กลุมเครื่องลิม่ นิ้ว (Keybroad Instrument)

เปยโน [Piano]
เปยโน (Piano) เปนคียบอรดที่ใหกําเนิดเสียงจากการที่มีลูกฆอนไปเคาะที่สายซึง่ ทํา
ดวยโลหะ (ไขแสง ศุขวัฒนะ. 2529 : 75) ในเสียงหนึง่ ๆ จะมีสายซึ่งมีระดับเสียงเทากันอยู 2-3
เสน เสียงที่ต่ํามาก ๆ จะมีสายขนาดใหญเพียงเสนเดียว เปยโนแตละหลังจะมีลิ่มนิว้ จํานวน 88 ลิม่
หรือประมาณ 7 ชวงคูแปด (Octave) ผูเลนสามารถเลนใหดังหรือเบาไดตามน้าํ หนักของนิว้ ทีก่ ด
ตรงตําแหนงทีว่ างเทา จะมีกระเดื่อง (Pedal) 2-3 อัน อันขวาจะใชเหยียบเพื่อใหเกิดเสียงดังคาง
นานออกไป (Sustain) เสมือนกับยังคงกดลิ่มนิว้ คางอยู อันซายจะใชเหยียบเพือ่ ใหเสียงเบาลง
หากมี 3 อัน อันกลางจะใชเหยียบล็อคคางไวเพื่อทําใหเสียงที่เลนเบาลงทัง้ หมด เหมาะสําหรับการ
ใชฝกเลนที่ไมตองการใหมีเสียงดังมากเกินไปเปยโนทีเ่ กิดเสียงจากสายมีอยู 2 แบบ แบบแรกจะมี
เฟรมเหล็ก (Iron Frame) ซึ่งเปนแผนเหล็กสําหรับใชยดึ หมุดขึงสาย วางอยูในแนวราบขนานกับ
พื้น เปยโนชนิดนี้จะมีขนาดใหญ เรียกวา แกรนดเปยโน (Grand Piano) เปยโนอีกชนิดหนึ่งมีขนาด
เล็กกวา มีเฟรมเหล็กวางอยูใ นแนวตัง้ เรียกเปยโนชนิดนีว้ า อัปไรทเปยโน (Upright Piano) (ไข
แสง ศุขวัฒนะ. 2529 : 77)
ในปจจุบันไดมีการผลิตคียบ อรดไฟฟาซึ่งมีรูปรางลักษณะและคุณภาพเสียงที่ใกลเคียง
กับเปยโนมาก และไดออกแบบลิ่มนิ้วใหมีน้ําหนักใกลเคียงกับเปยโนจริง ๆ จึงเรียกคียบอรด
ไฟฟาชนิดนีว้ า เปยโนไฟฟา (Electric Piano) และเรียกแกรนดเปยโนและอัปไรทเปยโนซึง่ เปน
เปยโนที่ไมไดใชไฟฟาวา อคูสติกเปยโน (Acoustic Piano)
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อิเล็กโทน (Electone) เปนคียบอรดซึ่งใชระบบไฟฟาทีถ่ ูกพัฒนาตอมาจากออรแกนไฟฟา โดย
ปกติจะมีคียกด 2 ชั้น ชั้นลาง (Lower) ใชเลนคอรด (Chord) สวนใหญจะเลนดวยมือซาย ชัน้ บน
(Upper) ใชเลนแนวทํานอง (Melody) มักจะใชเลนดวยมือขวา ดานบนของเครื่องอิเล็กโทนจะมี
ปุมควบคุมตาง ๆ สามารถใชตั้งโปรแกรมเสียงกลองจังหวะตาง ๆ และปรับระดับความชาเร็วของ
จังหวะได ดานลางตรงตําแหนงของเทาซายจะมีคียกดเสียงขนาดใหญไวสําหรับใชเทาเหยียบเพือ่
เดินเสียงเบสไดดวย ในปจจุบันอิเล็กโทนจะมีเสียงของเครื่องดนตรีสากลชนิดตาง ๆ บรรจุอยูครบ
เกือบทุกชนิด บางชนิดอาจจะเหมือนเสียงจริง บางชนิดอาจจะไมคอยเหมือนมากนัก อิเล็กโทนจึง
เปนคียบอรดระบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่สามารถเลนไดทั้งเสียงกลอง เสียงเบส เสียงคอรด
และเสียงทํานองไดครบถวนภายในเครื่องเดียวและเวลาเดียวกัน เสียงที่เลนไดจงึ คอนขางจะ
