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งานวิจัยฉบับน้ีเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพมีจุดมุงหมายใหสอดคลองกับการเรียนทางดานการแสดง

ดนตรีในระดับปริญญามหาบัณฑิต มีวัตถุประสงคเพ่ือแกไขปญหาเทคนิคตางๆ ในการเลนของมือขวา ผูวิจัยได

คนควาจากแหลงขอมูลตางๆ เพ่ือมาศึกษาหาวิธีการแกไขปญหาในการเลน และไดเลือกบทเพลงเพ่ือมาศึกษาวิธีการ

เลนของเทคนิคตางๆ ในมือขวา รวมไปถึงวิธีการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการเลนเพ่ือมาพัฒนาการเลนของมือขวา

ใหดีข้ึน โดยเลือกมาท้ังหมด 5 บทเพลง ดังน้ี 1. Fugue from Violin Sonata No. 3, BWV 1005 ประพันธโดย โย

ฮันน เซบัสเตียน บาค (Johann Sebastian Bach) 2. Gran Sonata Eroica, Op. 150 ประพันธโดย มอโร จูเลียนี 

(Mauro Giuliani) 3. Sonata clásica (Homenaje a Fernando Sor) ประพันธโดย มานูเอล มาเรีย พองซ  

(Manuel María Ponce) 4. Hika (In Memoriam Toru Takemitsu) ปร ะ พันธ โ ด ย  ลี โ อ  บ ร าว เ วอร  (Leo 

Brouwer) 5. An Idea (Passacalia for Eli) ประพันธโดย ลีโอ บราวเวอร (Leo Brouwer)  

โดยปญหาสวนใหญผูวิจัยไดรวบรวมและสามารถแบงออกได 4 ขอหลัก ดังน้ี 1. ปญหาของอาการ

เกร็งมือขวา สงผลตอเสียงและการเคลื่อนท่ีเร็วในการบรรเลงโนตแยก (Arpeggio) 2. ปญหาความไมตอเน่ืองของ

เสียงข้ันคู 8 ของมือขวา (Interval) 3. ปญหาในการเพ่ิมหรือลดระดับความเขมเสียงของมือขวา (Dynamic) 4. 

ปญหาการบรรเลงแบบพักสายและผานสายของมือขวา (Rest stroke and Free stroke)  

จากปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดตั้งคําถามเก่ียวกับปญหาตางๆ เพ่ือสัมภาษณอาจารยผูเช่ียวชาญ

ทางดานกีตารคลาสสิก 3 ทานใหแสดงความเห็น และแนะนําวิธีการแกไขปญหากับปญหาท่ีเกิดข้ึน และไดนําวิธีการ

แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนแสดงใหกับทางอาจารยผูเช่ียวชาญทางดานกีตารคลาสสิกอีกครั้ง เพ่ือประเมินเก่ียวกับการ

แกไขปญหาในการฝกซอมจากเทคนิคตางๆ ของผูวิจัย โดยการประเมินตั้งไว 3 ระดับคือ ดี พอใช และควรปรับปรุง 

ซึ่งผลการแสดงเดี่ยวกีตารของผูวิจัย มีทิศทางในการบรรเลงท่ีดีข้ึน มีการใชเทคนิคตางๆ ของมือขวาท่ีดีข้ึน และผล

การประเมินการแสดงอยูในระดับเกณฑด ี
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The purpose of this qualitative research was to develop the techniques of playing 

notes and chords on guitar from music performance’s strategies in master degree studies to 

facilitate those who are right handed for guitar. The researcher has consolidated sources of 

knowledge from past researches including five pieces of prominent songs namely Fugue from Violin 

Sonata No. 3, BWV 1005 by Johann Sebastian Bach, Gran Sonata Eroica, Op. 150 by Mauro Giuliani, 

Sonata Clásica, Homenaje a Fernando Sor by Manuel Maria Ponce, Hika (In memoriam Toru 

Takemitsu) by Leo Brouwer, and An Idea (Passacaglia for Eli) by Leo Brouwer. These four pieces of 

songs have been selected as case study by focusing on simplifying the guitar playing techniques to 

four major difficulties discovered and experienced by researcher.  

The four fundamental problems were as the followings: Firstly, to get hand stiff and 

cramp that produced poor and defective sound due to the strumming pattern and trouble with 

speed movement while playing arpeggio techniques. Secondly, lacking of relaxation and proper 

coordination for changing notes and chords simultaneously while playing the intervals. Thirdly, 

having difficulty in increasing and decreasing right hand and relevant fingers dynamic. Lastly, the 

trouble in progression of gaining skill of playing free stroke and rest stroke techniques. 

In conclusion, the comprehensive guitar recital performance performed by researcher 

has been evaluated by three professors and admitted the result was satisfactory and four 

deficiencies playing music have been existing at minimum. The development of skill of playing 

guitar with right hand was significantly acceptable profession. 
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เจริญนิตย อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ไดกรุณาใหคําปรึกษาชวยเหลือ หาขอมูล ตลอดจนชี้แนะ

แนวทางอันเปนประโยชนตอการทําวิจัย 

 ผูวิจัยขอขอบพระคุณคณาจารยผูเชี่ยวชาญท่ีกรุณาใหขอมูลสัมภาษณอันเปนประโยชน
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ดานการดํารงชีวิต และมอบอิสระในการตัดสินใจทุกๆ อยางในชีวิต  

 ผูวิจัยขอขอบคุณนางสาวปทมา สุดใจ ผูใหความหวังดีทุกๆ ดาน ชวยในการคนควาหา

ขอมูลตางๆ ตั้งแตเริ่มตนการเขียนวิทยานิพนธ อีกท้ังใหคําปรึกษาเพ่ือเปนแนวทางในการทํา

วิทยานิพนธใหสําเร็จ สรางแรงกระตุนผลักดันในการทํางาน เปนทุกอยางสําหรับวิทยานิพนธเลมนี้ 

ทุมเททํางานมากกวาผูวิจัยมากเพ่ือใหผลงานออกมาดี ขอขอบคุณสําหรับทุกๆ อยาง ตลอดจนเพ่ือนๆ 

พ่ีๆ นองๆ พารทกีตาร หลายๆ ทานท่ีคอยใหความกรุณาชวยเหลือในเรื่องตางๆ เปนอยางดีเรื่อยมา 
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1 

บทท่ี 1 

 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

กีตารคลาสสิก (Classical Guitar) เปนเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายท่ีวิวัฒนาการมา

จาก วิฮูเอลา 0

1 (Vihuela) โดยถือกําเนิดข้ึนมาในประเทศสเปน เปนเครื่องดนตรีท่ีมีการผสมผสาน

ระหวาง อูด (Oud) ของชาวมัวร และ ลูท (Lute) ของชาวสเปน พัฒนาการของกีตารคลาสสิก เริ่มมา

ตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 15 จากพ้ืนฐานเครื่องดนตรีท่ีนิยมเลนกันอยางแพรหลายในประเทศสเปน ท่ี

เรียกกันวา วิฮูเอลา จนเดินทางมาถึงในชวงปลายคริสตศตวรรษท่ี 18 เครื่องดนตรีประเภทกีตารเริ่มมี

โครงสรางและการเลนท่ีมีแบบแผน และพัฒนาการจนกลายเปนกีตารคลาสสิกอยางท่ีเห็นในปจจุบัน  

หากจะกลาวถึงเทคนิคการเลนของกีตารท้ังหมดนั้นมีเปนจํานวนมาก ไมวาจะเปน 

เทคนิคโนตแยก (Arpeggio)2, เทคนิคข้ันคู เสียง (Interval)3, เทคนิคความดัง - เบาของเสียง 

(Dynamics)4, เทคนิคเชื่อมเสียง (Slur)5, เทคนิคฮารโมนิกส (Harmonic)6, เทคนิคบันไดเสียง 

                                           
1 วิฮูเอลา (Vihuela) เปนเครื่องดนตรีในยุคฟนฟูศิลปวิทยาการ (Renaissance) ท่ีมี

ความใกลเคียงกับกีตารในปจจุบันมากท่ีสุด แตลําตัวจะเล็กกวา และบางกวา สาย 6 สายจะเปนสายคู

ตั้งเปนโนตตัวเดียวกัน เพ่ือใหเกิดเสียงกองกังวานมากข้ึนเหมือนกับกีตาร 12 สายในยุคปจจุบัน 
2 Arpeggio คือ โนตแยก หมายถึงโนตตัวท่ี 1 3 5 ของคอรดธรรมดาเลนเรียงกันทีละตัว

ตามลําดับจากสูงไปต่ํา หรือจากต่ําไปสูง 
3 Interval คือ คูเสียง หมายถึงระยะหางระหวางโนต 2 ตัว มี 5 ชนิด ไดแก เมเจอร ไม

เนอร เพอรเฟค ดิมินิช และออกเมนเทด 
4 Dynamics คือ ความเขมเสียง หมายถึงเสียงเบาเสียงดัง เสียงท่ีมีความเขมเสียงมากก็

จะยิ่งดังมาก เหมือนกับ Loudness 
5 Slur คือ เครื่องหมายเชื่อมเสียง หมายถึงเสนโคงท่ีพาดจากโนตตัวหนึ่งไปยังโนตอีกตัว

หนึ่ง มีผลทําใหโนตมีเสียงติดตอกันตั้งแตโนตตัวแรกจนถึงโนตตัวสุดทาย 
6 Harmonic คือ ฮารโมนิก หมายถึงเสียงตั้งแต 2 เสียงข้ึนไป เกิดข้ึนในเวลาเดียวกัน   
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(Scale)7, เทคนิคเปลี่ยนสีสันเสียง (Tone color)8 เปนตน จากเทคนิคตางๆ ขางตนพบวา กีตาร

คลาสสิกเปนเครื่องดนตรีท่ีสามารถตอบสนองความตองการของผูประพันธไดเปนอยางมาก และ

เทคนิคตางๆ เหลานี้ อีกท้ังยังเปนเทคนิคท่ีนักกีตารท่ัวโลกใชในการฝกซอมและการแสดงกีตารมา

อยางยาวนานกระท่ังปจจุบัน หนึ่งในเทคนิคสําคัญท่ีผูวิจัยใหความสนใจคือ เทคนิคการใชมือขวาของ

กีตาร ซ่ึงเปนเทคนิคท่ีนักกีตารสวนใหญใหความสําคัญเปนลําดับตนๆ ผูวิจัยมีความเห็นวา การมี

เทคนิคการใชมือขวาท่ีดีเปนหนึ่งในปจจัยหลัก และเปนสิ่งสําคัญท่ีจะทําใหผูเลนบรรลุผลสําเร็จในการ

แสดง 

เทคนิคสําคัญท่ีชวยในการพัฒนาการฝกซอมของมือขวาท่ีผูวิจัยตองการเลือกศึกษาคือ 

เรื่องเทคนิคโนตแยก (Arpeggio), เทคนิคข้ันคูเสียง (Interval), เทคนิคการเพ่ิมหรือลดระดับความ

เขมของเสียง (Dynamic), เทคนิคการดีดแบบพักสายและผานสาย (Rest stroke and Free stroke) 

เนื่องจากผูวิจัยไดฝกซอมบทเพลงท้ังหมดในการแสดงครั้งนี้ และพบปญหาขณะบรรเลงในมือขวา 

พบวาบทเพลงแตละเพลงสวนใหญตองการการเคลื่อนไหวของโนตในการบรรเลงโนตแยก ความ

สอดคลองกันของคูเสียง ความตอเนื่องหรือความเชื่อมกันของกลุมคํา ระดับความดังเบาใหมีความ

ชัดเจน และความเหมาะสมในการเลือกใชวิธีการเลนแบบพักสายและไมพักสาย ผูวิจัยจึงคิดคนวิธีซอม

เพ่ือทําใหเกิดการพัฒนา สามารถบรรเลงไดอยางมีประสิทธิภาพ และนํามาใชใหเกิดประโยชนตอการ

ฝกซอม ผูวิจัยจึงคัดเลือก 5 บทเพลงนี้ ไดแก 1. Fugue from Violin Sonata No. 3, BWV 1005 

ประพันธโดย โยฮันน เซบัสเตียน บาค (Johann Sebastian Bach) 2. Gran Sonata Eroica, Op. 

150 ประพันธโดย มอโร จูเลียนี (Mauro Giuliani) 3. Sonata clásica (Homenaje a Fernando 

Sor) ประพันธโดย มานูเอล มาเรีย พองซ (Manuel María Ponce) 4. Hika (In Memoriam Toru 

Takemitsu) ประพันธ โดย  ลี โอ  บราว เวอร  (Leo Brouwer) 5. An Idea (Passacalia for Eli) 

ประพันธโดย ลีโอ บราวเวอร (Leo Brouwer) นํามาเปนแบบฝกหัดในการแกปญหาของมือขวา เพ่ือ

คนพบวิธีการและศักยภาพในการบรรเลงท่ีดีข้ึน รวมถึงการผนวกกับแบบฝกหัดจากตําราตางๆ และ

                                           
7 Scale คือ บันไดเสียง หมายถึงโนต 7 ตัวท่ีเรียงกันตามลําดับจากระดับเสียงต่ําไปสูง 

หรือจากสูงไปต่ํา 
8 Tone color คือ สีสันเสียง หมายถึงลักษณะเสียงท่ีแตกตางกัน เชน ไวโอลินและคลา

ริเน็ตมีสีสันเสียงไมเหมือนกัน 



3 
 

 

คําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญดานกีตารคลาสสิก ดังนั้นปจจัยท่ีเก่ียวเนื่องกับการใชเทคนิคตางๆ เพ่ือ

พัฒนามือขวาจึงเปนสิ่งสําคัญ  

ปญหาตางๆ เหลานี้ ผูวิจัยมีความเห็นวา ประเทศไทยยังขาดผลงานการวิจัยท่ีรวบรวม

ความรูเทคนิค และการแนะแนวการแกปญหาการซอมแบบฉบับภาษาไทย ดังนั้นผูวิจัยจึงถือโอกาสนี้

ในการรวบรวมขอมูล แนะแนวทางแกไข และสรุปผล ผูวิจัยหวังวางานวิจัยนี้จะเกิดประโยชนตอนัก

กีตารคลาสสิกเมืองไทยและผูสนใจนําไปฝกซอม เพ่ือนําทฤษฎีและเทคนิคการ ฝกซอมไปประยุกตใช

กับบทเพลงอ่ืนๆ 

ในการแสดงเดี่ยวกีตาร ผูวิจัยไดเลือกบทเพลงท่ีแตกตางกันออกไปทางยุคสมัย โดยในแต

ละยุคจะบงบอกเอกลักษณท่ีนาสนใจ ไมวาจะเปนสําเนียงของบทเพลง ลักษณะการประพันธ รวมไป

ถึงเทคนิคท่ีใชในการเลน สิ่งเหลานี้เปนสวนประกอบของบทเพลงท่ีจะถูกนําเสนอผานการบรรเลง 

แสดงใหเห็นถึงศักยภาพความสามารถของกีตารคลาสสิก เพ่ือจะทําใหแตละบทเพลงในการแสดงครั้ง

นี้มีความนาสนใจมากข้ึน 

การแสดงเด่ียวกีตารในครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําบทเพลงมานําเสนอท้ังหมด 5 บทเพลง และได

คัดเลือกบทเพลงท่ีประพันธข้ึนสําหรับกีตารคลาสสิก ท่ีมีความสําคัญแตกตางกันในทางยุคสมัย ตั้งแต

ยุคบาโรก จนถึงยุคศตวรรษท่ี 20 ไดแก ยุคสมัยของ โยฮันน เซบัสเตียน บาค (ค.ศ. 1685-1750)    

มอโร จู เลียนี  (ค .ศ . 1781-1829) มานู เอล มาเรีย พองซ (ค .ศ . 1882-1948) ลี โอ บราวเวอร          

(ค.ศ. 1939- ) ซ่ึงท้ังหมดเปนบทเพลงมาตรฐานท่ีใชในการศึกษา ท้ังในระดับบัณฑิตศึกษาและ

มหาบัณฑิต รวมถึงผูวิจัยไดศึกษาและพัฒนาองคความรู ท้ังทางดานวิเคราะหบทเพลง และการวาง

แผนการฝกซอม เพ่ือเปนการพัฒนาความสามารถดานเทคนิคการบรรเลงของมือขวา โดยมีระยะเวลา

การแสดงประมาณ 60 นาที 

 

วัตถุประสงคงานวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพปญหาและวิธีการแกปญหาของเทคนิคในการบรรเลงของมือขวาใน

กีตารคลาสสิก 

2. เพ่ือพัฒนาเรื่องอาการท่ีเกิดข้ึนกับมือขวาขณะบรรเลงกีตารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และนําไปสูผลสัมฤทธิ์ท่ีดีในการแสดง 

3. เพ่ือสามารถนําวิธีแกไขมาใชในการพัฒนาสําหรับการบรรเลงกีตารคลาสสิกครั้งตอไป 
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4. เพ่ือวิเคราะหบทเพลงมาตรฐานระดับมหาบัณฑิตสําหรับกีตารคลาสสิก ท้ังดาน

รูปแบบการประพันธ การตีความ และรูปแบบการแสดง 

 5. เพ่ือศึกษาการแสดงเดี่ยวกีตารคลาสสิก 

 6. เพ่ือเผยแพรผลงานดานการแสดงการบรรเลงเดี่ยวแกนักเรียน นิสิต นักศึกษาท่ีศึกษา

ดานดนตรี และผูท่ีสนใจดนตรีท่ัวไป 

 

ขอบเขตงานวิจัย 

ในการแสดงครั้งนี้ ผูแสดงไดคัดเลือกบทเพลงในยุคตางๆ ใชสําหรับการแสดงท้ังหมด    

4 ยุค ตั้งแตยุคบาโรก (Baroque) ยุคคลาสสิก (Classic) ยุคโรแมนติก (Romantic) จนถึงยุคศตวรรษ

ท่ี 20 (20th Century) โดยในแตละบทเพลงแสดงใหเห็นถึงเทคนิคท่ีแตกตางกันของกีตารในแตละยุค 

วิธีการในการบรรเลง รวมไปถึงสังคีตลักษณท่ีแสดงใหเห็นในดานการประพันธ ท่ีผูประพันธเลือก

นํามาใช  โดยผูแสดงไดกําหนดขอบเขตของบทเพลงท่ีใชแสดงไวท้ังหมด 5 บทเพลง ดังนี้ 

1. Fugue from Violin Sonata No. 3, BWV 1005 ประพันธโดย โยฮันน เซบัสเตียน

บาค (Johann Sebastian Bach) 

 เปนบทเพลงยุคบาโรก โดยนักประพันธชาวเยอรมัน เดิมทีเปนบทประพันธท่ีแตง

ใหกับเครื่อง ไวโอลิน โซนาตาบทนี้จะมีท้ังหมด 4 ทอน ไดแก I. Adangio II. Fugue: Alla breve III. 

Largo IV. Allegro assaio โดยผูวิจัยเลือกนํามาเลนเพียงทอนเดียวในทอนท่ี II. คือ ทอนฟวก 

(Fugue) 

2. Gran Sonata Eroica, Op. 150 ประพันธโดย มอโร จูเลียนี (Mauro Giuliani) 

 เปนบทเพลงยุคคลาสสิก โดยนักประพันธชาวอิตาลี เปนสังคีตลักษณแบบโซนาตา 

(Sonata Form) ตลอดเพลงจะเปนโซนาตาขนาดยาวท่ีมีเพียงทอนเดียว โดยกํากับดัวยจังหวะเร็ว

อยางสงางาม (Allegro maestoso)  

3. Sonata clásica (Homenaje a Fernando Sor) ประพันธ โดย มานู เอล มาเรีย 

พองซ (Manuel María Ponce) 

  เปนบทเพลงยุคโรแมนติก โดยนักประพันธชาวเม็กซิโก (Mexico) ประพันธข้ึนในป 

1928 เพลงนี้พองซ (Ponce) ไดเขียนใตชื่อเพลงวา “Homenaje a Fernando Sor” โซนาตาบทนี้

https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Sor
https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Sor
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เขียนข้ึนในแบบนีโอคลาสสิก (Neoclassic) ท่ีมีความสมบูรณในดานสังคีตลักษณ (Form) แตมีการ

ประสานเสียงในแบบสมัยใหม แบงออกเปน 4 ทอน ไดแก 

 I. อัลเลโกร (Allegro) อัตราเร็ว 

 II. อันดันเต (Andante) อัตราชาปานกลาง 

 III. มินูเอ็ตและทรีโอ (Ménuet & Trio) อัตราเร็วปานกลาง 

 IV. อัลเลโกร (Allegro) อัตราเร็ว 

4. Hika (In Memoriam Toru Takemitsu) ประ พัน ธ โ ด ยลี โ อ  บร าว เ วอ ร  (Leo 

Brouwer) 

 เปนบทเพลงยุคศตวรรษท่ี 20 โดยนักประพันธชาวคิวบา ลีโอ บราวเวอร (Leo 

Brouwer) ไดแตงเพลงนี้ ข้ึนมาใหม โดยการนําสําเนียงท่ีโดดเดนของโทรุ  ทาเคมิตซึ (Toru 

Takemitsu) ผสมเขากับสําเนียงดั้งเดิมของตัวเขาเอง และใชลักษณะเทคนิคการประพันธในแบบมินิ

มอลลิส (Minimalism) 

5. An Idea (Passacalia for Eli) ประพันธโดยลีโอ บราวเวอร (Leo Brouwer) 

 เปนบทเพลงยุคศตวรรษท่ี 20 โดยนักประพันธชาวคิวบา เปนบทเพลงสั้นๆ ท่ีเขียน

เนื่องในวันเกิดครบรอบ 70 ป ของ เอลิ คาสเนอร (Eli Kassner) ครูสอนกีตารชาวแคนาดา กํากับ

ดวย ความรูสึกแบบเงียบสงบ (Calmo)  

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากงานวิจัย 

1. ทราบถึงประวัติความเปนมาของกีตารและเทคนิคตางๆ ของกีตารท่ีสําคัญ 

2. ทราบถึงปญหาท่ีพบ แนวทางการแกปญหาและการพัฒนาในเทคนิคการใชมือขวา 

3. สามารถนําผลขอมูลความรูจากการวิจัยไปใชไดจริงในการบรรเลงกีตาร 

 

ขอตกลงเบ้ืองตน 

สัญลักษณแทนนิ้วมือของกีตารคลาสสิก 

1. มือซาย 

 นิ้วชี้ แทนดวยเลข 1 

 นิ้วกลาง แทนดวยเลข 2 



6 
 

 

 นิ้วนาง แทนดวยเลข 3 

 นิ้วกอย แทนดวยเลข 4 

2. มือขวา8

9 

 นิ้วโปง แทนดวยสัญลักษณ p 

 นิ้วชี้ แทนดวยสัญลักษณ i 

 นิ้วกลาง แทนดวยสัญลักษณ m 

 นิ้วนาง แทนดวยสัญลักษณ a 

 

                                           
9 Frederick M.Noad, Solo Guitar Playing 1 (USA: Music Sales America, 2008), 

6. 



 

7 

บทท่ี 2 

 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

 

 การศึกษางานวิจัยเรื่องการศึกษาการแสดงเดี่ยวกีตารฉบับนี้ วัตถุประสงคเพ่ือแกไข

ปญหาเทคนิคตางๆ ในการเลนของมือขวา ผูวิจัยไดคนควาจากแหลงขอมูลตางๆ เพ่ือมาศึกษาหา

วิธีการแกไขปญหาในการเลน และไดคัดเลือกบทเพลงเพ่ือมาศึกษาวิธีการเลนของเทคนิคตางๆ ในมือ

ขวา รวมไปถึงวิธีการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการเลนเพ่ือมาพัฒนาการเลนของมือขวาใหดีข้ึน โดย

ผูวิจัยไดศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ แบงออกไดเปน 4 ตอน มีดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 ประวัตินักประพันธเพลงและประวัติเพลง 

 1.1 บทเพลง Fugue from Violin Sonata No. 3, BWV 1005 ประพันธโดย โยฮันน  

เซบัสเตียน บาค (Johann Sebastian Bach) 

  1.1.1 ประวัติ โยฮันน เซบาสเตียน บาค (Johann Sebastian Bach) 

  1.1.2 ลักษณะของบทเพลง Fugue from Violin Sonata No. 3, BWV 1005 

 1.2 บทเพลง Gran Sonata Eroica, Op. 150 ประพันธโดย มอโร จูเลียนี (Mauro 

Giuliani) 

  1.2.1 ประวัติ มอโร จูเลียนี (Mauro Giuliani) 

  1.2.2 ลักษณะของบทเพลง Gran Sonata Eroica, Op. 150 

 1.3 บทเพลง Sonata clásica (Homenaje a Fernando Sor) ประพันธโดย มานูเอล 

มาเรีย พองซ (Manuel María Ponce) 

  1.3.1 ประวัติ มานูเอล มาเรีย พองซ (Manuel María Ponce) 

  1.3.2 ลักษณะของบทเพลง Sonata clásica (Homenaje a Fernando Sor) 

 1.4 บทเพลง Hika (In Memoriam Toru Takemitsu) ประพันธโดย ลีโอ บราวเวอร 

(Leo Brouwer) 

  1.4.1 ประวัติ ลีโอ บราวเวอร (Leo Brouwer) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Sor
https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Sor
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  1.4.2 ลักษณะของบทเพลง Hika (In Memoriam Toru Takemitsu) 

 1.5 บทเพลง An Idea (Passacalia for Eli) ประพันธ โดย ลี โอ บราวเวอร  (Leo 

Brouwer) 

  1.5.1 ประวัติ ลีโอ บราวเวอร (Leo Brouwer) 

  1.5.2 ลักษณะของบทเพลง An Idea (Passacalia for Eli) 

  

 ตอนท่ี 2 ทฤษฎีและแนวคิดหลักท่ีใชในงานวิจัย 

 2.1 แนวทางของปญหาและการพัฒนา 

  2.1.1 ปญหาของอาการเกร็งมือขวา สงผลตอเสียงและการเคลื่อนท่ีเร็วในการ

บรรเลงโนตแยก (Arpeggio) ซ่ึงพบเจอในบทเพลง 

  Gran Sonata Eroica, Op. 150 

  Sonata clásica (Homenaje a Fernando Sor) 

  2.1.2 ปญหาความไมตอเนื่องของเสียงข้ันคู 8 ของมือขวา (Interval) ซ่ึงพบเจอใน

บทเพลง Gran Sonata Eroica, Op. 150 

  2.1.3 ปญหาในการเพ่ิมหรือลดระดับความเขมเสียงของมือขวา (Dynamic) ซ่ึงพบ

เจอในบทเพลง 

  Sonata clásica (Homenaje a Fernando Sor) 

  Hika (In Memoriam Toru Takemitsu) 

  2.1.4 ปญหาการบรรเลงแบบพักสายและผานสายของมือขวา (Rest stroke and 

Free stroke) ซ่ึงพบเจอในบทเพลง 

  Fugue from Violin Sonata No. 3, BWV 1005 

  Hika (In Memoriam Toru Takemitsu) 

  Sonata clásica (Homenaje a Fernando Sor) 

  An Idea (Passacalia for Eli)   

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Sor
https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Sor
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 ตอนท่ี 3 แบบฝกหัดท่ีเกี่ยวของ 

 3.1 ปญหาของอาการเกร็งมือขวา สงผลตอเสียงและการเคลื่อนท่ีเร็วในการบรรเลงโนต

แยก (Arpeggio)  

  3.1.1 แ บ บ ฝ ก หั ด ห นั ง สื อ  Pumping Nylon, The Classical Guitarist's 

Technique Handbook ประพันธโดย สกอต เทนแนนท (Scott Tennant)  

  3.1.2 แบบฝกหัด Etude No. 1 ประพันธโดย เฮกเตอร วิลลา - โลบอส (Heitor 

Villa - Lobos)  

  3.1.3 แบบฝกหัดจากหนังสือ 120 Right Hand Studies ประพันธโดย มอโร จู

เลียนี (Mauro Giuliani) โดยผูวิจัยไดคัดเลือกแบบฝกหัดแบบฝกหัดอารเปโจแบบท่ี 15    

 3.2 ปญหาความไมตอเนื่องของเสียงข้ันคู 8 ของมือขวา (Interval) 

  3.2.1 แบบฝกหัดบันไดเสียงข้ันคู  8 (Scale in octave) จากหนังสือ Classical 

Guitar Method ประพันธโดย มัตเตโอ คารคาสซี (Matteo Carcassi)  

 3.3 ปญหาในการเพ่ิมหรือลดระดับความเขมเสียงของมือขวา (Dynamic) 

  3.3.1 แบบฝกหัดความเขมเสียง Ejercicio ประพันธโดย โจเซ เฟอรเรอ (Jose 

Ferrer) และตัวอยางแบบฝกหัดจากบทเพลง An Idea (Passacalia for Eli) ประพันธโดย ลีโอ บราว

เวอร 

 3.4 ปญหาการบรรเลงแบบพักสายและผานสายของมือขวา (Rest stroke and Free 

stroke) ซ่ึงพบเจอในบทเพลง 

  3.4.1 แบบฝกหัดจากหนังสือ 120 Right Hand Studies ประพันธ โดย มอโร         

จูเลียนี (Mauro Giuliani) แบบฝกหัดบันไดเสียง C เมเจอร แบบฝกหัดท่ี 95  

  3.4.2 แบบฝกหัดหมายเลข 7 ประพันธโดย ฟรานซิสโก ทารเรกา (Francesco 

Tarrega) จากหนังสือ Opera Per Chitarra vol. 2  

 

 ตอนท่ี 4 ทฤษฎีการบรรเลง 

 4.1 บทเพลง Fugue from Violin Sonata No. 3, BWV 1005 ประพันธโดย โยฮันน   

เซบัสเตียน บาค (Johann Sebastian Bach) 
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 4.2 บทเพลง Gran Sonata Eroica, Op. 150 ประพันธโดย มอโร จูเลียนี (Mauro 

Giuliani) 

 4.3 บทเพลง Sonata clásica (Homenaje a Fernando Sor) ประพันธโดย มานูเอล 

มาเรีย พองซ (Manuel María Ponce) 

 4.4 บทเพลง Hika (In Memoriam Toru Takemitsu) ประพันธโดย ลีโอ บราวเวอร 

(Leo Brouwer) 

 4.5 บทเพลง An Idea (Passacalia for Eli) ประพันธ โดย ลี โอ บราวเวอร  (Leo 

Brouwer) 

 โดยไดทําการศึกษากับบทเพลงท้ัง 5 บทเพลง มีดังนี้ 

 

