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 เหมรัฐ รังศรัณย์: การศึกษาการแสดงเดี่ยวกีตาร์ ระดับปริญญามหาบัณฑิต.  อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์: อ.ดร.ยศ  วณีสอน.  79 หน้า. 
 
 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาทดลองหาวิธีแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นในเพลง ต่าง ๆ ให้เหมาะสม โดยได้หยิบยกเพลงที่น ามาวิจัย 4 เพลง ได้แก่ 1. บทเพลง ชาโคน 
จาก ไวโอลิน พาร์ติตา หมายเลข 2 บีดับเบิลยูวี 1004 บทประพันธ์โดย โยฮันน์ เซบาสเตียน บาค 
และท าการเรียบเรียงโดย อังเดร เซโกเวีย 2. บทเพลง ลา ซอร์ช ดู ลีซอง โอปุส 47 บทประพันธ์โดย 
นโปเลียน คอสเต 3. บทเพลง รอสซิเนียนา หมายเลข 4 โอปุส 122 บทประพันธ์โดย เมาโร จูเลียนี 
และ 4. บทเพลง คาปริชิโอ เดโบลิโค โอปุส 85 บทประพันธ์โดย มาริโอ คาสเทลนูโอโว เทเดสโก 
ผู้วิจัยท าการศึกษาหาข้อมูลที่ส าคัญเกี่ยวข้องกับบทเพลง อาทิเช่นประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับบท
เพลงและนักประพันธ์เพลง ผู้วิจัยไดท้ดลองฝึกซ้อมเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาเทคนิคการเล่นกีตาร์ จากนั้นได้
น าวิธีแก้ปัญหาต่าง ๆ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางกีตาร์คลาสสิกจ านวน 3 ท่านเพื่อท าการประเมินผลและ
เสนอแนะวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่ถูกต้อง  
 ผลการวิจัยพบว่าในบทเพลง 4 บทนี้ สามารถแบ่งปัญหาทางเทคนิคที่พบในการบรรเลง
ได้ 8 ชนิดคือ 1) เทคนิคเชื่อมเสียง 2) เทคนิคการดีดกระจายคอร์ด 3) เทคนิคการดีดคอร์ดแบบแท่ง 
4) การบรรเลงไม่ต่อเนื่อง 5) การเคลื่อนที่แบบกระโดดของนิ้วมือข้างซ้าย 6) เทคนิคการด้น  
7) เทคนิคการทาบด้วยโคนนิ้ว 8) การ บรรเลงบนโน้ตที่สูงเกินช่องที่ 12 และจากการประเมินของ
ผู้เชี่ยวชาญสรุปได้ว่าสามารถแก้ปัญหาได้ดี ทั้งสิ้น 6 ข้อ แก้ปัญหาได้ระดับปานกลาง 1 ข้อ คือการ
แก้ปัญหาเทคนิคเชื่อมเสียง และแก้ปัญหาได้ไม่ดี 1 ข้อ คือการแก้ปัญหาเทคนิคการดีดคอร์ดแบบแท่ง 
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 This qualitative research is to study the solutions of guitar's technical 
problems according to 4 selected guitar repertoires including 1) Chaconne from Violin 
partita no. 2 BWV1004 by Johann Sebastian Bach arranged by Andre Segovia 2) La 
source du Lyson Op.47 by Napoleon Coste 3) Rossiniana no.4 Op.122 by Mauro 
Giuliani and 4) Capricio Diabolico Op.85 by Mario Castelnuovo-Tedesco.  
The researcher conducted this research by collecting historical background of the 
pieces and the composers, experimenting through a trail of guitar practicing in order 
to address and find a solution in guitar’s playing techniques. In addition, the 
researcher consulted 3 guitar experts to evaluate and advise a correct solution of the 
techniques.  
 The research finding reveals that there are 8 important playing techniques 
discovered from the select 4 pieces as the following; 1) slurring technique 2) arpeggio 
playing technique 3) a technique of playing blocked chord 4) inconsistent playing 
over melodic line 5) left hand shifting 6) problem in improvising 7) hint-bar technique 
and 8) playing high notes over the twelfth fret. From the assessments by 3 guitar 
players can be concluded as 6 problems can be resolved and assessed as ‘good’ 
while the solutions of slurring technique and a technique of playing blocked chord 
are evaluated as ‘poor’. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสร็จได้ด้วยความกรุณาของอาจารย์ ดร.ยศ วณีสอน อาจารย์ที่ปรึกษา
ในการจัดท าวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาให้ค าปรึกษาและแก้ใขขอ้บกพร่องต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่
เป็นประโยชน์ จนกระทั่งวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ขอขอบคุณ ผศ.ดร.อาจารย์เอกราช เจริญนติ ส าหรับค าแนะน าและช่วยเหลือในการ
ปรับปรุงเน้ือหาทางเทคนิคของกีตาร์คลาสสิก 

ขอขอบคุณอาจารย์วรกานต์ แสงสมบูรณ ์ที่สั่งสอนการเล่นกีตาร์คลาสสกิมาโดยตลอด 
และเป็นธุระในการประเมินเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ 

ขอขอบคุณอาจารย์พงษ์พัฒน์ พงษ์ประดิษฐ์ (พี่โฟร์) ส าหรับความรู้ที่ใหม้าตั้งแต่สอนให้รู้
โน้ตตัวแรกจนถึงให้ค าปรึกษาทุก ๆ เรื่องจนถึงทุกวันนี ้

ขอขอบคุณคุณพ่อ คุณแม่ และครอบครัวที่คอยห่วงใยและให้ก าลังใจตั้งแต่เริ่มศึกษา
จนกระทั่งวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ขอขอบคุณคณาจารย์ที่คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากรทุกท่าน 
ขอบคุณกิ๊ฟที่ช่วยเหลือเป็นก าลังใจและให้ค าแนะน าในการท าวิทยานิพนธ์เล่มนี้ 
ขอบคุณพี่หนึ่ง โม นิว ที่เป็นแรงกระตุ้น และคอยให้ก าลังใจในการจัดท าวิทยานิพนธ์ 
ขอบคุณเพ่ือน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ พาร์ทกีตาร์คลาสสิกทุกคน 
สุดท้ายขอขอบคุณมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เป็นแหล่งให้เรียนรู้ชีวิตและสังคมของผู้คนที่

เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับปริญญาโท ทั้งนี้เพราะเป็นองค์ประกอบส าคัญส่วนหนึ่งที่ท าให้การศึกษา
ส าเร็จลงอย่างสมบูรณ์ในทุก ๆ ด้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ช 

สารบัญ 
           หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย .......................................................................................................................  ง 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ..................................................................................................................  จ 
กิตติกรรมประกาศ ........................................................................................................................  ฉ 
สารบัญภาพ ..................................................................................................................................  ญ 
บทที่ 
 1  บทน า ...........................................................................................................................  1 
   ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ..............................................................  1 
   ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา ....................................................  2 
   ขอบเขตของการศึกษา .........................................................................................  3 
   ขั้นตอนการศึกษา ................................................................................................  3 
   ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ..................................................................................  3 
   ข้อตกลงเบื้องต้น ..................................................................................................  4 
 2 วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง .............................................................................  5 
   บทเพลง ชาโคน จากไวโอลินพาร์ติตา หมายเลข 2 บีดับเบิลยูวี 1004 
   (Chaconne from Violin partita No2 BWV 1004) 
   บทประพันธ์โดย โยฮันน์ เซบาสเตียน บาค (Johann Sebastian Bach) 
   เรียบเรียงโดย อังเดร เซโกเวีย (Andre Segovia) ...............................................  5 
    ประวัตินักประพันธ์เพลง .............................................................................  5 
    ประวัติเพลง .................................................................................................  6 
    ทฤษฎีการบรรเลง .......................................................................................  7 
    เทคนิคและปัญหาในการบรรเลง .................................................................  8 
   บทเพลง ลา ซอร์ช ดู ลีซอง โอปุส 47 (La source du Lyson Op.47) 
   บทประพันธ์โดย นโปเลียน คอสเต (Napoleon Coste) ....................................  9 
    ประวัตินักประพันธ์เพลง .............................................................................  9 
    ประวัติเพลง .................................................................................................  10 
    ทฤษฎีการบรรเลง .......................................................................................  11 
    เทคนิคและปัญหาในการบรรเลง .................................................................  13 
 



 ซ 

บทที่           หน้า 
   บทเพลง รอสซิเนียนา หมายเลข 4 โอปุส 122 (Rossiniana No.4 Op.122) 
    บทประพันธ์โดย เมาโร จูเลียนี (Mauro Giuliani)  ............................................  15 
    ประวัตินักประพันธ์เพลง .............................................................................  15 
    ประวัติเพลง .................................................................................................  16 
    ทฤษฎีการบรรเลง .......................................................................................  18 
    เทคนิคและปัญหาในการบรรเลง .................................................................  19 
   บทเพลง คาปริซิโอ เดโบลิโค โอปุส 85 (Capriccio Diabolico Op.85) 
   บทประพันธ์โดย มาริโอ คาสเทลนูโอโว เทเดสโก  
   (Mario Castelnuove – Tedesco) ...................................................................  19 
    ประวัตินักประพันธ์เพลง .............................................................................  19 
    ประวัติเพลง .................................................................................................  20 
    ทฤษฎีการบรรเลง .......................................................................................  20 
    เทคนิคและปัญหาในการบรรเลง .................................................................  21 
 3 วิธีการด าเนินงานวิจัย ...................................................................................................  22 
   ขั้นตอนที่ 1 ค้นคว้าองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ........................................  22 
   ขั้นตอนที่ 2 คัดเลือกผู้เช่ียวชาญ .........................................................................  22 
   ขั้นตอนที่ 3 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ....................................................  23 
   ขั้นตอนที่ 4 การเก็บรวบรวมข้อมูล .....................................................................  23 
   ขั้นตอนที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูล ..........................................................................  24 
   ขั้นตอนที่ 6 สรุป และน าเสนอข้อมูลงานวิจัย .....................................................  24 
 4 บทวิเคราะห์โครงสร้างบทเพลง ....................................................................................  25 
   บทเพลง ชาโคน จากไวโอลินพาร์ติตา หมายเลข 2 บีดับเบิลยูวี 1004 
   (Chaconne from Violin partita No2 BWV 1004) 
   บทประพันธ์โดย โยฮันน์ เซบาสเตียน บาค (Johann Sebastian Bach) 
   เรียบเรียงโดย อังเดร เซโกเวีย (Andre Segovia) ...............................................  25 
    ส่วนที่อยู่บนบันไดเสียง D ไมเนอร ์..............................................................  25 
    ส่วนที่อยู่บนบันไดเสียง D เมเจอร ์..............................................................  25 
    เปลี่ยนบันไดเสียงกลับมาที่ D ไมเนอร ์........................................................  26 
   บทเพลง ลา ซอร์ช ดู ลีซอง โอปุส 47 (La source du Lyson Op.47) 
   บทประพันธ์โดย นโปเลียน คอสเต (Napoleon Coste) ....................................  26 



 ฌ 

บทที่           หน้า 
    ท่อนที่ 1 Introduction ..............................................................................  26 
    ท่อนที่ 2 Andante sostenuto .................................................................  26 
    ท่อนที่ 3 Rondeau Villageois ..................................................................  26 
   บทเพลง รอสซเินียนา หมายเลข 4 โอปุส 122 (Rossiniana No.4 Op.122) 
    บทประพันธ์โดย เมาโร จูเลียนี (Mauro Giuliani)  ............................................  28 
    ท่อนที่ 1 Sostenuto ..................................................................................  28 
    ท่อนที่ 2 Allegro Maestoso .....................................................................  28 
    ท่อนที่ 3 Andante .....................................................................................  28 
    ท่อนที่ 4 Allegro Spiritoso .......................................................................  28 
    ท่อนที่ 5 Allegro Maestoso .....................................................................  28 
    ท่อนที่ 6 Maestoso ...................................................................................  29 
    ท่อนที่ 7 Piu mosso ..................................................................................  29 
   บทเพลง คาปริซิโอ เดโบลิโค โอปุส 85 (Capriccio Diabolico Op.85) 
   บทประพันธ์โดย มาริโอ คาสเทลนูโอโว เทเดสโก  
   (Mario Castelnuove – Tedesco) ...................................................................  31 
    ท่อนที่ 1 Introduction ..............................................................................  31 
    ท่อนที่ 2 Andante cantabile ...................................................................  31 
    ท่อนที่ 3 Andante grazioso .....................................................................  31 
    ท่อนที่ 4 Malinconico ..............................................................................  32 
 5 ปัญหาและวิธีด าเนินการแก้ปัญหา ...............................................................................  33 
   บทเพลง ชาโคน จากไวโอลินพาร์ติตา หมายเลข 2 บีดับเบิลยูวี 1004 
   (Chaconne from Violin partita No2 BWV 1004) 
   บทประพันธ์โดย โยฮันน์ เซบาสเตียน บาค (Johann Sebastian Bach) 
   เรียบเรียงโดย อังเดร เซโกเวีย (Andre Segovia) ...............................................  33 
   บทเพลง ลา ซอร์ช ดู ลีซอง โอปุส 47 (La source du Lyson Op.47) 
   บทประพันธ์โดย นโปเลียน คอสเต (Napoleon Coste) ....................................  42 
   บทเพลง รอสซิเนียนา หมายเลข 4 โอปุส 122 (Rossiniana No.4 Op.122) 
    บทประพันธ์โดย เมาโร จูเลียนี (Mauro Giuliani)  ............................................  51 
 
 



 ญ 

บทที่           หน้า 
   บทเพลง คาปริซิโอ เดโบลิโค โอปุส 85 (Capriccio Diabolico Op.85) 
   บทประพันธ์โดย มาริโอ คาสเทลนูโอโว เทเดสโก  
   (Mario Castelnuove – Tedesco) ...................................................................  58 
   รวบรวมและจ าแนกเนื้อหาแบ่งตามเทคนิค .........................................................  65 
 6 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ .............................................................................  67 
   สรุป......................................................................................................................  68 
   อภิปรายผล ..........................................................................................................  71 
   ข้อเสนอแนะ ........................................................................................................  71 
รายการอ้างอิง ...............................................................................................................................  72 
ภาคผนวก ก .................................................................................................................................  73 
ภาคผนวก ข .................................................................................................................................  77 
ประวัติผู้วิจัย .................................................................................................................................  79 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 ฎ 

สารบัญภาพ 
ภาพที ่           หน้า 
 1 ท านอง A1 ของเพลงชาโคนจากไวโอลิน พาร์ติตา หมายเลข 2 ..................................  8 
 2 ท านอง A7 หรือการแปลของเพลงชาโคนจากไวโอลิน พาร์ติตา หมายเลข 2 .............  8 
 3 ท่อน Introduction จากเพลงลาซอร์ช ดู ลซีอง โอปุส 47 .........................................  11 
 4 Napoleon Coste, La source du Lyson ................................................................  12 
 5 Fernando Sor, Fantasie Villageois ........................................................................  12 
 6 การด้นในท่อน Introduction จากเพลงลาซอร์ช ดู ลซีอง โอปุส 47 ..........................  13 
 7 การด้นในท่อน Andante sostenuto จากเพลงลาซอร์ช ดู ลีซอง โอปุส 47 .............  13 
 8 โน้ตห้องที่ 7 จากเพลงลาซอร์ช ดู ลีซอง โอปุส 47 ......................................................  14 
 9  โน้ตห้องที่ 23 จากเพลงลาซอร์ช ดู ลีซอง โอปุส 47 ...................................................  14 
 10 โน้ตห้องที่ 83 จากเพลงลาซอร์ช ดู ลีซอง โอปุส 47 ...................................................  15 
 11  โน้ตที่ใช้เทคนิค hint bar จากเพลงลาซอร์ช ดู ลีซอง โอปุส47 ..................................  15 
 12 โน้ตห้องที่ 57 – 63 ของเพลงชาโคนจากไวโอลิน พาร์ติตา หมายเลข 2 ....................  33 
 13 ภาพแสดงจุดที่มีเทคนิคเชื่อมเสียงแบบต่อเนื่อง ...........................................................  34 
 14  ภาพจุดที่นิ้วพลาดไปสัมผัสสายเส้นที่อยู่ด้านล่าง ในห้องที ่60 ....................................  34 
 15 ภาพจุดที่นิ้วพลาดไปสัมผัสสายเส้นที่อยู่ด้านล่าง ในห้องที ่61 ....................................  34 
 16  แสดงโน้ตห้องที่ 60 ที่ตัดเทคนิคเชื่อมเสียงออกไปแล้ว ...............................................  35 
 17 ภาพแสดงโน้ตที่ต้องวางนิ้วเพิ่มในห้องที่ 60 ................................................................  35 
 18 โน้ตห้องที่ 85 ของเพลงชาโคนจากไวโอลิน พาร์ติตา หมายเลข 2 ..............................  36 
 19  ทางน้ิวใหม่ของห้องที่ 85 .............................................................................................  37 
 20 ภาพเปรียบเทียบการใช้นิ้ว p i a i และ p i m i .........................................................  38 
 21  ทางน้ิวใหม่เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดจากการใช้นิ้ว p i m i ..................................................  39 
 22 ภาพแสดงโน้ตที่ต้องใช้นิ้ว p ดีดพร้อมกัน 2 สาย ในห้องที่ 201 – 208 .....................  40 
 23 ทางน้ิวใหม่ของห้องที่ 201 – 208 ...............................................................................  41 
 24  โน้ตห้องที่ 7 – 8 จากเพลงลาซอร์ช ดู ลซีอง โอปุส 47 ..............................................  42 
 25 ภาพโน้ตขั้นตอนที่ 1 ส าหรับฝึกซ้อมการเคลื่อนที่ของน้ิว 4.........................................  43 
 26  ภาพโน้ตขั้นตอนที่ 2 ส าหรับฝึกซ้อมการเคลื่อนที่ของน้ิว 4.........................................  43 
 27 โน้ตห้องที่ 40 จากเพลงลาซอร์ช ดู ลีซอง ...................................................................  44 
 28 ภาพแสดงทางนิ้วใหม่ของห้องที่ 40 จากเพลงลาซอร์ช ดู ลีซอง .................................  44 



 ฏ 

ภาพที ่           หน้า 
 29  โน้ตห้องที่ 109 – 113 จากเพลงลาซอร์ช ดู ลีซอง .....................................................  45 
 30 โน้ตห้องที่ 117 – 124 จากเพลงลาซอร์ช ดู ลีซอง .....................................................  46 
 31  ภาพแสดงโน้ตตัว D ต่ าในเพลงลาซอร์ช ดู ลีซอง ........................................................  47 
 32 ภาพแสดงการใช้โน้ตตัว A แทนโน้ตตัว D ต่ า ..............................................................  47 
 33  ภาพแสดงโน้ตแนวเบสที่เปลี่ยนไปใช้โน้ตตัว A แทนโน้ตตัว D ต่ า ..............................  48 
 34 ภาพแสดงการใช้โน้ตตัว D สูงแทนโน้ตตัว D ต่ า .........................................................  48 
 35  ภาพแสดงโน้ตแนวเบสที่เปลี่ยนไปใช้โน้ตตัว D สูงแทนโนต้ตัว D ต่ า ..........................  48 
 36 โน้ตที่ใช้เทคนิค hint bar จากเพลงลาซอร์ช ดู ลีซอง โอปุส 47 (2)  ..........................  49 
 37  โน้ตต้นฉบับช่วง Harmonic จากเพลงลาซอร์ช ดู ลีซอง .............................................  50 
 38 โน้ตบันทึกใหม่ช่วง Harmonic จากเพลงลาซอร์ช ดู ลซีอง ........................................  50 
 39  โน้ตห้องที่ 35 – 42 จากเพลงรอสซิเนียนา หมายเลข 4 โอปุส 122 ...........................  51 
 40  ภาพแสดงการใส่เทคนิคเช่ือมเสียง ในห้องที ่85 ..........................................................  52 
 41 โน้ตห้องที่ 122 – 123 จากเพลงรอสซิเนียนา หมายเลข 4 โอปุส 122 ......................  53 
 42  ภาพแสดงโน้ตห้องที่ 122 – 123 โดยที่ตัดโน้ตนอกคอร์ดออก ...................................  53 
 43 ทางน้ิวการเล่นโน้ตคู่แปดในห้องที่ 161 – 164 ...........................................................  54 
 44  โน้ตห้องที่ 254 จากเพลงรอสซิเนียนา หมายเลข 4 โอปุส 122 ..................................  55 
 45  ทางน้ิวใหม่ส าหรับการใช้โน้ต E สายเปิด ในห้องที่ 254 ..............................................  55 
 46 โน้ตห้องที่ 317 – 320 จากเพลงรอสซิเนียนา หมายเลข 4 โอปุส 122 ......................  56 
 47  ทางน้ิวส าหรับฝึกซ้อมโน้ตในห้องที่ 317 – 320 ..........................................................  57 
 48 โน้ตห้องที่ 25 ของเพลงคาปริชิโอ เดโบลิโค โอปุส 85 ................................................  58 
 49  ภาพแสดงการเคลื่อนที่ของทางนิ้วใหม่ของห้องที่ 25 ..................................................  59 
 50  โน้ตห้องที่ 38 – 39 จากเพลงคาปริชิโอ เดโบลิโค โอปุส 85 .......................................  59 
 51 ภาพแสดงทางนิ้วใหม่ของห้องที่ 38 – 39 ...................................................................  60 
 52  ภาพแสดงจุดที่นิ้วมือข้างสายต้องกดโน้ตที่สูงกว่าช่องที่ 12 .........................................  61 
 53 ภาพแสดงทางนิ้วใหม่ส าหรับเล่นโน้ตที่สูงกว่าช่องที่ 12 ..............................................  61 
 54  โน้ตห้องที่ 56 จากเพลงคาปริชิโอ เดโบลิโค โอปุส 85 ................................................  62 
 55  ภาพแสดงโน้ต Descending Octave .........................................................................  63 
 56 ภาพแสดงทางนิ้วมือซ้ายในหอ้งที่ 190 และ ห้องที่ 206 .............................................  64 
 57  ทางน้ิวใหม่ของห้องที่ 190 ...........................................................................................  65 



 ฐ 

ภาพที ่           หน้า 
58ทางน้ิวใหม่ของห้องที่ 206 .......................................................................................................  65 



1 

บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ในปัจจุบันการศึกษาวิชาดนตรีเป็นที่แพร่หลายและแตกแขนงไปหลายสาขา เช่น การ
ประพันธ์เพลง การแสดงดนตรี ดนตรีชาติพันธุ์ ดนตรีธุรกิจ ดนตรีศึกษา หรือแม้กระทั่งดนตรีบ าบัด 
ในแต่ละแขนงของการศึกษาวิชาดนตรีจะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งแขนงที่สร้างสุนทรีย์
ให้แก่ผู้ฟังโดยตรงคือการแสดงดนตรี ผู้ที่ศึกษาการแสดงดนตรีจ าเป็นต้องหมั่นฝึกซ้อมเทคนิคและ
แสวงหาความรู้ไม่มีวันสิ้นสุดถึงแม้จะส าเร็จการศึกษาเป็นนักแสดงดนตรีอาชีพแล้วก็ตาม  ความ
แตกต่างระหว่างนักแสดงแต่ละคนอยู่ที่การฝึกซ้อมได้อย่างเหมาะสมหรือไม่ ผู้ที่สามารถค้นพบวิธีการ
ซ้อมที่เหมาะสมกับตนเองจะท าให้สามารถบรรเลงเพลงต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 ในการแสดงดนตรี นอกจากเทคนิคที่ต้องฝึกซ้อมแล้ว นักดนตรีจ าเป็นต้องศึกษาเรียนรู้ 
ท าความเข้าใจในบทเพลง ทั้งด้านประวัติ ยุคสมัยและการตีความบริบทของบทเพลง ซึ่งสิ่งเหล่านี้
ส าคัญอย่างยิ่งในการบรรเลง เนื่องจากนักดนตรีท าหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ประพันธ์กับผู้ฟัง  
เป็นผู้ส่งสารที่ผู้ประพันธ์ต้องการน าเสนอแนวคิดให้แก่ผู้ฟังดนตรี  ด้วยสิ่งนี้นักดนตรีจะต้องมีความ
พร้อมทั้งทางด้านเทคนิคการบรรเลงและการตีความบทเพลงควบคู่กัน เมื่อนักดนตรีเข้าใจในเทคนิค
ต่าง ๆ ของบทเพลงน ามาแสดง ผู้แสดงก็จะสามารถตอบสนองผลงานของผู้ประพันธ์เพลงได้เป็น 
อย่างดี แต่มิใช่นักแสดงดนตรีทุกคนจะสามารถที่เข้าใจวิธีการฝึกซ้อมที่เหมาะสม เนื่องจากไม่ได้ศึกษา
หาข้อมูลและท าความเข้าใจบทเพลงอย่างถ่องแท้ท าให้บทเพลงที่บรรเลงออกมาไม่สมบูรณ์ 
 ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงปัญหาจึงได้จัดท าวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ขึ้นเพื่อศึกษาและล าดับขั้นตอน
การหาข้อมูลบทเพลงไปจนถึงการฝึกซ้อมและแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม โดยในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ได้
ศึกษาบทเพลงส าหรับกีตาร์จากยุคโรแมนติกตอนต้นไปจนถึงยุคโรแมนติกตอนปลาย เนื่องจากเทคนิค
การประพันธ์และเทคนิคการบรรเลงที่ใช้ในเพลงยุคโรแมนติกมีความหลายมากกว่ายุคคลาสสิกและมี
ความเป็นมาตรฐานมากกว่ายุคศตวรรษที่ 20 ซึ่งในวิทยานิพนธ์เล่มนี้จึงได้เลือกบทเพลงทั้งสิ้น 4 บท
เพลง ซึ่งทั้ง 4 บทเพลงเป็นเพลงส าหรับใช้ในการแข่งขันระดับประเทศได้แก่ 
 1. ชาโคน จาก ไวโอลิน พาร์ติตา หมายเลข 2 บีดับเบิลยูวี 1004 บทประพันธ์โดย  
โยฮันน์ เซบาสเตียน บาค (Johann Sebastian Bach: Chaconne from Violin Partita No. 2 
BWV 1004) ความส าคัญของบทเพลงน้ีคือเดิมทีเพลงนี้เป็นเพลงของเครื่องไวโอลินและถูกประพันธ์
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ขึ้นในยุคบาโรคแต่ถูกเรียบเรียงใหม่ส าหรับกีตาร์คลาสสิกโดย อังเดร เซโกเวีย นักกีตาร์ชาวสเปนที่มี
ชีวิตอยู่ในช่วงยุคโรแมนติกตอนปลาย ซึ่งเป็นยุคที่กีตาร์คลาสสิกมีการพัฒนาที่สมบูรณ์และมีเทคนิค
การบรรเลงกับเทคนิคการประพันธ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมายเมื่อเทียบกับเครื่องดนตรีต้นตระกูลกีตาร์ 
ในยุคบาโรคซึ่งก็คือลูท ท าให้เพลงชาโคนที่ถูกเรียบเรียงขึ้นใหม่นี้ เป็นเพลงบาโรคที่มีเทคนิคของเพลง
ยุคโรแมนติกผสมอยู่มากท าให้มีความน่าสนใจในการน าบทเพลงน้ีมาบรรเลง 

2. ลา ซอร์ช ดู ลีซอง โอปุส 47 บทประพันธ์โดย นโปเลียน คอสเต (Napoleon Coste:  
La Source du Lyson Op. 47) ความส าคัญของเพลงนี้คือเป็นบทเพลงพรรณนาที่ได้รับแรงบันดาล
ใจจากธรรมชาติในแถบพื้นเมืองของประเทศฝรั่งเศส โดยที่ผู้ประพันธ์ตั้งใจเลียนแบบส าเนียงเพลง
พื้นเมือง เดิมทีบทเพลงนี้ประพันธ์ขึ้นส าหรับกีตาร์ 7 สาย ซึ่งในยุคนี้เครื่องดนตรีกีตาร์คลาสสิกอยู่
ในช่วงก าลังพัฒนาจึงมีความแตกต่างทางกายภาพออกไปตามแต่ละพื้นที่ ในปัจจุบันกีตาร์คลาสสิกที่
เป็นมาตรฐานจะมี 6 สาย การหากีตาร์ 7 สายอาจเป็นเรื่องล าบากหรืออาจจะมีราคาที่แพงมาก ด้วย
การที่บทเพลงนี้คือการน ากีตาร์ 6 สายมาปรับให้สามารถบรรเลงโดยกีตาร์ 7 สายได้ และการบรรเลง
ที่เลียนแบบส าเนียงเพลงพื้นบ้านของฝรั่งเศส ท าให้เพลงนี้มีความน่าสนใจในการน ามาบรรเลง 

3. รอสซิเนียนา หมายเลข 4 โอปุส 122 บทประพันธ์โดย เมาโร จูเลียนนี่ (Mauro 
Giuliani: Rossiniana No. 4 Op. 122) ความส าคัญของเพลงนี้คือเป็นเพลงที่น าแนวท านองต่าง ๆ 
จากอุปรากรของรอสซินีที่มีความไพเราะอยู่แล้วมาท าเป็นเพลงส าหรับกีตาร์คลาสสิกพร้อมกับใส่
เทคนิคการบรรเลงที่หลากหลายและมีระดับความยากสูง เพลงนี้จึงเหมาะแก่การน ามาบรรเลงเพื่อ
พัฒนาเทคนิคเป็นอย่างยิ่ง 
 4. คาปริชิโอ เดโบลิโค บทประพันธ์โดย มาริโอ คาสเทลนูโอโว เทเดสโก (Mario 
Castelnuovo –  Tedesco:  Capricio Diabolico Op.  85)  ความส าคัญของเพลงนี้ คื อ การที่
ผู้ประพันธ์ได้ประพันธ์เพลงนี้ขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่ อังเดร เซโกเวีย โดยมีนัยในชื่อเพลงเปรียบว่า เซโกเวีย
เก่งราวกับปีศาจ หรือ “Diabolico” นั่นเองซึ่งท าให้บทเพลงนี้เต็มไปด้วยเทคนิคที่ยากมากอีกทั้ง
ผู้ประพันธ์เป็นนักประพันธ์เพลงประกอบภาพยนต์ไม่ใช่นักกีตาร์คลาสสิกและเล่นกีตาร์ได้ในระดับดับ
เบื้องต้นเท่านั้น แต่สามารถสร้างผลงานการประพันธ์เพลงกีตาร์คลาสสิกออกมาหลายเพลงซึ่งล้วนแต่
เป็นเพลงที่ได้รับการยอมรับจากนักกีตาร์คลาสสิกทั้งสิ้น ท าให้ความน่าสนใจของบทเพลงนี้คือการได้
เห็นเทคนิคการบรรเลงและการประพันธ์ที่ใช้ผ่านมุมมองของนักดนตรีที่ไม่ใช่นักกีตาร์ อีกทั้งบทเพลง
น้ีเป็นเพลงที่เป็นยุคโรแมนติกตอนปลายเกือบจะเข้าสู่ยุคศตวรรษที่ 20 ท าให้สังคีตลักษณ์และเทคนิค
เพลงมีความยืดหยุ่นและหลากหลาย 
 
ควำมมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1. เพื่อศึกษาประวัติของเพลงจากยุคโรแมนติก 4 บทเพลง 
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 2. เพื่อศึกษาและค้นหาแนวทางการฝึกซ้อมที่เหมาะสมกับเพลงที่ใช้แสดง 
 
ขอบเขตของกำรศึกษำ  

ในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ผู้จัดท าได้ก าหนดขอบเขตของเพลงที่ท าการศึกษาเป็นเพลงจากยุค 

โรแมนติก รวมทั้งสิ้น 4 บทเพลง ดังนี ้

1. บทเพลง ชาโคน จาก ไวโอลิน พาร์ติตา หมายเลข 2 บีดับเบิลยูวี 1004 บทประพันธ์
โดย โยฮันน์ เซบาสเตียน บาค (Johann Sebastian Bach: Chaconne from Violin Partita No. 2 
BWV 1004) เรียบเรียงโดย อังเดร เซโกเวีย (Andre Segovia) 

2. ลา ซอร์ช ดู ลีซอง โอปุส 47 บทประพันธ์โดย นโปเลียน คอสเต (Napoleon Coste: 
La Source du Lyson Op. 47) 

3. รอสซิเนียนา หมายเลข 4 โอปุส 122 บทประพันธ์โดย เมาโร จูเลียนนี่ (Mauro 
Giuliani: Rossiniana No. 4 Op. 122) 

4. คาปริชิโอ เดโบลิโค บทประพันธ์โดย มาริโอ คาสเทลนูโอโว เทเดสโก (Mario 
Castelnuovo – Tedesco: Capricio Diabolico Op. 85) 

 
ขั้นตอนกำรศึกษำ 

1. หาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับบทเพลงที่ศึกษา 
2. ค้นคว้าจากเอกสาร และบทความที่เกี่ยวข้องของบทเพลงที่ศึกษา 
3. วิเคราะห์แนวทางการบรรเลง และตีความบริบทของบทเพลงที่ใช้แสดง 
4. ฝึกซ้อมบทเพลงกลุ่มตัวอย่างเพื่อหาจุดบกพร่องในการซ้อม 
5. ศึกษาค้นคว้าแนวทางการฝึกซ้อมที่เหมาะ 
6. น าวิธีการฝึกซ้อมที่ได้ค้นคว้าไปให้อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญประเมิน 
7. สรุปและน าเสนอข้อมูลวิทยานิพนธ ์

 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ได้รับความรู้เชิงลึกทางด้านประวัติความเป็นมา เทคนิคการประพันธ์และเทคนิคการ

บรรเลงของเพลงที่ศึกษา 
2. ได้วิธีการฝึกซ้อมที่เหมาะสมของเพลงที่ศึกษา 
3. เป็นแนวทางส าหรับนักกีตาร์คลาสสิกน าไปต่อยอดในการบรรเลง 
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ข้อตกลงเบื้องต้น 
1. สัญลักษณ์แทนนิ้วมือของกีตาร์คลาสสิก  

1.1 มือซ้าย 
นิ้วช้ี แทนด้วยเลข 1 
นิ้วกลาง แทนด้วยเลข 2 
นิ้วนาง แทนด้วยเลข 3 
นิ้วก้อย แทนด้วยเลข 4 

1.2 มือขวา1 
นิ้วโป้ง แทนด้วย p (Pulgar) 
นิ้วช้ี แทนด้วย i (Indice) 
นิ้วกลาง แทนด้วย m (Mayor) 
นิ้วนาง แทนด้วย a (Anular) 

 

                                                 
1 Christopher Parkening, The Christopher Parkening Guitar Method – 

volume 1: Guitar technique (USA: Hal Leonard,1997), 14. 
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บทที่ 2 
 

วรรณกรรมและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 
 

บทเพลง ชาโคน จาก ไวโอลิน พาร์ติตา หมายเลข 2 บีดับเบิลยูวี 1004 (Chaconne from 
Violin partita No.2 BWV 1004) บทประพันธ์โดย โยฮันน์  เซบาสเตียน บาค (Johann 
Sebastian Bach) เรียบเรียงโดย อังเดร เซโกเวีย (Andre Segovia) 

ประวัตินักประพันธ์เพลง 

โยฮันน์ เซบาสเตียน บาค (Johann Sebastian Bach) คีตกวีชาวเยอรมนี เกิดเมื่อวันที่ 
31 มีนาคม ปีค.ศ. 1685 เป็นลูกชายคนสุดท้องในครอบครัวนักดนตรี  บิดาของโยฮันน์   
เซบาสเตียน บาค คือ โยฮันน ์อัมโบรซิอุส บาค ผู้อ านวยการดนตรีประจ าเมืองไอเซนนาค (Eisenach) 
ผู้ซึ่งสอนวิชาไวโอลินให้แก่เขา โยฮันน์ เซบาสเตียน บาค ต้องกลายเป็นเด็กก าพร้าเนื่องจากบิดา
มารดาเสียชีวิตตั้งแต่บาคอายุได้ 10 ปี โยฮันน์ คริสตอฟ บาค (Johann Chistoph Bach) พี่ชายจึง
กลายมาเป็นผู้ปกครองของ โยฮันน์ เซบาสเตียน บาค และอาชีพของโยฮันน์ คริสตอฟในขณะนั้นคือ
นักออร์แกนในโบสถ์1 ด้วยสาเหตุนี้เองโยฮันน์ เซบาสเตียนจึงได้เรียนรู้วิธีการบรรเลงออร์แกนและ
ฮาร์พซิคอร์ดจากพ่ีชาย  

เมื่อบาคอายุได้ 14 ปี เขาได้รับทุนเข้าศึกษาที่โรงเรียนเซนต์ มิคาเอล (St. Michael’s 
School) ณ เมืองลูนเบิร์ก (Lüneburg) บาคได้เรียนรู้และได้รู้จักนักดนตรีที่มีชื่อเสียงมากมายใน
ขณะนั้น  อาทิ เช่น จอร์จ เบอห์ม,  โยฮันน์  อดัม เรนช์ เคน เป็นต้น หลังจากนั้นบาคย้าย 
ไปยังเมืองต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น อาร์นสตัด (Arnstadt) ไมเฮาล์เซน (Mühlhausen) ไวมาร์ (Weimar) 
เพื่อประกอบอาชีพเป็นนักดนตรีประจ าเมือง

                                                 
1 Biography.com, ed., Johann Sebastian Bach Biography, accessed May 

9, 2016, available from http://www.biography.com/people/johann-sebastian-bach-
9194289#early-career/ 
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 ในช่วงปี ค.ศ. 1717 – 1723 บาคได้ด ารงต าแหน่งผู้ดูแลวิหารประจ าราชส านักของ
เจ้าชายลีโอโปล แห่งอาฮัลต์-เคอเธน (Leopold, Prince of Anhalt- Köthen) ณ เมืองเคอเธน 
(Köthen) ซึ่งที่แห่งนี้บาคได้สร้างผลงานชิ้นส าคัญไว้มากมาย อาทิเช่น บทเพลงชุดส าหรับลูทต์  
(Lute Suite)  บทเพลงชุดส าหรับเชลโล  (Cello Suite)  ไวโอลิน  โซนาตา (Violin Sonata)  
แบรน เด็น เบิ ร์ ก  คอนแชร์ โ ต  (Brandenburg Concerto)  ร วมถึ ง เพลง ไว โอลิ นพาร์ ติ ต า 
หมายเลข 2 (Partita for Violin No.2) ด้วย 

ในระหว่างปี ค.ศ. 1720 – ค.ศ. 1750 บาคใช้ชีวิตบั้นปลายที่เมืองไลป์ซิก (Leipzig)  
โดยรับต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการดนตรีของโบสถ์เซนต์ โธมัส (St. Thomas Church) มีหน้าที่สอน
ดนตรี  สอนภาษาละติ น  และแต่ งบท เพล งแคนตาตา  (Cantata)  ทุ ก วั นอ าทิ ตย์ แ ละ 
วันนักขัตฤกษ์ ซึ่งในระยะเวละที่ด ารงต าแหน่งบาคได้ประพันธ์แคนตาตาไว้ทั้งสิ้น  126 บท  
บาคถึงแก่กรรมในวันที ่28 กรกฎาคม ค.ศ. 1750 ในวัย 65 ปี 

ประวัติเพลง 
Partita for Violin No.2 (BWV 1004) ประพันธ์โดย โยฮันน์ เซบาสเตียน บาค ในช่วง 

ปี ค.ศ. 1717 – ค.ศ. 1720 ณ เมืองไลป์ซิก บทเพลงไวโอลิน พาทิตา หมายเลข 2 มี 5 ท่อน 
(Movement) โดยใช้ชื่อแต่ละท่อนเป็นภาษาฝรั่งเศส ได้แก ่ 

1. Allemande 

2. Courante 

3. Sarabande 

4. Gigue 

5. Chaconne 

 ท่อนที่ 5 ของบทเพลง ไวโอลิน พาทิตา หมายเลข 2 น้ี เป็นท่อนที่โด่งดังและโดดเด่น
เป็นที่นิยม ด้วยท่วงท านองที่ไพเราะ อารมณ์ของเพลงที่แสดงออกมาอย่างทรงพลัง และโครงสร้าง
เพลงที่ประพันธ์ขึ้นอย่างลงตัว ท าให้ท่อนที่ 5 นี้ถูกน ามาบรรเลงแยกจากท่อนอื่น ๆ อยู่บ่อยครั้ง  
ศาสตราจารย์ เฮลกา โทห์น (Helga Thoene)2 ได้ตั้งข้อสันนิษฐานว่าท่อน Chaconne บาคตั้งใจ
ประพันธ์ขึ้นโดยอุทิศให้แก่ภรรยา มาเรีย บาร์บารา บาค (Maria barbara Bach) ที่เสียชีวิตในปี ค.ศ. 
17203  

                                                 
2 เฮลกา โทห์น นักดนตรีวิทยาชาวเยอรมัน  
3 Joel Lester, Bach’s Works for Solo Violin. Style, Structure, 

Performance (NY: Oxford University Press, 1999). 
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เนื่องจากท่อน Chaconne เป็นที่นิยมจึงถูกน ามาเรียบเรียงใหม่ส าหรับบรรเลงโดย
เครื่องดนตรีต่าง ๆ มากมาย เช่น เปียโน ออร์แกน เชลโลและกีตาร์ เป็นต้น ส าหรับเวอร์ชันกีตาร์ ผู้ที่
เรียบเรียงคือ อังเดร เซโกเวีย 

อังเดร เซโกเวีย (Andrés Segovia Torres) เกิดที่เมือง ลินาเรส (Linares) ในแคว้น อัน
ดาลูเซีย (Andalucia) ประเทศสเปน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 1893 ในวัยเด็กเซโกเวียอาศัย
อยู่กับลุงของเขา และเริ่มเรียนวิชาไวโอลินหลังจากที่คุณลุงเห็นแววทางดนตรีของเซโกเวีย  แต่ก็ไม่
ได้ผลเท่าที่ควรเพราะเซโกเวียในตอนนั้นไม่มีความสุขในการเรียนไวโอลินอันเนื่องมาจากวิธีสอนที่
เข้มงวดจนเกินไป หลังจากนั้นลุงของเขาย้ายไปเมือง กรานาดา (Granada) เพื่อโอกาสทางการศึกษา
ที่ดีกว่าของหลาน การย้ายมากรานาดาท าให้ อังเดร เซโกเวียได้เรียนรู้การกีตาร์แบบฟลามิงโก แต่
หลังจากที่เขาได้ฟังผลงานการประพันธ์ของ เฟเดริโก มอเรโน ทอร์โรบา (Federico Moreno 
Torroba) เซโกเวียจึงเริ่มไปสนใจการบรรเลงกีตาร์แบบคลาสสิก4 

อังเดร เซโกเวียออกแสดงคอนเสิร์ตครั้งแรกในเมืองกรานาดา เมื่ออายุได้เพียง 16 ปี 
และใน 3 ปีถัดมาเซโกเวียได้แสดงคอนเสิร์ตระดับอาชีพที่กรุงมาดริดประเทศสเปน โดยบรรเลงเพลงที่
ประพันธ์โดย ฟรานซิสโก ทาร์เรกา (Francisco Tárrega, 1852 – 1909) และผลงานการประพันธ์
ของ โยฮันน ์เซบาสเตียน บาค ซึ่งเรียบเรียงส าหรับบรรเลงโดยกีตาร์ด้วยตัวของเขาเอง5  
 ทฤษฎีการบรรเลง 

Chaconne คือสังคีตลักษณ์ที่ประกอบไปด้วยท านองหลักและการแปรแบบต่อเนื่อง 
(Continuous Theme and Variations) ในอัตราส่วนจังหวะ 3/4 แบบ sarabande เน้นจังหวะ 
ที่ 2 วิธีการดูท านองหลักและการแปลดูจากโน้ตที่เป็นท านองหลักหลัก  4 ตัวที่อยู่ในแนวเบส  
เมื่อท านองหลักหลักถูกบรรเลงครบ 4 ตัว จากนั้นจะเป็นการขึ้นการแปรใหม่ ซึ่งความยาวในแต่ละ
วาริเอชันจะอยู่ที่ประมาณ 4 – 6 ห้องดนตร ี

ท านองหลักของเพลงประกอบด้วยโน้ต 4 ตัว คือ D – C – B – A เรียงลงมา ในแต่ละ
ห้องจะมีโน้ตที่เป็นท านองหลัก 1 ตัว ส่วนใหญ่จะอยู่ในแนวเบส แต่บางครั้งถูกสลับไปแนวท านอง
ด้านบนเช่นกัน ยกตัวอย่าง A1 ดังภาพที่ 1 

 

                                                 
4 นลิน โกเมนตระการ, วรรณกรรมกีตาร์ 2, (กรุงเทพฯ: ม.ป.พ., ม.ป.ป.), 49 – 50. 
5 ในยุคของบาคกีตาร์ยังไม่ถือก าเนิดขึ้น ที่ใกล้เคียงกับกีตาร์ในปัจจุบันมากที่สุดคือ ลูท 

(Lute) ถึงกระนั้นรูปแบบการบรรเลงและการปรับเสียงในสายแต่ละเส้นมีความแตกต่างกันอยู่ การน า
กีตาร์มาบรรเลงเพลงของบาคจึงต้องน ามาเรียบเรียงใหม่เสียก่อน 



8 

 
 

ภาพที ่1 ท านอง A1 ของเพลงชาโคนจากไวโอลิน พาร์ติตา หมายเลข 2  
 

โน้ตที่เป็นท านองหลักคือโน้ต D – C(C#)6 – B(Bb) – A ในจังหวะที ่2 ของทุกห้องซึ่ง
เป็นจังหวะเน้นของ sarabande เปรียบเทยีบกับ A7 ดังภาพที ่2 

 

 
 

ภาพที ่2 ท านอง A7 หรือการแปลของเพลงชาโคนจากไวโอลิน พาร์ติตา หมายเลข 2 
 

จะเห็นได้ว่าต าแหน่งของโน้ตที่เป็นท านองหลักเป็นโน้ตตัวเดียวกันต าแหน่งเดียวกัน ทั้งนี้
ทั้งนั้นโน้ตที่เป็นท านองหลักอาจจะเปลี่ยนต าแหน่งไปอยู่จังหวะที่  1 หรือจังหวะที่ 3 ในบางห้องแต่
โน้ต D – C – B – A ยังคงท าหน้าที่เป็นท านองหลักประจ าห้องเช่นเดิม 

เทคนิคและปญัหาในการบรรเลง 
เทคนิคในการบรรเลง 

1. เทคนิคการเล่นคอร์ดแบบแท่ง (Block chord) 

2. เทคนิคการเล่นเสียงขาด (Staccato) 

3. เทคนิคการเล่นด้วยความเร็ว  

4. เทคนิคการเล่นกระจายคอร์ด (Arpeggio) 

5. เทคนิคกรีดสาย (Rasgueado) 

ปัญหาในการบรรเลง 

                                                 
6 ในท านองหลัก A1 ใช้โน้ต C ชาร์ปกับ B แฟลตตามบันไดเสียงหลัก คือบันไดเสียง D 

ฮาร์โมนิกไมเนอร์ ซึ่งในท านองหลักอื่น ๆ จะมีการใช้โน้ตตัว  C และตัว B เนเจอรัลตามบันไดเสียงใน
ขณะนั้น 
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1. ทางนิ้วที่ค่อนข้างยากเนื่องจากต้นฉบับเดิมถูกประพันธ์ขึ้นส าหรับไวโอลิน  
เมื่อน ามาเรียบเรียงเป็นกีตาร์คลาสสิกท าให้บางจุดใช้ทางนิ้วที่ไม่เป็นธรรมชาติของเครื่องกีตาร์   
บางจุดมีการเปลี่ยน octave ของโน้ต และบางจุดมีการตัดค่าความยาวของโน้ตซึ่งท าให้เสียงขาด
ความต่อเนื่อง 

2. การมีสมาธิกับโน้ตท านองหลักของเพลง เมื่อบรรเลงไปสักระยะหนึ่งเพลงจะมีความ
ยากมากขึ้นท าให้ต้องจดจ่อกับเทคนิคการบรรเลงจนสมาธิหลุดจากโน้ตท านองหลัก ท าให้แก่นของ
ความเป็น chaconne ขาดหายไป 

3. อาการเมื่อยล้าขณะบรรเลง ในห้องที่ 65 หรือในวาเรียชัน A17 มีการใช้ส่วนโน้ต 
เขบ็ต 3 ชั้น ค่อนข้างมาก ยาวจนถึงห้อง 124 จุดนี้ท าให้มือเกิดอาการเมื่อยล้าถ้าไม่ซ้อมผ่อนแรงให้ดี 
อาจส่งผลให้เพลงเสียจังหวะ เกิดเสียงสะดุด มือ 2 ข้างท างานไม่ประสานกัน หรืออาจท าให้การ
บรรเลงชะงักชั่วขณะ ก็เป็นได ้

4. การควบคุมความเร็วของเพลง เริ่มเพลงความเร็วช้าเมื่อบรรเลงไปผ่านไป 
สักระยะความเร็วจะเพิ่มขึ้นจนกระทั่งจบช่วงที่เป็นบันไดเสียงไมเนอร์ พอเริ่มเข้าคีย์เมเจอร์จะเริ่มจาก
ช้ามากแล้วเร็วขึ้นเมื่อผ่านไปสักระยะเช่นกัน ซึ่งถ้าควบคุมความเร็วของเพลงในแต่ละช่วงได้ดีจะท าให้
เพลงบรรเลงออกมาได้อย่างไพเราะ 

 

บทเพลง ลา ซอร์ช ดู ลีซอง โอปุส 47 (La source du Lyson Op47) บทประพันธ์โดย  
นโปเลียน คอสเต (Napoleon Coste) 

ประวัตินักประพันธ์เพลง 
นโปเลียน คอสเต (Napoléon Coste)  นักกีตาร์และนักประพันธ์ชาวฝรั่ ง เศส  

เกิดเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน ค.ศ. 1805 ที่เมือง เดาบ์ (Doubs) ประเทศฝรั่งเศส บิดาของนโปเลียน 
คอสเต เป็นนายทหารในกองทัพของ นโปเลียน โบนาปาร์ต บิดาของเขาให้ความนับถือนโปเลียนเป็น
อย่างมากจนเป็นแรงบรรดาลใจในการตั้งชื่อให้ลูกชาย ส่วนมารดาคือ แอน-ปิแอเร็ต เดนาเรีย  
ลูกสาวของครอบครัวนักประพันธ์เพลง แอนเป็นนักบรรเลงกีตาร์ประสานให้เครื่องดนตรีอื่น 
(Accompaniment) คอสเตจึงได้รับถ่ายทอดวิธีบรรเลงกีตาร์จากมารดาของเขา 

นโปเลียน คอสเตเริ่ม เป็นครูสอนกีตาร์ตั้ งแต่ช่วงวัยแรกรุ่น  และเริ่มตระเวน 
แสดงคอนเสิร์ตในเมือง ฟราช-คอมเต (Franche-Comté) เมื่ออายุ 24 ปี คอสเตย้ายไปกรุงปารีสท า
ให้เขาได้เรียนกีตาร์กับ เฟอร์นานโด ซอร์ (Fernando Sor) ในเวลาไม่นานเขาสามารถสร้างชื่อเสียง
ให้ตัวเองจนเป็นนักกีตาร์เอก ในปี ค.ศ. 1863 นโปเลียน คอสเตประสบอุบัติเหตุแขนหัก ส่งผลให้การ
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ออกเสดงคอนเสิร์ตต้องยุติลง แต่การสอนวิชากีตาร์และการประพันธ์เพลงยังคงด าเนินต่อไปโดยการ
จ้างผู้ช่วยมาเล่นกีตาร์แทน7 

ในยุคสมัยนั้นการวิวัฒนาการการผลิตกีตาร์รวดเร็วอย่างก้าวกระโดดและมีการแข่งขันสูง  
ท าให้เกิดกีตาร์มากมายหลายรูปแบบ หนึ่งในนั้นคือกีตาร์ 7 สาย8 นโปเลียนคอสเตชื่นชอบกีตาร์ 7 
สายมากเป็นพิเศษบทเพลงที่เขาประพันธ์ขึ้นกว่าครึ่งถูกแต่งให้กีตาร์  7 สาย รวมถึง La source du 
Lyson นี้ด้วย 

ประวัติเพลง 
La Source du Lyson แปลเป็นภาษาไทยว่า ต้นน้ าแห่งแม่น้ า “ลีซอง” แม่น้ าแห่งนี้

ไหลผ่านเมือง เดาบ์ บ้านเกิดของนโปเลียนคอสเต ความพิเศษของแม่น้ าแห่งนี้คือลักษณะทางภูมิ
ประเทศของต้นน้ า ที่ดูเหมือนว่าอยู่ดีน้ าก็ไหลออกมาจากช่องหินโดยไม่มีแหล่งที่มา ชาวบ้านจึงตั้งชื่อ
ต้นน้ าแห่งนี้ว่า “Source of Lyson” หรือ “La source du Lyson” นั่นเอง 

ในปี ค.ศ. 1899 ความจริงของแม่น้ าแห่งนี้ได้ถูกเปิดเผยเมื่อมีการพบศพเด็กผู้หญิง 
ที่ “Source of Lyson” โดยศพที่พบเป็นศพที่โดนน้ าพัดมาจากที่อื่น ท าให้รู้แหล่งที่มาของแม่น้ า สาย
น้ี ไม่ใช่โผล่ออกมาจากซอกหินโดยไร้สาเหตุ9 

เพลง La Source du Lyson เป็นบทเพลงพรรณนา (Program music) ที่นโปเลียน 
คอสเต ประพันธ์ขึ้นโดยได้รับแรงบันดาลใจจาก แม่น้ าลีซอง ส าเนียงของเพลงมีความผสมผสาน
ระหว่างดนตรีคลาสสิกยุคโรแมนติกผสมกับดนตรีพื่นบ้านของฝรั่งเศส จังหวะสนุกสนานเหมือนก าลัง
มีงานเทศกาลในหมู่บ้าน นโปเลียน คอสเตประพันธ์เพลงพรรณนาที่บรรยายถึงบรรยากาศชนบท 
ในฝรั่งเศสไว้มากมาย ชื่อของสถานที่ที่กล่าวถึงของบทเพลงมักถูกน ามาใช้ชื่อบทประพันธ์ ซึ่งเขาได้รับ
อิทธิพลมาจากเฟอร์นานโด ซอร์ผู้เป็นอาจารย์สอนกีตาร์และการประพันธ์ ตัวอย่างเพลงพรรณนา
ของนโปเลี ยน  คอสเต  เช่น  Souvenirs de Flandres (Memories of Flanders) , La Vallée 

                                                 
7 Brian Jeffery, Napoleon Coste: La Source Du Lyson, Opus 47 for 

guitar solo (London: Tecla Editions, 1982), 3.   
8 กีตาร์ 7 สายถูกประยุกต์ขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 19 โดยมีพึ้นฐานการขึ้นสายแบบ

เดียวกับกีตาร์ 6 สายแต่เพิ่มสายที่ 7 ด้วยโน้ตตัว D ให้ท าหน้าที่เป็นเบสแทนการดรอปสาย 6  กีตาร์ 
7 สายไม่ได้เป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางมีนักประพันธ์ไม่กี่คนที่ประพันธ์เพลงส าหรับกีตาร์ 7 สาย ได้แก่ 
นโปเลียน คอสเต (Npoleon Coste)  มาริโอ แมคคาเฟอร ี(Mario Maccaferri) และโยฮัน แคสเปอร์ 
เมอร์ส (Johann Casper Mertz) เป็นต้น 

9 Brian Jeffery, Napoleon Coste: La Source Du Lyson, Opus 47 for 
guitar solo, 4.   
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d'Ornans (The Ornans Valley, Les Bords du Rhin (The Banks of the Rhine) , Les Soirées 
d'Auteuil (Evenings in Auteuil), Le Passage des Alpes (The Trail in the Alps), La Chasse 
des sylphes (The Hunt of the Sylphes) เป็นต้น 

ทฤษฎีการบรรเลง 
La source du Lyson เป็นบทเพลงที่มีลักษณะการประพันธ์แบบเพลงพรรณนา  

เดิมทีใช้กีตาร์  7 สายในการบรรเลง แต่จุดที่ต้องใช้สายที่  7 ในการบรรเลงนั้นมี เพียงแค่ 
จุดเดียวและสามารถใช้โน้ตที่สูงขึ้น  1 อ็อกเทฟบรรเลงแทนท าให้สามารถใช้กีตาร์  6 สาย 
บรรเลงได้  ต่างจากบางเพลงของคอสเต ยกตัวอย่างเพลง  La Vallée d'Ornans ที่จ าเป็น 
ต้องใช้กีตาร์  7 สายในการบรรเลงโดยไม่สามารถน ากีตาร์  6 สายมาบรรเลงแทนได้  ท าให้ 
สันนิฐานว่าเพลง La source du Lyson ประพันธ์ขึ้นเพื่อให้กีตาร์  6 สายบรรเลงได้แต่ยังคง 
รักษาเอกลักษณ์ของตนเอาไว ้(รายละเอียดอธิบายในบทวิเคราะห์บทประพันธ์)  

เพลง La Source du Lyson แบ่งออกเป็น 3 ท่อน ไดแ้ก ่
1. Introduction ความเร็วอยู่ในระดับ Allegro บนกุญแจเสียง E ไมเนอร์ รูปแบบ 

สังคีตลักษณ์อิสระ (Free form) มีความยาวแค่ 16 ห้อง ลักษณะโดยรวมเหมือนเป็นบทบรรเลงโหม

โรง (Overture)10 เริ่มเพลงด้วยเขบ็ต 2 ชั้นซ้ าโน้ตตัว E สลับกับแนวเบสที่เน้นจังหวะตก เลียนแบบ

เสียงน้ าตกกระทบหิน ดังภาพที ่3  

 

 
 

ภาพที ่3 ท่อน Introduction จากเพลงลาซอร์ช ดู ลีซอง โอปุส 47 
 

2. Andante sostenuto ความเร็วอยู่ในระดับ Andante บนบันไดเสียง E เมเจอร์  
รูปแบบฟอร์ม Rounded binary ด้วยถ้วงท านองที่ค่อนข้างช้าใช้โน้ตนอกคอร์ด (nonharmonic 

                                                 
10 ณัชชา พันธ์ุเจริญ, พจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศลิป์ (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์เกศกะรัต, 

2552), 266 – 267.  
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tone) ประเภท โน้ตล้ า (anticipation) และ โน้ตแขวน (suspension) ในหลายจุด เน้นเสียงประสาน
แนวท านองหลักเคลื่อนที่น้อยให้ความรู้สึกถึงบรรยากาศชนบทที่สงบนิ่ง 

3. Rondeau Villageois ความเร็วอยู่ในระดับ Allegretto บนบันไดเสียง A เมเจอร์  
รูปแบบฟอร์ม Rondo A B A C A’ Coda ในท่อนนี้ให้ความรู้สึกสนุกสนานเหมือนงานเทศกาลของ
หมู่บ้าน นโปเลียน คอสเตใช้ส าเนียงดนตรีพื้นบ้านของฝรั่งเศสในการประพันธ์ โดยได้รับอิทธิพลจาก
เพลง Fantasia Villageoise ของเฟอร์นานโด ซอร์ ที่มีลักษณะเป็นเพลงเต้นร าของชาวชนบท  
ช่วงเริ่มต้นของท่อนเลียนแบบเสียงระฆัง เหมือนกับ Fantasie Villageoise ต่างกันที่ซอร์เลือกใช้
เทคนิคฮาร์โมนิก (Harmonic)11 ตัวอย่างดังภาพที ่4 และภาพที่ 5 

 
  

ภาพที ่4 Napoleon Coste, La source du Lyson 
 

 

ภาพที ่5 Fernando Sor, Fantasie Villageoise 
 

เอกลักษณ์อย่างหนึ่งในบทเพลงของนโปเลียน คอสเต คือการด้น (Improvisation) 
ในช่วงท้ายของแต่ละท่อนเพื่อเชื่อมท่อนต่าง ๆ เช่น ห้องสุดท้ายของท่อน Introduction เพื่อเชื่อม
ไปสู่ท่อน Andante sostenuto  และห้องสุดท้ายของท่อน Andante sostenuto เพื่อเชื่อมไปสู่ท่อน 
Rondeau Villageois เป็นต้น ยกตัวอย่างดังภาพที ่6 และภาพที่ 7 

 

                                                 
11 ฮาร์โมนิค (Harmonic) เป็นเทคนิคการเล่นกีตาร์ที่ท าให้เกิดเสียงเหมือนการเคาะ

แก้วหรือเสียงระฆัง ใช้หลักการสั่นสะเทือนของคลื่นเสียงท าให้เกิดเสียงที่สูงกว่าระยะเสียงของการดีด
ปกติ ปฏิบัติโดยการดีดในจังหวะขณะที่ใช้นิ้วมือข้างซ้ายสัมผัสลงบนสายโดยไม่ออกแรงกดหลังจากดีด
ให้ปล่อยนิ้วมือข้างซ้ายออกเพ่ือให้สายเกิดการสั่นสะเทือนและเกิดเสียงฮาร์โมนิค 
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ภาพที ่6 การด้นในท่อน Introduction จากเพลงลาซอร์ช ดู ลีซอง โอปุส 47 

 
 

ภาพที ่7 การด้นในท่อน Andante sostenuto จากเพลงลาซอร์ช ดู ลีซอง โอปุส 47 
 

นอกจากนี้ยังมีการด้นระหว่างการเชื่อมประโยคเพลงในท่อนต่าง ๆ เป็นบางจุด โดยวิธีการบรรเลงจะ
เริ่มจากช้าแล้วเร่งความเร็วขึ้นจนถึงโน้ตตัวที่สูงที่สุดจากนัน้ยืดจังหวะลงจนจบช่วงการด้น 

