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 The objective for this thesis is for educational purposes of bassoon reed 
making and how to mend reeds or solve problems in adjustment of the wood in making 
bassoon reeds. Also presenting the process of making bassoon reeds from skilled Thai 
experts in the theory of bassoon reed making. 
 From the study, I have found that in making the reed of the bassoon. One 
needs to have knowledge and understanding of the tools and the consequences or 
effects of composing the reed in different parts of the reed. By understanding the 
difference in factors, it will help save time and reduce wastage of materials of making 
reeds. 
 And because there are no printed publications in Thai about making reeds. 
The researcher collected information from different experts with different perspectives, 
as well as researching information from international printed media so that Thai people 
who are interested in learning about reed making can have access in Thai.  In addition 
to the researcher's benefit, it is also useful for developing and transcribe the correct 
method to bassoonist and anyone who is interested in reed making.  The process of 
reed making approach which that covers the key principles and problems that may 
arise during the process of composing bassoon reeds. 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ปัญหาและความสําคัญ 
 การเล่นบาสซูนให้ได้เสียงที่มีคุณภาพดีนอกเหนือจากการฝึกซ้อม และการทําความเข้าใจ
ในเชิงการปฏิบัติเครื่องดนตรีแล้ว ยังมีปัจจัยเร่ืองคุณภาพของเครื่องดนตรี วัสดุที่ใช้ทําโบโคว (bocal)1 
รวมไปถึง “ลิ้นบาสซูน2” เน่ืองจากการสรรหาตัวเคร่ืองบาสซูนและโบโควที่มีคุณภาพดีและเข้ากันได้ดี 
จําเป็นที่ต้องใช้ทั้งเวลาและทุนทรัพย์สําหรับการเดินทางไปทดลองเล่นจริงถึงต่างประเทศ วิธีแก้ไขที่
รวดเร็วและสามารถทําได้ด้วยตัวเองคือการปรับแต่งลวด แต่งที่ลิ้นบาสซูนโดยตรง ซึ่งเป็นสิ่งที่นักเรียน
ทุกคนควรศึกษาและปรับแต่งให้ดีด้วยตนเอง นอกจากน้ียังจําเป็นต้องเข้าใจถึงวิธีการทําลิ้นบาสซูน 
โครงสร้างที่เกี่ยวกับองค์ประกอบของลิ้น รวมไปถึงการแก้ไขลิ้นบาสซูนด้วย อนึ่ง การแต่งลิ้นบาสซูน
เป็นพ้ืนฐานที่สําคัญของนักบาสซูน หากแต่ละคนจะมีเรื่องรสนิยมหรือเอกลักษณ์ของเสียงโดดเด่นข้ึนอยู่
กับตัวบุคคล ผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจศึกษาแนวทางการแต่งลิ้นบาสซูนเพ่ือให้สามารถนํามาพัฒนาการ
ทําลิ้นบาสซูนของตนเอง อีกท้ังสามารถถ่ายทอดข้อมูลที่เป็นภาษไทยที่ยังไม่เคยมีใครจัดทําขึ้นมาก่อน
ให้ใช้เป็นประโยชน์สู่นักเรียนและผู้สนใจต่อไปได้ 
 ผู้วิจัยได้ทําการสัมภาษณ์นักบาสซูนที่มีความชํานาญทั้งด้านการปฏิบัติและมีความรู้ใน
ทฤษฎีการแต่งลิ้นบาสซูนในประเทศไทย และนําข้อมูลนําเสนอเป็นแบบแผนการแต่งลิ้นบาสซูน การ
แก้ไขปัญหาสําหรับการแต่งลิ้นบาสซูน อีกทั้งการดึงเอกลักษณ์ด้านเสียงที่สําคัญด้วยการแต่งลิ้นให้
ตอบสนองความต้องการของผู้เล่นไม่ว่าจะเป็น เสียงทุ้ม เสียงแหลม ความดัง ความเบา ความต่อเน่ือง
ของแต่ละโน้ต ความง่ายต่อการออกเสียง intonation และ articulation3 เป็นต้น เน่ืองจากการแต่ง

 
 1 เป็นส่วนหน่ึงของตัวเคร่ืองที่มีลักษณะเป็นท่อทรงกรวยโค้ง ใช้ลื้นต่อเข้ากับโบโควสู่เครื่อง 
โดยช่วงสุดท้ายของโบโควที่ต่อกับตัวเคร่ืองดนตรีจะมีก๊อกหรือเชือกพันไว้ เครื่องที่ใช้จะมีทั้ง บาสซูน, 
contrabassoon, english horn และ oboe d’amore ความสั้นยาวไม่เท่ากัน ทําจากโลหะวัสดุต่าง ๆ 
อาทิเช่น นิกเกิล ทองเหลือง เงินสเตอร์ลิงรวมถึงทองด้วยเช่นกัน  
 2 เป็นส่วนที่สําคัญที่สุดเน่ืองจากทําให้เกิดเสียงโดยการสั่นสะเทือนของไม้ 2 แผ่นที่ประกบกัน 
 3 การแสดงรายละเอียดตามสัญลักษณ์ในบทประพันธ์ การควบคุมลักษณะเสียง ของการ
บรรเลงโน้ตแต่ละตัวที่กํากับไว้ในลักษณะของเสียงดังเสียงเบา เสียงสั้น เสียงยาว เสียงเช่ือม และเสียงขาด 
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ลิ้นในแต่ละจุดของลิ้นบาสซูนสามารถดึงเอกลักษณ์ของเสียงให้มีความโดดเด่นออกมาได้แตกต่างกัน 
แต่ในทํานองเดียวก็อาจส่งผลให้เอกลักษณ์อ่ืนโดนลดทอนลงไปได้ จึงเกิดการทดลองและการสัมภาษณ์
ผู้เช่ียวชาญเพ่ือให้ข้อมูลที่ได้เป็นประโยชน์กับการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนในรุ่นต่อไป โดยนักเรียน
และผู้สนใจสามารถนําข้อมูลดังกล่าวไปศึกษาเพ่ิมเติมและเรียนรู้วิธีการปรับแต่งได้ด้วยตนเอง 
 ผลวิจัยที่ได้ช่วยให้ผู้วิจัยเข้าใจในแบบอย่างของการทําลิ้นเพ่ือที่สามารถพัฒนาคุณภาพเสียง 
องค์ความรู้ การดูแล แก้ไข ปรับปรุง ในการแต่งลิ้นบาสซูนของตนเองได้ได้ดีย่ิงขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ได้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เก่ียวกับวิธีการแต่งลิ้นของเหล่าคณาจารย์
ผู้เช่ียวชาญการเล่นบาสซูน 
 2. เพ่ือให้ได้เข้าใจถึงความแตกต่างกันของวิธีการทําลิ้นของเหล่าคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
การเล่นบาสซูน 
 3. เพ่ือให้เข้าใจถึงการแก้ไขลิ้นบาสซูนโดยตนเองได้เมื่อเจอปัญหาต่าง ๆ  
 4. สามารถนําแนวทางการแต่งลิ้นบาสซูนของผู้เช่ียวชาญมาประยุกต์ให้เข้ากับแต่ละบุคคล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. เน่ืองจากสื่อและสิ่งพิมพ์ที่เก่ียวข้องกับการแต่งลิ้นบาสซูนไม่เคยมีอยู่ในลักษณะของ
ภาษาไทย จะหาได้ในภาษาอังกฤษและจะมีคําศัพท์ที่ยากต่อการเข้าใจ จึงได้สนใจที่จะรวบรวม ค้นคว้า
ข้อมูล และแปลออกมาเป็นภาษาไทยให้นักเรียนและผู้ที่สนใจทุกท่านสามารถใช้ศึกษาเพ่ือเป็นประโยชน์
ต่อผู้ที่สนใจและนักบาสซูนในประเทศไทย 
 
ขอบเขตของเนื้อหา 
 ได้รู้ถึงอุปกรณ์ที่สําคัญต่าง ๆ สําหรับการทําลิ้นบาสซูนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง reed blank 
ต่อมาด้วยการแต่งลิ้นตามแบบอย่างของผู้เช่ียวชาญแต่ละท่าน รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาของการแต่ง
ลิ้นบาสซูน 
 รายชื่อนักบาสซูนชั้นนําในประเทศไทย 
 1. ณัฐวุฒิ เตียนพลกรัง 
 2. Christopher G. Schaub 
 3. ศุภกร แตงน้อย 
 4. ภัทราวุธ พันธ์ุพุทธพงษ์ 
 5. กิตติมา โมลีย์ 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ได้องค์ความรู้ ความเข้าใจแนวทางการปรับแต่งและแก้ไข รวมไปถึงได้ทราบถึงวิธีการ ข้อดี
ของการแต่งลิ้นบาสซูนของผู้เช่ียวชาญท่ีมีประโยชน์ทั้งในเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติ และยังสามารถนําไป 
ใช้ควบคู่กับสื่อการสอนที่นําไปสู่การสร้างเสริมความเข้าใจ วิธีการ และแนวทางในการทําลิ้นบาสซูน
ให้ได้ดีย่ิงขึ้นไป 
 
 
 



บทที่ 2 
 

ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย 
 

ความเป็นมาของลิ้นบาสซูน 
 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงถึงต้นอ้อ 
 
