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บทคัดย่อ

 บทควำมนีเ้ขยีนขึน้เพือ่นสำเสนอวธิกีำรสร้ำงเสยีงทีด่มีคีณุภำพของเครือ่งเป่ำลมไม้ คอื คลำรเินต็ และแซกโซโฟน 

ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่นิยมใช้ในวงดนตรีของโรงเรียนและมหำวิทยำลัย อำทิ วงโยธวำทิต วงคอมโบ โดยเป็น 

วงดนตรีที่นักเรียน นักศึกษำ ตลอดจนผู้ท่ีมีควำมสนใจทำงด้ำนดนตรีมีโอกำสสัมผัส เรียนรู้ และฝึกฝนทักษะดนตรี 

กำรที่นักดนตรีมีควำมรู้ในกำรปรับแต่งวัสดุ อุปกรณ์ โดยเฉพำะลิ้น (Reed) ซึ่งถือเป็นอุปกรณ์ที่มีควำมสสำคัญทสำให้

เสียงของเครื่องดนตรีมีคุณภำพดี จึงเป็นสิ่งสสำคัญมำก กำรปรับแต่งลิ้นนอกจำกจะช่วยเรื่องคุณภำพเสียงแล้ว ยังส่งผล

ถงึควำมยำกง่ำยขณะปฏบิตัเิครือ่งดนตรด้ีวย หำกสำมำรถปรบัแต่งลิน้ได้เหมำะสมกจ็ะทสำให้เป่ำง่ำย ไม่หนกั ไม่เหนือ่ย 

เป่ำสนุกจนอยำกเป่ำไปเรื่อย ๆ ในทำงกลับกัน หำกเรำปรับแต่งลิ้นไม่เป็น เมื่อลิ้นที่ใช้มีสภำพไม่เหมำะสมก็จะทสำให ้

เป่ำยำก เป่ำหนัก เหนื่อย ไม่มีควำมสนุกในกำรเป่ำจนอำจทสำให้เลิกล้มควำมตั้งใจที่จะฝึกปฏิบัติลงได้ กำรปรับแต่งลิ้น

จึงถือเป็นทักษะที่สสำคัญต่อผู้ท่ีต้องกำรเรียนรู้เก่ียวกับกำรบรรเลงคลำริเน็ตและแซกโซโฟน ในที่นี้จะนสำเสนอวิธีกำร

ปรับแต่งลิ้น อุปกรณ์สสำคัญที่เป็นแหล่งกสำเนิดของเสียง จำกกำรศึกษำข้อมูลจำกแหล่งต่ำงๆ และจำกประสบกำรณ์ตรง

ของผู้เขียน

ค�าส�าคัญ: ลิ้นเดี่ยว ลิ้นคลำรีเน็ต ลิ้นแซกโซโฟน

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 bands, 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 helps with better sound quality, and 
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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 how 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.

Keywords: single Reed, clarinet Reeds, saxophone Reeds

บทน�า

 กำรเรียนรู้ทำงด้ำนดนตรีมีควำมแตกต่ำงไปจำกกำรเรียนรู้ในศำสตร์แขนงอื่น ๆ ที่ต้องให้ควำมสสำคัญทั้งภำค

ทฤษฏแีละภำคปฏบิตัคิวบคูก่นั [1] โดยสิง่สสำคญัคอืกำรมคีวำมรูเ้กีย่วกบัเครือ่งดนตรเีนือ่งจำกเครือ่งดนตรถีอืเป็นสิง่ที่

ช่วยสร้ำงเสียงดนตร ีซึง่เครือ่งดนตรแีต่ละประเภทนัน้ให้เสยีงและควำมรูส้กึทีแ่ตกต่ำงกนั โดยเครือ่งดนตรใีนปัจจบุนั

มีหลำกหลำยประเภทไม่ว่ำจะเป็น เครื่องสำย เครื่องลมทองเหลือง เครื่องลิ่มนิ้ว เครื่องกระทบ และเครื่องเป่ำลมไม้ ซึ่ง

