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บทคัดย่อ

 กำรดูแลรักษำเครื่องลมทองเหลืองเป็นส่ิงจสำเป็นที่ครูผู้สอนต้องถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับผู้เรียนที่เข้ำรับกำรฝึก

ปฏิบัติเครื่องดนตรีทุกคนเพื่อป้องกันควำมเสียหำยที่อำจจะเกิดขึ้นกับเครื่องดนตรี ผู้สอนให้ผู้เรียนตระหนักถึงควำม

สสำคัญของกำรดูแลรักษำ ส่วนประกอบต่ำง ๆ  ของเครื่องดนตรี วัสดุอุปกรณ์ ที่ต้องนสำมำใช้ในกำรดูแลรักษำ วิธีกำร

ดแูลรกัษำส่วนประกอบต่ำง ๆ   ทัง้ภำยนอกและภำยในของเครือ่งดนตรรีวมถงึกล่องใส่เครือ่งดนตร ีกำรดแูลรกัษำแต่ละ

ครัง้จะต้องพจิำรณำประเภทของเครือ่งดนตร ีจดุทีเ่กดิควำมเสยีหำย วสัดทุีใ่ช้ในกำรซ่อมบสำรงุ และประเมนิควำมสสำเรจ็

ของกำรซ่อม ถ้ำมคีวำมเสีย่งมำกเกนิไปควรส่งซ่อมให้ช่ำงผูช้สำนำญ ใช้วธิสีอนแบบบรรยำย สำธติและให้ผูเ้รยีนปฏบิตัิ

ตำมทสำกำรประเมินผลจำกกำรปฏิบัติและให้คสำชมเชยเพื่อสร้ำงแรงจูงใจในกำรดูแลรักษำเครื่องดนตรีในครั้งต่อ ๆ ไป

ค�าส�าคัญ: เครื่องลมทองเหลือง กำรดูแลรักษำเครื่องลมทองเหลือง อุปกรณ์ทสำควำมสะอำดเครื่องลมทองเหลือง

Abstract

 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 

instructors 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. For each maintaining, the students must consider 

about the types of musical instruments, damaged spots, materials used for fixing, method of fixing, and evaluation of 

maintaining success. If the maintaining is too risky, each musical instruments should be sent to the experts to fix it. 

Instructional method employs lecture, demonstration, and skill practice respectively. Learning evaluation is focused 

on the result of practice, as well as encouraging the learners to motivate them for further practice of maintaining other 

musical instruments thereafter.
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บทน�า

 เครือ่งดนตร ี(Music Instruments) เสยีงของเครือ่งดนตรแีต่ละชนดิมคีวำมแตกต่ำงกนั แต่สำมำรถจดัเป็นประเภท

ใหญ่ ๆ ตำมลักษณะของเสียงที่คล้ำยคลึงกันและลักษณะของเครื่องมือ [1] สำมำรถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่  ๆ  ได้ 5 

ประเภทคือ

 1. เครื่องสำย (String Instruments) เครื่องดนตรีประเภทนี้มีสำยเป็นองค์ประกอบหลักที่จะทสำให้เกิดเสียง และ

มีตัวซอหรือตัวเครื่องทสำด้วยไม้ทสำหน้ำที่เป็นตัวขยำยเสียง[2] เช่น ไวโอลิน วิโอล่ำ ฮำร์พ กีตำร์ เป็นต้น 

 2. เครื่องลมไม้ (Woodwind Instruments) เครื่องดนตรีประเภทนี้สำมำรถแบ่งอย่ำงกว้ำง  ๆ  ได้ 2 ประเภทคือ

ประเภทขลุ่ย ซึ่งทสำให้เกิดเสียงโดยกำรเป่ำลมผ่ำนช่องลมและประเภทปี่ เครื่องประเภทนี้จะทสำให้เกิดเสียงโดยกำรเป่ำ

ลมผ่ำนลิ้น แต่เดิมตัวเครื่องทสำด้วยไม้แต่ปัจจุบันทสำด้วยวัสดุอื่น ๆ [1] เช่นทองเหลืองชุบแลคเกอร์ นิกเกิ้ลหรือชุบเงิน 

เป็นต้น เช่น ปิคโคโล ฟลูต คลำริเน็ต แซกโซโฟน เป็นต้น

 3. เครื่องลมทองเหลือง (Brass Instruments) เครื่องดนตรีประเภทนี้ทสำให้เกิดเสียงโดยเป่ำลมผ่ำนกสำพวดหรือ

ปำกเป่ำ ตัวเครื่องทสำด้วยทองเหลืองชุบแลคเกอร์ นิกเกิ้ล ชุบเงิน หรือสีอื่น  ๆ  เช่น เฟรนช์ฮอร์น ทรัมเป็ต ทรอมโบน 

ทูบำ เป็นต้น

 4. เครื่องดนตรีประเภทเครื่องลิ่มน้ิวหรือคีย์บอร์ด (Keyboard Instruments) เครื่องดนตรีประเภทนี้จะมีลิ่มนิ้ว

สสำหรับกดทสำให้เปลี่ยนระดับเสียง เช่น อัพไรท์เปียโน เปียโนไฟฟ้ำ แอคคอร์เดียน เป็นต้น

 5. เครือ่งต ี(Percussion Instruments) เครือ่งดนตรปีระเภทนีจ้ะให้เกดิเสยีงด้วยกำรต ีกำรเคำะ หรอืกำรเขย่ำ วสัดุ

ที่ทสำอำจเป็นไม้ เหล็ก ทองเหลือง หนังสัตว์ หรือวัสดุสังเครำะห์ เช่น กลองใหญ่ กลองทิมปำนี ไซโลโฟน ฉำบ เป็นต้น

 จำกบทควำมทีก่ล่ำวมำข้ำงต้น จะเหน็ได้ว่ำเครือ่งดนตรแีต่ละชนดิทสำด้วยวสัดทุีแ่ตกต่ำงกนัไป หรอืเครือ่งดนตรี

ชนดิเดยีวกนัชิน้ส่วนหรอือปุกรณ์แต่ละชิน้กอ็ำจทสำจำกวสัดทุีแ่ตกต่ำงกนัด้วย จงึทสำให้กำรดแูลรกัษำมคีวำมแตกต่ำงกนั 

บทควำมนี้ผู ้เขียนจะขอกล่ำวถึงกำรดูแลรักษำเครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมทองเหลืองซ่ึงเป็นเครื่องดนตรีที่มี 

ควำมบอบบำง และเสี่ยงต่อกำรเกิดควำมเสียหำยได้ง่ำยถ้ำไม่ได้รับกำรดูแลรักษำที่ถูกวิธี

เครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมทองเหลือง

 เครื่องลมทองเหลือง ตัวเครื่องประกอบด้วยท่อลมที่ทสำด้วยโลหะขนำดต่ำง  ๆ  เสียงเกิดจำกกำรเป่ำลมให้เกิด

กำรสั่นสะเทือนที่ริมฝีปำกของผู้เล่นผ่ำนไปยังกสำพวดหรือปำกเป่ำ (Mouthpiece) กำรเป่ำเครื่องลมทองเหลืองจึงขึ้นอยู่

กับริมฝีปำกเป็นสสำคัญ เครื่องดนตรีกลุ่มเครื่องลมทองเหลืองที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีดังนี้

 1. เฟรนช์ฮอร์น (French horn) รูปร่ำงของเฟรนช์ฮอร์นเป็นท่อลมทองเหลืองขดเป็นวง ท่อลมส่วนปลำยติดกับ

กสำพวดรูปกรวยมีเส้นผ่ำศูนย์กลำง ¼ นิ้ว ค่อย  ๆ  ขยำยขึ้นจนมีเส้นผ่ำศูนย์กลำง 3 นิ้ว และผำยออกเป็นปำกลสำโพงที่มี 

ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 12 นิ้ว ถ้ำยืดท่อลมออกจะมีควำมยำวถึง 17 ฟุต [2] เฟรนช์ฮอร์นมีกำรวำงท่อชิดและซ้อนกัน 