เหมือนกับเสียงของวงดนตรีทั้งวง
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ฮารพซิคอรด [Harpsichord]
เปนตนตระกูลของเปยโนนิยมเลนกันแพรหลายในคริสตศตวรรษ ที่ 16, 17 และ18มีชื่อเรียกอีก
อยางหนึ่งวา Claveein (ฝรั่งเศส) Clavicembalo (อิตาเลียน)และ Virginal (อังกฤษ) มีคียคลายๆ
เปยโนแตโดยมากมักจะมี 2 ชั้นเสียงเกิดขึ้นเพราะวัตถุคลาย Prectrum ของกีตาร เมื่อเวลาผูเลน
กดคียเสียงคลายเสียงของ สแปนิชกีตาร สามารถเลนไดรวดเร็วและชัดเจนแจมใส แตเสียงไมคอย
จะดังมากนัก
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ซินธิไซเซอร [Synthesizer]
ซินธิไซเซอรเปนเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่จัดวาเปนเครื่องดนตรีอีเลคโทรนิคที่ปรับปรุงใหมซงึ่ ใหเสียง
แตกตางกันมากมาย ภายในเครื่องเดียวสรางความสะดวกใหผูเลนสามารถคนหาเสียงไดมากมาย
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แอคคอรเดี้ยน [Accordian]
ดัดแปลงมาจากออรแกน ใชหลักการสรางลมเปาในหลอดทําเสียงดวยวิธีชกั เขาและชักออกของถุง
ลม แลวกดบังคับเสียงจากลิม่ นิ้วเหมือนออรแกนหีบเพลงชักมีมากมายหลายแบบจนนับไมถวน
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คียบอรดไฟฟา (Electric Keyboard) เปนคียบอรดที่มีขนาดและรูปรางลักษณะคลาย
กับซินธิไซเซอรมากที่สุด ตางกันตรงที่คียบ อรดไฟฟาสามารถเลน จังหวะ เบส และคอรดอัตโนมัติ
ไดลักษณะเดียวกับอิเล็กโทน แตไมสามารถแตงเสียงสังเคราะหใหหลากหลายไดเหมือนกับซินธิไซ
เซอร ความแตกตางที่สามารถสังเกตไดดวยตาคือ คียบอรดไฟฟาจะมีลําโพงในตัว ในขณะที่
ซินธิไซเซอรไมมีลําโพงในตัว
มักจะมีการนําเอาคียบอรดชนิดนี้ไปใชเลนในรูปแบบของ
อิเล็กโทน
เนื่องจากสะดวกในการขนยาย
โดยอาจจะใชเลนเพียงตัวเดียวหรือใชเลนคูกับ
ซินธิไซเซอรก็ได หากใชเลนคูกับซินธิไซเซอรจะวางเปน 2 ชั้น ชั้นบนจะวางซินธิไซเซอรเพื่อใช
เลนแนวโซโลหรือแนวทํานอง ชั้นลางจะวางคียบอรดไฟฟาเพื่อใชเลนจังหวะ เบส และคอรด
อัตโนมัติ ในบางครั้งผูเลนอาจจะมีเบสเทาวางทีพ่ นื้ สําหรับเดินเบสแบบอิสระดวยก็ได คียบอรด
ไฟฟาบางรุน อาจจะเปดใหผเู ลนสามารถสรางโปรแกรมจังหวะกลอง รัวกลอง เบส และคอรด
อัตโนมัติจากตัวผูเลนเองได ทัง้ นี้เนื่องจากจังหวะดนตรีของแตละประเทศอาจจะไมเหมือนกัน ใน
ปจจุบันคียบอรดไฟฟามักจะถูกเรียกเพียงสั้น ๆ วา คียบอรดคียบอรดที่ใชระบบไฟฟาในปจจุบนั ไม
วาจะเปน อิเล็กโทน เปยโนไฟฟา ซินธิไซเซอร หรือคียบอรดไฟฟาก็ตาม สวนใหญมักจะมีการจัด