ในเครือ่งเป่ำลมไม้นัน้จะมลีิน้เป็นองค์ประกอบสสำคญัทีเ่ป็นจดุกสำเนดิของเสยีง เสยีงทีไ่ด้จะมคีณุภำพหรอืไม่นัน้ขึน้อยู่

กบัลิน้เป็นสสำคญั นกัดนตรทีีต้่องกำรเรยีนรูเ้ครือ่งดนตรปีระเภทเครือ่งเป่ำลมไม้ทีต้่องมลีิน้เป็นส่วนประกอบจงึจสำเป็น

ที่จะต้องมีควำมรู้ มีทักษะเกี่ยวกับกำรปรับแต่งลิ้น ซึ่งในกำรปรับแต่งลิ้น (Reed) สำมำรถกระทสำได้โดยใช้เครื่องมือ 

เช่น กระดำษทรำย มีด มำปรับแต่งโดยกำรขูด กำรขัด เพื่อให้ลิ้นมีสภำพเหมำะสมต่อกำรเป่ำ เพรำะกำรปรับแต่งลิ้น

จะช่วยในเรื่องคุณภำพเสียง ซึ่งส่งผลถึงควำมยำกง่ำยขณะปฏิบัติเครื่องดนตรีด้วย กล่ำวคือถ้ำสำมำรถปรับแต่งลิ้นได้

เหมำะสมก็จะทสำให้เป่ำง่ำย ไม่หนัก ไม่เหนื่อย เป่ำสนุกจนอยำกเป่ำไปเรื่อย ๆ ในทำงกลับกัน หำกเรำปรับแต่งลิ้นไม่

เป็นและลิ้นที่ใช้มีสภำพไม่เหมำะสมก็จะทสำให้เป่ำยำก เป่ำหนัก เหนื่อย ไม่มีควำมสนุกในกำรเป่ำจนอำจทสำให้เลิกล้ม

ควำมตั้งใจที่จะฝึกปฏิบัติลงได้ บทควำมดังกล่ำวจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำเกี่ยวกับเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่ำลม

ไม้ กำรปรบัแต่งลิน้ของเครือ่งเป่ำลมไม้ประเภททีใ่ช้ลิน้ และนสำเสนอวธิกีำรสร้ำงเสยีงทีด่มีคีณุภำพของเครือ่งเป่ำลมไม้ 

โดยกำรสอนเทคนิควิธีกำรในกำรปรับแต่งลิ้น โดยใช้กำรสำธิตให้แก่นักเรียน นักศึกษำ ตลอดจนผู้ที่สนใจทำงดนตรี

ได้นสำไปเทคนิคและวิธีกำรดังกล่ำวไปประยุกต์ใช้ต่อไป

เครื่องเป่าลมไม้ (Wood Wind Instruments)

 เครื่องดนตรีถือเป็นอุปกรณ์ในกำรสร้ำงเสียงดนตรีที่สสำคัญ ควำมแตกต่ำงของรูปร่ำง ลักษณะ วัตถุที่ใช้ในกำร

ทสำเครื่องดนตรี และวิธีกำรทสำให้เกิดเสียงจะก่อให้เกิดเสียงดนตรีที่แตกต่ำงกัน ให้อำรมณ์แก่ผู้ฟังต่ำงกัน โดยในกำร

แบ่งกลุ่มหรือจัดประเภทของเครื่องดนตรีนั้นอำจกระทสำได้หลำยรูปแบบ อำทิ จัดแบ่งตำมรูปร่ำง ลักษณะ หรือวิธีกำร

ทสำให้เกิดเสียง โดยกำรแบ่งประเภทเครื่องดนตรีในปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 1) ประเภทเครื่องสำย (String 

Instrument) เป็นเครื่องดนตรีที่มีสำยเป็นแหล่งกสำเนิดเสียง โดยกสำเนิดด้วยกำรดีด อำทิ กีต้ำร์ (Guitar) ลูด (Lute) ฮำร์พ 