ตอนท่ี 1 ประวัติผูประพันธเพลงและประวัติเพลง 

 1.1 บทเพลง Fugue from Violin Sonata No. 3, BWV 1005 ประพันธโดย โย

ฮันน เซบัสเตียน บาค (Johann Sebastian Bach) 

  1.1.1 ประวัติ โยฮันน เซบาสเตียน บาค (Johann Sebastian Bach) 

   โยฮันน  เซบัสเตียน  บาค  (Johann Sebastian Bach) เ กิดเ ม่ือวัน ท่ี  21 

มีนาคม ค.ศ. 1685 ณ เมืองไอเซนาค (Eisenach) ประเทศเยอรมัน พอของเขาคือ โยฮันน อัมโบรซิ

อุส บาค (Johann Ambrosius Bach) เปนนักไวโอลินฝมือดี และมีอาชีพเปนนักดนตรีประจําอยูท่ี

เมือง ไอเซนาค แมของเขาคือ อลิสาเบ็ธ เลมเมอเฮิรต บาค (Elisabeth Lammerhirt Bach) ตระกูล

ของบาคเปน ตระกูลใหญและเกาแกมาก ดําเนินอาชีพนักดนตรีสืบตอกันมาเปนเวลานานกวา          

2 ศตวรรษ 

   บาคไดรับการศึกษาในข้ันตนมาเปนอยางดีจากโรงเรียนประจําทองถ่ิน ชื่อ

ยิมเนเซียม (Gymnasium) และขณะเดียวกันเขาก็ไดรับการฝกสอนการเลนไวโอลินและไวโอลาจาก

พอของเขา และตอมาบาคไดเรียนออรแกนกับครูคนหนึ่งชื่อ อีลาส เฮอเดอร (Elias Herder) ในเวลา

ตอมาเขาไดยึดอาชีพเปนนักออรแกน และหัวหนาวงดนตรีตามโบสถหลายแหง จากนั้นบาคไดมา

ประจําท่ีโบสถเซนตโธมัส (St. Thomas Church) เมืองไลพซิก (Leipzig) และเสียชีวิตลงท่ีนี่ ศพของ

เขาไดทําพิธีฝงไวท่ีโบสถเซนตจอหน (St. John) 
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   บาคเปนนักดนตรีและคีตกวีท่ีเคราะหรายมีชีวิตท่ีอาภัพมาตลอดชีวิต มหาชน

ในสมัยนั้นไมยอมรับนับถือในความเปนอัจฉริยะทางการแตงเพลงของเขาเลย ผลงานของเขาซ่ึงมีอยู

เปนจํานวนมากนั้น ถูกทอดท้ิงโดยไมมีใครเหลียวแล สูญหายไปก็มาก จึงเปนสิ่งท่ีนาเสียดายและนา

เศรามากสําหรับโลกของดนตรี คนสวนมากในขณะนั้นรูจักเขาแตเพียงวาเขาเปนนักออรแกนมือดีคน

หนึ่งเทานั้น 

   ตลอดชวงชีวิตของบาค เขาไดประพันธบทเพลงไวหลากหลายประเภท ถึงแม

บาคจะเขียนงานประเภทคอนแชรโต หรือ โซนาตาบาง ซ่ึงถือเปนรูปแบบดนตรีแบบใหมในยุคนั้น แต

รูปแบบการเรียบเรียงเสียงประสานของบาคยังคงภักดีตอวิธีการโบราณคือ การเขียนแบบสอด

ประสานทํานอง (Counterpoint) ซ่ึงแทบจะไมมีใครสนใจแลวในยุคของเขา 9

1 และเขาไมเคยนอยเนื้อ

ต่ําใจกับโชคชะตาของเขาเลย ยังคงตั้งหนาตั้งตาแตงเพลงออกมาไมหยุดหยอน ระหวางท่ีเขาทํางาน

อยูทีโบสถเซนตโธมัสนั้น ผลงานบทเพลงท่ีเขาผลิตออกมานี้มีจํานวนถึง 265 เพลง (ซ่ึงท้ังหมดในชีวิต

ของเขามีถึง 295 เพลง แตเทาท่ียังมีเหลืออยูมีเพียง 202 เพลงเทานั้น) เพลงสวนมากเปนเพลงหนัก

ไปทางศาสนาประเภท Church cantatas ซ่ึงในจํานวนนี้ก็มีเพลง Secular cantatas, Six great 

motets, five masses รวมท้ัง B Minor four Passions รวมท้ัง St. Matthew, Christmas Oratorio, 

the Easter Oratorio (Cantana No. 11, Lobet Gott in Seinen Reichen) The Italian Concerto, 

The “Goldberg” Variations, และตอนท่ี 2 ของ “The Forty - eight” นอกจากนั้น ยังมีเพลง

สําหรับคลาเวียร (Clavier) และออรแกน (Organ) อีกจํานวนมาก   

  1.1.2 ลักษณะของบทเพลง Fugue from Violin Sonata No. 3, BWV 1005 

   Fugue from Violin Sonata No. 3, BWV 1005 เปนบทเพลงในยุคบาโรก 

เดิมทีเพลงนี้ประพันธข้ึนใหกับเครื่องไวโอลิน จะอยูในกุญแจเสียง C เมเจอร เชนเดียวกันกับการเรียบ

เรียงในกีตารท่ีอยูในกุญแจเสียงเดียวกัน โซนาตาเบอรนี้จะมีท้ังหมดสี่ทอน โดยทอนฟวกจะอยูในทอน

ท่ีสอง ซ่ึงทอนนี้เปนหนึ่งในทอนท่ียากท่ีสุดท่ีบาคเขียนข้ึนใหกับไวโอลิน ประกอบดวยทํานองเอก 

(Subject) นํามาจากเพลง “Chorale tune Komm, Heiligen Geist Herre Gott” จากชวงแรกของ

                                           
 

1
 คมธรรม ดํารงเจริญ, ดนตรีบาโรค (1600-1752) (กรุงเทพฯ: คณะดุริยางคศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 140-141. 
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เพลงใชทํานองเอกเปนทํานองหลัก ไดพัฒนาเปนดนตรีท่ีมีความซับซอนอยางไมนาเชื่อ อยางไรก็ตาม

ทํานองเอกของฟวก ยังคงดําเนินอยูตลอดท้ังบทเพลง แมวาบาคจะพัฒนาตัวเพลงไปซับซอนมาก

ขนาดไหนก็ตาม  

   ฟวก (Fugue)2 เปนลักษณะหนึ่งของดนตรีหลากแนว (Polyphony)3 ท่ีมี

ทํานองเอกเพียงทํานองเดียว (ทํานองเอกนี้เรียกวา (Subject)4 ตั้งแตตนจนจบ แลวสอดประสานไป

กับแนวเสียงอ่ืนท่ีเขามา ซ่ึงเครื่องดนตรีไมวาจะเปนเสียงสูงหรือต่ํา แตละแนวจะบรรเลงทํานองหลักนี้

ซํ้าไปซํ้ามาในลักษณะท่ีแตกตางกันออกไป ทํานองหลักท่ีบรรเลงในลักษณะตางๆ นี้ ใหความหมาย

และความรูสึกทางอารมณท่ีไมเหมือนกัน โดยการบรรเลงในแบบเสียงท่ีตางออกไปบาง ประสานกับ

ทํานองสวนอ่ืนของทํานองหลัก ท่ีบรรเลงดวยแนวเสียงอ่ืนบางหรือในจังหวะชา - เร็วตางกันไปบาง 

   จากนั้นไดมีนักกีตารชื่อวา ฟรานซิสโก ทารเรกา (Francisco Tarrega) เปน

นักกีตารคนแรกๆ ท่ีคนพบบทเพลงของบาค และนํามาทําบทเรียบเรยีงใหม (Transcription) สําหรับ

กีตาร หลังจากนั้น อันเดร เซโกเวีย (Andres Segovia) ซ่ึงเปนนักกีตารรุนหลังจากทารเรกา ไดรูจัก

กับเพลง “Well-Tempered Clavier” สําหรับคียบอรดของบาค และทําใหเขาหลงใหลในบทเพลง

ของบาคนับแตนั้นมา สําหรับบทเพลงของบาคการเลนเพลงของยุคบาโรกไมจําเปนท่ีผูเลนจะตองเลน

ทุกทอนท้ังหมด ดังนั้นเซโกเวียแทบจะไมไดเลือกเลนทุกทอน13

5  

 1.2 บทเพลง Gran Sonata Eroica Op. 150 ประพันธโดย มอโร จูเลียนี (Mauro 

Giuliani) 

  1.2.1 ประวัติ มอโร จูเลียนี (Mauro Giuliani) 

                                           
 2 Fugue คือ บทเพลงสอดแนวมาจากภาษาละติน Fuga ซ่ึงแปลวา การตอสู หมายถึง 

บทเพลงในรูปของดนตรีหลากแนว มักมี 3 - 4 แนว มีทํานองเอก 1 ทํานอง และมีกระบวนการพัฒนา

ทํานองเอกนั้นใหขยายความจนเปนบทเพลงท่ีสมบูรณ 

 3 Polyphony คือ ลักษณะหนึ่งของเนื้อดนตรีท่ีมีการผสมผสานทํานองหลายแนวเขา

ดวยกัน 

 4 Subject คือ ทํานองสําคัญของเพลง ใชในความหมายเดียวกับ Theme เปนศัพทท่ีใช

กับทํานองหลักในบทเพลงประเภทฟวก 

 5 นลิน โกเมนตระการ, วรรณกรรมกีตาร (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 48. 
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   มอโร จูเลียนี (Mauro Giuliani) เกิดวันท่ี 27 กรกฎาคม ค.ศ. 1781 ท่ีเมืองบิ

สเซกลีเอ (Bisceglie) เม่ืออายุได 1 ขวบ เครื่องดนตรีชิ้นแรกท่ีเขาเลนคือ เชลโล (Cello) ซ่ึงจูเลียนีไม

เคยท้ิงการเลนเครื่องดนตรีชิ้นนี้เลย นอกจากนี้เขายังศึกษาการเลนไวโอลินดวย แตในเวลาตอมาเขา

ทุมเทใหกับการเลนกีตารมากกวา จูเลียนีฝกฝนฝมือการเลนกีตารและพัฒนาการเลนไดในระยะเวลา

อันสั้น ขอมูลเก่ียวกับการเรียนกีตารของเขาไมชัดเจนนัก 

   จูเลียนีไดสมรสกับมาเรีย จูเซปเป เดล โมนาโค (Maria Giuseppe del 

Monaco) และในป ค.ศ. 1801 พวกเขาไดใหกําเนิดบุตรชาย 1 คนซ่ึงเกิดท่ีเมืองบารเลตตา ชื่อไมเคิล 

(Michael) จากนั้นเขาไดยายไปอยูท่ีเมืองโบโลญญา (Bologna) และเมืองทริเอสเต (Trieste) แตเปน

ชวงสั้นๆ ในชวงท่ีอยูอิตาลีนี้เขาไดศึกษาดานการประพันธในวิชาการสอดประสาน กับเครื่องเชลโล

และกีตารภายในฤดูรอนป ค.ศ. 1806 จูเลียนีไดยายไปอยูท่ีเวียนนา แตครอบครัวของเขาไมไดไปดวย 

และท่ีนี่เขาไดมีความสัมพันธกับฟราวไลน วิลมุธ (Fraulein Willmuth) และมีลูกสาว 1 คนชื่อมาเรีย 

(Maria) ในป ค.ศ. 1807 

   นอกจากนี้ จูเลียนียังคุนเคยกับการเขียนเพลงในแบบยุคคลาสสิก ในป ค.ศ. 

1807 ขณะท่ีเขาไดพํานักอยูท่ีกรุงเวียนนา จูเลียนีเริ่มมีผลงานตีพิมพออกมา และเดินทางแสดงไปท่ัว

ยุโรป และทุกท่ีท่ีเขาเปดการแสดง ผูชมตางยอมรับในฝมือการเลนของเขา จูเลียนีประสบความสําเร็จ

และมีชื่อเสียงอยางมากอยูในระดับพอๆ กับนักดนตรีทานอ่ืนๆ ท่ีอยูในเวียนนาในยุคสมัยนั้น 

   ในป ค.ศ. 1826 จูเลียนีไดทําการแสดงคอนเสิรตท่ีปอรติชี (Portici) ตอหนา

พระพักตรของพระเจาฟรานเชสโกท่ี 1 (Francesco I) และท่ีพระราชวังบูบอน (Bourbon Court) 

ในชวงเวลานี้จะเรียกไดวาเปนชวงนีอาโพลีแทนของจูเลียนี (Neapolitan Period) เขาไดแสดง

คอนเสิรตกับเอมิเลียลูกสาวของเขา ซ่ึงเปนมือกีตารท่ีฝมือดีคนหนึ่ง หลังจากนั้นในป ค.ศ. 1827 

สุขภาพของเขาเริ่มแยลงและเขาเสียชีวิตท่ีกรุงเนเปล (Neple) ในวันท่ี 8 พฤษภาคม ค.ศ. 1829 

   ผลงานของจูเลียนี ท้ังหมดประกอบไปดวย ลําดับผลงานโอปุส (Opus) 

ท้ังหมด 151 บท ผลงานท่ีไมมีเลขโอปุสอีกประมาณ 32 บท และเพลงรองอีก 12 บท 

 1.2.2 ลักษณะของบทเพลง Gran Sonata Eroica, Op. 150 

   Gran Sonata Eroica เปนบทเพลงในยุคคลาสสิก ถูกประพันธข้ึนในป ค.ศ. 

1834 อยูในผลงานลําดับท่ี 150 บนบันไดเสียง A เมเจอร เปนโซนาตาขนาดยาวท่ีมีเพียงทอนเดียว 
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ประพันธข้ึนในสังคีตลักษณแบบโซนาตา (Sonata form)6 เพลงนี้มีบางสวนท่ีเคยปรากฏใน Etude 

Op. 48 และในชวงนํ า (Introduction) ของบทเพลง Rossiniana No. 6, Op. 124 อยู ในงาน

ประพันธของเขาเอง 

   ในป ค.ศ. 1821 สิ่งเดียวท่ีพูดถึงงานในระยะเวลาตลอดชีวิตของจูเลียนี คือ

จดหมายท่ี จูเลียนีเขียนถึง ริคอดี (Ricodi) จูเลียนีไดเสนอขายผลงานประพันธ 5 ชิ้น เขาไดอางวา 

เขาไดประพันธบทเพลงในสไตลท่ีไมเคยมีใครทํามากอน มีอยูชิ้นหนึ่งท่ีชื่อวา “Gran Sonata Eroica” 

เปนเพลงท่ีมีชวงเสียงกวาง และยังเปนบทเพลงไมเคยมีใครฟงมากอน จากนั้น 19 ปตอมา เพลงนี้ก็ถูก

ริคอดีเอาไปตีพิมพในฐานะท่ีเปนผลงานลําดับท่ี 150 (Op. 150) ของจูเลียนี 

   ตอมามีผูเขียนหนังสือในดานการประพันธกีตารท่ีอางถึงจูเลียนีชื่อวา วิลเลียม 

นิวแมน (William Newman) ไดอางวา จูเลียนี เปนบุคคลท่ี ลุดวิก ฟาน เบโทเฟน (Ludwig van 

Beethoven) ชื่ น ชอบ ในด าน ง านประ พันธ กี ตา ร ท่ี โ ดด เด น  เ รี ย ก ได ว า เ ป น  “Viennese 

Contemporaries” ดวยเอกลักษณทางเมโลดิก (Melodic) และฮารโมนิก (Harmonic) และความคิด

ริเริ่มเปนตนแบบของตัวเอง ท่ีมีความเหมาะสมจะเลนในกีตาร 15

7 เม่ือพิจารณาถึงผลงานของจูเลียนี 

เขาจะใหความสําคัญกับการแปร (Variation)8 ในฐานะท่ีเปนรูปแบบหนึ่งของการประพันธ เขาจะ

เขียนเฉพาะโซนาตาท่ีมีหลายทอน (Movement) เทานั้น มีเพลงท่ีมีหนึ่งทอน (Single Movement) 

อยู สองชิ้น คือ Gran Overture, Op. 61 และ Gran Sonata Eroica, Op. 150, Op. 15, Op. 61 

ท้ังหมดนี้ถูกเขียนข้ึนในขณะท่ีเขาอยูในกรุงเวียนนา 

 1.3 บทเพลง Sonata clásica (Homenaje a Fernando Sor) ประพันธโดย มานู

เอล มาเรีย พองซ (Manuel María Ponce) 

                                           
 6 Sonata form คือ รูปแบบของบทเพลงท่ีพัฒนามาจากสังคีตลักษณสองตอนแบบ

ยอนกลับ (Rounded binary form) มักปรากฏเปนทอนแรกของบทเพลงท่ีมีหลายทอน เชน ชิมโฟนี 

คอนแชรโต โซนาตา ฯลฯ 

 7  Newman, The Sonata in the Classic Era, 3th ed. (W. W. Norton & 

Company, 1983), 570. 

 8 Variation คือ การนําทํานองมาแปรเปลี่ยนใหแปลกออกไป การแปรอาจมีการเปลี่ยน

ทํานอง จังหวะเสียงประสาน หรือสีสันเสียง หรืออาจเปลี่ยนองคประกอบมากกวา 1 อยาง แตตอง

รักษาไวใหเหมือนเดิมอยางนอย 1 อยาง องคประกอบท่ีนิยมแปรมากท่ีสุดคือ ทํานอง 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Sor
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  1.3.1 ประวัติ มานูเอล มาเรีย พองซ (Manuel María Ponce) 

   มานูเอล มาเรีย พองซ เปนนักแตงเพลงชาวเม็กซิกัน เขาเกิดท่ีเมืองเฟสนิลโล 

(Fresnillo) ประเทศเม็กซิโก (Mexico) เขาเปนเด็กท่ีมีพรสวรรค เม่ือเขาอายุได 4 ขวบ ไดยินพ่ีสาว

ชื่อ โจเซฟนา (Josefina) เลนเปยโน เขาสามารถจําทํานองจากการฟงท่ีพ่ีสาวเลน และไดเดินไปท่ี

เปยโน เขาสามารถเลนทํานองเพลงไดท้ังหมด ดังนั้นพอแมของเขาจึงรีบสงเขาไปเรียนเปยโน 

   ในป ค.ศ. 1901-1903 พองซไดเขาไปเรียนท่ี “National Conservatory of 

Music” ในป ค.ศ. 1904 เขาไดไปศึกษาตอท่ีประเทศอิตาลีท่ี “School of Bologna” หลังจากนั้นใน

ป ค.ศ. 1906-1908 เขาไดเรียนกับ มารติน เคาส (Martin Krause) ท่ีประเทศเยอรมันท่ี “Stern 

Conservatory” ณ กรุงเบอรลิน 

   ใ น ป  ค .ศ . 1909-1915 เ ข า ก ลั บ ม า ส อ น ท่ี เ ม็ ก ซิ โ ก  ท่ี  “National 

Conservatory of Music” และไปอยูท่ีฮาวานา (Havana) ในประเทศคิวบา (Cuba) ในชวงป ค.ศ. 

1915-1917 หลังจากนั้นพองซก็กลับมาสอนท่ีเดิมจนถึงป ค.ศ. 1922 

   ในวันท่ี 25 พฤษภาคม ค.ศ. 1925 พองซไดเดินทางจากเม็กซิโกไปยุโรป โดย

พํานักอยูท่ีปารีส เพ่ือไปเรียนการประพันธเพลง (Composition) และการเรียบเรียงเสียงวงดนตรี 

(Orchestation) กับ พอล ดูกัส (Paul Dukas) และทําใหรูจักกับ อังดเรส เซโกเวีย (Andres Segovia) 

ท่ีนี่ ตอจากนั้นท้ังสองเขียนจดหมายถึงกันหลายฉบับ ดวยความสัมพันธอันดีระหวางพองซ และ เซโก

เวีย ทําใหพองซเขียนเพลงใหกีตารมากมาย17

9 

   ในป ค.ศ. 1947 พองซไดรับรางวัลจากเวทีประกวด National Science and 

Arts Prize  

  1.3.2 ลักษณะของบทเพลง Sonata clásica (Homenaje a Fernando Sor)

   บทเพลง Sonata clásica ไดแรงบันดาลใจมาจากงานเพลงของนักกีตาร

สเปนท่ีชื่อวา เฟอรนานโด ซอร (Fernando Sor) ในระหวางท่ีพองซ ศึกษาในประเทศฝรั่งเศส เซ

โกเวียไดเริ่มขออุปรากรยอดนิยม “Pasticcio” (ประเภทหนึ่งของอุปรากรท่ีนําเพลงยอดนิยมจาก

อุปรากรเรื่องตางๆ มารวมกันเพ่ือเอาใจผูชม) จากนักแตงเพลง 

                                           
 9 นลิน โกเมนตระการ, วรรณกรรมกีตาร 2, 31. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Sor
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   เซโกเวียมีความพยายามท่ีจะยกระดับผลงานของกีตารใหเทียบเทากับงาน

ประพันธสําหรับการบรรเลงเดี่ยวของเครื่องอ่ืนๆ เพราะเซโกเวียตองการเติมเต็มในชวงท่ียุคของกีตาร

นั้นขาดหายไปใหเฟองฟูข้ึนอีกครั้ง ตัวอยางของงานแบบอุปรากรยอดนิยม (Pasticcio) ชิ้นหนึ่งคือ 

Sonata clásica (Homenaje a Fernando Sor) โดยเซโกเวียไดกลาวไววา “ผมโชคดีท่ีมีนักแตง

เพลงในสไตลแบบเฟอรนานโด ซอร (Fernando Sor) ซ่ึงแตงเพลงไดดีกวาบรรพบุรุษของเขา โชคดีท่ี

มีคนเกงมาแตงเพลงโซนาตาใหกับกีตาร และผมไมอยากใหโซนาตาบทนี้ดอยกวาบทเพลงเปยโนของ

โยเซฟ ไฮเดิน (Joseph Haydn)” 

   หลังจากเซโกเวียไดพบกับพองซท่ีประเทศเม็กซิโก ในป ค.ศ. 1923 เซโกเวีย

ก็ไดของานประพันธจากพองซ ความรวมมือกันหลังจากนี้มีบันทึกในจดหมายท่ีท้ังสองคุยกัน โชคราย

ท่ีจดหมายจากพองซเขียนถึงเซโกเวียไดถูกทําลายไปในสงครามกลางเมืองในสเปน “Spanish Civil 

war” แตอยางไรก็ตามจดหมายดานเดียวของเซโกเวียท่ีเขียนถึงพองซ ไดถูกเปดเผยจุดกําเนิดและ

พัฒนาการของเพลงกีตารท่ีถูกแตงโดยพองซ และปรากฏในฉบับผลงานการเรียบเรียงเพลง (Edition) 

ของเซโกเวีย 

 1.4 บทเพลง Hika (In Memoriam Toru Takemitsu) ประพันธโดย ลีโอ บราว

เวอร (Leo Brouwer) 

  1.4.1 ประวัติ ลีโอ บราวเวอร (Leo Brouwer) 

   ลีโอ บราวเวอร (Leo Brouwer) เกิดเม่ือป ค.ศ. 1939 เปนนักประพันธเพลง 

ท่ีเมืองฮาวานา (Havana) ประเทศคิวบา (Cuba) เขาเปนท้ังนักกีตารและผูอํานวยการเพลง บราว

เวอรเกิดในครอบครัวนักดนตรี โดยเริ่มเรียนดนตรีครั้งแรกจากการศึกษากับพอของเขา ฮวน บราว

เวอร (Juan Brouwer) และเริ่มเขาเรียนกีตารอยางจริงจังในป ค.ศ. 1953 กับไอแซค นิโคลา (Isacc 

Nicola) ซ่ึงเปนผูกอตั้งโรงเรียน “Modern school of Cuban guitar-playing” ในประเทศคิวบา 

จากนั้นสองปตอมาเขาก็เรึ่มศึกษาการประพันธเพลงดวยตัวเอง 

   ในป ค.ศ. 1959 เขาไดรับทุนการศึกษาไปศึกษาตอในประเทศอเมริกาใน

ระดับมหาวิทยาลัยท่ี Hartford University และเรียนดานการประพันธเพลงท่ี Juiliard School in 

New York โดยเรียนกับนักประพันธเพลงมากมายเชน วินเซนท เปอรซิเคตติ (Vincent Persichetti), 

สเตฟาน โวป (Stefan Wolpe), อิสาดอร พรีท (Isadore Preed), เดเม่ียน (J. Diemente) และ      

โยเซฟ ลาดาน (Joseph Iadone) จากนั้นในป ค.ศ. 1960 เขาไดรับการแตงตั้งเปนผูอํานวยการเพลง

https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Sor
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ท่ี Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos เปนตําแหนงท่ีไดรับพรอมกันกับ

การทํางานประพันธเพลง “film scores” ใหกับเพลงประกอบภาพยนตรในประเทศคิวบา ผลงาน

ประพันธของบราวเวอรมีมากกวา 100 ผลงาน มีท้ังบทประพันธสําหรับบรรเลงเดี่ยว (Solo) บทเพลง

ท่ีบรรเลงโดยนักดนตรี 3-8 คน (Chamber) และบทเพลงประชัน (Concerto) ทําใหผลงานของ 

บราวเวอร เปนท่ีรูจักอยางกวางขวาง 

   ผลงานการประพันธของ ลีโอ บราวเวอร (Leo Brouwer) สามารถแบงออก

ไดเปน 3 ชวงในชีวิตของตัวเขาเอง ดังนี้ 

   1. ลักษณะเพลงชาตินิยมของคิวบา (Cuba Nationalistic) เริ่มข้ึนในป ค.ศ. 

1954 ตัวอยางผลงานบทเพลง “Danza del Altiplano” 

   2. การผสมผสานของเพลงในคิวบา เพลงล้ํายุค (Cuban revolution, 

Avant-Garde Music) เริ่มข้ึนในป ค.ศ. 1960 ตัวอยางผลงานบทเพลง “La Espiral Eterna” 

   3. สําเนียงดั้งเดิมของคิวบา (Afro-Cuban roots coupled with elements 

of traditional technique) และลักษณะการประพันธแบบกระแสมินิมัล (Minimalism)10 เริ่มข้ึนใน

ป ค.ศ. 1970 ตัวอยางผลงานบทเพลง “El Decameron Negro”  

  1.4.2 ลักษณะของบทเพลง Hika (In Memoriam Toru Takemitsu) 

   Hika (In Memoriam Toru Takemitsu) เปนบทเพลงท่ีมีทอนเดียว (Single 

Movement) ประกอบดวยชวง ชา - เร็ว - ชา บราวเวอรแตงเพลงนี้เพ่ืออุทิศใหกับ โทรุ ทาเคมิตซึ 

(Toru Takemitsu) ซ่ึงเปนนักแตงเพลงชาวญี่ปุนท่ีสําคัญมากทานหนึ่ง โดยเพลงท่ีเขาเขียนมักจะเปน

เพลงชา นอกจากนี้โทรุยังเปรียบเทียบบทเพลงของเขาเสมือนกับเหมือนชีวิตของชาวญี่ปุนท่ีไมเรงรีบ 

   ในป  ค .ศ. 1996 เปนป ท่ีทาเคมิตซึได เสียชี วิต โดยคําวา  “Hika” ให

ความหมายเหมือนกับคําวา “Elegy”11 เปนบทเพลงท่ีแตงไวเพ่ือสรรเสริญแกผูท่ีลวงลับ และเปนชื่อ

เพลงเดียวกับท่ีเขาเคยเขียนใหกับผลงานเดี่ยวเปยโนชิ้นสุดทาย คือเพลง “Rain Tree SketchII - In 

                                           
 10 Minimalism คือ กระแสมินิมัล เปนกระแสท่ีเกิดข้ึนในศิลปะแขนงตางๆ ตั้งแตประ

มานป ค.ศ.1970 ศิลปะในกระแสนี้จะใชวัตถุดิบและอารมณอยางประหยัด อยูในกรอบท่ีจํากัด  

 11 Elegy คือ เพลงเศรา เพลงท่ีใชในโอกาสไวอาลัย เพ่ือระลึกถึงผูเสียชีวิต 
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Memoriem Oliver Messiaen” ซ่ึงเพลงนี้ยังเปนแรงบันดาลใจใหกับทอนชาในสวนสุดทายของเพลง 

“Hika” บราวเวอรยังไดนําการจูนเสียงแบบ Bulgarian Folk Tune มาใชในบทเพลงนี ้

   ตอนเริ่มตนของบทเพลงเกิดท่ีวางของเสียงมากมาย เนื่องจากไมไดกําหนด

เครื่องหมายอัตราจังหวะเอาไว และใสเครื่องหมายแฟรมาตา (Fermata) ไวในโนตตัวสุดทายของหอง 

เริ่มตนเพลงดวยการเขียนทอน “Countdown to death” ในชวงชา (Slow section) บราวเวอรได

เปลี่ยนจังหวะดวยการนับถอยหลัง “Countdown” จากอัตราจังหวะ 8/8, 6/8, 4/8, 2/8 และการ

จูนสายท้ัง 6 เปนโนต E, G, D, G, B-flat, E ซ่ึงจะทําใหเกิดโหมดลิเดียน (Lydian Mode) ในแบบท่ี

ทาเคมิตซึชื่นชอบ และจะไดเสียงในกุญแจเสียง G ไมเนอร ท่ีเกิดข้ึนกับการจูนสายแบบนี้ 

 1.5 บทเพลง An Idea (Passacalia for Eli) ประพันธโดย ลีโอ บราวเวอร (Leo 

Brouwer) 

  1.5.1 ประวัติ ลีโอ บราวเวอร (Leo Brouwer) 

   ลีโอ บราวเวอร (Leo Brouwer) เกิดเม่ือป ค.ศ. 1939 เปนนักประพันธเพลง 

ท่ีเมืองฮาวานา (Havana) ประเทศคิวบา (Cuba) เขาเปนท้ังนักกีตารและผูอํานวยการเพลง บราว

เวอรเกิดในครอบครัวนักดนตรี โดยเริ่มเรียนดนตรีครั้งแรกจากการศึกษากับพอของเขา ฮวน บราว

เวอร (Juan Brouwer) และเริ่มเขาเรียนกีตารอยางจริงจังในป ค.ศ. 1953 กับไอแซค นิโคลา (Isacc 

Nicola) ซ่ึงเปนผูกอต้ังโรงเรียน “Modern school of Cuban guitar - playing” ในประเทศคิวบา 

จากนั้นสองปตอมาเขาก็เรึ่มศึกษาการประพันธเพลงดวยตัวเอง 

   ในป ค.ศ. 1959 เขาไดรับทุนการศึกษาไปศึกษาตอในประเทศอเมริกาใน

ระดับมหาวิทยาลัยท่ี Hartford University และเรียนดานการประพันธเพลงท่ี Juiliard School in 

New York โดยเรียนกับนักประพันธเพลงมากมายเชน วินเซนท เปอรซิเคตติ (Vincent Persichetti), 

สเตฟาน โวป (Stefan Wolpe), อิสาดอร พรีท (Isadore Preed), เดเม่ียน (J. Diemente) และ โย

เซฟ ลาดาน (Joseph Iadone) จากนั้นในป ค.ศ. 1960 เขาไดรับการแตงตั้งเปนผูอํานวยการเพลงท่ี 

Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos เปนตําแหนงท่ีไดรับพรอมกันกับการ

ทํางานประพันธเพลง “film scores” ใหกับเพลงประกอบภาพยนตรในประเทศคิวบา ผลงาน

ประพันธของบราวเวอรมีมากกวา 100 ผลงาน มีท้ังบทประพันธสําหรับบรรเลงเดี่ยว (Solo) บทเพลง

ท่ีบรรเลงโดยนักดนตรี 3-8 คน (Chamber) และบทเพลงประชัน (Concerto) ทําใหผลงานของ 

บราวเวอร เปนท่ีรูจักอยางกวางขวาง 
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   ผลงานการประพันธของ ลีโอ บราวเวอร (Leo Brouwer) สามารถแบงออก

ไดเปน 3 ชวงในชีวิตของตัวเขาเอง ดังนี้ 

   1. ลักษณะเพลงชาตินิยมของคิวบา (Cuba Nationalistic) เริ่มข้ึนในป ค.ศ. 