เปลี่ยนระดับเสียงด้วยระบบลูกสูบแบบหมุน ทสำให้กำรทสำควำมสะอำดยำก นส้ำมันที่ใช้เพื่อหล่อลื่นจึงแตกต่ำงไปจำก

เครื่องในกลุ่มเดียวกัน

 2. ทรมัเป็ต (Trumpet) เป็นแตรทีม่ท่ีอลมรปูทรงกระบอก ท่อลมมเีส้นผ่ำศนูย์ประมำณ 3/8 นิว้ และค่อย  ๆ   ขยำย

ออกในระยะประมำณ 1 ½ ฟตุ จนเป็นปำกลสำโพงมเีส้นผ่ำศนูย์กลำง 4 นิว้[2] มลีกูสบูแบบดนัเพือ่ใช้บงัคบัเสยีง 3 อนั (3 

Valve) อยู่ตรงกลำงตวัเครื่องดนตรี เปลี่ยนระดบัเสยีงโดยใช้นิ้วบังคบัลูกสูบโดยกำรกดลงหรือผ่อนขึ้นเป็นแนวตัง้เกิด

เสียงโดยกำรเป่ำลมผ่ำนกสำพวด (Mouthpiece) ทรัมเป็ตมีกำรจัดวำงท่อลมที่ไม่สลับซับซ้อนง่ำยต่อกำรทสำควำมสะอำด

แต่มีอุปกรณ์บำงอย่ำงที่ต้องระวังเป็นพิเศษ เช่นลูกสูบ กสำพวดเป็นต้น
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 3. คอร์เน็ต (Cornet) มีลักษณะของตัวเครื่องคล้ำยกับทรัมเป็ต ลสำตัวสั้นกว่ำ คุณภำพของเสียงมีควำมนุ่มนวล 

กลมกล่อม ควำมสดใสของเสียงน้อยกว่ำทรัมเป็ต กำรดูแลรักษำใช้วิธีเดียวกับทรัมเป็ต

 4. ทรอมโบน (Trombone) ประกอบด้วยท่อลมขนำดยำวงอโค้งสองครั้ง สองในสำมของควำมยำวของท่อลม

นี้ตั้งแต่กสำพวดเป็นท่อลมทรงกระบอก ส่วนควำมยำวที่เหลือค่อย  ๆ  ขยำยออกเป็นปำกลสำโพง ส่วนที่ใกล้กับกสำพวด

มีท่อลมทรงกระบอกเป็นท่อลมสองชั้นสวมกันไว้ในลักษณะรูปตัว U เลื่อนเข้ำ-ออก เพื่อเปลี่ยนระดับเสียง เมื่อเลื่อน

ออกจะมีควำมยำวประมำณ 9 ฟุต เมื่อเลื่อนเข้ำ จะเหลือเพียง 3 ฟุตเศษ ทรอมโบนมีกำรจัดวำงท่อลมที่ไม่ซับซ้อนจึง

เป็นเครื่องที่ดูแลง่ำย อุปกรณ์ที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือคันชักทั้งก้ำนด้ำนในและท่อลมด้ำนนอกหำกไม่ระวังอำจทสำให้

คดและไม่สำมำรถเลื่อนเข้ำ ออกได้

 5. ฟลเูกลิฮอร์น (Flugelhorn) มลีกัษณะคล้ำยกบัแตรบวิเกลิ ม ี3 ลกูสบู ท่อลมกลวงเป็นรปูกรวย ปลำยบำนเป็นลสำโพง 

รูปร่ำงใหญ่กว่ำคอร์เน็ต ลักษณะของเสียงคล้ำยกับฮอร์น มีควำมห้ำวกว่ำฮอร์น กำรดูแลรักษำใช้วิธีเดียวกับทรัมเป็ต

 6. ยูโฟเนียม (Euphonium) มีขนำดใหญ่กว่ำฟลูเกิลฮอร์น มีลูกสูบ 3-4 ลูกสูบ กสำพวดเป็นรูปถ้วย ท่อลมขดโค้ง 

ค่อย ๆ ขยำยปลำยเป็นลสำโพงแหงนขึ้นด้ำนบน มีกำรวำงท่อลมที่ไม่ซับซ้อน กำรดูแลรักษำใช้วิธีเดียวกับทรัมเป็ต

 7. ทบูำ (Tuba) มลีกัษณะคล้ำยกบัยโูฟเนยีม แต่มขีนำดใหญ่กว่ำ ส่วนกลำงลสำตวัตดิลกูสบูเพือ่เปลีย่นระดบัเสยีง 

3-4 ลกูสบู เสยีงของทบูำทุม้ตสำ่ นุม่นวล ไม่แตกพร่ำ ปกตทิบูำทสำหน้ำทีเ่ป็นแนวเบสให้แก่กลุม่เครือ่งลมทองเหลอืง กำร

ดูแลรักษำใช้วิธีเดียวกับทรัมเป็ต

 8. ซูซำโฟน (Sousaphone) เป็นเครื่องดนตรีที่มีท่อลมขนำดใหญ่ ขดโค้งเป็นวงกลม ปำกลสำโพงแหงนขึ้นด้ำน

บน มลีกูสบูเพือ่เปลีย่นระดบัเสยีง 3 ลกูสบู ในกำรบรรเลงผูบ้รรเลงต้องนสำเครือ่งมำสวมเข้ำกบัลสำตวัแล้วค้ำงไว้ทีบ่่ำด้ำน

ซ้ำย ซูซำโฟนประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้แทนทูบำ เพื่อให้ง่ำยแก่กำรเดินสนำม เสียงของซูซำโฟน มีเสียงเช่นเดียวกับทูบำ จึง

ใช้แทนกันได้ ส่วนกำรดูแลรักษำใช้วิธีเดียวกับทรัมเป็ต

ส่วนประกอบของเครื่องลมทองเหลือง

เครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมทองเหลืองมีส่วนประกอบหลักที่เหมือนกันและต่ำงกัน สำมำรถสรุปได้ดังนี้

 1. กสำพวดหรือปำกเป่ำ (Mouthpiece) ลักษณะของปำกเป่ำส่วนบนสุดจะเป็นรูปถ้วยเจำะรูให้ลมผ่ำนเข้ำไปยัง

ตัวเครื่อง รูของลมมีขนำดเล็กหรือใหญ่ขึ้นอยู่กับขนำดของตัวเครื่องดนตรีแต่ละชนิด

 2. ท่อลม เครื่องลมทองเหลืองทุกชนิดมีท่อลมเป็นทรงกลมมีขนำดเล็ก กลำง และใหญ่อยู่ในเครื่องตัวเดียวกัน 

ท่อลมขดโค้งไปมำส่วนปลำยขยำยออกเป็นปำกลสำโพง

 3. ท่อเทยีบเสยีง เครือ่งดนตรทีกุชนดิมท่ีอไว้สสำหรบัเทยีบเสยีงหรอืตัง้เสยีงให้ตรงกบัระดบัเสยีงทีต้่องกำร โดย

กำรเลือ่นท่อเข้ำ ออก กรณทีีเ่สยีงสงูปรบัเสยีงด้วยกำรดงึท่อเทยีบเสยีงออก ทสำให้ตวัเครือ่งมคีวำมยำวมำกขึน้ทสำให้เสยีง

ตส่ำลง กรณีที่เสียงตส่ำ ปรับเสียงด้วยกำรดันท่อเข้ำ ทสำให้ตัวเครื่องมีควำมยำวของเครื่องสั้นลงทสำให้เสียงสูงขึ้น

 4. คนัชกัทรอมโบน เป็นส่วนประกอบหลกัเฉพำะเครือ่งทรอมโบน มไีว้สสำหรบักำรเปลีย่นระดบัเสยีง ต้องระวงั

เป็นพิเศษเพรำะถ้ำคันชักเกิดกำรคด ทสำให้ไม่สำมำรถเลื่อนเปลี่ยนระดับเสียงได้

 5. ลูกสูบ เครื่องลมทองเหลืองมีลูกสูบ 2 แบบ คือ ลูกสูบแบบดัน และลูกสูบแบบหมุน ลูกสูบแบบดันนิยมใช้