(Harp) เบส (Bass) เป็นต้น และกสำเนิดเสียงด้วยกำรสี อำทิ ไวโอลิน (Violin) วิโอลำ (Viola) เชลโล (Cello) ดับเบิ้ลเบส 

(Double Bass) เป็นต้น ซึ่งในบำงครั้งผู้บรรเลงสำมำรถใช้วิธีกำรให้กสำเนิดเสียงของเครื่องดีดผ่ำนวิธีกำรสี หรือกสำเนิด

เสียงของเครื่องสีผ่ำนกำรดีดก็สำมำรถกระทสำได้ 2) ประเภทเครื่องลมทองเหลือง (Brass Instruments) เป็นเครื่องดนตรี

ทีเ่กดิเสยีงด้วยกำรเป่ำลมผ่ำนกสำพวดทีม่ลีกัษณะเป็นรปูกรวย ได้แก่ ทรมัเป็ต (Trumpet) คอร์เนต็ (Cornet) ฟลเูกลิฮอร์น 
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(Flugelhorn) ทรอมโบน (Trombone) เฟรนซ์ฮอร์น (Frencehorn) ยูโฟเนียม (Euphonium) ทูบำ (Tuba) เป็นต้น  

3) ประเภทเครื่องลิ่มนิ้ว (Keyboard Instruments) เป็นเครื่องดนตรีที่เกิดเสียงด้วยกำรกดน้ิวลงบนลิ่ม อำทิ เปียโน 

(Piano) ออร์แกน (Organ) ฮำร์ปซิคอร์ด (Harpsichord) เป็นต้น แต่ทว่ำกลไกของเครื่องดนตรีแต่ละชนิดทสำให้ 

เกดิเสยีงด้วยวธิทีีแ่ตกต่ำงกนั 4) ประเภทเครือ่งกระทบ (Percussion Instruments) เป็นเครือ่งดนตรทีีเ่กดิเสยีงด้วยกำรเคำะ  

กำรตี หรือวิธีกำรใดๆ ที่ทสำให้วัตถุกระทบกันจนเกิดเป็นเสียง อำทิ ไซโลโฟน (Xylophone) ฉำบ (Cymbals) มำรำคัส 

(Maracas) คำบำซำ (Cabaza) กลองชุด (Drum set) เป็นต้น และ 5) ประเภทเครื่องเป่ำลมไม้ (Wood Wind Instruments) 

เป็นเครื่องดนตรีที่เกิดเสียงด้วยกำรเป่ำลมผ่ำนกสำพวด (Mouthpiece) เช่น ฟลูท (Flute) พิกโคโล (Piccolo) แซกโซโฟน 

(Saxophon) คลำริเน็ต (Clarinet) โอโบ (Oboe) บำสซูน (Bassoon) เป็นต้น [2–5]

 เครือ่งเป่ำลมไม้ (Wood Wind Instruments) เป็นเครือ่งดนตรทีีเ่ข้ำมำยงัประเทศไทยในสมยัต้นกรงุรตันโกสนิทร์ 

(รชักำลที ่4) อยูก่บัแตรวง (Brass Band) ซึง่ใช้สสำหรบัรบัเสดจ็ฯ ประโคมในงำนต่ำง ๆ  เช่น กำรแห่นำค แห่ศพ แห่เทยีน

พรรษำ หรือกำรบรรเลงประโคมหน้ำโรงภำพยนตร์ [6]

 จะเหน็ได้ว่ำเป็นเครือ่งดนตรทีีม่แีหล่งกสำเนดิเสยีงด้วยกำรเป่ำลมผ่ำนกสำพวด (Mouthpiece) โดยเครือ่งเป่ำลมไม้

จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

 1. เครื่องเป่ำลมไม้ประเภทท่ีไม่มีลิ้น หรือ ขลุ ่ย เป็นเครื่องดนตรีที่สำมำรถเกิดเสียงได้ 2 ลักษณะ  

คือ กำรเป่ำลมผ่ำนรูเป่ำ โดยเป่ำจำกทำงด้ำนข้ำงของตัวเครื่อง ลักษณะคล้ำยกับขลุ่ยจีน ได้แก่ ฟลูท (Flute) พิกโคโล 