 ต้ังแต่ศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมาการแต่งลิ้นบาสซูนด้วยตนเองเป็นสิ่งที่นักบาสซูนทุกคนควร
สามารถแต่งโดยตนเองได้ ในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 ต้นศตวรรษที่ 19 ที่ประเทศฝร่ังเศสและอังกฤษ 
คนที่ทําเคร่ืองดนตรีจะทําลิ้นให้แก่ผู้เล่นและเริ่มมีการทําตําราสําหรับแต่งลิ้นบาสซูนในยุคนี้อีกด้วย 
แต่ทางผู้เช่ียวชาญในประเทศเยอรมันจะทําการแต่งลิ้นโดยตนเอง ซึ่งในปัจจุบันน้ีนักเรียนทุกคนควรจะ
ฝึกฝนการทําและแต่งลิ้นบาสซูนโดยตนเองเพ่ือที่จะได้ลิ้นบาสซูนที่มีความเหมาะสมกับตนเอง และควร
ได้เรียนรู้วิธีการปรับและแก้ไขลิ้นบาสซูนเพ่ือให้เป็นสิ่งที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในอนาคต และควร
จะต้องรู้ถึงการเลือกใช้ไม้ที่นํามาทําลิ้นบาสซูนอีกด้วย 
 ไม้ที่นํามาทําเป็นคือลิ้นบาสซูนมีหลายสายพันธุ์ทั้งไม้จากประเทศจีนหรือประเทศญี่ปุ่น 
แต่ที่นิยมนํามาใช้ทําลิ้นบาสซูนเป็น arundo donax จากประเทศฝรั่งเศสและประเทศเยอรมันเพราะ

4 
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ลักษณะของเน้ือไม้ไผ่ชนิดอ่ืน ๆ เน้ือไม้หนาเกินไป แข็งเกินไป และเมื่อได้เกิดการปรับแต่งไม้ไผ่ชนิดน้ัน
ให้กลายเป็นลิ้นบาสซูนแล้วเกิดความเปราะขาดความยืดหยุ่น จนทําให้เกิดความเสียหายได้ง่าย  
 ไม้ arundo donax ช่ือท้องถิ่นคือ ต้นอ้อ ช่ือสามัญคือ reed grass, giant reed, giant 
crane, great reed และ bamboo reed ช่ือวงศ์คือ gramineae และ poaceae สามารถเติบโตจน
มีความสูงได้ถึง 20 ฟุต เติบโตได้ดีในพ้ืนที่อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส ถึง -12 องศาเซลเซียส สามารถ
ทนต่อภูมิอากาศท่ีแตกต่างกันมากและเมื่อนําไปทําเป็นลิ้นบาสซูนแล้วปรับแต่งลิ้นให้เป็นในลักษณะ
เดียวกันทั้งหมด ผลที่ได้ออกมามีความเสถียรได้เน้ือเสียงที่เล่นออกมาใกล้เคียงกัน ก่อนซื้อ cane ควร
ตรวจเช็คที่มาของไม้ ตรวจสอบคุณภาพการ gouging และหากได้รู้ถึงข้อแตกต่างของวิธีการทาํของ
แต่ละบริษัทหรือแต่ละย่ีห้อจะได้ไม้ที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับผู้ใช้มากที่สุด ดูจากลายเน้ือไม้ว่าเรียง
ตัวกันห่างกันมากไหม ดูจากสีของไม้ ดูจากความแข็งและความอ่อนของตัว cane การเก็บเก่ียวให้สังเกต
ช่วงฤดูหนาวเปลือกจะเริ่มมีการเปลี่ยนสีเป็นสีนํ้าตาล สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เลยเมื่อเปลือกไม้
เปลี่ยนสีเป็นนํ้าตาลแล้ว แต่ไม่ควรเก็บเก่ียวเกินช่วงเดือนกุมภาพันธ์ช่องทางการหาซ้ือน้ีสามารถหาซื้อ
ได้ตามร้านค้าที่ผลิต หรือผู้แทนจําหน่ายบางสาขาในบริเวณประเทศเพ่ือนบ้านและเว็บไซต์ 
 ขั้นตอนการทําจากต้นอ้อมาสู่ลิ้นบาสซูน คือนําต้นอ้อมาตัดให้ได้ขนาดหรือไม้ที่มีลักษณะ
เป็นท่อ (tube cane)1 แล้วนํามาผ่าซีกแบ่งท่อนไม้ออกเป็นขนาดที่ต้องการโดยเครื่องแบ่งท่อนไม้ 
(splitter) ตามด้วยนํามาเข้าเคร่ืองฝานเน้ือไม้ (gouger) ด้านในที่หยาบออกให้กลายเป็นไม้ที่มีพ้ืนผิว
ที่เรียบ ต่อจากน้ันนําแผ่นไม้ที่ได้เข้าเครื่องปลอกเปลือก (profile machine)2 ส่วนหนาออก หลังจาก
น้ันถึงข้ันตอนการปรับรูปทรงโดยใช้เคร่ืองเหลา (shaper) ให้ได้รูปทรงตามขนาดที่ต้องการ3 หลังจาก
น้ันนํามาพับประกบกันแล้วใช้ลวดมัด จากฐานของลิ้น (butt) ไล่ขึ้นไปจนถึงขอบของเปลือกไม้ (collar) 
จํานวน 3 เส้น4 ปิดท้ายด้วยการพันเชือก5เป็นทรงกลมรูปตะกร้อและทานํ้ายาเคลือบกันไม่ให้ตัวเชือก

                                                 
 1 ความยาวโดยประมาณจะอยู่ที่ 114 - 126 มิลลิเมตร 
 2 แนะนําให้ต้ังค่าเคร่ืองให้ tip มีเน้ือไม้ที่ยังคงหนาอยู่ เพ่ือการแต่งลิ้นในครั้งต่อไป หรือจะ
ใช้ตะใบหรือมีด ขูด ถู หรือปลอก ออกได้ 
 3 แต่ละทรงจะมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันตรงช่วง tip, collar และ tube นักเรียนที่เพ่ิงเร่ิม
ปฏิบัติควรได้รับคําปรึกษาจากอาจารย์ก่อนจะตัดสินใจลงมือทํา 
 4 การมัดแต่ละเส้นความตึงในการมัดไม่เท่ากัน ตึงที่สุดคือลวดเส้นที่ 3 ลดหลั่นไปจนถึง
ลวดเส้นที่ 1 แค่พอตึงมือ 
 5 แต่เดิมใช้การพันเชือก แต่ปัจจุบันมีการทดลองมากขึ้นสามารถใช้สิ่งอ่ืนในการคลอบเส้น
ลวดได้ เช่น ท่อหด หรือกาว เป็นต้น 
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เปียกนํ้า ย่ิงทํามากขั้นตอนจะได้ปริมาณไม้ที่จะนํามาทําลิ้นบาสซูนมามากกว่าการซื้อสําเร็จรูปในราคา
เดียวกัน แต่ก็ต้องเพ่ิมระยะเวลา อุปกรณ์กระบวนการทํางานมากข้ึน 
 

 
ภาพที่ 2 แสดงถึงขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงของลิ้นจากทางซ้ายไปทางขวาคือ gouge cane, 

profile cane และ shape cane 
 
เครื่องดนตรีที่ใช้ไม้ประเภทเดียวกันในการทําเป็นลิ้น 
 มีต้ังแต่ลิ้นเด่ียว (single reed) ลิ้นคู่ ลิ้นสี่ช้ัน (quadruple reed) โดยเคร่ืองดนตรีที่ใช้
ลิ้นเด่ียวจะมีเคร่ืองจําพวกตระกูลคลาริเน็ต เครื่องจําพวกตระกูลแซกโซโฟน เครื่องดนตรีที่ใช้ลิ้นคู่จะ
มีเครื่องจําพวกตระกูลโอโบ เครื่องจําพวกตระกูลบาสซูน รวมไปถึงเคร่ืองลมไม้ของดนตรีไทย เครื่อง
ดนตรีจากประเทศกัมพูชาและเครื่องดนตรีจากประเทศอินเดียที่ใช้ลิ้นถึงสี่ชั้น เช่น ปี่ ปี่ชวา ปี่ใน 
Shehnai และ Sralai ตามลําดับ โดยแต่ละเคร่ืองจะมีวิธีการทําลิ้นที่แตกต่างกันไป 
 
เครื่องมือและอุปกรณ์สําหรับทําลิ้นบาสซูน 
 

 
ภาพที่ 3 แสดงถึงเคร่ืองแบ่งท่อนไม้ (splitter) สามารถแบ่งท่อนไม้ให้กลายเป็นไม้ 4 แผ่น 
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ภาพที่ 4 แสดงถึงเคร่ืองฝานเน้ือไม้ด้านในที่หยาบออกให้กลายเป็นไม้ที่มีพ้ืนผิวที่เรียบ 
 
 มีขนาดสําหรับแผ่นไม้ความยาวต้ังแต่ 114 - 126 มิลลิเมตร 
 

 
ภาพที่ 5 แสดงถึงเคร่ืองปลอกเปลือกเน้ือไม้ 
 
 ใช้สําหรับปลอกเปลือกไม้ของส่วนที่ไม่ได้ใช้ สามารถตั้งค่าความสูง-ตํ่าในการฝนเนื้อไม้
ออกได้ มีขนาดสําหรับแผ่นไม้ความยาวต้ังแต่ 114 - 126 มิลลิเมตร 
 