กับเครื่องทรัมเป็ต คอร์เน็ต บำริโทน ยูโพเนียม ทูบำ ซูซำโฟน ส่วนลูกสูบแบบหมุน ใช้กับเครื่องเฟรนช์ฮอร์น เป็นต้น

ความส�าคัญของการดูแลรักษาเครื่องลมทองเหลือง

 เครือ่งดนตรเีป็นเครือ่งมอืทีส่สำคญัทีส่ดุของนกัดนตร ีกำรมเีครือ่งดนตรทีีส่มบรูณ์จะช่วยให้กำรบรรเลงออกมำ

สมบูรณ์ที่สุด กำรดแูลรักษำทีถู่กวิธีจะช่วยให้ตวัเครื่องมีควำมพร้อมที่จะใช้บรรเลงได้โดยฉับพลัน[3]มอีำยุกำรใช้งำน 

ที่ยำวนำน เครื่องมีควำมสวยงำม สะอำดตำน่ำหยิบ น่ำจับน่ำนสำไปปฏิบัติไม่ส่งผลกระทบกับสุขภำพ[4] และทสำให้
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คุณภำพของเสียงมีควำมเที่ยงตรงตำมมำตรฐำนของเครื่องตลอดอำยุกำรใช้งำน

 เครื่องลมทองเหลืองถือว่ำเป็นเครื่องดนตรีท่ีมีควำมบอบบำงมีระบบกลไกที่ซับซ้อนและเกิดกำรชสำรุดเสียหำย

ได้ง่ำย เช่น ปำกเป่ำหล่นทสำให้ส่วนปลำยของปำกเป่ำบุบ ซึ่งส่งผลต่อกำรเดินทำงของลม กำรถอดชิ้นส่วนต่ำง ๆ  โดย

ไม่กดลกูสบูก่อนอำจส่งผลทสำให้ลกูสบูบวมได้ ลกูสบูหล่นกระแทกพืน้อำจทสำให้ลกูสบูคดไม่สำมำรถใช้งำนได้ ดงันัน้

กำรดูแลรักษำเครื่องให้มีสภำพใหม่และสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลำจึงเป็นเรื่องที่นักดนตรีทุกคนควรกระทสำอย่ำงสมส่ำเสมอ

ไม่ว่ำจะก่อนกำรบรรเลง หลังจำกกำรบรรเลง หรือกำรเก็บไว้โดยไม่ได้นสำออกมำบรรเลงก็ตำมก็ยังต้องนสำออกมำดูแล

รักษำเช่นเดียวกัน

วัสดุอุปกรณ์ท�าความสะอาดเครื่องลมทองเหลือง

 วสัดอุปุกรณ์ทีใ่ช้ในกำรดแูลและทสำควำมสะอำดเครือ่งลมทองเหลอืงจะมคีวำมแตกต่ำงกบัเครือ่งประเภทอืน่ ๆ  

สำมำรถสรุปวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ได้ดังนี้

 1. ผ้ำสำลู (Polishing gauze)

 2. ผ้ำสสำลี (Polishing cloth)

 3. ผ้ำทสำควำมสะอำดเสื้อสูบ (Cleaning swab) 

 4. แปรงทสำควำมสะอำดกสำพวด (Mouthpiece brush)

 5. แส้ล้ำงแตร (Flexible cleaner)

 6. กระบอกฉีดนส้ำ (Water spray)

 7. ลวดสักหลำด (Tone hole cleaner)

 8. ไม้ทสำควำมสะอำดท่อเสียง (Cleaning rod)

 9. สบู่ล้ำงแตร (Brass soap)

 10. นส้ำยำขัดเครื่องชุบนิกเกิ้ล (Metal polish)

 11. นส้ำยำขัดเครื่องเคลือบแลคเกอร์ (Lacquer polish)

 12. นส้ำยำขัดเครื่องเงิน (Silver polish)

 13. ครีมหล่อลื่นสไลด์ทรอมโบน (Slide cream)

 14. ขี้ผึ้งทำท่อโลหะ (ชนิดแข็ง) (Slide grease)

 15. นส้ำมันหยอดท่อเทียบเสียง (Tuning slide oil)

 16. นส้ำมันหล่อลื่นลูกสูบแบบดัน (Valve oil)

 17. นส้ำมันหล่อลื่นลูกสูบแบบหมุน (Rotor oil) [5] 

 18. ผ้ำด้ำยดิบ (Yarn)

 19. ไขปลำวำฬ (Whale fallow) [6] 

 20. นส้ำมันหล่อลื่นสไลด์ทรอมโบน (Slide oil)

ขั้นตอนวิธีการดูแลรักษาเครื่องลมทองเหลือง

 เครือ่งลมทองเหลอืง (Brass Instruments) หรอืกลุม่แตร เช่น ทรมัเป็ต คอร์เนต็ เฟรนช์ฮอร์น บำรโิทน ทรอมโบน 

ยูโพเนียม ทูบำ เป็นต้น เครื่องดนตรีทุกชนิดตวัเครื่องทสำด้วยแผ่นทองเหลืองหรือโลหะขดเป็นทรงกลมขนำดต่ำง ๆ  ทสำ

หน้ำที่เป็นท่อลมขดโค้งไปมำตำมลักษณะและขนำดของเครื่องแต่ละชนิด สำมำรถชุบสีต่ำง ๆ ได้ตำมควำมต้องกำร  

มีระบบกลไก และหลักกำรทสำงำนของตัวเครื่องที่คล้ำยกัน ผู้ที่ฝึกหัดเครื่องลมทองเหลือง ควรเรียนรู้วิธีกำรดูแลรักษำ

เครือ่งลมทองเหลอืงเพือ่เป็นกำรป้องกนัควำมเสยีหำยทีอ่ำจเกดิขึน้ได้ กำรดแูลรกัษำเป็นสิง่จสำเป็นทีค่รผููส้อนต้องแนะนสำ
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นักเรียน นักศึกษำให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตำมหลักของกำรดูแลรักษำเครื่องลมทองเหลือง โดยผู้เขียนได้สรุปวิธีกำรดูแล

รักษำเครื่องลมทองเหลืองจำกเอกสำรและประสบกำรณ์ดังนี้

 1. สอนให้ผู้เรียนรู้จักเครื่องดนตรีกลุ่มเครื่องลมทองเหลืองทุกชนิด

 2. สอนให้รูจ้กัส่วนประกอบต่ำง ๆ   ของเครือ่งดนตร ีส่วนประกอบใดมคีวำมแขง็แรง มคีวำมบอบบำง และต้อง

ระมัดระวังเป็นพิเศษ

 3. สอนให้ผู้เรียนตระหนักถึงควำมสสำคัญของกำรดูแลรักษำและทสำควำมสะอำดเครื่องดนตรี

 4. สอนให้รูจ้กัวสัดอุปุกรณ์ต่ำง ๆ   ทีต้่องนสำมำใช้ในกำรดแูลรกัษำควำมสะอำด อปุกรณ์แต่ละชนดิใช้งำนอย่ำงไร

และใช้กับส่วนประกอบใดของตัวเครื่องดนตรี

 5. สอนกำรดูแลรักษำและทสำควำมสะอำดส่วนประกอบต่ำง ๆ  ทั้งภำยนอก ภำยในของเครื่องดนตรีแต่ละชนิด 

ข้อควรระวังของกำรดูแลรักษำทสำควำมสะอำดเครื่องดนตรีเช่น ควำมเสียหำยที่อำจเกิดจำกกำรหยิบ กำรจับ กำรวำง  

กำรปฏิบัติ กำรถอด กำรประกอบ นส้ำมันที่ใช้ อุปกรณ์ที่ใช้ ระวังลูกสูบตก คันชักคด ปำกเป่ำพยำยำมอย่ำให้ตก  