(Piccolo) และอีกลักษณะเป็นกำรเป่ำลมเข้ำจำกส่วนปลำยเครื่อง คล้ำยกำรเป่ำขลุ่ยเพียงออไทย ได้แก่ ขลุ่ยริคอร์เดอร์

 2. เครื่องเป่ำลมไม้ประเภทที่มีลิ้น หรือ ปี่ เป็นเครื่องดนตรีที่มีส่วนประกอบสสำคัญคือลิ้น ทสำหน้ำที่เป็นแหล่ง

กสำเนิดเสียง โดยส่วนที่เป็นลิ้นจะอยู่ตรงปลำยด้ำนหนึ่งของตัวเครื่อง เมื่อเป่ำลมผ่ำนลิ้นจะเกิดกำรสั่นสะเทือน แล้วลม

ก็จะเข้ำไปในท่อซึ่งทสำหน้ำที่เป็นตัวขยำยเสียง จนออกไปยังปำกลสำโพง [3] ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่

  2.1 ปี่ชนิดลิ้นคู่ (Double Reed) เป็นเครื่องดนตรีท่ีมีลักษณะเป็นทรงกรวย ยำว เป็นท่อ โดยบำงชนิดเป็น 

ท่อตรง บำงชนิดคดโค้งไปมำ ขนำดเล็กใหญ่แตกต่ำงกันตำมชนิดของเครื่องดนตรี ในกำรเล่นเครื่องชนิดนี้ 

จะใช้มือทั้งสองกดคีย์เพื่อบังคับเสียง โดยจะมีลิ้นเป็นส่วนประกอบที่สสำคัญของแหล่งกสำเนิดเสียง ลิ้นจะมีลักษณะ 

เป็นไม้บำง ๆ  ประกบกัน 2 ชิ้น โดยมีท่อเหล็กตรงกลำงแล้วใช้ด้ำยพันเพื่อยึดให้ไม้ทั้งสองประกบกัน โดยเครื่องดนตรี

ที่ใช้ลิ้นคู่ ได้แก่ โอโบ (Oboe) บำสซูน (Bassoon) คอร์แองเกล (Core Anglais)

Figure 1 Oboe [8] Figure 2 Bassoon [9]
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  2.2 ปี่ชนิดลิ้นเดียว (Single Reed) เครื่องดนตรีที่มีลักษณะเป็นทรงกรวย ยำว เป็นท่อ โดยบำงชนิดเป็น

ท่อตรง บำงชนดิคดโค้งไปมำ ขนำดเลก็ใหญ่แตกต่ำงกนัตำมชนดิของเครือ่งดนตร ีในกำรเล่นเครือ่งชนดินีจ้ะใช้มอืทัง้

สองกดคย์ีเพือ่บังคบัเสยีง โดยจะมลีิน้เป็นส่วนประกอบทีส่สำคญัของแหล่งกสำเนดิเสยีง ลิน้จะมลีกัษณะเป็นแผ่นไม้บำง ๆ  

คล้ำยไม้ตักไอศกรีม ประกบอยู่กับกสำพวด โดยมีสำยรัดเป็นตัวยึดระหว่ำงกสำพวดกับลิ้น โดยเครื่องดนตรีที่ใช้ลิ้นเดียว 

ได้แก่ แซกโซโฟน (Saxophon) และคลำริเน็ต (Clarinet)

Figure 3 Core Anglais [10] Figure 4 Double Reed [7]

Figure 6 Clarinet [13]

(Bb bass clarinet, basset horn (in F with telltale low C extension), 

A clarinet, Bb clarinet, C clarinet, Eb clarinet)

Figure 7 Single reed [11]

Figure 5 Saxophone [12]
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Figure 8 Arundo donax [15]