1954 ตัวอยางผลงานบทเพลง “Danza del Altiplano” 

   2. การผสมผสานของเพลงในคิวบา , เพลงล้ํายุค (Cuban revolution, 

Avant-Garde Music) เริ่มข้ึนในป ค.ศ. 1960 ตัวอยางผลงานบทเพลง “La Espiral Eterna” 

   3. สําเนียงดั้งเดิมของคิวบา (Afro-Cuban roots coupled with elements 

of traditional technique) และลักษณะการประพันธแบบกระแสมินิมัล (Minimalism)12 เริ่มข้ึนใน

ป ค.ศ. 1970 ตัวอยางผลงานบทเพลง “El Decameron Negro” 

  1.5.2 ลักษณะของบทเพลง An Idea (Passacalia for Eli) 

   บทเพลง An Idea (Passacalia for Eli) เปนบทเพลงสั้นๆ ท่ีเขียนเนื่องในวัน

เกิดครบรอบ 70 ป ของ เอลิ คาสเนอร (Eli Kassner) ครูกีตารชาวแคนาดา คาสเนอรเปนผูกอตั้ง

หลักสูตรกีตารในระดับมหาวิทยาลัยท่ี “University of Toranto and Royal Conservatory of 

Music in Toranto” (RCMT) และไดกอตั้งสมาคม “The Guitar Society of Toranto” ในทศวรรษ

ท่ี 50 

   ปสซาคาเกลีย (Passacaglia) เปนรูปแบบการประพันธ ท่ีเกิดข้ึนในตน

ศตวรรษท่ี 17 ปสซาคาเกลียในสเปน มีความหมายตามพจนานุกรมนั้นหมายถึง “การเตนรําจังหวะ

ชาๆ ชนิดหนึ่งของสเปน” และยังถูกใชอยูทุกวันนี้โดยนักประพันธ มักจะอยูใน “Serious Character” 

ในรูปแบบของความรูสึกท่ีกดดัน และจะใชวิธีเดียวกันกับบาสโซ-ออสตินาโต (Basso-ostinato)13 คือ

ใชแนวเบสท่ีซํ้าไปซํ้ามาในการประพันธ 

 

 

                                           
 12 Minimalism คือ กระแสมินิมัล เปนกระแสท่ีเกิดข้ึนในศิลปะแขนงตางๆ ตั้งแตประ

มานป ค.ศ. 1970 ศิลปะในกระแสนี้จะใชวัตถุดิบและอารมณอยางประหยัด อยูในกรอบท่ีจํากัด  

 13 Basso ostinato คือ แนวเบสยืนพ้ืน เปนแนวเบสท่ีเลนทํานองซํ้าไปมาเพ่ือเปนหลัก

ในเพลงในขณะท่ีแนวอ่ืนดําเนินไปขางหนาโดยไมเลนซํ้า 
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ตอนท่ี 2 ทฤษฎีและแนวคิดหลักท่ีใชในการวิจัย 

 2.1 แนวทางของปญหาและการพัฒนา 

  2.1.1 ปญหาของอาการเกร็งมือขวา สงผลตอเสียงและการเคล่ือนท่ีเร็วในการ

บรรเลงโนตแยก (Arpeggio) ซ่ึงพบเจอในบทเพลง 

  Gran Sonata Eroica, Op. 150 ประพันธโดย มอโร จูเลียนี (Mauro Giuliani) 

   ปญหาอาการเกร็งมือขวา มักจะเกิดข้ึนในเวลาท่ีตองการความเร็วในการเลน 

เทคนิคสําคัญในบทเพลงท่ีสงผลตอการบรรเลงของบทเพลงนี้คือ เทคนิคการเลนขามสายเปนอีกหนึ่ง

เทคนิคสําคัญสําหรับกีตารหรือท่ีเรียกกันวาอารเปโจ (Arpeggio) ซ่ึงเปนเทคนิคท่ีพบมากใน

แบบฝกหัดตางๆ ในชวงยุคตนของโรแมนติก และเปนท่ีนิยมเปนอยางมากคือแบบฝกหัดของ มอโร   

จูเลียนี ซ่ึงไดรับความนิยมอยางแผหลาย22

14 

  Sonata clásica (Homenaje a Fernando Sor) ประพันธโดย มานูเอล มาเรีย 

พองซ (Manuel María Ponce) 

   การบรรเลงโนตแยกของบทเพลงนี้ มีชวงท่ีตองใชความเร็ว และความ

ตอเนื่องของเสียง เปนอยางมาก ปญหาท่ีทําใหนิ้วมือเคลื่อนท่ีเร็วไมได เนื่องจากเกิดอาการเกร็งมือ

ขวา โดยท่ีไมสามารถควบคุมความเร็วของแตละนิ้วใหผอนคลายได จากการออกแรงนิ้วมือท่ีผิดวิธี 

โดยใชแรงสงท่ีมาจากแขน ซ่ึงสงผลกระทบถึงอาการเกร็งของมือขวา ทําใหการเคลื่อนท่ีเร็วในการ

บรรเลงโนตแยกของมือขวาเปนไปไดยาก 

   ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกราช เจริญนิตย อาจารยหัวหนาภาคเครื่องดีด

ประเภทกีตารคลาสสิก ประจําคณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดอธิบายวา ซอมจากชา

ไปกอน ใชเครื่องจับจังหวะเปนตัวกําหนดพัฒนาการในการเลนความเร็ว เครื่องจับจังหวะจะเปน

ตัวกําหนดมาตราฐานวาเราจะเลนเร็วแคไหน มาตรฐานความเร็วของอาจารยจะอยูท่ี 120 มือขวา

นอกจากซอมจากเครื่องจับจังหวะแลว คือซอมจากชาไปเร็ว 

   อาจารย พงษพัฒน พงษประดิษฐ อาจารยสอนกีตารคลาสสิก ประจําคณะดุ

ริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดอธิบายวา ปญหาการเกร็งมือขวาเกิดจากตอเม่ือเวลาเรา

                                           
 14  Scott Tennant, Pumping Nylon (United States of America: Alfred 

Publishing, 1995), 78-79. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Sor
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ตองการเรงความเร็ว การเลนการขามสาย สิ่งท่ีทําใหมือขวาเกร็งเพราะวา เวลาท่ีเราเลนเร็วข้ึน เรา

ชอบไปคิดวามือมันจะเกร็ง เหมือนมีความรูสึกวาเราขยับมือเร็วข้ึนแลวเราจะเกร็ง แตจริงๆ มันคือ

การดีดท่ีมันออกแรงเทาเดิมเหมือนตอนเลนชา แตวาขยับนิ้วใหเร็วข้ึน ตองหามเกร็งใหมือมีความรูสึก

เหมือนเดิม แตเวลาการซอมจะตองซอมจากชา ตองจําความรูสึกเวลาเลนชาวาเราขยับนิ้วใชแรงแค

ไหน ไมใชพอเลนเร็วข้ึนเราตองใชแรงมากข้ึน การควบคุมไดตองฝกจากการเลนเทคนิคทุกๆ วัน 

   อาจารย วรกานต แสงสมบูรณ อาจารยเฉพาะทางดานการสอนกีตาร

คลาสสิกในสถาบันดนตรียามาฮา ประเทศไทย (Guitar Pedagogy Specialist Yamaha Music 

School Thailand) และ เปนอาจารย สอน กีตาร คลาสสิ ก  ประจํ า วิทยาลั ยดุ ริ ย างค ศิลป  

มหาวิทยาลัยมหิดล ไดอธิบายวา เลนจากการซอมชาๆ ใหรางกายมันจําการเคลื่อนไหวใหไดกอน เรา

ตองการใหการเคลื่อนไหวของเราเปนอยางไร จากการท่ีผมไปเจอขอมูลในหนังสือมา การเปลี่ยน

เทคนิคหนึ่งไปสูอีกเทคนิคหนึ่ง การเปลี่ยนรูปมือท่ีดีในการเลนมันตองใชเวลาอยางนอยประมาน 1 ป 

คอยๆ ทําไปเรื่อยๆ ใหเกิดความเคยชิน เพราะฉะนั้นบางเทคนิคตองใชเวลาในการปรับเปลี่ยน วาเรา

ตองการใชความเร็วในการเลนแคไหน 

  2.1.2 ปญหาความไมตอเนื่องของเสียงข้ันคู 8 ของมือขวา (Interval) ซ่ึงพบเจอ

ในบทเพลง 

  Gran Sonata Eroica, Op. 150 ประพันธโดย มอโร จูเลียนี (Mauro Giuliani)

   ปญหาความไมตอเนื่องของเสียงข้ันคู 8 เกิดจากการเลนเนนเสียงโนตทุกตัว

มากเกินไป การเนนทําใหนิ้วมือเกร็งสงผลตอการเคลื่อนท่ีของมือขวา ทําใหเสียงท่ีไดจากการเลนมา

ไมตรงตามจังหวะหรือเรียกวา จังหวะหนืด ซ่ึงบทเพลงนี้ตองการความเร็วและความตอเนื่องของเสียง

ข้ันคู 8 เปนอยางมาก การฝกซอมสําหรับการพัฒนาเรื่องความเร็วนั้น ไมใชวาจะเร็วอยางเดียวแลวจะ

สําเร็จ แตตองสามารถควบคุมนิ้วมือใหได และสามารถเคลื่อนไหวไดอยางอิสระอีกดวย23

15 

   ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกราช เจริญนิตย อาจารยหัวหนาภาคเครื่องดีด

ประเภทกีตารคลาสสิก ประจําคณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดอธิบายวา นอกจากการ

เลนข้ันคู 8 ควรจะฝกฝนข้ันคูอ่ืนๆ ดวย เชน คู 3 หรือ คู 6 และแบงการฝกข้ันคูออกเปน 2 แบบคือ 

                                           
 15  Anthony Glise, Classic Guitar Pedagogy (United States of America: 

Melbey, 1997), 106-109. 
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การเลนข้ันคูแบบแยกโนต และการเลนข้ันคูแบบพรอมกัน การเลนข้ันคูนั้นไมควรคํานึงถึงความเร็ว 

แตใหคํานึงถึงเสียงสมดุลของเสียงท้ังสองเสียง 

   อาจารย พงษพัฒน พงษประดิษฐ อาจารยสอนกีตารคลาสสิก ประจําคณะดุ

ริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดอธิบายวา ปญหาคือ พอมีนิ้วโปงเขามา ทําใหเราไปเนนโนต

ทุกตัวเกินไป ทําใหเกิดจังหวะหนืด พอมีนิ้วโปงสวนใหญเราจะเลนเปนจังหวะหนัก ลองอยาไปเนน 

ลองนึกถึงสัดสวนมันจริงๆ ตัวไหนท่ีไมใชโนตตกจังหวะจริงๆ อยาไปเนน จังหวะอ่ืนใหมันแตผานเฉยๆ 

ใหเนนเฉพาะจังหวะท่ี 1 เทานั้น เนนในสัดสวนของจังหวะจริงๆ  

   อาจารย วรกานต แสงสมบูรณ อาจารยเฉพาะทางดานการสอนกีตาร

คลาสสิกในสถาบันดนตรียามาฮา ประเทศไทย (Guitar Pedagogy Specialist Yamaha Music 

School Thailand) และ เปนอาจารย สอน กีตาร คลาสสิ ก  ประจํ า วิทยาลั ยดุ ริ ย างค ศิลป  

มหาวิทยาลัยมหิดล ไดอธิบายวา ในโนตเขาเขียนชัดเจนแลว วาเขาจะใหเราเนนตัวไหน ผมวามัน

อาจจะตองดูวาเขากําหนดใหเราเนนตัวไหนแลวคอยเลนนะ และถาเวลาซอมแทนท่ีจะซอมอารเปโจ

แบบแยก ใหซอมคู 8 ไปเลยก็ไดซอมพรอมกันไปกอนก็ชวยได ท่ีสําคัญไมแพกันเลยคือทางนิ้วในมือ

ซาย ตองหาทางนิ้วท่ีดีวาควรจะเลนยังไงใหมือซายเชื่อมโยงกัน  

  2.1.3 ปญหาในการเพ่ิมหรือลดระดับความเขมเสียงของมือขวา (Dynamic) ซ่ึง

พบเจอในบทเพลง 

  Sonata clásica (Homenaje a Fernando Sor) ประพันธโดย มานูเอล มาเรีย 

พองซ (Manuel María Ponce) 

   ปญหาการเพ่ิมหรือลดระดับความเขมเสียง มีสองแบบคือ 1. ดังข้ึนทีละนอย 

(Crescendo) ปญหาเกิดจากการเพ่ิมระดับเสียงจากเบาท่ีสุดไปหาความดังท่ีสุดไมไดมาก เนื่องจาก

ระดับเสียงแรกท่ีเลนไมไดเบาท่ีสุด ทําใหระยะหางระหวางเบากับดังทําไดนอย จนไมสามารถเพ่ิม

ระดับความเขมของเสียงใหแตกตางกันไดอยางชัดเจน 2. เบาลงทีละนอย (Decrescendo) ปญหานี้

ตรงขามกับปญหาแรกคือ คอยๆ ลดความดังมาหาเบาท่ีสุด เกิดจากวิธีการเดียวกันคือ ไมสามารถลด

ระดับเสียงจากดังท่ีสุดมาหาเบาท่ีสุดไดอยางชัดเจน 

   

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Sor
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  Hika (In Memoriam Toru Takemitsu) ประพันธโดย ลีโอ บราวเวอร (Leo 

Brouwer)  

   บทเพลงมีการใชเครื่องหมายเพ่ือแสดงถึงระดับเสียงท่ีแตกตางกันในหลายจุด 

ซ่ึงเปนปญหาการเพ่ิมหรือลดระดับความเขมเสียง ซ่ึงเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายท่ี

คอนขางถ่ี ทําใหควบคุมระดับความดัง - เบาไดยาก 

   ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกราช เจริญนิตย อาจารยหัวหนาภาคเครื่องดีด

ประเภทกีตารคลาสสิก ประจําคณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดอธิบายวา โนตแนวเดียว

จะใชการเปลี่ยนสีสันเสียงในการสรางความเขมของเสียง เชน จาก p - f หรือ f - p เปนตน หากเลน

เปนคอรด การสรางความเขมของเสียงใหคํานึงถึงแนวเสียงท่ีสําคัญของบทเพลงเปนหลัก และสิ่งท่ี

สําคัญท่ีสุดในการสรางความเขมของเสียงคือ การทําใหแนวเสียงทุกแนวเสียงเกิดความสมดุล 

   อาจารย พงษพัฒน พงษประดิษฐ อาจารยสอนกีตารคลาสสิก ประจําคณะดุ

ริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดอธิบายวา ปญหาท่ีสําคัญท่ีสุดคือกีตารเปนเครื่องเบา เราทํา

ดังมากไมได แตเราทําเบามากได นี่แหละท่ีหลายคนยังไมทําเบามาก เราตองรูวาขีดจํากัดในการเรง

เสียงมันดังไดแคไหน หองก็มีสวนสําคัญในการไดยินเสียง หรือใชไมโครโฟน เราเลนเบาก็ไดยิน สวน

ใหญกีตารตองการใชเพลงดังข้ึน แตมันตองคอยๆ เพ่ิมทีละโนต สําคัญท่ีเสียงสมดุลตองทําใหเทากัน  

   อาจารย วรกานต แสงสมบูรณ อาจารยเฉพาะทางดานการสอนกีตาร

คลาสสิกในสถาบันดนตรียามาฮา ประเทศไทย (Guitar Pedagogy Specialist Yamaha Music 

School Thailand) และ เปนอาจารย สอน กีตาร คลาสสิ ก  ประจํ า วิทยาลั ยดุ ริ ย างค ศิลป  

มหาวิทยาลัยมหิดล ไดอธิบายวา ความเขมเสียงเปนเรื่องของความเขาใจในการดําเนินคอรดคอรด 

ปกติเราเลนตามสัญลักษณท่ีเขากําหนดมา แตวาบางครั้งแคนั้นก็ไมพอ ควรจะตองดูการดําเนินคอรด

ดวย เชนมีคอรด A ไมเนอร D ไมเนอร E เซเวน A ไมเนอร สวนไหนมันควรจะดังท่ีสุด มันก็จะตอง

เปนคอรด E เซเวน เพราะวามันทําหนาท่ีคอรดหา เพราะฉะนั้นมันจะตองมีแนวคิดหลักๆ พ้ืนฐาน    

หูเราควรจะไดยินการดําเนินคอรดพ้ืนกอน มันก็มีสูตรงายๆ นะ อยางเชน เม่ือไหรท่ีเราเจอ คอรดท่ี

มีเทนชั่นเชนคอรดเซเวน คอรดดิมินิชท คอรดออกเมนเทด คอรดพวกนี้มันมีเทนชั่น มันจะตองรูสึก

อะไรบางอยางกับดนตรีกอนแลว มันไมใชเปนเรื่องของเทคนิคเพียงอยางเดียว 
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  2.1.4 ปญหาการบรรเลงแบบพักสายและผานสายของมือขวา (Rest stroke 

and Free stroke) ซ่ึงพบเจอในบทเพลง 

  Fugue from Violin Sonata No. 3, BWV 1005 ประพันธโดย โยฮันน เซบัส

เตียน บาค (Johann Sebastian Bach) 

   ทอน Fugue เปนทอนท่ี 2 ของบทเพลงโซนาตาบทนี้ ท่ีผูวิจัยเลือกนํามา

แสดง ปญหาท่ีสําคัญคือ ปญหาการเลือกใชการบรรเลงแบบพักสายและผานสายของมือขวา เพราะ

ทอนนี้ตองการความตอเนื่องของเสียงท่ีเรียกวา เลกาโต (Legato) และบางสวนของบทเพลงไมได

ตองการเนนความชัดเจนของทวงทํานองมาก การเลือกวิธีการเลนใหเหมาะสมจึงเปนสิ่งสําคัญ เพ่ือทํา

ใหบทเพลงมีการเคลื่อนท่ีของเสียง เทคนิคท่ีสําคัญท่ีทําใหเกิดความตอเนื่องของเสียงในมือขวาคือ 

การบรรเลงแบบผานสาย 

  Hika (In Memoriam Toru Takemitsu) ประพันธโดย ลีโอ บราวเวอร (Leo 

Brouwer) 

   ปญหาท่ีพบคือ บทเพลงมีสวนสําคัญท่ีตองเนน เพราะกํากับดวยเครื่องหมาย

เนนเสียง (Accent) ดวยเสียงท่ีตองเนนทําใหตองเปลี่ยนวิธีการเลน จากทอนท่ีตองใชความเร็วจะใช

วิธีการเลนแบบผานสาย เม่ือถึงในเครื่องหมายเนนเสียง ทําใหตองเปลี่ยนการเลนเปนแบบพักสาย 

เพราะตองการเนื้อเสียงท่ีชัดเจน และตองการใหแตกตางกับสวนท่ีเลนผานมาแลว 

  Sonata clásica (Homenaje a Fernando Sor) ประพันธโดย มานูเอล มา

เรีย พองซ (Manuel María Ponce) 

   บทเพลงนี้ มีท้ังทอนท่ีตองการเสียงของทํานองท่ีชัดเจน และทอนท่ีตองการ

ความตอเนื่อง โดยปญหาเกิดจากการเลือกใชการเลนท่ีไมเหมาะสมกับแตละทอน เชน การเลนแบบ

ผานสาย ทําใหไดเสียงทํานองเทากับคอรด หรือทําใหไดระดับเสียงท่ีไมไดแตกตางกันมาก ทําใหไดยิน

เสียงทํานองไมชัดเจน วิธีท่ีเหมาะสมคือ ทอนท่ีตองการเสียงทํานองมากจะใชการเลนแบบพักสาย 

จากการบรรเลงแบบพักสายจะทําใหไดเนื้อเสียงท่ีชัดเจนมากกวาการบรรเลงแบบผานสาย ซ่ึงจะแยก

แนวทํานองออกจากเสียงคอรดเพ่ือใหไดเนื้อเสียงในแนวทํานองท่ีชัดเจน สวนทอนท่ีตองการความ

ตอเนื่องมาก จะเลือกใชการเลนแบบผานสาย เพราะสามารถเคลื่อนนิ้วมือไดอยางอิสระ 

  An Idea (Passacalia for Eli) ประพันธโดย ลีโอ บราวเวอร (Leo Brouwer)

   บทเพลงนี้เปนเพลงชา ปญหาท่ีสําคัญคือ เสียงทํานองกับคอรดท่ีตองแยก
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ความสําคัญออกใหชัดเจน ซ่ึงตองแบงการเลนออกเปนสองสวน สวนแรกแนวทํานอง จะใชการเลน

แบบพักสาย เพ่ือใหไดเนื้อเสียงท่ีชัดเจน สวนท่ีสอง การเลนคอรด จะใชการเลนแบบผานสายเพราะ

ตองการใหนิ้วมือขวาเคลื่อนท่ีไดอยางอิสระ 

   ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกราช เจริญนิตย อาจารยหัวหนาภาคเครื่องดีด

ประเภทกีตารคลาสสิก ประจําคณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดอธิบายวา สําหรับผม

การเลนท้ังสองแบบนี้ไมตางกัน ผมจะใชการเลนแบบ Free stroke ใหไดเสียงเทากับการเลน Rest 

stoke เพราะฉะนั้นผมจะไมไดใชการเลนแบบ Rest stroke เลย จะใชการฝกแบบ Free stroke ให

เทากับการเลนแบบ Rest stroke  

   อาจารย พงษพัฒน พงษประดิษฐ อาจารยสอนกีตารคลาสสิก ประจําคณะดุ

ริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดอธิบายวา จากลักษณะการประพันธของบาคในบทเพลงนี้มัก

นิยมการสอดประสานของแนวทํานอง หรือท่ีเรียกวา เคานเตอรพอยท โดยบาคมักใชโนตดําเนิน

ตอเนื่องกันตลอดท้ังเพลง ทําใหบทเพลงดําเนินไปไมมีหยุด สําหรับกีตาร การเลนเสียงใหตอเนื่องจึง

เปนเรื่องท่ียาก เพราะกีตารเปนเครื่องท่ีมีการกําเนิดของเสียงท่ีสั้น ดังนั้นการทําเสียงใหตอเนื่องใน

ทอนฟวก จึงเปนเทคนิคท่ีสําคัญและจําเปนตองฝกฝนมือขวาใหชํานาญ เชน เลือกใชการเลนแบบพัก

สายในการเนนโนต ทําใหไดเนื้อเสียงท่ีหนา และไดน้ําหนักเสียงชัดเจนกวาการเลนแบบผานสาย ซ่ึง

การเลนแบบผานสาย จะเลือกใชสําหรับการเลนโนตแยก เพราะตองการการคลองตัวของนิ้วมือ นํามา

สูการเลนท่ีเหมาะสมทําใหนิ้วมือเคลื่อนท่ีไดดียิ่งข้ึน รวมถึงการเลนแบบ Rest stroke โดยไมเพียง

สามารถนําไปใชกับโนตท่ีมีเครื่องหมายเนนเสียง แตยังสามารถใชกับโนตแนวเดียว การเลนบันไดเสียง 

หรือบทเพลงชาท่ีตองการแนวเสียงทํานองมาก เทคนิคตอมาคือ เทคนิคการเลนแบบพักสาย ซ่ึง

เทคนิคนี้จะใหเนื้อเสียงหนาและใหความชัดเจนมากกวา สวนการเลนแบบผานสายสามารถเลือกใชกับ

การเลนไดท้ังหมด เหมาะกับการเลนท่ีตองใชความเร็ว 

   อาจารย วรกานต แสงสมบูรณ อาจารยเฉพาะทางดานการสอนกีตาร

คลาสสิกในสถาบันดนตรียามาฮา ประเทศไทย (Guitar Pedagogy Specialist Yamaha Music 

School Thailand) และ เปนอาจารย สอน กีตาร คลาสสิ ก  ประจํ า วิทยาลั ย ดุริ ย างค ศิลป  

มหาวิทยาลัยมหิดล ไดอธิบายวา ท้ังสองการเลนนี้ แนนอนเนื้อเสียงมันตางกัน มันจะมีทฤษฎีสมัยผม

เด็กๆ นะ นักกีตารบางคนบอกวา ตองเลน free stroke ใหดังเทากับ Rest stroke ท่ีสุด แตพอผมโต

มา ผมวาทฤษฎีนี้ไมจริงเสมอไปนะ นักกีตารสมัยใหมบางคนไมยองเลน Rest stroke เลยนะ Free 
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stroke อยางเดียวเลย แตถึงยังไง Rest stroke ก็แข็งแรงกวา ถาคุณอยากเลน Rest stroke คุณใช

ในการเลนโนตท่ีเขาใหเนน โนตท่ีมีเครื่องหมาย f แลวก็อาจจะเลนอยูท่ีแนวเพลงดวย วาคุณจะเลน

เพลงแบบไหน ถาตัวผมถาเปนยุคบาโรก เรเนซองค จะไมคอยใช Rest stroke เทาไหร เพราะผมรูสึก

วา ดนตรียุคบาโรก เรเนซองค มันคอนขางแบบเบาๆ มันลอยๆ เพราะฉะนั้นมันจะไมใช Rest stroke 

กลับกับถาเลนเพลงสเปน ก็เลน Rest stroke ไดเลยนะ ตอนเลนซเกล ถาสรุปคราวๆ ก็คือ 1. เลือกใช 

Rest stroke ตามขอท่ีหนึ่งคือ ความเขมเสียงท่ีเคาเขียนวาตรงไหนอยากใหดัง เบาอาจจะเลน Free 

stroke ดังหนือดังมากจะใช Rest stroke ขอท่ีสองคือ เลือกจากแนวของบทเพลง เพลงลาติน เพลง

สเปน เพลงโรแมนติกก็ใชบางนะ เพราะวาอยางหลายตําราเขาบอกวาทารเรกาเปนคนแรกท่ีเลน Rest 

stroke สุดทายเทคนิค Rest stroke กับ Free stroke ท่ีนํามารวมกันใหมันหลากหลายก็คือเซโกเวีย 

เฉพาะฉะนั้นถาเปนยุคโพสโรแมนติกเนี่ย เพราะฉะนั้นมันจะผสมกันแลวในยุคนี้ เพราะมีสีสันเสียง

เยอะ กลับกันถาเลนยุคบาโรกจะไมมีสีสันมาก   

   จอหน ชาปเพล และ มารค ฟลลิปส (John Chappell and Mark Phillips) 

เปนนักกีตารคลาสสิก และผู เ ขียนหนังสือ Classical Guitar for Dummies ไดแบงแยกความ

เหมาะสมในการเลนพักสายและผานสายเอาไว 1. การเลนท่ีเหมาะสมกับแบบพักสายคือ บทเพลงชา

ท่ีตองการแสดงออกถึงทํานองมาก บันไดเสียง โนตแนวเดียว โนตท่ีบทเพลงกําหนดมาตองการเสียง

ดังมาก หรือตองการอารมณรุนแรง 2. การเลนท่ีเหมาะสมกับแบบผานสายคือ โนตแยก คอรด ทําให

เกิดเสียงทํานองใส หรือใชระหวางการเลนทํานองพรอมกับแนวเบส และใชระหวางการเลนทํานองท่ี

นิ้วมือไมสามารถจะพักสายได 

 

ตอนท่ี 3 แบบฝกหัดท่ีเกี่ยวของ 

 3.1 ปญหาของอาการเกร็งมือขวา สงผลตอเสียงและการเคล่ือนท่ีเร็วในการบรรเลง

โนตแยก (Arpeggio)  

  3.1.1 แ บ บ ฝ ก หั ด ห นั ง สื อ  Pumping Nylon, The Classical Guitarist's 

Technique Handbook ประพันธโดย สกอต เทนแนนท (Scott Tennant) เปนแบบฝกหัดท่ี

เก่ียวของกับ การซอมโนตอารเปโจ โดยแบบฝกหัดอารเปโจ ท้ัง 3 แบบท่ีผูวิจัยเลือกมา เปนการ

เตรียมนิ้วของมือขวา เพ่ือจัดเรียงระบบความสัมพันธของนิ้วมือขวาใหถูกตองของผูวิจัย เพ่ือชวยทําให

มือขวาออกแรงไดงายข้ึน 
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  3.1.2 แบบฝกหัด Etude No. 1 ประพันธโดย เฮกเตอร วิลลา - โลบอส (Heitor 

Villa - Lobos) มาชวยแกไขปญหาของอาการเกร็งมือขวา เปนแบบฝกหัดท่ีใชฝกนิ้วมือขวาโดยเฉพาะ 

เพ่ือทําใหนิ้วมือขวาผอนคลายไดมากข้ึน 

  3.1.3 แบบฝกหัดจากหนังสือ 120 Right Hand Studies ประพันธโดย มอโร จู

เลียนี (Mauro Giuliani) โดยผูวิจัยไดคัดเลือกแบบฝกหัดแบบฝกหัดอารเปโจแบบท่ี 15 มาแกไข