เทคนิคและปญัหาในการบรรเลง 
เทคนิคในการบรรเลง  

1. เทคนิคการรัวโน้ต (Tremolo) 

2. เทคนิคใช้นิ้ว p ดีดสายคู่ 

3. เทคนิคการเล่น legato 

4. เทคนิคการเล่น trill 

5. เทคนิคการเล่น staccato 

6. เทคนิค harmonic 

7. เทคนิคการ hint bar 
ปัญหาในการบรรเลง 

1. ท่อน Introduction 
ช่วงที่ย้ าโน้ตเขบ็ต 2 ชั้นโดยใช้เทคนิคการรัวโน้ตท าให้เกิดปัญหาเกิดปัญหาการเล่นส่วน

จังหวะไม่สม่ าเสมอกัน 
ห้องที่ 7 โน้ตแนวท านอง A A B G จ าเป็นต้องใช้นิ้ว 4 กดโน้ตตัว A สาย 1 ช่องที่ 5 

จากนั้นเอื้อมนิ้ว 4 ไปกดตัว B สาย 1 ช่องที่ 7 ในขณะที่นิ้วอื่น ๆ ยังคงกดคอร์ดค้างไว้ ซึ่งจะท าให้
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ความยาวของเสียง (Legato) ขาด หลังจากนั้นต้องกระโดดนิ้ว 4 กลับมากดโน้ตตัว E สายที่ 2 ช่องที่ 
5 ซึ่งท าหน้าที่เป็นคอร์ด ส่วนแนวท านองตัวสุดท้าย โน้ตตัว G สาย 1 ช่องที่ 3 ต้องใช้นิ้ว 1 แทน ท า
ให้อาจเกิดปัญหาการบาดเจ็บที่นิ้วก้อยได้  เนื่องจากต้องเอื้อมและดึงกลับด้วยความรวดเร็ว 
ยกตัวอย่างดังภาพที ่8 
 

 

ภาพที ่8 โน้ตห้องที่ 7 จากเพลงลาซอร์ช ดู ลีซอง โอปุส 47 
 

2. ท่อน Andante sostenuto 
การเล่น Legato เป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดของท่อนนี้ แต่ด้วยการรูปแบบการประพันธ์ที่มี

เสียงประสานมากในหลาย ๆ จุด ท าให้การเล่น Legato ท าได้ค่อนข้างยาก คล้ายกับที่ยกตัวอย่างใน
ท่อนที่ 1 ด้วยในท่อนที่ 2 นี้มีบรรเลงในจังหวะค่อนข้างช้าท าให้ง่ายต่อการเคลื่อนที่มากกว่าในท่อน 
ที่ 1 แต่ด้วยการที่ต้องบรรเลงต่อเนื่องและหลายจุด ท าให้ความยากอยู่ที่การวางนิ้วมือเพราะถ้าเกิด
วางนิ้วไม่มั่นคง ณ จุดใดจุดหน่ึง อาจท าให้โน้ตตัวที่จะบรรเลงต่อไปเสียงขาดได ้

ในท่อนนี้อารมณ์เพลงค่อนข้างช้า  สงบนิ่งเน้นการเคลื่อนที่ของคอร์ด  (Chord 
Progression) ใช้ non – chord tone ประเภท anticipation และ suspension ในหลาย ๆ จุด  
(ดังตัวอย่าง) การเน้นดัง – เบา เป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อให้ได้ความรู้สึกของ non - chord tone ดังภาพที ่9 

 

 

ภาพที ่9 โน้ตห้องที่ 23 จากเพลงลาซอร์ช ดู ลีซอง โอปุส 47 
 

3. ท่อน Rondeau Villageois 
การเล่นคอร์ดแบบแท่ง (block chord) ด้วยความเร็วท าให้เกิดปัญหาเปลี่ยนนิ้วไม่ทัน

โดยเฉพาะจุดที่มีเสียงประสานค่อนข้างเยอะเช่น ภาพที ่10  
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ภาพที ่10 โน้ตห้องที่ 83 จากเพลงลาซอร์ช ดู ลีซอง โอปุส 47 
 

มีการใช้เทคนิค hint bar ในห้องที่ 92 การ hint bar คือการใช้นิ้วทาบสายเฉพาะส่วน
โคนนิ้วโดยที่ปลายนิ้วยกออกไม่โดนสาย อธิบายคือห้องที่ 91 เริ่มจากโน้ตตัว B ต่ าไปจนถึงโน้ตตัว B 
สุดท้ายเป็นการจับคอร์ดแบบทาบโดยใช้นิ้ว 1 มือซ้ายกดค้างไว้ตรงช่องที่ 7 แล้วให้มือขวาดีดลง 
ทีละสายตั้งแต่สาย 6 ถึงสาย 1 จากนั้นในห้องที่ 92 โน้ตตัวแรกของห้อง D ชาร์ปจ าเป็นต้องใช้นิ้ว 1 
กดที่สาย 1 ช่องที่ 11 แต่การยกนิ้วที่ทาบออกแล้วใช้ปลายนิ้วกดใหม่ในเพลงที่ใช้ความเร็วท าได้ยาก 
จะท าให้จังหวะเสียเลยจ าเป็นต้องใช้วิธีเลื่อนนิ้ว 1 จากช่องที่ 7 ไปช่องที่ 11 โดยไม่ยกนิ้วแทน  
ปัญหาถัดมาคือการเล่นโน้ตในห้องที่  92 หลังจากโน้ตตัว D ชาร์ปแรกนิ้วจะเคลื่อนที่ได้ยากถ้า 
ทาบค้างไว้ ซึ่งเทคนิค hint bar ช่วยแก้ปัญหาจุดนี้ได้ โดนการกดแค่โคนนิ้วชี้ท าให้นิ้วอื่นมีอิสระใน
การเคลื่อนที่มากขึ้น ตัวอย่างดังภาพที ่11 

 

 

ภาพที ่11 โน้ตที่ใช้เทคนิค hint bar จากเพลงลาซอร์ช ดู ลีซอง โอปุส 47  

 
บทเพลง รอสซิเนียนา หมายเลข 4 โอปุส 122  (Rossiniana No.4 Op.122) บทประพนัธ์โดย 
เมาโร จูเลียนี (Mauro Giuliani) 

ประวัตินักประพันธ์เพลง 
เมาโร จูเลียนี (Mauro Giuliani) คีตกวีชาวอิตาลี เกิดที่เมืองบิสเซกลีเอ (Bisceglie)  

ในวันที่ 27 กรกฎาคม ค.ศ. 1781 เครื่องดนตรีชิ้นแรกของจูเนียนีคือเชลโลจากนั้นได้ศึกษาไวโอลิน
เพิ่มเติม ในเวลาต่อมาจูเลียนีได้ฝึกฝนการเล่นกีตาร์ซึ่งใช้หลักสูตรอะไรและใครเป็นคนสอนไม่ปรากฏ 
รู้เพียงแต่จูเลียนีทุ่มเทให้กับกีตารม์ากซึ่งใช้เวลาไม่นานเขาก็สามารถบรรเลงกีตาร์ในระดับสูงได ้
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ในปี ค.ศ. 1801 จูเลียนีสมรสกับมาเรีย จูเซปเป เดล โมนาโค (Maria Giuseppe del 
Monaco) ได้ให้ก าเนิดบุตรชาย 1 คน ในช่วงนี้จูเลียนีอาศัยอยู่ 2 เมือง คือ โบโลญญา  (Bologna) 
กับตรีเอสเต (Trieste) ในอิตาลี ท าให้เขาได้ศึกษาวิชาการประพันธ์ Counterpoint ส าหรับเชลโล
และกีตาร์ ต่อมาในป ีค.ศ. 1806 จูเลียนีย้ายไปเวียนนาด้วยตัวคนเดียว ท าให้เกิดมีความสัมพันธ์ชู้สาว
กับ ฟราวลีนน์ วิลมูทห์ (Fräulein Willmuth) จนมีบุตรสาว 1 คน ชื่อมาเรีย ในช่วงที่จูเลียนีอยู่
เวียนนาเขาได้เริ่มประพันธ์เพลงจนเริ่มมีผลงานตีพิมพ์ออกมาในปี ค.ศ. 1807 หลังจากนั้นจูเลียนี่ได้
เดินทางแสดงทั่วยุโรปโดยบรรเลงเพลงที่เขาประพันธ์ขึ้นเอง จนท าให้จูเลียนีมีชื่อเสียงอย่างมาก 

จูเลียนีได้มีโอกาสพบกับนักประพันธ์เพลงระดับสูงในเวียนนาหลายคน เช่น รอสซินี 
(Gioachino Rossini)  และ เบโทเฟน (Ludwig van Beethoven)  ซึ่ งท า ให้ จู เ ลี ยนีมี โอกาส 
ร่วมแสดงในคอนเสิร์ตส าคัญ ๆ ในเวียนนา จนถึงปี ค.ศ. 1815 จูเลียนีได้ร่วมแสดงคอนเสิร์ต 
ในชุดการแสดงที่ชื่อว่า “ดุคคาเท็น” (Dukaten Concerte) กับนักดนตรีชื่อดังมากมาย เช่น  
โยฮันน์ เนโพมุค ฮุมเมล (Johann Nepomuk Hummel) นักเปียโน โยเซฟ เมเซเดอร์ (Joseph 
Mayseder) นักไวโอลิน และโยเซฟ เมิร์ค (Joseph Merk) นักเชลโล นอกจากนี้จูเลียนีได้เล่นเชลโล
ในรอบปฐมทัศน์ของ เพลง  Symphony หมายเลข  7  ของ เบโทเฟน และยั ง ได้แสดงใน 
งานประชุมสภาคอนเกรสที่เวยีนนาอีกด้วย 

ในปี ค.ศ. 1819 จูเลียนีประสบปัญหาการเงินอย่างหนัก จึงกลับมาอิตาลีโดยเริ่มแรก
อาศัยอยู่ที่ตรีเอสเตแล้วย้ายไปเวนิสและโรมตามล าดับ ที่โรมนี้จูเลียนีไม่ค่อยประสบความส าเร็จทาง
ดนตรีมากนัก มีผลงานตีพิมพ์น้อยและแสดงคอนเสิร์ตแค่ครั้งเดียว 

ในปี ค.ศ. จูเลียนีได้เดินทางไปมาระหว่างโรมและเนเปิลเป็นระยะ ๆ เพื่อเยี่ยมบิดาที่ป่วย 
ซึ่งที่เนเปิลนี่เองจูเลียนีเริ่มมีชื่อเสียงอีกครั้ง เขาได้มีโอกาสแสดงในคอนเสิร์ตต่าง ๆ มากขึ้นและ 
มีผลงานตีพิมพ์ออกมามากกว่าตอนที่อยู่โรม 

ในปี ค.ศ. 1826 จูเลียนีได้แสดงที่เนเปิลต่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้าฟรานเชสโกที่ 1 
และที่พระราชวังบูบอง (Bourbon court)  ในช่วงนี้จู เลียนีได้ออกแสดงคอนเสิร์ตมากมาย 
แต่ก็เป็นระยะเวลาอันสั้น เพราะในปี ค.ศ. 1827 สุขภาพของเขาเริ่มแย่ลงจนต้องหยุดการแสดง 
และเสียชีวิตที่กรุงเนเปิลในวันที ่8 พฤษภาคม ค.ศ. 182912 

ประวัติเพลง 
Rossiniana เป็นเพลงที่เอาท านองหลักมาจากบทประพันธ์ของรอสซินีโดยมีลักษณะ 

เป็นท านองหลักกับการแปล ซึ่งประพันธ์ไว้ทั้งสิ้น 6 ชุด ในแต่ละชุดจะเรียกแยกว่า Rossiniana  

                                                 
12 วิทยา วอสเบียน, ประวัติความเป็นมาของกีตาร์ตั้งแต่ศตวรรษที่ 15  

ถึงศตวรรษที่ 20 (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2531), 61 – 63.  
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เบอร์ต่าง ๆ แต่ถ้ารวมทั้ง 6 ชุด จะเรียกว่า “Rossiniane” โดยเพลงชุด Rossiniane นี้ถือเป็นเพลง
แรกของโลกที่นักประพันธ์เพลงคนนึงประพันธ์เพลงเพื่ออุทิศแก่นักประพันธ์เพลงอีกคนหนึ่ง 

Rossiniana IV Op.122 เป็นเพลงที่ 4 จากชุด Rossiniane โดยน าท านองหลักมาจาก
เพลงของรอสซินี ได้แก ่“Forse un dì conoscerete” กับ “Mi cadono le lagrime” จากอุปรากร
เรื่อง La pie Voleuse (The Thieving Magpie), “Ah se puoi così lasciarmi” จากอุปรากรเรื่อง 
Moïse en Egypte (Moses in Egypt) , “Piacer egual gli dei”  จ ากอุ ป ร า ก ร เ รื่ อ ง  Matilde  
di Shabran, ossia Bellezza e cuor di ferro ( Matilde of Shabran, or Beauty and Heart of 
Iron) และ “Voglio ascoltar” จากอุปรากรเรื่อง La pierre del paragone (The Touchstone) 

โจอัคคิโน แอนโตนีโอ รอสซินี (Gioachino Antonio Rossini) คีตกวีชาวอิตาลี เกิดที่
เมืองเพซาโร (Pesaro) ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 1792 เป็นบุตรชายของ จูเซปเป รอสซินี 
(Giuseppe Rossini) นักทรัมเป็ตในวงออเคสตรา กับ แอนนา กีดารีนี (Anna Guidarini) นักร้อง
โอเปร่า ส่งผลให้วัยเด็กรอสซินีใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในโรงอุปรากร  

รอสซินีไม่สนใจเรียนหนังสือมากนักแต่ในด้านการเรียนดนตรีเข้าขั้นอัจฉริยะ รอสซินี
สามารถขับร้องและเล่นดนตรีได้เป็นอย่างดี ในวัย 14 เขาจึงได้เข้าศึกษาดนตรีที่  วิทยาลัยดนตรี 
โบโลญญ่า (Bologna’s Philharmonic School)13 ในปีนี้เองรอสซินีได้ประพันธ์อุปรากรเรื่องแรกคือ 
Demetrio e Polibio ซึ่งได้ออกแสดงในปี ค.ศ. 1812 เมื่ออายุได้ 15 รอสซินีเริ่มเรียนการบรรเลง
ไวโอลิน, เฟรนช์ฮอร์นและฮาร์ซิคอร์ด เขาสามารถหารายได้ตั้งแต่เด็กโดยการขับร้องในที่สาธารณะ 
หรือในโรงละครต่าง ๆ 

ภายหลังเมื่อรอสซินีโตขึ้น เสียงเริ่มเปลี่ยนท าให้ไม่สามารถหารายได้จากการร้องเพลงได้
อีก เขาจึงหันมาเป็นนักดนตรีบรรเลงร่วม (Accompanist) แล้วเป็นวาทยากร ตามล าดับ เมื่ออายุได้ 
18 ปี รอสซินีได้ประพันธ์อุปรากรเรื่อง The Barber of Seville เปิดการแสดงครั้งแรกที่กรุงโรม 
ประเทศอิตาลี ในปี ค.ศ. 1816 ผลงานสร้างชื่ออีกชิ้นคือ William tell ประพันธ์ขึ้นตอนรอสซินี 
อายุ 24 ปีเท่านั้น 

รอสซินีมีชื่อเสียงจากการประพันธ์อุปรากรเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งแนวทางของบทประพันธ์
เป็นแบบค่อย ๆ พัฒนาความเข้มข้นของบทละคนกับดนตรีจากน้อยไปจนเข้มข้นสูงสุด  ซึ่งท าให้ 
รอสซินีได้รับสมญานามว่า “Signor Crescendo”14 

 

                                                 
13 ปัจจุบันคือ G.B.Martini State Conservatory of Music) 
14 Jean-Louise Caussou, Gioachino Rossini, accessed June 15, 2016, 

available from https://global.britannica.com/biography/Gioachino-Rossini 
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ทฤษฎีการบรรเลง 
บทประพันธ์ชุด Le Rossiniane เป็นการน าท านองหลักมาจากอุปรากรเรื่องต่าง ๆ  

ของรอสซินีมาเรียบเรียงและผสมผสานเข้าด้วยกันในรูปแบบของการวาเรียชัน  โดยในแต่ละ 
บทเพลงของชุด Le Rossiniane จะแบ่งท่อนหรือเรียงล าดับความเร็วของแต่ละท่อนแบบตายตัว  
ในท่อนหนึ่งจะน าท านองหลักมาจากเพลงของรอสซินี 1 เพลงแล้วท าการขยายวาเรียชัน (Variate) 
เป็นแบบต่าง ๆ ที่ไม่ตายตัวอีกเช่นกัน ท าเช่นนี้ในทุกท่อนของเพลง กล่าวได้ว่า ทุกบทเพลงของ  
Le Rossiniane เป็นเพลงท านองหลักและการแปลแบบแฟนตาซี (Fantasia)15 ที่มีสังคีตลักษณ์อิสระ 

บทเพลง Rossiniana หมายเลข 4 แบ่งเป็นท่อนต่าง ๆ ดังนี้ 
1. Sostenuto เป็น Introduction แรกของเพลง เริ่มจากส่วนโน้ตเป็นตัวด าที่ 

เป็นท านองหลักแล้วท าการขยายเป็นเขบ็ต 2 ขั้น และโน้ต 6 พยางค์ ตามล าดับ เป็นการวาเรียชัน
แบบ Continuous Variation 

2. Allegro Maestoso เป็น Introduction ที่สองของเพลงท าหน้าที่เชื่อม (Transition) 
เข้าสู่บทเพลง โดยในท่อนนี้มีสังคีตลักษณ์อิสระ 

3. Andante ท านองหลักของท่อนน ามาจากเพลง Forse un dì conoscerete กับ  
Mi cadono le lagrime จากอุปรากรเรื่อง La pie Voleuse โดยในครึ่งแรกที่ท านองหลักมาจาก
เพลง Forse un dì conoscerete เป็นสังคีตลักษณ์อิสระ จากนั้นเชื่อมเข้าสู่ท านองหลักจากเพลง  
Mi cadono le lagrime โดยไม่แบ่งท่อน 

4. Allegro Spiritoso ในท่อนนี้เป็นท่อนเชื่อมไปสู่ท านองหลักถัดไปโดยในท่อนนี้ไม่ได้
น าท านองหลักมาจากเพลงของรอสซินี ในท่อนนี้เน้นไปทางเทคนิคการเล่นกระจายคอร์ด สลับกับการ
เล่นคอร์ดแบบแท่งเสียมากกว่า 

5 .  Allegro Maestoso ท านองหลักของท่อนน ามาจากเพลง  Ah se puoi così 
lasciarmi จากอุปรากรเรื่อง Moïse en Egypte ในท่อนนี้เป็นท่อนที่แบ่งวาเรียช่ันไว้อย่างชัดเจนและ
มีการเขียนหมายเลขก ากับไว้  ซึ่งมีท านองหลักกับอีก 2 วาเรียชัน ต่อท้ายด้วยท่อนเชื่อมเข้าสู่  
Maestoso ต่อไป 

6. Maestoso ท านองหลักของท่อนน ามาจากเพลง Piacer egual gli dei จากอุปรากร
เรื่อง Matilde di Shabran, ossia Bellezza e cuor di ferro ท่อนท าการขยายวาเรียชันโดยสลับ
ต าแหน่งเมโลดีจากแนวบนในครึ่งแรกของท่อน ไปเป็นแนวเบสในครึ่งหลังของท่อน 

                                                 
15 แฟนตาซี (Fantasia) เป็นสังคีตลักษณ์แบบอิสระ ตัวบทมีความหวือหวาและใช้

เทคนิคในการบรรเลงที่ค่อนข้างยาก รูปแบบของเพลงมีความเป็นอิสระไม่ยิดติดกับรูปแบบสังคต
ลักษณ์ใด ๆ ซึ่งโดนส่วนใหญ่ประพันธ์ขึ้นส าหรับการบรรเลงเด่ียวเพ่ือแสดงศักยภาพของผู้แสดง 
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7. Piu mosso ท านองหลักของท่อนน ามาจากเพลง Voglio ascoltar จากอุปรากรเรื่อง 
La pierre del paragone ท่อนนี้ใช้ลูกเล่นการเปลี่ยนเทคนิคการบรรเลงในแต่ละประโยคเพลง  
ซึ่งเน้นไปทางการเล่นกระจายคอร์ดในรูปแบบต่าง ๆ สลับกับการเล่นคู ่8 

เทคนิคและปัญหาในการบรรเลง 

บทเพลงรอสซิเนียนาหมายเลข 4 นี้เป็นเพลงมีเทคนิคการเล่นขั้นสูงเนื่องจากเป็นเพลงที่
มีอัตราจังหวะแตกต่างกันมากในแต่ละท่อน ท่อนช้าต้องเล่นช้าแต่กระชับไม่ให้จังหวะเสีย ท่อนเร็ว
บางครั้งถ้าไม่มีการฝึกซ้อมที่ดีจะท าให้ไม่สามารถเล่นได้ความเร็วที่เหมาะสม ทุกเทคนิคที่ส าคัญใน
เพลงจะต้องเล่นด้วยความเร็ว เนื่องจากผู้ประพันธ์ต้ังใจให้บทเพลงนี้เป็นเพลงที่ส าหรับแสดงฝีมือของ
นักกีตาร์คลาสสิกอย่างเต็มที่  ปัญหาหลักที่พบคืออาการล้าที่เกิดขึ้นในระหว่างการบรรเลงซึ่ง
จ าเป็นต้องหาวิธีซ้อมที่ช่วยประหยัดแรงแต่ยังคงประสิทธิภาพในการแสดงไว้ 

 
บทเพลง คาปริชิโอ เดโบลิโค โอปุส 85 (Capriccio Diabolico Op.85) บทประพันธ์โดย  
มาริโอ คาสเทลนูโอโว เทเดสโก (Mario Castelnuovo – Tedesco)  

ประวัตินักประพันธ์เพลง 

มาริโอ คาสเทลนูโอโว-เทเดสโก (Mario Castelnuovo-Tedesco) คีตกวีชาวสเปน 
เชื้อสายยิว แต่เกิดที่เมืองฟลอเรซ์ (Florence) ประเทศอิตาลี ในวันที่ 3 เมษายน ปี ค.ศ. 1895 
เส้นทางสายดนตรีของเทเดสโกเริ่มจากการเรียนเปียโนโดยมารดาเป็นผู้สอน และสามารถประพันธ์
เพลงบทแรกตอนอายุได้ 9 ปี เทเดสโกเริ่มเรียนการประพันธ์เพลงจาก อิลเดรบรานโด พิสเซ็ตติ 
(Ildebrando Pizzetti) นักประพันธ์เพลงชาวอิตาลี หลังจากส าเร็จการศึกษา ในปี ค.ศ. 1918  
เทเดสโกได้ร่วมงานกับ อัลเฟรโด คาสเซลล่า (Alfredo Casella) นักเปียโนและนักประพันธ์เพลง  
ซึ่งคาสเซลล่าได้บรรจุบทประพันธ์ของเทเดสโกไว้ในบทเรียนประจ าสถาบันดนตรี  Societa 
Nazionale di Misica ที่ก่อตั้งโดยคาสเซลล่าเอง ท าให้ผลงานของเทเดสโกเริ่มเป็นที่รู้จักอย่าง
กว้างขวาง 

ในปี ค.ศ. 1925 อุปรากรของเทเดสโกเรื่อง La Mandragola ได้รับรางวัล National 
prize ที่มอบให้กับนักประพันธ์เพลงร่วมสมัย และผลงานชิ้นนี้ได้ออกแสดงครั้งแรกในงานเทศการ
ดนตรี International Society of Contemporary Music ปี ค.ศ. 1932 จัดขึ้นที่เมืองเวนิส (Venice) 
ประเทศอิตาลี ท าให้เทเดสโกได้พบกับ อังเดร เซโกเวีย นักกีตาร์ที่มีชื่อเสียง การพบปะกันครั้งนี้ท าให้
เทเดสโกได้รับแรงบรรดาลใจในการประพันธ์บทเพลงส าหรับกีตาร์คลาสสิกเพื่อให้เซโกเวียน าไปแสดง 
เพลงกีตาร์คลาสสิกเพลงแรกของเทเดสโกถูกประพันธ์ขึ้นในปีเดียวกันนี้เอง คือเพลง Variazioni 
Attraverso I Secoli, Op71 ตามมาด้วยเพลงกีตาร์คอนแชร์โตหมายเลข 1  โอปุส 99 (Guitar 
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Concerto No.1, op 99) รวมแล้วเทเดสโกประพันธ์บทเพลงส าหรับกีตาร์คลาสสิกไว้เกือบหนึ่งร้อย
เพลงและเป็นที่ รู้ จักในฐานะนักประพันธ์บทเพลงส าหรับกีตาร์คลาสสิกที่มีชื่อเสียง  ทั้ งที่ 
เทเดสโกไม่ใช่นักกีตาร์ 

ไม่กี่ปีถัดมารัฐบาลฟาสซิสต์ของอิตาลีมีนโยบายก าจัดศิลปะและศิลปินอิสระหัวสมัยใหม่
ที่เป็นภัยต่อลัทธิฟาสซิต์ ท าให้เทเดสโกต้องลี้ภัยทางการเมืองไปสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 1938  
ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 จะเกิดเพียงไม่กี่เดือน เทเดสโกเริ่มงานดนตรีในอเมริกาโดยการประพันธ์
เพลงเชลโลคอนเชร์โต ใน จีไมเนอร์ โอปุส 72 (Cello Concerto in G minor, Op.72) ให้กับ 
นักเชลโล เกรเกอร์ เปียติกอร์สกี (Gregor Piatigorsky) โดยได้ออกแสดงที่นิวยอร์ค ในปี ค.ศ. 1935 
หลังจากนั้นเทเดสโกหันเหตัวเองไปเป็นนักประพันธ์เพลงส าหรับภาพยนต์ฮอลลีวูด  (Hollywood) 
สังกัดสตูดิโอเอ็มจีเอ็ม (MGM) โดยมีผลงานการประพันธ์กว่าสองร้องเพลง16 

ประวัติเพลง 
เทเดสโกประพันธ์เพลง คาปริชิโอ เดโบลิโคในปี ค.ศ. 1938 เพื่ออุทิศแก่นิโคโล  

ปากานินี โดยในบทประพันธ์ได้น าท านองและส าเนียงเพลงของปากานินีมาผสมกับของตนเอง  
ชื่อเพลงมีค าว่าเดโบลิโค (Diablico) ซึ่งแปลว่าปีศาจ เทเคสโกน่าจะสื่อถึงปากานินีเก่งราวกับปีศาจ 

เพลงคาปริชิโอ เดโบลิโค เทเดสโกประพันธ์ให้อังเดร เซโกเวียนักกีตาร์คลาสสิก 
เป็นผู้บรรเลง โดยเซโกเวียมีส่วนส าคัญในการขัดเกลาเพลงให้เหมาะกับสรีระของกีตาร์คลาสสิกด้วย17 

ทฤษฎีการบรรเลง 
บทเพลงคาริชิโอ เดโบลิโคนี้เป็นสังคีตลักษณ์อิสระที่ประกอบด้วยท่อนสั้น ๆ หลาย ๆ 

ท่อนเข้าด้วยกัน แต่ละท่อนก็จะมีแนวท านอง อัตราจังหวะและบันไดเสียงที่ต่างกัน ซึ่งท่อนต่าง ๆ 
เหล่านี้สามารถจ าแนกเป็นใหญ่ ๆ ได ้4 ท่อน ดังนี ้

1.  Introduction ในท่ อนนี้ ป ระกอบไปด้ วยท่ อนย่ อย ได้ แก่  Con impeto ma 
sostenuto e pomposo และ Meno mosso e piu dolce  

2. Andante cantabile ในท่อนนี้ประกอบไปด้วยท่อนย่อยได้แก่  Quasi cavatina,  
Piu mosso scherzando, Piu mosso e scorre, Scerzando และ Vivace e ritmico 

3. Andante grazioso ในท่อนนี้ประกอบไปด้วยท่อนย่อยได้แก่ Subito piu calmo, 
Dolce e languido ma un poco scorrevole และPiu mosso 

                                                 
16 นลิน โกเมนตระการ, วรรณกรรมกีตาร์ 2, 51 – 53. 
17 Johan Foster, Guitar Recital: Johan Foster Play Ponce, Asencio, 

Castelnuovo-Tedesco, Naxos Right International Ltd, 2002. 
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4. Malinconico ในท่อนนี้ประกอบไปด้วยท่อนย่อยได้แก่  Ma piuttosto mosso,  
Con fuoco และ Grandioso 

เทคนิคและปัญหาในการบรรเลง 
บทเพลงคาปริชิโอ เดโบลิโค ใช้เทคนิคหลัก ๆ ของการบรรเลงกีตาร์คลาสสิกเกือบ

ทั้งหมด เช่น การดีดคอร์ดแบบแท่ง การดีดกระจายคอร์ด การรัวโน้ต การไล่บันไดเสียง การดีด 
เสียงขาด การจับคอร์ดทาบ และการเล่นโน้ตคู่แปด เป็นต้น ซึ่งจ าเป็นต้องเล่นเทคนิคดังกล่าวด้วย
ความเร็วซ้ ายังมีการเปลี่ยนเทคนิคกะทันหันท าให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย จ าเป็นต้องมีการจัดทางนิ้วที่
ดีในการฝึกซ้อม 
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บทที่ 3 
 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 

ขั้นตอนที่ 1 ค้นคว้าองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย  
คัดเลือกบทเพลง 4 บทเพลงจากยุคโรแมนติก ได้แก่ 
1. บทเพลง ชาโคน จาก ไวโอลิน พาร์ติตา หมายเลข 2 บีดับเบิลยูวี 1004 (Chaconne 

from Violin Partita No.2 Bwv.1004)  
บทประพันธโ์ดย โยฮันน์ เซบาสเตียน บาค (Johann Sebastian Bach)  
เรียบเรียงโดย อังเดร เซโกเวีย (Andre Segovia) 

2. บทเพลง ลา ซอร์ช ดู ลีซอง โอปุส 47 (La source du Lyson Op.47)  
บทประพันธ์โดย นโปเลียน คอสเต (Napoleon Coste) 

3. บทเพลง รอสซิเนียนา หมายเลข 4 โอปุส 122 (Rossiniana No.4 Op.122)  
บทประพันธโ์ดย เมาโร จูเลียนี (Mauro Giuliani)  

4. บทเพลง คาปริชิโอ เดโบลิโค โอปุส 85 (Capriccio Diabolico Op.85)  
บทประพันธโ์ดย มาริโอ คาสเทสนูโอโว เทเดสโก (Mario Castelnuovo-Tedesco)  

