องควรมีสารกนัช้ืน  และไม่ควรเก็บของใดๆ ท่ีไม่ใช่อุปกรณ์ของเคร่ืองดนตรี
ไวใ้นกล่อง[11]  ในการปิดฝากล่องฝากล่องจะตอ้งปิดไดโ้ดยง่าย  หากปิดไม่ลงหา้มใชก้ าลงัเพ่ือฝืนในการปิด  ควรตรวจสอบดูถึง
การวางตวัเคร่ืองหรือหาสาเหตุท่ีท าใหปิ้ดยาก  ถา้ฝืนอาจท าใหต้วัเคร่ืองเกิดการช ารุดเสียหายได ้

 

การแก้ไขปัญหาเบือ้งต้น 

 ในขั้นตอนของการดูแลรักษาเคร่ืองดนตรีหรือในขณะก าลงับรรเลงเคร่ืองดนตรี  เคร่ืองดนตรีอาจเกิดขดัขอ้งจนไม่
สามารถเป่าไดห้รือเป่าไดแ้ต่ไม่สมบูรณ์ผูป้ฏิบติัสามารถตรวจสอบและแกปั้ญหาเบ้ืองตน้ได ้ ผูนิ้พนธ์ไดส้รุปปัญหาและแนว
ทางแกไ้ขปัญหาต่างๆ ไวด้งัน้ี 

1. ลูกสูบฝืด  
ในกรณีท่ีหยอดน ้ ามนัลงไปในลูกสูบแลว้ ลูกสูบยงัข้ึนลงไม่สะดวกหรือข้ึนลงช้าผิดปกติ  อาจเกิดจากสาเหตุ

ต่อไปน้ี 
1.1 หยอดน ้ ามนัผิดประเภท  แกไ้ขโดย ตรวจสอบวา่ใชน้ ้ ามนัถูกประเภทหรือไม่ถา้ผิดประเภทให้ท าความสะอาด

ลูกสูบแลว้เช็ดใหแ้หง้แลว้หยอดดว้ยน ้ ามนั  Valve  oil 
1.2 มีคราบสกปรกท่ีติดอยูก่บัลูกสูบ  แกไ้ขโดยให้ท าความสะอาดลูกสูบให้สะอาด และห้ามใชก้ระดาษทรายขดั

โดยเด็ดขาด เพราะจะท าใหลู้กสูบหลวม  ลมร่ัว  และเสียงเพ้ียน  หลงัท าความสะอาดเช็ดใหแ้หง้แลว้หยอดดว้ยน ้ ามนั Valve  oil 
1.3 ลูกสูบคด  อาจเป็นผลมาจากการตกหรือกระแทกกบัของแขง็  ในกรณีน้ีควรส่งชัง่ท่ีมีความช านาญในการซ่อม

ไม่ควรดดัเองเพราะอาจท าใหเ้กิดความเสียหายมากกวา่เดิม 
1.4 กระบอกลูกสูบสกปรก  กระบอกลูกสูบอาจมีคราบหรือมีวสัดุ เช่นเศษผา้ติดอยู ่ แกไ้ขโดยท าความสะอาดแลว้

เช็ดใหแ้หง้จึงประกอบลูกสูบ ถา้พบวา่มีคราบติดแน่นจนเกินไปไม่ควรใชก้ระดาษทรายขดัเช่นเดียวกบัลูกสูบ 
1.5 สปริงอ่อนหรือแขง็จนเกินไป  แกไ้ขโดย  ถา้สปริงอ่อนเกินไปควรเปล่ียนใหม่หรือน าสปริงมายืดออกให้ยาว

ข้ึนก็จะท าใหส้ปริงแขง็ข้ึนแต่ก็จะใชไ้ดช้ัว่คราวไม่นานก็จะกลบัมาอ่อนเหมือนเดิม หรือถา้กรณีท่ีสปริงแข็งเกินไป  อาจน าสปริง
ออกมาแลว้ตดัส่วนปลายของสปริงออกคร้ังละประมาณ ½ เซนติเมตรแลว้ดึงสปริงให้ยาวข้ึน แลว้ลองทดสอบดูวา่ยงัแข็งหรือไม่
ถา้ยงัแขง็อยูใ่หท้ าเช่นเดิมจนกวา่จะเกิดความพอดี 

2.  ลมไม่ผา่นเขา้ตวัเคร่ือง 
ในกรณีท่ีประกอบเคร่ืองแลว้และท าการทดสอบเคร่ืองพบวา่เม่ือเป่าลมเขา้ตวัเคร่ืองแลว้ลมไม่ผ่านเขา้ในตวัเคร่ือง

อาจมีสาเหตุดงัน้ี 
2.1 เกิดจากใส่ลูกสูบสลบัลูก โดยปกติลูกสูบแต่ละลูกจะมีหมายเลขก ากบัไวท่ี้ตวัลูกสูบดว้ยหมายเลข 1-3 ลูกสูบ