โดยเฉพำะส่วนปลำยของปำกเป่ำจะต้องไม่บุบหรือผิดรูปทรง เป็นต้น

 6. สอนวิธีกำรดูแลรักษำและทสำควำมสะอำดเครื่องดนตรีเช่น ท่อลมทรงกลม ข้อต่อ ข้อชัก ฝำเกรียวฝำครอบ

กระบอกลูกสูบทั้งบนและล่ำง และก๊อกนส้ำลำย เป็นต้น

 7. กำรดูแลรักษำตัวกล่องสสำหรับใส่เครื่องดนตรี โดยอุปกรณ์ต่ำง ๆ ของตัวกล่องต้องอยู่ในสภำพสมบูรณ์ 

สำมำรถจัดเก็บและเคลื่อนย้ำยได้โดยสะดวก

 8. กำรสอนใช้วธิแีบบบรรยำย สำธติและให้ผูเ้รยีนปฏิบติัตำมโดยกำรทสำงำนเป็นคูห่รอืกำรทสำงำนเป็นกลุม่ขณะ

สอนผูส้อนต้องให้ควำมช่วยเหลอืให้คสำแนะนสำเพือ่ป้องกนัควำมเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้กบัเครือ่งดนตรไีด้ หลงัเสรจ็สิน้ 

จำกกำรสอนผู ้สอนควรประเมินผลของกำรปฏิบัติงำนและให้คสำชมเชยเพื่อเป็นกสำลังใจในกำรดูแลรักษำและ 

ทสำควำมสะอำดในครั้งต่อไป

การดูแลรักษาเครื่องลมทองเหลือง

 1. การดูแลรักษาภายนอก

 สิ่งที่สสำคัญท่ีสุดก็คือกำรระวังอย่ำให้ตัวเครื่องและส่วนประกอบของเครื่องตกหล่น หรือกระทบกับ 

ของแข็งใด ๆ ซึ่งเป็นข้อควรระวังกับเครื่องดนตรีทุกชนิด โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเครื่องลมทองเหลืองนั้นนับว่ำบอบบำง 

ง่ำยต่อกำรบุบ คดงอ รอยขีดข่วน นอกจำกนี้อำจเกิดกำรเสียหำยจำกสำรเคมี เหงื่อ อุณหภูมิที่ร้อนหรือเย็นเกินไป และ

ไอควำมเค็มของนส้ำทะเลก็ส่งผลต่อเครื่องทองเหลืองด้วย

 กำรดแูลรกัษำทสำควำมสะอำดภำยนอกไม่ยุง่ยำก กระทสำได้โดยใช้ผ้ำสะอำดปรำศจำกฝุน่ผงเชด็ทสำควำมสะอำด

ผ้ำที่ใช้ควรเป็นผ้ำสสำลี (Polishing cloth) หรือผ้ำซิลิคอน (Silicon cloth) เนื้อแน่นอย่ำงดีเท่ำนั้น เพรำะเนื้อผ้ำอ่อนนุ่ม 

สำมำรถเช็ดทสำควำมสะอำดเครื่องดนตรีทุกชนิด เครื่องลมทองเหลืองมีวิธีกำรชุบหรือเคลือบผิวในลักษณะต่ำงกัน  

กำรเช็ดทสำควำมสะอำดควรปฏิบัติดังนี้

  1.1 ตัวเครื่องดนตรีชุบเงินและตัวเครื่องที่ไม่ได้ชุบอะไรเลยเป็นเนื้อทองเหลืองแท้ ๆ [7] หำกสัมผัส 

กับครำบเหงื่อและอำกำศเป็นเวลำนำน ๆ  จะเกิดครำบหมองหรือดสำ หำกเป็นครำบหมองดสำไม่มำกนัก ควรใช้ผ้ำ 

ทีช่บุนสำ้ยำขดัเงินสสำเรจ็รปู (Silver cloth) เชด็ทสำควำมสะอำด แต่ถ้ำมคีรำบหมองดสำมำกควรใช้ผ้ำสสำลชุีบกบันสำ้ยำขดัเงนิ 

(Silver polish) ขัดบริเวณที่มีครำบหมองดสำ เมื่อขึ้นเงำแล้วล้ำงด้วยนส้ำสะอำดอีกครั้งแล้วเช็ดให้แห้งจึงจะสำมำรถ 

นสำไปเก็บในกล่องได้

  1.2 ตวัเครือ่งดนตรชีบุด้วยนกิเกลิและโครเมีย่ม สลีกัษณะนีจ้ะไม่ค่อยมปัีญหำเรือ่งครำบหมองดสำมำกนกั 
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หลังกำรใช้งำนทสำควำมสะอำดด้วยผ้ำสะอำดปกติหำกเกิดครำบหมองดสำให้ใช้ผ้ำสสำลีชุบกับนส้ำยำ Metal polish 

เช็ดเบำ ๆ ครำบก็จะออกไป จำกนั้นล้ำงด้วยนส้ำสะอำดแล้วเช็ดให้แห้งก่อนนสำไปเก็บในกล่อง

  1.3 ตัวเครื่องดนตรีท่ีมีสีทอง เป็นสีของทองเหลืองขัดเงำ แล้วเคลือบด้วยแลคเกอร์พิเศษทสำให้สีทอง 

ไม่หมองคลส้ำ ทนทำนอยู่หลำยปี ผิวของแลคเกอร์อำจหมองลงได้บ้ำง วิธีขจัดครำบหมองใช้ผ้ำสสำลีชุบด้วยนส้ำยำ  

Lacquer polish เช็ดทสำควำมสะอำดครำบสกปรกก็จะออกไป[7]

 กรณทีีเ่ครือ่งดนตรไีม่ได้รบักำรดแูลรกัษำเป็นเวลำนำนทสำให้มคีรำบหมองดสำตดิจนไม่สำมำรถทสำควำมสะอำด

ด้วยนส้ำยำดังที่กล่ำวมำแล้วได้ อำจจะใช้ไขปลำวำฬ ซึ่งเป็นยำขัดเงำชนิดหน่ึงที่มีคุณสมบัติเป็นก้อนแข็งคล้ำยสบู่ มี

ส่วนผสมของผงขัดเงำ โดยกำรใช้ผ้ำด้ำยดิบตัดแบ่งเป็นชิ้นเล็ก  ๆ  ตำมขนำดของซอกหรือมุมที่จะขัด หลังจำกนั้นนสำ

ผ้ำด้ำยดบิสมัผสักบัก้อนไขปลำวำฬให้นสำ้ยำจำกไขปลำวำฬตดิกบัเนือ้ผ้ำแล้วนสำไปขดับรเิวณทีม่คีรำบหมองดสำติดแน่น 

เพียงแค่นี้ครำบหมองดสำก็จะหลุดออก ถ้ำครำบติดแน่นมำก  ๆ  อำจจะต้องทสำซส้ำจนกว่ำครำบหมองดสำจะหลุดออก [6]

ภาพที่ 1 ไขปลำวำฬ (Whale fallow)

ที่มำ (ภำพถ่ำยโดยผู้นิพนธ์)

ภาพที่ 2 ผ้ำด้ำยดิบ (Yarn)

ที่มำ (ภำพถ่ำยโดยผู้นิพนธ์)

 2. การดูแลรักษาส่วนประกอบต่าง  ๆ  ของเครื่องดนตรี

   2.1 กสำพวดหรือปำกเป่ำ (Mouthpiece)

  กสำพวดของเครื่องลมทองเหลือง ดูแลรักษำง่ำยไม่ยุ่งยำก โดยหลังกำรใช้งำนควรล้ำงด้วยนส้ำสะอำดทุกครั้ง  

หำกมสีิง่สกปรกอยูภ่ำยในรใูห้ใช้แปรงทสำควำมสะอำด แล้วเชด็ให้แห้งด้วยผ้ำสสำล ีส่วนปลำยของกสำพวดหำกมรีอยบบุ

หรอืผดิรปูไปจำกเดมิควรทสำให้กลมตำมเดมิโดยกำรใช้แท่งเหลก็ทรงกลมปลำยเรยีวแหลมสอดใส่เข้ำไปในส่วนปลำย 