 

 
 
ภาพที่ 6 แสดงถึงเคร่ืองเหลาแบบตรงและแบบพับ 
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ภาพที่ 7 แสดงถึงเคร่ืองตัดปลายลิ้น 
 
 ไว้สําหรับตัดส่วน tip เพ่ือเปิดให้ลมสามารถเข้าได้ สามารถใช้ได้กับลิ้นของเคร่ืองบาสซูน
และคอนตราบาสซูน สามารถใช้วิธีการและอุปกรณ์อ่ืนในการตัดแต่อาจจะไม่แม่นยําเท่าการใช้ตัวเคร่ือง
ช่วย 
 

 
 
ภาพที่ 8 แสดงถึงเคร่ืองปลอกเน้ือไม้ทั้งใบลิ้น 
 
 สามารถต้ังความสูงตํ่าในการฝนเน้ือไม้ออกได้ 
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ภาพที่ 9 แสดงถึงเคร่ืองปลอกเน้ือไม้ส่วนปลายลิ้น 
 
 เป็นเคร่ืองที่ไว้ฝนช่วงปลาย tip ออก เหมาะสําหรับการแต่งลิ้นช่วงเบ้ืองต้นเน่ืองจากจะ
ช่วยลดระยะเวลาให้สั้นลง มีความแม่นยําและความสมดุลสูง 
 

 
 

ภาพที่ 10 แสดงถึงอุปกรณ์ไว้จับลิ้นพร้อมตัวถอดและจัดทรงลิ้น 
 
 ใช้สําหรับใส่ลิ้นบาสซูนที่พร้อมจะเปิดให้กลมสําหรับการขึ้นโครงหลังเต่า 
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โครงสร้างของลิ้นบาสซูน 
 

 
ภาพที่ 11 แสดงถึงด้านหน้าลิ้นบาสซูน 
 

 
ภาพที่ 12 แสดงถึงด้านข้างลิ้นบาสซูน 
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 โครงสร้างของลิ้นบาสซูนจากส่วน butt ถึงปลาย tip โดยมาตรฐานแล้วจะมีความยาว
ต้ังแต่ 55 - 56 มิลลิเมตร โดยช่วง tube ยาว 27 มิลลิเมตร (butt ถึง collar) และช่วงใบลิน้ (blade) 
ยาว 27-28 มิลลิเมตร6 (ตั้งแต่ collar ถึง tip) ถ้าหากยาวเกินไปจะมีโอกาสทําให้เสียงเพี้ยนตํ่ากว่า
ระดับเสียงมาตรฐานและถ้าหากสั้นเกินไปจะมีโอกาสทําให้เสียงเพ้ียนสูงได้7 ทั้งหมดที่กล่าวมาน้ันข้ึนอยู่
กับความเหมาะสมของตัวไม้ และความเข้าใจของผู้ทําเองด้วย 
 
วิธีการทําและการแต่งลิ้นช่วงต้น 
 โดยพ้ืนฐานแล้ว การแต่งลิ้นบาสซูนจะมีจุดเริ่มต้นการสร้างลิ้นบาสซูนข้ึนมาต้ังแต่ไม้ที่ทํา
shape ไปจนถึงการทําเป็นลิ้นที่พร้อมลงมือแต่ง (reed blank) จะค่อนข้างเหมือนกันแต่จะมีรายละเอียด
ที่แตกต่างกันเล็กน้อยโดยข้ันตอนพ้ืนฐานดังต่อไปน้ี 
 1. แช่ไม้ที่พร้อมจะทํา shape ไว้ 3-7 วัน 
 2. ฝานไม้ออกตามทรง shape โดยใช้ใบมีดโกน เหล็กปลายแหลม หรือใบมีดคัตเตอร์ 
ดังภาพที่ 13 
 

 
 
ภาพที่ 13 แสดงถึงการเหลาไม้ออกตามทรง shape 
 
 
                                                 
 6 เป็นค่าความยาวเฉลี่ยในประเทศไทย เนื่องจากปัจจัยทางสภาพอากาศแตกต่างกับ
ประเทศอ่ืนรวมไปถึงความต้องการและความชํานาญของผู้ทําสามารถทํายาวหรือสั้นกว่าได้  
 7 โอกาสที่จะทําให้เพี้ยนขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยตั้งแต่การ shaper เพราะแต่ละรูปทรงจะ
ให้ความกว้างตรง tip และ collar ไม่เท่ากัน 
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 3. ทําการลบมุมด้านในตรงช่วงปลายไม้ทั้ง 2 ฝั่ง 
  3.1 จากหนังสือ Bassoon Reed Making จัดทําโดย Mark Popkin และ Loren 
Glickman แนะนําให้ใช้ตะไบและกระดาษทรายลบที่มุมลึกปริมาณ 1 มิลลิเมตร ดังภาพที่ 14 โดยทํา
มุม 45 องศา และยาวต้ังแต่ปลายไม้ถึงก่อน collar ดังภาพที่ 15 
 

 
ภาพที่ 14 แสดงถึงด้านข้างของลิ้นบาสซูน 
 

 
ภาพที่ 15 แสดงถึงด้านฐานของลิ้นบาสซูน 
 
 4. ทําการกรีดเส้นตรงที่ tube  

8  4.1 จากบทสัมภาษณ์ Yoshi Ishikawa  ได้แนะนําให้แบ่งฝั่งละ 4 เส้น โดยทําให้
เป็นคล้ายตัว U และใช้ปลายเหล็กแหลมในการกรีด ดังภาพที่ 16 

                                                 
 8 สัมภาษณ์ Yoshi Ishikawa, อาจารย์สอนเครื่องมือเอกบาสซูน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์  
มหาวิทยาลัยโคโลราโด, วันที่ 19 ธันวาคม 2559. 
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ภาพที่ 16 แสดงถึงการกรีด tube ของ Yoshi 
 

9  4.2 จากบทสัมภาษณ์ณัฐวุฒิ  ได้แนะนําว่าให้ใช้ใบมีดโกนผ่าลึกเข้าไปประมาณ 1 
เซนติเมตร จํานวน 7 รอย ดังภาพที่ 17 
 

 
                                                 
 9 สัมภาษณ์ ณัฐวุฒิ เตียนพลกรัง อาจารย์สอนเคร่ืองมือเอกบาสซูน มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
วันที่ 15 มีนาคม 2559. 
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ภาพที่ 17 แสดงถึงการกรีด tube ของณัฐวุฒิ 
10  4.3 Jones ทําการกรีดหรือบากช่วง tube ของลิ้น ทั้ง 2 ฝั่งให้เสมอกัน 

 5. พับไม้ที่ทําการ shape แล้ว และใช้ลวดมัดจํานวน 3 เส้น 
  5.1 จากหนังสือ Bassoon Reed Making จัดทําโดย Mark Popkin และ Loren 
Glickman จะแช่ไม้ไว้ในนํ้าอุ่น เป็นเวลา 15-20 นาทีก่อนลงมือทํา 
  5.2 Jones แช่ไม้ไว้อย่างน้อย 30 นาที ก่อนที่จะพับและใส่ลวด และวัดความยาวของ
ไม้ทั้งหมดและหาจุดก่ึงกลางของไม้เพ่ือพับให้เท่ากัน ตัดลวดจํานวน 3 เส้นความยาวประมาณ 2 1/2 น้ิว 
หลังจากน้ันใส่ลวดสลับฝั่งกันเริ่มต้นจากจุดที่ใกล้กับฐานของใบลิ้น ต่อมาลวดเส้นที่ 2 ให้ห่างจากลวด
เส้นแรก 1/4 น้ิว ใส่ลวดเส้นสุดท้าย ห่างจากฐานของลิ้น ระยะ 1/4 น้ิว ดังภาพที่ 18 
 

 
ภาพที่ 18 แสดงถึงระยะห่างของการจัดลวด 
 
 6. นําลิ้นบาสซูนมาใส่ที่จับ (mandrel) และใช้ใบมีดโกนหรือตะไบเซาะหรือถูที่โคน 
  6.1 จากหนังสือ Bassoon Reed Making จัดทําโดย Mark Popkin และ Loren 
Glickman ใช้ใบมีดโกนเซาะที่โคนประมาณ 1/2 มิลลิเมตร ดังภาพที่ 19 
 

                                                 
 10 หากแบ่งช่องไฟน้อยจะมีโอกาสหักได้ง่าย ควรแบ่งให้สามารถข้ึนรูปได้โดยใช้ forming 
mandrel แล้วไม่ทําให้ไม้แตก 
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ภาพที่ 19 แสดงถึงระยะห่างของใบลิ้นกับโคนลิ้น 
 
  6.2 Barrick Stees ได้ใช้ตะไบและกระดาษทรายความละเอียดที่ 320 ถูหรือขัดให้เรียบ 
 7. ขั้นตอนการแต่งจะแบ่งไปตามแต่ละแนวทาง 
  7.1 จากหนังสือ Bassoon Reed Making จัดทําโดย Mark Popkin และ Loren 
Glickman 
   7.1.1 ทําการไล่ระดับขอบของ blade ต้ังแต่ collar ถึง tip จากหนาไปบาง 
   7.1.2 ใช้ตะไบถูไปตามลูกศรในการแต่ง tip ตามภาพท่ี 20 
 