ลูกท่ีอยูด่า้นหนา้สุดจะเป็นลูกสูบท่ี 1 ลูกกลาง เป็นลูกสูบท่ี 2 และลูกสูบท่ีอยูห่ลงัสุดเป็นลูกสูบท่ี 3 ในกรณีท่ีลูกสูบไม่มีหมายเลข
ก ากบัไวใ้ห้ลองหยิบลูกสูบลูกใดลูกหน่ึงแลว้น ามาใส่ในกระบอกลูกสูบท่ี 1 แลว้ทดสอบเป่า ถา้เป่าแลว้ลมผ่านไดโ้ดยสะดวก
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แปลวา่เป็นลูกสูบท่ี 1 ถา้เป่าลมแลว้ลมไม่ผา่นหรือผา่นไม่สะดวกใหท้ดสอบกบัลูกสูบลูกอ่ืนจนกวา่จะพบลูกสูบท่ี 1  เม่ือไดลู้กสูบ
ท่ี 1 แลว้ลูกสูบท่ี 2 ใหป้ฏิบติัเช่นเดียวกนักบัลูกสูบท่ี 1 จนครบ 3 ลูก 

2.2 เกิดจากใส่ลูกสูบสลบัดา้น  ท่ีกระบอกลูกสูบแต่ละลูกจะมีร่องเล็ก ๆ อยูข่า้งกระบอกลูกสูบ และท่ีลูกสูบจะมี
เข้ียวอยู ่ 2 ดา้นอยู่ตรงกนัขา้มจะมีขนาด เล็กดา้นหน่ึงและใหญ่ดา้นหน่ึง  ร่องเล็ก ๆ ท่ีอยูใ่นกระบอกลูกสูบมีไวส้ าหรับสวมกบั
เข้ียวดา้นใหญ่ของลูกสูบ จึงจะถูกต าแหน่งของการวางลูกสูบ   

2.3 มีวสัดุหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึงติดคา้งอยู่ในท่อหรือปากล าโพง  ถา้สงสัยว่ามีส่ิงวสัดุติดคา้งอยู่ในท่อจุดใดจุดหน่ึง 
ควรถอดช้ินส่วนออกแลว้สงัเกตดว้ยสายตา  ใชน้ ้ าหยอด  หรือใชแ้ปรงท าความสะอาดเพ่ือท าความสะอาดอีกคร้ังจนกวา่จะมัน่ใจ
วา่ไม่มีอะไรติดคา้งอยูใ่นท่อหรือปากล าโพง 

3. มีเสียงกระทบกนัของวสัดุในตวัเคร่ือง  ในขณะปฏิบติัมีเสียงกระทบกนัของวสัดุท่ีอยูใ่นตวัเคร่ืองเป็นเสียงท่ีเกิดจาก
ฝาครอบเกลียวดา้นบนของลูกสูบลูกใดลูกหน่ึงหรือทุกลูกคลายออกจากกระบอกลูกสูบในขณะก าลงัปฏิบติั ให้ผูป้ฏิบติัหมุนกลบั
ท่ีเดิมใหแ้น่นพอสมควรไม่ควรแน่นจนเกินไปเพราะอาจท าใหถ้อดออกไม่ไดแ้ละไม่สามารถหยอดน ้ ามนัหรือถอดท าความสะอาด
เคร่ืองได ้

4. มีเสียงน ้ าลายคา้งอยูใ่นท่อ  โดยปกติเม่ือมีเสียงน ้ าลายคา้งอยูใ่นท่อจะสามารถท้ิงน ้ าลายออกทางท่อท้ิงน ้ าลายไดห้มด  
แต่เม่ือท้ิงน ้ าลายออกจากท่อท้ิงน ้ าลายหมดแลว้ยงัไม่เสียงน ้ าลายคา้งอยูใ่นท่อ ใหผู้ป้ฏิบติัตรวจสอบท่ีฝาครอบลูกสูบดา้นล่าง หรือ
ขอ้ใดขอ้หน่ึงในตวัเคร่ือง ใหผู้ป้ฏิบติัถอดออกแลว้ตรวจดูวา่มีน ้ าลายคา้งอยูใ่นท่อนั้น ๆ หรือไม่ ถา้มีใหเ้ทออกแลว้น าท่อสวมกลบั
เหมือนเดิม  หรืออาจใชว้ธีิการกดลูกสูบลงทั้ง 3 ลูกสูบแลว้จบัตวัเคร่ืองสะบดัข้ึนลง น ้ าลายท่ีคา้งอยูใ่นฝาครอบกระบอกลูกสูบก็จะ
หลุดออกมา 