ของกสำพวดเพื่อแต่งให้มีทรงกลมตำมเดิม [8]
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ภาพที่ 3 เหล็กแต่งปลำยกสำพวด (Iron-shaped ends)

ที่มำ (ภำพถ่ำยโดยผู้นิพนธ์)

 2.2 ท่อลมของเครื่องลมทองเหลือง

 ท่อลมของเครื่องลมทองเหลืองมีหลำยท่อหลำยขนำด มีรูปทรงที่โค้งงอ จึงเป็นที่สะสมนส้ำลำยหรือสิ่งสกปรก

ที่อำจหลุดเข้ำไปค้ำงอยู่ด้ำนใน หำกไม่กสำจัดออกไปจะทสำให้เกิดเช้ือโรคมีสนิมเกิดกำรผุกร่อน และเป็นอันตรำยต่อ

สุขภำพของผู้ใช้ เมื่อใช้งำนเสร็จอย่ำงน้อยควรจะเป่ำนส้ำออกจำกท่อปล่อยนส้ำลำยให้หมดแล้วใช้ลวดสักหลำด (Tone 

hole cleaner) สอดทสำควำมสะอำดรูปล่อยนส้ำลำยให้สะอำด

ภาพที่ 4 กำรทสำควำมสะอำดรูปล่อยนส้ำลำย (Saliva release hole cleaning)

ที่มำ (ด้ำนดุริยำงค์, ม.ป.ป.) [7]

 สสำหรบัท่อทีไ่ม่มรีปูล่อยนสำ้ลำยควรถอดออกมำสลดันสำ้ลำยออก ก่อนถอดและสวมท่อจะต้องกดลกูสบูก่อนถอด

และสวมท่อเสมอ เพรำะถ้ำไม่ทสำเช่นนั้น แรงกดและแรงดันของอำกำศขณะที่ถอดหรือสวมท่ออำจจะทสำให้ลูกสูบและ

กระบอกสูบบวมเสียหำยได้

ภาพที่ 5 วิธีกำรทิ้งนส้ำลำยท่อเสียง (Dropping saliva from sound pipe)

ที่มำ (ด้ำนดุริยำงค์, ม.ป.ป.) [7]
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 วิธีกำรทิ้งนส้ำลำยของเครื่องเฟรนช์ฮอร์น แตกต่ำงจำกเครื่องชนิดอื่น  ๆ  เนื่องจำกลักษณะของตัวเครื่องขดโค้ง

เป็นวงกลมทสำให้สำมำรถเกบ็ควำมชืน้และมนีสำ้ลำยค้ำงท่อได้ง่ำย หำกมนีสำ้ลำยค้ำงอยูใ่นท่อ เมือ่บรรเลงจะมเีสยีงเหมอืน

มีนส้ำอยู่ในเครื่องดนตรี ผู้บรรเลงจะต้องหมุนเครื่องดนตรีลง [9] โดยหมุนให้นส้ำวิ่งไปตำมทิศทำงกำรขดของท่อตั้งแต ่

เริ่มต้นจนถึงปำกลสำโพง เพ่ือให้นส้ำท่ีค้ำงอยู่ในท่อออกมำทำงปำกลสำโพง ต้องระวังไม่ให้มีนส้ำค้ำงอยู่ในท่อเพรำะอำจ 

ทสำให้ฝุ่นนส้ำมันหรือครำบสิ่งสกปรก อื่น  ๆ  ติดค้ำง หำกไม่สำมำรถล้ำงออกได้ก็จะติดค้ำงถำวร ส่งผลเสียต่อ 

เครื่องดนตรี คุณภำพของเสียงและสุขภำพของผู้บรรเลง

 กำรเช็ดทสำควำมสะอำดท่อเสียงก็ควรทสำควำมสะอำดสปัดำห์ละ 1 ครั้ง ควรใช้ผ้ำสำลู (Polishing gauze) ไม่ควร

ใช้ผ้ำสสำลีเพรำะเมื่อเช็ดท่อจะทสำให้ขนติดท่อทสำให้ท่อฝืด กำรทสำควำมสะอำดใช้ผ้ำแห้งและสะอำดทสำควำมสะอำดทั้ง

ภำยนอกและภำยในรูท่อเสียง สสำหรับภำยในท่อต้องเลือกผ้ำที่มีขนำดพอเหมำะกับรูของท่อเสียง หำกใหญ่เกินไปผ้ำ

จะตดิภำยในท่อดงึไม่ออก เมือ่ได้ผ้ำขนำดทีต้่องกำรแล้ว ใช้ผ้ำพนักบัปลำยไม้หรอืเหลก็ทสำควำมสะอำด (Cleaning rod) 

แล้วสอดทสำควำมสะอำดเข้ำกับท่อเสียงทุก ๆ  ท่อ

ภาพที่ 6 กำรทสำควำมสะอำดท่อเสียง (Cleaning sound pipe)

ที่มำ (ด้ำนดุริยำงค์, ม.ป.ป.) [7]

 หลังทสำควำมสะอำดแล้ว ก่อนที่จะสวมท่อเข้ำกับตัวเครื่อง ต้องใช้ขี้ผึ้งหล่อลื่น(Slide grease) ทำท่อเสียงก่อน

เสมอ ขี้ผึ้งมีสองชนิด คือ อ่อนกับแข็ง กำรใช้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของอำกำศเป็นสสำคัญ อำกำศร้อนใช้อย่ำงแข็ง อำกำศ

เย็นใช้อย่ำงอ่อนสสำหรับท่อเทียบเสียงหลังจำกทสำควำมสะอำดแล้วจะใช้นส้ำมันหยอดท่อเทียบเสียง (Tuning slide oil) 

เพื่อควำมสะดวกในกำรใช้นิ้วเลื่อนท่อเข้ำออกขณะบรรเลง

ภาพที่ 7 กำรทำขี้ผึ้งหล่อลื่นท่อเสียง (Waxing sound pipe)

ที่มำ (ด้ำนดุริยำงค์, ม.ป.ป.) [7]
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 2.3 ท่อเทียบเสียง ควรใช้นส้ำมันหยอดท่อเทียบเสียง (Tuning slide oil) เพื่อควำมสะดวกในกำรเทียบเสียง 

ในขณะเทยีบเสยีงและขณะบรรเลง หำกใช้ผดิประเภทอำจทสำให้ท่อเทยีบเสยีงเลือ่นออกขณะบรรเลงและหลดุออกจำก

ตัวเครื่องทสำให้เกิดควำมเสียหำยหรือเกิดลมรั่วออกจำกท่อเทียบเสียงทสำให้คุณภำพของเสียงเปลี่ยนไป

ภาพที่ 8 กำรหยอดนส้ำมันท่อเทียบเสียง (Oiling sound pipe)

ที่มำ (ด้ำนดุริยำงค์, ม.ป.ป.) [7]

 2.4 คันชักทรอมโบน เป็นส่วนที่ทสำให้เปลี่ยนระดับเสียงโดยกำรเลื่อนคันชักเข้ำ ออกจำกตัวผู ้เล่น ต้องกำร 

ควำมคล่องตัวไม่ติดขัดขณะเลื่อนเข้ำ ออก คันชักทรอมโบนควรหยอดด้วยนส้ำมันหล่อลื่น (Slide oil) ไม่ควรใช้ขี้ผึ้งชนิดแข็ง 

(Slide grease) หรือนส้ำมันหยอดท่อเทียบเสียง (Tuning slide oil) เพรำะจะทสำให้คันชักฝืดไม่สะดวกต่อกำรเปลี่ยนระดับเสียง

 2.5 ลูกสูบ ลูกสูบของเครื่องลมทองเหลืองทสำหน้ำที่ในกำรเปลี่ยนระดับเสียง มี 2 แบบ คือ ลูกสูบแบบดัน  

(Pistons Valve) ลูกสูบแบบหมุน (Rotary Valve) กำรดูแลรักษำมีข้อแตกต่ำงกันบ้ำง แต่สิ่งสสำคัญของลูกสูบทั้ง 2 แบบ  