 
ภาพที่ 20 แสดงถึงทิศทางการใช้ตะไบ 
 
   7.1.3 วัดระยะจากลวดเส้นที่ 1 ขนาด 1.1 น้ิว (2.79 เซนติเมตร) ทําสัญลักษณ์ 
ที่ปลาย tip และตัดปลาย tip และตัดมุมทั้ง 2 ให้เท่ากัน ใช้กระดาษทรายฝน tip ให้ไม่คม ดังภาพที่ 21 
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ภาพที่ 21 แสดงถึงลักษณะการตัดมุมลิ้น 
 
   7.1.4 หลังจากตัด tip แล้วคงทดลองดูว่าลิ้นได้มาตราฐานและสมมาตรโดยใช้
น้ิวมือปิดที่ท้ายลิ้นและทําการดูดลิ้น หากออกมาดีจะสามารถทําการดูดลิ้นให้เป็นสุญญากาศได้ช่ัวขณะ 
  7.2 Barrick Stees  
   7.2.1 ใช้มีดหรือมีดโกนตัดและเซาะ collar และใช้ตะไบถูในส่วนท้ายที่ตัดออก
เพ่ือปรับผิวลิ้นให้เรียบ ดังภาพที่ 22, 23 และ 24 
 

 
ภาพที่ 22 แสดงถึงการใช้ใบมีดโกนเซาะโคนลิ้น 
 

 
ภาพที่ 23 แสดงถึงการใช้ใบมีดโกนตัดส่วนเกินจากที่เซาะส่วนโคนลิ้นออก 
 

 
ภาพที่ 24 แสดงถึงการใช้ตะไบในการฝนให้เน้ือไม้เรียบ 
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   7.2.2 แช่ลิ้นบาสซูนประมาณ 5 นาที 
   7.2.3 ตัด tip 
   7.2.4 ใช้ตะไบหรือกระดาษทรายความละเอียด 320 ถูตั้งแต่ tip ถึง 1/4 ของ
ลิ้นบาสซูนหรือวาดและถูออกตามภาพที่ 25 
 

 
ภาพที่ 25 แสดงถึงระยะในการฝนช่วง tip ออก 
 
   7.2.5 ทําการทดลองลิ้นบาสซูนโดยการวางปากไปที่ลวดเส้นที่ 1 และเป่าเบา ๆ 
จนกระทั่งเกิดเสียง (crow) 
   7.2.6 ทําช่วง tip ตามท่ีได้กําหนดไว้ และทดลองเป่ากับตัวเคร่ืองบาสซูน มี
ข้อแนะนําในการทดสอบล้ินที่ดีคือลิ้นต้องสมมาตรทั้ง 2 ฝั่ง จะทําให้การสั่นของตัวลิ้นมีความเสมอภาค
กัน 
   7.2.7 พักลิ้นน้ันไว้ประมาณ 2-4 วัน แล้วนํามาทดลองซ้ํา ทําการเล่นให้ไม้เกิด
การสั่น 
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บทที่ 3 
 

วิธีดําเนนิงานวิจัย 
 
 ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่องการทําลิ้นของนักบาสซูนในประเทศไทย โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
 ขั้นที่ 1 แหล่งข้อมูลที่ศึกษา 
 ขั้นที่ 2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ขั้นที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ขั้นที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ขั้นท่ี 1 แหล่งข้อมูลท่ีศึกษา 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาวิธีการทําจากทั้งสื่อหนังสือสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษและภาษาไทย แหล่งอ้างอิง
ออนไลน์ เน้ือหาต้ังแต่เริ่มทําลิ้นบาสซูนจนถึงการรับรู้ถึงข้อผิดปกติของลิ้นบาสซูน อีกทั้งยังขอสัมภาษณ์
จากครู อาจารย์ นักศึกษา และนักเรียน ที่เป็นผู้เริ่มเล่นบาสซูนจนถึงเป็นถึงผู้เช่ียวชาญทั้งทางด้านการ
ปฏิบัติและทางด้านการแต่งและแก้ไขลิ้นบาสซูน โดยผู้วิจัยได้รับการสัมภาษณ์จากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้งทางด้านการปฏิบัติและความเช่ียวชาญทั้งทางด้านการดูแลและแต่งลิ้นบาสซูนทั้ง 5 ท่าน คือ 
นายณัฐวุฒิ เตียนพลกรัง  Christopher G. Schaub  นายศุภกร แตงน้อย  นายภัทราวุธ พันธ์ุพุทธพงษ์ 
และนายกิตติมา โมลีย์ 
 
ขั้นท่ี 2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 สัมภาษณ์กับทางคณาจารย์ด้านการปรับแต่งและแก้ไขลิ้นบาสซูนของตนโดยแบ่งเป็นหัวข้อ
ต่าง ๆ  
 1. ประเภทของไม้ที่นํามาใช้ทําลิ้นบาสซูน 
 2. ทฤษฎีของการแต่งลิ้นบาสซูน 
 3. แนวคิดของเสียง 
 4. ขั้นตอนและวิธีการแต่งลิ้น 
 5. ผลและวิธีแก้ไขของสิ่งที่ทําออกมา 
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ขั้นท่ี 3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูล ได้ค้นคว้าและศึกษาข้อมูลจากหนังสือสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทย และแหล่งอ้างอิงออนไลน์ รวมถึงการเก็บข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์สําหรับในการจัดทํา การทํา
ลิ้นของนักบาสซูนในประเทศไทย น้ีด้วย 
 
ขั้นที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการรวมรวมข้อมูลในการสร้างการทําลิ้นของนักบาสซูนในประเทศไทยจะได้เนื้อหา
ดังต่อไปนี้ 
 1. แนวการแต่งลิ้นบาสซูนของผู้เช่ียวชาญ 
 2. ปัญหาที่สามารถเกิดบนลิ้นบาสซูนและแนวทาง วิธีแก้ไข 
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บทที่ 4 
 

ผลการวิจัย 
 
 จากการที่ได้ศึกษาจากทั้งหนังสือสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษและภาษาไทยแล้วได้พบว่าผู้เช่ียวชาญ
ในการเล่นบาสซูนทั้งในและต่างประเทศมีการทําลิ้นต้ังแต่ช่วงเร่ิมแรกจนถึงช่วง reed blank มีลักษณะ
ที่คล้ายกันมาก เน่ืองจากได้มีการศึกของทางเหล่าคณาจารย์ในประเทศไทยน้ันมีข้อมูลที่ใกล้เคียงกันกับ
ของทางต่างประเทศ ทางตัวอาจารย์จะมีการแก้ปัญหาและแม่แบบเฉพาะตัว โดยบุคคลที่นํามาเป็น
แบบแผนในการทําให้ลิ้นบาสซูนดีขึ้นจะมีทั้งหมด 5 ท่าน ดังน้ี 
 รายช่ือนักบาสซูนช้ันนําในประเทศไทย 
 1. ณัฐวุฒิ เตียนพลกรัง 
 2. Christopher G. Schaub 
 3. ศุภกร แตงน้อย 
 4. ภัทราวุธ พันธ์ุพุทธพงษ์ 
 5. กิตติมา โมลีย์ 
 
ณัฐวุฒิ เตียนพลกรัง 
 สําเร็จการศึกษาจาก ครุศาสตร์ดนตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอน
บาสซูนที่ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และเป็นนักดนตรีแห่งวงดุริยางค์กรุงเทพ (Royal 
Bangkok Symphony Orchestra)  
 ณัฐวุฒิได้มีทฤษฎีทางเสียงของตนเองเป็นลักษณะของการเลียนแบบเสียงของเคร่ืองสาย 
ซึ่งแนวคิดของเสียงน้ันเป็นเส้นตรงไม่หวือหวาและแนวเหตุผลของเสียงในการแต่งลิ้นได้มีความคล้ายกับ 
Bernard Garfield1 และ John de Lancie2  

 
 1 Bernard Garfield เป็นหัวหน้ากลุ่มเครื่องบาสซูนแห่งวง Philadelphia Orchestra ใน
ปี 1957-2000 และยังเคยเป็นหัวหน้ากลุ่มเครื่องบาสซูนแห่งวง Little Orchestra Society และ 
New York City Ballet หลังจากเกษียณจากวง Philadelphia Orchestra ได้มีคนรับช่วงต่อคือนักเรียน
ของเค้าเองคือ Daniel Matsukawa 
 2 John de Lancie เป็นหัวหน้ากลุ่มเครื่องโอโบแห่งวง Philadelphia Orchestra ในปี 
1954-1977 
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 จากการสัมภาษณ์ณัฐวุฒิได้ใช้ไม้ทําลิ้นของ GeorgRieger, bassoon cane shaped no.1 
118 mm long with scoring ในการทํา reed blank หลังจากน้ันจะเริ่มขั้นตอนการแต่งลิ้นบาสซูน
โดยได้ทําการการวาดเส้นแบ่งส่วนของใบลิ้น (blade) ออกเป็นสี่ส่วนดูได้จากภาพที่ 26 
 