ปญหาการบรรเลงในทอนอัตราเร็ว (Allegro) ในบทเพลง Sonata clásica (Homenaje a Fernando 

Sor) ประพันธโดย มานูเอล มาเรีย พองซ เนื่องจากเปนแบบฝกหัดท่ีใกลเคียงกับลักษณะการบรรเลง

ของทอนนี้มากท่ีสุด จากนั้นนําแบบฝกหัดอารเปโจแบบท่ี 16 และแบบฝกหัดท่ี 30 มาแกไขปญหา

การบรรเลงในบทเพลง Gran Sonata Eroica, Op. 150 ประพันธโดย มอโร จูเลียนี เนื่องจากบท

เพลง Gran Sonata Eroica มีการเคลื่อนท่ีของมือขวาคอนขางมาก และเปนชวงท่ีบทเพลงดําเนินตอ

กันไปไมมีหยุด และตองการผอนคลายของนิ้วมือเม่ือตองบรรเลงตอกันไปเปนเวลานาน 

 3.2 ปญหาความไมตอเนื่องของเสียงข้ันคู 8 ของมือขวา (Interval) 

  3.2.1 แบบฝกหัดบันไดเสียงข้ันคู  8 (Scale in octave) จากหนังสือ Classical 

Guitar Method ประพันธโดย มัตเตโอ คารคาสซี (Matteo Carcassi) ซ่ึงแบบฝกหัดนี้ชวยพัฒนา

ความตอเนื่องของเสียงในข้ันตน จากนั้นผูวิจัยไดใชแบบฝกหัดบันไดเสียงคู 8 ในสัดสวนเขบ็ตหนึ่งชั้น

และสองชั้นถัดมา เพ่ือชวยฝกความตอเนื่องของเสียงไดมีประสิทธิภาพตามข้ันตอนท่ีควรจะเปน 

เนื่องจากแบบฝกหัดนี้ เปนลักษณะการฝกแบบดําเนินตอกันไปไมหยุด จึงทําใหชวยในการฝกฝน

เพ่ือใหเกิดความตอเนื่องของเสียงข้ันคู 8 ไดดีข้ึน 

 3.3 ปญหาในการเพ่ิมหรือลดระดับความเขมเสียงของมือขวา (Dynamic) 

  3.3.1 แบบฝกหัดความเขมเสียง Ejercicio ประพันธโดย โจเซ เฟอรเรอ (Jose 

Ferrer) และตัวอยางแบบฝกหัดจากบทเพลง An Idea (Passacalia for Eli) ประพันธโดย ลีโอ บราว

เวอร ซ่ึงท้ังสองแบบฝกหัดนี้ เปนแบบฝกหัดท่ีสรางข้ึนจากปญหาท่ีเกิดข้ึนในบทเพลง และนํามา

พัฒนาเปนแบบฝกหัด เพ่ือใหงายตอการฝกซอม และสามารถนําการซอมในลักษณะนี้ ประยุกตใชได

อยางมีประสิทธิผลในบันไดเสียงอ่ืนๆ 

  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Sor
https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Sor
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 3.4 ปญหาการบรรเลงแบบพักสายและผานสายของมือขวา (Rest stroke and 

Free stroke)  

  3.4.1 แบบฝกหัดจากหนังสือ 120 Right Hand Studies ประพันธ โดย มอโร         

จูเลียนี (Mauro Giuliani) แบบฝกหัดบันไดเสียง C เมเจอร แบบฝกหัดแบบท่ี 95 เลือกนํามาใช

แกปญหาการบรรเลงแบบพักสายและผานสายของมือขวา จะชวยทําใหนิ้วมีการควบคุมไดงายจาก

การพักสายกับนิ้ว p เม่ือพักสายแลวเริ่มบรรเลงชาดวยการสลับนิ้ว i และ m ใหเหมือนลักษณะ

เดียวกันกับการเดินบนบันไดเสียง C เมเจอร ควรเลนชาเพ่ือใหไดยินเสียงท่ีชัดเจนและใหเกิดความ

ตอเนื่องของเสียง  

  3.4.2 แบบฝกหัดหมายเลข 7 ประพันธโดย ฟรานซิสโก ทารเรกา  ) Francesco 

Tarrega( จากหนังสือ Opera Per Chitarra vol. 2 ซ่ึงแบบฝกหัดนี้ เปนแบบฝกหัดท่ีนํามาแกไข

ปญหาในบทเพลง Fugue from Violin Sonata No. 3, BWV 1005 ประพันธโดย โยฮันน เซบัส

เตียน บาค โดยเฉพาะ เนื่องจากบทเพลงนี้มีการเคลื่อนท่ีของโนตมาก และไมตองการความชัดเจน

ของทํานอง ทําใหแบบฝกหัดนี้มีประโยชนอยางมากในการฝกทักษะในการซอมใหมีประสิทธิภาพ และ

ชวยใหแกปญหาการเลนแบบผานสายไดดีข้ึน  

 

ตอนท่ี 4 ทฤษฎีการบรรเลง 

 4.1 บทเพลง Fugue from Violin Sonata No. 3, BWV 1005 ประพันธโดย โย

ฮันน เซบัสเตียน บาค (Johann Sebastian Bach)  

  ทอนฟวกจะมีแนวทํานองหลายทํานองท่ีเรียกวาดนตรีหลากแนว (Polyphony) 

สลับซับซอนอยางมาก ดวยความพิถีพิถันท่ีเต็มไปดวยทวงทํานอง เสียงประสาน โดยใชเทคนิคสอด

ประสานกันของทวงทํานองตางๆ ในรูปแบบท่ีสมบูรณ การเลนบทเพลงฟวก ใหความสําคัญในการนํา

เสียงทํานองหลักออกมาใหเดนชัด เนื่องจากบทเพลงฟวกมีแนวทํานองอ่ืนท่ีเขามาสอดประสานมาก 

และในแตละชวงจะมีการสลับแนวทํานองหลักใหอยูในแนวเสียงสูงบาง แนวเสียงกลางไปจนถึงแนว

เสียงต่ํา และจะสลับสับเปลี่ยนกันไปมาตลอดท้ังบทเพลง ทําใหตองศึกษาแนวทํานองหลักเพ่ือใหงาย

ตอการบรรเลง เริ่มจากการฟง และอานโนต โดยใชปากกาสีเนนในจุดท่ีเปนทํานองหลัก และนํามา

ฝกซอมโดยใชทฤษฎีการบรรเลงของนักไวโอลินท่ีชื่อ อิวาน กาลเม่ียน (Ivan Galamian) ท่ีใหฝกการ
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ไดยินจากการเลนชาและนุมนวล เพ่ือใหไดยินทวงทํานองหลักท่ีเกิดข้ึนมากกวาแนวทํานองอ่ืนท่ีสอด

ประสานเขามา  

 4.2 บทเพลง Gran Sonata Eroica, Op. 150 ประพันธโดย มอโร จูเลียนี (Mauro 

Giuliani)  

  สําหรับบทเพลง Gran Sonata Eroica จัดอยูในยุคคลาสสิก (Classic) เปนเพลงโซ

นาตาแบบตอนเดียวจบ ในหนึ่งตอนจะแบงไดเปน 3 สวนชัดเจน ประกอบดวยสวน 1. ตอนนําเสนอ 

(Exposition) 2. ตอนพัฒนา (Development) 3. ตอนยอนความ (Recapitulation)  

  ลักษณะเดนของบทเพลงในยุคนี้ คือการเลนใหตรงตามจังหวะ มีการแบงวรรคตอน

ของประโยคท่ีชัดเจนในการเลน ดังนั้นสิ่งท่ีสําคัญคือจังหวะของเพลง สําหรับการเลนท่ีไมควรยืด

จนเกินไป แกไขปญหาโดยการซอมกับเครื่องเคาะจังหวะ (Metronome) เพ่ือใหบทเพลงดําเนินไป

อยางเทาเทียม ซ่ึงคํากลาวของอาจารยเผด็จ เนตรภักดี อาจารยสอนกีตารคลาสสิก ประจําสถาบัน

ดนตรีกัลยาณิวัฒนา ไดกลาวไววา “เครื่องจับจังหวะเปนสิ่งประดิษฐท่ีชวยใหเราฝกซอมไดอยางมี

ประสิทธิภาพจริงๆ เม่ือเราฝกซอมจากชาๆ เพ่ือฝกฝนการควบคุมตางๆ”  

  ในการเลนประโยคของเพลง (Phrase) เพ่ือจะทําใหเสียงนุมนวลมากข้ึน จากการ

เลนโนตตามปกติ ใหปรับเปลี่ยนเสียงดวยการเลนเชื่อมเสียง (Slur) จากการเปลี่ยนลักษณะของการ

เลนในมือซาย การเลนเชื่อมเสียงในมือซายยังสามารถชวยลดแรงการดีดของมือขวาใหนอยลงได 

นอกจากนี้การเลนเชื่อมเสียงยังทําใหบทเพลงฟงดูตอเนื่องมากข้ึน และทําใหเสียงท่ีออกมาไมแข็ง

กระดางจนเกินไป 

 4.3 บทเพลง Sonata clásica (Homenaje a Fernando Sor) ประพันธโดย มานู

เอล มาเรีย พองซ (Manuel María Ponce) 

  สําหรับบทเพลง Sonata clásica เปนบทเพลงในยุคโรแมนติก ประกอบไปดวย

ท้ังหมด 4 ทอน คือ 

  1. Allegro เขียนใน Sonata Form ท่ีสมบูรณแบบ อยูในบันไดเสียง A ไมเนอร เปน

ทอนเร็ว ในอัตราจังหวะ 4/4 ลักษณะเดนของทอนนี้คือ การย้ําแนวเบสเพ่ือใหเกิดเสียงคางหรือท่ี

เรียกวา (Pedal tone) และใชรูปการเลียน (Imitation) เ พ่ือเปลี่ยนแนวทํานองใหเ กิดข้ึนใน

หลากหลายแนวเสียง ทําใหสามารถเปลี่ยนสีเสียง (Tone color) ใหมีลักษณะเสียงท่ีแตกตางกัน

ออกไป ทําใหบทเพลงมีความนาสนใจมากข้ึน    
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  2. Andante อยูในบันไดเสียง C เมเจอร อยูใน Ternary Form (A, B, A) ในอัตรา

จังหวะ 3/4 ทอนนี้เปนชวงชา สวนใหญของทอนนี้จะใชการดําเนินทํานองดวยโนตแนวเดียวสลับกับ

คอรด ดวยการใชโนตเขบ็ตสองชั้น จะใชการเลนแบบพักสายในโนตแนวเดียว เพ่ือใหไดเนื้อเสียงท่ี

หนาและชัดเจน ในการกลับมาของทอน A ในครั้งท่ีสองมีการเติมโนตประดับประดามากมายเพ่ือไมให

ฟงซํ้าจนเกินไป และใชการเลนฮารโมนิคในชวงทายของทอนเพ่ือใหบทเพลงมีความนาสนใจมากข้ึน 

  3. Ménuet เขียนข้ึนในแบบ Minuet and Trio ซ่ึงทําใหนึกถึง Minuet and Trio 

ของ Fernando Sor เพลงนี้อยูในบันไดเสียง C เมเจอร ในอัตราจังหวะ 3/4 มีการเลียนเสียงแนว

ทํานองมาใชในแนวเบส และตอดวยการใชโนตเขบ็ตหนึ่งชั้นดําเนินทํานองติดตอกัน เพ่ือใหบทเพลงมี

ความสนุกสนาน จะใชการเลนแบบผานสาย เนื่องจากทอนนี้ตองการความเร็ว และทําใหเกิดความตอ

ความตอเนื่องของเสียง 

  4. Allegro อยูในบันไดเสียง A เมเจอร ในอัตราจังหวะ 2/4 มีการใช Motif ท่ีมี

รูปแบบการพัฒนาในแบบคลาสสิก ความสําคัญของการบรรเลงอยูท่ีแนวเบส เนื่องจากใชโนตเขบ็ต

หนึ่งชั้นตามดวยตัวหยุด ดังนั้นขอควรระวังคือ หยุดเบสในนิ้ว p ใหไดตามเครื่องหมายกําหนด และ

บางชวงของทอนนี้ใชโนตเขบ็ตสองชั้นในการเลนบันไดเสียงในโนตแนวเดียว ดังนั้นจะใชการเลนแบบ

พักสาย เพ่ือใหไดแนวเสียงท่ีชัดเจนในชวงนี้  

  โดยรวมของบทเพลงมักจะบรรเลงใหลงกับคาจังหวะ หยุดเสียงตามเครื่องหมาย

หยุดท่ีกําหนดมา ซ่ึงเปนลักษณะเดนชัดของการประพันธเพลงในแบบยุคคลาสสิก และสรางระดับ

ความเขมเสียง ดัง - เบา ตามท่ีเครื่องหมายตามท่ีบทเพลงกําหนด สามารถเลนชาลงดวยการยืด

จังหวะในตอนจบประโยคของบทเพลง  

 4.4 บทเพลง Hika (In Memoriam Toru Takemitsu) ประพันธโดย ลีโอ บราว

เวอร (Leo Brouwer)  

  สําหรับบทเพลง Hika (In Memoriam Toru Takemitsu) เปนบทเพลงในยุค

ศตวรรษท่ี 20 (20th Century) ประกอบไปดวยท้ังหมด 3 ชวง ชา - เร็ว - ชา ในชวงชา (Slow 

section) มีการเปลี่ยนอัตราจังหวะแบบนับถอยหลัง โดยเปลี่ยนจาก 8/8, 6/8, 4/8, 2/8 โดยใชชื่อ

ชวงนี้วา “Countdown to death” คอยลดโนตแตละหองใหนอยลง ในชวงเร็ว (Velocissimo) ใช

การเลนใหเร็วท่ีสุด โดยใชเทคนิคการเชื่อมเสียง (Slur) อยางรวดเร็ว เพ่ือใหเกิดผลจากการเลน 

(Effect) เปนเหมือนเสียงสะทอน จากการกําหนดของเครื่องหมายสรางระดับเสียง เบา - ดัง หรือ   
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ดัง - เบา ในบทเพลง จะใชการเลนแบบผานสายในมือขวา เพ่ือเกิดความรวดเร็วและมีความคลองตัว

ในการเลนเชื่อมเสียงใหสัมพันธกับมือซาย สามารถยืดจังหวะในชวงทายของประโยคเพลง และในชวง

สุดทายของบทเพลงกลับมาสูชวงชาอีกครั้ง และจบในการเลนโนตแยก อารเปโจ ดวยการใชฮารโมนิค

ปลอม (Artificial Harmonic) ดวยการใชมือซายกดสาย และมือขวาใชนิ้ว i แตะท่ีสายแลวใชนิ้ว a 

เก่ียวสายข้ึนพรอมกันกับนิ้วท่ีแตะสาย 

 4.5 บทเพลง An Idea (Passacalia for Eli) ประพันธโดย ลีโอ บราวเวอร (Leo 

Brouwer) 

  สําหรับบทเพลง An Idea (Passacalia for Eli) เปนบทเพลงในยุคศตวรรษท่ี 20 

(20th Century) ใชลักษณะการประพันธแบบ ปสซาคาเกลีย (Passacalia) เปนรูปแบบหนึ่งของการ

แปรอยางตอเนื่องในทํานองเดียวกับชาโคน (Chaconne) มีแนวเบสยืนพ้ืนหรือการดําเนินคอรดยืน

พ้ืนซ่ึงมีความยาวประมาณ 8 หองเปนหลัก24

16 

  บทเพลงนี้ดําเนินไปเหมือนลักษณะเพลงรอง มีจังหวะชาใหความรูสึกเศรา เริ่มตน

ชวงนํา (Introduction) ดวยการเลนโนต 3 พยางค (Tripet) และตามดวยเครื่องหมายยืดจังหวะ

เพ่ือใหบทเพลงเกิดท่ีวางของเวลา ตลอดในชวงตน จากนั้นนําเขาสูบทเพลงดวยการแปรทํานองใน

จังหวะท่ีเลนซํ้าไปซํ้ามาของแนวเบส (Bass - ostinato) และดําเนินเพลงดวยจังหวะแบบเงียบสงบ 

(Calmo) 

 

                                           
 16 ณัชชา โสคติยานุรักษ, พจนานุกรมศัพทดุริยางคศิลป (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547), 233. 
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บทท่ี 3 

 

วิธีการดําเนินงานวิจัย 

 

วิธีท่ีใชในการศึกษา 

ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาคนควาองคความรูท่ีเกี่ยวกับงานวิจัย  

เพ่ือนําไปเปนฐานขอมูลหลักท่ีใชอางอิงในงานวิจัย แบงออกเปน 2 ข้ันตอนยอยคือ 

1.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีแนวปฏิบัติ ท่ีเก่ียวของกับเรื่องของเทคนิคในการ

บรรเลงของมือขวา 

1.2 สัมภาษณผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับงาน ขอบเขตงานในองคความรูและเรื่องท่ีเก่ียวกับ

งานวิจัย ซ่ึงไดขอมูลจากการสอบถามสอดคลองกับคุณวุฒิ และประสบการณตรงท่ีผูวิจัยไดกําหนดไว

ดังนี้ 

 1.2.1 เปนอาจารยผูสอนกีตารคลาสสิกในระดับมหาวิทยาลัย มีระยะเวลาการสอน

ในระดับมหาวิทยาลัยไมต่ํากวา 5 ป 

 1.2.2 มีวุฒิทางดานการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโทข้ึนไป 

 1.2.3 มีผลงานการแสดงเปนท่ียอมรับนาเชื่อถือ และเปนท่ีรูจักระดับประเทศและ

ระดับนานาชาติ 

 1.2.4 ยินดีใหความรวมมือ 

ผูวิจัยไดเลือกสัมภาษณผูใหขอมูลตามเกณฑท่ีผูวิจัยกําหนดไวดังนี้ 

 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกราช เจริญนิตย อาจารยหัวหนาภาคเครื่องดีดประเภท

กีตารคลาสสิก ประจําคณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 2. อาจารย พงษพัฒน พงษประดิษฐ อาจารยสอนกีตารคลาสสิก ประจําคณะดุริยางค

ศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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 3. อาจารย วรกานต แสงสมบูรณ อาจารยเฉพาะทางดานการสอนกีตารคลาสสิกใน

สถาบันดนตรียามาฮ า  ประเทศไทย (Guitar Pedagogy Specialist Yamaha Music School 

Thailand) และเปนอาจารยสอนกีตารคลาสสิก ประจําวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ข้ันตอนท่ี 2 กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางคือ ผูวิจัย  

 โดยผูวิจัยไดเลือกบทเพลงท่ีมีความแตกตางกันทางยุคสมัยมา 5 บทเพลง ซ่ึงนําเสนอ

รูปแบบการบรรเลง เทคนิคของบทเพลงในแตยุค และแสดงถึงอารมณของบทเพลงท่ีแตกตางกัน

ออกไป ไดแก  

 1. บทเพลง Fugue from Violin Sonata No. 3, BWV 1005 ประพันธโดย โยฮันน   เซ

บัสเตียน บาค (Johann Sebastian Bach) 

 2. บทเพลง Gran Sonata Eroica, Op. 150 ประพันธโดย มอโร จู เลียนี  (Mauro 

Giuliani)  

 3. บทเพลง Sonata clásica (Homenaje a Fernando Sor) ประพันธโดย มานูเอล 

มาเรีย พองซ (Manuel María Ponce) แบงออกเปน 4 ทอน 

 4. บทเพลง Hika (In Memoriam Toru Takemitsu) ประพันธโดย ลีโอ บราวเวอร 

(Leo Brouwer)  

 5. บทเพลง An Idea (Passacalia for Eli) ประพันธ โดย  ลี โอ  บราว เวอร  (Leo 

Brouwer) 

 ข้ันตอนท่ี 3 การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูล จากการนําวิธีการแกไขปญหามาแสดงใหผูเชี่ยวชาญทางดานกีตาร

คลาสสิกประเมินผลการแกไขปญหาท้ัง 4 ปญหา โดยตั้งระดับการประเมินผลไว 3 ระดับคือ ดี พอใช 

และควรปรับปรุง และไดต้ังคําถามหาวิธีแกไขเพ่ือสอดคลองกับปญหาท่ีเกิดข้ึน รวมถึงขอแนะนํา

ความรูเพ่ิมเติมอ่ืนๆ ท่ีสามารถแกไขปญหาในภายหลัง มีดังนี้  

 1. มีวิธีการออกแรงมืออยางไร เพ่ือไมใหมือขวาเกิดอาการเกร็ง เม่ือตองการความเร็วใน

การบรรเลงโนตแยก  

 2. มีวิธีการฝกซอมอยางไร เพ่ือใหเกิดความตอเนื่องของเสียงข้ันคู 8 ในมือขวา  

 3. มีวิธีการฝกซอมอยางไร เพ่ือสรางระดับความเขมของเสียงท่ีดีในมือขวา  
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 4. มีวิธีการเลือกใชการบรรเลงแบบพักสายและผานสายอยางไร เพ่ือใหเกิดความ

เหมาะสมกับบทเพลง 

 5. สรุปผลการอภิปรายและนําเสนอผลงานการวิจัย 
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บทท่ี 4 

 

วิเคราะหโครงสรางเพลง 

 

Fugue from Violin Sonata No. 3, BWV 1005 ประพันธ โดย โย ฮันน  เซบัส เตียน บาค 

(Johann Sebastian Bach) 

บทเพลงโซนาตาเบอรนี้ เดิมทีเปนบทประพันธท่ีแตงใหกับเครื่องไวโอลิน มีท้ังหมด       

4 ทอน สําหรับทอนฟวก จะอยูในกุญแจเสียง C เมเจอร ลักษณะเดนของทอนนี้จะมีการสอดประสาน

ทางทวงทํานองมาก โดยมีดังนี้ 

 

ตารางท่ี 1  โครงสรางบทเพลง Fugue from Violin Sonata No. 3, BWV 1005 ประพันธโดย      

 โยฮันน เซบัสเตียน บาค (Johann Sebastian Bach) 

Exposition 

Measure Content Tonality 

1-4 Subject I C Major 

5-10 Real answer I C Major 

11-16 Subject II C Major 

17-24 Real answer II C Major 

25-30 Subject III C Major 

31-92 Real answer III C Major 

Middle section 

93-165 Middle entry A minor, E minor 

165-201 Episode I A minor 

202-245 Middle entry C Major 
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ตอนนําเสนอ (Exposition) (หองท่ี 1-92) เริ่มตนเพลงดวยการนําเสนอทํานองเอกท่ี 1 

(Subject) มีความยาว 4 หอง อยูในกุญแจเสียง C เมเจอร ตัวอยางทํานองเอกท่ี 1 (หองท่ี 1-4) และ

ตามดวยทํานองเอกตอบแบบเสียงแท (Real answer) ทํานองเอกจะเปลี่ยนไปอยูอยูในระดับเสียงโด

มินันท (หองท่ี 5-10) ใหเปนทํานองเอกตอบท่ี 1 โดยทํานองเอกจะมาท้ังหมด 3 ครั้งในตอนนําเสนอนี้ 

 

ภาพท่ี 1  ภาพตัวอยางโนต หองท่ี 1-10 ของบทเพลง Fugue from Violin Sonata No. 3, BWV 

 1005 

 

 

ตารางท่ี 1  โครงสรางบทเพลง Fugue from Violin Sonata No. 3, BWV 1005 ประพันธโดย       

 โยฮันน เซบัสเตียน บาค (Johann Sebastian Bach) (ตอ) 

Exposition 

Measure Content Tonality 

245-288 Episode II C Major 

Final section 

289-292 Subject I C Major 

293-298 Real answer II C Major 

299-304 Subject II C Major 

305-312 Real answer II C Major 

313-318 Subject III C Major 

319-354 Real answer III C Major 
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ทํานองเอกท่ี 2  

ภาพท่ี 2 ภาพตัวอยางโนต หองท่ี 11-16 ของบทเพลง Fugue from Violin Sonata No. 3, 

 BWV 1005 

 

ทํานองเอกตอบท่ี 2  

ภาพท่ี 3  ภาพตัวอยางโนต หองท่ี 17-24 ของบทเพลง Fugue from Violin Sonata No. 3, 

 BWV 1005 

 

ทํานองเอกท่ี 3  

ภาพท่ี 4 ภาพตัวอยางโนต หองท่ี 25-30 ของบทเพลง Fugue from Violin Sonata No. 3, 

 BWV 1005 
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ทํานองเอกตอบท่ี 3  

ภาพท่ี 5  ภาพตัวอยางโนต หองท่ี 31-34 ของบทเพลง Fugue from Violin Sonata No. 3, 

 BWV 1005 

 

ตอนกลาง (Middle section) (หองท่ี 93-288) ประกอบไปดวยชวงทํานองเอก (Middle 

entry) คือชวงทํานองเอกท่ีกลับมาสมบูรณ กับชวงทํานองเอกปลอม (False entry) คือ ชวงทํานอง

เอกไมสมบูรณ และชวงตาง (Episode) คือ ชวงท่ีไมมีทํานองเอกปรากฏอยูเลย  

โดยทํานองเอกกับทํานองเอกปลอมและชวงตาง จะเขามาในตอนกลาง ดังนี้ 

 

ชวงทํานองเอก (หองท่ี 93-164) เปนชวงท่ีทํานองเอกสมบูรณกลับมา อยูในกุญแจเสียง 

C เมเจอร 

ภาพท่ี 6  ภาพตัวอยางโนต หองท่ี 93-96 ของบทเพลง Fugue from Violin Sonata No. 3, 

 BWV 1005 

 

(หองท่ี 151) เปลี่ยนมาอยูในกุญแจเสียง E ไมเนอร 

 

 

ภาพตัวอยาง หองท่ี 151-154 ของบทเพลง Fugue from Violin Sonata No.3, BWV 1005 

ภาพท่ี 7  ภาพตัวอยางโนต หองท่ี 151-154 ของบทเพลง Fugue from Violin Sonata No. 3, 

 BWV 1005 
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จบชวงทํานองเอก (หองท่ี 165) ดวยเคเดนซปด (Authentic cadence) ในกุญแจเสียง 

E ไมเนอร เพ่ือเขาสูชวงตางท่ี 1 

 
 

ภาพตัวอยาง หองท่ี 163-166 ของบทเพลง Fugue from Violin Sonata No.3, BWV 1005 

ภาพท่ี 8  ภาพตัวอยางโนต หองท่ี 163-166 ของบทเพลง Fugue from Violin Sonata No. 3, 

 BWV 1005 

 

ชวงตางท่ี 1 (หองท่ี 165-201) เปนชวงท่ีไมมีทํานองเอกกลับมา บทเพลงดําเนินไปดวย

ทํานองแนวเดียว ดวยการใชโนตเขบ็ตหนึ่งชั้น (Eight note) ตลอดท้ังชวงตางนี้  

ภาพท่ี 9  ภาพตัวอยางโนต หองท่ี 165-169 ของบทเพลง Fugue from Violin Sonata No. 3, 

 BWV 1005 
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ชวงสุดทายของชวงตางท่ี 1 (หองท่ี 200-201) จบดวยเคเดนซปด ในกุญแจเสียง G 

เมเจอร และกลับเขาสูทํานองเอกอีกครั้ง (หองท่ี 202) 

 

 

 

ภาพตัวอยาง หองท่ี 200-205 ของบทเพลง Fugue from Violin Sonata No.3, BWV 1005 

 

ภาพท่ี 10  ภาพตัวอยางโนต หองท่ี 200-205 ของบทเพลง Fugue from Violin Sonata No. 3, 

 BWV 1005 

 

ชวงทํานองเอกท่ีกลับมา (หองท่ี 202-245) เปนการพลิกกลับของทํานองเอก  

 
 
 

ภาพท่ี 11  ภาพตัวอยางโนต หองท่ี 202-205 ของบทเพลง Fugue from Violin Sonata No. 3, 

 BWV 1005 

 

ชวงทํานองเอกพลิกกลับ จบดวยเคเดนซปด (หองท่ี 244-245) ในกุญแจเสียง C เมเจอร 

และเขาสูชวงตางท่ี 2 ในทํานองแนวเดียว (หองท่ี 245-288) 

ภาพท่ี 12  ภาพตัวอยางโนต หองท่ี 244-247 ของบทเพลง Fugue from Violin Sonata No. 3, 

 BWV 1005 
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ชวงตางท่ี 2 จบดวย เคเดนซปด (หองท่ี 288) ในกุญแจเสียง G เมเจอร และกลับเขา

ทํานองเอก (หองท่ี 289) ในตอนทาย (Final section) 

ภาพท่ี 13  ภาพตัวอยางโนต หองท่ี 287-290 ของบทเพลง Fugue from Violin Sonata No. 3, 

 BWV 1005 

 

ตอนทาย (หองท่ี 289-354) เปนการกลับมาของทํานองเอกท้ังหมด จบเคเดนซปดแบบ

ไมสมบูรณ (หองท่ี 354) ตอนทายนี้เปนเหมือนตอนนําเสนอ (หองท่ี 1-66)   

 

 
 

ภาพตัวอยาง หองท่ี 351-354 ของบทเพลง Fugue from Violin Sonata No.3, BWV 1005ภาพภ4

ภาพท่ี 14  ภาพตัวอยางโนต หองท่ี 351-354 ของบทเพลง Fugue from Violin Sonata No. 3, 

 BWV 1005 
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Gran Sonata Eroica, Op. 150 ประพันธโดย มอโร จูเลียนี (Mauro Giuliani) 

บทเพลงนี้จะอยูในสังคีตลักษณแบบโซนาตาขนาดยาวแบบตอนเดียวจบ โดยบทเพลง

ไมไดแบงแยกทอนเอาไว ดําเนินดวยอัตราความเร็วอยางสงางาม (Allegro maestoso) แตในบท

เพลงสามารถแบ งออกได เปน  3 ตอนสํา คัญคือ ตอนนํ า เสนอ (Exposition), ตอนพัฒนา

(Development), ตอนยอนกลับ (Recapitulation) จึงมีโครงสรางเปน 3 ตอนสําคัญ ดังนี้  

 

ตารางท่ี 2  โครงสรางบทเพลง Gran Sonata Eroica, Op. 150 ประพันธโดย มอโร จูเลียนี (Mauro 

 Giuliani) 

 

 

  