ส่วนประกอบของลิ้น

 ลิ้นจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยยึดเส้นแบ่งตรงกลำง (Shoulder) เป็นหลัก ส่วนแรกเป็นส่วนหนำอยู่ใต้เส้น 

shoulder จะยังคงมีพื้นผิวเปลือกของต้นอ้อติดอยู่ ประกอบด้วยส่วน stock (bark) และ heel ซึ่งส่วนนี้ทสำหน้ำที่เป็นหน้ำ

ประกบ โดยประกอบกับกสำพวด ดังนั้นหน้ำประกบต้องเรียบเสมอเท่ำกัน และใช้เป็นส่วนที่รัดสำยคำดลิ้น (Ligatura) 

ส่วนที่สองอยู่เหนือเส้น shoulder ส่วนนี้จะมีจุดที่สสำคัญหลำยจุดที่ใช้ในกำรสร้ำงเสียงเพรำะเป็นส่วนที่ส่ันสะเทือน  

เช่น จุดเนินกลำง (Vamp) จุดศูนย์กลำง (Heart) จุดปลำยลิ้น (Tip) เป็นต้น

ลิ้นแซกโซโฟน (Saxophon) และลิ้นคลาริเน็ต (Clarinet)

 ลิ้นถือเป็นส่วนประกอบที่สสำคัญของแซกโซโฟน (Saxophon) และคลำริเน็ต (Clarinet) เพรำะลิ้นทสำหน้ำที่สั่น

สะเทือนจนทสำให้เกิดเสียงขึ้น และเสียงที่เกิดขึ้นมำจะถูกควบคุมให้กลำยเป็นเสียงโน้ตต่ำง ๆ โดยเสียงที่เกิดขึ้นต้อง

เป็นเสียงที่มีคุณภำพ โดยคุณภำพของเสียง (Tone Quality) ถือเป็นองค์ประกอบหลักที่สสำคัญที่นักดนตรีต้องคสำนึงถึง 

เพื่อให้เสียงที่ได้มีควำมไพเรำะ [14] เป็นไปตำมควำมต้องกำรและสำมำรถสะท้อนถึงอำรมณ์ตำมที่ผู้บรรเลงต้องกำร 

ซึ่งองค์ประกอบของเสียงที่มีคุณภำพนั้นเกิดขึ้นมำจำกหลำยปัจจัย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ลิ้น ซึ่งเป็นตัวกสำเนิดเสียงจะต้อง

มีลักษณะที่ถูกต้อง เหมำะสม และพร้อมใช้งำนอยู่เสมอ

 ลิ้นถูกผลิตขึ้นจำกพืชที่รู ้จักกันในชื่อทำงพฤกษศำสตร์ว่ำ Arundo donax หรือที่คนไทยรู ้จักกันในช่ือ  

ต้นอ้อ โดยพืชชนิดนี้มีหลำกหลำยสำยพันธุ์ และเติบโตได้ในหลำยประเทศ อำทิ สหรัฐอเมริกำ ฝรั่งเศส เม็กซิโก 

อเมริกำใต้ แอฟริกำเหนือ อิตำลี สเปน และบำงประเทศในแถบเอเชีย ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยเองก็ได้มีผู้นสำเข้ำพืช

ชนิดดังกล่ำวเข้ำมำปลูก แต่ทว่ำสำยพันธุ์ที่นิยมนสำมำใช้ทสำลิ้นมักมำจำกประเทศในพื้นที่แถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

Figure 9 component of reed [15]
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 คุณสมบัติของลิ้นที่ดีนั้น ส่วนบนของลิ้นควรที่จะมีควำมยำวกว่ำส่วนล่ำง ทั้งน้ีเพรำะส่วนบนเป็นส่วนที่ส่ัน

สะเทอืน ไม้อ้อทีใ่ช้ทสำลิน้ต้องไม่อ่อนหรอืแก่เกนิไป โดยสงัเกตจำกสขีองลิน้ ส่วนบนของลิน้ควรเป็นสเีหลอืงทอง ไม่

ควรเป็นสนีสำ้ตำลเพรำะไม้อ้อแก่เกนิไป ส่วนล่ำงควรเป็นสขีำวหรอืสคีรมี นอกจำกสขีองไม้ควรสงัเกตดลูำยของไม้ด้วย