 
ภาพที่ 26 แสดงถึงการวาดเส้นแบ่งส่วนของใบลิ้นออกเป็นสี่ส่วน 
 
 หลังจากน้ันวาดรูปสามเหลี่ยมจากตรงกลางของ tip ไปชิดขอบเส้นที่แบ่งไว้ในตอนแรก และ
ใช้มีดหรือตะไบขูดเน้ือไม้ส่วนที่ทําเส้นทึบไว้ออกให้เสมอกันท้ัง 4 ด้าน ตามภาพที่ 27 
 

 
ภาพที่ 27 แสดงถึงการวาดรูปสามเหลี่ยมจากตรงกลางของ tip 
 
 ต่อจากนั้นแบ่งครึ่งอีกครั้งหนึ่งจากตรงกลางของ tip เป็นครึ่งสามเหลี่ยมและใช้มีดหรือ
ตะไบขูดเน้ือไม้ส่วนที่ทําเส้นทึบไว้ออกให้เสมอกันท้ัง 4 ด้าน ตามภาพที่ 28 
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ภาพที่ 28 แสดงถึงการแบ่งเส้นสามเหลี่ยมขนาดเล็ก 
 
 ต่อมาใช้มีดขูดปลาย tip ออกทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ตามภาที่ 29 
 

 
ภาพที่ 29 แสดงถึงระยะการฝนเน้ือไม้ช่วง tip ออก 
 
 จนมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแบ่งครึ่งจากด้านข้างของ tip และใช้มีดหรือตะไบขูดเน้ือไม้ส่วนที่
ทําเส้นทึบไว้ออกให้เสมอกันท้ัง 4 ด้าน ตามภาพที่ 30 
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ภาพที่ 30 แสดงถึงการแบ่งครึ่งจากด้านข้างของ tip 
 
 เมื่อทําตามขั้นตอนทั้งหมดจะออกมาเป็นดังภาพที่ 31 ให้ทําการทดลองเป่าและสังเกตุ 
หากเจอส่วนที่ไม่สมดุลกันให้กลับไปแก้ไขตามข้ันตอนน้ัน3 
 

 
ภาพที่ 31 แสดงถึงส่วนที่ได้รับการแต่งลิ้นจากณัฐวุฒ ิ
 

 
ภาพที่ 32 แสดงถึงปลายลิ้นแบบเรียบของณัฐวุฒิ 
 

                                                 
 3 เป็นข้ันตอนมาตรฐานของการทําและปรับปรุงลิ้นบาสซูนของแต่ละบุคคล และทุกขั้นตอน
ไม่ควรขูดหรือถูเพ่ือเอาเน้ือไม้ออกเยอะ ควรทําทีละน้อย ทําการทดลองเป่าและทําซ้ํา 
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 Tip มีลักษณะเรียบ จะส่งผลให้สามารถออกเสียงได้ชัดเจน และช่วยให้ส่งเสียงไปได้ไกล 
สามารถเล่นช่วงเสียงกลางได้ง่าย เพ่ิมช่วงดังเบาได้หลากหลาย สามารถเช่ือมเสียงในช่วงขั้นคู่กระโดด
ได้ดี กลมกลืนกับเสียงอ่ืนได้ดี ง่ายต่อการปรับ intonation ในส่วนของข้อเสียคือความคล่องตัวในการ
เล่นสลับช่วงเสียงได้น้อย และจะมีช่วงเสียงสูงที่ตีบแบน 
 
Christopher G. Schaub  
 สําเร็จการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิตจาก Florida State University, USA D.M. (Bassoon 
Performance) ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนบาสซูนที่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเป็น
นักดนตรีแห่งวง Thailand Philharmonic Orchestra 
 “When making reeds, the top sound consideration is the projection and also 
the quality of sound it produces in a performance space.”4  
 Schaub กล่าวว่า “ในการแต่งลิ้น สิ่งสําคัญที่เราควรจะต้องพิจารณาเป็นลําดับแรกคือ
การ project หรือวิธีการทําให้เสียงพุ่งไปไกลของเสียงที่เกิดข้ึน และควรคํานึงถึงคุณภาพของเสียงใน
สถานที่แสดงจริง” ซึ่งคล้ายแนวคิดของการแต่งลิ้นบาสซูนที่คล้ายกับ Klaus Thuneman5 และมี 
Jeff Keesecker6 เป็นอาจารย์และเป็นต้นแบบของการแต่งลิ้นลิ้นบาสซูน 
 Schaub ได้เลือกใช้ไม้ทําลิ้นย่ีห้อ Glotin gouged bassoon Cane และ GeorgRieger 
bassoon reed blanks gouged mm thick mm long. มาทําการ profile และได้ใช้อุปกรณ์ทํา
โครงของ GeorgRieger reed shaper tip for bassoon No. 2. จนถึงขั้น reed blank หลังจากน้ัน
จะเร่ิมขั้นตอนการแต่งลิ้นบาสซูนโดยใช้มีดทํา blade ให้เน้ือไม้เรียบทั้งหมดก่อน หลังจากน้ันแบ่งลิ้น
เป็น 3 ส่วนและใช้มีดขูดช่วงบน ตามภาพที่ 33 

                                                 
 4 สัมภาษณ์ Christopher G. Schaub, อาจารย์สอนเคร่ืองมือเอกบาสซูน วิทยาลัย
ดุรยิางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล, วันที่ 13 เมษายน 2559. 
 5 Klaus Thuneman เคยเป็นหัวหน้ากลุ่มเครื่องบาสซูนแห่งวง North German Radio 
Symphony Orchestra ในปี 1962-1978 และได้ทําการบันทึกเสียง Carl Maria von Weber, 
W.A. Mozart รวมไปถึงนักประพันธ์สําคัญของนักบาสซูนอีกมาก 
 6 Jeff Keesecker ปัจจุบันสอนบาสซูนอยู่ที่ Florida University และเป็นนักดนตรีแห่ง
วง Tallahassee Symphony Orchestra และยังเคยเป็นสมาชิควงออร์เคสตราอื่น เช่น Florida 
Orchestra, Florida West Coast Symphony (ปัจจุบันคือวง Sarasota Orchestra) เป็นต้น 
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ภาพที่ 33 แสดงถึงการแบ่งเป็น 3 ส่วนและใช้มีดขูดช่วงที่สีทึบ 
 
 ต่อจากน้ันแบ่งลิ้นเป็น 4 ส่วน และทําสามเหลี่ยมโดยใช้ตะไบในการถู ตามภาพที่ 34 
 

 
ภาพที่ 34 แสดงถึงการแบ่งเส้นสามเหลีย่มที่ tip 
 
 ใช้มีดขูดตรง channel เว้นช่วง spine กับ rail ตามภาพที่ 35 
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ภาพที่ 35 แสดงถึงระยะของการขูดช่วง channel 
 
 เมื่อทําตามขั้นตอนทั้งหมดจะออกมาเป็นดังภาพที่ 36 ให้ทําการทดลองเป่าและสังเกตุ
หากเจอส่วนที่ไม่สมดุลกันให้กลับไปแก้ไขตามข้ันตอนน้ัน 
 

 
ภาพที่ 36 แสดงถึงส่วนที่ได้รับการแต่งลิ้นจาก Schaub 
 

 
ภาพที่ 37 แสดงถึงปลายลิ้นแบบโค้งเรียบของ Schaub 
 
 tip จะมีลักษณะเรียบแต่รูรับลมจะเปิดเยอะกว่าปกติเล็กน้อย ซึ่งจะมีคุณสมบัติที่ดีคือ
สามารถทํา articulation ได้ง่ายและชัดเจน เสียงที่ตรงที่ไปน่ังของคนฟังจะมีความคมชัดและชัดเจน 
ทําความดังเบาได้ดี ในส่วนของข้อเสียคือยังไม่สามารถหาข้อสรุประหว่างการเชือก ท่อหด และกาวเหลว
ในการคลุมลิ้นช่วง tube ได้ 



 27

ศุภกร แตงน้อย 
 ปัจจุบันประจําการ ณ ดุริยางค์กองทัพเรือ และเป็นหัวหน้ากลุ่มบาสซูนแห่งวงดุริยางค์
กรุงเทพ (Royal Bangkok Symphony Orchestra Orchestra) มีทฤษฎีในการแต่งลิ้นเปรียบเสมือน
การใช้เครื่องดนตรีเป็นสื่อในการขยายเสียงร้องเพลง แนวคิดของเสียงและแนวเหตุผลในการแต่งลิ้น
คล้ายกับ อุดมคติของเสียงได้รับมาจาก Klaus Thunemann และการทําลิ้นได้รับอิทธิพลมาจาก 
Martin Gatt และ Glickman Popkin 
 ศุภกรได้ใช้ไม้ทําลิ้นย่ีห้อของ GeorgRieger bassoon cane และใช้อุปกรณ์ทาํโครงของ 
L. Pisoni Italy straight shapers no. 2 และใช้ลวดเบอร์ 0.7 มิลลิเมตร จนถึงขั้น reed blank 
หลังจากน้ันจะเริ่มขั้นตอนการแต่งลิ้นบาสซูนโดยทําเสี้ยวดวงจันทร์ (half-moon)7 ที่ปลาย tip จน
สามารถเป่าให้เกิดเสียงได้ ตามภาพที่ 38 และทําการใช้เพ่ือเป็นเสมือนการนวดให้ไม้เข้าที่ประมาณ 2 
วันถึงหนึ่งสัปดาห์ 
 