Exposition 

Measure Content Tonality 

1-14 Introduction A Major 

14-37 A (Theme I) A Major 

38-49 Bridge A Major 

50-66 A (Theme II) E Major 

67-114 Transition E Major 

Development 

115-189 B E Major, C Major,  

G Major, C Major, E 

Major 

Recapitulation 

190-206 A (Theme II) A Major 

207-263 Coda A Major 
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 ทอน A ตอนนําเสนอ (Exposition) สามารถแบงยอยออกไดเปน 2 ชวงสําคัญ คือ ชวง

ทํานองหลักในกุญแจเสียงโทนิก และชวงทํานองรองในกุญแจเสียงสัมพันธโดมินันท เริ่มบทเพลงดวย

ชวงนํา (Introduction) (หองท่ี 1-14) ในกุญแจเสียง A เมเจอร ใชชวงนําเปนการโหมโรงอยางสงา

งาม  และจบเคเดนซปด (Authentic cadence) (หองท่ี 14) 

ภาพท่ี 15  ภาพตัวอยางโนต หองท่ี 1-14 ของบทเพลง Gran Sonata Eroica, Op. 150  

 

ทอน A ทํานองหลักท่ี 1 (Theme I) เขามา (หองท่ี 14) จังหวะท่ี 3 ถึง (หองท่ี 37) อยู

ในกุญแจเสียง A เมเจอร บทเพลงในชวงนี้เปนเหมือนประโยคถามตอบ ระหวางแนวเบสกับแนว

ทํานอง ตัวอยางทํานองหลักท่ี 1 จาก (หองท่ี 14-18) 

ภาพท่ี 16  ภาพตัวอยางโนต หองท่ี 14-18 ของบทเพลง Gran Sonata Eroica, Op. 150 
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ทอน A ข้ันดวยชวงสะพาน (Bridge) (หองท่ี 38-43) เพ่ือท่ีจะเขาทํานองหลักท่ี 2 

(Theme II) โดยใชเทคนิคการเลนอารเปโจในโนตเขบ็ตสองชั้น (Sixteenth note) 

ภาพท่ี 17  ภาพตัวอยางโนต หองท่ี 38-43 ของบทเพลง Gran Sonata Eroica, Op. 150 

 

ทอน A เตรียมเขาทํานองหลักท่ี 2 (Theme II) โดยการย้ําคอรด E ไปสูคอรด B7    (หอง

ท่ี 49) เพ่ือเขาสูทํานองหลักท่ี 2   

ภาพท่ี 18  ภาพตัวอยางโนต หองท่ี 43-49 ของบทเพลง Gran Sonata Eroica, Op. 150 
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 ทอน A ทํานองหลักท่ี 2 (Theme II) (หองท่ี 50-66) อยูในกุญแจเสียง E เมเจอร เปน

ชวงทํานองรองในกุญแจเสียงสัมพันธโดมินันท มีการใชโนตเสียงคาง (Pedal tone) ย้ําเสียงในแนว

เบสเพ่ือไดเสียงยาว โดยการใชโนตเขบ็ตหนึ่งชั้น (Eight note) ในการบรรเลง  

ภาพท่ี 19   ภาพตัวอยางโนต หองท่ี 50-54 ของบทเพลง Gran Sonata Eroica, Op. 150 

 

ทอน A ทํานองหลักท่ี 2 ข้ันดวยชวงเชื่อม (Transition) (หองท่ี 67-114) 

ภาพท่ี 20  ภาพตัวอยางโนต หองท่ี 67-70 ของบทเพลง Gran Sonata Eroica, Op. 150 
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ชวงเชื่อมของทํานองหลักท่ี 2 จบดวย เคเดนซปด (หองท่ี 114) ในคอรด E เมเจอร 

ภาพท่ี 21  ภาพตัวอยางโนต หองท่ี 111-114 ของบทเพลง Gran Sonata Eroica, Op. 150 

  

ทอน B ตอนพัฒนา (Development) (หองท่ี 115-189) เริ่มตนในกุญแจเสียง E เมเจอร  

ภาพท่ี 22  ภาพตัวอยางโนต หองท่ี 115-118 ของบทเพลง Gran Sonata Eroica, Op. 150 

 

มีการเปลี่ยนกุญแจเสียงจาก E เมเจอร ไปหากุญแจเสียง C เมเจอร (หองท่ี 128) โดย

การใชโนตตัวอีรวมกันในคอรด E เมเจอร กับคอรด F เมเจอรเซเวน (หองท่ี 125-126) และคอรด G 

เซเวน (หองท่ี 127) เพ่ือเขาสูกุญแจเสียง C เมเจอร (หองท่ี 128) 

ภาพท่ี 23  ภาพตัวอยางโนต หองท่ี 125-128 ของบทเพลง Gran Sonata Eroica, Op. 150 
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(หองท่ี 133) เปลี่ยนกุญแจเสียงจาก C เมเจอร ไปหากุญแจเสียง G เมเจอร โดยการใช

คอรด D เซเวน (หองท่ี 132) 

ภาพท่ี 24  ภาพตัวอยางโนต หองท่ี 132-133 ของบทเพลง Gran Sonata Eroica, Op. 150 

 

(หองท่ี 143) มีการเปลี่ยนกุญแจเสียงจาก G เมเจอร ไปหากุญแจเสียง C เมเจอร    

(หองท่ี 144) 

ภาพท่ี 25  ภาพตัวอยางโนต หองท่ี 143-144 ของบทเพลง Gran Sonata Eroica, Op. 150 

 

(หองท่ี 179) มีการเปลี่ยนกุญแจเสียงไป E เมเจอร โดยการใชคอรดรวม (หองท่ี 175) 

จังหวะท่ี 3 ใชคอรด C ชารปดิม ไปหาคอรด A เมเจอร (หองท่ี 176) และเขาหาคอรด D ไมเนอร 

(หองท่ี 177) และเปลี่ยนไปคอรด D ชารปดิม จังหวะท่ี 3 ไป B เซเวน (หองท่ี 178) เพ่ือเขาสูกุญแจ

เสียง E เมเจอร 

ภาพท่ี 26  ภาพตัวอยางโนต หองท่ี 175-179 ของบทเพลง Gran Sonata Eroica, Op. 150 
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ชวงสุดทายของตอนพัฒนา (หองท่ี 183-189) มีการใชคอรด E เมเจอร บอยๆ เพ่ือย้ํา

และสงเปนคอรดท่ีหา นําเขาสูกุญแจเสียง A เมเจอร ในตอนยอนความ (Recapitulation) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพตัวอยาง หองท่ี 183-189 ของบทเพลง Gran Sonata Eroica, Op. 150 

ทอน A ตอนยอนความ (Recapitulation) (หองท่ี 190-206) นําลักษณะหนวยยอยเอก  

ภาพท่ี 27  ภาพตัวอยางโนต หองท่ี 183-189 ของบทเพลง Gran Sonata Eroica, Op. 150 

 

ทอน A ตอนยอนความ (Recapitulation) (หองท่ี 190-206) นําลักษณะหนวยยอยเอก

(Motif) ของทํานองหลักท่ี 2 ในทอน A แรกเขามา แตตอนยอนความนี้ ทํานองหลักกลับมาอยูใน

กุญแจเสียงโทนิกคือ A เมเจอร ตัวอยางทํานองหลักท่ี 2 ในตอนยอนความ (หองท่ี 190-194) 

 

 

 

 

 

 

ภาพตัวอยาง หองท่ี 190-194 ของบทเพลง Gran Sonata Eroica, Op. 150 

ภาพท่ี 28  ภาพตัวอยางโนต หองท่ี 190-194 ของบทเพลง Gran Sonata Eroica, Op. 150 
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ตอจากทํานองหลักท่ีกลับมาสิ้นสุดท่ีหอง 206 จะตอดวยชวงหางเพลง (Coda) (หอง 

207-263) ตัวอยางชวงหางเพลงท่ีเขามา (หองท่ี 207-210) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพตัวอยาง หองท่ี 207-210 ของบทเพลง Gran Sonata Eroica, Op. 150 

 

ภาพท่ี 29  ภาพตัวอยางโนต หองท่ี 207-210 ของบทเพลง Gran Sonata Eroica, Op. 150 

 

ทอน A ตอนยอนความ จบบทเพลงดวย เคเดนซปด (หองท่ี 263) ในคอรด A เมเจอร 

 

ภาพท่ี 30  ภาพตัวอยางโนต หองท่ี 262-263 ของบทเพลง Gran Sonata Eroica, Op. 150 
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Sonata clásica (Homenaje a Fernando Sor) ประพันธโดย มานูเอล มาเรีย พองซ (Manuel 

María Ponce)  

เปนบทเพลงยุคศตวรรษท่ี 20 ท่ีนําลักษณะการประพันธแบบนีโอคลาสสิก (Neoclassic) 

กลับมาใช เปนการนํารูปแบบการประพันธในยุคคลาสสลิกมารวมเขาไวในบทประพันธนี้ รวมไปถึง

การประสานเสียงแบบสมัยใหมมาใช บทเพลงแบงออกเปนท้ังหมด 4 ทอน  ลักษณะของสังคีตลักษณ 

มีดังนี้ 

 

I. Allegro (Sonata form) 

ตารางท่ี 3  โครงสรางบทเพลง Sonata clásica (Homenaje a Fernando Sor) ประพันธโดย มานู

 เอล มาเรีย พองซ (Manuel María Ponce) ทอน Allegro  

 

 

 

Exposition 

Measure Content Tonality 

1-19   A (Theme I) A minor 

20-32 Transition A minor, G Major 

33-56 A (Theme II) C Major 

Development 

57-101 B C minor, E Major 

Recapitulation 

102-120 C (Theme I) A minor 

121-133 Transition A minor, E Major 

134-145 C (Theme II) E Major 

146-160 Codetta A Major 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Sor
https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Sor
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ทอนท่ี 1 ใชสังคีตลักษณโซนาตา (Sonata form) มีพัฒนาการมาจากสังคีตลักษณสอง

ตอนแบบยอนกลับ แนวความคิดจากสังคีตลักษณสองตอนแบบยอนกลับท่ีนํามาเปนพ้ืนฐานในการ

พัฒนาไปสูสังคีตลักษณโซนาตามี 3 ประการ คือ โครงสรางสองตอน การเลนซํ้าในแตละตอน และ

การนําทํานองหลักมาทบทวนในชวงทายเพลง25

1 ในสังคีตลักษณโซนาตาของบทเพลงนี้ กํากับทอนดวย

อัตราเร็ว (Allegro) แบงไดเปน 3 ตอนคือ ตอนนําเสนอ (Exposition), ตอนพัฒนา (Development) 

และตอนยอนความ มีดังนี้ 

 

ตอน A เปนตอนนําเสนอ (Exposition) ทํานองหลักท่ี 1 (Theme I) (หองท่ี 1-19) ใน

กุญแจเสียง A ไมเนอร ตัวอยางทํานองหลักท่ี 1 (หองท่ี 1-8) มีการใชโนตเสียงคาง (Pedal tone) 

เพ่ือย้ําเสียงในแนวเบส สลับกับการเลนแนวทํานอง ใน 4 หองแรก จากนั้นใชการเลนย้ําในแนวเบส

ตอเนื่อง (หองท่ี 5-8) เพ่ือทําใหบทเพลงดําเนินไปขางหนา 

ภาพท่ี 31  ภาพตัวอยางโนต หองท่ี 1-8 ของบทเพลง Sonata clásica (Homenaje a Fernando 

 Sor) ทอน Allegro 

 

                                           
 1 ณัชชา พันธเจริญ, สังคีตลักษณ และการวิเคราะห (กรุงเทพฯ: เกศกะรัต, 2553), 

140. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Sor
https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Sor
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ตอน A ข้ันดวยชวงเชื่อม (Transition) (หองท่ี 20-32) ตัวอยางชวงเชื่อม (หองท่ี 20-25) 

มีการใชเทคนิคการเลียน (Imitation) ระหวางสองแนวเสียง 

ภาพท่ี 32  ภ าพตั ว อย า ง โ น ต  ห อ ง ท่ี  20-25 ขอ งบท เพล ง  Sonata clásica (Homenaje 

 a Fernando Sor) ทอน Allegro 

 

ชวงเชื่อมมีการย้ําโนต F# (หองท่ี 26-28) เพ่ือจะนําเขาสูคอรด G เมเจอร               (หอง

ท่ี 29-32) และเพ่ือเปลี่ยนเขาสูทํานองหลักท่ี 2 ในกุญแจเสียง C เมเจอร  

ภาพท่ี 33 ภ าพตั ว อย า ง โ น ต  ห อ ง ท่ี  26-32 ขอ งบท เพล ง  Sonata clásica (Homenaje 

 a Fernando Sor) ทอน Allegro 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Sor
https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Sor
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ทํานองหลักท่ี 2 (Theme II) (หองท่ี 33-56) อยูในกุญแจเสียง C เมเจอร 

ภาพท่ี 34  ภ าพตั ว อย า ง โ น ต  ห อ ง ท่ี  33-38 ขอ งบท เพล ง  Sonata clásica (Homenaje 

 a Fernando Sor) ทอน Allegro 

 

ทํานองหลักท่ี 2 ตัวอยาง (หองท่ี 54-56) จบเคเดนซเปด (Half Cadence) (หองท่ี 56) 

ในคอรด อี เมเจอร เซเวน (E7) เพ่ือยอนเขาสูทํานองหลักท่ี 1 ในกุญแจเสียง A ไมเนอร อีกครั้ง 

ภาพท่ี 35  ภ าพตั ว อย า ง โ น ต  ห อ ง ท่ี  54-56 ขอ งบท เพล ง  Sonata clásica (Homenaje 

 a Fernando Sor) ทอน Allegro  

 

ตอน B เปนตอนพัฒนา (Development) (หองท่ี 57-102) เริ่มตนในกุญแจเสียง C ไม

เนอร (หองท่ี 57-60) 

ภาพท่ี 36  ภ าพตั ว อย า ง โ น ต  ห อ ง ท่ี  57-60 ขอ งบท เพล ง  Sonata clásica (Homenaje 

 a Fernando Sor) ทอน Allegro 
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นําเอาวัตถุดิบจากตอน A กลับมาใชในตอนพัฒนา (หองท่ี 67-71)    

ภาพท่ี 37  ภ าพตั ว อย า ง โ น ต  ห อ ง ท่ี  67-71 ขอ งบท เพล ง  Sonata clásica (Homenaje 

 a Fernando Sor) ทอน Allegro 

 

(หองท่ี 91) เปลี่ยนไปกุญแจเสียง E เมเจอร โดยใชโนตแนวทํานองในตัว D# จังหวะท่ี 3 

เพ่ือสงเขาหากุญแจเสียง E เมเจอร และย้ําคอรด E เมเจอรระหวาง (หองท่ี 91-101) เพ่ือนําเขาสูตอน

ยอนความ (Recapitulation) 

ภาพท่ี 38  ภาพตั ว อย า ง โ น ต  ห อ ง ท่ี  91-101 ขอ งบท เพล ง  Sonata clásica (Homenaje 

 a Fernando Sor) ทอน Allegro 
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ตอน C เปนตอนยอนความ (Recapitulation) เปนการนําตอน A กลับมายอนความใหม 

อยูในกุญแจเสียง A ไมเนอร ทํานองหลักท่ี 1 (หองท่ี 102-120) ตัวอยางทํานองหลักท่ี 1 (หองท่ี 102-

105) 

ภาพท่ี 39  ภาพตั วอย า ง โน ต  หอง ท่ี  102-105 ของบทเพลง  Sonata clásica (Homenaje 

 a Fernando Sor) ทอน Allegro 

 

ข้ันดวยชวงเชื่อม (Transition) (หองท่ี 121-133) ตัวอยางชวงเชื่อม (หองท่ี 121-124) 

ภาพท่ี 40  ภาพตั วอย า ง โน ต  หอง ท่ี  121-124 ของบทเพลง  Sonata clásica (Homenaje 

 a Fernando Sor) ทอน Allegro 

 

ชวงทายของชวงเชื่อม อยูในกุญแจเสียง E เมเจอร ใชการย้ําโนตตัว E เพ่ือเขาสูทํานอง

หลักท่ี 2 (หองท่ี 130-133) 

ภาพท่ี 41  ภาพตั วอย า ง โน ต  หอง ท่ี  130-133 ของบทเพลง  Sonata clásica (Homenaje 

 a Fernando Sor) ทอน Allegro 
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ทํานองหลักท่ี 2 (หองท่ี 134-145) อยูในกุญแจเสียง E เมเจอร จบในเคเดนซไมสมบูรณ 

(หองท่ี 144-145) 

ภาพท่ี 42  ภาพตั วอย า ง โน ต  หอง ท่ี  144-145 ของบทเพลง  Sonata clásica (Homenaje 

 a Fernando Sor) ทอน Allegro 

 

ชวงหางเพลง (Coda) (หองท่ี 145-160) อยูในกุญแจเสียง A เมเจอร จบในเคเดนซปด

(หองท่ี 159-160) 

ภาพท่ี 43  ภาพตั วอย า ง โน ต  หอง ท่ี  159-160 ของบทเพลง  Sonata clásica (Homenaje 

 a Fernando Sor) ทอน Allegro 
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ทอนท่ี 2 เปนการนําเสนอตอนตาง (Contrasting section) ซ่ึงนําเสนอแนวคิดใหม ใช

สังคีตลักษณสามตอน (Ternary form) กํากับทอนดวยอัตราชาปานกลาง (Andante) 

 

II. Andante (Ternary form) 

ตารางท่ี 4  โครงสรางบทเพลง Sonata clásica (Homenaje a Fernando Sor) ประพันธโดย มานู

 เอล มาเรีย พองซ (Manuel María Ponce) ทอน Andante 

 

ตอน A (หองท่ี 1-16) เริ่มดวยกุญแจเสียง C เมเจอร มีการแบงประโยคท่ีชัดเจนโดยมี  

เคเดนซปดกํากับทายประโยค ประกอบไปดวย 2 ประโยคซ่ึงมีความยาว 8 หอง ประโยคแรกจบเค

เดนซเปด (Half Cadence) (หองท่ี 1-8) 

ภาพท่ี 44  ภาพตัวอยางโนต หองท่ี 1-8 ของบทเพลง Sonata clásica (Homenaje a Fernando 

 Sor) ทอน Andante  

 

 

 

Measure Content Tonality 

1-16 A C Major 

16-39 B D minor, C minor, Ab 

minor, C minor 

40-57 A’ C Major 
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ประโยคท่ี 2 หองท่ี (9-16) จบดวยเคเดนซเปด (หองท่ี 16) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 45  ภาพตัวอยางโนต หองท่ี 9-16 ของบทเพลง Sonata clásica (Homenaje a Fernando 

 Sor) ทอน Andante 

 

ตอน B (หองท่ี 16-39) เปนทอนท่ีพัฒนา มีความแตกตางจากทํานองทอน A อยาง

ชัดเจน และมีขนาดใหญกวาตอน A เริ่มตนในกุญแจเสียง D ไมเนอร (หองท่ี 16-20) 

ภาพท่ี 46  ภ าพตั ว อย า ง โ น ต  ห อ ง ท่ี  16-20 ขอ งบท เพล ง  Sonata clásica (Homenaje 

 a Fernando Sor) ทอน Andante 

 

จากกุญแจเสียง D ไมเนอร เปลี่ยนกุญแจเสียงเปน G เมเจอร (หองท่ี 21-22) 

 

ภาพท่ี 47  ภ าพตั ว อย า ง โ น ต  ห อ ง ท่ี  21-22 ขอ งบท เพล ง  Sonata clásica (Homenaje 

 a Fernando Sor) ทอน Andante 
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จากกุญแจเสียง G เมเจอร เปลี่ยนกุญแจเสียงเปน C ไมเนอร (หองท่ี 23-24) 

 

 

 

ภาพท่ี 48  ภ าพตั ว อย า ง โ น ต  ห อ ง ท่ี  23-24 ขอ งบท เพล ง  Sonata clásica (Homenaje

 a Fernando Sor) ทอน Andante 

 

จากกุญแจเสียง C ไมเนอร เปลี่ยนกุญแจเสียงเปน Ab เมเจอร (หองท่ี 25-27) 

ภาพท่ี 49  ภ าพตั ว อย า ง โ น ต  ห อ ง ท่ี  25-27 ขอ งบท เพล ง  Sonata clásica (Homenaje 

 a Fernando Sor) ทอน Andante 

 

จากกุญแจเสียง Ab เมเจอร เปลี่ยนกุญแจเสียงเปน C ไมเนอร (หองท่ี 28-39) และจบ

ในเคเดนซเปด (หองท่ี 38) เพ่ือเขาสูทอน A’ ในกุญแจเสียง C เมเจอร ตอไป 

ภาพท่ี 50  ภ าพตั ว อย า ง โ น ต  ห อ ง ท่ี  28-39 ขอ งบท เพล ง  Sonata clásica (Homenaje 

 a Fernando Sor) ทอน Andante 
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ตอน A’ (หองท่ี 40-57) กลับมาอยูในกุญแจเสียง C เมเจอร นําความคิดเดิมในตอน A 

ครั้งแรกกลับมาใช โดยแบงไดเปนสองประโยค จะแตกตางกันตรงท่ีประโยคแรกมีการเลนทํานองแนว

เดียวมากข้ึน (หองท่ี 40-48) และจบเคเดนซปด (หองท่ี 48) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 51  ภ าพตั ว อย า ง โ น ต  ห อ ง ท่ี  40-48 ขอ งบท เพล ง  Sonata clásica (Homenaje 

 a Fernando Sor) ทอน Andante 

 

ประโยคท่ี 2 (หองท่ี 48-57) ของตอน A’ จบดวยเคเดนซปด (หองท่ี 57) 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 52  ภ าพตั ว อย า ง โ น ต  ห อ ง ท่ี  48-57 ขอ งบท เพล ง  Sonata clásica (Homenaje 

 a Fernando Sor) ทอน Andante 
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ทอนท่ี 3 ใชสังคีตลักษณสามตอนแบบผสม (Composite ternary form) คือสังคีต

ลักษณสามตอนท่ีมีสังคีตลักษณสองตอนซอนอยูในแตละตอน แบงออกเปนตอนใหญ ไดแก ตอน A 

(a, b, a’), ตอน B (c, d, c’), ตอน A (a, b, a’) 

 

III. Minuet and trio (Composite ternary form) 

ตอน A 

ตารางท่ี 5  โครงสรางบทเพลง Sonata clásica (Homenaje a Fernando Sor) ประพันธโดย มานู

 เอล มาเรีย พองซ (Manuel María Ponce) ทอน Minuet and trio  

 

ตอน a (หองท่ี 1-8) อยูในกุญแจเสียงโทนิก C เมเจอร แบงออกเปน 4 ประโยคเทาๆ กัน 

โดยจบในเคเดนซเปดท้ังสองประโยค 

ภาพท่ี 53  ภาพตัวอยางโนต หองท่ี 1-8 ของบทเพลง Sonata clásica (Homenaje a Fernando 

 Sor) ทอน Minuet and trio 

Measure Content Tonality 

1-41 A C Major 

1-8 A C Major 

9-26 B G Major 

26-41 a’ C Major 
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ตอน b (หองท่ี 9-26) เริ่มในกุญแจเสียง G เมเจอร (หองท่ี 9-17) มีการเปลี่ยนกุญแจ

เสียงเปน C ไมเนอร (หองท่ี 18) 

ภาพท่ี 54  ภาพตัวอยางโนต หองท่ี 9-17 ของบทเพลง Sonata clásica (Homenaje a Fernando 

 Sor) ทอน Minuet and trio 

 

มีการเปลี่ยนกุญแจเสียงเปน C เมเจอร (หองท่ี 26) จบในเคเดนซเปด เพ่ือเขาสูทอน a’   

ภาพท่ี 55  ภ าพตั ว อย า ง โ น ต  ห อ ง ท่ี  25-26 ขอ งบท เพล ง  Sonata clásica (Homenaje 

 a Fernando Sor) ทอน Minuet and trio 

 

ตอน a’ (หองท่ี 28-41) กลับเขามาดวยแนวความคิดเดิม กับตอน a แรก แตในชวงทาย

ของบทเพลงมีการเพ่ิมขนาดใหยาวข้ึนกวาตอน a แรก โดยประโยคแรกของตอน a’ จบในเคเดนซ

เปด (หองท่ี 27-30) 

ภาพท่ี 56  ภ าพตั ว อย า ง โ น ต  ห อ ง ท่ี  27-30 ขอ งบท เพล ง  Sonata clásica (Homenaje 

 a Fernando Sor) ทอน Minuet and trio 
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ประโยคท่ี 2 (หองท่ี 31-41) จบในเคเดนซปด (หองท่ี 41)   

ภาพท่ี 57  ภ าพตั ว อย า ง โ น ต  ห อ ง ท่ี  40-41 ขอ งบท เพล ง  Sonata clásica (Homenaje 

 a Fernando Sor) ทอน Minuet and trio 

 

ตอน B 

ตารางท่ี 6  โครงสรางบทเพลง Sonata clásica (Homenaje a Fernando Sor) ประพันธโดย มานู

 เอล มาเรีย พองซ (Manuel María Ponce) ทอน Minuet and trio 

 

ตอน c (หองท่ี 42-49) อยูในกุญแจเสียง C เมเจอร ประโยคเพลงในชวงนี้ยาว 8 หอง 

จบในเคเดนซเปด (หองท่ี 49) 

ภาพท่ี 58  ภ าพตั ว อย า ง โ น ต  ห อ ง ท่ี  42-49 ขอ งบท เพล ง  Sonata clásica (Homenaje 

 a Fernando Sor) ทอน Minuet and trio 

Measure Content Tonality 

42-65 B C Major 

42-49 C C Major 

50-57 D Eb Major 

57-65 c’ C Major 
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ตอน d (หองท่ี 50-57) เปลี่ยนเขามาอยูในกุญแจเสียง Eb เมเจอร มีการเปลี่ยนกุญแจ

เสียงกลับมาเปน C เมเจอรอีกครั้ง (หองท่ี 55) จบในเคเดนซเปด (หองท่ี 57) และนําเขาสูทอน a’ 

ภาพท่ี 59  ภ าพตั ว อย า ง โ น ต  ห อ ง ท่ี  50-57 ขอ งบท เพล ง  Sonata clásica (Homenaje 

 a Fernando Sor) ทอน Minuet and trio 

 

ตอน c’ (หองท่ี 57-65) กลับมาในแนวความคิดเดิมเหมือนกับตอน c แรก แตขยายโนต

ในจังหวะท่ี 3 จากโนตตัวดําเปนโนตเขบ็ตหนึ่งชั้น เพ่ือใหบทเพลงไมนาเบื่อและมีความนาสนใจมาก

ข้ึน จบในเคเดนซปด (หองท่ี 65) และยอนกลับเขาสูตอน A ท้ังหมดอีกครั้ง 

ภาพท่ี 60  ภ าพตั ว อย า ง โ น ต  ห อ ง ท่ี  57-65 ขอ งบท เพล ง  Sonata clásica (Homenaje 

 a Fernando Sor) ทอน Minuet and trio 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Sor
https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Sor


65 
 

 

ตอน A 

ตารางท่ี 7  โครงสรางบทเพลง Sonata clásica (Homenaje a Fernando Sor) ประพันธโดย มานู

 เอล มาเรีย พองซ (Manuel María Ponce) ทอน Minuet and trio 

 

เปนการยอนความของตอน A แรกท้ังหมด 

 

ทอนท่ี 4 ซ่ึงเปนทอนสุดทายของบทเพลง ใชสังคีตลักษณรอนโดแบบหาตอน         (Five 

part rondo form) โครงสรางท่ีนําตอน A กลับมามากกวา 1 ครั้ง ประกอบดวย 5 ตอน ดังนี้ A, B, 

A, C, A และจบดวยชวงหางเพลง กํากับดวยอัตราเร็ว (Allegro) ดวยการนําเสนอวัตถุดิบใหมในทอน

นี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Measure Content Tonality 

1-41 A C Major 

1-8 A C Major 

9-26 B G Major 

26-41 a’ C Major 
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IV. Allegro (Five part-rondo form) 

ตารางท่ี 8  โครงสรางบทเพลง Sonata clásica (Homenaje a Fernando Sor) ประพันธโดย มานู

 เอล มาเรีย พองซ (Manuel María Ponce) ทอน Allegro 

 

ตอน A หองท่ี (1-46) อยูในกุญแจเสียง A เมเจอร แบงออกเปน 2 ประโยค มีลักษณะ

เปนประโยคถาม-ประโยคตอบ ประโยคแรก (หองท่ี 1-22) ตัวอยาง (หองท่ี 1-4) 

ภาพท่ี 61  ภาพตัวอยางโนต หองท่ี 1-4 ของบทเพลง Sonata clásica (Homenaje a Fernando 

 Sor) ทอน Allegro 

 

 

 

 

Measure Content Tonality 

1-46 A A Major 

46-58 B E Major 

59-72 A’ A Major 

73-96 Transition A minor 

96-144 C C Major 

145-191 A’ A Major 

192-203 Coda A Major 
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ประโยคท่ี 2 หองท่ี (23-46) เปนการกลับมาของประโยคแรก มีการเปลี่ยนแปลงการเลน

ในชวงทายของประโยคใหแตกตางกับประโยคแรก ตัวอยาง (หองท่ี 30-34) 

ภาพท่ี 62  ภ าพตั ว อย า ง โ น ต  ห อ ง ท่ี  30-34 ขอ งบท เพล ง  Sonata clásica (Homenaje 

 a Fernando Sor) ทอน Allegro 

 

 ตอน B (หองท่ี 46-58) วัตถุดิบใหมเขามา นําเสนอการเลนเทคนิคอารเปโจโดยการเกลา

คอรดลง ตัวอยาง (หองท่ี 46-50) 

ภาพท่ี 63  ภ าพตั ว อย า ง โ น ต  ห อ ง ท่ี  46-50 ขอ งบท เพล ง  Sonata clásica (Homenaje 

 a Fernando Sor) ทอน Allegro 

 

ตอน A’ (หอง ท่ี  59-72) เปนการ ซํ้าตอน A (หอง ท่ี  1-8) ทุกประการ แต มีการ

เปลี่ยนแปลงชวงหลังเล็กนอย ตัวอยางการกลับมาของตอน A’ (หองท่ี 58-62) 

ภาพท่ี 64  ภ าพตั ว อย า ง โ น ต  ห อ ง ท่ี  58-62 ขอ งบท เพล ง  Sonata clásica (Homenaje 

 a Fernando Sor) ทอน Allegro 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Sor
https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Sor
https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Sor
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ตอน A’ ข้ันดวยชวงเชื่อม (หองท่ี 75-96) อยูในกุญแจเสียง A ไมเนอร เพ่ือเขาสูตอน C 

ตัวอยางชวงเชื่อม (หองท่ี 75-80) 