ว่ำเป็นเส้นตรงคู่ขนำนกันตลอด ไม่ควรเลือกลิ้นที่ลำยไม้หนำ บำงไม่เท่ำกันจะทสำให้ควำมหนำ บำงของลิ้นไม่เท่ำกัน 

สสำหรบักำรเลอืกลิน้ถ้ำผูบ้รรเลงต้องกำรลิน้รปูตวัย ู(U) หรอืรปูตวัว ี(V) กใ็ห้ส่องดกูบัแสงไฟและให้สงัเกตดบูรเิวณ heart 

จะมีลักษณะคล้ำยตัวยูและตัววีและเลือกตำมควำมต้องกำร ในกรณีที่ลิ้นที่เป่ำเป็นลิ้นที่อ่อนเกินไปก็ให้แก้ไขเบื้องต้น 

โดยกำรวำงลิ้นให้ปลำยลิ้นอยู่เหนือหรือเลยปลำยกสำพวดเล็กน้อย และถ้ำลิ้นที่เป่ำแข็งเกินไป ให้แก้ไขโดยกำรวำงลิ้น

ให้ปลำยลิน้อยูใ่ต้หรอืตสำ่กว่ำปลำยกสำพวดเลก็น้อย กจ็ะสำมำรถแก้ไขปัญหำได้ในเบือ้งต้น [16] ซึง่ในกำรทีผู่บ้รรเลงจะ

นสำลิน้มำใช้นัน้ จะต้องมกีำรเตรยีมลิน้ เช่น ตรวจสอบควำมเรยีบ ควำมแขง็ ควำมอ่อน ลิน้ต้องไม่แตกหกัเสยีหำยไม่ฉกี

ขำด เมื่อลิ้นมีสภำพที่สมบูรณ์แล้วนั้น ก่อนนสำมำใช้ควรนสำไปแช่นส้ำให้ลิ้นมีควำมยืดหยุ่น ประมำณ 5 – 10 นำที จำกนั้น

กส็ำมำรถนสำลิน้ไปใช้งำนได้ตำมปกต ิแต่หำกพบปัญหำในกำรสร้ำงเสยีงทีม่คีณุภำพ เช่น มเีสยีงหึง่ เสยีงพล่ำ หรอืรูส้กึ

ว่ำเสียงมีควำมผิดปกติ ให้ผู้บรรเลงตั้งข้อสังเกตว่ำควำมผิดปกตินั้นอำจเกิดขึ้นจำกลิ้นเป็นลสำดับแรก

การปรับแต่งลิ้น

 กำรปรับแต่งลิ้นถือเป็นทักษะข้ันพ้ืนฐำนท่ีสสำคัญของผู้บรรเลง เพรำะลิ้นเป็นส่วนประกอบของเครื่องดนตรีที่

ถูกนสำมำใช้อยู่เป็นประจสำ และมีโอกำสชสำรุดเสียหำยได้ง่ำย โดยเครื่องมือสสำหรับกำรปรับแต่งลิ้น ประกอบด้วย มีดตัด

ลิ้น กระดำษทรำย หินลับคมมีด ที่ตัดขอบลิ้น (Reed clipper) ที่เก็บลิ้น แผ่นกระจกสสำหรับวำงลิ้นเพื่อปรับแต่ง ตะไบ

Figure 11 Part of the Reed [15]

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

 ในกำรปรับแต่งลิ้นน้ันลสำดับแรกผู้บรรเลงต้องฟังเสียงที่ออกมำว่ำผิดปกติหรือไม่ อย่ำงไร จำกนั้นก็ให้ทสำ 

กำรปรับแต่งลิ้น โดยกระทสำกำรบำงอย่ำงลงไปยังตสำแหน่งของลิ้นโดยดูจำกภำพประกอบและคสำอธิบำยดังนี้
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 กรณีเสียงหึ่ง พร่ำ ลักษณะดังกล่ำวน่ำจะเกิดจำกปลำยลิ้นบำงเกินไป วิธีแก้ไขคือใช้ตัดขอบลิ้น (Reed clipper) 