คอื ลกูสูบจะแห้งไม่ได้ ต้องมนีสำ้มนัหล่อลืน่ลกูสบูอยูเ่สมอ หำกลกูสบูแห้งจะทสำให้ลกูสบูเกดิครำบด้ำนในทสำให้ลกูสบูตดิ 

จึงควรหยอดนส้ำมันสัปดำห์ละ 1 ครั้งหรือทุกครั้งที่รู้สึกว่ำลูกสูบฝืด กำรดูแลรักษำลูกสูบทั้ง 2 แบบ มีวิธีกำรดังนี้

  1) ลกูสบูแบบดนั กำรหยอดนสำ้มนัในลกูสบูแบบนี ้เพยีงเปิดฝำสบูและชกัลกูสบูออกมำให้ส่วนทีส่มัผสักบั

กระบอกลกูสบูขึน้มำอยูเ่หนอืปำกกระบอกลกูสบูเลก็น้อย แล้วหยอดตรงส่วนบนสดุทีจ่ะสมัผสักบักระบอกลกูสบูด้วย

นส้ำมัน (Valve oil) ด้วยปริมำณไม่มำกจนเกินไป นส้ำมันจะวิ่งลงสู่ด้ำนล่ำง เมื่อเสร็จแล้วใส่ลงกลับไปในกระบอกลูกสูบ

ตำมเดิม ปิดฝำครอบแล้วทสำกับลูกสูบอื่น  ๆ  เช่นเดียวกันกับลูกสูบที่ 1

ภาพที่ 9 กำรหยอดนส้ำมันลูกสูบแบบดัน (Oil dripping in spring pistons)

ที่มำ (ด้ำนดุริยำงค์, ม.ป.ป.) [7]
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  2) ลูกสูบแบบหมุน หำกถอดลูกสูบออกมำหยอดนส้ำมันจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยำกและเสียเวลำมำก ควรหยอด

นส้ำมันลงในท่อที่ติดกับลูกสูบ โดยกำรถอดท่อออกก่อน แล้วใช้นส้ำมันสสำหรับหยอดลูกสูบแบบหมุน(Rotor oil) โดย

เฉพำะ

ภาพที่ 10 กำรหยอดนส้ำมันลูกสูบแบบหมุน (Oil dripping in twisted pistons)

ที่มำ (ด้ำนดุริยำงค์, ม.ป.ป.) [7]

 ลกูสบูแบบหมนุมแีกนหมนุตวัลกูสบูและแกนแป้นกดลกูสบูต้องกำรควำมลืน่อยูเ่สมอ จะใช้นสำ้มนัทีข้่นกว่ำเลก็

น้อย (Rotor spindle) ควรหมั่นหยอดเป็นประจสำเมื่อเห็นว่ำนส้ำมันใกล้จะแห้ง ควรหยอดนส้ำมันแต่พอควรไม่มำกเกินไป 

โดยเฉพำะแกนแป้นกดลูกสูบนั้นจะมีฝุ่นผงเข้ำจับได้ง่ำยหำกหยอดมำกเกินไป

ภาพที ่11 กำรหยอดนสำ้มนัแกนหมนุตวัลกูสบูและแกนแป้นกดลกูสบู (Dripping oil in piston spindle and reciprocating axis)

ที่มำ (ด้ำนดุริยำงค์, ม.ป.ป.) [7]

 ลูกสูบเป็นส่วนสสำคัญท่ีสุดของเครื่องลมทองเหลือง บอบบำงอ่อนไหวมำกที่สุดด้วย ฝุ่นผงและเม็ดสนิม 

เพียงนิดเดียวก็ทสำให้ลูกสูบเกิดขัดข้องได้ จึงเป็นส่วนที่ควรระวังอย่ำงยิ่ง กำรเช็ดทสำควำมสะอำดควรทสำพร้อม ๆ  

กับกำรทสำควำมสะอำดท่อต่ำง ๆ   ผ้ำที่ใช้ทสำควำมสะอำดก็ควรเป็นผ้ำสำลู (Polishing gauze) ควบคู่กับกำรใช้เหล็กสอด

ทสำควำมสะอำด เหมือนกับทสำควำมสะอำดท่อ แต่เสื้อสูบนั้นอำจใช้ผ้ำหยอดเข้ำไปทสำควำมสะอำด (Cleaning swab) 

เพรำะไม่ต้องเสี่ยงกับเหล็กแข็ง ๆ  กระทบกับ เสื้อสูบให้เสียหำย เมื่อทสำควำมสะอำดและหยอดนส้ำมันแล้วก็ประกอบ

เข้ำกับตัวเครื่องดนตรีตำมขั้นตอนของกำรประกอบเครื่อง
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ภาพที่ 12 กำรทสำควำมสะอำดกระบอกลูกสูบ (Cleaning piston cylinder)

ที่มำ (ด้ำนดุริยำงค์, ม.ป.ป.) [7]

 2.6 ฝำครอบลูกสูบ ฝำครอบลูกสูบทั้งบนและล่ำงเป็นส่วนสสำคัญอีกช้ินหน่ึงที่ต้องหม่ันทดสอบโดยกำรหมุน

ทุก ๆ ครั้งที่หยิบจับเครื่องดนตรีเพรำะถ้ำฝำครอบลูกสูบสกปรกจนเป็นครำบและไม่สำมำรถถอดออกได้ก็ไม่สำมำรถ

ถอดทสำควำมสะอำดลูกสูบหรือล้ำงเครื่องได้ ฝำครอบลูกสูบสำมำรถทสำควำมสะอำดด้วยนส้ำสบู่เหมือนชิ้นส่วนอื่น ๆ 

โดยกำรเน้นทสำควำมสะอำดเกลียวไม่ให้มีสิ่งสกปรกติดอยู่ในเกลียวและเช็ดให้แห้งก่อนประกอบเสมอ

การล้างเครื่องลมทองเหลือง

 กำรล้ำงเพ่ือทสำควำมสะอำดเครื่องลมทองเหลืองที่ดีที่สุดก็คือ กำรล้ำงด้วยนส้ำสะอำดผสมกับนส้ำสบู่ที่ใช ้

ในกำรล้ำงเครื่องลมทองเหลืองโดยเฉพำะ (Brass soap) โดยผสมในอัตรำส่วนท่ีระบุไว้ในฉลำกข้ำงขวดสบู่ กำรล้ำง 

เครื่องนี้ควรกระทสำอย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพรำะเป็นกำรป้องกันและขจัดสนิม ครำบไคลต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ้นภำยในตัว

เครื่องได้

 เครื่องลมทองเหลือง มีส่วนประกอบต่ำงกันอยู่หลำยลักษณะ กำรเลือกใช้อุปกรณ์ในกำรล้ำงเครื่องที่เหมำะสม 

กับชิ้นส่วนนั้น ๆ  มีควำมสสำคัญ เช่น กสำพวด ควรใช้แปรงล้ำงภำยในกสำพวดโดยเฉพำะ (Mouth peach Brush)  

ท่อเสียงและภำยในเครื่องดนตรี เสื้อสูบต้องใช้แส้ล้ำงแตร (Flexible cleaner) ควรเลือกควำมยำวของแส้ให้เหมำะสม 

กบัควำมยำวของท่อ ทีจ่ะล้ำงด้วย ลกูสบูเป็นส่วนทีบ่อบบำง กำรใช้อปุกรณ์ล้ำงต้องเลอืกอปุกรณ์ทีอ่่อนนุม่ เช่น ฟองนสำ้ 

ต้องเป็นฟองนสำ้ทีนุ่ม่ เพือ่ไม่ทสำให้ลกูสบูเป็นรอยขดีข่วนเสยีหำยได้ ก่อนล้ำงลกูสบูต้องถอดส่วนทีเ่ป็นสกัหลำดแยกไว้

ต่ำงหำกเสียก่อน[10] เพรำะหำกสักหลำดโดนนส้ำจะทสำให้แข็งและเสื่อมคุณภำพได้

ภาพที่ 13 กำรทสำควำมสะอำดท่อเสียงด้วยแปรง (Cleaning sound pipe with brush)