ภาพท่ี 65  ภ าพตั ว อย า ง โ น ต  ห อ ง ท่ี  75-80 ขอ งบท เพล ง  Sonata clásica (Homenaje 

 a Fernando Sor) ทอน Allegro 

 

ตอน C (หองท่ี 96-144) เปนตอนท่ียาวท่ีสุด ซ่ึงเปนปกติท่ีตอนกลางของสังคีตลักษณ

รอนโดมีขนาดความยาวกวาตอนอ่ืน อยูในกุญแจเสียง C เมเจอร 

ภาพท่ี 66  ภ าพตั ว อย า ง โ น ต  ห อ ง ท่ี  96-99 ขอ งบท เพล ง  Sonata clásica (Homenaje 

 a Fernando Sor) ทอน Allegro 

 

ตอน A’ (หองท่ี 145-191) การกลับมาครั้งท่ี 2 นี้ไมตางไปจากตอน A ใน 2 ครั้งท่ีผาน

มา ตัวอยาง (หองท่ี 145-148) 

ภาพท่ี 67  ภาพตั วอย า ง โน ต  หอง ท่ี  145-148 ของบทเพลง  Sonata clásica (Homenaje 

 a Fernando Sor) ทอน Allegro 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Sor
https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Sor
https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Sor
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4.4 Hika (In Memoriam Toru Takemitsu) ประพันธโดย ลีโอ บราวเวอร (Leo Brouwer) 

เปนบทเพลงยุคศตวรรษ ท่ี  20 ประพันธ ข้ึน เ พ่ือไว อาลั ยแด โทรุ  ทา เค มิต ซึ                 

(Toru Takemitsu) บราวเวอรใชโหมดท่ีทาเคมิตซึชื่นชอบคือ ลิเดียน (Lydian) ดวยการปรับสาย 2 

ของกีตารเปน Bb และสาย 5 เปน G จะไดเสียงท้ัง 6 สายเปนโหมดลิเดียนเริ่มจากสาย 1 คือ E, Bb, 

G, D, G, E และใชลักษณะการประพันธแบบมินิมัล (Minimal) ในบทเพลงไมไดกําหนดเลขหองไว แต

ผูวิจัยไดกํากับเลขหองเอาไว และแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 9  โครงสรางบทเพลง Hika (In Memoriam Toru Takemitsu) ประพันธโดย ลีโอ บราว

 เวอร (Leo Brouwer) 

 

ตอน A หองท่ี (1-20) เริ่มดวยการจังหวะชา และใหอิสระเรื่องจังหวะ (Tempo Libero) 

โดยไมมีเครื่องหมายประจําจังหวะ (Time signature) อยูในกุญแจเสียง F เมเจอร เริ่มดวยการเลน

เนนเสียงฮารโมนิคธรรมชาติ (Natural Harmonic) ในการเลนสายเปด (Open string) ในเฟร็ดท่ี 12 

ใหเปนเหมือนเสียงระฆัง (like bells) ตามท่ีกํากับไวในตัวเพลง หองท่ี (1-3) 

ภาพท่ี 68  ภาพตัวอยางโนต หองท่ี 1-3 ของบทเพลง Hika (In Memoriam Toru Takemitsu) 

Measure Content Tonality 

1-20 A F Major 

21-68 B F Major 

69-104 C F Major 
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Andante (ชาปานกลาง) มีการใชลักษณะการยอยทํานอง (Fragmentation) เปนการ

ตัดยอยสวนของทํานองเพ่ือพัฒนาตอ และลดทอนโนตใหนอยลงโดยการเปลี่ยนเครื่องหมายประจํา

จังหวะจาก 8/8, 6/8, 4/8, 2/8 หองท่ี (4-20) 

ภาพท่ี 69 ภาพตัวอยางโนต หองท่ี 4-9 ของบทเพลง Hika (In Memoriam Toru Takemitsu) 

  

ตอน B หองท่ี (21-68) ใชอัตราความเร็วท่ีสุด (Velocissimo) ดวยการใชโนตเขบ็ตสอง

ชั้น (Sixteenth note) เขามาเปนกลุมโนต 6 พยางค ใชวิธีการขยายกลุมโนตดวยการใชวัตถุดิบเดิม

ในการยอยทํานอง หองท่ี (21-26) 

ภาพท่ี 70  ภาพตัวอยางโนต หองท่ี 21-22 ของบทเพลง Hika (In Memoriam Toru Takemitsu) 
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Vivace (มีชีวิตชีวา) มีการเปลี่ยนสีสันเสียง (Tone color) จากเสียงนุมสลับกับเสียงแข็ง

กอนจะเลนดัง (Forte) โดยการใชชวงคูแปด (Octave) 

ภาพท่ี 71  ภาพตัวอยางโนต หองท่ี 23-28 ของบทเพลง Hika (In Memoriam Toru Takemitsu) 

 

ตอน C หองท่ี (69-104) กลับมาอยูในจังหวะชา Tempo Libero (Free Tempo) 

ภาพท่ี 72  ภาพตัวอยางโนต หองท่ี 69-70 ของบทเพลง Hika (In Memoriam Toru Takemitsu) 
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Andante (ชาปานกลาง) ใชแนวคิดคลายกับทอน A มีลักษณะการพัฒนาทํานองจาก

ทํานองแรกและคอยๆ ลด-เพ่ิมดวยการเปลี่ยนเครื่องหมายประจําจังหวะจาก 8/8, 10/8, 8/8, 10/8, 

7/8, 6/8, 5/8, 4/8, 8/8, 4/8 วิธีคิดในชวงนี้เปนเหมือนการนับถอยหลัง (หองท่ี 71-80) 

ภาพท่ี 73  ภาพตัวอยางโนต หองท่ี 71-80 ของบทเพลง Hika (In Memoriam Toru Takemitsu) 

 

ชวงสุดทายของบทเพลง ใชแนวความคิดเหมือนกับชวงเริ่มตนของเพลง มีการเลนโนต

สลับกับการเลนฮารโมนิค และจบในเสียงข้ันคู 8 ท่ีโนตตัวลา ใหความรูสึกสงบเงียบ (หองท่ี 100-103) 

 

ภาพท่ี 74  ภ าพตั ว อย า ง โ น ต  ห อ ง ท่ี  100-103 ขอ งบท เพล ง  Hika (In Memoriam Toru 

 Takemitsu) 
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4.5 An Idea (Passacalia for Eli) ประพันธโดย ลีโอ บราวเวอร (Leo Brouwer)  

เปนบทเพลงในชวงปลายศตวรรษท่ี 20 เปนบทเพลงขนาดสั้น ประพันธโดยใช

รูปแบบปสซาคาเกลีย (Passacalia) คือใชแนวเบสยืนพ้ืน บทเพลงอยูในกุญแจเสียง E ไมเนอร 

ลักษณะเพลงชากํากับเพลงดวยความเงียบสงบ (Calmo) ใชสังคีตลักษณรอนโดแบบหาตอน แบง

ออกเปน 2 คือ A, B, A, B’, A 

 

ตารางท่ี 10  โครงสรางบทเพลง An Idea (Passacalia for Eli) ประพันธโดย ลีโอ บราวเวอร (Leo 

 Brouwer) 

 

ทอน A (หองท่ี 1-4) ชวงนํา (Introduction) เริ่มตนเพลงดวยการใชกลุมโนตสามพยางค 

(Triplet) (หองท่ี 1-4) อยูในกุญแจเสียง E ไมเนอร    

ภาพท่ี 75  ภาพตัวอยางโนต หองท่ี 1-4 ของบทเพลง An Idea (Passacalia for Eli) 

Measure Content Tonality 

1-4 A E minor 

5-12 B E minor 

13-16 A E minor 

17-22 B’ E minor 

23-26 A E minor 
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ทอน B (หองท่ี 5-12) นําเขาสูทํานองโดยเปลี่ยนเครื่องหมายจังหวะ (Time signature) 

จาก 4/4 เปน 2/4 ในหองท่ี 5 เปนการเลนบันไดเสียง โดยใชกลุมโนต 5 พยางค (Quintuplet) เพ่ือ

ดําเนินบทเพลงเขาสูทํานองหลักในหองท่ี 6 มีลักษณะสําคัญคือการใชแนวเบสยืนพ้ืน โดยการ

เคลื่อนท่ีลงตามลําดับโนต 

ภาพท่ี 76  ภาพตัวอยางโนต หองท่ี 5-12 ของบทเพลง An Idea (Passacalia for Eli) 

 

ทอน A ท่ีสองกลับมา (หองท่ี 13-16) ทุกอยางยังคงเหมือนเดิมกับทอน A ในตอนแรก มี

ลักษณะเงียบสงบดวยการใชโนตตัวขาว (Half note) คางยาวในจังหวะท่ีสาม 

ภาพท่ี 77  ภาพตัวอยางโนต หองท่ี 13-16 ของบทเพลง An Idea (Passacalia for Eli) 
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ทอน B’ (หองท่ี 17-22) ยังคงใชการเปลี่ยนเครื่องหมายประจําจังหวะจากเดิม 2/4 เปน 

4/4 ในหองท่ี 17 เพ่ือดําเนินเขาสูทํานองในทอนนี้ และเริ่มเปลี่ยนเครื่องหมายประจําจังหวะอีกครั้ง

ในหองท่ี 18 ถึง 19 จาก 4/4 เปน 6/4 ยังคงใชคอรดเดิมเหมือนกับตอน B แรก แตใชการขยาย

จังหวะ โดยการประดับโนตเขาไปในจังหวะท่ี 2 และ 4 และกลับมาเปลี่ยนเครื่องหมายประจําจังหวะ

อีกครัง้ในหองท่ี 20 ถึง 22 เปน 4/4, 3/4 และ 2/4 เพ่ือนําเขาสูความรูสึกสงบเงียบอีกครั้งในทอน A 

ภาพท่ี 78  ภาพตัวอยางโนต หองท่ี 17-22 ของบทเพลง An Idea (Passacalia for Eli) 

 

ทอน A ท่ีสาม กลับมาในชวงสุดทายของเพลง (หองท่ี 23 ถึง 26) มีลักษณะเหมือนกับ

ทอน A แรก 

ภาพท่ี 79  ภาพตัวอยางโนต หองท่ี 23-26 ของบทเพลง An Idea (Passacalia for Eli) 
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 บทท่ี 5 

 

ปญหา และวิธีการแกไขปญหา 

 

การวิจัยเรื่อง การศึกษาการแสดงเดี่ยวกีตาร ผูวิจัยไดรวบรวมปญหาของการฝกซอมใน

แตละเพลงสําหรับการแสดงเดี่ยว โดยเก็บขอมูลจากตํารา หนังสือ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ และการ

สัมภาษณผูเชี่ยวชาญทางดานการแสดงเดี่ยวกีตาร ซ่ึงผูวิจัยพบปญหาและรวบรวมได 4 ขอหลัก ดังนี้ 

1. ปญหาของอาการเกร็งมือขวา สงผลตอเสียงและการเคลื่อนท่ีเร็วในการบรรเลงโนต

แยก (Arpeggio)  

2. ปญหาความไมตอเนื่องของเสียงข้ันคู 8 ของมือขวา (Interval) 

3. ปญหาในการเพ่ิมหรือลดระดับเสียงความเขมเสียงของมือขวา (Dynamic) 

4. ปญหาการบรรเลงแบบพักสายและไมพักสายของมือขวา (Rest stroke and Free 

stroke) 

จากแนวทางของการพัฒนาตามคําแนะนําตางๆ ตามตําราหนังสือ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ

การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญทางดานการแสดงเดี่ยวกีตาร รวมถึงแบบฝกหัดท่ีเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหา

ตางๆ แบงออกได 4 ขอดังนี้ 

 

ปญหาของอาการเกร็งมือขวา สงผลตอเสียงและการเคล่ือนท่ีเร็วในการบรรเลงโนตแยก 

(Arpeggio) 

ปญหาอาการเกร็งมือขวา เกิดจากการออกแรงมือท่ีผิดวิธี เกิดข้ึนตอเม่ือเวลาท่ีตองการ

ความเร็วในการบรรเลง หากเพ่ิมความเร็วมากข้ึนในการบรรเลง มักจะทําใหมือขวาเกร็งมาจาก

ความรูสึกท่ีขยับมือเร็วข้ึน ทําใหรูสึกวาตองออกแรงขยับมือมากข้ึนเม่ือตองการความเร็ว และการ

ออกแรงท่ีผิดวิธีมักจะเกิดข้ึนกับมือมากกวาการออกแรงจากขอนิ้ว ซ่ึงเปนปญหาท่ีทําใหเกิดอาการมือ

เกร็ง การวางมุมมือท่ีผิดวิธีก็สงผลดวยเชนกัน ตัวอยางจากการหักมุมมือขวาไปทางดานซายมือของ

ตัวเองมากเกินไป ทําใหออกแรงดีดคอนขางยาก นักกีตารสวนโดยสวนใหญมักจะคิดวาการวางมือ
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แบบหักมุมมือไปทางดานซายนี้จะทําใหไดเสียงท่ีดี แตเปนวิธีการท่ีผิด เพราะการดีดใหโดนสายทําให

นิ้วมือขวาตองงอมาก เปนการวางมือท่ีผิดธรรมชาติ ซ่ึงปญหาท้ังสองแบบนี้ ท้ังการออกแรงมือและ

การวางมุมมือท่ีผิดธรรมชาติ สงผลตออาการเกร็งของมือขวากับนักกีตารจํานวนมาก และเปนปญหา

ท่ีเกิดข้ึนในการบรรเลงผูวิจัย ในการเคลื่อนท่ีเร็วในการบรรเลงโนตแยกนี้ เปนปญหาท่ีพบบอยกับบท

เพลง Gran Sonata Eroica, Op. 150 ประพันธโดย มอโร จูเลียนี และบทเพลง Sonata clásica 

(Homenaje a Fernando Sor) ประพันธโดย มานูเอล มาเรีย พองซ ของผูวิจัย บทเพลงท้ังสองบทนี้

มีการเลนโนตแยกและตองการการเคลื่อนท่ีเร็ว ยกตัวอยางทอนท่ีมีปญหา ดังนี้ 

 

ภาพท่ี 80  ภาพตัวอยางโนต หองท่ี 169-184 ของบทเพลง Gran Sonata Eroica, Op. 150 
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ภาพท่ี 81  ภาพตั ว อย า ง โ น ต  ห อ ง ท่ี  81-91 ของบท เพลง  Sonata clásica (Homenaje a 

 Fernando Sor) ทอน Allegro 

 

ภาพท่ี 82  ภาพตั ว อย า ง โ น ต  ห อ ง ท่ี  42-49 ของบท เพลง  Sonata clásica (Homenaje a 

 Fernando Sor) ทอน Trio 

  

จากภาพตัวอยางโนตดานบนนี้ เปนทอนท่ีมีปญหาของอาการเกร็งมือขวาในการบรรเลง

โนตแยกมากท่ีสุด พบปญหาคือ ผูวิจัยเกิดอาการเกร็งมือขวาเม่ือบรรเลงโนตแยกในอัตราจังหวะเร็ว 

ทําใหไมสามารถบรรเลงโนตแยกในอัตราเร็วไดในเวลานาน เพราะการบรรเลงตอเนื่องจะทําใหเกิด

อาการปวดมือ และเม่ือบรรเลงโดยท่ีมือขวาเกร็งตอเนื่องเปนเวลานาน จะสงผลทําใหเกิดอาการนิ้ว

ล็อค ซ่ึงเปนปญหาท่ีอันตรายสําหรับนักกีตารคือ ผูเลนจะไมสามารถสั่งการนิ้วตามท่ีตองการได โดย

แนวทางการฝกซอมเพ่ือใหสามารถบรรเลงโนตแยกไดไมใหเกิดปญหาอาการเกร็งมือขวา มีดังนี้ 
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 แนวทางการฝกซอมเพ่ือแกไขปญหาของอาการเกร็งมือขวาในการบรรเลงโนตแยก 

โดยปกติการออกแรงของมือขวาตองการการผอนคลายเปนอยางมาก การเริ่มตนท่ี

ถูกตองควรเริ่มจากทานั่งท่ีถูกวิธี การวางมือท่ีถูกวิธี ตลอดจนวิธีการออกแรงของนิ้วมือขวา โดยสิ่ง

เหลานี้จะสงผลมาถึงมือขวา เดเนียล โคฮัท (Daniel Kohut) ผูเขียนหนังสือ “Music Performance: 

Learning Theory and Pedagogy” ไดเปรียบเทียบกับพัฒนาการของมนุษยเอาไววา พัฒนาการ

ของมนุษยเม่ือไดถือกําเนิดข้ึนมาแลว พัฒนาการเริ่มแรก เริ่มตนจากการคลาน จนรางกายคอยๆ 

เจริญเติบโตและสรางกลามเนื้อแข็งแรงข้ึน จึงเริ่มเดิน และวิ่งตามลําดับ ไมมีใครเกิดมาแลววินาทีแรก

สามารถวิ่งไดเลย พัฒนาการเหลานี้เปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติของมนุษย 26

1 ดังนั้นผูวิจัยจึงนํามา

เปรียบเทียบกับวิธีการซอมของมือขวา เริ่มจากการซอมชาโดยท่ีออกแรงจากขอนิ้วมือเหมือนการเริ่ม

คลานกอนเปนลําดับแรก โดยใหมือขวาเกิดการผอนคลายมือมากท่ีสุด และจดจําความรูสึกในการ

ผอนคลายนี้เอาไว แลวคอยๆ เพ่ิมความเร็วข้ึน โดยนําวิธีการฝกซอมอารเปโจ (Arpeggio) มาจาก

แบบฝกหัดหนังสือ Pumping Nylon, The Classical Guitarist's Technique Handbook ประพันธ

โดย สกอต เทนแนนท (Scott Tennant) และ Etude No. 1 ประพันธโดย เฮกเตอร วิลลา - โลบอส 

(Heitor Villa - Lobos) มาชวยแกไขปญหาของอาการเกร็งมือขวา และแบบฝกหัดจากหนังสือ 120 

Right Hand Studies ประพันธโดย มอโร จูเลียนี (Mauro Giuliani) เปนแบบฝกหัดท่ีเลือกนํามาใช

แกปญหาในบทเพลง หลายแบบฝกหัดแบงออกเปนหลายรูปแบบการฝก ซ่ึงแตกตางกันออกไป ท้ังนี้

เพ่ือใหเหมาะสมหรือใกลเคียงมากท่ีสุดกับปญหาของบทเพลงแตละบทเพลง ดังตัวอยางภาพ 

ตัวอยางแบบฝกหัดอารเปโจ จากหนังสือ Pumping Nylon, The Classical Guitarist's 

Technique Handbook ประพันธโดย สกอต เทนแนนท และ Etude No. 1 ประพันธโดย เฮกเตอร 

วิลลา - โลบอส เพ่ือแกไขปญหาอาการเกร็งของมือขวา 

 

 

                                           
 1 Daniel L.Kohut, Musical Performance: Learning Theory And Pedagogy 

(United States of America: Stipes Publishing L.L.C., 1985), 124. 
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ภาพท่ี 83  ภาพตัวอยางโนตแบบฝกหัดอารเปโจแบบท่ี 1  

 

 

 

 

ภาพท่ี 84  ภาพตัวอยางโนตแบบฝกหัดอารเปโจแบบท่ี 2 

 

ภาพท่ี 85  ภาพตัวอยางโนตแบบฝกหัดอารเปโจแบบท่ี 3 
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ภาพท่ี 86  ภาพตัวอยางโนตหองท่ี 1-20 ของแบบฝกหัด Etude No.1 
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ภาพตัวอยางแบบฝกหัดการฝกอารเปโจ ประพันธโดย สกอต เทนแนนท และแบบฝกหัด 

Etude No. 1 ประพันธโดย เฮกเตอร วิลลา - โลบอส 

แบบฝกหัดอารเปโจ ท้ัง 3 แบบ ของ สกอตเทนเนนท เปนการเตรียมนิ้วของมือขวา เพ่ือ

จัดเรียงระบบความสัมพันธของนิ้วมือขวาใหถูกตอง การเตรียมนิ้วมือจะชวยทําใหมือขวาออกแรงได

งายข้ึน เพราะนิ้วมือถูกฝกใหแตะไวกับสายเปนการฝกการเตรียมนิ้วไปดวย พรอมท้ังยังทําใหนิ้วมือ

ขวาผอนคลายไดมากข้ึนจากการเตรียมนิ้วมือท่ีถูกตอง และเเบบฝกหัด Etude No. 1 ของ เฮกเตอร 

วิลลา - โลบอส เปนแบบฝกหัดท่ีใชฝกนิ้วมือขวาโดยเฉพาะ การบรรเลงจะใหผลกับทุกนิ้วในมือขวา 

ท้ังหมดนี้เปนวิธีการฝกเพ่ือลดปญหาอาการเกร็งมือขวา ผูวิจัยไดเลือกแบบฝกหัดแบบมาใชท้ังหมด 4 

แบบมีดังนี้ 

แบบฝกหัดอารเปโจแบบท่ี 1 ประพันธโดย สกอต เทนแนนท  

  แบบฝกหัดอารเปโจ ใชวิธีการดีดขาลง โดยโนตเขบ็ตสองชั้น (Sixteenth note) 

ภายในคอรด C เมเจอร โดยการเตรียมนิ้วมือขวากับนิ้ว p, i, m, a เริ่มจากการเตรียมนิ้วทุกนิ้วแตะไว

ท่ีสายท้ังสี่สายลาง ใหนิ้ว p แตะสายท่ี 4 นิ้ว i แตะสายท่ี 3 นิ้ว m แตะสายท่ี 2 และนิ้ว a แตะสายท่ี 

1 ตามลําดับ จากนั้นดีดทีละสายจนครบ พอดีดครบทุกนิ้วแลว เริ่มเตรียมนิ้วใหมจากการแตะนิ้วไวท่ี

สาย p คือสายท่ี 4 พอดีดนิ้ว p เสร็จ ใหเตรียมนิ้ว i, m, a แตะไวท่ีสาย 3, 2, 1 พรอมๆ กันตาม

ตําแหนงสายเดิม เริ่มจากการฝกซอมชาโดยกําหนดกับเครื่องจับจังหวะ (Metronome) ในอัตรา

ความเร็วโนตตัวดํา (Quarter note) เทากับ 60 ไปจนถึงความเร็ว 100 และฝกฝนวนในรูปแบบการ

ฝกเดิม โดยท่ีเปาหมายสําคัญคือ นิ้วท้ังสี่ของมือขวายังมีความรูสึกผอนคลาย 

แบบฝกหัดอารเปโจแบบท่ี 2 ประพันธโดย สกอต เทนแนนท 

  แบบฝกหัดอารเปโจ ใชวิธีการดีดขาข้ึน โดยโนตเขบ็ตสองชั้น ภายในคอรด C 

เมเจอร ดวยการเตรียมมือขวาเริ่มท่ีนิ้ว p แตะไวสายท่ี 4 แลวดีด เม่ือดีดนิ้ว p แลว ใหเตรียมนิ้ว a 

แตะในสายท่ี 1 ทันทีแลวดีด ตามดวยนิ้ว m ไวสายท่ี 2 และนิ้ว i ไวสายท่ี 1 แลวดีด จากนั้นวน

กลับมาเตรียมนิ้ว p ในสายท่ี 4 เหมือนเดิม โดยเริ่มจากการซอมชากับเครื่องจับจังหวะในอัตรา

ความเร็วโนตตัวดําเทากับ 60 ไปจนถึงความเร็ว 100 และฝกฝนวนในรูปแบบเดิม โดยท่ีนิ้วท้ังสี่ของ

มือขวายังมีความรูสึกผอนคลาย 
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แบบฝกหัดอารเปโจแบบท่ี 3 ประพันธโดย สกอต เทนแนนท 

  แบบฝกหัดอารเปโจ แบบดีดขาข้ึนและขาลง ใชโนต 6 พยางค (Sextuplet) ภายใน

คอรด C เมเจอร เตรียมนิ้วมือขวาโดยใชนิ้ว p แตะสายท่ี 4, i แตะสายท่ี 3, m แตะสายท่ี 2, a แตะ

สายท่ี 1 แลวดีดทีละสาย เม่ือดีดลงไปถึงสาย 1 แลวยอนกลับมาดีดนิ้ว m สายท่ี 2 และนิ้ว i สายท่ี 1 

ตามลําดับ เริ่มจากการฝกซอมชากับเครื่องจับจังหวะในอัตราความเร็วโนตตัวดําเทากับ 60 ไปจนถึง

ความเร็ว 100 และฝกฝนวนในรูปแบบการฝกเดิม โดยท่ีนิ้วท้ังสี่ของมือขวายังมีความรูสึกผอนคลาย 

แบบฝกหัด Etude No. 1 ประพันธโดย เฮกเตอร วิลลา - โลบอส 

  เปนแบบฝกหัดท่ีนักกีตารสวนใหญใชฝกฝนในการพัฒนาการเลนของมือขวา ผูวิจัย

เลือกแบบฝกหัด Etude No. 1 ตามคําแนะนําของ อาจารยพงษพัฒน พงษประดิษฐ อาจารยประจํา

ภาควิชากีตารคลาสสิก มหาวิทยาลัยศิลปากร มาเปนแบบฝกหัดในการแกไขอาการเกร็งของมือขวา 

เพ่ือชวยพัฒนาการบรรเลงของมือขวาใหดีข้ึน บทฝกนี้จะใหผลกับทุกนิ้วในมือขวา รูปแบบการดีดเปน

การซํ้ารูปแบบของนิ้วเดิม วิธีการดีดคือ เริ่มจากสายท่ี 6 ลงไปสิ้นสุดในสายท่ี 1 โดยการใชนิ้ว p สาย

ท่ี 6, นิ้ว i สายท่ี 4, นิ้ว p สายท่ี 5, นิ้ว i สายท่ี 3, นิ้ว p สายท่ี 4, นิ้ว m สายท่ี 2, นิ้ว i สายท่ี 3, นิ้ว 

a สายท่ี 1 และดีดข้ึนจากนิ้ว m สายท่ี 2, นิ้ว a สายท่ี 1, นิ้ว i สายท่ี 3, นิ้ว m สายท่ี 2, นิ้ว p สายท่ี 

4, นิ้ว i สายท่ี 3, นิ้ว p สายท่ี 5 และนิ้ว i สายท่ี 4 โดยอาจารยพงษพัฒน พงษประดิษฐ แนะนํา

สําหรับการฝกไววา ควรเริ่มฝกจากชาๆ ไปกอนในการฝกเริ่มแรก การฝกใหเนนไปท่ีจังหวะตกของ

เขบ็ตสองชั้น (Sixteenth note) ในทุกจังหวะตก 1, 2, 3, 4 และใชเครื่องจับจังหวะ (Metronome) 

มาเปนเครื่องชวยในการฝก เพ่ือใหสัดสวนโนตเกิดความเทาเทียมกัน จากนั้นเพ่ิมความเร็วข้ึนโดยท่ียัง

สามารถควบคุมนิ้วมือขวาใหผอนคลายไดอยูตลอดเวลา ในขณะท่ีมือขวาเลนในอัตราจังหวะท่ีเร็วข้ึน 

โดยกําหนดอัตราความเร็วชาเริ่มจากตัวดําท่ีความเร็ว 60 ไปจนถึงความเร็ว 100 โดยท่ีนิ้วท้ังสี่ของมือ

ขวายังมีความรูสึกผอนคลาย 
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ภาพท่ี 87  ภาพตัวอยางโนตแบบฝกหัดอารเปโจแบบท่ี 15 

 

 

 

 

ภาพท่ี 88  ภาพตัวอยางโนตแบบฝกหัดอารเปโจแบบท่ี 16 

 

ภาพท่ี 89  ภาพตัวอยางโนตแบบฝกหัดอารเปโจแบบท่ี 30 

 

ภาพท่ี 90  ภาพตัวอยางโนตแบบฝกหัดอารเปโจแบบท่ี 93 
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แบบฝกหัดอารเปโจแบบท่ี 15 ประพันธโดย มอโร จูเลียนี 

  นํามาแกไขปญหาการบรรเลงในทอนอัตราเร็ว (Allegro) ในบทเพลง Sonata 

clásica (Homenaje a Fernando Sor) ประพันธโดย มานูเอล มาเรีย พองซ ในภาพตัวอยาง

แบบฝกหัดแบบท่ี 15 เปนแบบฝกหัดท่ีใกลเคียงกับลักษณะการบรรเลงของทอนนี้มากท่ีสุด ผูวิจัยจึง

เลือกใชแบบฝกหัดนี้ในการฝกเทคนิคอารเปดโจ หมายเลขท่ี 15 ของมอโร จูเลียนี มาใช ลักษณะการ

ฝกใช นิ้ว p ดีดพรอมกับนิ้ว a เพ่ือใหเกิดความเคยชินในการเลนคูนิ้วนี้ แลวตามดวยการใชนิ้ว m 

และนิ้ว i เขามาตามลําดับ การฝกจะอยูในคอรด C เมเจอร กับ G เมเจอรเซเวน แบบฝกหัดนี้จะชวย

แกไขและพัฒนาการเลนในทอนนี้ใหดียิ่งข้ึน 

แบบฝกหัดอารเปโจแบบท่ี 16 และแบบฝกหัดท่ี 30 ประพันธโดย มอโร จูเลียนี 

  นํามาแกไขปญหาการบรรเลงในบทเพลง Gran Sonata Eroica, Op. 150 ประพันธ

โดย มอโร จูเลียนี ในภาพตัวอยางแบบฝกหัดแบบท่ี 16 และ 30 ชวงการบรรเลงในบทเพลงนี้มีการ

เคลื่อนท่ีของมือขวาคอนขางมาก และเปนชวงท่ีบทเพลงดําเนินตอกันไปไมมีหยุด ทําใหตองการการ

ผอนคลายของนิ้วมือเม่ือตองบรรเลงตอกันไปเปนเวลานาน 

  แบบฝกหัดอารเปโจแบบท่ี 16 เปนแบบฝกหัดอารเปโจ แบบดีดข้ึนดวยรูปแบบการ

ใชนิ้ว p, m, i, a, m, i ภายในคอรด C เมเจอร กับคอรด G เมเจอรเซเวน จะชวยฝกฝนการเคลื่อนท่ี

ของนิ้วและเรียงลําดับนิ้วมือ และแบบฝกหัดท่ี 30 เปนการบรรเลงแบบขามสาย p, i, p, m, i, a อยู

ภายในคอรดเดียวกัน เปนแบบฝกหัดท่ีใกลเคียงกับบทเพลง Gran Sonata Eroica ในชวงท่ีมีการ