ตัดเล็มปลำยลิ้นเล็กน้อย บริเวณตสำแหน่ง T แล้วนสำมำทดลองเป่ำดูจนกว่ำเสียงหึ่ง พร่ำจะหำยไป

 กรณีปลำยลิ้นบริเวณตสำแหน่ง T หนำหรือแข็งเกินไป ซึ่งอำจมีสำเหตุมำจำกกำรแก้ไขกรณีเสียงหึ่ง พร่ำ หรือ

อำจเกดิจำกกำรทีล่ิน้ไม่เคยถกูใช้งำน วธิแีก้ไขคอื ให้นสำลิน้ถกูบักระดำษทรำยโดยวำงหน้ำประกบลงบนกระดำษทรำย 

แล้วใช้นิว้มอืสองนิว้กดไปทีบ่รเิวณ 3 และ 8 แล้วถกูบักระดำษทรำยในทศิทำงเดยีวกนั โดยในกำรถนูัน้ควรทสำทลีะเลก็

ทีละน้อยสลับกับกำรนสำมำทดลองเป่ำดู ทสำจนกว่ำลิ้นจะสำมำรถใช้งำนได้ดี

 กรณีเสียงทึบไม่ใส เป่ำเสียงเบำยำก รวมไปถึงให้แก้ไขบริเวณ T และ 2 ด้วยกำรใช้ตะไบถู ให้ทั้งสองข้ำง 

มีควำมหนำที่สมดุลและมีควำมบำงเหมำะสมกับกำรสร้ำงเสียง โดยในกำรถูนั้นควรทสำทีละเล็กทีละน้อยสลับกับ 

กำรนสำมำทดลองเป่ำดู ทสำจนกว่ำลิ้นจะสำมำรถใช้งำนได้ดี

 กรณเีสยีงสงู หวดี แหลม ไม่นุม่เท่ำทีค่วร กำรแก้ไขคอื ให้ใช้ตะไบถบูรเิวณ 2 ให้ทัง้สองข้ำงมคีวำมหนำทีส่มดลุ

และมีควำมบำงเหมำะสมกับกำรสร้ำงเสียง โดยในกำรถูน้ันควรทสำทีละเล็กทีละน้อยสลับกับกำรนสำมำทดลองเป่ำดู  

ทสำจนกว่ำลิ้นจะสำมำรถใช้งำนได้ดี

 กรณีเสียงสูง คุณภำพเสียงไม่ดีเท่ำที่ควร คือ เสียงตีบไม่กว้ำงเหมือนช่วงเสียงตส่ำ กำรแก้ไขให้นสำตะไบถูบริเวณ 

3 โดยในกำรถูนั้นควรทสำทีละเล็กทีละน้อยสลับกับกำรนสำมำทดลองเป่ำดู ทสำจนกว่ำลิ้นจะสำมำรถใช้งำนได้ดี

 กรณเีสยีงไม่ก้องกงัวำน ลกัษณะดงักล่ำวอำจเกดิจำกบรเิวณด้ำนประกบ ถกูบักระดำษทรำยโดยวำงหน้ำประกบ

ลงบนกระดำษทรำย แล้วใช้นิ้วมือสองนิ้วกดไปที่บริเวณ 4 และ 8 เพื่อให้ช่องว่ำงระหว่ำงปลำยลิ้นและกสำพวดแคบลง 

โดยในกำรถูนั้นควรทสำทีละเล็กทีละน้อยสลับกับกำรนสำมำทดลองเป่ำดู ทสำจนกว่ำลิ้นจะสำมำรถใช้งำนได้ดี

 หำกทสำกำรปรับแต่งลิ้นแล้วแต่ยังเป่ำยำก เสียงยังไม่มีคุณภำพนั้น อำจเกิดปัญหำบริเวณ 3 4 5 6 ให้แก้ไข 