ศึกษาค้นควา้ข้อมูลของบทเพลง และการปฏิบัติ 

1. ค้นคว้าข้อมลูเบื้องต้นที่เกี่ยวกับบทเพลง และผู้ประพันธ์เพลง 
2. วิเคราะห์สังคีตลักษณ์ของบทเพลง 
3. ฝึกซ้อมบทเพลงเพ่ือหาจุดที่มีปัญหาในการเล่น 
4. หาแนวทางการฝึกซ้อมที่เหมาะสมเพื่อแก้ปัญหาในการเล่น 
5. น าวิธีการฝึกซ้อมดังกล่าวไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน 

 
ขั้นตอนที่ 2 คัดเลือกผูเ้ชี่ยวชาญ 

ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญมีดังนี ้
1. วุฒศิึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาที่เกี่ยวข้องกับดนตรีและเอกกีตาร์คลาสสิก 
2. เป็นอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยไม่ต่ ากว่า 5 ป ี
ผู้เชีย่วชาญทีท่ าการประเมินมีดังนี้ 
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1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกราช เจริญนิตย์ อาจารย์ผู้สอนกีตาร์คลาสสิก 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. อาจารย์พงษ์พัฒน์ พงษ์ประดิษฐ์ อาจารย์ผู้สอนกีตาร์คลาสสิก มหาวิทยาลัยศิลปากร 
3. อาจารย์วรกานต์ แสงสมบูรณ์ Assistance coordinator Yamaha music school 

Thailand และอาจารย์ผู้สอนกีตาร์คลาสสกิ มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
ขั้นตอนที่ 3 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือส าหรับเก็บข้อมูลการฝึกซ้อม 
ตารางการฝึกซ้อมบทเพลง มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลปัญหาการ

ฝึกซ้อมที่พบในช่วงเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2558 โดยผู้วิจัยได้จดบันทึกระหว่างการ
ฝึกซ้อมโดยมีความครอบคลุมเกี่ยวกับ ปัญหาที่พบจากการซ้อมบทเพลงทั้ง 4 โดยจัดเรียงตามปัญหาที่
พบและวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าว รวมถึงข้อเสนอแนะแนวทางการบรรเลงในบางส่วน (ภาคผนวก ก)  

เครื่องมือแบบประเมินวิธีการฝึกซ้อม 
แบบประเมินวิธีการแก้ปัญหาจากปัญหาที่พบในเพลงขณะฝึกซ้อมจากผู้เชี่ยวชาญ  

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือส าหรับประเมินวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ได้จากการฝึกซ้อม หลังจาก
การวิเคราะห์และสรุปผล ผู้วิจัยได้น าผลการวิจัยให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความถูกต้องของข้อมูล โดย
แบบประเมินมีลักษณะดังน้ี (ภาคผนวก ข) 

1. คัดแยกปัญหาที่พบจากเพลงทั้ง 4 เพลง มาจัดกลุ่มตามประเภทของเทคนิค 
2. จัดท าระดับส าหรับประเมินเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ดี เหมาะสมกับการน าไปใช้ ปานกลาง 

สามารถน ามาใช้ได้ แต่อาจใช้วิธีอื่นแทนได้ และไม่ดี เป็นการแก้ปัญหาไม่ถูกวิธี 
3. มีส่วนแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมส าหรับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางกีตาร์คลาสสิก 

 
ขั้นตอนที่ 4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. รวบรวมข้อมูลปัญหาในการเล่นจากการฝึกซ้อมเพลงทั้ง 4 เพลงโดยละเอียดโดยใช้
เครื่องมือเก็บข้อมูลการฝึกซ้อมข้างต้น ใช้เวลาการรวบรวมข้อมูลเพลงละ 1 เดือนรวมเป็นระยะเวลา
ประมาณ 4 เดือน ดังนี ้
 1.1 บทเพลง ชาโคน จาก ไวโอลิน พาร์ติตา หมายเลข 2 บีดับเบิลยูวี 1004 
(Chaconne from Violin Partita No.2 Bwv.1004) บทประพันธ์โดย โยฮันน์ เซบาสเตียน บาค 
(Johann Sebastian Bach)  เรียบเรียงโดย อังเดร เซโกเวีย (Andre Segovia)  ฝึกซ้อมวันที่   
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 – 31 พฤษภาคม พ.ศ.2558 
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 1.2 บทเพลง ลา ซอร์ช ดู ลีซอง โอปุส 47 (La source du Lyson Op.47) บท
ประพันธ์โดย นโปเลียน คอสเต (Napoleon Coste) ฝึกซ้อมวันที่  1 มิถุนายน พ.ศ.2558 –  
30 มิถุนายน พ.ศ.2558 
 1.3 บทเพลง รอสซิเนียนา หมายเลข 4 โอปุส 122 (Rossiniana No.4 Op.122)  
บทประพันธ์ โดย เมาโร จู เลียนี (Mauro Giuliani) ฝึกซ้อมวันที่  1 กรกฎาคม พ.ศ.2558 –  
31 กรกฎาคม พ.ศ.2558 
 1.4 บทเพลง คาปริชิโอ เดโบลิโค โอปุส 85 (Capriccio Diabolico Op.85) บท
ประพันธ์โดย มาริโอ คาสเทสนูโอโว เทเดสโก (Mario Castelnuovo-Tedesco) ฝึกซ้อมวันที่  
1 สิงหาคม พ.ศ.2558 – 31 สิงหาคม พ.ศ.2558  
 

ตารางการฝึกซ้อมบทเพลง 

ชื่อเพลง 
พฤษภาคม  
พ.ศ. 2558 

มิถุนายน  
พ.ศ. 2558 

กรกฎาคม  
พ.ศ. 2558 

สิงหาคม  
พ.ศ. 2558 

Chaconne from Violin Partita No.2 
Bwv.1004 

    

La source du Lyson Op.47     
Rossiniana No.4 Op.122     

(Capriccio Diabolico Op.85     

 
2. รวบรวมปัญหาต่าง ๆ ที่พบจากการฝึกซ้อมน ามาเป็นข้อมูลส าหรับจัดท าแบบประเมิน

ให้ผู้เชี่ยวชาญทางกีตาร์คลาสสิกประเมินและเสนอความคิดเห็น 
 
ขั้นตอนที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

เก็บข้อมูลควบคู่กับการฝึกซ้อมเพื่อน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ปัญหาและหาวิธีการ
แก้ปัญหาในการฝึกซ้อม จากนั้นน าวิธีแก้ปัญหาดังกล่าวมาเป็นข้อมูลส าหรับการท าแบบประเมินของ
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน โดยตีความจ าแนกแต่ละเทคนิคเพื่อชี้วัดว่าเทคนิคไหนสามารถแก้ไข
ปัญหาได้ดี หรือไม่ดี อย่างไร 
 
ขั้นตอนที่ 6 สรุป และน าเสนอข้อมูลงานวิจัย 

สรุปผลงานวิจัย ข้อเสนอแนะจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญและน าเสนอเป็นรูปเล่ม
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ ์
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บทที่ 4 
 

บทวิเคราะห์โครงสร้างบทเพลง 
 

บทเพลง ชาโคน จาก ไวโอลินพาร์ติตา หมายเลข 2 บีดับเบิลยูวี 1004 บทประพันธ์โดย  
โยฮันน์ เซบาสเตียน บาค  

บทเพลงชาโคน เป็นสังคีตลักษณ์ที่ประกอบไปด้วยท านองหลักและการแปรแบบต่อเนื่อง 
อัตราส่วนจังหวะ 3/4 บนบันไดเสียง D ไมเนอร์และมีการเปลี่ยนบันไดเสียงเป็น D เมเจอร์ในช่วง
กลางเพลง การแปรของบทเพลงชาโคนมีทั้งหมด 64 การแปร โดยแต่ละวาริเอชันจ าแนกโดยการ
สังเกตแนวท านองเบสหากบรรเลงโน้ตตัวหลักครบ 4 ตัว คือ D, C, B และ A นั่นคือจบ 1 การแปร 
โดยส่วนใหญ่ใน 1 การแปรจะกินพื้นที่ 4 ห้องดนตรีหรืออาจจะมากว่าเล็กน้อย 

บทเพลงชาโคน แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักโดยจ าแนกตามบันไดเสียงได้ ดังนี ้
1. ส่วนที่อยู่บนบันไดเสียง D ไมเนอร์ (ห้องที ่1 – 132) 
 เทคนิคการประพันธ์ส่วนใหญ่เป็นการบรรเลงไล่โน้ตบนบันไดเสียงด้วยความเร็วกับ 

การบรรเลงคอร์ดแบบกระจายคอร์ด (arpeggio) ด้วยความเร็ว เป็นหลัก ภาพรวมของช่วงที่เป็นบันได
เสียง D ไมเนอร์จะเน้นเทคนิคที่หวือหวา ด้วยการใช้โน้ตเขบ็ต 3 ชั้นเกินกว่าครึ่งของช่วง D ไมเนอรน้ี์ 

 เริ่มเพลงด้วยการเล่นคอร์ดแบบแท่ง เมื่อถึงห้องที่ 9 จะเป็นการเล่นคอร์ดแบบแท่ง
ผสมการใส่คอร์ดผ่าน (passing note) โน้ตเพิ่มขึ้นมา ห้องที่ 25 มีการเปลี่ยนเทคนิคการประพันธ์
ด้วยการใช้การกระจายคอร์ดผสมการไล่โน้ตบนบันไดเสียง ห้องที่ 65 เป็นต้นไปเป็นการไล่โน้ตบน
บันไดเสียงด้วยความเร็วและใช้โน้ตเขบ็ต 3 ชั้น จนถึงห้องที่ 89 ที่ยังคงใช้โน้ตเขบ็ต 3 ชั้นแต่
เปลี่ยนเป็นการกระจายคอร์ดแทน เมื่อถึงห้องที ่126 จะเปลี่ยนเป็นการเล่นคอร์ดแบบแท่งอีกครั้งเพ่ือ
ส่งเข้าช่วงบันไดเสียง D เมจอร์ต่อไป  

2. ส่วนที่อยู่บนบันไดเสียง D เมเจอร์ (ห้องที ่133 – 208) 
 ในช่วงนี้บทเพลงจะเบาและช้าลงจากการที่ใช้โน้ตเขบ็ต 1 ในตอนเริ่มของบันไดเสียง  

D ไมเนอร์ เทคนิคการประพันธ์ส่วนใหญ่เป็นการบรรเลงคอร์ดในคอร์ดแบบแท่ง (block chord)  
และกระจายคอร์ด 
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 เริ่มช่วงนี้ด้วยการเล่นโน้ตคู่เสียงแล้วค่อยๆเพิ่มความหนาของเสียงประสานขึ้นทีละ
นิด ในห้องที ่201 – 208 ความเร็วจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเพื่อส่งกลับเข้าบันไดเสียง D ไมเนอร ์ 
 3. เปลี่ยนบันไดเสียงกลับมาที่ D ไมเนอร์ (209 – 257)  
  ภาพรวมของช่วงนี้จะคล้ายกับช่วงบันไดเสียง D ไมเนอร์ช่วงแรกจะมีแค่เทคนิคการ
ด้วยโน้ตสามพยางค์เพิ่มขึ้นมาในห้องที่ 241    

 
 A B A’ 
 D minor D major D minor 
 1 – 132 133 – 208 209 – 257    
 
บทเพลง ลา ซอร์ช ดู ลีซอง โอปุส 47 ประพันธ์โดยนโปเลยีน คอสเต 

บทเพลง ลา ซอร์ช ดู ลีซอง แบ่งออกเป็น 3 ท่อน ดังนี ้
1. Introduction (1 – 16) 

  ในท่อนนี้เป็นท่อนน าของบทเพลง อัตราจังหวะเร็ว อยู่บนบันไดเสียง E ไมเนอร์ 
ภาพรวมเป็นการบรรเลงโน้ตเขบ็ต 2 ชั้นที่โน้ตแนวบนซ้ า ๆ แต่ใช้แนวเบสในการเคลื่อนที่ของตัวโน้ต
แทน ผสมกับการใช้โน้ตคู่เสียงในแนวเบสเคลื่อนที่ในการเปลี่ยนคอร์ดต่างๆ ในห้องที่ 16 หรือห้อง
สุดท้ายของท่อนมีการใช้เทคนิคอัตราความเร็วยืดหยุ่น (ad libitum) เพื่อเชื่อมไปยังท่อนต่อไป 
 2. Andante sostenuto (17 – 53)  
  ในท่อนนี้มีสังคีตลักษณ์สองตอนแบบย้อนกลับ (rounded binary) อัตราจังหวะปาน
กลาง อยู่บนบันไดเสียง E เมเจอร์ ท่อน A เริ่มจากห้องที่ 17 ถึงห้องที่ 28 ท่อนนี้เป็นท่อนที่เน้นการ 
ใช้เทคนิคการเล่นคอร์ดแบบแท่ง มีการใช้การกระจายคอร์ดตอนท้ายของท่อน คือห้องที่ 26 และห้อง
ที่ 27 ตอนท้ายสุดของท่อน ในห้องที่ 28 ใช้เทคนิคการเชื่อมเสียง ผสานกับการกระจายคอร์ดเพื่อส่ง
เข้าสู่ท่อน B 
  ในท่อน B เริ่มจากห้องที่ 29 ถึงห้องที่ 40 ในท่อนนี้จะมีการเคลื่อนที่ของแนวท านอง
มากขึ้น จะมีการใช้เทคนิคการเล่นคอร์ดแบบแท่งอยู่บ้าง แต่ไม่มากเหมือนท่อน A ในห้องที่ 40 จะ
เป็นการใช้เทคนิคอัตราความเร็วยืดหยุ่นเพื่อส่งกลับเข้าท่อน A’  
  ในท่อน A’ เริ่มจากห้องที่ 41 สิ้นสุดที่ห้อง 53 ซึ่งท่อน A’ นี้จะคล้ายท่อน A เกือบทุก
อย่าง มีเพียงแค่โน้ตเสริมสั้น ๆ เพิ่มขึ้นมา และมีการใช้เทคนิคการเล่นคอร์ดแบบแท่งส่งเข้าท่อน 
Rondeau Villageois ต่อไป 
 3. Rondeau Villageois (54 – 230) 
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  ในท่อนนี้มีสังคีตลักษณ์แบบ รอนโด A-B-A-C-A’-Coda อัตราจังหวะค่อนข้างเร็ว อยู่
บนบันไดเสียง A เมเจอร์ เริ่มจากห้องที่ 54 ถึงห้องที่ 66 จะเป็นเหมือนท่อนเกริ่น (Introduction)  
เล็ก ๆ ก่อนส่งเข้าสู่ท่อน A ในห้องที่ 67 เทคนิคการประพันธ์ใช้การเล่นคอร์ดสลับกับการไล่บันได
เสียงที่ผสมเทคนิคการดีดเสียงขาด (staccato) เข้าไปด้วย หลังจากจบท่อน A จะเป็นท่อนเชื่อมท า
หน้าทีส่่งเข้าท่อน B 
  ต่อมาในท่อน B จะเริ่มจากห้องที่ 81 ถึงห้องที่ 116 และก่อนจะกลับเข้าท่อน A อีก
ครั้ง จะมีท่อนที่ท าหน้าที่เชื่อมไปสู่ ท่อน A คือห้องที่ 117 – 125 เมื่อกลับเข้าท่อน A ครั้งนี้จะไม่มี
ท่อนเกริ่นเหมือนท่อน A ที่ 1 ในท่อน A ครั้งที ่2 นี้จะเริ่มจากห้องที่ 126 ถึงห้องที่ 133  
  ในท่อน C เริ่มจากห้องที่134 ถึงห้องที่ 157 ในท่อนนี้จะมีท านองคล้ายๆท่อน B 
ในช่วงแรกแต่อยู่บนบันไดเสียง F เมเจอร์แทน และจะคล้ายกันเพียงแค่ 4 ห้องจากนั้นแนวท านองจะ
เปลี่ยนไปไม่เหมือนท่อน B ตอนท้ายของท่อนนีม้ีการใช้เทคนิคฮาร์โมนิกเพ่ือส่งเข้าสู่ท่อน A ต่อไป 
การกลับเข้าท่อน A’ ครั้งนี้จะมี “ท่อนเกริ่นน า” เหมือน ท่อน A ที่ 1 ด้วย เพียงแต่จะสั้นกว่าเล็กน้อย 
ในท่อนนี้ นอกจากจะน าเสนอแนวท านองหลักอีกครั้งแล้ว ยังเป็นการส่งเข้าสู่ท่อน coda ด้วย ดังนั้น
ในตอนท้ายของท่อน A’ นี้จะมีแนวท านองที่เปลี่ยนไปเล็กน้อยก่อนจะเข้าท่อนเชื่อมในห้องที่  184 
และส่งเข้าท่อน coda ในห้องที ่204 

 
Introduction – Free form 
Em: 1 – 16 
 
 
Andante sostenuto – Rounded binary form 
 A B A’ 
E: 17 – 28  29 – 40  41 – 53 
 
 
Rondeau Villageois – Rondo form 
 A Transition B Transition  
A:  54 – 75  76 – 80  81 – 116 117 – 125   
 
 C A Transition Coda 
 134 – 157  158 – 183  184 – 202  204 – 230  
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บทเพลง รอสซิเนียนา หมายเลข 4 โอปุส 122 บทประพันธ์โดย เมาโร จูเลียนี 
บทเพลง รอสซิเนียนาเป็นเพลงประเภทท านองหลักและการแปรแบบต่อเนื่องที่ 

เรียบเรียงขึ้นใหม่จากบทประพันธ์อุปรากรต่างๆของรอสซินี แบ่งเป็นท่อนหลักๆได้ดังนี้ 
1. Sostenuto (1 – 31)  
 ในท่อน Sostenuto เป็นสังคีตลักษณ์วาริเอชันแบบต่อเนื่อง อยู่บนบันไดเสียง D 

เมเจอร์โดยเริ่มจากการน าเสนอแนวท านองหลักด้วยเทคนิคการเล่นคอร์ดแบบแท่ง ต่อมาในห้องที่ 12  
มีการพัฒนาแนวท านองเดิมแต่เพิ่มโน้ตเสียงประสานโน้ตเขบ็ต 2 ชั้นเข้ามา และในห้องที่ 24 ได้มี 
การพัฒนาแนวท านองหลักอีกครั้งด้วยการเพิ่มโน้ต 6 พยางค์ในแนวเสียงประสาน 

2. Allegro Maestoso (32 – 61)  
 ในท่อน Allegro Maestoso เป็นสังคีตลักษณ์แบบสองตอน อัตราจังหวะเร็ว อยู่บน

บันไดเสียง A เมเจอร์ ซึ่งแนวท านองหลักจริง ๆ จะเริ่มที่ห้อง 40 ซึ่งก่อนหน้านั้นจะมีลักษณะเหมือน
ท่อนเชื่อมมาจากท่อน Sostenuto แต่การที่ท่อนเชื่อมมาอยู่ตอนต้นของท่อนเพราะใช้บันไดเสียง
เดียวกันกับท านองหลักของท่อนนี้ ท านองหลักท่อน A จะเริ่มที่ห้อง 40 ดังที่กล่าวไป ส่วนท่อน B  
จะเริ่มที่ห้อง 50 และในห้องที่ 66 จะเป็นท่อนเช่ือมสู่ท่อน Andante 

3. Andante (79 – 134)  
 ในท่อน Andante เป็นสังคีตลักษณ์อิสระ (free form) อัตราช้าปานกลาง และใน

ตอนเริ่มของท่อนก็เหมาะสมที่จะเล่นแบบค่อนข้างช้า แต่ช่วงกลางถึงช่วงท้ายของท่อนส่วนของโน้ต 
มีความละเอียดมากขึ้น บางช่วงถึงขั้นเขบ็ต 4 ชั้น ท าให้ท่อนนี้ไม่ได้ช้าทั้งท่อน แต่เป็นการแสดง
เทคนิคที่หวือหวา บันไดเสียงหลักของท่อนนี้คือ  D เมเจอร์  ซึ่งช่วงท้ายของท่อนจะเปลี่ยน 
บันไดเสียงไปเรื่อย ๆ เปรียบเสมือนกับท่อนพัฒนา (development) ของบทเพลงโซนาตา 

4. Allegro Spiritoso (135 – 187)  
 ในท่อน Allegro Sprirtoso ยังคงอยู่ในสังคีตลักษณ์แบบฟรีฟอร์มเน้นความเร็วและ

เทคนิคขั้นสูงในการบรรเลง ท่อนนี้อยู่บนบันไดเสียง A ไมเนอร์ ในท่อนนี้ไม่มีแนวท านองหลักที่ 
เด่นชัด ที่ชัดที่สุดคือการเดินท านองในแนวเบสแต่ก็ยังคงคล้ายการเดินเบสโดยทั่วไป ดังนั้นท่อนนี้ 
ท าหน้าที่เหมือนท่อนเช่ือมขนาดใหญ่ที่จะน าสู่ท่อนส าคัญท่อนถัดไป 

5. Allegro Maestoso (188 – 303)  
 ท่อนนี้จะมีชื่อคล้ายกับท่อนที่ 2 แต่แนวท านองหลักต่างกันโดยสิ้นเชิง สังคีตลักษณ์ 

ของท่อนนี้เป็นแบบธีมกับวาริเอชันที่มี  ธีมหลัก 1 ท่อน และวาริเอชัน 2 ท่อน ซึ่งในแต่ละท่อน 
จะมีสังคีตลักษณ์แบบสองตอน (simple binary form) อยู่บนบันไดเสียง A เมเจอร์ ในท่อนธีมหลัก 
ใช้เทคนิคการเล่นคอร์ดแบบแท่งผสมการไล่บันไดเสียงไดอาโทนิก (Diatonic scale) 



29 

 ในวาริเอชันที่ 1 มีการพัฒนาโดยเพิ่มคอร์ดผ่านระหว่างคอร์ดแต่ละคอร์ดกับการ 
ใช้บันไดเสียงโครมาติก (chromatic) แทน ในวาริเอชันที่ 2 ใช้การกระจายคอร์ดผสมกับการเล่น 
คอร์ดแบบแท่งและใช้บันไดเสียงไดอาโทนิกผสมบันไดเสียงโครมาติกด้วย 

 ตั้งแต่ห้องที่ 183 จะเป็นท่อนเชื่อมสู่ท่อน Maestoso โดยจะค่อย ๆ ท าการเปลี่ยน 
บันไดเสียงทีละน้อยจนไปสู่บันไดเสียง D เมเจอร์ที่เป็นบันไดเสียงหลังของเพลง 

6. Maestoso (304 – 330)  
 ในท่อนนี้เป็นท่อนสั้นๆ มีสังคีตลักษณ์แบบตอนเดียวแต่ผสมการแปร (Variation)  

เข้าไป กล่าวคือในท่อนนี้แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ๆ แรกนั้นแนวท านองหลักอยู่ด้านบนแนวท านองเบสท า
หน้าที่เล่นเบสและคู่เสียง ถัดมาในช่วงที่ 2 ได้ท าการสลับเอาแนวท านองหลักมาไว้ในแนวเบสและน า
การเล่นคู่เสียงไปอยู่แนวท านองบนแทน ซึ่งนอกจากการสลับต าแหน่งดังที่กล่าวมาแล้วก็ไม่มีอะไรที่
แตกต่างกันเลย ในท่อนนี้อยู่บนบันไดเสียง D เมเจอร ์

7. Piu mosso (331 – 431)  
 ในท่อนนี้เป็นสังคีตลักษณ์อิสระเน้นเทคนิคและความเร็วขั้นสูงอยู่บนบันไดเสียง  

D เมเจอร์ ในท่อนนี้ไม่มีความซับซ้อนในแง่การประพันธ์ ส่วนใหญ่ใช้เทคนิคการกระจายคอร์ด 
และการเล่นโน้ตคู่แปดด้วยความเร็ว ตั้งแต่ห้อง 406 เป็นต้นไปจนจบเพลงจะมีลักษณะเหมือน  
Coda ของเพลง 
 
Sostenuto – Continues theme and variation 
 A1 A2 A3 
D: 1 – 11 12 – 23  24 – 31 
 
Allegro maestoso – Binary form 
 Transition A B Transition 
A: 32 – 39 40 – 49 50 – 65   66 – 73  
 
Andante – Free form 
 A B A’ B’ 
D: 79 – 84 85 – 93 94 – 100 101 – 104 
 Transition C Transition 
 105 – 111 112 – 121 122 – 134  
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Allegro Spiritoso – Free form 
 A Transition 
Am: 135 – 148  149 – 187  
 
Allegro maestoso – Theme and variation 
  Theme  
 A B 
A: 188 – 203  204 – 219 
  Variation I 
 A  B 
A: 220 – 235   236 – 251  
  Variation II 
 A  B 
A: 252 – 267   268 – 282  
  Transition 
  183 – 303  
Maestoso – Single form 
 A A’ 
D: 304 – 115  116 – 329  
 
Piu mosso – Free form 
 A B Transition  
D: 330 – 345  346 – 364 365 – 370  
 
 B Transition  Coda 
 371 – 389  390 – 405 406 – 431  
 
บทเพลงคาปริชิโอ เดโบลิโค โอปุส 85 บทประพันธ์โดย มาริโอ คาสเทลนูโอโว เทเดสโก 

บทเพลงคาปริชิโอ เดโบลิโค เป็นเพลงสังคีตลักษณ์อิสระ อัตราจังหวะจริง ๆ แล้ว 
ค่อนข้างช้า โดยเฉพาะตอนที่ก าลังน าเสนอท านองหลัก แต่นอกจากนั้นส่วนใหญ่ของบทเพลงนี้จะต้อง
เล่นด้วยความเร็วสูงพร้อมกับเทคนิคที่ยาก บันไดเสียงหลักของเพลงคือบันไดเสียง D ไมเนอร์ 
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แต่มีการเปลี่ยนบันไดเสียงไปหลายครั้งอาทิเช่น บันไดเสียง D เมเจอร์ F เมเจอร์ และ G ไมเนอร์  
เป็นต้น 

เพลงน้ีแบ่งท่อนใหญ่ ๆ ออกเป็น 4 ท่อน ดังนี ้
1. Introduction (1 – 15) 

 ในท่อนนี้มีอัตราส่วนจังหวะแบบ 3/4 อยู่บนบันไดเสียง D ไมเนอร์ ความเร็วในการ
บรรเลงท่อนนี้อยู่ระดับปานกลาง ใช้เทคนิคการดีดคอร์ดเบบแท่งผสมกับเทคนิคการเล่นโน้ต 
คู่แปด ท่อน Introduction นี้มีความยาวแค่ 15 ห้องท าหน้าที่ส่งเข้าสู่ท านองหลักต่อไป 
 2. Andante cantabile (16 – 122) 
  ท่อนนี้มีความหลากหลายในแนวท านองและอัตราส่วนจังหวะมาก โดยมีปัจจัยมาจาก 
ท่อนย่อยต่างๆที่มีทั้งสิ้น 5 ท่อน ดังนี ้
  1. Quasi cavatina อัตราส่วน4/4 อยู่บนบันไดเสียง D ไมเนอร ์
  2. Piu mosso scherzando อัตาส่วน 3/4 อยู่บนบันไดเสียง D ไมเนอร ์ 
  3. Piu mosso e scorre อัตราส่วน 3/4 อยู่บนบันไดเสียง D เมเจอร ์
  4. Scerzando อัตราส่วน 4/4 อยู่บนบันไดเสียง F เมเจอร ์
  5. Vivace e ritmico อัตราส่วน 2/4 อยู่บนบันไดเสียง D ไมเนอร ์
  จากที่กล่าวมาทั้ง 5 ท่อนจะมีแนวท านองหลัก บันไดเสียง และอัตราส่วนจังหวะ 
เป็นของตัวเองแต่ในด้านการบรรเลงจะไม่มีการหยุดระหว่างท่อนแต่อย่างได เปรียบเทียบได้กับ A, B, 
C, D และ E 
 3. Andante grazioso (123 – 167) 
  ในท่อนนี้มีท่อนย่อยคล้ายๆกับท่อน Andante cantabile โดยจะแบ่งท่อนหลัก ๆ  
เป็น 4 ท่อนดังนี ้
  1. Subito piu calmo อัตราส่วน 3/4 อยู่บนบันไดเสียง D เมเจอร ์
  2. Dolce e languido ma un poco scorrevole อัตราส่วน 4/4 บนบันไดเสียง  
E ไมเนอร ์
  3. Subito piu calmo อัตราส่วน 3/4 อยู่บนบันไดเสียง G เมเจอร ์
  4. Dolce e languido ma un poco scorrevole อัตราส่วน 4/4 บนบันไดเสียง  
D เมเจอร ์
  จะเห็นได้ว่าท่อน Subito piu calmo ต่อด้วยท่อน Dolce e languido ma un 
poco scorrevole จากนั้นจะวนกลับมาอีกรอบแต่ต่างบันไดเสียงเปรียบเทียบได้กับ A, B, A’ และ B, 
โดยที่ท านองหลัก A กับ A’ จะเหมือนกันต่างที่บันไดเสียง เช่นเดียวกับ B และ B’ ที่แตกต่างแค่บันได
เสียงเช่นกัน 
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  ในตอนท้ายของท่อนจะมีท่อนย่อยที่ชื่อว่า Piu mosso ที่มีความยาวแค่ 6 ห้อง  
ท าหน้าที่เช่ือมเข้าสู่ท่อนหลักถัดไป 

4. Malinconico (168 – 261) 
 ในท่อนนี้แบ่งออกเป็น 3 ท่อนย่อย ได้แก ่
 1. Ma piuttosto mosso อัตราส่วนจังหวะ 2/4 บนบันไดเสียง G ไมเนอร ์ 
 2. Con fuoco อัตราส่วนจังหวะ 3/4 บนบันไดเสียง D เมเจอร ์
 3. Grandioso อัตราส่วนจังหวะ 3/4 บนบันไดเสียง D ไมเนอร ์
 ในท่อนนี้จะเริ่มด้วยเทคนิคการรัวโน้ตในท่อนย่อย Ma piuttosto mosso จากนั้น 

ในท่อน Con fuoco จะเป็นการน าแนวท านองหลักของท่อน  Andante cantabile มาผสม 
เข้าด้วยกัน และสุดท้ายท่อน Granioso เปรียบเสมือนเป็น coda ของเพลง โดยท่อนย่อยต่างๆ 
จะเขียนแทนดังนี้ A, B และ แoda 
 
Introduction 
Dm: 1 – 15  

 
Andante cantabile 

 A B C D E 
 Dm: 16 – 28  Dm: 29 – 37  D: 38 – 54  F: 55 – 66  Dm: 67 – 122 
 
Andante grazioso 
 A B  
 D: 123 – 134  Em: 135 – 146    
 A’ B’ Transition 
 G: 147 – 153  D: 154 – 161 D: 162 - 167   
 
 Malinconico 
 A B Coda 
 Gm: 168 – 205 D: 206 – 221 Dm: 222 – 261 
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บทที่ 5 
 

ปัญหา และวธิีด าเนินการแก้ปัญหา 
 

บทเพลง ชาโคน จาก ไวโอลิน พาติตา หมายเลข 2 บีดับเบิลยูวี 1004 (Chaconne from 
Violin partita No.2 Bwv.1004) บทประพันธ์ โดย โยฮันน์  เซบาสเตียน บาค (Johann 
Sebastian Bach) เรียบเรียงโดย อังเดร เซโกเวีย (Andre Segovia) 
 