 
ภาพที่ 38 แสดงถึงการทําเสี้ยวดวงจันทร์บน tip 
 
 หลังจากน้ันแบ่งลิ้นออกเป็น 3 ส่วน และทําสามเหลี่ยมครอบลงบนคร่ึงวงกลมใช้มีดขูดออก 
ตามภาพที่ 39 
 
 
 
 
 

                                                 
 7 จาก tip ถึงปลายของเสี้ยวดวงจันทร์ไม่ควรเกินกว่า 1.5 มิลลิเมตร 
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ภาพที่ 39 แสดงถึงการวาดเส้นแบ่งลิ้นออกเป็น 3 ส่วน และสามเหลี่ยม 
 

8 ต่อจากน้ันแบ่งลิ้นออกเป็น 4 ส่วน และใช้มีดขูดให้เกิดสามเหลี่ยมเล็กน้อย  ตามภาที่ 40 
 

 
ภาพที่ 40 แสดงถึงการวาดเส้นแบ่งลิ้นออกเป็น 4 ส่วน และใช้มีดขูดตามรอยที่กําหนดไว้ 
 
 หลังจากน้ันให้ใช้กระดาษทรายถูทั้งใบลิ้นเพ่ือไม่ให้ลิ้นเป็นขั้นบันได ตามภาพที่ 41 
 
 
 
 
 

                                                 
 8 การทําสามเหลี่ยมลึกหรือต้ืนมีผลอย่างมาก สามารถทําให้ลิ้นออกมาในทางที่ดีหรือเสียได้ 
การทําลิ้นในลักษณะน้ีจําเป็นต้องมีความรู้เรื่องคุณสมบัติของไม้และสภาพของตัวไม้ 
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ภาพที่ 41 แสดงถึงการใช้กระดาษทรายถูทั้งใบ 
 
 เมื่อทําตามขั้นตอนทั้งหมดจะออกมาเป็นดังภาพที่ 42 ให้ทําการทดลองเป่าและสังเกตุ 
หากเจอส่วนที่ไม่เสมอกันให้กลับไปแก้ไขตามข้ันตอนน้ัน 
 

 
ภาพที่ 42 แสดงถึงส่วนที่ได้รับการแต่งลิ้นจากศุภกร 
 

 
ภาพที่ 43 แสดงถึงปลายลิ้นแบบเรียบของศุภกร 
 
 Tip จะมีลักษณะเป็นแบบเรียบ ขอบชิด ส่งผลให้ระดับเสียงที่เที่ยงตรง ทําได้ทุกอย่างที่
ต้องการ แต่จะมีรายละเอียดสูงในการแต่งลิ้นบาสซูนทําให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย  
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ภัทราวุธ พันธุ์พุทธพงษ์ 
 ปัจจุบันเป็นผู้ฝึกสอนวง Thailand Youth Orchestra และเป็นนักดนตรีแห่งวง Thailand 
Philharmonic Orchestra และวงดุริยางค์แห่งกรมศิลปากร  
 “บาสซูนเป็นเคร่ืองดนตรีที่มีเสียงคล้ายกับเสียงร้องของมนุษย์ที่มีความไพเราะ มีความอบอุ่น 
มีความนุ่มนวล”9 ภัทราวุธ พันธ์ุพุทธพงษ์ 
 แนวคิดของเสียงและเหตุผลในการแต่งลิ้นคล้ายกับ อันดับแรกคือ การตอบสนองการ 
project ของเสียง สีสันของเสียง โครงสร้างและการแต่งลิ้นต้องสมบูรณ์ ได้รับอุดมคติทางเสียงมาจาก 
Judith LeClair10 แห่งวง New York Philharmonic  
 ภัทราวุธได้เลือกใช้ไม้ทําลิ้นย่ีห้อ shape ของยี่ห้อ Glotin, Danzi, Vandoren และได้ใช้
อุปกรณ์ทําโครงของ Fox straight shapers No. 1 Narrow และ Fox straight shapers no.2 medium 
เมื่อถึงข้ัน reed blank จะเริ่มขั้นตอนการแต่งลิ้นบาสซูนโดยแบ่งลิ้นออกเป็น 4 ส่วน ตามภาพที่ 44 
 

 
ภาพที่ 44 แสดงถึงการวาดเส้นแบ่งลิ้นออกเป็น 4 ส่วน 
 
 หลังจากน้ันใช้มีดขูดทําสามเหลี่ยมที่ช่วง tip ตามภาพที่ 45 

                                                 
 9 สัมภาษณ์ ภัทราวุธ พันธ์ุพุทธพงษ์, อาจารย์สอนเคร่ืองมือเอกบาสซูน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, วันที่ 12 เมษายน 2559. 
 10 Judith LeClaie เป็นหัวหน้ากลุ่มเครื่องบาสซูนของวง New York Philharmonic 
ต้ังแต่ปี 1981 จนถึงปัจจุบัน 
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ภาพที่ 45 แสดงถึงการวาดเส้นสามเหลี่ยมบน tip 
 
 ใช้มีดขูดให้กลายเป็นเสี้ยวดวงจันทร์ตามภาที่ 46 
 

 
ภาพที่ 46 แสดงถึงระยะการทําเสี้ยวดวงจันทร์ 
 
 ต่อด้วยใช้มีดขูดตรง channel ตามภาพท่ี 47 
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ภาพที่ 47 แสดงถึงระยะของการใช้มีดขูดออกช่วง channel 
 
 ใช้กระดาษทรายถูตรง rail ทั้ง 2 ฝั่ง ตามภาพที่ 48 
 

 
ภาพที่ 48 แสดงถึงระยะการฝน rail ด้านข้างของลิ้นบาสซูน 
 
 เมื่อทําตามขั้นตอนทั้งหมดจะออกมาเป็นดังภาพที่ 49 ให้ทําการทดลองเป่าและสังเกตุ 
หากเจอส่วนที่ไม่เสมอกันให้กลับไปแก้ไขตามข้ันตอนน้ัน 
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ภาพที่ 49 แสดงถึงแสดงถึงส่วนที่ได้รับการแต่งลิ้นจากภัทราวุธ 
 

 
ภาพที่ 50 แสดงถึงปลายลิ้นแบบเรียบของภัทราวุธ 
 
 Tip มีลักษณะเรียบ สามารถเลือกลักษณะเสียงต่าง ๆ จากลิ้นบาสซูนให้เหมาะกับลักษณะ
เพลงที่หลากหลายสไตล์ให้เหมาะสมได้ ในส่วนของข้อเสียคือต้องมีการเตรียมลิ้นบาสซูนไว้แต่งและให้
เลือกใช้จํานวนมากเพ่ือตอบสนองต่อเพลง ต่อสถานการณ์ต่าง ๆ กัน 
 
กิตติมา โมลีย์ 
 สําเร็จการศึกษาจาก วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นอาจารย์อยู่ที่ Pre-
college Program Mahidol University นักดนตรีแห่งวง Thailand Philharmonic Orchestra 
 กิตติมา มีทฤษฎีในการแต่งลิ้นที่สามารถตอบสนองต่อระดับเสียง เน้ือเสียง การออกเสียง 
การควบคุมเสียงและเลือกใช้ได้ตามสถานการณ์ แต่ลิ้นหน่ึงอันไม่สามารถใช้กับทุกบทเพลงได้ แต่ละลิ้น
ที่ใช้จะข้ึนอยู่กับลักษณะของสถานที่และฤดูกาลท่ีใช้งาน ซึ่งหลักการและแนวคิดการแก้ไขลิ้นบาสซูน
คล้ายกับ Mark G. Eubanks, Christopher Weait และ Christian Davidsson 
 กิตติมาใช้ไม้ของ GeorgRieger, bassoon cane profiled, length 114 mm. และใช้
อุปกรณ์ทําโครง GeorgRieger reed shaper tip for bassoon, no.1 ใช้ลวดเบอร์ 0.6 มิลลิเมตร ใช้
ท่อหดในการห่อหุ้มช่วง tube จนถึงขั้น reed blank หลังจากนั้นจะเริ่มแต่งลิ้นโดยใช้เครื่อง tip 
profiling machine11ในการฝนเน้ือไม้ช่วง tip ออกตามท่ีต้ังค่าไว้ให้สมดุลกัน 
                                                 
 11 การต้ังค่าจะใช้ค่าสูงตํ่ามาจากค่ามาตราฐานของโรงงาน 
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ภาพที่ 51 แสดงถึงเคร่ืองปลอกเน้ือไม้ส่วนปลาย  
 
 ต่อจากน้ันแบ่งลิ้น (blade) ออกเป็นสามส่วนเท่า ๆ กัน ตามภาพที่ 52 
 

 
ภาพที่ 52 แสดงถึงการแบ่งเส้นออกเป็นสามส่วนเท่า 
  
 ใช้มีดขูดสามเหลี่ยมตรงช่วง tip ออก ตามภาพที่ 53 
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ภาพที่ 53 แสดงถึงระยะการขูดสามเหลี่ยมบน tip 
 