ที่มำ (ด้ำนดุริยำงค์, ม.ป.ป.) [7]
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 เมือ่ล้ำงส่วนต่ำง ๆ   ด้วยนสำ้สบูเ่รยีบร้อยแล้ว ขัน้ต่อไปกค็อืไล่นสำ้สบูแ่ละครำบต่ำง ๆ   โดยกำรปล่อยนสำ้ทีไ่หล

จำกก๊อกให้ไหลผ่ำนเข้ำกบัท่อเสยีง และตวัเครือ่งดนตร ีเมือ่สะอำดดแีล้วกส็ลดันสำ้ออกให้หมด ใช้ผ้ำสำลเูช็ดให้แห้ง 

จำกนั้นนสำไปผึ่งในที่ไม่มีฝุ่นละออง เพื่อให้นส้ำที่อำจอยู่ภำยในท่อ ระเหยแห้งให้หมด

รูปที่ 14 กำรทสำควำมสะอำดท่อเสียงด้วยนส้ำเปล่ำ (Cleaning sound pipe with water)

ที่มำ (ด้ำนดุริยำงค์, ม.ป.ป.) [7]

 หลังกำรล้ำงหรือหลังถอดเช็ดทสำควำมสะอำด กำรประกอบเครื่องดนตรี ควรประกอบท่อเสยีงต่ำง ๆ   เข้ำกับ

เครือ่งดนตรก่ีอนประกอบลกูสบู เพรำะเมือ่ไม่มลีกูสบูแรงดนัอำกำศภำยในกจ็ะไม่มด้ีวย หำกประกอบลกูสบูเข้ำไป

ก่อนก็เป็นเรื่องยุ่งยำกที่กดลูกสูบบ่อย ๆ  ในระหว่ำงกำรใส่ท่อเข้ำกับเครื่องดนตรี บำงครั้งเรำอำจจะหลงลืมกำรกด

ลูกสูบจนทสำให้ลูกสูบและเสื้อสูบบวมเสียหำยได้

กล่องเก็บเครื่องลมทองเหลือง

 กล่องเก็บเครื่องดนตรีถือว่ำเป็นอุปกรณ์สสำคัญที่ใช้ในกำรรักษำเครื่องดนตรี กล่องควรมีควำมแข็งแรง มีขอ

เกี่ยวฝำกล่องเพื่อใช้ป้องกันไม่ให้กล่องหลุดจำกกล่อง ภำยในกล่องควรมีสำรป้องควำมกันชื้น ไม่ควรเก็บของใด ๆ   

ทีไ่ม่ใช่อปุกรณ์ของเครือ่งดนตรไีว้ในกล่อง[11] ฝำกล่องจะต้องปิด เปิดได้โดยง่ำย หำกปิดไม่ลงห้ำมใช้กสำลงัเพือ่ฝืน

ในกำรปิด เปิด ควรตรวจสอบกำรวำงตัวเครื่องหรือหำสำเหตุที่ทสำให้ปิดยำก หำกไม่ระวังอำจทสำให้เครื่องดนตรีเกิด

กำรชสำรุดเสียหำยได้

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

 ในขัน้ตอนของกำรดแูลรกัษำเครือ่งดนตรหีรอืในขณะบรรเลงเครือ่งดนตร ีเครือ่งดนตรอีำจเกดิขดัข้องจนไม่

สำมำรถเป่ำได้หรือเป่ำได้แต่ไม่สมบูรณ์ผู้ปฏิบัติสำมำรถตรวจสอบและแก้ปัญหำเบื้องต้นได้ ผู้เขียนได้สรุปปัญหำ

และแนวทำงแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ  ไว้ดังนี้

 1. ลูกสูบฝืด

  ในกรณีที่หยอดนส้ำมันลงไปในลูกสูบแล้ว ลูกสูบยังขึ้นลงไม่สะดวกหรือขึ้นลงช้ำผิดปกติ อำจเกิดจำก

สำเหตุต่อไปนี้

  1.1 หยอดนส้ำมันผิดประเภท แก้ไขโดย ตรวจสอบว่ำใช้นส้ำมันถูกประเภทหรือไม่หำกผิดประเภทให้ทสำ 

ควำมสะอำดลูกสูบแล้วเช็ดให้แห้งแล้วหยอดด้วยนส้ำมัน Valve oil

  1.2 มีครำบสกปรกที่ติดอยู่กับลูกสูบ แก้ไขโดยให้ทสำควำมสะอำดลูกสูบให้สะอำด ห้ำมใช้กระดำษทรำย

ขัดโดยเด็ดขำด เพรำะจะทสำให้ลูกสูบหลวม ลมรั่ว และเสียงเพี้ยน หลังทสำควำมสะอำดเช็ดให้แห้งแล้วหยอดด้วย

นส้ำมัน Valve oil
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  1.3 ลกูสบูคด อำจเป็นผลมำจำกกำรตกหรอืกระแทกกบัของแขง็ ในกรณนีีค้วรจดัส่งให้ช่ำงทีม่คีวำมชสำนำญ

เพื่อซ่อมบสำรุงไม่ควรดัดเองเพรำะอำจทสำให้เกิดควำมเสียหำยมำกกว่ำเดิม

  1.4 กระบอกลูกสูบสกปรก กระบอกลูกสูบอำจมีครำบหรือมีเศษวัสดุติดอยู่ แก้ไขโดยทสำควำมสะอำดแล้ว

เช็ดให้แห้งก่อนประกอบลูกสูบ ถ้ำพบว่ำมีครำบติดแน่นจนเกินไปไม่ควรใช้กระดำษทรำยขัดเช่นเดียวกับลูกสูบ

  1.5 สปริงอ่อนหรือแข็งจนเกินไป แก้ไขโดย หำกสปริงอ่อนเกินไปควรเปลี่ยนใหม่หรือนสำสปริงมำยืดออก

ให้ยำวขึน้จะทสำให้สปรงิแขง็ขึน้แต่กใ็ช้ได้ชัว่ครำวไม่นำนกอ็ำจจะกลบัมำอ่อนเหมอืนเดมิ กรณีทีส่ปรงิแขง็เกนิไป อำจ

นสำสปริงออกมำแล้วตัดส่วนปลำยของสปริงออกครั้งละประมำณ ½ เซนติเมตรแล้วดึงสปริงให้ยำวขึ้น แล้วทดสอบดู

ว่ำยังแข็งหรือไม่ถ้ำยังแข็งอยู่ให้ทสำเช่นเดิมจนกว่ำจะเกิดควำมพอดี

 2. ลมไม่ผ่ำนเข้ำเครื่องดนตรี

  ในกรณีท่ีประกอบเครื่องแล้วทดสอบเครื่องดนตรีพบว่ำเมื่อเป่ำลมเข้ำเครื่องดนตรีแล้วลมไม่ผ่ำนเข้ำใน 

เครื่องดนตรีอำจมีสำเหตุดังนี้

  2.1 เกิดจำกใส่ลูกสูบสลับลูก โดยปกติลูกสูบแต่ละลูกจะมีหมำยเลขกสำกับไว้ที่ตัวลูกสูบด้วยหมำยเลข 1-3 

ลกูสบูลกูทีอ่ยูด้่ำนหน้ำสดุจะเป็นลกูสบูที ่1 ลกูกลำง เป็นลกูสบูที ่2 และลกูสบูทีอ่ยูห่ลงัสดุเป็นลกูสบูที ่3 กรณทีีล่กูสบู

ไม่มีหมำยเลขกสำกับไว้ให้ลองหยิบลูกสูบลูกใดลูกหนึ่งแล้วนสำมำใส่ในกระบอกลูกสูบที่ 1 แล้วทดสอบเป่ำ ถ้ำเป่ำแล้ว

ลมผ่ำนได้โดยสะดวกแปลว่ำเป็นลูกสูบท่ี 1 ถ้ำเป่ำลมแล้วลมไม่ผ่ำนหรือผ่ำนไม่สะดวกให้ทดสอบกับลูกสูบลูกอื่น