ปัญหาที่ 1 โน้ตห้องที่ 57 – 63 ท านองสอดประสาน (counter point) 2 แนว  
ที่ผสมการเล่นเทคนิคเชื่อมสาย (ภาพที่ 12)  

 

 

ภาพที ่12 โน้ตห้องที่ 57 – 63 ของเพลงชาโคนจากไวโอลิน พาร์ติตา หมายเลข 2 
 

ปัญหาที่พบ ในจุดนี้มี 2 ปัญหาคือ 
1. เสียงของแนวท านองล่างบอดและขาดความต่อเนื่องในช่วงที่มีการใช้เทคนิคเชื่อมเสียง 

เนื่องจากการเล่นเทคนิคเชื่อมเสียง บนสาย 4 หรือ สาย 5 ของกีตาร์ต้องระวังไม่ให้นิ้วไปสัมผัสสายที่
อยู่ข้างล่าง และการเล่นเทคนิคเชื่อมเสียงแบบต่อเนื่องท าให้การวางนิ้วมือพลาดจากต าแหน่ งที่
เหมาะสมต่อการเช่นเทคนิคเชื่อมเสียงครั้งต่อไป ท าให้เกิดอาการเสียงบอด ซึ่งสิ่งที่อันตรายที่สุดคือ
เสียงที่อาจจะบอดต่อเนื่องทั้งห้อง จุดที่เกิดปัญหานี้บ่อยที่สุดคือ จังหวะที่ 3 ของห้องที่ 59 ถึง จบ
ห้องที่ 60 ที่มีการเล่นเทคนิคเชื่อมเสียงต่อเนื่อง ดังภาพที ่13 
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ภาพที ่13 ภาพแสดงจุดที่มีเทคนิคเชื่อมเสยีงแบบต่อเนื่อง 
 

2. นิ้วที่ท าการเล่นเทคนิคเชื่อมเสียง บนแนวท านองล่างพลาดมาโดนสายที่ก าลังบรรเลง
แนวท านองบน เนื่องจากเทคนิคการเล่นเชื่อมเสียง คือการใช้นิ้วเกี่ยวสายลงมาตรงๆท าให้นิ้วไปสัมผัส
กับสายเส้นถัดไปข้างล่าง ซึ่งไม่ได้เป็นปัญหาถ้าไม่ใช่ท านองสอดประสาน 2 แนว เมื่อเสียงแนวบนถูก
บรรเลงบนสายที่อยู่ถัดจากสายที่ก าลังท าเทคนิคการเล่นเชื่อมเสียง จึงเกิดปัญหาเสียงหยุด ไม่ครบค่า
โน้ต ปัญหานี้มีอยุ่ 2 จุด ได้แก่จังหวะที่ 1 ของห้องที่ 60 (ภาพที่ 14) และ จังหวะที่ 1 ของห้องที่ 61 
(ภาพที่ 15) 

 

 
 

ภาพที ่14 ภาพจุดที่นิ้วพลาดไปสัมผัสสายเส้นที่อยู่ด้านล่าง ในห้องที ่60 
 

 
ภาพที ่15 ภาพจุดที่นิ้วพลาดไปสัมผัสสายเส้นที่อยู่ด้านล่าง ในห้องที ่61 

 
ในห้องที ่60 โน้ตตัว F บรรเลงบนสายที ่4 แล้วใช้นิ้ว 3 ท าการเล่นเทคนิคเชื่อมเสียงจาก 

F เป็น E ในขณะที่โน้ตตัว A ที่บรรเลงบนสายที่ 3 ยังไม่ครบค่าโน้ต ซึ่งถ้านิ้ว 3 เชื่อมเสียง ไปแล้ว
สัมผัสโดนสาย 3 เสียง A จะขาดความต่อเนื่องทันที และตัวอย่างถัดไป ในห้องที่ 61 โน้ตตัว D 
บรรเลงบนสายที่ 2 ด้วยนิ้ว 4 แล้วจึงท าเทคนิคเชื่อมเสียง ลงมาเป็น C ชาร์ปในขณะที่โน้ตตัว F 
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บรรเลงบนสายที่ 1 ซึ่งใน 2 กรณีที่กล่าวถึงนี้สาเหตุของปัญหาแบบเดียวกัน แต่ต้องใช้วิธีแก้ปัญหาที่
แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง 

วิธีแก้ปัญหา 
1. การแก้ปัญหาเสียงของแนวท านองล่างบอดและขาดความต่อเนื่องในช่วงที่มีการใช้

เทคนิค การเล่นเชื่อมเสียง ให้แยกซ้อมแนวท านองล่างออกจากแนวท านองบนเพื่อหาต าแหน่งการวาง
นิ้วที่เหมาะสม ในห้องที่ 57 กับ ห้องที่ 58 ใช้วิธีซ้อมซ้ า ๆ ตามปกติจะสามารถแก้ปัญหาเสียงบอดได้
ไม่ยาก แต่ห้องที่ 59 ถึงห้องที่  60 ตามที่ได้ยกตัวอย่างมานั้นใช้วิธีซ้อมเป็นคอร์ดแบบแท่ง ตาม
แบบฝึกหัดในภาพที่ 16 

 

 
 

ภาพที ่16 แสดงโน้ตห้องที่ 60 ที่ตัดเทคนคิเชื่อมเสียงออกไปแล้ว 
 

เมื่อฝึกซ้อมจนนิ้วสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วให้วางนิ้วเพิ่มดังนี้  
จังหวะที่ 3 ของห้องที่ 59 วางนิ้ว 2 บนตัว F วางนิ้ว 1 บนตัว E  
จังหวะที่ 1 ของห้องที่ 60 วางนิ้ว 1 บนตัว E ในจังหวะตก ยกน้ิว 1 ออกในจังหวะยก 
จังหวะที่ 2 ของห้องที่ 60 วางนิ้วเหมื่อนแบบฝึกหัดข้างต้น 
จังหวะที่ 3 ของห้องที่ 60 ยกน้ิว 2 จาก D ในจังหวะที่ 2 มาวางบนตัว G   

สรุปดังภาพที่ 14 โน้ตหัวเล็กหมายถึงโน้ตที่ต้องวางนิ้วเพิ่ม แต่จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงของเสียง 
กล่าวคือ ใน 2 แบบฝึกหัดจะเกิดเสียงเหมือนกันทุกประการแต่การวางนิ้วต่างกัน 

 

 
 

ภาพที ่17 ภาพแสดงโน้ตที่ต้องวางนิ้วเพ่ิมในห้องที่ 60 
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เหตุผลของการซ้อมด้วยคอร์ดแบบแท่งเพื่อให้จ าต าแหน่งการวางนิ้วทุกนิ้วอย่างเหมาะสมและน าไปสู่
การเตรียมนิ้วก่อนบรรเลงได้อย่างดี 

2. การแก้ปัญหานิ้วที่ท าการเล่นเทคนิคเชื่อมเสียง บนแนวท านองล่างพลาดมาโดน 
สายที่ก าลังบรรเลงแนวท านองบน วิธีแก้ในห้องที่ 60 เนื่องด้วยสายที่ 4 ของกีตาร์คลาสสิกท าจาก 
ใยไฟเบอร์พันด้วยลวดท าให้สายมีความความฝืด ดังนั้นเพียงแค่ยกนิ้วออกมาตรง ๆ ก็สามารถท าให้
เกิดเสียงจากเทคนิคการเชื่อมเสียง ได้โดยอาศัยความฝืดช่วยแต่ถ้าจะให้เสียงมีประสิทธิภาพมาก 
ขึ้นควรจะเกี่ยวนิ้วลงเล็กน้อย สรุปตรงจุดนี้ให้เปลี่ยนจากการเกี่ยวนิ้วลงมาตรง ๆ เป็นการยกนิ้วออก
จากสายและเกี่ยวลงมาแต่ไม่เท่ากับการเล่นเชื่อมเสียงปกติ  วิธีแก้ในห้องที่ 61 จะแตกต่างออกไป
เนื่องจากสายที่ 2 ของกีตาร์คลาสสิกเป็นเส้นเอ็นท าให้ไม่มีความฝืดการยกนิ้วออกเพียงอย่างเดียว 
จะท าให้เกิดเสียงที่เบาเกินไปไม่เหมาะสมกับการบรรเลง จุดนี้แก้โดยการปรับองศานิ้วมือให้สูงขึ้น
ปลายนิ้วมือ จะถูกกดต่ าลง เมื่อท าการเล่นเทคนิคเชื่อมเสียง บนสายที่ 2 องศานิ้วมือเมื่อเกี่ยวลงมา
จะไม่โดนสายที่ 1 ที่เลือกใช้วิธีนี้เนื่องจากปัญหาเกิดขึ้นบนสายที่ 1 กับ สายที่ 2 การปรับองศานิ้วมือ
ไม่มีผลต่อ การบรรเลงมากนัก ถ้าใช้วิธีนี้กับสายที่อยู่สูงกว่านี้อาจท าให้เกิดปัญหาฝ่ามือสัมผัสกับ 
คอกีตาร์ได ้

 
ปัญหาที ่2 ห้องที่ 85 – 86 การไล่สเกลขึ้นและลงในอัตราส่วนขเบ็ต 3 ชั้น 
ปัญหาที่พบ 
การไล่สเกลด้วยความเร็วท าให้เกิดปัญหาอาการเมื่อยล้าที่นิ้วมือ จุดที่ท าให้เกิดอาการ

เมื่อยล้าคือจังหวะที่ 3 ของห้องที่ 85 เพราะทางนิ้วที่ใช้การเคลื่อนที่ของนิ้ว 3 กับนิ้ว 4 ที่ติดกันมาก
เกินไป ดังภาพที ่18 

 

 
 

ภาพที ่18 โน้ตห้องที่ 85 ของเพลงชาโคนจากไวโอลิน พาร์ติตา หมายเลข 2 
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วิธีแก้ปัญหา 
วิธีแก้ปัญหาอาการล้าที่นิ้วมือในขณะบรรเลงห้องที่ 85 กับ ห้องที่ 86 ให้เปลี่ยนทางนิ้ว 

ใช้สายเปิดเข้ามาช่วยมากขึ้นเพื่อแบ่งเบาภาระของนิ้วมือซ้าย โดยใช้ทางน้ิวดังภาพที ่19 

 
 

ภาพที ่19 ทางน้ิวใหม่ของห้องที่ 85  
 

ข้อควรระวัง 
ควรระวังการไล่สเกลที่ผ่านสายเปิด เสียงสายเปิดจะยังคงค้างอยู่ช่วงเวลาหนึ่งจนกว่า

สายจะหยุดสั่นอาจท าให้เกิดเสียงซ้อนของสายเปิดขณะที่ก าลังไล่สเกลบนสายอื่นๆ ควรจะท าการ
หยุดสายทุกครั้งหลังจากดีดเสียงครบค่าของโน้ตแล้วโดยท ากับโน้ตทุกตัวไม่ใช่แค่เฉพาะสายเปิด  
เพื่อหลีกเลี่ยงการสับสนหรือระแวงว่าควรหยุดเสียงสายเปิดเมื่อไหร่ อีกทั้งช่วยท าให้เสียงโน้ตกระชับ
เท่ากันทุกตัว 

นอกจากเสียงซ้อนของสายเปิดแล้ว ควรคุมโทนเสียงให้สายเปิดกับสายปิดไม่ให้แตกต่าง
กันเกินไป โดยวิธีที่ง่ายที่สุดคือการดีดเสียงกระด้าง (sul ponticello)  
 

ปัญหาที ่3 ห้องที่ 89 – 120 การบรรเลงด้วยเทคนิคการเล่นกระจายคอร์ด  
ปัญหาที่พบ แบ่งออกเป็นปัญหาที่มือข้างขวาและปัญหาที่มือข้างซ้าย 
1. ปัญหาที่มือข้างขวา การเล่นเทคนิคกระจายคอร์ด ซ้ า ๆ เป็นเวลานานอาจท าให้การ

เล่นจังหวะไม่คงที่อันเนื่องมาจาก นิ้วอ่อนล้า นิ้วเกร็ง และนิ้วพันกัน สาเหตุน่าจะมาจากการที่นิ้วมือ
ขวาดีดสลับรูปแบบไปมาระหว่าง p i a i และ p i m i  เดิมทีนั้นการเลือกใช้ p i a i หรือ p i m i  
นั้นขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่างสายที่ต้องบรรเลง ถ้าสายมีระยะห่างจากกันมาก เช่น ต้องบรรเลงสาย
ที่ 4 กับ สายที่ 1 โดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้  i กับ a  ถ้าต้องบรรเลงสายที่ 1 กับสายที่ 2 โดยส่วนใหญ่
แล้วจะใช้นิ้ว i กับ m (ภาพที่ 20) แต่ส าหรับการบรรเลงด้วยความเรว็สูงอาจก็ปัญหาดังที่กล่าวมาได ้
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ภาพที ่20 ภาพเปรียบเทียบการใช้นิ้ว p i a i และ p i m i  
 

2. ถึงแม้มือข้างขวาจะดีดกระจายคอร์ด แต่มือข้างซ้ายคือการกดคอร์ดแบบแท่งและต้อง
เปลี่ยนไปคอร์ดอื่น ๆ ด้วยความรวดเร็ว ปัญหาที่พบคือเสียงบอดอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนคอร์ด 
ไม่ทันกับมือขวา และนิ้วที่ไม่เชื่อมต่อกันท าให้ต้องใช้นิ้วแบบกระโดดไปมาท าให้ความยาวโน้ตไม่ครบ
ตามส่วนจังหวะ โดยเฉพาะห้องที่ 101 ถึงห้องที่ 106 เป็นจุดที่นิ้วมีปัญหาไม่เช่ือมต่อกันมากที่สุด 

วิธีแก้ปัญหา 
1. การแก้ปัญหานิ้วมือข้างขวาอ่อนล้า เกร็ง และพันกันจากการดีดสลับรูปแบบไปมา  

ให้เลือกใช้เพียงรูปแบบเดียวเพื่อแก้ปัญหานิ้วพันกัน โดยแนะน าให้ใช้รูปแบบ p i a i เพราะการขยับ
นิ้ว a เข้ามาดีดใกล้นิ้ว i ท าได้ง่ายกว่าการขยับนิ้ว m ห่างออกไป และอาการอ่อนล้าและเกร็ง น่าจะ
เกิดจากการดีดรูปแบบ i m i เพราะพังผืดระหว่างนิ้ว i  กับนิ้ว m รั้งเอาไว้ พอขยับนิ้ว i พังผืดจะรั้ง
นิ้ว m พอขยับนิ้ว m พังผืดก็จะรั้งนิ้ว i เช่นกัน การที่พังผืดรั้งระหว่าง 2 นิ้ว ท าให้ต้องออกแรง
มากกว่าปกติเป็นสาเหตุของอาการ อ่อนล้า และเกร็ง โดยเมื่อเทียบกับคู่นิ้ว i กับนิ้ว a 2 นิ้วนี้สามารถ
เคลื่อนที่เป็นอิสระมากกว่า 

2. การแก้ปัญหาทางนิ้วกระโดดไปมาท าให้เสียงยาวไม่ครบอัตราส่วน ให้เปลี่ยนทางนิ้ว
ใหม่ในห้องที ่101 ถึงห้องที่ 106 ดังภาพที ่21 
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ภาพที ่21 ทางน้ิวใหม่เพื่อแกป้ัญหาที่เกิดจากการใช้นิ้ว p i m i 
 

ทางน้ิวใหม่นี้มขี้อจ ากัดตรงที่นิ้ว 1 ต้องเอื้อมไกลกว่าปกต ิจึงไม่เหมาะกับผู้ที่มีนิ้วมือสัน้หรือฝ่ามือเล็ก
เพราะอาจท าให้เกิดอาการปวดนิ้วมือได้ 

 
ปัญหาที ่4 ห้องที่ 201 – 208 เทคนิคการดีดนิ้ว p พร้อมกัน 2 สายขึ้นไป  
ปัญหาที่พบ  
ในห้องที่ 201 ถึงห้องที่ 208 แนวท านองเบสบรรเลงเป็นคู่เสียงที่ต้องใช้นิ้ว  p ดีด 

ควบสายลงไปให้เกิดเสียงพร้อมกัน  แต่ทางนิ้วของต้นฉบับบันทึกคู่ เสียงนี้แบบดีดข้ามสาย  
ซึ่งท าให้ไม่สามารถใช้นิ้ว p ดีดควบสายได้จ าเป็นต้องใช้เทคนิคการดีดคู่สายด้วยนิ้ว p พร้อมกับนิ้ว i 
แทน ซึ่งท าให้ลักษณะเสียงที่ออกมาแตกต่างกันมาก การดีดนิ้ว p ควบสายจะได้เสียงที่ดังหนักแน่น
แต่การดีดนิ้ว p พร้อมกับนิ้ว i ท าให้ได้เสียงที่เบาและบางกว่า ส่งผลให้น้ าหนักเสียงของแนวท านอง
หลักที่ด าเนินด้วยเสียงเบสขาดความสมดุล ดังจะยกตัวอย่างให้เห็นในภาพที่  19 (ตรงจุดที่ท า
สัญลักษณ์วงกลมคือการเปลี่ยนไปใช้ดีดด้วยนิ้ว p กับนิ้ว i) 
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ภาพที ่22 ภาพแสดงโน้ตที่ต้องใช้นิ้ว p ดีดพร้อมกัน 2 สาย ในห้องที ่201 – 208 
 

วิธีการแก้ปัญหา 
เนื่องด้วยทางนิ้วของต้นฉบับท าให้เกิดปัญหาเสียงไม่สมดุลอีกทั้งยังไม่ใช่ทางนิ้วที่ง่ายต่อ

การบรรเลงมากนักทางแก้คือเปลี่ยนไปใช้ทางนิ้วแบบใหม่ ซึ่งยากกว่าทางนิ้วต้นฉบับขึ้นไปอีกแต่ได้มา
ซึ่งเสียงที่สมดุลมากกว่า ทางนิ้วนี้เน้นแก้ปัญหาจุดที่มีการดีดคู่เสียงแบบข้ามสายที่ต้องใช้นิ้ว p กับนิ้ว 
i ในการเล่น ให้เป็นการดีดด้วยนิ้ว p แบบควบสายทั้งหมดโดยการเปลี่ยนโน้ตข้ามสายให้เป็นโน้ตสาย
ที่อยู่ติดกัน แต่นิ้ว 4 ต้องรับภาระหนักขึ้นเพราะต้องเอื้อมมากกว่าปกติ ทางนิ้วนี้เหมาะสมกับผู้ที่นิ้ว
ค่อนข้างยาว  
 การเปลี่ยนทางนิ้วใหม่มีดังน้ี (ภาพที่ 23)  

1. จุดที่ 1 ใช้นิ้ว 1 ทาบลงบนช่องที่ 5 ของสายที่ 6 กับสายที่ 5 ที่เป็นโน้ตตัว G และ D 
แทนการดีดสายที่ 6 กับสายที่ 4 จากนั้นโน้ตตัว B จากที่เคยใช้นิ้ว 1 กด บนสายที่ 3 ช่องที่ 4 ให้
เปลี่ยนไปใช้นิ้ว 4 กดสายที ่4 ช่องที่ 9 สุดท้ายโน้ตตัว F ชาร์ปใช้นิ้ว 2 กดสายที ่2 ช่องที่ 7 

2. จุดที่ 2 เปลี่ยนจากการเล่นโน้ตตัว A สายเปิดที่ 5 เป็นเล่นสายที่ 6 ช่องที่ 7 แทน 
โดยใช้นิ้ว 2 ในการกด โน้ตตัว E ยังคงใช้นิ้ว 3 กดค้างมาจากจังหวะก่อนหน้า ท าให้โน้ตตัว D ต้องใช้
น้ิว 4 ในการกด ส่วนโน้ตตัว E สูงใช้สายเปิดเช่นเดิม 

3. จุดที่ 3 นิ้ว 2 ยังคงอยู่ที่โน้ตตัว A เหมือนที่ใช้ในจุดที่ 2 จากนั้นให้เอื้อมนิ้ว 4 ไปกด
โน้ตตัว F ชาร์ปในสายที่ 5 ช่องที่ 9 ในจังหวะถัดไปให้เลื่อนทั้งนิ้ว 2 และนิ้ว 4 ขยับขึ้นไป 1 ช่อง  
เป็นโน้ตตัว A ชาร์ปกับ G 
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4. จุดที่ 4 เลื่อนนิ้ว 1 ที่กดโน้ตตัว C ชาร์ปในจังหวะก่อนหน้าสูงขึ้น 1 ช่อง เป็นโน้ต 
ตัว D สายที่ 3 ช่องที่ 7 เช่นเดียวกับโน้ตตัว B ต่ าที่ใช้นิ้ว 2 เลื่อนจากที่กดในจุดที่ 3 ให้สูงขึ้น 1 ช่อง 
ส่วนโน้ต 2 ตัวที่เหลือ โน้ตตัว F ชาร์ป และ B ให้ใช้นิ้ว 3 และนิ้ว 4 ตามล าดับ  

 

 
 

ภาพที ่23 ทางน้ิวใหม่ของห้องที่ 201 – 208 
 

ข้อแนะน า 
เทคนิคการใช้นิ้ว p ดีดควบสายไม่ใช่เทคนิคที่ยาก แต่หากผู้ใดประสบปัญหาดีดเทคนิคนี้

แล้วนิ้ว p ดีดไปโดนสายอื่นให้ลองใช้วิธีดีดพักสายเช่น ถ้าต้องดีดสายที่ 5 กับสายที่ 4 เมื่อดีดลงแล้ว
ให้นิ้ว p มาสัมผัสและค้างไว้บนสายที่ 3 หรือถ้าต้องดีดสายที่ 6 ไปจนถึงสายที่ 3 ให้นิ้ว p สัมผัสและ
ค้างไว้บนสายที่ 2 หลังจากดีดลงมาจาก 4 สายบน จะช่วยเรื่องความแม่นย าไม่ดีดโน้ตเกิน ส่วนผู้ที่
เล่นไม่ได้หรือไม่เคยเล่นเทคนิคนี้มาก่อนแนะน าให้ฝึกแบบฝึกหัด หมายเลข 11 ของเฮคเตอร์ วิลลา – 
โลโบส (Etude No.11 Hector Villa-Lobos) 
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บทเพลง ลา ซอร์ช ดู ลีซอง โอปุส 47 (La source du Lyson Op.47) บทประพันธ์โดย  
นโปเลียน คอสเต (Napoleon Coste) 

 
ปัญหาที่ 1 โน้ตห้องที่ 7 – 8 การกดคอร์ดค้างพร้อมกับบรรเลงแนวท านองหลักให้

ต่อเนื่อง (ภาพที่ 24) 
 

 

ภาพที่ 24 โน้ตห้องที่ 7 – 8 จากเพลงลาซอร์ช ดู ลีซอง โอปุส 47 
 

ปัญหาที่พบ 
การกดคอร์ด D ชาร์ปทบเจ็ดดิมินิชน์ (ห้องที่ 7 จังหวะที่ 4) แล้วเคลื่อนที่ไปกดคอร์ด E 

ไมเนอร์ (ห้องที่ 8 จังหวะที่ 1) โดยระหว่างนี้นิ้ว 4 ต้องเคลื่อนที่จากโน้ตตัว A สายที่ 1 ช่องที่ 5  
ไปโน้ตตัว B สายที่ 1 ช่องที่ 7 ทั้งที่นิ้วอื่น ๆ ยังต้องกดคอร์ด D ชาร์ปทบเจ็ดดิมินิชน์อยู่ ท าให้เกิดการ
ตึงรั้งของนิ้ว 4 แล้วนิ้ว 4 ต้องเคลื่อนที่กลับมากดโน้ตตัว E สายที่ 2 ช่องที่ 5 ในคอร์ด E ไมเนอร์  
ในจุดนี้จะพบปัญหาเสียงขาดความต่อเนื่องหรือเกิดอาการเสียงบอด อันเนื่องมาจากนิ้ว 4 กลับมากด
โน้ตตัว E ไม่ทัน 

วิธีแก้ปัญหา 
ในจุดนี้ไม่สามารถใช้ทางนิ้วทดแทนต้นฉบับได้เนื่องจากทางนิ้วที่ใช้กดทั้งคอร์ด D  

ชาร์ปทบเจ็ดดิมินิชน์และคอร์ด E ไมเนอร์นั้นเป็นการกดคอร์ดพื้นฐานที่นักกีตาร์ทุกคนสามารถกดได้ 
เพียงแต่การเคลื่อนที่ระหว่าง 2 คอร์ดนี้โดยมีโน้ตตัว B ขั้นกลางท าให้เกิดปัญหา จึงได้ใช้วิธีแก้ปัญหา
โดยฝึกการเคลื่อนที่ของนิ้ว 4 โดยแบ่งเป็นขั้นตอนการฝึกซ้อมดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1 ฝึกนิ้ว 4 ให้เคลื่อนที่จากสายที่ 1 ช่องที่ 5 ไปช่องที่ 7 แล้วกลับมาช่องที่ 5 
โดยที่นิ้วอื่น ๆ ยังคงกดคอร์ดค้างไว้ ให้ฝึกตามภาพที่ 25 จนนิ้ว 4 สามารถเคลื่อนที่ได้โดยไม่ผิดพลาด 
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ภาพที่ 25 ภาพโน้ตขั้นตอนที่ 1 ส าหรับฝกึซ้อมการเคลือ่นที่ของนิ้ว 4  
 

ขั้นตอนที่ 2 ฝึกซ้อมคล้ายขั้นตอนที่ 1 แต่เปลี่ยนการเคลื่อนที่ของน้ิว 4 จากการเคลื่อนที่
ไปมาบนสายที่ 1 เป็นการเคลื่อนที่ไปยังโน้ตตัว E สายที่ 2 ช่องที่ 5 ด้วย ดังภาพที่ 26 

 

 

ภาพที ่26 ภาพโน้ตขั้นตอนที่ 2 ส าหรับฝกึซ้อมการเคลือ่นที่ของนิ้ว 4  
 

การฝึกซ้อมขั้นตอนที่ 2 นี้ให้ควบคุมการเคลื่อนที่ของนิ้ว 4 จากโน้ตตัว B สายที่ 1 ไปโน้ตตัว E  
สายที่ 2 โดยอย่าให้นิ้ว 4 ยกออกจากโน้ตตัว B มากดโน้ตตัว E โดยตรง ให้ขยับปลายนิ้ว 4 จาก 
โน้ตตัว B ขึ้นสัมผัสบนสายที่ 2 ก่อน จากนั้นให้นิ้ว 4 เคลื่อนที่จากช่องที่ 7 มาช่องที่ 5 โดยไม่ยกนิ้ว
ออกจากสาย 

ขั้นตอนที่ 3 ให้ซ้อมตามโน้ตต้นฉบับโดยใช้หลักการเคลื่อนที่ของนิ้ว 4 ดังที่ซ้อมมาใน
ขั้นตอนที่ 2 คือขยับปลายนิ้วสัมผัสบนสายที่ 2 แล้วเลื่อนนิ้วจากช่องที่ 7 มาช่องที่ 5 ท าให้ในจังหวะ
ที่กดคอร์ด E ไมเนอร์ นิ้ว 4 จะเป็นนิ้วแรกที่เคลื่อนที่มากดโน้ตในจังหวะนี้ซึ่งก็คือโน้ตตัว E ดังนั้นนิ้ว 
4 จึงเป็นนิ้วหลักให้นิ้วอื่น ๆ เคลื่อนที่ตามมากดคอร์ดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

การฝึกซ้อม 3 ขั้นตอนดังกล่าวท าให้การเคลื่อนที่ระหว่างคอร์ด D ชาร์ปทบเจ็ด 
ดิมินิชน์ไปคอร์ด E ไมเนอร์มีประสิทธิ์ภาพมากขึ้น โดยฝึกให้นิ้ว 4 เคลื่อนที่ได้แม่นย าขึ้นและท าให้นิ้ว 
4 สามารถเป็นนิ้วหลักในการกดคอร์ด E ไมเนอร์ได้ ซึ่งความส าคัญของการวางนิ้วหลักคือนิ้วอื่น ๆ 
สามารถวางลงบนโน้ตได้อย่างแม่นย ามากขึ้นเพราะมีนิ้วที่เป็นหลักกดน าทางให้ก่อน 
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ปัญหาที่ 2 การด้น (ad libitum) ในห้องที่ 40  
ปัญหาที่พบ 
นิ้วมือขวาดีดผิดสายบ่อยครั้งและท าให้ความเร็วในการดีดลดลง เนื่องมาจากช่วงการด้น

น้ีเป็นการไล่สเกลขาลงโดยท าการดีดจากสายเสียงสูงท่ีสดุคือสายท่ี 1 ไล่ลงไปยังสายเสียงต าลงคือสาย
ที่ 2 และสายที่ 3 ตามล าดับ หลักการใช้นิ้วมือขวาดีดสเกลตามหลักพื้นฐานแล้วต้องใช้นิ้วดีดสลับกัน
ไม่มีการใช้นิ้วซ้ าเป็นอันขาด ยกตัวอย่างเช่นใช้นิ้ว i m i m ในการดีดโน้ต 4 ตัวเป็นวิธีที่ถูก ส่วนการ
ใช้นิ้ว i i i i ดีดโน้ต 4 ตัวเป็นวิธีที่ผิด เป็นต้น ปัญหาของช่วง ad libitum นี้คือทางนิ้วของมือขวาที่ดีด
สลับนิ้ว i กับ m เมื่อถึงจุดที่ต้องเปลี่ยนสายแต่นิ้วที่ก าลังจะดีดสายถัดไปนั้นเป็นนิ้ว m ซึ่งตามสรีระ
การวางมือขวาของกีตาร์คลาสสิกนิ้ว m เป็นนิ้วที่อยู่ต ากว่านิ้ว i แต่ต้องเอื้อมมาดีดสายที่อยู่สูงขึ้น  
ท าให้นิ้ว m ดีดไม่โดนสายหรือดีดผิดสาย โดยปกติแล้ววิธีแก้ปัญหาคือให้เริ่มดีดนิ้ว m แทนการเริ่ม
ดีดด้วยนิ้ว i ท าให้จุดที่ต้องใช้นิ้ว m ดีดเปลี่ยนสายกลายเป็นนิ้ว i แทน แต่ทางนิ้วมือขวาและการ 
ใส่เทคนิคเชื่อมสายของต้นฉบับไม่เอื้ออ านวยต่อการแก้ปัญหาด้ วยวิธีนี้เท่าไรนัก ในภาพที่ 27  
เป็นโน้ตต้นฉบับ 

 

 

ภาพที่ 27 โน้ตห้องที่ 40 จากเพลงลาซอร์ช ดู ลีซอง 
  

วิธีแก้ปัญหา 
เปลี่ยนจุดที่ท าการใส่เทคนิคเชื่อมเสียงใหม่และให้เริ่มดีดจากนิ้ว m โดยทางนิ้วใหม่ของ