บรรเลงเทคนิคอารเปโจ แบบขามสายมากท่ีสุด         

แบบฝกหัดอารเปโจแบบท่ี 93 ประพันธโดย มอโร จูเลียนี 

  นํามาแกไขปญหาการบรรเลงทอนอัตราเร็วปานกลาง (Menuet & Trio) ในบท

เพลง Sonata clásica (Homenaje a Fernando Sor) ประพันธโดย มานูเอล มาเรีย พองซ ในภาพ

ตัวอยางแบบฝกหัดท่ี 93 เปนชวงการเลนเทคนิค อารเปโจ แบบดีดขาข้ึนท้ังหมด ผูวิจัยจึงเลือก

แบบฝกหัดท่ี 93 มาใชเพ่ือนํามาพัฒนาการบรรเลงในชวงนี้ โดยแบบการฝกนี้จะใชนิ้ว a, m, i, p เปน

บทฝกแบบดีดขาข้ึน ใชฝกภายในคอรด C เมเจอร กับคอรด G เมเจอรเซเวน 
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ปญหาความไมตอเนื่องของเสียงข้ันคู 8 ของมือขวา (Interval)  

ปญหาความไมตอเนื่องของเสียงข้ันคู 8 เกิดจากการเนนโนตทุกตัวมากเกินไป สงผลทํา

ใหเกิดจังหวะหนืด และเกิดการบรรเลงท่ีมาไมตรงตามจังหวะ กอใหเกิดปญหาความไมตอเนื่องของ

เสียง สําหรับปญหาความไมตอเนื่องของเสียงข้ันคู 8 ในรูปแบบการบรรเลงของมือขวา เกิดจากการใช

นิ้ว p กับนิ้ว m ในการเลนขามสายสลับกันในข้ันคู 8 โดยการบรรเลงสวนใหญท่ีทําใหเกิดปญหาคือ 

การเนนไปท่ีนิ้ว p กับนิ้ว m กับโนตทุกตัวมากเกินไป ซ่ึงการเนนกับโนตทุกตัวตามหลักของบทเพลง

เปนการเลนท่ีผิด เพราะไมใชจังหวะหนักหรือจังหวะท่ีควรเนน กอใหเกิดปญหาจังหวะหนืด และทํา

ใหเสียงไมตอเนื่อง โดยปญหาความไมตอเนื่องของเสียงข้ันคู 8 เกิดข้ึนกับบทเพลง Gran Sonata 

Eroica, Op. 150 ประพันธโดย มอโร จูเลียนี ยกตัวอยางชวงท่ีมีปญหาในบทเพลง ดังนี้  

 

ภาพท่ี 91  ภาพตัวอยางโนต หองท่ี 112-114 ของบทเพลง Gran Sonata Eroica, Op. 150 

 

ภาพท่ี 92  ภาพตัวอยางโนต หองท่ี 137-139 ของบทเพลง Gran Sonata Eroica, Op. 150 

 

จากภาพตัวอยางโนตดานบนนี้ เปนชวงท่ีมีปญหาความไมตอเนื่องของเสียงข้ันคู 8 มาก

ท่ีสุด ปญหาท่ีพบคือ ในการบรรเลงเสียงข้ันคูนี้ ผูวิจัยใชนิ้ว p กับนิ้ว m สําหรับการบรรเลงสลับกัน

ระหวางชวงเสียงข้ันคู 8 ปญหาท่ีเกิดข้ึนคือ การเนนเสียงโนตทุกครั้งมากเกินไป ทําใหจังหวะท่ีดําเนิน

ไปไมคงท่ี และเกิดปญหาความตอเนื่องของเสียงข้ันคู 8 ท่ีไมตอเนื่องกัน โดยวิธีการฝกซอมเพ่ือให

สามารถแกไขปญหาความไมตอเนื่องของเสียงข้ันคู 8 มีดังนี ้

 

 



87 
 

 

 แนวทางการฝกซอมเพ่ือแกไขปญหาความไมตอเนื่องของเสียงข้ันคู 8  

ในการบรรเลงเพ่ือใหเกิดความตอเนื่องของเสียงข้ันคู 8 จากตัวอยางภาพท่ีเปนปญหานี้ 

โนตท้ังหมดจะเกิดข้ึนในโนตเขบ็ตสองชั้น (Sixteenth note) อยูในอัตราจังหวะ 4/4 จังหวะท่ีถูกตอง

และสามารถเนนไดคือ จังหวะตกท่ี 1, 2, 3 และ 4 ตามคําแนะนําของ อาจารยพงษพัฒน พงษ

ประดิษฐ ใหเริ่มจากการซอมชาท่ีสุด โดยซอมกับเครื่องจับจังหวะ และใหจังหวะตกของทุกจังหวะ   

1, 2, 3, 4 มาใหตรงกับเครื่องจับจังหวะ ใหนึกถึงสัดสวนโนตจริงๆ โนตตัวไหนท่ีไมใชจังหวะตกไมให

เนน จังหวะอ่ืนๆ ใหเลนผานไปตามปกติ โดยใหฝกเนนตามจังหวะตกหลักเทานั้น เม่ือสามารถควบคุม

การเลนตามความตองการไดแลว ใหเริ่มเพ่ิมความเร็วกับเครื่องจับจังหวะ และใชวิธีการฝกซอม

แบบเดิมคือ เนนเพียงจังหวะหนัก แบบฝกหัดท่ีนํามาใชฝกฝนความตอเนื่องของเสียงข้ันคู 8 คือ 

แบบฝกหัดบันไดเสียงข้ันคู 8 (Scale in octave) เลือกมา 2 แบบฝกหัด จากหนังสือ Classical 

Guitar Method ประพันธโดย มัตเตโอ คารคาสซี (Matteo Carcassi) นําแบบฝกหัดนี้มาชวยพัฒนา

ความตอเนื่องของเสียงในข้ันตน และใชแบบฝกหัดบันไดเสียงคู 8 ในสัดสวนเขบ็ตสองชั้น จากหนังสือ

เลมเดียวกันนี้ มาแกไขปญหาความตอเนื่องของเสียงข้ันคู 8 ในลําดับตอไป ดังตัวอยางภาพ 

 

 ตัวอยางแบบฝกหัดบันไดเสียงข้ันคู 8 (Scale in octave) จากหนังสือ Classical Guitar 

Method ประพันธโดย มัตเตโอ คารคาสซี เพ่ือแกไขปญหาความตอเนื่องของเสียงคู 8 

ภาพท่ี 93  ภาพตัวอยางโนตแบบฝกหัดบันไดเสียงข้ันคู 8 แบบท่ี 1 
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ภาพท่ี 94  ภาพตัวอยางโนตแบบฝกหัดบันไดเสียงข้ันคู 8 แบบท่ี 2 

 

แบบฝกหัดบันไดเสียงข้ันคู 8 แบบท่ี 1 ประพันธโดย มัตเตโอ คารคาสซี  

  เปนการเลนคูเสียงท่ีมาพรอมกัน เริ่มตนแบบฝกหัดจากสายเปลาของกีตารในสายท่ี 

6 โนตตัวมี คูกับโนตตัวมีสายท่ี 3 โดยผูวิจัยเลือกใชนิ้ว p คูกับนิ้ว m เปนวิธีฝกหัดในมือขวาสําหรับ

การฝกข้ันตน เพ่ือใหนิ้วคุนเคยกับสาย และเปนการเตรียมความพรอมเพ่ือจะนําไปฝกฝนในบทเพลง

ตอไป เริ่มฝกซอมจากการเลนชาๆ กับเครื่องจับจังหวะ ท้ังนี้เพ่ือใหนิ้วเคลื่อนท่ีไดถูกตองและตรงตาม

จังหวะ เม่ือสามารถควบคุมไดตรงตามจังหวะชาไดแลว จึงเริ่มเพ่ิมความเร็วข้ึนจนถึงอัตราความเร็ว 

100 ในโนตตัวดํา  

แบบฝกหัดบันไดเสียงข้ันคู 8 แบบท่ี 2 ประพันธโดย มัตเตโอ คารคาสซี  

  ในโนตเขบ็ตหนึ่งชั้น (Eight note) เปนการฝกบรรเลงโนตข้ันคู 8 พรอมกัน สลับกับ

การบรรเลงโนตข้ันคู 8 แบบแยกทีละตัว ดวยการขยายจังหวะมาจากแบบฝกหัดแรก เปนแบบฝกหัด 
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ท่ีชวยฝกความตอเนื่องของเสียง เพราะลักษณะการฝกแบบดําเนินตอกันไปไมหยุด ทําใหชวยฝกฝน

เพ่ือใหเกิดความตอเนื่องของเสียงข้ันคู 8 ไดดีข้ึน  

ภาพท่ี 95  ภาพตัวอยางโนตแบบฝกหัดบันไดเสียงข้ันคู 8 แบบท่ี 3 
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แบบฝกหัดบันไดเสียงข้ันคู 8 แบบท่ี 3 ประพันธโดย มัตเตโอ คารคาสซี  

  เปนแบบฝกหัดท่ีนํามาแกไขปญหาความตอเนื่องของเสียงข้ันคู 8 ในบทเพลง Gran 

Sonata Eroica ประพันธโดย มอโร จูเลียนี บทฝกใชโนตเขบ็ตสองชั้น (Sixteenth note) ซ่ึงมีความ

คลายคลึงกับบทเพลง จึงมีความเหมาะสมในการนํามาใชแกไขปญหา การฝกจะใชนิ้ว p และนิ้ว m 

ในอัตราความเร็ว 60 ในโนตตัวดํา โดยบรรเลงกับเครื่องจับจังหวะ เพ่ือใหสามารถควบคุมนิ้วมือให

จากการบรรเลงชา เม่ือมือขวามีความเคยชินกับการบรรเลงชาแลว คอยๆ เพ่ิมข้ึนใหเทาอัตรา

ความเร็วท่ีกําหนดไว ในอัตราความเร็วตัวดําเทากับ 100 วิธีการฝกนี้จะชวยใหแกไขปญหาความ

ตอเนื่องของเสียงข้ันคู 8 ใหสามารถเลนไดดีข้ึน 

 
ปญหาการเพ่ิมหรือลดระดับความเขมเสียงของมือขวา (Dynamic)   

ความเขมเสียง (Volume หรือ Intensity) หมายถึง เสียงเบาดัง ความเขมเสียงเกิดจาก

แรงสั่นสะเทือนของวัตถุท่ีเปนแหลงกําเนิดเสียง 27

2 ปญหาในการเพ่ิมหรือลดระดับเสียงของมือขวา 

ปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอระดับเสียงคือ กีตารเปนเครื่องดนตรีท่ีมีเสียงเบา โดยไมสามารถสรางเสียงท่ีดัง

ออกมาไดมาก การท่ีจะนําเสียงกีตารออกมาในระดับเสียงท่ีดี ผูเลนตองรูถึงขีดจํากัดของกีตารแตละ

ตัวสามารถสรางระดับความดัง - เบาไดมากนอยแคไหน หากตองการเสียงดัง แตคุณภาพของกีตารไม

สามารถนําเสียงออกมาไดตามท่ีตองการ การบรรเลงเสียงดังเกินขีดจํากัดมากเกินไป จะทําใหเกิด

คุณภาพเสียงท่ีไมดี เชน เกิดเสียงแตกจากการตีเฟร็ต ดังนั้นการออกแรงดีดของมือขางขวาให

เหมาะสม จึงเปนปจจัยสําคัญในการควบคุมระดับเสียงความดัง - เบา ท่ีจะชวยสรางความเขมเสียงได

ชัดเจนและเหมาะสมในการบรรเลงมากข้ึน โดยปญหาการเพ่ิมหรือลดระดับเสียงของมือขวาเกิด

ข้ึนกับบทเพลง Sonata clasica (Homenaje a Fernando Sor) ประพันธโดย มานูเอล มาเรีย 

พองซ บทเพลง Hika (In Memoriam Toru Takemitsu) ประพันธโดย ลีโอ บราวเวอร และบทเพลง 

An Idea (Passacalia for Eli) ประพันธโดย ลีโอ บราวเวอร ยกตัวอยางทอนท่ีมีปญหา ดังนี ้

                                           
2 ณัชชา โสคติยานุรักษ, ทฤษฎีดนตร,ี (กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

, 2548), 2. 
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ภาพท่ี 96  ภาพตัวอย างโนต  หอง ท่ี  155-159 ของบทเพลง  Sonata clásica (Homenaje a 

 Fernando Sor) ทอน Allegro 
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ภาพท่ี 97  ภาพตัวอยางโนต หองท่ี 54–68 ของบทเพลง Hika (In Memoriam Toru Takemitsu) 
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ภาพท่ี 98  ภาพตัวอยางโนต หองท่ี 5 ของบทเพลง An Idea (Passacalia for Eli) 

 

จากภาพตัวอยางดานบนนี้ เปนทอนท่ีมีปญหาการเพ่ิมหรือลดระดับความเขมเสียงของ

มือขวามากท่ีสุดพบปญหาคือ การเพ่ิมหรือลดระดับเสียงท่ีไมชัดเจน เนื่องจากเปนทอนท่ีตองใช

ความเร็วและความแมนยําในการบรรเลง โดยวิธีการฝกซอมเพ่ือแกไขปญหาการเพ่ิมหรือลดระดับ

ความเขมเสียงของมือขวา มีดังนี ้ 

 

 แนวทางการฝกซอมเพ่ือแกไขปญหาการเพ่ิมหรือลดระดับความเขมเสียงของมือขวา 

สิ่งสําคัญท่ีสุดคือ ตองรูถึงขอจํากัดของกีตาร วาสามารถสรางระดับเสียงความดัง - เบา

ไดมากนอยแคไหน จากการทดลองเลน เม่ือรูถึงระดับเสียงความดัง - เบาแลว จึงจะสามารถสราง

ระดับเสียงตามท่ีตองการ จากการควบคุมเพ่ิมหรือลดระดับเสียงในมือขวา ปญหาอีกอยางคือ นัก

กีตารสวนใหญตองการไดเสียงดังจากการสรางระดับความเขมเสียง แตขอจํากัดของกีตารบางตัวไม

สามารถรองรับเสียงดังไดมาก เม่ือบรรเลงออกไปแลวกอใหเกิดคุณภาพเสียงท่ีไมดี วิธีการฝกซอมเริ่ม

จากการสรางระดับความเขมเสียงจากเบาท่ีสุดไปหาดังท่ีสุด และจากดังท่ีสุดไปหาเบาท่ีสุด ผูวิจัยได

สรางแบบฝกหัดจากการศึกษาขอมูลจากหนังสือหลายๆ เลม รวมไปถึงประสบการณการเลนของ

ตนเอง จากสิ่งท่ีไดกลาวมาผูวิจัยไดนําปญหาท่ีเกิดข้ึนกับบทเพลงมาพัฒนาเปนแบบฝกหัดเพ่ือใหการ

ฝกซอมในเรื่องระดับเสียงมีทิศทางท่ีดี ข้ึน แบบฝกหัดแรกเปนแบบฝกหัดการสรางระดับเสียง 

แบบฝกหัดท่ี 2 แบบฝกหัดบันไดเสียงท่ีพัฒนามาจากแบบฝกหัดแรก หลังจากนั้นใชแบบฝกหัดแบบท่ี 

3 และ 4 ในบันใดเสียง C เมเจอรซเกล แบบฝกหัดจากเครื่องหมายเชื่อมเสียง (Slur) และแบบฝก

ความเขมเสียงท่ีชื่อวา Ejercicio ประพันธโดย โจเซ เฟอรเรอ (Jose Ferrer) และนําสวนของบทเพลง

มาเปนแบบฝกหัดในบทเพลง An Idea (Passacalia for Eli) ประพันธโดย ลีโอ บราวเวอร แบบฝกหัด

ท่ีกลาวมาในขางตนนี้ เปนแบบฝกหัดท่ีนํามาใชฝกเพ่ือแกไขปญหาการเพ่ิมหรือลดระดับความเขม

เสียงของมือขวา ดังตัวอยางภาพ 
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ตัวอยางแบบฝกหัดท่ี 1 และแบบฝกหัดท่ี 2 เปนแบบฝกหัดท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเพ่ือใหการ

ฝกซอมในเรื่องระดับเสียงของมือขวามีทิศทางท่ีดีข้ึน  

 

ภาพท่ี 99  ภาพตัวอยางโนต การสรางระดับเสียงจากการดีดสายเปลาแบบฝกหัดท่ี 1 

 

ภาพท่ี 100  ภาพตัวอยางโนต การสรางระดับความเขมของเสียงจากบันไดเสียงแบบฝกหัดท่ี 2 

 

ตัวอยางแบบฝกหัดการเพ่ิมหรือลดระดับความเขมเสียงของมือขวา แบบฝกหัดแบบท่ี 3 

และ 4 จากบันไดเสียง C เมเจอร แบบฝกหัดจากเครื่องหมายเชื่อมสียงแบบท่ี 1 และแบบท่ี 2 

แบบฝกหัด Ejercicio ประพันธโดย โจเซ เฟอรเรอ และนําสวนของบทเพลง An Idea (Passacalia 

for Eli) ประพันธโดย ลีโอ บราวเวอร มาเปนแบบฝกหัด 

 

ภาพท่ี 101  ภาพตัวอยางแบบฝกหัดบันไดเสียง C เมเจอร แบบท่ี 3 

 

 

ภาพท่ี 102  ภาพตัวอยางโนตแบบฝกหัดบันไดเสียง C เมเจอร แบบท่ี 4 
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ภาพท่ี 103  ภาพตัวอยางโนตแบบฝกหัดจากเครื่องหมายเชื่อมเสียงแบบท่ี 1 ดังข้ึนทีละนอยและเบา

 ลงทีละนอย (Crescendo / Diminuendo) 

 

ภาพท่ี 104  ภาพตัวอยางแบบฝกหัดจากเครื่องหมายเชื่ อมเสียงแบบท่ี  2 ดัง ข้ึนทีละนอย 

 (Crescendo) 
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ภาพท่ี 105  ภาพตัวอยางโนตแบบฝกหัด Ejercicio  

 

ภาพท่ี 106  ภาพตัวอยางแบบฝกหัดจากบทเพลง An Idea (Passacalia for Eli) 

 

แบบฝกหัดการสรางระดับเสียงจากสายเปลาและบันไดเสียงแบบท่ี 1 และแบบท่ี 2 

  ท้ังสองแบบฝกหัดนี้เปนแบบฝกหัดท่ีสรางข้ึนจากปญหาท่ีเกิดข้ึนในบทเพลงนํามา

พัฒนาเปนแบบฝกหัด แบบฝกหัดแบบท่ี 1 เปนแบบฝกหัดการสรางระดับเสียงจากการเลนสายเปลา 

สายท่ีหนึ่งเพ่ือใหงายตอการฝกซอม การฝกซอมนี้เริ่มจากการเลนชาใหไดยินระดับเสียงแตละระดับ

เปลี่ยนแปลงอยางชัดเจน จากการฟงระดับเสียงเบาไปหาดัง และจากดังกลับมาหาเบา แบบฝกหัดท่ี 

2 เกิดจากการนําแบบฝกหัดแบบท่ี 1 มาประยุกตดวยการใชรูปแบบจังหวะและวิธีการสรางระดับ

เสียงมาใช นํามาสรางเปนแบบฝกหัดบันไดเสียง สามารถใชฝกฝนกับบันไดเสียงอ่ืนๆ ได แตใน

ตัวอยางท่ียกมาเปนบันไดเสียง C เมเจอร เพ่ือใหงายตอการฝกซอม โดยแบบฝกหัดท้ังสองแบบนี้ใช

ฝกซอมเพ่ือใหเกิดการสรางระดับเสียงท่ีดีข้ึนในข้ันตน  
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แบบฝกหัดบันไดเสียง C เมเจอร แบบฝกหัดบันไดเสียงแบบท่ี 3 และ แบบท่ี 4 

  เปนแบบฝกหัดในอัตราสวนเขบ็ตหนึ่งชั้น (Eight note) ฝกดวยการเลนเสียงสั้น 

(Staccato) ท้ังสองแบบเปนการฝกเพ่ิมหรือลดระดับความเขมเสียงจากการบรรเลงดังข้ึนทีละนอย 

(Crescendo) และเบาลงทีละนอย (Diminuendo) ในมือขวา นิ้วท่ีใชบรรเลงคือ นิ้ว i, m เพ่ือมา

แกไขปญหาในบทเพลง Sonata Clasica (Homenaje a Fernando Sor) ประพันธโดย มานูเอล มา

เรีย พองซ เริ่มจากการเลนชาและฟงเสียงท่ีเกิดข้ึนตามระดับความดัง - เบาใหชัดเจน เพราะบทเพลง

ในทอนนี้เปนบันไดเสียงและมีความตอเนื่องของโนตอยูตลอด จึงตองการระดับความเขมของเสียงท่ี

ชัดเจน  

จากภาพแบบฝกหัดจากเครื่องหมายเชื่อมเสียง แบบฝกหัดจากเครื่องหมายเชื่อมเสียงนี้ 

เปนแบบฝกหัดท่ีมาแกไขการเพ่ิมหรือลดระดับความเขมเสียงในบทเพลง Hika (In Memoriam Toru 

Takemitsu) ประพันธโดย ลีโอ บราวเวอร เพราะบทเพลงในทอนนี้มีการบรรเลงโดยใชเทคนิคจาก

เครื่องหมายเชื่อมเสียง ในแบบฝกหัดท่ี 1 และแบบฝกหัดท่ี 2 การเชื่อมเสียงนี้ไดรวมการฝกไวท้ังหมด 

2 แบบ แบบแรกคือ การใชนิ้วกดลงบนสายอยางแรงและรวดเร็ว (Ascending Ligado) และแบบท่ี 2 

คือการถอนนิ้วมือซายท่ีกดออกอยางรวดเร็ว (Descending Ligato) รวมกับการเปลี่ยนแปลงระดับ

เสียงจากดังข้ึนทีละนอย ไปหาการเบาลงทีละนอย แบบแรกการใชนิ้วกดลงบนสายอยางแรงและ

รวดเร็ว  

 

แบบฝกหัดจากเครื่องหมายเชื่อมเสียงแบบท่ี 1   

  เปนการฝกการเชื่อมเสียงดังข้ึนทีละนอยและเบาลงทีละนอย แบบเรียงนิ้วในมือซาย 

จากนิ้ว 1-2, 2-3, 3-4 และยอนกลับ 4-3, 3-2, 2-1 ไปตามลําดับ เริ่มการฝกจากการกดนิ้วท่ี 1 ในมือ

ซาย จากนั้นใชมือขวาดีด แลวเชื่อมเสียงโดยใชนิ้วท่ี 2 กดลงบนสาย จากนั้นกดนิ้วท่ี 2 แลวดีดดวยมือ

ขวา แลวเชื่อมเสียงโดยใชนิ้วท่ี 3 กดลงบนสาย และตามดวยดีดนิ้วท่ี 3 แลวเชื่อมเสียงไปหานิ้วท่ี 4 

ในมือซาย ฝกซอมโดยการเพ่ิมระดับความเขมเสียงจากการดังข้ึนทีละนอย แบบท่ี 2 การถอนนิ้วมือ

ซายท่ีกดออกอยางรวดเร็ว ยอนกลับจากการดีดนิ้วท่ี 4 โดยกดนิ้วท่ี 3 ไปพรอมกัน แลวยกนิ้วท่ี 4 

ออกอยางรวดเร็ว จะไดยินเสียงของนิ้วท่ี 3 และฝกการถอนนิ้วมือซายยอนกลับไปจนถึงนิ้วท่ี 2 พรอม

กับนิ้วท่ี 1  
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แบบฝกหัดจากเครื่องหมายเชื่อมเสียงแบบท่ี 2  

  เปนการฝกการเชื่อมเสียงดังข้ึนทีละนอย แบบขามนิ้วในมือซาย จากนิ้ว 1-3, 2-4 

และกลับ 4-2, 3-1 เริ่มการฝกจากการกดนิ้วท่ี 1 ในมือซาย จากนั้นใชมือขวาดีด แลวเชื่อมเสียงโดย

ใชนิ้วท่ี 3 กดลงบนสาย จากนั้นกดนิ้วท่ี 2 แลวดีดดวยมือขวา แลวเชื่อมเสียงโดยใชนิ้วท่ี 4 กดลงบน

สาย และยอนกลับจากการดีดนิ้วท่ี 4 โดยกดนิ้วท่ี 2 ไปพรอมกัน แลวยกนิ้วท่ี 4 ออกอยางรวดเร็ว จะ

ไดยินเสียงของนิ้วท่ี 2 และฝกการถอนนิ้วมือซายยอนกลับไปจนถึงนิ้วท่ี 3 พรอมกับนิ้วท่ี 1   

 

แบบฝกหัด Ejercicio ประพันธโดย โจเซ เฟอรเรอ  

  เปนบทเพลงท่ีใชฝกซอมเพ่ือปรับระดับความดัง - เบาของมือขวา ในกุญแจเสียง      

G เมเจอร โดยมีการสรางเสียงดังข้ึนทีละนอย และเบาลงทีละนอย แบงออกเปนชวงสั้นๆ และชวงยาว 

มีการใชเครื่องหมายกํากับเพ่ือสรางระดับเสียงท่ีแตกตางกัน จากอักษรตัวยอบอกลักษณะความ     

ดัง-เบา เชน p (Piano) เบา, mf (Mezzo Forte) ดังปานกลาง, f (Forte) ดัง เปนตน การใชการ

ปรับเปลี่ยนท่ีหลากหลายจะชวยในการแกไขปญหาการเพ่ิมหรือลดระดับความเขมเสียงของมือขวา    

แบบฝกหัดจากบทเพลง An Idea (Passacalia for Eli) ประพันธโดย ลีโอ บราวเวอร  

  นําสวนท่ีมีปญหาในบทเพลง มาเปนแบบฝกหัดในการชวยแกไขปญหาเพ่ิมหรือลด

ระดับความเขมเสียงของมือขวา สวนท่ีเปนปญหานี้มีการบรรเลงขามสายและตองการความตอเนื่อง 

วิธีการฝกซอม ผูวิจัยเลือกซอมดวยการแบงกลุมโนต 5 พยางค ออกเปน 2 กลุม แลวซอมทีละกลุม 

เพ่ือซอมใหเกิดความตอเนื่อง และสรางความเขมของเสียงดังข้ึนทีละนอย จากนั้นซอมแยกกลุมโนต

กลุมท่ี 2 และลดละดับความเขมของเสียงลงทีละนอย จากนั้นนําท้ัง 2 กลุมโนตมาฝกรวมกัน การฝก

แบบทีละกลุมโนตนี้จะสามารถชวยแกไขปญหาเพ่ิมหรือลดระดับเสียงใหดีข้ึน 
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ปญหาการบรรเลงแบบพักสายและผานสายของมือขวา (Rest stroke and Free stroke) 

ปญหาการบรรเลงแบบพักสายและผานสายของมือขวา เกิดข้ึนจากการเลือกใชรูปแบบ

การบรรเลงท่ีไมเหมาะสม ตัวอยางเชน การเลือกบรรเลงแบบผานสายกับทํานองและคอรดกับเพลงชา

ท่ีตองการเสียงทํานองมาก บางกรณีการเลนแบบนี้จะทําใหความสําคัญของเสียงทํานองลดลง จน

บางครั้งเสียงคอรดอาจจะกลบเสียงทํานอง และการเลนแบบพักสายมากเกินไป อาจกอใหเกิดปญหา

การติดขัดในการบรรเลงเม่ือบทเพลงตองการความตอเนื่อง เปนตน การบรรเลงแบบพักสาย และผาน

สาย จึงตองเลือกบทเพลงใหเหมาะสมในการบรรเลง เชน บทเพลงในยุคหนึ่งอาจจะไมตองการเนื้อ

เสียงหนามากเทาไหร แตตองการความเร็วในเคลื่อนท่ีของโนตมาก สวนใหญบทเพลงเหลานี้ จะอยูใน

ยุคบาโรก และยุคคลาสสิก การเลนแบบผานสาย จึงเหมาะสมกับการเลนบทเพลงในยุคสมัยเหลานี้ 

แตบทเพลงบางประเภทก็ตองการเนื้อเสียงมาก ตัวอยางจากบทเพลงชา หรือบทเพลงท่ีเปนบทเพลง

รอง เพราะตองการเสียงทํานองท่ีชัดเจน หรือบทเพลงท่ีตองการความหนักแนนทางเสียงมากในบท

เพลงสเปน ประเภทบทเพลงฟลามิงโก จึงเหมาะสมกับการเลนแบบพักสายมากกวา เปนตน ดังนั้น

การเลือกใชวิธีการบรรเลงท่ีเหมาะสมจึงจําเปนอยางมาก ท่ีจะชวยใหบทเพลงแตละบทเพลงบรรเลง

ไดดียิ่งข้ึน โดยปญหาการบรรเลงพักสายและผานสายของมือขวา เปนปญหาท่ีพบบอยกับบทเพลง 

Fugue from Violin Sonata No. 3, BWV 1005 ประพันธโดย โยฮันน เซบัสเตียน บาค บทเพลง 

Sonata clásica (Homenaje a Fernando Sor) ประพันธโดย มานูเอล มาเรีย พองซ บทเพลง Hika 

(In Memoriam Toru Takemitsu) ประพันธโดยลีโอ บราวเวอร และบทเพลง An Idea (Passacalia 

for Eli) ประพันธโดย ลีโอ บราวเวอร ยกตัวอยางทอนท่ีมีปญหาดังนี้  
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ภาพท่ี 107  ภาพตัวอยางโนต หองท่ี 65-92 ของบทเพลง Fugue from Violin Sonata No. 3, 

 BWV 1005 

 

 

ภาพท่ี 108  ภาพตัวอย างโนต  หอง ท่ี  112-115 ของบทเพลง  Sonata clásica (Homenaje a 

 Fernando Sor) ทอน Allegro 
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ภาพท่ี 109  ภาพตัวอย างโนต  หอง ท่ี  155-159 ของบทเพลง  Sonata clásica (Homenaje a 

 Fernando Sor) ทอน Allegro  

 

ภาพท่ี 110  ภาพตัวอยางโนต หองท่ี 54-57 ของบทเพลง Hika (In Memoriam Toru Takemitsu) 

 

จากภาพตัวอยางดานบนนี้ เปนทอนท่ีมีปญหาการบรรเลงแบบพักสายและผานสาย ของ

มือขวามากท่ีสุด พบปญหาคือ การเลือกใชวิธีการบรรเลงท่ีไมเหมาะสม ตัวอยางเชน ทําใหเกิดปญหา