 ตามมาด้วยขูดปลาย tip ออก ตามภาพที่ 54 
 

 
ภาพที่ 54 แสดงถึงระยะการขูดปลาย tip 
 
 เมื่อทําตามขั้นตอนทั้งหมดจะออกมาเป็นดังภาพนี้ 55 ให้ทําการทดลองเป่าและสังเกตุ 
หากเจอส่วนที่ไม่เสมอกันให้กลับไปแก้ไขตามข้ันตอนน้ัน 
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ภาพที่ 55 แสดงถึงส่วนที่ได้รับการแต่งลิ้นจากกิตติมา 
 

 
ภาพที่ 56 แสดงถึงปลายลิ้นแบบเรียบของกิตติมา 
 
 Tip จะมีลักษณะเป็นแบบเรียบ การใช้เครื่อง tip profiling machine จะช่วยลดเวลาใน
การทําช่วงแรกได้อย่างมาก โอกาสท่ีลิ้นจะไม่เท่ากันจะน้อยลง มีโอกาสทําให้ใบลิ้นทั้ง 2 ด้านเหมือนกัน
ได้ง่ายกว่าทําด้วยมือ สามารถนํามาใช้งานได้เร็ว ในส่วนของข้อเสียคือเมื่อใช้เครื่อง tip profiling 
machine แล้ว ในส่วนของการฝนเน้ือไม้จะโดนฝนออกทั้งหมดตามท่ีต้ังไว้เสมอ อาจจะทําให้เนื้อไม้
ส่วนที่ดีโดนฝนออกไปได้โดยนอกเหนือจากความต้ังใจ และถ้าหากอุปกรณ์ไม่พร้อมใช้งานหรือโดนต้ัง
ค่าผิดจะทําให้แผ่นไม้เสียหายได้ 
 
ปัญหาท่ีสามารถเกิดบนลิ้นบาสซูนและแนวทาง วิธีแก้ไข 

ปัญหาทางกายภาพของปลายลิ้น  
 

 
ภาพที่ 57 แสดงถึงปัญหาทางกายภาพของลิ้น 
 



 37

 1. จากภาพที่ 57 ทางฝั่งด้านซ้ายบน และด้านขวาล่างของลิ้นบาสซูนมีความหนาไม่เสมอ
กัน วิธีแก้ไขคือการฝนฝั่งที่หนากว่าออก 

 

 
ภาพที่ 58 แสดงถึงปัญหาทางกายภาพของลิ้น 
 
 2. จากภาพที่ 58 ฝั่งด้านซ้ายของลิ้น ด้านบนและลิ้นด้านล่างมีความหนาและแข็ง 
วิธีแก้ไขคือการทําให้ฝั่งด้านซ้ายของทั้งลิ้นด้านบนและลิ้นด้านล่างสมดุลกันกับฝั่งขวาของ tip 
 

 
ภาพที่ 59 แสดงถึงปัญหาทางกายภาพของลิ้น 
 
 3. จากภาพที่ 59 มุมของลิ้นทั้ง 2 ฝั่ง มีความตีบแบนหรือชิดกันเกินไป ลิ้นลักษณะน้ีจะ
ไม่สามารถเล่นดังได้และไม่มีแรงต้าน วิธีแก้ไขคือการตัดปลายออกทั้ง 2 ฝั่งให้เท่ากัน หรือจะใช้
กระดาษทรายฝนออกก็ได้เช่นกัน 
 

 
ภาพที่ 60 แสดงถึงปัญหาทางกายภาพของลิ้น 
 
 4. จากภาพที่ 60 ลิ้นทั้ง 2 ฝั่งไม่เสมอกัน อาจจะเป็นได้จากการที่ลวดเส้นที่ 1 รัดอ่อน
เกินไปหรืออาจเกิดจากการพับลิ้นครั้งแรก พับไม่เสมอกัน วิธีแก้ไขคือการใส่ลิ้นบาสซูนเข้าไปใน mandel 
ให้แน่นและรัดลวดเส้นที่ 1 ให้แน่นตึงมือ และเมื่อมีโอกาสให้พับลิ้นให้ตรงกันทุกครั้งเสมอ 
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 5. ลักษณะของลิ้นที่ใส่ในโบโควไม่เข้าหรือต่ืนเกินไปจนทําให้หลุดออกจากโบโควสาเหตุ
เกิดจากรูของ butt หนาเกินไป วิธีแก้ไขให้ใช้ reamer ในการทะลวงเน้ือไม้ด้านในของลิ้นออกให้รูกว้าง
ขึ้น 
 6. ขณะที่ปฏิบัติปฏิบัติอยู่แล้วลิ้นมีเสียงลมรั่ว สาเหตุเกิดจากรูของฐานไม่กลมเพียงพอ 
วิธีแก้ไขให้นํา mandel ใส่ลิ้นและใช้คีมบีบช่วงของฐานลิ้น หรือใช้ขี้ผึ้งอุดรูที่เป็นปัญหา ถ้าหากยังคง
มีอาการเสียงรั่วอยู่ ให้ใช้ reamer ในการทะลวงเน้ือไม้ด้านในของลิ้นออกให้รูกว้างขึ้น 
 

 
ภาพที่ 61 แสดงถึงระยะของการแก้ไขลิ้น ต้ังแต่ I – V และ heart 
 

การ crow  
 1. ลิ้นที่การ crow มีเฉพาะแค่เสียงสูง สาเหตุเกิดจากลิ้นมีความตีบแบน วิธีแก้ไขจําเป็น 
ต้องเปิดปากลิ้นให้กว้างขึ้นโดยการบีบลวดเส้นที่ 1 จากด้านข้าง ถ้ายังคงมีอาการเดิมอยู่มีความเป็นไป
ได้ที่ช่วงโคนยังคงหนาอยู่ ให้ฝนช่วง IV, V และ heart ออกตามลําดับทีละน้อย ถ้ายังคงพบปัญหาเดิม
อยู่ให้ฝนช่วง II, III ออกทีละเล็กน้อย 
 2. ลิ้นที่การ crow มีเฉพาะแค่เสียงตํ่า ไม่มีเสียงสูง สาเหตุเกิดจากลิ้นอ่อนหรือเปิดมาก
เกินไป วิธีแก้ไขให้บีบลวดเส้นที่ 1 เพ่ือปิดลิ้น และถ้ายังคงมีอาการเดิมอยู่ให้ค่อย ๆ ตัด tip ทีละน้อย
จนจะมีเสียงสูง 
 3. หากทําการ crow แล้วได้เสียงลมมากในขณะที่ออกเสียงยาก สาเหตุลิ้นอาจจะเปิดมาก
เกินไป ลิ้นอาจจะยังหนาอยู่มากเกินไป วิธีแก้ไขให้ปิดลวดเส้นที่ 1 และทําช่วง tip ให้บางลงให้เท่ากัน 
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การทดลองใช้งานจริงพร้อมกับเคร่ืองพร้อมลิ้นบาสซูน  
 1. E2 ในเครื่องบาสซูนตํ่า สาเหตุช่วง tip หรือ I, II บางมากเกินไป วิธีแก้ไขให้ตัด tip 
ออกทีละน้อยจนกว่าจะทําให้ E2 ตรง 
 2. ลิ้นเพ้ียงสูง สาเหตุลิ้นหนาเกินไป วิธีแก้ไขขูดช่วง II, III หรือด้านข้าง วิธีสุดท้ายคือฝน
เน้ือไม้ออกทั้งหมดใบลิ้น 
 3. ลิ้นมีเสียงแหลมมากเกินไป หรือ buzzy สาเหตุช่วง I, II, III บางเกินไป วิธีแก้ไขให้ตัด
ช่วง tip ทีละน้อย หรืออีกสาเหตุคือลิ้นมีความเรียบแบนมากเกินไป วิธีแก้ไขให้บีบลวดเส้นที่ 1 และ 2 
ด้านข้างของลิ้นเพ่ือเปิดเล็กน้อย 
 4. เสียงหนาไม่สามารถควบคุมได้ สาเหตุลิ้นหนาหรือแข็งจนเกินไป วิธีแก้ไขทําช่วงต้ังแต่ 
I – III ให้บางลง 
 5. ควบคุมช่วงเสียงสูงไมได้ สาเหตุลิ้นเปิดมากเกินไป วิธีแก้ไขบีบลวดเส้นที่ 1 เพื่อปิด
เล็กน้อย ถ้าหากยังคงมีอาการเดิมอยู่อาจจะมีอีกสาเหตุคือลิ้นบางเกินไป วิธีแก้ไขให้ตัด tip ทีละน้อย 
 6. หากลิ้นมีเสียงที่ดีแต่ออกเสียงยากและเพ้ียนสูง สาเหตุอาจมาจากลิ้นแข็งเกินไป
วิธีแก้ไขให้ขูดช่วง II, III ออกทีละเล็กน้อยและหม่ันดูว่ามีความสมดุลกับ I หรือไม่ 
 7. ช่วงเสียงสูงและกลางดีแต่ช่วงเสียงตํ่าไม่ดี สาเหตุช่วง IVและ V หนาเกินไป วิธีแก้ไข
ให้ค่อย ๆ ฝน IV และ V ออกทีละน้อย 
 8. เมื่อใช้เสียงสูงระยะหน่ึงแล้วลิ้นปิดมากเกินไป สาเหตุลิ้นอาจจะอ่อนเกินไป หรือนัก
บาสซูนกัดลิ้น วิธีแก้ไขให้ตัด tip ออกเล็กน้อย และพยายามไม่กัดลิ้นบาสซูน 