5. มีอากาศร่ัวออกจากตวัเคร่ือง  โดยปกติเคร่ืองดนตรีจะไม่มีลมร่ัวออกจากตวัเคร่ือง เพราะการร่ัวของลมจะท าให้การ
เป่ายากข้ึน  และคุณภาพของเสียงไม่สมบูรณ์ตามไปดว้ย  จุดท่ีมีโอกาสท าใหล้มร่ัวออกมาจากตวัเคร่ืองไดแ้ก่ ท่อส าหรับเทียบเสียง 
ขอ้สวมต่อ และรูท้ิงน ้ าลาย  ซ่ึงในกรณีน้ีควรส่งซ่อมกบัช่างท่ีมีความช านาญเพ่ือท าการขยายขนาดของท่อลมดา้นในให้มีขนาด
ใหญ่ข้ึนจนลมไม่สามารถออกไดห้รือท าการเปล่ียนก๊อกท่ีท าหนา้ท่ีอุดรูท้ิงน ้ าลายท่ีอาจเกิดจากการเส่ือมหรือมีการฉีกขาดของก๊อก 
 

สรุป 
การสอนการดูแลรักษาเคร่ืองลมทองเหลือง เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีครูผูส้อนจะตอ้งท าการสอนและผูป้ฏิบติัตอ้งท าการเรียนรู้

เพื่อใหก้ารดูแลรักษาถูกตอ้งตามหลกัการซ่ึงการดูแลรักษาเคร่ืองดนตรีท่ีดีจะช่วยใหเ้คร่ืองมีความสะอาด  สวยงาม  สมบูรณ์พร้อม
ท่ีจะใชง้านมีอายกุารใชง้านท่ียาวนานไม่ส่งผลกระทบกบัสุขภาพ  และท าให้คุณภาพของเสียงมีความเท่ียงตรงตามมาตรฐานของ
เคร่ืองตลอดอายกุารใชง้าน  ดงันั้นการดูแลรักษาเคร่ืองให้มีความสะอาดและสมบูรณ์อยูต่ลอดเวลาจึงเป็นเร่ืองท่ีนกัดนตรีทุกคน
ควรกระท าอยา่งสม ่าเสมอ 
 

เอกสารอ้างองิ 
[1] ณรุทธ์  สุทธจิตต.์ สังคีตนิยม ความซาบซ้ึงในดนตรีตะวนัตก. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั; 2554. 
[2] ไขแสง  ศุขะวฒันะ. สังคีตนิยม วา่ดว้ย : เคร่ืองดนตรีของวงดุริยางค.์  กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช; 2541. 
[3] สธน  โรจนตระกลู. การจดัการวงโยธวาทิต.  กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์; 2554. 
[4] ธนาคาร  แพทยว์งษ์  (2554).  วงโยธวาทิต.  สืบคน้เม่ือ 10 ธันวาคม 2561, จาก http://kruthanakhan.blogspot.com/2011/08/blog-

post_7343.html 
[5] YAMAHA.  (ม.ป.ป.).  WIND INSTRUMENT ACCESSORIES. กรุงเทพฯ : สยามดนตรียามาฮ่า. 
[6] สมาน กนัเกตุ.  (2561, ธนัวาคม 8).  ผูจ้ดัการ.  ร้านสมานดนตรี.  สัมภาษณ์ 

http://kruthanakhan.blogspot.com/2011/08/blog-post_7343.html
http://kruthanakhan.blogspot.com/2011/08/blog-post_7343.html


Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
 9 (January - April)  166  - 179  (2019)       Vol. 9, No. 1 

179 

  

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

[7] ดา้นดุริยางค.์  (ม.ป.ป.).  การดูแลรักษาเคร่ือง Brass และ Woodwind.  กรุงเทพฯ : สยามดนตรียามาฮ่า. 
[8] BIRSoutheastTech  (2009).  Emergency band repairs pt. 3.  สืบคน้เม่ือ 10 ธันวาคม 2561, จาก https://www.youtube.com/watch?v 

=ffVJb8UpPLQ 
[9] แต ้เซ่ง ฮง.  (ม.ป.ป.). Jupiter band guide. กรุงเทพฯ : แต ้เซ่ง ฮง. 
[10] Boot Camp (2014).  Trumpet Deep Clean.  สืบคน้เม่ือ 10 ธนัวาคม 2561, จาก 

https://www.youtube.com/watch?v=iAb8470PN_E   
[11] Hornsmasher (2010).  Trumpet Assembly, Disassembly and Daily Maintenance สืบคน้เม่ือ 10 ธนัวาคม 2561, จาก 

https://www.youtube.com/watch?v=7amjgygKefc 

https://www.youtube.com/channel/UCYZkXF0cLn83v7cFi8mGRvQ
https://www.youtube.com/watch?v%20=ffVJb8UpPLQ
https://www.youtube.com/watch?v%20=ffVJb8UpPLQ
https://www.youtube.com/channel/UC-MkZ01_z9iv1LYWmq7vyrw
https://www.youtube.com/channel/UCN8wDiC6lBNAkuerfnEbX1A