เรียงลําดับเสียงตาง ๆ ของคียบอรดใหเปนมาตรฐานเดียวกันทัว่ โลกอยางนอย 128 เสียง และ
เรียกระบบเสียงที่เปนมาตรฐานเดียวกันนีว้ าระบบ เจเนอรัลมิดี้ (General MIDI) ซึ่งคําวา มิดี้
(MIDI) ยอมาจากคําเต็มวา มิวสิค อินสทรูเมนท ดิจทิ อล อินlเทอรเฟช (Musical Instrument
Digital Interface) (สมนึก ศิริโต. 2535 : 291 ) คียบอรดรุนใดที่มีระบบนี้อยูจะตองมีอักษรที่มี
ขอความวา General MIDI ติดอยูที่ตัวเครื่องเสมอ ประโยชนของระบบนี้คือ ผูเลนสามารถจะใช
เครื่องระบบนี้เลนเพื่อบันทึกเพลงลงไวในแผนดิสก
แลวนําไปเปดฟงที่เครื่องอื่นซึ่งอยูในระบบ
เดียวกันนี้ไดทกุ เครื่อง ไมวา จะตางยี่หอกันก็ตาม แตเครื่องที่จะบันทึกลงแผนดิสกไดจําเปนจะตอง
มีระบบซีเควนเซอรและชองใสแผนดิสกติดมาดวย หากไมมีก็สามารถจะใชพวงตอกับซีเควนเซอร
หรือคอมพิวเตอรซึ่งอยูภายนอกตางหากก็ได การบันทึกเพลงในปจจุบนั มักจะบันทึกในรูปแบบของ
มิดี้ไฟล (MIDI File) ซึ่งถานําไปเปดดูดวยคอมพิวเตอรจะมีนามสกุลเปนเอ็มไอดี (MID) เชน
Song01.MID เปนตน
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ฟออรแกน (Organ) ในสมัยแรก ๆ ออรแกนมีขนาดใหญมาก เสียงจะดังกังวาน แสดงถึง
ความยิง่ ใหญ ภายในมีถังเก็บลม ในการเลนแตละครั้งจะใชเด็กผูชายซึง่ เปนนักรองประจําโบสถ
เปนผูทาํ หนาที่คอยสูบลมเขาไปในถัง เสียงของออรแกนจะเกิดขึ้นเมือ่ มีการกดลิ่มนิ้ว เพื่อปลอยลม
ใหผานเขาไปในทอที่มีขนาดและความยาวแตกตางกัน และทําใหเกิดเสียงที่มีระดับตาง ๆ ขึน้ (วา
สิษฐ จรัณยานนท. 2542 : 66-67) ออรแกนบางตัวอาจมีแปนกดเสียงที่เทาดวย ในชวงหลังไดมี
ออรแกนอีกชนิดหนึ่งใหกาํ เนิดเสียงจากลิน้ ซึ่งทําดวยแผนโลหะบาง ๆ แทนทอลม ออรแกนชนิดนี้
จะมีขนาดเล็ก สามารถใชเทาเหยียบเพื่ออัดลมเขาไปในถังลมได นอกจากนี้ยงั มีออรแกนอีกชนิด
หนึง่ ที่ใหกาํ เนิดเสียงจากระบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสและเรียกชื่อของออรแกนชนิดนี้วา
ออรแกนไฟฟา (Electric Organ) ออรแกนชนิดนี้มีคุณภาพเสียงใกลเคียงกับออรแกนที่ใชลม แต
ดีกวาตรงที่ในขณะที่เลนไมตองคอยอัดลมเขา สามารถปรับเสียงไดหลาย ๆ โทน และยังสามารถ
เปลี่ยนระดับเสียงที่เลน (Transpose) ใหเปนเสียงในบันไดเสียงตาง ๆ ไดดวย หลังจากนัน้
ออรแกนที่ใชลมก็ไมคอยไดรับความนิยมในที่สุด และตอมาไมนานออรแกนไฟฟาก็ไมคอยไดรับ
ความนิยมอีกเชนกัน เนื่องจากไดมีการหันไปใชอิเล็กโทน ซินธิไซเซอร และคียบอรดไฟฟาแทน
เนื่องจากคียบอรดทั้ง 3 ชนิดนี้ สามารถเลนเสียงของออรแกนไดอยางสมบูณ
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