จนกว่ำจะพบลูกสูบที่ 1 เมื่อได้ลูกสูบที่ 1 แล้วลูกสูบที่ 2 ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับลูกสูบที่ 1 จนครบ 3 ลูก

  2.2 เกิดจำกใส่ลูกสูบสลับด้ำน กระบอกลูกสูบแต่ละลูกจะมีร่องเล็ก  ๆ  อยู่ข้ำงกระบอกลูกสูบ มีเขี้ยวอยู่ 2 

ด้ำนอยู่ตรงกันข้ำมมีขนำดเล็กด้ำนหนึ่งและใหญ่ด้ำนหนึ่ง ร่องเล็ก  ๆ   ที่อยู่ในกระบอกลูกสูบมีไว้สสำหรับสวมกับเขี้ยว

ด้ำนใหญ่ของลูกสูบ จึงจะถูกตสำแหน่งของกำรวำงลูกสูบ

  2.3 มีวัสดุหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึงติดค้ำงอยู่ในท่อหรือปำกลสำโพง ถ้ำสงสัยว่ำมีสิ่งวัสดุติดค้ำงอยู่ในท่อจุดใดจุด

หนึ่ง ควรถอดชิ้นส่วนออกแล้วสังเกตด้วยสำยตำ ใช้นส้ำหยอด หรือใช้แปรงทสำควำมสะอำดเพื่อทสำควำมสะอำดอีกครั้ง

จนกว่ำจะมั่นใจว่ำไม่มีอะไรติดค้ำงอยู่ในท่อหรือปำกลสำโพง

 3. มีเสียงกระทบกันของวัสดุในตัวเครื่องดนตรี ในขณะบรรเลงมีเสียงกระทบกันของวัสดุเป็นเสียงที่เกิดจำก

ฝำครอบเกลียวด้ำนบนของลูกสูบลูกใดลูกหนึ่งหรือทุกลูกคลำยออกจำกกระบอกลูกสูบในขณะบรรเลง ให้ผู้บรรเลง

หมุนกลับที่เดิมให้แน่นพอสมควรไม่ควรแน่นจนเกินไปเพรำะอำจทสำให้ถอดออกไม่ได้และไม่สำมำรถหยอดนส้ำมัน

หรือถอดทสำควำมสะอำดเครื่องได้

 4. มเีสยีงนสำ้ลำยค้ำงอยูใ่นท่อ โดยปกตเิมือ่มเีสยีงนสำ้ลำยค้ำงอยูใ่นท่อจะสำมำรถทิง้นสำ้ลำยออกทำงท่อทิง้นสำ้ลำย

ได้หมด แต่เมือ่ทิง้นสำ้ลำยออกจำกท่อทิง้นสำ้ลำยหมดแล้วยงัมเีสยีงนสำ้ลำยค้ำงอยูใ่นท่อ ให้ผูบ้รรเลงตรวจสอบทีฝ่ำครอบ

ลกูสบูด้ำนล่ำง หรอืท่อใดท่อหนึง่ของเครือ่งดนตร ีให้ผูบ้รรเลงถอดออกแล้วตรวจสอบว่ำมนีสำ้ลำยค้ำงอยูใ่นท่อหรอืไม่

หำกมใีห้เทออกแล้วนสำท่อสวมกลบัเหมอืนเดมิ หรอืใช้วธิกีำรกดลกูสบูลงทัง้ 3 ลกูสบูแล้วจบัเครือ่งดนตรสีะบดัขึน้ลง 

นส้ำลำยที่ค้ำงอยู่ในฝำครอบกระบอกลูกสูบก็จะหลุดออกมำ

 5. มีอำกำศรั่วออกจำกเครื่องดนตรี โดยปกติเครื่องดนตรีจะไม่มีลมรั่วออกจำกเครื่องดนตรี กำรรั่วของลมจะ

ทสำให้เป่ำยำก และคุณภำพของเสียงไม่สมบูรณ์ จุดที่มีโอกำสทสำให้ลมร่ัวออกมำจำกตัวเครื่องดนตรีได้แก่ ท่อสสำหรับ

เทียบเสียง ข้อสวมต่อ และรูทิ้งนส้ำลำย ในกรณีนี้ควรส่งให้ช่ำงที่มีควำมชสำนำญในกำรซ่อมบสำรุงทสำกำรขยำยขนำดของ

ท่อลมด้ำนในให้มขีนำดใหญ่ขึน้จนลมไม่สำมำรถออกได้หรอืทสำกำรเปลีย่นก๊อกทีท่สำหน้ำทีอ่ดุรทูิง้นสำ้ลำยทีอ่ำจเกดิจำก

กำรเสื่อมหรือมีกำรฉีกขำดของก๊อก
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 เครือ่งดนตรปีระเภทเครือ่งลมทองเหลอืงมอียูด้่วยกนัหลำยชนดิแต่ละชนดิมคีวำมคล้ำยกนัและแตกต่ำงกนับ้ำง 

ในกำรดูแลรักษำผู้บรรเลงสำมำรถพิจำรณำคุณลักษณะต่ำง  ๆ  เพื่อดสำเนินกำรดูและรักษำและซ่อมบสำรุงดังนี้

 1. พิจำรณำจำกสีของตัวเครื่อง ถ้ำตัวเครื่องเป็นสีเงินให้ทสำควำมสะอำดด้วยนส้ำยำขัดเครื่องเงิน (Silver polish) 

ถ้ำเป็นเครื่องชุบนิกเกิ้ล ให้ทสำควำมสะอำดด้วยนส้ำยำขัดเครื่องชุบนิกเก้ิล (Metal polish) และถ้ำเป็นเครื่องเคลือบด้วย

แลคเกอร์ ให้ทสำควำมสะอำดด้วยนส้ำยำขัดเครื่องเคลือบแลคเกอร์ (Lacquer polish)

 2. ท่อสสำหรับเทียบเสียงหลังทสำควำมสะอำดให้ทำด้วยนส้ำมันหยอดท่อเทียบเสียง (Tuning slide oil)

 3. เครือ่งทีเ่ปลีย่นระดบัเสยีงด้วยระบบลกูสบูแบบดนัให้ทำลกูสบูด้วยนสำ้มนัหล่อลืน่ลกูสบูแบบดนั (Valve oil)

เครื่องที่เปลี่ยนระดับเสียงด้วยระบบลูกสูบแบบหมุนให้หยอดด้วยนส้ำมันหล่อลื่นลูกสูบแบบหมุน (Rotor oil)

 4. เครื่องที่เปลี่ยนระดับเสียงด้วยกำรเลื่อนคันชัก ให้ทำคันชักด้วยนส้ำมันหล่อลื่นสไลด์ทรอมโบน (Slide oil) 

หรือครีมหล่อลื่นสไลด์ทรอมโบน (Slide cream)

 5. กรณชีิน้ส่วนของตวัเครือ่งเกดิกำรชสำรดุเสยีหำย ให้ประเมนิตนเองว่ำมอีปุกรณ์เพยีงพอต่อกำรซ่อมบสำรงุหรอื

ไม่ ถ้ำไม่เพียงพอ หรือมีควำมเสี่ยงมำกเกินไป ควรส่งซ่อมให้ช่ำงผู้ชสำนำญทสำกำรซ่อมบสำรุง

 จำกข้อควำมข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำ กำรดูแลรักษำเครื่องลมทองเหลืองมีควำมละเอียดอ่อน มีข้อจสำกัดในกำรเลือก

ใช้วัสดุเป็นอย่ำงมำก ดังน้ันผู้อ่ำนจึงต้องให้ควำมสสำคัญต่อกำรเลือกใช้อุปกรณ์และวิธีกำรบสำรุงรักษำเครื่องดนตร ี

อย่ำงถูกวิธีเพื่อให้เครื่องมีควำมสะอำดสวยงำม สมบูรณ์และพร้อมใช้งำนตลอดเวลำ
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