การบีบเส้นลวด  
 

 
ภาพที่ 62 แสดงถึงลักษณะการบีบลิ้นจากด้านข้างที่ตรงเส้นลวด 
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 1. หากบีบลวดไปตามทิศทางในรูปผลท่ีได้คือ บีบลวดเส้นที่ 1 จะเป็นการเปิด tip และ
บีบลวดเส้นที่ 2 จะเป็นการปิด tip 

 

 
ภาพที่ 63 แสดงถึงลักษณะการบีบลิ้นจากด้านหน้าที่ตรงเส้นลวด 
 
 2. หากบีบลวดไปตามทิศทางในรูปผลท่ีได้คือ บีบลวดเส้นที่ 1 จะเป็นการปิด tip และ
บีบลวดเส้นที่ 2 จะเป็นการเปิด tip 
 ตารางและวิธีการแก้ไข 
 จากตารางด้านล่างนี้เป็นการอธิบายถึงส่วนของ ปัญหา สาเหตุ การแก้ไข และวิธีแก้ไข
เข้าใจได้ง่ายขึ้น 
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ตารางที่ 1 แสดงถึงวิธีการแก้ไขปัญหาของลิ้น 
 

ตัวชี้วัด ปัญหา สาเหตุ การแก้ไข วิธีแก้ไข 
ล้ินไม่สมดุล ปรับสมดุล ใช้มีดขดูล้ินตรงส่วนที่หนากว่าออก เพี้ยนสงู 
ล้ินหนา ปรับให้บางลง

ทั้งล้ิน 
ใช้มีดขดูล้ินให้บางลง โดยไล่จากโคน
ต่อเนื่องจนปลาย โดยองศามีดตั้งฉากกับ
ล้ินและไปในทิศทางตรง 

ปลายล้ินบาง ตัดล้ินให้ส้ันลง 
หรือทําให้ส่วน
โคนบางลง 

ใช้ tip cutter ตัดปลายล้ินประมาณ ¼ 
มิลลิเมตร หรอืขูดไม้ส่วนโคนออก (การที่
ส่วนโคนบางลง จะเป็นส่วนต่างทีท่ําให้
ส่วนปลายหนาขึ้น) 

โครงสร้างล้ิน
อ่อนแอ หรอื
แบน 

ปรับให้แข็งแรง
ขึ้น หรอื tube 
กลมขึ้น 

ใช้คีมบีบปรับสมดุลระหว่างลวดเส้นที่ 1 
และ 2 

เพี้ยนตํ่า 

ล้ินยาวเกิน ตัดให้ส้ันลง ใช้ tip cutter ตัดปลายล้ินประมาณ ¼ 
มิลลิเมตร 

ระดับเสียง 

เพี้ยน 
ทั้งหมด 

ล้ินไม่สมดุล ปรับสมดุล ใช้มีดขดูล้ินตรงส่วนที่หนากว่าออก 

ล้ินไม่สมดุล ปรับสมดุล ใช้มีดขดูล้ินตรงส่วนที่หนากว่าออก 
ปลายล้ินหนา ปรับให้บางลง ใช้มีดขดูล้ินตรงส่วนปลายให้บางลง 
รูส่วนปลาย
ล้ินกว้างไป 

ปรับรูส่วน
ปลายให้แคบลง

ใช้คีมบีบลวดเส้นที่ 2 ตามแนวขวาง 

ล้ินหนา ปรับให้บางลง
ทั้งล้ิน 

ใช้มีดขดูล้ินให้บางลง โดยไล่จากโคน
ต่อเนื่องจนปลาย โดยองศามีดตั้งฉากกับ
ล้ินและไปในทิศทางตรง 

เป่า 
ออกยาก 

cane อ่อน ทิ้งระยะ หรือ
ปรับล้ินให้บาง
ลงทั้งล้ิน 

ใช้มีดขดูล้ินให้บางลง โดยไล่จากโคน
ต่อเนื่องจนปลาย โดยองศามีดตั้งฉากกับ
ล้ินและไปในทิศทางตรง 

ล้ินไม่สมดุล ปรับสมดุล ใช้มีดขดูล้ินตรงส่วนที่หนากว่าออก 
ล้ินหนา ปรับให้บางลง

ทั้งล้ิน 
ใช้มีดขดูล้ินให้บางลง โดยไล่จากโคน
ต่อเนื่องจนปลาย โดยองศามีดตั้งฉากกับ
ล้ินและไปในทิศทางตรง 

การตอบสนอง 

สั่นน้อย 

cane อ่อน ทิ้งระยะ หรือ
ปรับล้ินให้บาง
ลงทั้งล้ิน 

ใช้มีดขดูล้ินให้บางลง โดยไล่จากโคน
ต่อเนื่องจนปลาย โดยองศามีดตั้งฉากกับ
ล้ินและไปในทิศทางตรง 



บทที่ 5 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 
 จากการศึกษาการทําลิ้นบาสซูนต้ังแต่ช่วงของการเริ่มต้นจนถึง reed blank จะมีส่วนที่
คล้ายกันและจะแยกออกไปตามแนวทางของตนเองเมื่อถึงช่วงของการแต่งลิ้นบาสซูนแบบละเอียด 
เน่ืองจากการแต่งแต่ละแบบจะส่งผลให้ตัว tip และการสั่นสะเทือนของลิ้นบาสซูนแตกต่างกัน ความ
แตกต่างของ tip ที่เกิดขึ้นจะมีแบบ จีบ หรือเรียบ โดยที่แต่ละแบบจะให้ผลต่อเสียงที่ต่างกัน ทําให้ได้
รู้ถึงข้อดีข้อเสียในการทําลิ้นแบบต่าง ๆ การแก้ไขลิ้นที่มีข้อบ่กพร่องโดยการฝนหือขัดแต่งตัวเน้ือไม้ให้
กลับมาดีอีกครั้งหรือสามารถเข้าใจถึงการใช้งานของอุปกรณ์ต่าง ๆ อีกทั้งการปรับลวดทั้ง 3 เส้นยัง
สามารถส่งผลในการใช้งาน เมื่อถึงเวลาใช้งานจริงจึงไม่ควรปรับไปปรับมาให้เข้ากับความต้องการใน
การใช้งานในแต่ละครั้ง เน่ืองจากการทําตามลักษณะดังกล่าวจะทําให้ลิ้นเสียโครงสร้าง เสียสมดุลและ
ลดอายุการใช้งานเร็วกว่าปกติ โดยลักษณะ tip ในแต่ละแบบจะมีดังน้ี1 
 

 
ภาพที่ 64 แสดงถึงปลายลิ้นแบบโค้ง 
 
 ลักษณะโค้ง เสียงจะทึบ ทุ้มและตัวเน้ือเสียงจะตํ่ากว่าลักษณะอ่ืน จะทําเสียงให้ดังได้ง่าย
ที่สุด แต่ความนุ่มนวลหรือการปฏิบัติให้เสียงเบาทําได้ยาก 
 

 
ภาพที่ 65 แสดงถึงปลายลิ้นแบบเรียบ 
                                                 
 1 ทั้งน้ีทั้งน้ันรูปแบบที่สรุปอาจจะไม่เป็นไปตามท่ีกล่าวได้ เน่ืองจากมีค่าความไม่เที่ยงจาก
ความสามารถของตัวผู้ปฏิบัติ ลักษณะของไม้ รวมถึงอายุของตัวไม้ที่ไม่มีความเหมือนกันทุกแผ่นอยู่ด้วย 

42 
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 ลักษณะแบบเรียบ การออกเสียงมีความชัดเจน เสียงจะไปได้ไกล ช่วงเสียงกลางจะเป็นช่วง
ที่ปฏิบัติได้ง่ายที่สุด ทําช่วงเสียงดังเบาได้หลากหลาย แต่มีโอกาสทําให้ช่วงเสียงสูงตีบแบนได้ 
 

 
ภาพที่ 66 แสดงถึงปลายลิ้นแบบจีบ 
 
 ลักษณะแบบจีบ เสียงจะนุ่มนวล จะออกเสียงและเล่นเสียงสูงได้ง่ายกว่าเสียงตํ่า ความ
ต่อเนื่องของเสียงจะสูงที่สุด แต่จะเล่นให้ดังได้ยาก แต่จะขาดความคล่องตัวในการเล่นสลับช่วงเสียงได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรหมั่นฝึกฝนในแต่งลิ้นโดยตนเองเพ่ือให้ทราบถึงนํ้าหนักมือในการลงมีดไปที่ลิ้นแต่ละครั้ง 
อีกทั้งต้องมองเห็นถึงความผิดแปลกไปของตัวลิ้นจะเรื่องของ ความไม่สมดุล ความหนา ความบาง ความ
เอียงของลิ้น ความคลาดเคลื่อนในแต่ละแบบ จะมีจุดให้สังเกตได้ยาก จึงต้องถามจากผู้เช่ียวชาญเพ่ือให้
ได้รับคําช้ีแนะในเรื่องของการสังเกตและวิธีการแก้ไข หรือจะศึกษาจากวิทยานิพนธ์เล่มน้ีก็ได้เช่นกัน 
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