มือขวาเป็นดังภาพที่ 28 
 

 

ภาพที่ 28 ภาพแสดงทางนิ้วใหม่ของห้องที่ 40 จากเพลงลาซอร์ช ดู ลีซอง 
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การเปลี่ยนจุดที่ท าการใส่การเล่นเทคนิคเชื่อมเสียง ใหม่ช่วยให้การดีดสลับนิ้ว m กับ 
นิ้ว i ลงตัวมากกว่าโดยเฉพาะจุดที่ต้นฉบับเขียนไว้ให้เชื่อมเสียงโน้ต 3 ตัว (ในวงกลมภาพที่ 24) 
เปลี่ยนมาเป็นการเชื่อมเสียงโน้ตแค่ 2 ตัว ท าให้ความถี่การดีดของนิ้ว m และนิ้ว i คงที่มากขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 
การด้นสดช่วงนี้ไม่ควรเล่นตรงจังหวะเกินไป ให้โน้ตตัวแรกยาวกว่าปกติเล็กน้อยแล้วรวบ

จังหวะไปจนถึงโน้ตตัวที่สูงที่สุดของประโยค จากนั้นค้างไว้เหมือนท าการชั่วครู่  แล้วจึงค่อย ๆ เร่ง
ความเร็วขึ้นจนจบโน้ตตัวสุดท้ายของช่วงด้นซึ่งวิธีการบรรเลงเช่นนี้ให้ใช้กับทุก ๆ การด้นที่มีในเพลง 
เพื่อให้ได้ส าเนียงแบบเดียวกัน 
 

ปัญหาที่ 3 ทางนิ้วห้อง 109 – 113 มือซ้ายต้องเคลื่อนที่ด้วยความเร็วในระยะทาง 
ที่ไกลเกินไป 

ปัญหาที่พบ 
ในห้องที่109 โน้ตตัว G ชาร์ปจังหวะที่ 1 ใช้นิ้ว 1 กดลงบนสายที่ 3 ช่องที่ 1 จากนั้นนิ้ว 

1 ต้องเคลื่อนที่ด้วยความรวดเร็วมากดโน้ตตัว E สายที่ 3 ช่องที่ 9 หรือกล่าวได้ว่าเป็นการเคลื่อนที่
จาก position ที่ 1 ไป position ที่ 9 ซึ่งเป็นระยะทางที่ค่อนข้างไกลส าหรับการบรรเลงเพลงด้วย
ความเร็ว จากนั้นต าแหน่งนิ้วมือข้างซ้ายยังคงบรรเลงอยู่ใน position ที่ 9 ตรงจุดนี้ไม่ยากมากนัก
เพร าะ เป็ นก า ร เ คลื่ อ นที่ ขั้ น พื้ น ฐ านที่ นั ก กี ต า ร์ ค ล าสสิ กทุ กคนสามารถท าปฏิ บั ติ ไ ด้   
แต่ปัญหาคือในห้องที่ 111 นิ้ว 1 ต้องเคลื่อนที่กลับไป  position ที่ 1 แล้วเคลื่อนที่มา positon  
ที่ 9 อีกครั้ง (ภาพที่ 29)  

 

 
 
ภาพที่ 29 โน้ตห้องที่ 109 – 113 จากเพลงลาซอร์ช ดู ลซีอง 
 
ตรงจุดนี้แบ่งออกเป็น 2 กรณี 

1. กรณีที่ใช้นิ้วชี้กดบนสายที่ 3 ค้างไว้ขณะเคลื่อนที่เพราะไม่ว่าจะเป็น position ที่ 1 
หรือ position ที่ 9 สายที่ 3 ต้องใช้นิ้ว 1 ในการกด การบรรเลงด้วยวิธีนี้ท าให้นิ้วเคลื่อนที่ได้เร็ว 
และแม่นย าแต่ท าให้เกิดเสียงรูดสายเน่ืองจากนิ้ว 1 ต้องเคลื่อนที่ในระยะทางที่ไกลขณะที่สายก าลังสั่น 



46 

และนิ้วมือขวาไม่สามารถหยุดการสั่นของสายได้ทันเนื่องจากเป็นการบรรเลงด้วยความเร็ว สรุปกรณีนี้
จะท าให้เกิดเสียงเหมือนเทคนิคการสไลด์เสียง 

2. กรณีที่ยกนิ้วชี้ออกจากสายที่ การบรรเลงด้วยวิธีนี้ท าให้ได้เสียงที่ดีกว่าเพราะไม่ท าให้
เกิดเสียงรูดสายแต่จะประสบปัญหาความแม่นย าที่ต่ าลง และปฏิกิริยาร่างกายอาจท าให้มือข้างขวาดีด
กระแทกเนื่องจากมือข้างซ้ายพยายามที่จะตะครุบสาย 

วิธีแก้ปัญหา  
ใช้วิธีการเปลี่ยนทางน้ิวจังหวะที่ 1 ห้องที่ 111 และจังหวะที่ 1 ห้องที่ 113 จากการใช้นิ้ว 

1 กดโน้ตตัว G ชาร์ปสายที่ 3 ช่องที่ 1 เป็นการใช้นิ้ว 2 กดโน้ตตัว G ชาร์ปสาย 5 ช่องที่ 11 แทน 
ส่วนโน้ตตัว E ทั้ง 2 ตัวยังคงใช้สายเปิดเช่นเดิม ซึ่งวิธีการนี้ท าให้มือไม่เคลื่อนที่ข้าม position ไปไกล
มากนัก 

ข้อควรระวัง 
การดีดโน้ตตัว G ชาร์ปสายที่ 5 ช่องที่ 11 มือขวาต้องใช้นิ้ว i ในการดีด ซึ่งการใช้นิ้ว i 

ขึ้นมาดีดสายที่ 5 นั้นไม่เป็นธรรมชาติของการดีดกีตาร์คลาสสิก จึงจ าเป็นต้องซ้อมการเคลื่อนที่จุดนี้
ให้ช านาญมิเช่นน้ันอาจเกิดอาการดีดไม่โดนสายได ้

 
ปัญหาที่ 4 การเปลี่ยนความเร็วของเพลงในห้องที่ 117 – 124  
แนะน าการบรรเลง 
ในจุดนี้ไม่มีปัญหาด้านเทคนิคการบรรเลงแต่ลักษณะของแนวท านองเมื่อบรรเลงออกมา 

ไม่เหมาะกับความเร็วระดับ allegretto และเมื่อดูภาพรวมของทั้งท่อน ช่วงห้องที่ 117 ถึงห้องที่  
124 เป็นจุดเชื่อมระหว่าง Section B ไป Section A2 การบรรเลงด้วยความเร็วที่ช้าลงท าให้ 
บทเพลงฟังแล้วลงตัวมากกว่า (ภาพที่ 30) 

 

 
 

ภาพที่ 30 โน้ตห้องที่ 117 – 124 จากเพลงลาซอร์ช ดู ลซีอง 
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ปัญหาที่ 5 โน้ตตัว D ต่ าส าหรับบรรเลงด้วยกีตาร์ 7 สาย 
ปัญหาที่พบ 
เดิมทีบทเพลงนี้ประพันธ์ขึ้นส าหรับกีตาร์ 7 สาย แต่โน้ตที่ต้องบรรเลงด้วยสายที่ 7  

ปรากฏขึ้นแค่จุดเดียว คือห้องที่ 122 เท่านั้น ดังภาพที่ 31 ท าให้สามารถน ากีตาร์ 6 สายปกติมา
บรรเลงได้แต่ต้องท าการปรับโน้ตเล็กน้อย แต่หากบรรเลงด้วยกีตาร์ 7 สาย โน้ตตัว D ให้บรรเลงด้วย
สายเปิดสายที่ 7  

 

 

ภาพที ่31 ภาพแสดงโน้ตตัว D ต่ าในเพลงลาซอร์ช ดู ลซีอง 
 

วิธีแก้ปัญหา 
ในจุดนี้ควรแก้ปัญหาด้วยการปรับโน้ตไม่ควรใช้วิธีตัดโน้ตออกไปเพราะจะท าให้เสียงที่ 

ท าหน้าที่เบสหายไป โดยการปรับโน้ตสามารถท าได้ 2 แบบ คือ 
1. เปลี่ยนโน้ตตัว D เป็นโน้ตตัว A สายเปิดสายที่ 5 (ภาพที่ 32) 

 

 

ภาพที่ 32 ภาพแสดงการใช้โน้ตตัว A แทนโน้ตตัว D ต่ า 
 

การใช้วิธีนี้จะท าให้ห้องที่ 122 เป็นคอร์ด D พลิกกลับขั้นที่ 2 จากการที่ห้อง 117 เป็นต้นมาเบสโน้ต
ตัว A ท าหน้าที่เป็นเบสมาโดยตลอดท าให้ในห้อง 122 ใช้เบสเป็นโน้ตตัว A ได้โดยไม่รู้สึกว่าเสียง
แปลก และในห้องถัดไป เบสเป็นโน้ตตัว E จากนั้นกลับมา A เป็นอันจบประโยคเพลง โดยการเดิน
ท านองเบสเป็นดังนี้ (ภาพที่ 33) 
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ภาพที่ 33 ภาพแสดงโน้ตแนวเบสที่เปลี่ยนไปใช้โน้ตตัว A แทนโน้ตตัว D ต่ า 

 
2. เปลี่ยน octave โน้ตตัว D เป็นสายที่ 5 ช่องที่ 5  (ภาพที่ 34) 

 

 

ภาพที่ 34 ภาพแสดงการใช้โน้ตตัว D สูงแทนโน้ตตัว D ต่ า  
 
การใช้วิธีนี้ท าให้คอร์ด D ในห้องที่ 122 เป็นต าแหน่งรูท (root position) เช่นเดียวกับต้นฉบับแต่จะ
ได้เสียงเบสที่สูงขึน้ 1 ช่วงคูแปดโดยการเดินท านองเบสเป็นดังนี้ (ภาพที่ 35) 

 

 

ภาพที ่35 ภาพแสดงโน้ตแนวเบสที่เปลี่ยนไปใช้โน้ตตัว D สูงแทนโน้ตตัว D ต่ า 
 

ปัญหาที่ 6 การใช้เทคนิคทาบด้วยโคนนิ้ว (Hint bar) ของนิ้วข้างมือซ้ายในห้องที่ 
144 – 145  

ปัญหาที่พบ  
เนื่องจากในห้องที่ 144 มือซ้ายกดคอร์ดทาบ (Bar chord) แล้วดีดลงการะจายคอร์ด  

ต่อด้วยการดีดเป็นบันไดเสียงไล่ลงมาในห้องที่ 145 ซึ่งนิ้วที่ต้องท างานหนักคือนิ้ว 1 เพราะการกด
คอร์ดทาบคือการที่นิ้ว 1 วางพาดลงบนคอกีตาร์ มีตั้งแต่ทาบ 2 สายไปจน 6 สาย โดยในจุดนี้เป็นการ
ทาบ 6 สาย ดังนั้นปลายนิ้ว 1 จะอยู่บนสายที่ 6 และโคนนิ้วจะวางบนสายที่ 1  จากนั้นในห้องที่ 145 
ปลายนิ้ว 1 ต้องเคลื่อนที่มากดบนสายที่ 1 ด้วยความรวดเร็ว ท าให้เกิดอาการกดผิดสายหรือท าให้
จังหวะช้าลงได้  
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การกดคอร์ดทาบเริ่มที่โน้ตเบสตัว B เขบ็ต 2 ชั้นสิ้นสุดที่โน้ตตัว B สูงตัวสุดท้ายของห้อง
โดยเป็นการทาบบนช่องที่ 7 ด้วยนิ้ว 1 และในห้องถัดมาต าแหน่งนิ้วชี้ต้องเคลื่อนมากดโน้ตตัว D  
ชาร์ปสายที่ 1 ช่องที่ 11 โดยที่ไม่สามารถใช้นิ้วอื่นแทนได้เนื่องจากโน้ตตัว F ชาร์ป ถัดมาต้องกดลง
บนช่องที่ 14 ด้วยนิ้ว 4 ท าให้ต าแหน่งมือซ้ายอยู่ใน position ที่ 11 จึงเหมาะสมที่สุด (ภาพที่ 36)  

 

 
 

ภาพที่ 36 โน้ตที่ใช้เทคนิค hint bar จากเพลงลาซอร์ช ดู ลีซอง โอปุส 47 (2) 
 

วิธีแก้ปัญหา 
การเคลื่อนที่ของปลายนิ้ว 1 จากสายที่ 6 มาสายที่ 1 ซ้ ายังเปลี่ยนช่องที่กดท าให้เกิด

ปัญหา จุดนี้วิธีแก้ปัญหาคือไม่เคลื่อนปลายนิ้ว 1 มากดสายที่ 1 แต่ใช้โคนของนิ้ว 1 ซึ่งวางทาบอยู่บน
สายที่ 1 อยู่แล้ว เคลื่อนที่ไปยังช่องที่ 11 โดยยกปลายนิ้วออกแต่ยังคงให้โคนนิ้วสัมผัสอยู่บนสายขณะ
เคลื่อนที่ เทคนิคนี้เรียกว่า การ hint bar 

ขั้นตอนปฏิบัติเทคนิคการทาบด้วยโคนนิ้ว ในห้องที่ 144 – 145  
ขั้นตอนที่ 1 เริ่มจากใช้นิ้ว 1 ทาบบนช่องที่ 7 นิ้ว 2 3 และ 4 วางลงบนช่องตามที่โน้ตเพลงบันทึกไว้ 
ขั้นตอนที่ 2 ยกนิ้ว 2 และนิ้ว 3 ออกพร้อมกับปลายน้ิว 1 โดยที่ให้โคนนิ้ว 1 ยังกดบนสาย 
ขั้นตอนที่ 3 ใช้โคนนิ้ว 1 เคลื่อนที่จากช่องที่ 7 ไปช่องที่ 11 
ขั้นตอนที่ 4 ดีดไล่บันไดเสียงโดยที่ให้โคนนิ้ว 1 กดค้างไว้บนช่องที่ 11 จนกว่าจะมีการเคลื่อนที่ไป 
position อื่น 

เทคนิคการทาบด้วยโคนนิ้วนี้ถูกน ามาใช้โดยนักกีตาร์คลาสสิกที่มีชื่อเสียงเช่น เดนิส  
อาซาเบจิก (Denis Azabagic, 1972) และ เกเบรียล เบียนโก (Gabriel Bianco, 1988) เป็นต้น 
 

ปัญหาที่ 7 ต าแหน่งการดีดโน้ตจากเทคนิคฮาร์โมนิค ในห้องที่ 156 – 157  
แนะน าการบรรเลง 
เทคนิคฮาร์โมนิคเป็นเทคนิคที่ไม่ยากส าหรับนักกีตาร์คลาสสิกท าให้ไม่มีปัญหาใน 

การฝึกซ้อม แต่การอ่านและหาต าแหน่งของช่องที่กดเป็นปัญหาส าหรับนักกีตาร์หลายๆคน เนื่องจาก
โน้ตต้นฉบับบันทึกเสียงคอนเสิร์ตพิทช์ (concert pitch) ของกีตาร์คลาสสิกไม่ใช่ต าแหน่งที่กด  
เพราะเสียงจากการฮาร์โมนิคขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของสายเช่นท าฮาร์โมนิคที่กึ่งกลางของสายหรือ 1/2 
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ท าให้เกิดเสียงคู่ 8 หรือการท าฮาร์โมนิคที่ช่องที่ 5 หรือ 1/4  ของสายท าให้เกิดเสียงคู่ 15 โดยที่โน้ต
ปกติกับโน้ตฮาร์โมนิคเป็นคนละเสียงกัน เป็นต้น  

จากที่กล่าวมาข้างต้นจึงได้เขียนแนะน าต าแหน่งการดีดโน้ตจากเทคนิคฮาร์โมนิคเพื่อให้
ง่ายแก่การน าไปเป็นแนวทางการแกะโน้ตฮาร์โมนิค โดยท าเป็นรูปภาพเปรียบเทียบระหว่างโน้ต
ต้นฉบับกับโน้ตบันทึกใหม่ตามต าแหน่งช่องที่ท าการฮาร์โมนิค พร้อมค าอธิบาย ดังนี ้

1. โน้ตต้นฉบับ (ภาพที่ 37) 

 
 

ภาพที ่37 โน้ตต้นฉบับช่วง Harmonic จากเพลงลาซอร์ช ดู ลีซอง 
 

2. โน้ตบันทึกใหม่ (ภาพที่ 38)  

 
 

ภาพที่ 38 โน้ตบันทึกใหม่ช่วง Harmonic จากเพลงลาซอร์ช ดู ลีซอง 
 

วิธีอ่านโน้ตที่บันทึกใหม่ ให้ดีดโน้นตามที่บันทึกโดยใช้สายที่ก าหนดให้เท่านั้นยกตัวอย่าง
เช่น โน้ตที่บันทึกเป็น C ชาร์ปสายที่ 6 ให้ท าฮาร์โมนิคบนสายที่ 6 ที่โน้ตตัว C ชาร์ป ซึ่งคือช่องที่ 9 
จะท าให้ได้เสียงโน้ตตัว G ชาร์ปตามต้นฉบับ เป็นต้น 
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บทเพลง รอสซิเนียนา หมายเลข 4 โอปุส 122 (Rossiniana No.4 Op.122) บทประพันธ์โดย  
เมาโร จูเลียนี (Mauro Giuliani) 
 

ปัญหาที ่1 ทางนิ้วห้องที่ 35 – 42 ในท่อน Allegro maestoso 
แนะน าทางนิ้วในการบรรเลง 
ในจุดนี้เป็นจุดเชื่อมระหว่างท่อน Allrgro maestoso กับท่อน Andante โดยมีลักษณะ

เป็นการเล่นคอร์ดแบบแท่งซ้ า ๆ เพื่อส่งไปท่อนถัดไป โดยการย้ าคอร์ดนี้ทางเดินคอร์ดจะค่อยๆ
เปลี่ยนไปและสูงขึ้นเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นทางนิ้วของจุดนี้จ าเป็นต้องเตรียมการไว้ตั้งแต่เริ่ม 
คือห้องที่ 35 ไปจนถึงห้องที่ 42 ซึ่งเป็นการเตรียมทางนิ้วที่ค่อนข้างยาวจึงได้แนะน าทางนิ้วดังนี้  
ภาพที ่39  
 

 
 

ภาพที ่39 โน้ตห้องที่ 35 – 42 จากเพลงรอสซิเนียนา หมายเลข 4 โอปุส 122 
 

การใช้ทางนิ้วที่ยกตัวอย่างไว้ด้านบนช่วยในเรื่องการเคลื่อนที่ของนิ้วที่ไหลลื่นเชื่อมต่อกันไม่มีการ
กระโดดของนิ้วมือข้างซ้าย ทุกช่วงของการเปลี่ยนคอร์ดจะมีนิ้วสัมผัสอยู่บนสายตลอดเวลา 
 

ปัญหาที ่2 ทางนิ้วของช่วงดน้ (ad libitum) ห้องที่ 85 ในท่อน Andante 
ปัญหาที่พบ 
โน้ตต้นฉบับไม่ได้บันทึกทางนิ้วไว้บวกกับการทีต้องบรรเลงด้วยความเร็วท าให้ในจุดนี้เกิด

ข้อผิดพลาดได้ง่าย ที่พบบ่อยที่สุดคือความเร็วในการบรรเลงไม่คงที่โดยจะช้าลงช่วงท้ายของประโยค
อันเนื่องมาจากนิ้วมือข้างขวาต้องดีดด้วยความเร็วต่อเนื่องกันจนเกิดอาการล้า อีกปัญหาที่พบบ่อย 
คือความยาวของเสียงไม่เชื่อมต่อกันกล่างคือแทนที่เสียงจะออกมาในลักษณะเสียงยาว  (legato)  
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กลับกลายเป็นเสียงขาด (staccato) แทน โดยมีสาเหตุอันเนื่องมาจากการที่นิ้วมือทั้งสองข้างท างาน
ไม่สัมพันธ์กัน  

วิธีแก้ปัญหา  
แก้ปัญหาโดยใช้เทคนิคการเชื่อมเสียงเข้ามาช่วย ซึ่งจะท าให้ความถี่ในการดีดของนิ้วมือ

ข้างขวาลดลงส่งผลให้การควบคุมจังหวะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในส่วนของการไม่สัมพันธ์กันของมือ
ทั้งสองข้างจนเสียงขาดนั้น การใส่เทคนิคเชื่อมเสียง เข้ามาช่วยท าให้เสียงยาวมากขึ้นเพราะการที่มือ
ขวาดีดหนึ่งครั้งแต่มือซ้ายเกี่ยวสายท าให้เกิดการเปลี่ยนเสียงนั้นจะท าให้ไม่มีรอยต่อระหว่างการ
เปลี่ยนเสียงนั้น ๆ 

การใส่เทคนิคการเชื่อมเสียงในจุดที่กล่าวมานี้สามารถใส่ตามความถนัดของแต่ละบุคคล 
ได้เลย โดยให้ค านึงถึงการเคลื่อนที่ของนิ้วมือทั้งสองข้างเป็นหลัก ไม่ใส่เทคนิคเชื่อมเสียงในจุดที่จะท า
ให้นิ้วมือซ้ายและนิ้วมือขวาเล่นยากจนเกินไป จากนั้นให้ค านึงถึงเสียงของประโยคเพลงส าคัญ
รองลงมา  

ตัวอย่างดังต่อไปน้ีคือการใส่เทคนิคเชื่อมเสียง ที่ใช้ในวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี (ภาพที่ 40) 
 

 

ภาพที ่40 ภาพแสดงการใส่เทคนิคเช่ือมเสยีง ในห้องที ่85  
 

ปัญหาที ่3 การเลน่เทคนิคเชื่อมเสียง ห้องที่ 122 – 123 ในท่อน Andante 
ปัญหาที่พบ แยกออกเป็น 2 ส่วน คือ 
1. มีอาการเกร็งที่นิ้วมือข้างซ้ายท าให้ความเร็วในการบรรเลงลดลงจนบางครั้งอาจท าให้

เกิดเสียงบอดเนื่องจากจังหวะการบรรเลงของนิ้วมือทั้งสองข้างไม่สัมพันธ์กัน  สาเหตุของการเกร็ง 
มาจากการเคลื่อนที่ไปมาบนสายด้วยความเร็วพร้อมกับการเล่นเทคนิคเชื่อมเสียง ท าให้ต้องออกแรง
มากเป็นสองเท่า 

2. เกิดปัญหาในเรื่องการจ าโน้ตที่ต้องบรรเลง เพราะการเคลื่อนที่ของโน้ตค่อนข้างสับสน
จากการที่มีเครื่องหมายแปลงเสียง (accidental note) หลายตัวในจุดนี้ ดังภาพที ่41 
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ภาพที ่41 โน้ตห้องที่ 122 – 123 จากเพลงรอสซิเนียนา หมายเลข 4 โอปุส 122 
 

วิธีแก้ปัญหา 
ขั้นแรกให้ตัดการดีดคอร์ดแบบแท่งกับโน้ตที่เป็นพาสซิงโน้ตออกจนเหลือแต่โน้ตในคอร์ด 

เช่นในห้องที่ 122 ตัดโน้ตตัว F ดับเบิลชาร์ป A ชาร์ป และ C ชาร์ปออก ให้เหลือแค่ G ชาร์ป B และ 
D ถึงจุดนี้เราจะเริ่มมองโครงสร้างคอร์ดออกว่าคือคอร์ด E7 จากนั้นซ้อมโน้ตดังกล่าวโดยใช้นิ้ว 1  
ในการกดและเคลื่อนไปมาโดยไม่ยกนิ้วออกจากสาย ซึ่งจะคล้ายกับเทคนิคการสไลด์เพียงแต่อย่าให้
เกิดเสียงสไลด์บนสาย ดังภาพที ่42 
 

 
 

ภาพที ่42 ภาพแสดงโน้ตห้องที ่122 – 123 โดยที่ตัดโน้ตนอกคอร์ดออก 
 

เมื่อช านาญในการเคลื่อนที่ด้วยนิ้ว 1 แล้ว ให้เปลี่ยนจากการใช้นิ้ว 1 เป็นนิ้ว 2 แทน  
แต่ยังคงให้นิ้ว 1 สัมผัสอยู่บนสายในช่องก่อนหน้านิ้ว 2 หนึ่งช่อง ยกตัวอย่าง ในขณะที่นิ้ว 2 ต้อง
เคลื่อนที่ผ่านโน้ต 3 ตัวได้แก่ G ชาร์ป B และ D ในห้องที่ 122 ให้นิ้ว 1 เคลื่อนที่บนโน้ต F ดับเบิล
ชาร์ป A ชาร์ป และ C ชาร์ปตามล าดับ สรุปคือใช้สองนิ้วกดลงบนสายพร้อมกันแต่เสียงจะเกิดจาก
การกดจากนิ้ว 2 ส่วนนิ้ว 1 ท าหน้าที่เป็นหลักในการเคลื่อนที่ 
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จากนั้นให้ซ้อมเหมือนโน้ตต้นฉบับโดยใส่การเล่นคอร์ดแบบแท่งและเทคนิคเชื่อมเสียง
เข้าไปด้วย โดยยังคงให้นิ้ว 1 เป็นนิ้วหลักในการเคลื่อนที่และให้นิ้ว 1 สัมผัสบนสายตลอดเวลาจะยก
ออกแค่ตอนเล่นคอร์ดแบบแท่งเท่านั้น เมื่อนิ้ว 1 เป็นหลัก นิ้ว 2 จะสามารถท าเทคนิคการเชื่อมเสียง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

สรุปการแก้ปัญหาของทั้ง 2 ส่วน 
1. การใช้นิ้ว 1 เคลื่อนที่แบบสไลด์เป็นหลักให้นิ้ว 2 ที่ต้องปฏิบัติเทคนิคการเชื่อมเสียง

ท าให้เกิดการผ่อนแรงของทั้ง 2 นิ้ว เรื่องความเร็วและการเคลื่อนที่ น้ิว 1 รับหน้าที่ในส่วนนี้ ส่วนการ
เล่นเทคนิคเชื่อมเสียงเป็นหน้าที่ของนิ้ว 2  

2. การตัดพาสซิงโน้ตออกแล้วใช้นิ้ว 1 ซ้อมการเคลื่อนที่ท าให้สามารถจ าโน้ตได้ดีมากขึ้น
เพราะแค่จ าคอร์ดได้ก็สามารถสะกดโน้ตในคอร์ดที่อยู่บนสาย 1 ของกีตาร์คลาสสิกได้อย่างง่ายดาย 

 
ปัญหาที่  4 การเล่นโน้ตคู่แปด (Octave) ห้อง 161 – 164 ในท่อน Allegro 

Spiritoso 
แนะน าทางนิว้ในการบรรเลง 
ในจุดนี้เป็นจุดที่ไม่ยากมากแต่อาจเกิดปัญหาเล็กเป็นบางครั้ง เช่นนิ้วมือข้างซ้ายเคลื่อนที่

กระโดดไปไม่ทันท าให้เสียงที่ เกิดไม่ชัดเท่าที่ควร  ซึ่งถ้าฝึกซ้อมบ่อย ๆ ปัญหานี้แก้ได้ไม่ยาก  
แต่ถ้าเปลี่ยนทางนิ้วให้เหมาะสมจะท าให้การบรรเลงไหลลื่นขึ้น โดยทางนิ้วห้องที่ 161 – 164 ใช้ดังนี้  
(ภาพที่ 43) 
 

 
 

ภาพที ่43 ทางน้ิวการเล่นโน้ตคู่แปดในห้องที ่161 – 164  
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ปัญหาที ่5 การใช้โน้ตตัว E สายเปิดแทนการใชส้ายปิดในห้องที่ 254 (ภาพที ่44) 
 

 

ภาพที ่44 โน้ตห้องที่ 254 จากเพลงรอสซิเนยีนา หมายเลข 4 โอปุส 122 
 

แนะน าแนวทางในการบรรเลง 
จากภาพด้านบน ตามธรรมชาติเครื่องกีตาร์คลาสสิกถ้าจ าเป็นต้องดีดโน้ตที่อยู่คนละสาย

มักจะให้โน้ตที่สูงกว่าถูกบรรเลงบนสายที่อยู่ด้านล่าง ยกตัวอย่างเช่นถ้าต้องดีดโน้ต C E และ G ในช่วง
คู่แปดเดียวกัน โน้ตตัว C จะถูกบรรเลงด้วยสายที่ 3 โน้ตตัว E จะถูกบรรเลงด้วยสายที่ 2 และโน้ตตัว 
G จะถูกบรรเลงด้วยสายที่ 1 เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้ได้เสียงที่สมดุลเพราะแต่ละสายของกีตาร์คลาสสิกจะ
มีน้ าเสียงที่แตกต่างกัน สายที่ 1 เสียงจะออกโทนแหลม สายที่ 2 จะออกโทนทุ้มมากกว่าสายที่ 1 และ
สายที่ 3 จะทุ้มกว่าสายที่ 2 เป็นต้น 

ถึงแม้กระนั้นบางครั้งนักประพันธ์เพลงกีตาร์คลาสสิกจงใจให้บรรเลงโน้ตที่สูงกว่า 
บนสายที่ต่ ากว่าซึ่งเป็นเทคนิคการประพันธ์ท าให้ส าเนียงของคอร์ดเปลี่ยนไป เทคนิคนี้จ าเป็นต้องใช้
สายเปิดอย่างน้อยหนึ่งสาย และสายปิดที่จะบรรเลงโน้ตที่สูงกว่าแต่สายเป็นสายที่ทุ้มกว่าสายเปิด 
เทคนิคจะพบได้บ่อยในเพลงกีตาร์คลาสสิกที่ประพันธ์ขึ้นในยุคโรแมนติกเป็นต้นไป 

ซึ่งในจุดนี้ถ้าไม่นับแนวเบสที่ใช้นิ้ว p ดีด (หางลง) โน้ตตัว E คือโน้ตตัวที่ต่ าที่สุด แต่ถูก
บรรเลงบนสายที่ 1 ในขณะที่โน้ตตัวอื่น ๆ ที่อยู่สูงกว่าไม่ว่าจะเป็น F ดับเบิลชาร์ป A ชาร์ป G ชาร์ป 
และ B จะถูกบรรเลงบนสายที ่2 กับสายที ่3 โดยใช้ทางน้ิวดังภาพที ่45 
 

 

ภาพที ่45 ทางน้ิวใหม่ส าหรับการใช้โน้ต E สายเปิด ในห้องที ่254 
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เหตุผลที่สมควรให้โน้ตตัว E ถูกบรรเลงโดยสายเปิด มีดังน้ี 
1. Position ของมือซ้าย ต าแหน่งของโน้ตตัว D จังหวะแรกของห้องคือสายที่ 1 ช่องที่ 