ความไมตอเนื่องของเสียงจากการบรรเลงแบบพักสาย และความไมชัดเจนในเนื้อเสียงท่ีตองการสราง

ความเขมของเสียงจากการบรรเลงแบบผานสาย การบรรเลงแบบผานสาย ในเครื่องหมายเนนเสียงทํา

ใหไดเนื้อเสียงบาง เปนตน ปญหาเหลานี้ตองจัดความเหมาะสมหาวิธีการบรรเลงใหถูกตอง เหมาะสม 

เพ่ือใหบทเพลงสามารถบรรเลงตอไปอยางไมติดขัดและเกิดคุณภาพเสียงท่ีดี โดยวิธีแกไขปญหาการ

บรรเลงแบบพักสายและผานสายของมือขวา มีดังนี้ 
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 แนวทางการฝกซอมเพ่ือแกไขปญหาการบรรเลงแบบพักสายและผานสายของมือ

ขวา 

การเลือกวิธีการดีดใหเหมาะสมเปนสวนชวยใหบรรเลงบทเพลงไดงายข้ึน อีกท้ังนํามาซ่ึง

คุณภาพเสียงท่ีดี ดังนั้น ผูเลนควรจัดวางมือสําหรับการบรรเลง และการวิธีบรรเลงแบบใดท่ีควร

เลือกใช โดยทดลองจากการเลนนั้นๆ ดูวาสามารถทําใหเลนงายข้ึนหรือไม หรือไดคุณภาพเสียงท่ีดี

ท่ีสุดหรือไม จอหน ชาปเพล (Jon Chappell) และ มารค ฟลลิปส (Mark Phillips) ผูเขียนตารา

เก่ียวกับเทคนิคการบรรเลงของกีตารคลาสสิก ไดแบงตารางความเหมาะสมระหวางการบรรเลงแบบ

พักสายและผานสายเอาไว ดังนี้ 

 

ตารางการเลือกใชระหวางการบรรเลงแบบพักสายและผานสายใหเหมาะสมโดย             

จอหน ชาปเพล และ มารค ฟลลิปส 

 

ตารางท่ี 11  ตารางการเลือกใชระหวางการบรรเลงแบบพักสายและผานสาย  

ใชการเลนแบบผานสายเม่ือเลน ใชการเลนแบบพักสายเม่ือเลน 

 

โนตแยก  

 

คอรด  

 

ใหเสียงทํานองใส หรือใชระหวางการเลน

ทํานองพรอมกับแนวเบส  

 

ใชระหวางการเลนทํานองท่ีนิ้วมือไมสามารถจะ

พักสายได 

 

 

บทเพลงชาท่ีตองการแสดงออกถึงทํานองมาก  

 

บันไดเสียง  

 

โนตแนวเดียว  

 

 

โนตท่ีบทเพลงกําหนดมาตองการเสียงดังมาก 

หรือตองการอารมณรุนแรง  
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เม่ือเห็นถึงความเหมาะสมในการเลือกบรรเลงจากวิธีการท้ังสองแบบแลว แบบฝกหัดท่ี

ผูวิจัยเลือกนํามาใชแกปญหาการบรรเลงแบบพักสายและผานสายของมือขวาคือ แบบฝกหัดบันได

เสียง C เมเจอร ใชกับการฝกกับท้ังสองแบบ ท้ังแบบพักสายและผานสายแบบฝกหัดจากหนังสือ 120 

Right Hand Studies ประพันธโดย มอโร จูเลียนี แบบฝกหัดหมายเลข 7 ประพันธโดย ฟรานซิสโก 

ทารเรกา จากหนังสือ Opera Per Chitarra vol. 2 และนําบทเพลงมาเปนแบบฝกหัด กับบทเพลง 

Sonata clásica (Homenaje a Fernando Sor) ประพันธโดย มานูเอล มาเรีย พองซ และบทเพลง 

Hika (In Memoriam Toru Takemitsu) ประพันธโดย ลีโอ บราวเวอร แบบฝกหัดท่ีกลาวมาใน

ขางตนนี้ เปนแบบฝกหัดท่ีนํามาใชฝกเพ่ือแกปญหาการบรรเลงแบบพักสายและผานสายของมือขวา 

ดังตัวอยางภาพ 

ตัวอยางแบบฝกหัดการบรรเลงแบบพักสายและผานสายของมือขวา แบบฝกหัดบันได

เสียง แบบฝกหัดจากหนังสือ 120 Right Hand Studies ประพันธโดย มอโร จูเลียนี แบบฝกหัด

หมายเลข 7 ประพันธโดย ฟรานซิสโก ทารเรกา จากหนังสือ Opera Per Chitarra vol. 2 และนําบท

เพลงมาเปนแบบฝกหัด กับบทเพลง Sonata clásica (Homenaje a Fernando Sor) ประพันธโดย 

มานูเอล มาเรีย พองซ และบทเพลง Hika (In Memoriam Toru Takemitsu) ประพันธโดย ลีโอ 

บราวเวอร 

ภาพท่ี 111  ภาพตัวอยางโนตแบบฝกหัดบันไดเสียง C เมเจอร แบบพักสายและผานสาย  

 

ภาพท่ี 112  ภาพตัวอยางโนตแบบฝกหัดหมายเลข 95 
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ภาพท่ี 113  ภาพตัวอยางแบบฝกหัดหมายเลข 7 
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ภาพท่ี 114  ภาพตัวอย างโนต  หอง ท่ี  112-115 ของบทเพลง  Sonata clásica (Homenaje a 

 Fernando Sor) ทอน Allegro  

 

ภาพท่ี 115  ภาพตัวอยางโนต หองท่ี 54-57 ของบทเพลง Hika (In Memoriam Toru Takemitsu) 

 

แบบฝกหัดบันไดเสียง C เมเจอร แบบพักสายและผานพักสาย 

  แบบฝกหัดบันไดเสียงเปนแบบฝกหัดท่ีใชฝกกับการบรรเลงแบบพักสายและผาน

สาย เพ่ือมาแกไขปญหาในบทเพลง Sonata clásica (Homenaje a Fernando Sor) ประพันธโดย 

มานูเอล มาเรีย พองซ ดวยการเลนกับนิ้ว i, m และใชนิ้ว p พักไวท่ีสายกอนหนา เพ่ือใหนิ้วมีการ

ควบคุมไดงายจากการพักสายกับนิ้ว p เม่ือพักสายแลวเริ่มบรรเลงชาดวยการสลับนิ้ว i และ m ให

เหมือนลักษณะเดียวกันกับการเดินบนบันไดเสียง C เมเจอร การเลนชาเพ่ือใหไดยินเสียงท่ีชัดเจนและ

ใหเกิดความตอเนื่องของเสียง จากนั้นเพ่ิมความเร็มข้ึนตามเครื่องจับจังหวะ ใหไดในอัตราความเร็ว 

100 กําหนดจากโนตตัวดํา (Quarter Note) จากการฝกโนต 3 พยางค (Triplets Note) กับบทเพลง

นี้ 

แบบฝกหัดหมายเลข 95 ประพันธโดย มอโร จูเลียนี และ แบบฝกหัดหมายเลข 7 

ประพันธโดย ฟรานซิสโก ทารเรกา เปนการเลนแบบผานสาย แบบฝกหัดท้ังสองบทนี้ เปนแบบฝกหัด

ท่ีนํามาแกไขปญหาในบทเพลง Fugue from Violin Sonata No. 3, BWV 1005 ประพันธโดย        
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โยฮันน เซบัสเตียน บาค บทเพลงนี้มีการเคลื่อนท่ีของโนตมาก และไมตองการความชัดเจนของ

ทํานอง แบบฝกหัดท้ังสองบทนี้จะชวยใหแกปญหาการเลนแบบผานสายใหดีข้ึน 

แบบฝกหัดหมายเลข 95 ประพันธโดย มอโร จูเลียนี  

  เปนการฝกดวยการใชนิ้ว p, m, i, p, i ภายในคอรด C เมเจอร กับคอรด G เซเวน 

ดวยการฝกแบบไลโนตข้ึนและลง ทําใหเปนประโยชนตอการเคลื่อนท่ีในการเลนแบบผานสาย เริ่มฝก

จากการเลนชากับเครื่องจับจังหวะใปถึงอัตราจังหวะเร็ว ในความเร็วโนตตัวดํา 100 โดยแบบฝกหัด

เลนโนตเขบ็ตสองชั้น (Sixteenth Note) 

แบบฝกหัดหมายเลข 7 ประพันธโดย ฟรานซิสโก ทารเรกา  

  เปนแบบฝกหัดในบันไดเสียง E เมเจอร แบบฝกหัดนี้จะไดการฝกในแนวทํานอง

ผสมผสานไปกับคอรด ใชรูปแบบโนตเขบ็ตสองชั้นในแนวทํานอง และใชแนวเบสเขามาเพ่ือเปนคอรด 

ใชรูปแบบนิ้ว i, m เคลื่อนท่ีไปในแนวทํานอง และนิ้ว p ในแนวเบส เริ่มฝกจากการเลนชากับเครื่อง

จับจังหวะใปถึงอัตราจังหวะเร็ว ในความเร็วโนตตัวดํา 100 

 

บทเพลง Sonata clásica (Homenaje a Fernando Sor) ประพันธโดย มานูเอล มา

เรีย พองซ  

 นําทอนท่ีมีปญหาการบรรเลงแบบพักสายและผานสายมาเปนแบบฝกหัด โดยทอนนี้

การบรรเลงสวนใหญจะเปนแบบผานสาย การบรรเลงแบบผานสายจะใชกับการเลนคอรด แตจะมีชวง

ท่ีตองบรรเลงแบบพักสาย ในจังหวะท่ี 2 ในสามหองแรก เพราะชวงนี้ กําหนดมาใหเลนตาม

เครื่องหมาย f (ดัง) ตั้งแตจังหวะแรก จึงใชการบรรเลงแบบผานสายกอน และตามดวยการเลนแบบ

พักสาย ในโนตแนวเดียวท่ีเกิดข้ึนในจังหวะท่ี 2 เพ่ือใหไดเนื้อเสียงทํานองท่ีชัดเจนในโนตแนวเดียว 

สลับกับการบรรเลงแบบผานสาย    

บทเพลง Hika (In Memoriam Toru Takemitsu) ประพันธโดย ลีโอ บราวเวอร 

 นําทอนท่ีมีปญหาการบรรเลงแบบพักสายและผานสายมาเปนแบบฝกหัด ในทอนนี้มี

ชวงท่ีตองการความเร็วตอนท่ีมีการบรรเลงกับกลุมโนต 3 พยางค (Triplets Note) จะใชการบรรเลง

แบบผานสาย และเลนเบาและคอยๆ เพ่ิมระดับเสียงข้ึนในหองท่ี 3 จากนั้นในหองท่ี 4 ใชอัตราจังหวะ 

6/8 เปลี่ยนมาเลนแบบพักสาย เพราะมีการเขียนเครื่องหมายเนนเสียง (Accent) จึงตองการเนื้อเสียง

ท่ีหนาและดังข้ึน
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บทท่ี 6 

 

สรุป อภิปรายผลงาน และขอเสนอแนะ 

 

 งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพปญหาและวิธีการแกปญหาของเทคนิคใน

การบรรเลงของมือขวาในกีตารคลาสสิก เพ่ือพัฒนาเรื่องอาการท่ีเกิดข้ึนกับมือขวาขณะบรรเลงกีตาร

ไดอยางมีประสิทธิภาพ และนําไปสูผลสัมฤทธิ์ท่ีดีในการแสดง เพ่ือสามารถนําวิธีแกไขมาใชในการ

พัฒนาสําหรับการบรรเลงกีตารคลาสสิกครั้งตอไป เพ่ือวิเคราะหบทเพลงมาตรฐานระดับมหาบัณฑิต

สําหรับกีตารคลาสสิก ท้ังดานรูปแบบการประพันธ การตีความ และรูปแบบการแสดง เพ่ือศึกษาการ

แสดงเด่ียวกีตารคลาสสิก เพ่ือเผยแพรผลงานดานการแสดงการบรรเลงเดี่ยวแกนักเรียน นิสิต 

นักศึกษาท่ีศึกษาดานดนตรี และผูท่ีสนใจดนตรีท่ัวไป 

 

สรุป 

ผูวิจัยไดคัดเลือกบทเพลงเพ่ือศึกษาวิธีการบรรเลงของเทคนิคตางๆ ในมือขวา โดยทํา

การคัดเลือกมาท้ังหมด 5 บทเพลง ซ่ึงมีความแตกตางกันทางยุคสมัย ลักษณะการประพันธทางสังคีต

ลักษณ รวมไปถึงเทคนิคการบรรเลงท่ีแตกตางกัน โดยตลอดระยะเวลาการฝกซอม ผูวิจัยไดคัดเลือก

ปญหาของมือขวาซ่ึงเปนปญหาหลักของผูวิจัย โดยปญหาของมือขวาสามารถแบงออกเปน 4 ปญหา

ยอยๆ ดังนี้ 

1. ปญหาของอาการเกร็งมือขวา สงผลตอเสียงและการเคลื่อนท่ีเร็วในการบรรเลงโนต

แยก (Arpeggio)  

2. ปญหาความไมตอเนื่องของเสียงข้ันคู 8 ของมือขวา (Interval) 

3. ปญหาในการเพ่ิมหรือลดระดับความเขมเสียงของมือขวา (Dynamic) 

4. ปญหาการบรรเลงแบบพักสายและผานสายของมือขวา (Rest stroke and Free 

stroke) 
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เม่ือผูวิจัยไดรวบรวมปญหาการบรรเลงของมือขวาท้ัง 4 ปญหามาเปนปญหาหลัก ตอมา

ไดทําการคนควาหาวิธีแกไขเก่ียวกับปญหาการบรรเลงของมือขวา โดยศึกษาจากแหลงขอมูลตางๆ 

อาทิ วิทยานิพนธท่ีเก่ียวของ หนังสือความรูจากนักกีตารคลาสสิก หนังสือแบบฝกหัด เว็ปไซต 

สัมภาษณอาจารยผูเชี่ยวชาญทางดานกีตารคลาสสิก และทําการฝกซอมเพ่ือแกไขปญหาการบรรเลง

ของมือขวาใหมีพัฒนาการบรรเลงท่ีดีข้ึน จากนั้นไดทําการประเมินผลจากการแสดงวิธีการแกไข

ปญหากับบทเพลงท้ัง 5 บทเพลง โดยประเมินผลกับอาจารยผูเชี่ยวชาญทางดานกีตารคลาสสิก ผล

ระดับการประเมินตั้งไว 3 ระดับคือ ดี พอใช และควรปรับปรุง การแกไขปญหาการบรรเลงของมือ

ขวาท้ัง 4 ปญหา ผลการประเมินอยูในระดับเกณฑดี  

 

อภิปรายผล 

ผูวิจัยไดนําวิธีการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนแสดงใหกับทางอาจารยผูเชี่ยวชาญทางดานกีตาร

คลาสสิก และไดตั้งคําถามเก่ียวกับปญหาตางๆ เพ่ือสัมภาษณอาจารยผูเชี่ยวชาญทางดานกีตาร

คลาสสิก 3 ทานใหแสดงความเห็น และแนะนําวิธีการแกไขปญหากับปญหาท่ีเกิดข้ึน เพ่ือประเมิน

เก่ียวกับการแกไขปญหาในการฝกซอมจากเทคนิคตางๆ ของผูวิจัย โดยการประเมินต้ังไว 3 ระดับคือ 

ดี พอใช และควรปรับปรุง โดยอาจารยผูเชี่ยวชาญทางดานกีตารคลาสสิกท่ีใหการประเมินผลท้ัง      

3 ทาน มีดังนี้ 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกราช เจริญนิตย อาจารยหัวหนาภาคเครื่องดีดประเภท

กีตารคลาสสิก ประจําคณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. อาจารย พงษพัฒน พงษประดิษฐ อาจารยสอนกีตารคลาสสิก ประจําคณะดุริยางค

ศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3. อาจารย วรกานต แสงสมบูรณ อาจารยเฉพาะทางดานการสอนกีตารคลาสสิกใน

สถาบันดนตรียามาฮ า  ประเทศไทย  (Guitar Pedagogy Specialist Yamaha Music School 

Thailand) และเปนอาจารยสอนกีตารคลาสสิก ประจําวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล 

 จากการสัมภาษณ และการทําแบบประเมินเก่ียวกับปญหาการบรรเลงของมือขวา โดย

อาจารยผูเชี่ยวชาญทางดานกีตารคลาสสิกท้ัง 3 ทานไดรับความคิดเห็นเพ่ิมเติมในงานวิจัย ดังนี้ 
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1. ปญหาของอาการเกร็งมือขวา สงผลตอเสียงและการเคลื่อนท่ีเร็วในการบรรเลงโนต

แยก (Arpeggio)  

  การแกไขปญหาสามารถใชได จากการฝกซอมตามแบบฝกหัดอารเปโจท่ีกําหนดมา 

เริ่มจากการฝกซอมชาและเพ่ิมระดับไปสูความเร็วท่ีมากข้ึน โดยการใชเครื่องจับจังหวะเปนตัวกําหนด

ความเร็ว ผลการฝกซอมตามแบบฝกหัดของ สกอต เทนแนนท (Scott Tennant) ตามหนังสือตํารา

กีตารคลาสสิกท่ีชื่อ Pumping Nylon, The Classical Guitarist's Technique Handbook ท่ีเขา

เขียน และแบบฝกหัดอ่ืนๆ ตามท่ีกําหนดมา ทําใหมือขวาเคลื่อนท่ีมีความเปนธรรมชาติมากข้ึน และ

เกิดการผอนคลายอยูตลอดเวลาในขณะท่ีตองใชความเร็ว เม่ือฝกซอมจากแบบฝกหัดจนไดในระดับท่ี

พึงพอใจตามท่ีกําหนดไวแลว จึงนํามาปรับใชกับบทเพลงท่ีเปนปญหาสําหรับการเลนนี้ การฝกฝน

อยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ ทําใหสามารถแกไขปญหาของอาการเกร็งมือขวา และเลนบทเพลงท่ีมีการ

เคลื่อนท่ีเร็วไดดียิ่งข้ึน 

    จากการสัมภาษณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกราช เจริญนิตย ผลปรากฏวา การ

แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนสามารถใชได แตมีวิธีอ่ืนท่ีสามารถใชไดเชนกัน แบบฝกหัดแรกในวิธีการฝกมือ

ขวาคือ ใชวิธีการฝกสามนิ้ว a, m, i, m ฝกจากสายเปลาสายเดียว แบบท่ีสอง i, m, a, m ฝกจากสาย

เปลาเชนกัน การฝกลักษณะเชนนี้สําหรับมือขวาจะคอนขางยาก เนื่องจากตองใชการฝกซอมหลายนิ้ว 

ดังนั้นผูเลนควรเริ่มฝกจากจังหวะท่ีชาและคอยๆ เพ่ิมระดับความเร็วใหมากข้ึน ดวยความเร็ว 60-100 

เม่ือซอมตามลักษณะดังกลาวจะทําใหเกิดการแบงประโยคท่ีชัดเจนมากข้ึนและเกิดการเคลื่อนไหว

ตอเนื่องในความเร็วของนิ้วท่ีดีข้ึนมากกวาการใชนิ้ว i, m ซ่ึงการฝกลักษณะนี้จะเปนการเคลื่อนท่ีแบบ

การใชสามนิ้ว จากนั้นผูเลนสามารถนํานิ้ว p เขามาฝกเทคนิคโนตรัว (Tremolo) แบบสายเดียวได 

โดยการฝกท้ังสี่นิ้วไปพรอมกัน ประโยชนท่ีไดคือ สามารถยนระยะเวลาการเลนไดเร็วมากกวาการฝกที

ละสองนิ้ว อีกท้ังการฝกท้ังสี่นิ้วในมือขวาทําใหสามารถเลนบันไดเสียงและโนตแยกไปพรอมกัน จาก

การทําแบบประเมินพัฒนาการการฝกซอมของผูวิจัย การประเมินจากผูเชี่ยวชาญอยูในระดับเกณฑดี  

2. ปญหาความไมตอเนื่องของเสียงข้ันคู 8 ของมือขวา (Interval) 

 การแกไขปญหาสามารถใชได จากการฝกซอมตามแบบฝกหัดข้ันคู 8 (Scale in 

octave) จากหนังสือ Classical Guitar Method ประพันธ โดย มัตเตโอ คารคาสซี (Matteo 

Carcassi) ตามท่ีไดกําหนดมา ผูวิจัยไดทําการฝกซอมตามเครื่องจับจังหวะ ทําใหมีพัฒนาการในการ

เลนท่ีดีข้ึน โนตแตละตัวมีความเทาเทียมกัน โดยใหความสําคัญไปท่ีจังหวะหลัก ในจังหวะท่ี 1, 2, 3, 
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4 คือจังหวะท่ีสามารถเนนเสียงได เม่ือฝกซอมไดตามความเร็วท่ีไดกําหนดไวขางตนแลว จึงนํามาปรับ

ใชกับบทเพลง การฝกฝนอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอและทําตามวิธีท่ีถูกตอง ทําใหสามารถแกไขปญหา

ความไมตอเนื่องของเสียงข้ันคู 8 ของมือขวา และยังนําไปปรับใชกับบทเพลงเพ่ือใหการเลนข้ันคู 8 ดี

ข้ึน 

 จากการสัมภาษณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกราช เจริญนิตย และอาจารย วรกานต 

แสงสมบูรณ ผลปรากฏวา การแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนสามารถใชได แตมีวิธีอ่ืนท่ีสามารถใชไดเชนกัน 

นอกจากการเลนข้ันคู 8 ควรจะฝกฝนข้ันคูอ่ืนๆ ดวย เชน คู 3 หรือ คู 6 และแบงการฝกข้ันคูออกเปน 

2 แบบคือ การเลนข้ันคูแบบแยกโนต และการเลนข้ันคูแบบพรอมกัน การเลนข้ันคูนั้นไมควรคํานึงถึง

ความเร็ว แตใหคํานึงถึงเสียงสมดุล (Balance) ของเสียงท้ังสองเสียง และความตอเนื่องของจังหวะ

เปนอันดับแรก การทําแบบประเมินพัฒนาการการฝกซอมของผูวิจัย การประเมินจากผูเชี่ยวชาญอยู

ในระดับเกณฑดี และพอใช 

3. ปญหาในการเพ่ิมหรือลดระดับความเขมเสียงของมือขวา (Dynamic) 

 การแกไขปญหาสามารถใชได จากการฝกซอมตามแบบฝกหัดการเพ่ิมหรือลดระดับ

ความเขมเสียง จากแบบฝกหัดความเขมเสียง Ejercicio ประพันธโดย โจเซ เฟอรเรอ (Jose Ferrer) 

และแบบฝกหัดอ่ืนๆ ตามท่ีไดกําหนดมา ทําใหสรางระดับความเขมเสียงหรือลดระดับความเขมเสียง

ไดดียิ่งข้ึน การเพ่ิมและลดระดับเสียงสามารถทําไดชัดเจนกวาเดิม จากการฝกซอมตามระดับความ

เขมเสียงจากแบบฝกหัดท่ีกําหนดมา จากการฝกซอมชาและฟงความแตกตางของระดับเสียงท่ีเกิดข้ึน 

เม่ือฝกซอมอยางตอเนื่องและไดระดับเสียงเกิดข้ึนตามเปาหมายท่ีกําหนดไว จึงนํามาปรับใชกับบท

เพลง และทําใหสามารถเพ่ิมหรือลดระดับเสียงไดดียิ่งข้ึน  

 จากการสัมภาษณ ผูชวยศาตราจารย ดร.เอกราช เจริญนิตย และอาจารย วรกานต 

แสงสมบูรณ ผลปรากฏวา การแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนสามารถใชได แตมีวิธีอ่ืนท่ีสามารถใชไดเชนกัน 

โนตแนวเดียวจะใชการเปลี่ยนสีสันเสียงในการสรางความเขมของเสียง เชน จาก p - f หรือ f - p เปน

ตน หากเลนเปนคอรด การสรางความเขมของเสียงใหคํานึงถึงแนวเสียงท่ีสําคัญของบทเพลงเปนหลัก 

และสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดในการสรางความเขมของเสียงคือ การทําใหแนวเสียงทุกแนวเสียงเกิดความสมดุล 

อีกวิธีท่ีสามารถสรางความเขมของเสียงท่ีดีคือ หากไมมีเครื่องหมายกําหนด ใหดูการดําเนินคอรด 

(Chord progression) ในบทเพลง โดยดูความสําคัญของคอรดจากการวิเคราะห หาสวนท่ีเหมาะสม
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ท่ีจะสรางความเขมของเสียงจากการฟง การทําแบบประเมินพัฒนาการการฝกซอมของผูวิจัย การ

ประเมินจากผูเชี่ยวชาญอยูในระดับเกณฑดี และพอใช    

4. ปญหาการบรรเลงแบบพักสายและผานสายของมือขวา (Rest stroke and Free 

stroke) 

 การแกไขปญหาสามารถใชได จากการฝกซอมตามแบบฝกหัดแบบพักสายและผาน

สายของมือขวา โดยใชแบบฝกหัดจากหนังสือ 120 Right Hand Studies ประพันธโดย มอโร จูเลียนี 

(Mauro Giuliani) และแบบฝกหัดอ่ืนๆ ตามท่ีไดกําหนดมา การเลือกใชตามความเหมาะสมสามารถ

สรางเสียงท่ีดี และตรงตามความตองการของบทเพลง ตัวอยาง เลือกใชการเลนแบบพักสายในการ

เนนโนต ทําใหไดเนื้อเสียงท่ีหนา และไดน้ําหนักเสียงชัดเจนกวาการเลนแบบผานสาย และการเลน

แบบผานสายเลือกใชสําหรับการเลนโนตแยก เพราะตองการการคลองตัวของนิ้วมือ นํามาสูการเลนท่ี

เหมาะสมทําใหนิ้วมือเคลื่อนท่ีไดดียิ่งข้ึน การฝกซอมอยางตอเนื่องและถูกวิธี เม่ือมาปรับใชกับบท

เพลง ทําใหการบรรเลงแบบพักสายและผานสาย มีการเลนท่ีเหมาะสม และดียิ่งข้ึน   

 จากการสัมภาษณ อาจารยพงษพัฒน พงษประดิษฐ และอาจารย วรกานต แสง

สมบูรณ การแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนสามารถใชได แตมีวิธีอ่ืนท่ีสามารถใชไดเชนกัน ซ่ิงการเลนแบบพัก

สายนอกจากจะเลือกใชกับโนตท่ีมีเครื่องหมายเนนเสียงแลว ยังสามารถใชกับโนตแนวเดียว การเลน

บันไดเสียง หรือบทเพลงชาท่ีตองการแนวเสียงทํานองมาก การเลนแบบพักสาย จะใหเนื้อเสียงหนา

และใหความชัดเจนมากกวา สวนการเลนแบบผานสายสามารถเลือกใชกับการเลนไดท้ังหมด เหมาะ

กับการเลนท่ีตองใชความเร็ว และการเลนท่ีมีการขามสายบอย การเลนแบบนี้จะทําใหเกิดความ

คลองตัวในการเลน โดยความคิดเห็นดังกลาวมีความสอดคลองกับ จอหน ชาปเพล และ มารค ฟล

ลิปส (John Chappell and Mark Phillips) นักกีตารและผูเขียนตาราเก่ียวกับเทคนิคการบรรเลง

ของกีตารคลาสสิก ซ่ึงเขาไดแบงแยกความเหมาะสมในการเลือกใชการเลนแบบพักสายและผานสาย

เอาไว การทําแบบประเมินพัฒนาการการฝกซอมของผูวิจัย การประเมินจากผูเชี่ยวชาญอยูในระดับ

เกณฑด ีและพอใช 
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ขอเสนอแนะ 

 งานวิจัยฉบับนี้ผูวิจัยมีขอเสนอแนะแบงเปน 3 ประเด็น ดังนี้ 

 1. ประเด็นดานการนํางานวิจัยไปศึกษาตอ วิทยานิพนธฉบับนี้สามารถนําไปศึกษาตอ

สําหรับผูท่ีมีปญหาการบรรเลงในมือขวา จากปญหาท้ัง 4 ปญหา เพ่ือเปนแนวทางการศึกษาดานการ

บรรเลงใหมีวิธีการท่ีถูกตอง และนําความรูดานทฤษฎีการบรรเลง ประวัตินักประพันธเพลงและ

ประวัติเพลง เพ่ือใหเขาใจบทเพลงมากข้ึน พรอมท้ังยังสามารถนําความรู ท่ีไดจากการศึกษา

วิทยานิพนธเลมนี้ไปปฏิบัติ หลังจากปฏิบัติจนเขาใจและแกไขปญหาไดถูกตอง สามารถนําความรูท่ีได

จากการศึกษาไปถายทอดใหแกนักเรียน นักศึกษา หรือประชาชนท่ีสนใจ  

 2. ประเด็นอ่ืนท่ีพบ นอกจากปญหาของมือขวาท้ัง 4 ปญหา ผูวิจัยไดพบปญหาเพ่ิมเติม

คือ ปญหาการหยุดเสียงในแนวเบสของมือขวา ปญหานี้เกิดข้ึนในบางชวงของบทเพลง Sonata 

clásica (Homenaje a Fernando Sor) ท่ีตองการเสียงสั้นในแนวเบส มาจากการเลนท่ีปลอยให

เสียงเบสคาง ทําใหกลบเสียงแนวทํานองในจังหวะถัดไป วิธีแกไขฝกการเลนหยุดเสียงในรูปแบบการ

เลนของบทเพลงท่ีเปนปญหา นํารูปแบบการเลนมาฝกซอมกับมือขวาเพียงอยางเดียว หลังจาก

ฝกซอมจนมือขวาสามารถหยุดเสียงเบสไดตามท่ีตองการแลว จึงนํามารวมกับมือซาย การฝกซอมนี้จะ

ชวยพัฒนาการเลนหยุดเสียงในแนวเบสใหมีการบรรเลงท่ีดีข้ึน       

 3. ประเด็นเชิงเศรษฐกิจ การเผยแพรงานวิจัยในสื่อสังคมออนไลนจะทําใหคนท่ีสนใจ

เขาถึงงานวิจัยไดอยางงายดาย เชนการสรางยูทูป เฟซบุก หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสทุกประเภท เปนการ

สอดคลองกับการประกาศใชโครงการไทยแลนด 4.0 เพ่ือขับเคลื่อนประเทศไทยสูความม่ังค่ัง ม่ันคง 

และยั่งยืน  

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Sor
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