ด้วยกำรใช้มีดตัดลิ้นขูดลิ้นบริเวณดังกล่ำวให้บำงลง นสำมำทดลองเป่ำดูและทสำจนกว่ำลิ้นจะสำมำรถใช้งำนได้ดี

 โดยจะเห็นได้ว่ำกำรปรับแต่งลิ้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ต้องกระทสำด้วยควำมระมัดระวัง และค่อย ๆ  

ปรบัแต่งลิน้ทีละน้อยแล้วนสำมำทดลองเป่ำจนกระทัง่แน่ใจว่ำลิน้ยงัไม่สมบรูณ์ดพีอ จงึนสำมำปรบัแต่งใหม่ ห้ำมปรบัแต่ง

ทีละมำก ๆ เพรำะอำจจะทสำให้ลิ้นเกิดควำมเสียหำยจนไม่สำมำรถนสำมำใช้งำนได้ อีกทั้งในกำรปรับแต่งลิ้นผู้ที่สนใจ

เรียนรู้ต้องฝึกฝนอยู่เสมอเพื่อให้เกิดควำมชสำนำญ

สรุป

 เครื่องดนตรีถือเป็นอุปกรณ์ในกำรสร้ำงเสียงดนตรีท่ีสสำคัญ ควำมแตกต่ำงของรูปร่ำง ลักษณะ วัตถุที่ใช้ใน 

กำรทสำเครื่องดนตรี และวิธีกำรทสำให้เกิดเสียงจะก่อให้เกิดเสียงดนตรีที่แตกต่ำงกัน สื่อให้เห็นถึงอำรมณ์และควำมรู้สึก

ทีแ่ตกต่ำงกนั โดยในกำรแบ่งประเภทของเครือ่งดนตรนีัน้สำมำรถแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ (1) ประเภทเครือ่งสำย 

(String Instrument) กสำเนดิเสยีงด้วยกำรดดี และส ี(2) ประเภทเครือ่งลมทองเหลอืง (Brass Instruments) กสำเนดิเสยีงด้วย

กำรเป่ำ เช่นเดียวกับ (3) ประเภทเครื่องเป่ำลมไม้ (Wood Wind Instruments) ที่กสำเนิดเสียงด้วยกำรเป่ำลมผ่ำนกสำพวด 

(Mouthpiece) เช่นกัน (4) ประเภทเครื่องลิ่มนิ้ว (Keyboard Instruments) กสำเนิดเสียงด้วยกำรกดนิ้วลงบนลิ่ม และ (5) 

ประเภทเครือ่งกระทบ (Percussion Instruments) กสำเนดิเสยีงด้วยกำรเคำะ กำรตี หรอืวธิกีำรใด ๆ  ทีท่สำให้วตัถกุระทบกนั 

จนเกิดเป็นเสียง ซึ่งเครื่องดนตรีเครื่องเป่ำลมไม้อย่ำงแซกโซโฟน (Saxophon) และคลำริเน็ต (Clarinet) มีลิ้นเดียวเป็น

ส่วนประกอบที่สสำคัญในกำรให้กสำเนิดของเสียง หำกลิ้นมีคุณภำพดีก็จะสำมำรถก่อให้เกิดเสียงที่มีคุณภำพได้ ในทำง

กลบักนัหำกลิน้มปัีญหำกจ็ะส่งผลต่อเสยีง เช่น มเีสยีงหึง่ เสยีงพล่ำ หรอืรูส้กึว่ำเสยีงมคีวำมผดิปกติ ดงันัน้ผูบ้รรเลงต้อง

มทีกัษะในกำรปรบัแต่งลิน้ โดยกำรปรบัแต่งลิน้กระทสำได้หลำยวธิ ีอำท ิกำรถดู้วยกระดำษทรำย กำรถดู้วยตะไบ กำรขดู

ด้วยมีด เพื่อปรับแต่งลิ้นให้สำมำรถใช้งำน ซึ่งทักษะเหล่ำนี้เป็นทักษะขั้นพื้นฐำนของนักดนตรีที่ควรต้องมี
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