10 ในช่วงนี้มือข้างซ้ายจะอยู่บริเวณโพซิชันที่  9 – 12 จากนั้นโน้ตอีกสองตัวถัดไป F ดับเบิลชาร์ป 
และ A ชาร์ป สามารถบรรเลงบนสายที่ 3 ช่องที่ 12 และสายที่ 2 ช่องที่ 11 ตามล าดับ ท าให้ไม่
จ าเป็นต้องเลื่อน position ของมือข้างซ้าย 

2. ทางนิ้วของมือข้างขวา ถ้าใช้มือซ้ายจากข้อที่ 1 มือข้างขวาสามารถใช้นิ้ว p i m บน
สายที่ 3 2 และ 1 ตามล าดับได้เลย 

3. ในจังหวะที่ 3 ที่เป็นคอร์ดแบบแท่งมือซ้ายแค่ท าการเลื่อนโน้ตสูงขึ้นหนึ่งครึ่งเสียง 
จาก F ดับเบิลชาร์ป เป็น G ชาร์ป และ A ชาร์ป เป็น B มือขวาสามารถดีดแบบเดียวกับข้อที่ 2  
ได้เลย 

4. ในห้องที่ 255 โน้ตตัว D สูง เชื่อมเสียงไปหาโน้ตตัว E สายเปิดสายที่ 1 ในจุดนี้
สามารถบรรเลงได้แบบเดียว คือ E ต้องใช้สายเปิด ซึ่งถ้า โน้ตตัว E บริเวณนี้บรรเลงด้วยสายเปิด
เช่นเดียวกันจะท าให้ได้น้ าเสียงที่เหมือนกันมากกว่า  

 
ปัญหาที่ 6 ห้องที่ 317 – 320 ในท่อน Maestoso แนวท านองเบสไม่สามารถบรรเลง

ได้ต่อเนื่องเท่าที่ควร 
ปัญหาที่พบ 
ในห้องที่ 317 แนวท านองหลักอยู่ที่แนวเบสเล่นประสานกับโน้ตคู่เสียงบรรเลงอยู่ 

แนวบน ดังนั้นนิ้ว p ที่รับหน้าที่ในการดีดแนวท านองเบสให้ดัง  ชัดเจน และไหลลื่น ส่วนโน้ต 
คู่เสียงต้องเบาแต่กระชับ ปัญหาคือถ้าใช้ทางนิ้วปกติตามหลักพื้นฐานการดีดกีตาร์คลาสสิก 
นิ้วมือข้างซ้ายค่อนข้างฝืนธรรมชาติท าให้เกิดเสียงบอดได้ง่าย ดังภาพที ่46 

 

 
ภาพที ่46 โน้ตห้องที่ 317 – 320 จากเพลงรอสซิเนียนา หมายเลข 4 โอปุส 122 

 
จะเห็นได้ว่านิ้วมือข้างซ้ายวางตามต าแหน่ง ช่องที่ 2 ใช้นิ้ว 2 ช่องที่ 3 ใช้นิ้ว 3 ช่องที่ 4  

ใช้นิ้ว 4 ส่วนช่องที่ 1 ไม่มีโน้ตให้กด นิ้ว 1 จึงท าหน้าที่กดบนช่องที่ 2 ที่ต าแหน่งสายสูงกว่านิ้ว 2  
ห้องที่ 317 กับห้องที่ 318 นิ้วมือข้างซ้ายจะไม่มั่นคง เพราะนิ้วหลักคือนิ้ว 2 และนิ้ว 3 เมื่อนิ้ว 4 
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เคลื่อนที่จะดึงให้นิ้ว 2 หลุดจากต าแหน่งได้ง่าย ต่อมาในห้องที่ 319 นิ้ว 2 ต้องมากดสายที่ 2 ในขณะ
ที่นิ้ว 3 ต้องสลับมากดสายที่ 1 แทนการเคลื่อนที่ของนิ้วหลักสองนิ้วนี้ให้เกิดการกดพลาดได้ง่าย 
เพราะเมื่อนิ้ว 2 กับ นิ้ว 3 เคลื่อนที่พร้อมกันจะเกิดการดึงรั้งระหว่างกันอันเนื่องมาจากนิ้วทั้ง 2 นิ้วมี
พังผืดติดกัน 

วิธีแก้ปัญหา 
แทนที่จะใช้นิ้ว 2 กับนิ้ว 3 กดโน้ตคู่เสียง ให้เปลี่ยนเป็นนิ้ว 1 กับนิ้ว 3 แทน แล้วให้ 

น้ิว 2 กับนิ้ว 4 เคลื่อนทีใ่นส่วนของแนวท านองเบส ดังภาพที ่47 
 

 

ภาพที ่47 ทางน้ิวส าหรับฝึกซ้อมโน้ตในห้องที่ 317 – 320  
 

จะเห็นได้ว่านิ้ว 2 จะเคลื่อนที่ค่อนข้างเยอะและบางครั้งต้องบิดขึ้นมากดเหนือนิ้ว 1 ใน
จุดนี้ถ้าไม่สามารถเลื่อนนิ้ว 2 มาได้ให้ลองบิดข้อมือเล็กน้อย 

วิธีการนี้จะท าให้นิ้วหลักมั่นคงมากขึ้นเนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี ้ 
1. เมื่อนิ้ว 4 เคลื่อนที่ จะไม่ดึงนิ้ว 1 หลุดจากต าแหน่ง 
2. จังหวะเปลี่ยนเข้าห้องที่  319 นิ้ว 1 กับนิ้ว 3 สามารถท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มากกว่า เพราะไม่มีพังผืดรั้งระหว่าง 2 น้ิว 
3. ในส่วนของแนวท านองเบส เมื่อซ้อมคล่องแล้วจะเห็นได้ว่านิ้ว 2 สามารถเคลื่อนที่ได้มี

ประสิทธิภาพมากกว่านิ้ว 1 เพราะโดยธรรมชาตินิ้ว 2 (นิ้วกลาง) จะยาวกว่านิ้ว 1 (นิ้วชี้) ท าให้เวลา
กดเหนือนิ้ว 1 น้ิว 2 สามารถโค้งข้ามนิ้ว 1 ได้สะดวก 

ข้อเสนอแนะ  
หลังจากซ้อมการเคลื่อนที่คล่องแล้วควรซ้อมความต่อเนื่องของแนวท านองให้ไหลลื่น 

มากขึ้น ท าได้โดยควบคุมการเคลื่อนที่ของนิ้ว 2 และนิ้ว 4 เมื่อเล่นโน้ตใดโน้ตหนึ่งจนครบค่าโน้ตให้ 
รีบเปลี่ยนไปกดโน้ตถัดไปทันที และต้องระวังอย่าเปลี่ยนก่อนครบค่าโน้ตเช่นกัน สามารถฝึกซ้อมโดย
การไล่โครมาติกสเกลโดยใช้แค่นิ้ว 2 กับนิ้ว 4 เริ่มจากสายที ่6 ช่องที่ 1 จนถึง ช่องที่ 12 แบบเคลื่อนที่
สลับกันให้นิ้ว 2 กดบนช่องเลขคี่ นิ้ว 4 กดช่องเลขคู่ จากนั้นให้ซ้อมบนสายที่ 5 ไปเรื่อย ๆ จนถึงสาย
ที่ 1 
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บทเพลง คาปริชิโอ เดโบลิโค โอปุส 85 (Capriccio Diabolico Op.85) บทประพันธ์โดย  
มาริโอ คาสเทสนูโอโว เทเดสโก (Mario Castelnuovo-Tedesco)  

 
ปัญหาที ่1 การเลน่เทคนิคเชื่อมเสียงติดตอ่กันท าให้เกิดความผิดพลาดในห้องที่ 25  
ปัญหาที่พบ 
ในห้องที่ 25 เป็นการเล่นด้วยเทคนิคเชื่อมเสียง ในอัตราส่วนขเขบ็ต 2 ชั้นและมือข้าง

ซ้ายต้องเคลื่อนที่ไปมาหลาย position ท าให้เกิดข้อผิดพลาดต่าง ๆ ได้ง่าย เช่นเกิดเสียงบอด ดีดผิด
สาย หรือเพลงหยุดชะงัก เป็นต้น โดยการคลื่อนที่ของนิ้วมือข้างซ้ายเป็นดังนี้ (ภาพที่ 48) 

1. จังหวะที่ 1 นิ้วมือข้างซ้ายอยู่ position ที่ 3  
2. จังหวะ & ของ 1 นิ้วมือข้างซ้ายเคลื่อนที่ไป position ที่ 5  
3. จังหวะที่ 2 นิ้วมือข้างซ้ายเคลื่อนที่ไป position ที่ 6  
4. จังหวะ & ของ 2 นิ้วมือข้างซ้ายเคลื่อนที่ไป position ที่ 3 
5. จังหวะที่ 3 นิ้วมือข้างซ้ายเคลื่อนที่ไปยัง position ที่ 1 ทั้งจังหวะ 
6. จังหวะที่ 4 นิ้วมือข้างซ้ายเคลื่อนที่ไป position ที่ 3 

 

 
ภาพที ่48 โน้ตห้องที่ 25 ของเพลงคาปริชิโอ เดโบลิโค โอปุส 85 

 
ดังจะเห็นได้ว่ามีการเคลื่อนที่ไปหลาย position ด้วยความรวดเร็วพร้อมการเล่นเทคนิค

เชื่อมเสียง สิ่งเหล่านี้ท าให้นิ้วมือข้างซ้ายเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย 
วิธีแก้ปัญหา 
จัดการเคลื่อนที่ของนิ้วให้เช่ือมกัน พยายามให้นิ้วอย่างน้อย 1 นิ้วสัมผัสอยู่บนสายโดยจะ

เรียกนิ้วที่ก าลังท าหน้าที่นี้ว่า  “นิ้วหลัก” นิ้วหลักนี้จะไม่ยกออกจนกว่าจะมีนิ้วอื่นมากดเพื่อ 
ท าหน้าที่เป็นนิ้วหลักแทน ทั้งนี้เพ่ือช่วยให้นิ้วมือข้างซ้ายมีความมั่นคงในการเคลื่อนที่มากขึ้น  

จากภาพที่ 49  เครื่องหมาย “–” หมายถึงใช้นิ้วเดิมเคลื่อนที่ไปช่องอื่นโดยที่ไม่ยกนิ้ว
ออก และโน้ตที่อยู่ในวงเล็บหมายถึงนิ้วที่ก าลังท าหน้าที่เป็นนิ้วหลัก ซึ่งจะสัมพันธ์กับเครื่องหมาย  
“–” แสดงการเคลื่อนที่ของน้ิวหลักว่าเคลื่อนที่ไปยังโน้ตตัวอะไร 
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ภาพที ่49 ภาพแสดงการเคลื่อนที่ของทางน้ิวใหม่ของห้องที่ 25 
 

นิ้วที่กดโน้ตในวงเล็บจะไม่ถูกยกออกจนกว่าจะถึงโน้ตในวงเล็บถัดไปโดยมีเครื่องหมาย 
“–” เชื่อมระหว่างโน้ตที่ต้องกดค้างกับโน้ตที่ต้องปล่อยนิ้วออก และยังเป็นสัญลักษณ์บอกการ
เคลื่อนที่ของนิ้วหลักด้วย แต่จะมีข้อยกเว้นตรงจุดที่นิ้ว 4 เป็นนิ้วหลักเคลื่อนที่จากโน้ตตัว E ไปสู้โน้ต
ตัว D ซึ่งจะต้องผ่านโน้ตตัว C ที่ใช้นิ้ว 1 ในการกด (ในวงกลม) ดังนั้นในจังหวะที่ต้องบรรเลงโน้ตตัว C 
ให้ยกนิ้ว 4 ออกชั่วคราวแล้วจึงกดใหม่ ในจุดนี้จะไม่มีปัญหาในการเคลื่อนที่เนื่องจากนิ้วมือข้างซ้ายได้
อยู่ใน position ที่ 1 และไม่มีการเคลื่อนที่ไป position อื่นดังที่ได้อธิบายไว้ด้านบน 

 
ปัญหาที ่2 แนะน าทางนิ้วห้องที่ 38 – 39 (ภาพที่ 50) 

 

 

ภาพที ่50 โน้ตห้องที่ 38 – 39 จากเพลงคาปริชิโอ เดโบลิโค โอปุส 85  
 

เนื่องจากทางนิ้วต้นฉบับ (ภาพที่ 47) ค่อนข้างยากมีการใช้เทคนิคเชื่อมสาย (slur)  
ข้ามสาย1 ท าให้เกิดเสียงยากกว่าการเล่นเทคนิคเชื่อมเสียงปกติ  (ในวงกลม) ซ้ ายังกระโดดจาก 
position ที่ 5 ไป position ที่ 7 โดยไม่มีนิ้วเชื่อมอีกด้วย จึงได้แนะน าทางนิ้วใหม่เพื่อเป็นทางเลือก
ส าหรับการบรรเลง ดังภาพที ่51 

 
 

                                                 
1 การเล่นเทคนคิเชื่อมสายข้ามสายคือการใช้นิ้วมือข้างซ้ายเคาะลงบนสายที่ไม่ได้ก าลัง

เล่น ในจังหวะต่อเนื่องจากโน้ตก่อนหน้า ท าให้เกิดเสียงคลา้ยการเชื่อมเสียงปกติ 
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ภาพที ่51 ภาพแสดงทางนิ้วใหม่ของห้องที่ 38 – 39 
 

ข้อดีของทางนิ้วใหม่คือ 
1. ไม่มีการเล่นเทคนิคเช่ือมเสียงข้ามสาย 
2. นิ้วมือข้างซ้ายไม่ต้องเคลื่อนที่ข้าม position โดยทั้งหมดถูกบรรเลงใน position ที่ 2 
3. รูปมือข้างซ้ายกดเป็นคอร์ด D เมเจอร์แบบที่นักกีตาร์โดยทั่วไปคุ้นเคยท าให้มีความ

ช านาญในการกดคอร์ดอยู่แล้ว 
ข้อควรระวัง 
1. ระวังการเล่นเทคนิคเชื่อมสายด้วยนิ้ว 4 ไปหา 3 ในจังหวะที่ 3 ของห้องที่ 38 เพราะ

น้ิว 4 เป็นนิ้วที่มีแรงน้อย และธรรมชาติของนิ้วมือเมื่อนิ้วก้อยขยับนิ้วนางจะขยับตามไปด้วย ท าให้นิ้ว 
3 ไม่มั่นคงจนท าให้เกิดเสียงบอดได้ หากมีปัญหาในจุดนี้ให้แก้โดยการใช้นิ้ว 1 กดเพิ่มในช่องที่ 2  
เพื่อเพิ่มความมั่นคงของนิ้ว 3 และนิ้ว 4 แต่อาจท าให้ความเร็วลดลงได ้

2. จังหวะและของ 3 ในห้องที่  38 เปลี่ยนจากการดีดข้ามสายด้วยนิ้ว p กับนิ้ว i  
เป็นการเล่นเทคนิคเชื่อมเสียงบนสายเดียวกัน จึงควรระวังไม่ให้เผลอดีดนิ้ว i  

 
ปัญหาที่ 3 การบรรเลงโน้ตที่สูงกว่าช่อง (fret) ที่ 12 (13 – 19) ในห้องที่ 52 – 54  
ปัญหาที่พบ 
ความยาวของคอกีตาร์คลาสสิกโดยทั่วไปจะอยู่ที่  19 ช่อง โดยจะมีช่องที่ 1 ถึง 12  

ยื่นออกมาจากล าตัวกีตาร์ ส่วนช่องที่ 13 ถึง 19 จะติดบนล าตัวกีตาร์ ท าให้นิ้วเคลื่อนที่บนเฟร็ต
เหล่านี้ได้ยากเนื่องจากนิ้วโป้งของมือข้างซ้ายไม่สามารถประคองหลังคอกีตาร์ได้ ยิ่งหากต้องเคลื่อนที่
ด้วยความเร็วจะเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย 

ในห้องที่ 53 เป็นห้องที่ต้องเล่นโน้ตสูงที่สุดคือโน้ตตัว B สายที่ 1 ช่องที่ 19 แล้วไล่บันได
เสียงกลับลงมา ในจุดนี้โน้ตต้นฉบับบันทึกให้บรรเลงบันไดเสียงข้ามสายจากสายที่ 1 ไปสายที่ 2 และ 
3 ตามล าดับ เพื่อที่มือขวาจะได้ไม่ต้องเปลี่ยน position แต่การบรรเลงช่องที่ 13 – 19 บนสายที่ 2 
และสายที่ 3 ท าได้ยากเนื่องจากนิ้วที่กดเคลื่อนที่สูงขึ้นท าให้ข้อมืองอจากการโค้งมือข้ามล าตัวกีตาร์   
ซึ่งต่างจากการเล่นปกตทิี่มือโค้งข้ามคอกีตาร์ที่มีขนาดเล็กกว่ามาก 
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ปัญหาที่ตามมาจากการที่มือโค้งงอมากจนเกินไป คือนิ้วโป้งของมือข้างซ้ายไม่มีที่วางท า
ให้นิ้วลอยขณะบรรเลงส่งผลให้ความเร็วในการเคลื่อนที่และความแม่นย าลดลง 

 
 

 

ภาพที ่52 ภาพแสดงจุดที่นิ้วมือข้างสายต้องกดโน้ตที่สูงกว่าช่องที่ 12 
 
จุดที่ครอบสี่เหลี่ยมไว้คือจุดที่ต้องบรรเลงใน position ที่ 14 นิ้วต้องเคลื่อนที่จากสาย 1 ไปสาย 2 
และสาย 3 ตามล าดับ ซึ่งเป็นจุดที่เกิดข้อผิดพลาดมากที่สุด (ภาพที่ 52) 

วิธีแก้ปัญหา 
1. ให้ฝึกซ้อมการเคลื่อนที่บนช่องที่ 13 – 19 โดยไล่บันไดเสียงแบบโครมาติกบนสายที ่1 

จากช่องที่ 19 เริ่มด้วยนิ้ว 4 เรยีงล าดับลงมาจนกระทั่งนิ้ว 1 กดบนช่องที่ 16 จากนั้นใช้น้ิว 4 กระโดด
ไปกดช่องที่ 15 และเรียงลงมาเช่นเดิม ซึ่งจะจบบนช่องที ่12  

2. น าการฝึกซ้อมในข้อที่ 1 มาปรับใช้กับการควบคุมนิ้วโป้งข้างซ้าย โดยโน้ต 4 ตัวแรก 
(จากช่องที่ 19 – 16) บังคับให้นิ้วโป้งอยู่ใต้คอกีตาร์ (จุดที่เชื่องระหว่างคอกีตาร์กับล าตัวของกีตาร์) 
และโน้ต 4 ตัวถัดมา (จากช่องที่ 15 – 12) บังคับให้นิ้วโป้งอยู่ตรงมุมระหว่างคอกับด้านข้างล าตัว
กีตาร์ เพื่อฝึกซ้อมการวางต าแหน่งนิ้วโป้งให้สามารถประคองรูปมืออย่างมั่นคงและส่งผลให้นิ้วที่ใช้ใน
การกดมีอิสระมากขึ้น 

3. เปลี่ยนทางนิ้วให้นิ้วเคลื่อนที่บนสายที่ 1 เพื่อไม่ให้รูปมือโค้งงอแต่จ าเป็นต้องเคลื่อนที่
ข้าม position มากกว่าแบบต้นฉบับ โดยใช้ทางน้ิวดังนี ้(ภาพที่ 53)  

 

 

ภาพที ่53 ภาพแสดงทางนิ้วใหม่ส าหรับเล่นโน้ตที่สูงกว่าช่องที่ 12 
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ในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการเคลื่อนที่ข้าม position แทนการข้ามสายเพื่อให้นิ้วโป้งไม่ลอยแต่จ าเป็นต้อง
น าวิธีการฝึกซ้อมในข้อที่ 1 และข้อที่ 2 มาใช้ในการบรรเลง 

 
ปัญหาที่ 4 การใช้มือขวาบรรเลงคอร์ดแบบแท่งในห้องที่ 56 – 59 (ภาพที่ 54) 

 
 

 

ภาพที ่54 โน้ตห้องที่ 56 จากเพลงคาปริชิโอ เดโบลิโค โอปุส 85 
 

ปัญหาที่พบ  
โดยปกติแล้วการดีดคอร์ดแบบแท่งลักษณะนี้จะใช้นิ้ว i m และ a ในการดีด ซึ่งเป็น

เทคนิคพื้นฐานของกีตาร์คลาสสิกที่จะใช้นิ้วทั้งสามบรรเลงคอร์ดแบบแท่งที่ประกอบด้วยโน้ต 3 ตัว 
ท าให้ดีดได้รวดเร็วและพร้อมเพรียงกัน เนื่องจากเป็นการเคลื่อนที่ที่เป็นธรรมชาติของนิ้วมือคล้ายกับ
การกวักมือ 

ส่วนปัญหาที่พบในห้องที่ 56 – 59 น้ี คือนิ้วทั้งสามที่กล่าวมามีการดีดข้ามสายเป็นบาง
ช่วงยกตัวอย่างเช่น จังหวะ & ของ 1 โน้ตตัว D F และ A ที่ต้องดีดพร้อมกัน ใช้นิ้ว i m และ a ดีด 
สายที่ 3 2 และ 1 ตามล าดับเช่นเดียวกับจังหวะที่ 2 ต่อมาในจังหวะและของ 2 โน้ตตัว A ยังคงใช้นิ้ว 
a ดีดสายที่ 1 แต่ โน้ตตัว B กับ โน้ตตัว D ใช้นิ้ว i กับนิ้ว m ดีดสายที่ 4 และสายที่ 3 ตามล าดับ เป็น
ต้น ซึ่งการดีดข้ามสายเช่นนี้น้ิว a ต้องแยกออกจากนิ้ว i และ m  

เหตุของปัญหาดังที่กล่าวมาส่งผลให้ความเร็วและความแม่นย าในการดีดลดลง ถ้าเป็น
เพลงที่ไม่เร็วมากอาจจะใช้วิธีการดีดแบบปกติได้  แต่หากดีดด้วยความเร็วอาจท าให้เกิดอาการนิ้ว 
พันกัน จึงจ าเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการดีดของมือข้างขวาเพื่อให้สามารถบรรเลงได้อย่างรวดเร็วและ 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

วิธีแก้ปัญหา  
ในจุดนี้สามารถแก้ปัญหาโดยการใช้นิ้ว p i และ a (หรืออาจใช้นิ้ว m แทนนิ้ว a) แทน

การใช้นิ้ว i m และ a เพราะการใช้นิ้ว p กับ i เอื้อต่อการดีดข้ามสายมากกว่า ถึงแม้ความเร็วจะ 
น้อยกว่าการดีดด้วย i m และ a แต่ได้ความแม่นย าเพิ่มขึ้นท าให้สามารถเล่นได้ไหลลื่นต่อเนื่องกว่า
แบบเก่า 
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ปัญหาที ่5 การเลน่ Descending Octave2 ในห้องที่ 101 – 102 (ภาพที ่55) 
ปัญหาที่พบ  
การเล่น Descending Octave ในห้องที่ 105 เป็นการเล่นใน position ที่ 14 ซึ่งถือว่า

สูงมากจนท าให้รูปมือไม่เป็นธรรมชาติและก าลังในการกดน้อยลง ซ้ ายังต้องบรรเลงด้วยความเร็วอีก
ด้วย ท าให้จุดนี้เป็นจุดที่เกิดข้อผิดพลาดบ่อย 

 

 

ภาพที ่55 ภาพแสดงโน้ต Descending Octave 
 

วิธีแก้ปัญหา 
การแก้ปัญหาในจุดนี้ไม่ใช้วิธีการปรับเปลี่ยนนิ้วแต่จะแนะน าการฝึกซ้อมส าหรับการเล่น 

Descending Octave ด้วยความเร็ว โดยใช้วิธีการฝึกซ้อมดังนี้ 
1. บรรเลงโดยวางนิ้วทั้ง 2 นิ้วพร้อมกัน ยกตัวอย่างเช่นจังหวะที่ 1 ห้องที่ 101 ให้ใช้นิ้ว 

1 กับ นิ้ว 4 กดลงบนคอกีตาร์พร้อมกัน จากนั้นบรรเลงโน้ตทั้งสองห้อง เพื่อฝึกการเคลื่อนที่โดยใช้นิ้ว
ทั้งสองพร้อมกัน 

2. ฝึกซ้อมคล้ายๆข้อที่ 1 แต่ใช้แค่นิ้วสัมผัสลงบนสาย เพื่อให้นิ้วจ ารูปมือและระยะห่าง
ระหว่างนิ้วมือทั้งสองเนื่องจากบนคอกีตาร์ช่องยิ่งลึกระยะห่างระหว่างช่องยิ่งแคบลง การเล่นโน้ตคู่
แปด โดยใช้นิ้วแบบเดิมแต่เคลื่อนที่ไปมาบนคอกีตาร์โดยไม่ค านึงถึงระยะห่างของนิ้วมือที่กดจะท าให้
เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย 

3. เปลี่ยนจากการกดด้วยนิ้วทั้งสองพร้อมกัน เป็นการกดทีละนิ้ว โดยเริ่มแรกให้นิ้วทั้ง
สองสัมผัสบนสายโดยไม่ต้องกด จากนั้นใช้วิธีบิดข้อมือเพื่อกดสาย ยกตัวอย่างเช่นจังหวะที่ 1 ห้องที่ 
101 จะเริ่มด้วยการกดนิ้ว 4 ให้บิดข้อมือตามเข็มนาฬิกาจนนิ้ว 4 กดลงบนสาย จากนั้นในจังหวะที่
ต้องใช้นิ้ว 1 ในการกด ให้บิดข้อมือทวนเข็มนาฬิกาเพื่อให้นิ้ว 1 สัมผัสลงบนสาย การฝึกในข้อที่สามนี้ 
เป็นการฝึกเพื่อให้นิ้วมือเคลื่อนไหวน้อยลงโดยใช้ข้อมือช่วยออกแรงในการกด 

 

                                                 
2 Descending octave คือการบรรเลงโน้ตคู่แปคจากที่ไม่พร้อมกัน โดยเริ่มจากโน้ตที่

สูงกว่าและตามด้วยโนตคู่แปดที่ต่ ากว่า 
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ปัญหาที ่6 เปลี่ยนทางนิ้วมือซ้ายในห้องที ่190 และห้องที่ 206  (ภาพที่ 56) 
 
 

 
 

 
 

ภาพที ่56 ภาพแสดงทางนิ้วมือซ้ายในห้องที่ 190 และ หอ้งที่ 206 
 

ปัญหาที่พบ 
ในห้องที่ 190 และห้องที่ 206 เป็นการดีดกระจายคอร์ดขาลงแบบเดียวกันต่างกันที่อยู่

คนละบันไดเสียง ลักษณะการเล่นไม่ต่างกันมากนักจึงรวมมาอยู่ในหัวข้อเดียว 
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อยในจุดนี้คือนิ้วมือซ้ายเคลื่อนที่ไม่ทันเนื่องจากเป็นจุดที่ต้อง

บรรเลงด้วยความเร็วขณะที่มือซ้ายเคลื่อนที่สลับ position มาในยะระทางค่อนข้างไกลท าให้มือเกิด
การล้าและเมื่อเคลื่อนที่ไปแล้วมักจะกลับมาไม่ตรง position เดิม ในจุดนี้หากลดความเร็วลงมา
อาจจะช่วยให้บรรเลงได้แม่นย าขึ้นแต่จะต้องลดความเร็วตั้งแต่ห้องที่  180 ซึ่งส่งผลให้ความน่าสนใจ
ของเพลงลดลง 

วิธีแก้ปัญหา 
การแก้ปัญหาจุดนี้ใช้วิธีเปลี่ยนทางนิ้วมือซ้ายให้บรรเลงใน position เดิมไม่ต้องเคลื่อนที่

ไปมาโดยใช้สายเปิดเข้ามาช่วยมากขึ้น แต่ข้อเสียคือนิ้วมือข้างขวาที่เคยดีดเรียง a m และ i ต้อง
สลับกันซึ่งท าให้มือข้างขวายากขึ้นเล็กน้อยแต่เพื่อลดภาระของมือข้างซ้ายการแก้ปัญหาแบบนี้น่าจะ
เหมาะสมกับการน ามาปรับใช้กับการบรรเลง 
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ห้องที่ 190 ใช้ทางน้ิวแบบใหม่ดังนี้ (ภาพที่ 57) 

 

ภาพที ่57 ทางน้ิวใหม่ของห้องที่ 190 
 

ห้องที่ 206 ใช้ทางน้ิวใหม่ดังน้ี (ภาพที่ 58) 

 

ภาพที ่58 ทางน้ิวใหม่ของห้องที่ 206 
 
จะเห็นได้ว่าทั้งสองห้องที่ท าการเปลี่ยนทางนิ้วจะตัดเทคนิคเชื่อมเสียงออกโดยใช้การดีดสายเปล่าเข้า
มาแทนซึ่งท าให้นิ้วมือข้างขวาใช้การดีดสลับระหว่างนิ้ว p กับ i แทน  
 
ประมวลผลปญัหาการเล่นที่พบ แบ่งตามเทคนิคตา่ง ๆ ดังนี ้
จากการรวบรวมปัญหาที่พบจากทั้ง 4 บทเพลง ได้แก ่ 

1. บทเพลงชาโคน จาก ไวโอลิน พาร์ติตา หมายเลข 2 บดีับเบิลยูว ี1004  
2. บทเพลง ลาซอร์ช ดู ลีซอง โอปุส 47 
3. บทเพลง รอสซิเนียนา หมายเลข 4 โอปุส 122 
4. บทเพลง คาปริชิโอ เดโบลิโค โอปุส 85 

สามารถจัดกลุม่ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาที่พบตามเทคนิคต่าง ๆ ได้ดังนี ้
1. ปัญหาและวิธีแก้ปัญหาที่เกิดจากเทคนิคเช่ือมเสียง 
2. ปัญหาและวิธีแก้ปัญหาที่เกิดจากเทคนิคการดีดกระจายคอร์ด 
3. ปัญหาและวิธีแก้ปัญหาที่เกิดจากเทคนิคการดีดคอร์ดแบบแท่ง 
4. ปัญหาและวิธีแก้ปัญหาการบรรเลงไม่ต่อเนื่อง 
5. ปัญหาและวิธีแก้ปัญหาที่เกิดจากการเคลื่อนที่แบบกระโดดของนิ้วมือข้างซ้าย 
6. ปัญหาและวิธีแก้ปัญหาการเล่นเทคนิคการด้น 
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7. ปัญหาและวิธีแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิคการทาบด้วยโคนนิ้ว 
8. ปัญหาและวิธีแก้ปัญหาการบรรเลงบนโน้ตที่สูงเกินช่องที่ 12 
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บทที่ 6 
 

สรุปผลการวิจยัและข้อเสนอแนะ 
 

สรุป 
ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาที่ได้พบจากบทเพลงที่ท าการศึกษาทั้ง 4 เพลง สรุปรวมได้ 

23 ข้อ แต่ปัญหาบางข้อที่ใช้เทคนิคการบรรเลงคล้ายกันจะมีวิธีแก้ปัญหาคล้าย ๆ กันด้วย จึงได้ 
ท าการจ าแนกปัญหาที่พบแบ่งตามเทคนิคต่าง ๆ ได ้8 เทคนิคดังนี ้

1. ปัญหาและวิธีแก้ปัญหาที่เกิดจากเทคนิคเช่ือมเสียง 
2. ปัญหาและวิธีแก้ปัญหาที่เกิดจากเทคนิคการดีดกระจายคอร์ด 
3. ปัญหาและวิธีแก้ปัญหาที่เกิดจากเทคนิคการดีดคอร์ดแบบแท่ง 
4. ปัญหาและวิธีแก้ปัญหาการบรรเลงไม่ต่อเนื่อง 
5. ปัญหาและวิธีแก้ปัญหาที่เกิดจากการเคลื่อนที่แบบกระโดดของนิ้วมือข้างซ้าย 
6. ปัญหาและวิธีแก้ปัญหาการเล่นเทคนิคการด้น 
7. ปัญหาและวิธีแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิคการทาบด้วยโคนนิ้ว 
8. ปัญหาและวิธีแก้ปัญหาการบรรเลงบนโน้ตที่สูงเกินช่องที่ 12 
หลังจากปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาที่ได้จ าแนกตามประเภทเทคนิคออกมาเป็น 8 ข้อจึง

ได้น าผลสรุปที่ได้มาจัดท าแบบประเมินส าหรับผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน ได้แก ่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกราช เจริญนิตย ์
2. อาจารย์พงษ์พัฒน์ พงษ์ประดิษฐ์ 
3. อาจารย์วรกานต์ แสงสมบูรณ์ 

เพื่อประเมินและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยในแบบประเมินแบ่งระดับความเหมาะสมของวิธี
แก้ปัญหาเป็น 3 ระดับ ดังนี ้

ระดับการประเมินที่ 3 หมายถึง ดี เหมาะสมกับการน าไปใช้ 
ระดับการประเมินที่ 2 หมายถึง ปานกลาง สามารถน ามาใช้ได ้แต่อาจใช้วิธีอื่นแทนได ้
ระดับการประเมินที่ 1 หมายถึง ไม่ด ีเป็นการแก้ปัญหาไม่ถูกวิธ ี

จากการประเมินและแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญได้ผลดังนี้ 
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1. ปัญหาและวิธีแก้ปัญหาที่เกิดจากเทคนิคเชื่อมเสียง อยู่ในระดับ 2  
 จากการแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญสรุปได้ว่าสามารถแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่ง 

ไม่สามารถใช้วิธีนี้แก้ปัญหาได้กับทุกคน เพราะโครงสร้างมือและนิ้วมือของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน
การวางนิ้วกับระยะของนิ้วกับสายก็จะต่างกันไป  

 โดยในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเน้นใช้การวางนิ้วที่ไม่เกี่ยวข้องกับการก าเนิดเสียงขณะนั้น
เพิ่มเพื่อช่วยในเรื่องความมั่นคงและการเสริมแรงของนิ้วมือข้างซ้ายขณะท าการเล่นเทคนิคเชื่อมเสียง  
ซึ่งผู้ที่มีนิ้วมือเรียวยาวอาจจะเหมาะสมกับการแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้มากกว่าผู้ที่มีนิ้วมือใหญ่เนื่องจากผู้ที่
มีนิ้วมือใหญ่เมื่อต้องเล่นเทคนิคเชื่อมเสียงโดยต้องกดนิ้วเพิ่มจะท าให้นิ้วมือพลายไปโดนสายโดยไม่ได้
ตั้งใจได้ง่าย 

2. ปัญหาและวิธีแก้ปัญหาที่เกิดจากเทคนิคการดีดกระจายคอร์ด อยู่ในระดับที่ 3   
 จากการแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญสรุปได้ว่าสามารถแก้ปัญหาค่อนข้างดี  

สามารถน ามาเป็นทางเลือกในการฝึกซ้อมได้ แต่มีข้อเสียอยู่บ้างตรงที่การแก้ปัญหาเป็นการเปลี่ยน
รูปแบบการดีดไปเป็นทางที่ไม่ใช่พื้นฐานที่นักกีตาร์ทุคนฝึกมา ท าให้อาจเกิดปัญหาการฝึกซ้อมใน
ช่วงแรกได ้

 โดยในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้นิ้ว a แทนการดีดด้วยนิ้ว m อยู่บ่อยครั้ง เหตุผลหลักที่
เลือกใช้วิธีแก้ปัญหานี้คือผังผืดระหว่างนิ้ว i กับนิ้ว m ท าให้เกิดการตึงรั้งในระหว่างการดีด ซึ่งเมื่อ
เปลี่ยนจากนิ้ว m เป็นนิ้ว a ปัญหาผังผืดจะหมดไป แต่ข้อเสียของการแก้ปัญหาโดยวิธีนี้คือ ความคุ้น
ชินในการดีดด้วยนิ้ว m มากกว่านิ้ว a การเปลี่ยนรูปแบบการดีดจากที่เคยใช้มาตลอดอาจท าให้นัก
กีตาร์บางคนเกิดปัญหาการควบคุมนิ้วมือท าให้ดีดช้าลงและเกิดข้อผิดพลาดระหว่างดีดได้ 

3. ปัญหาและวิธีแก้ปัญหาที่เกิดจากเทคนิคการดีดคอร์ดแบบแท่ง อยู่ในระดับ 1 
 จากการแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญสรุปได้ว่า  แก้ปัญหาได้ไม่ดีเท่าที่ควร

เนื่องจากการใช้วิธีแก้ปัญหาคล้ายๆกับการเล่นเทคนิคกระจายคอร์ด ด้วยการใช้นิ้ว a แทนนิ้ว m เพื่อ
หลีกเลี่ยงปัญหาผังผืดระหว่างนิ้ว i กับนิ้ว m แต่บริบทต่างกัน โดยการดีดคอร์ดแบบแท่งคือการดีด
พร้อมกันการเคลื่อนที่ของนิ้วจะไปพร้อม ๆ กัน ดังนั้นการเปลี่ยนไปใช้นิ้ว a แทนนิ้ว m จึงไม่ได้ช่วย
แก้ปัญหาผังผืด ส่วนนักกีตาร์ที่ใช้การแก้ปัญหาแบบนี้แล้วได้ผล อาจจะเพราะถนัดการดีดเทคนิค
กระจายคอร์ดด้วยนิ้ว m อยู่แล้ว 

 โดยในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้นิ้ว a แทนนิ้ว m ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น แต่การดีดคอร์ด
แบบแท่งที่เป็นการดีดพร้อมกัน ผังผืดไม่ได้ท าให้เกิดปัญหาในการบรรเลงมากนัก เพราะฉะนั้นการใช้
นิ้ว m หรือนิ้ว a จะไม่มีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ทั้งนั้นการใช้นิ้ว a สามารถน ามาใช้ได้หากนักกีตาร์ที่
น ามาใช้ถนัดการใช้นิ้ว a มากกว่านิ้ว m อยู่แล้ว 
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4. ปัญหาและวิธีแก้ปัญหาการบรรเลงไม่ต่อเนื่อง อยู่ในระดับที่ 3 
 จากการแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญสรุปได้ว่า สามารถแก้ปัญหาได้ดี เนื่องจาก

การเตรียมนิ้วในการเคลื่อนที่เป็นรายละเอียดที่ควรปฏิบัติในการฝึกซ้อมทุกครั้ง โดยการเตรียมนิ้วเพื่อ
แก้ปัญหาในแต่ละจุดเข้าข่ายสามารถน ามาใช้ได้จริง แต่สามารถลดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็นลงได้ 

 โดยในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการเตรียมนิ้วให้มีอย่างน้อยหนึ่งนิ้วสัมผัสบนสาย
กีตาร์ในช่วงที่การเคลื่อนที่ส่งผลความยาวของเสียงที่ดีดออกมาไม่ครบค่าโน้ต การแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้
ท าให้การเคลื่อนที่ไหลลื่นขึ้นและส่งผลให้เสียงที่ดีดออกมาต่อเนื่องมากขึ้น แต่เมื่อน าไปฝึกซ้อมจริง
สามารถข้ามขั้นตอนบางอย่างได้ ยกตัวอย่างเช่นในบทเพลง ลา ซอร์ช ดู ลีซอง ปัญหาการดีดแนว
ท านองหลักไม่ต่อเนื่องในห้องที่ 7 วิธีการฝึกซ้อมข้อที่ 1 ให้ฝึกการเคลื่อนที่นิ้ว 4 บทสายที่ 1 ในขณะ
ที่นิ้วอื่น ๆ กดค้างไว้ ข้อที่ 2 ให้ฝึกนิ้ว 4 เคลื่อนที่ข้ามสายจากสายที่ 1 ไปสายที่ 2 ซึ่งในที่นี้สามารถ
ฝึกซ้อมการเคลื่อนที่ของน้ิว 4 ให้เคลื่อนที่ข้ามสายในขณะที่นิ้วอื่น ๆ กดค้างไว้ได้เลย เป็นต้น 

5. ปัญหาและวิธีแก้ปัญหาที่เกิดจากการเคลื่อนที่แบบกระโดดของนิ้วมือข้างซ้าย  
อยู่ในระดับที่ 3 

 จากการแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญสรุปได้ว่า สามารถแก้ปัญหาได้ดี แต่ควร
เลือกดูเป็นรายบทเพลงไม่เหมาะสมที่จะใช้วิธีเดียวกันน้ีกับทุก ๆ เพลง 

 โดยในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีเปลี่ยนทางนิ้วจากที่ต้องเคลื่อนที่แบบกระโดดไป
หลายช่อง เป็นเปลี่ยนไปเล่น position ใกล้ๆกันท าให้ไม่ต้องกระโดดไปไกล แต่ต้องแลกด้วยการเล่น
โน้ตสายต่ าที่ท าให้เสียงทุ้มมากกว่าปกติ ซึ่งการแก้ปัญหานี้ใช้ในเพลง ลา ซอร์ช ดู ลีซอง ได้อย่างดี 
เนื่องจากโน้ตตัวที่ก่อให้เกิดปัญหาเป็นเสียงประสาน ไม่ใช่ทั้งเบสและแนวท านองหลักท าให้เสียงที่
ออกมาไม่มีความแตกต่างจากต้นฉบับมากนัก แต่ส าหรับเพลงอ่ืน ๆ หากโน้ตที่เป็นปัญหาเป็นเบสหรือ
แนวท านองหลักอาจจะต้องใช้วิธีอื่นในการแก้ปัญหา 

6. ปัญหาและวิธีแก้ปัญหาการเล่นเทคนิคการด้น อยู่ในระดับที่ 3 
 จากการแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญสรุปได้ว่า สามารถแก้ปัญหาได้ดี เหมาะสม

กับการน ามาใช้ในการแก้ปัญหาเพลงในการวิจัยครั้งนี้และเพลงอื่น ๆ ที่ถูกประพันธ์ขึ้นโดยผู้ประพันธ์
คนเดียวกันหรือถูกประพันธ์ขึ้นในยุคสมัยเดียวกัน 

 โดยในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีเริ่มประโยคด้วยจังหวะที่ช้าในโน้ต 2 – 3 ตัวแรก 
จากนั้นรวบจังหวะโดยดีดเร็วขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงโน้ตตัวที่สูงที่สุดของประโยค ต่อมาค้างจังหวะของ
โน้ตตัวที่สูงที่สุดเล็กน้อยแล้วดีดรวบจังหวะอีกครั้ง และให้ยืดจังหวะเล็กน้อยก่อนจะจบประโยค  

 ในการวิจัยครั้งนี้เพลงที่มีเทคนิคการด้นคือเพลง ลา ซอร์ช ดู ลีซอง เพลงรอสซิเนียนา 
หมายเลข 4 และเพลงคาปริชิโอ เดโบลิโค ซึ่งทั้ง 3 เพลงเป็นเพลงจากยุคโรแมนติกตอนต้นไปจนถึง
ยุคโรแมนติกตอนปลาย เพราะฉะนั้นเพลงที่สามารถน าเทคนิคการด้นในการวิจัยครั้งนี้ไปใช้ได้   
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คือเพลงที่ถูกประพันธ์ขึ้นในยุคโรแมนติก โดยจะเหมาะสมมากถ้าเป็นเพลงที่ถูกประพันธ์ขึ้นโดย  
นโปเลียน คอสเต และนักประพันธ์เพลงในยุคใกล้เคียงกัน 

7. ปัญหาและวิธีแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิคการทาบด้วยโคนนิ้ว อยู่ในระดับที่ 3 
 จากการแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญสรุปได้ว่า สามารถแก้ปัญหาได้ดี เทคนิค

การทาบด้วยโคนนิ้วเป็นเทคนิคที่ถูกดัดแปลงขึ้นเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดการทาบปกติ ทั้งในเรื่องของเสียง
บอดและการเคลื่อนที่ช้าลงจากการทาบ เทคนิคการทาบด้วยโคนนิ้วถูกน าไปใช้ใช้โดยนักกีตาร์ที่มี
ชื่อเสียงอีกด้วย 

 โดยในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้เทคนิคการทาบด้วยโคนนิ้วแก้ปัญหาจุดที่ต้องทาบสาย
พร้อมกับการเคลื่อนที่ไปด้วย เนื่องจากเป็นการลดแรงที่ใช้ในการกดลงบนสายขณะเคลื่อนที่ไปยังช่อง
ต่าง ๆ ส่วนวิธีการฝึกซ้อมการทาบด้วยโคนนิ้วเน้นการใช้โคนนิ้วเป็นจุดหมุนสัมผัสอยู่บนสาย การยก
ปลายนิ้วจะท าพร้อมกับการหมุนโคนนิ้วพร้อมบิดข้อมือเล็กน้อย การทาบด้วยโคนนิ้วสามารถน าไปใช้
ได้กับทุก ๆ เพลงเพราะไม่ส่งผลต่อคุณภาพของเสียง 

8. ปัญหาและวิธีแก้ปัญหาการบรรเลงบนโน้ตที่สูงเกินช่องที่ 12 อยู่ในระดับที่ 3 
 จากการแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญสรุปได้ว่า สามารถแก้ปัญหาได้ดี เหมาะสม

ที่จะน ามาใช้ในการฝึกซ้อมและสามารถใช้ได้กับทุกเพลง แต่ต าแหน่งการกดลงบนคอกีตาร์ของนิ้วโป้ง
ข้างซ้ายสามารถปรับเปลี่ยนไปตามรูปมือของนักกีตาร์แต่ละคน ไม่จ าเป็นต้องวางต าแหน่งเดียวกับ
งานวิจัยครั้งนี้เสมอไป 

 โดยในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยแก้ปัญหาโดยการวางต าแหน่งของนิ้วโป้งให้ลดต่ าลงและอยู่
ตรงจุดเชื่อมระหว่างคอกีตาร์กับล าตัวกีตาร์เพื่อเป็นหลักในณะที่นิ้วอื่น ๆ ก าลังเคลื่อนที่บนคอกีตาร์ 
แต่ส าหรับนักกีตาร์บางคนที่เกิดการตึงรั้งที่นิ้วโป้งใช้วิธีวางต าแหน่งนิ้วโป้งให้อยู่ใต้คอกีตาร์ที่ช่อง  12 
หรือช่องที ่13 ได้เช่นกัน   

 
อภิปรายผล 
1. จากการศึกษาปัญหาและหาวิธีแก้ปัญหาการฝึกซ้อม ทางผู้วิจัยมีความเห็นว่าวิธีการ

แก้ปัญหาในแต่ละเทคนิคจะมีปัจจัยที่ความช านาญกับประสบการณ์ทางการปฏิบัติกีตาร์คลาสสิกที่
แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่นเทคนิคการเล่นกระจายคอร์ด โดยส่วนตัวผู้วิจัยรู้สึกว่าการใช้นิ้ว p i a i 
จะมีความคล่องตัวมากกว่า p i m i เหตุผลคือการที่นิ้วชี้กับน้ิวนางสามารถเคลื่อนได้อย่างอิสระต่อกัน 
แต่ส าหรับนักกีตาร์คลาสสิกบางท่านอาจไม่คุ้นชินกับการใช้นิ้วชี้กับนิ้วนางเพราะพื้นฐานของกีตาร์
คลาสสิกเราถูกฝึกมาให้ใช้นิ้วชี้กับกลางในการเล่น หรือ p i m i มากกว่า การเปลี่ยนมาฝึกซ้อมตาม
แบบวิทยานิพนธ์ฉบับนี้แทนที่จะแก้ปัญหากลับกลายเป็นต้องเสียเวลาฝึกหัดการใช้นิ้วแบบใหม่แทน 
เป็นต้น 
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2. การแก้ปัญหาที่ใช้วิธีการเปลี่ยนทางนิ้วของมือข้างซ้ายโดยส่วนใหญ่แล้วจะสามารถ
น าไปใช้ได้ดีกว่าแบบอ่ืนเพราะเป็นเหมือนการน าเสนอทางเลือกให้นักกีตาร์คลาสสิกท่านอื่นน าไปปรับ
ใช้กับทางนิ้วของตน และอาจเกิดทางน้ิวใหม่ที่เหมาะสมมากกว่าเดิมได ้

3. การเสนอแนวทางการฝึกซ้อมในส่วนที่เป็นการปรับความเร็วจังหวะและการยืดจังหวะ
เพื่อให้ได้ส าเนียงของเพลงอย่างเช่นการเล่น ad libitum ในเพลง La Source du Lyson การเขียน
แนะน าอาจเป็นแนวทางการฝึกซ้อมได้ในระดับหนึ่งแต่การฟังจากการเล่นจริงจะสามารถสื่อสารได้
เข้าใจมากกว่า 

ข้อเสนอแนะ 
ผลการวิจัยพบว่า วิธีแก้ปัญหาที่พบในการฝึกซ้อมสามารถน ามาใช้ได้ดีแต่อาจจะ 

ไม่เหมาะสมกับนักกีตาร์ทุกคน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสรีระของมือเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้สามารถ
เป็นทางเลือกในการฝึกซ้อมส าหรับผู้ที่สนใจ ก าลังศึกษา หรือก าลังฝึกซ้อมการแสดงเพลงในการวิจัย
ครั้งนี้ได้ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
ควรท าการศึกษาวิจัยวิธีการแก้ปัญหาการฝึกซ้อมในเพลงอื่น ๆ ให้หลากหลายเพื่อสร้างองค์ความรู้
ส าหรับนักกีตาร์หรือนักดนตรีเครื่องอื่น ๆ น าไปศึกษาและปรับใช้ในการซ้อมและพัฒนาการเล่นให้ดี
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้สามารถน าเพลงที่อยู่ในการวิจัยครั้งนี้มาศึกษาซ้ า เพื่อเพิ่มทางเลือกในการฝึกซ้อมส าหรับผู้
ที่สนใจน าเพลงดังกล่าวไปแสดง 
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Chaconne from Violin partita No.2 Bwv.1004 

ปัญหาที่ 1 โน้ตห้องที ่57 
– 63 ท านองสอด
ประสาน (counter 
point) 2 แนว ที่ผสมการ
เล่นเทคนิคเชื่อมสาย 

ปัญหาที่พบ 

1. เสียงของแนวท านองล่าง
บอดและขาดความต่อเนื่อง

ในช่วงที่มีการใช้เทคนิค
เชื่อมเสียง 

2. นิ้วที่ท าการเล่นเทคนิคเชื่อม
เสียง บนแนวท านองล่างพลาดมา
โดนสายที่ก าลังบรรเลงแนวท านอง

บน 

วิธีแก้ปัญหา 
สร้างแบบฝึกหัดส าหรับการ

ฝึกซ้อม 
ปรับองศานิ้วมือข้างซ้าย 

ปัญหาที่ 2 ห้องที ่85 – 
86 การไล่สเกลขึ้นและลง
ในอัตราส่วนขเบ็ต 3 ชั้น 

ปัญหาที่พบ มีอาการเมื่อยล้าที่นิ้วมือ 

วิธีแก้ปัญหา ปรับเปลี่ยนทางนิ้ว 

ปัญหาที่ 3 ห้องที ่89 – 
120 การบรรเลงด้วย
เทคนิคการเล่นกระจาย
คอร์ด 

ปัญหาที่พบ 
1. นิ้วมือข้างขวาเกิดอาการ

ล้า 
2. นิ้วมือทั้ง 2 ข้างไม่สัมพันธ์กัน 

วิธีแก้ปัญหา 
1. ปรับนิ้วมือข้างขวาไปใช้

นิ้ว p i a i 
2. เปลี่ยนทางนิ้วไม่ให้กระโดดมาก

เกินไป 

ปัญหาที่ 4 ห้องที ่201 – 
208 เทคนิคการดีดนิ้ว p 
พร้อมกัน 2 สายขึ้นไป 

ปัญหาที่พบ 
บางจุดในโน้ตที่เป็นคู่เสียงบนแนวท านองเบส ที่ใช้นิ้ว p กับ i ดีด

ท าให้เสียงไม่สมดุล 

วิธีแก้ปัญหา ปรับโน้ตบางจุดเพื่อให้สามารถใช้นิ้ว p ดีดโน้ตทั้งสองเสียงได้ 

La source du Lyson Op.47 
ปัญหาที่ 1 โน้ตห้องที ่7 
– 8 การกดคอร์ดค้าง
พร้อมกับบรรเลงแนว
ท านองหลักให้ต่อเนื่อง 

ปัญหาที่พบ 
เสียงแนวท านองหลังเล่นไม่ครบค่าโน้ตเนื่องจากการกดคอร์ดใน

เวลาเดียวกัน 

วิธีแก้ปัญหา สร้างแบบฝึกหัดส าหรับซ้อมท่อนนี้โดยเฉพาะ 

ปัญหาที่ 2 การด้น (ad 
libitum) ในห้องที ่40 

ปัญหาที่พบ นิ้วมือขวาดีดผิดสายบ่อยครั้งและท าให้ความเร็วในการดีดลดลง 

วิธีแก้ปัญหา 
เปลี่ยนจุดที่ท าการใส่เทคนิคเชื่อมเสียงใหม่และให้เริ่มดีดจากนิ้ว 

m 

ปัญหาที่ 3 ทางนิ้วห้อง 
109 – 113 มือซ้ายต้อง
เคลื่อนที่ด้วยความเร็วใน
ระยะทาง 
ที่ไกลเกินไป 

ปัญหาที่พบ 
เกิดการเล่นผิดบ่อยครั้งอันเนื่องมาจากการกระโดดของนิ้วมือซ้าย

ที่ไกลด้วยความเร็ว 

วิธีแก้ปัญหา 
ใช้วิธีการเปลี่ยนทางนิ้วจังหวะที่ 1 ห้องที ่111 และจังหวะที่ 1 

ห้องที ่113 
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ปัญหาที่ 4 การเปลี่ยน
ความเร็วของเพลงในห้อง
ที ่117 – 124 

แนะน าการ
บรรเลง 

ช่วงนี้เป็นท่อนเชื่อมระหว่าง Section B ไป Section A2 ซึ่งถ้าลด
ความเร็วลงจะท าให้ท่อนนี้ฟังแล้วลงตัวมากขึ้น 

ปัญหาที่ 5 โน้ตตัว D ต่ า
ส าหรับบรรเลงด้วยกีตาร์ 
7 สาย 
 

ปัญหาที่พบ 
บทเพลงนี้ประพันธ์ขึ้นส าหรับกีตาร์ 7 สาย เมื่อน ามาเล่นบนกีตาร์ 

6 สายจึงต้องปรับโน้ต 

วิธีแก้ปัญหา 
1. เปลี่ยนโน้ตตัว D เป็น

โน้ตตัว A สายเปิดสายที่ 5 
2. เปลี่ยน octave โน้ตตัว D เป็น

สายที่ 5 ช่องที่ 5 

ปัญหาที่ 6 การใช้เทคนิค
ทาบด้วยโคนนิ้ว (Hint 
bar) ของนิ้วข้างมือซ้าย
ในห้องที่ 144 – 145 

ปัญหาที่พบ 
นิ้ว 1 ต้องเคลื่อนที่จากคอร์ดทาบมาเป็นการเล่นบันไดเสียงบน

สายที่ 1 ท าให้นิ้วเคลื่อนที่ไม่ทัน 

วิธีแก้ปัญหา ใช้เทคนิค Hint bar เข้ามาช่วย 

ปัญหาที่ 7 ต าแหน่งการ
ดีดโน้ตจากเทคนิคฮาร์โม
นิค ในห้องที่ 156 – 157 

แนะน าการ
บรรเลง 

เขียนทางนิ้วส าหรับเล่นเทคนิค Harmonic ให้อ่านง่ายขึ้น 

Rossiniana No.4 Op.122 

ปัญหาที่ 1 ทางนิ้วห้องที่ 
35 – 42 ในท่อน 
Allegro maestoso 

แนะน าการ
บรรเลง 

เขียนทางนิ้วส าหรับการเล่นท่อนนี้ใหม่เพื่อเป็นทางเลือกในการ
ฝึกซ้อม 

ปัญหาที่ 2 ทางนิ้วของ
ช่วงด้น (ad libitum) 
ห้องที ่85 ในท่อน 
Andante 
 

ปัญหาที่พบ 
โน้ตต้นฉบับไม่ได้เขียนทางนิ้วบวกกับการบรรเลงด้วยความเร็ว ท า
ให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายถ้าไม่จัดการเคลื่อนที่ของนิ้วให้เหมาะสม 

วิธีแก้ปัญหา ใช้เทคนิคเชื่อมเสียงเข้ามาช่วยและเขียนทางนิ้วขึ้นมาใหม่ 

ปัญหาที่ 3 การเล่น
เทคนิคเชื่อมเสียง ห้องที ่
122 – 123 ในท่อน 
Andante 
 

ปัญหาที่พบ 
1. เกิดอาการเกร็งของนิ้วมือ
เมื่อท าการเล่นเทคนิคเชื่อม

เสียง 

2. การมีเครื่องหมายแปลงเสียง 
(accidental note) หลายจุดท า

ให้สับสนเวลาบรรเลง 

วิธีแก้ปัญหา 
1. ใช้นิ้ว 1 เคลื่อนที่แบบ

สไลด์แล้วใช้เฉพาะนิ้ว 2 ใน
การเล่นเทคนิคเชื่อมเสียง 

2. ตัดพาสซิงโน้ตออกไปก่อนแล้ว
จ าการเคลื่อนที่ของคอร์ด 

ปัญหาที่ 4 การเล่นโน้ตคู่
แปด (Octave) ห้อง 161 
– 164 ในท่อน Allegro 
Spiritoso 

แนะน าทางนิ้ว
ในการบรรเลง 

เขียนทางนิ้วส าหรับการเล่นท่อนนี้ใหม่เพื่อเป็นทางเลือกในการ
ฝึกซ้อม 
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ปัญหาที่ 5 การใช้โน้ตตัว 
E สายเปิดแทนการใช้
สายปิดในห้องที่ 254 

แนะน าการ
บรรเลง 

เสนอทางนิ้วใหม่โดยใช้โน้ต E สายเปิดเพื่อให้ใด้คุณภาพเสียงสาย 
1 ท าให้เสียงที่ออกมาคล้ายการเล่นกระจายคอร์ดมากขึ้น 

ปัญหาที่ 6 ห้องที ่317 – 
320 ในท่อน Maestoso 
แนวท านองเบสไม่
สามารถบรรเลงได้
ต่อเนื่องเท่าที่ควร 
 

ปัญหาที่พบ แนวท านองเบสไม่ไหลลื่นอันเนื่องมาจากนิ้วมือข้างซ้าย 

วิธีแก้ปัญหา 
ปรับนิ้วมือข้างซ้ายโดยสลับการใช้งานของนิ้ว 2 กับ นิ้ว 3 ซึ่งท าให้

การเคลื่อนที่ไหลลื่นขึ้น 

Capriccio Diabolico Op.85 

ปัญหาที่ 1 การเล่น
เทคนิคเชื่อมเสียง
ติดต่อกันท าให้เกิดความ
ผิดพลาดในห้องที่ 2 

ปัญหาที่พบ 
เกิดการเล่นผิดพลาดบ่อยครั้งอันเนื่องมาจากการกระโดดไปมา

พร้อมกับเล่นเทคนิคเชื่อมเสียงของนิ้วมือข้างซ้าย 

วิธีแก้ปัญหา 
ปรับการเคลื่อนที่ของนิ้วและฝึกซ้อมโดยการให้มีนิ้วหลักอย่างน้อย 

1 นิ้วอยู่บนคอกีตาร์เสมอ 

ปัญหาที่ 2 แนะน าทางนิ้ว
ห้องที ่38 – 39 

แนะน าการ
บรรเลง 

ปรับทางนิ้วใหม่โดยไม่ใช้เทคนิคเชื่อมเสียงข้ามสาย ให้นิ้วมือข้าง
ซ้ายอยู่บน Position ที ่2 และวางรูปแบบนิ้วมือข้างซ้ายใน

ลักษณะคอร์ด D เมเจอร์ 

ปัญหาที่ 3 การบรรเลง
โน้ตที่สูงกว่าช่อง (fret) ที่ 
12 (13 – 19) ในห้องที ่
52 – 54 

ปัญหาที่พบ 
การเล่นโน้ตที่สูงกว่าช่องที่ 12 จะท าให้ความเร็วในการเล่นลดลง

อันเนื่องมาจากต าแหน่งการวางนิว้จะเปลี่ยนไปอย่างมาก 

วิธีแก้ปัญหา จัดต าแหน่งการวางนิ้วโป้งข้างซ้ายและการเคลื่อนที่ของข้อมือใหม่ 

ปัญหาที่ 4 การใช้มือขวา
บรรเลงคอร์ดแบบแท่งใน
ห้องที ่56 – 59 

ปัญหาที่พบ 
การดีดคอร์ดแบบแท่งโดยใช้นิ้ว I m และ a ท าให้ความเร็วในการ

เล่นลดลง 

วิธีแก้ปัญหา ปรับนิ้วโดยใช้นิ้ว p i และ a แทน 

ปัญหาที่ 5 การเล่น 
Descending Octave 
ในห้องที่ 101 – 102 

ปัญหาที่พบ 
การเล่นโน้ต descending octave ใน position ที ่14 ท าให้

ความเร็วลดลงและเกิดอาการเกร็ง 

วิธีแก้ปัญหา 
ฝึกซ้อมโดยการเริ่มจากวางนิ้วที่ต้องกดพร้อมกัน เพื่อปรับ

ต าแหน่งข้อมือให้เหมาะสม 

ปัญหาที่ 6 เปลี่ยนทางนิ้ว
มือซ้ายในห้องที่ 190 
และห้องที ่206 

ปัญหาที่พบ 
การเคลื่อนที่สลับ position ไปมาท าให้มือเกิดอาการล้า และ

กลับมากดไม่ตรง position เดิม 

วิธีแก้ปัญหา 
เปลี่ยนทางนิ้วใหม่โดยใช้สายเปิดเข้ามาช่วยท าให้ไม่ต้องเคลื่อนที่

สลับ position ไปมา 
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