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55701301: สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา 
ค าส าคัญ: การแสดงดนตรี / กีตาร์คลาสสิก 

กนกจอม  บุญมาเลิศ: การแสดงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิก ระดับปริญญามหาบัณฑิต .  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ:์ อ.ดร.ยศ  วณีสอน.  64 หน้า. 
 

งานวิจัยฉบับนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ  ที่มีจุดมุ่งหมายในการจะพัฒนาคุณภาพการ
เรียน แขนงการศึกษาการแสดงดนตรีในระดับปริญญามหาบัณฑิต ผู้วิจัยศึกษาบทเพลงของกีตาร์
คลาสสิกที่ เป็นเครื่องดนตรีเอกของผู้วิจัย  การคัดเลือกบทเพลงในการแสดงในระดับปริญญา
มหาบัณฑิต ผู้วิจัยได้คัดเลือกบทเพลงในยุคต่าง ๆ เป็นจ านวน 4 บทเพลง ได้แก่ 1. บทเพลง แวริเอ
ชัน ออน เด คามา โอ ซีล ฟรอม รอสสินี โอเตโล โอปุส 101 (Variations on Deh calma, o ciel 
from Rossini’s Otello Op.101) ประพันธ์โดย เมาโร จูเลียนี (Mauro Giuliani) 2. บทเพลง เอลิจี 
(Elegie) ประพันธ์โดย โจฮันน์ คัสปาร์ แมส (Johann Kaspar Mertz) 3. บทเพลงโซนาตินา 
(Sonatina) ประพันธ์โดย เฟเดอริโก โมเรโน ตอร์โรบา (Federico Moreno Torroba) 4. บทเพลง 
นอคเทอร์เนิล โอปุส 70 (Nocturnal Op.70) ประพันธ์โดย เบนจามิน บริทเทน (Benjamin 
Britten) ผู้วิจัยท าการศึกษาข้อมูลทั้งทางด้านภูมิหลังของบทเพลง ประวัตินักประพันธ์ ประวัติบท
เพลง สังคีตลักษณ์ และการแก้ไขปัญหาในการฝึกซ้อม นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้น าเสนอแนวทางการ
แก้ปัญหาดังกลางที่ผ่านการประเมินจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกีตาร์คลาสสิก 3 ท่าน ซึ่งได้ท า
การประเมิน และให้ความเห็นที่เกี่ยวกับการแกไ้ขปัญหาในการฝึกซ้อมเทคนิคต่าง ๆ  

ในวิจัยครั้งน้ีได้ค้นพบว่าวิธีการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมซึ่งได้ช่วยปรับปรุงคุณภาพการ
เล่นของผู้วิจัยให้สูงยิ่งขึ้น และเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส าหรับนักเรียน และนักกีตาร์ที่สนใจใน
อนาคต  
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This qualitative research aims at improving performance quality according 
to the graduate recital which is required for a completion in Master of Music in 
Performance degree program. The researcher selected 4 guitar repertoire from 
different eras including: Variations on Deh calma, o ciel from Rossini’s Otello Op. 101 
by Mauro Giuliani, Elegie by Johann Kaspar Mertz, Sonatina by Federico Moreno 
Torroba, and Nocturnal Op.70 by Benjamin Britten. The study comprised of collecting 
historical information background, musical forms, addressing playing problems, and 
providing resolution of the problems. Moreover the researcher had consulted the 
resolutions of the problems, which were evaluated by 3 guitar specialists.  

As a result, the findings reveal an appropriate way to cope with the 
playing problems which helps improve the playing quality of the researcher and will 
be useful information for students and guitarists who might be interested in the 
future. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์การแสดงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิกระดับปริญญามหาบัณฑิตฉบับนี้ส าเร็จลุล่วง
ด้วยดีจากค าแนะน าของอาจารย์ ดร.ยศ วณีสอน ทั้งด้านการท างาน การหาข้อมูลในงานวิจัย ชี้แนะ
แนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการท าวิทยานิพนธ์ 

ขอขอบพระคุณอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ที่ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการท า
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้  ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกราช เจริญนิตย์ อาจารย์พงษ์พัฒน์ พงษ์-
ประดิษฐ์ อาจารย์วรกานต์ แสงสมบูรณ์ ที่ให้ความรู้ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติกีตาร์
คลาสสิก 

ขอขอบพระคุณ ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ภัทรภร  ผลิตากุล ที่ให้เกียรติมาเป็น
ประธานสอบ และให้ค าปรึกษาในการแก้ไขวิทยานิพนธ์ ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.รามสูร  สีตลา-
ยันที่ให้เกียรติมาเป็นกรรมการสอบในวิทยานิพนธ์ ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.พิมพ์ชนก 
สุวรรณธาดา ที่ให้ค าปรึกษา และชี้แนะแนวทางในการท าวิทยานิพนธ์  ขอขอบพระคุณ อาจารย์วิทยา 
วอสเบียน ที่แนะน าความรู้ทางการปฏิบัติกีตาร์คลาสสิก และหนังสือที่มีประโยชน์ ขอขอบพระคุณ  
อาจารย์เจตจ านง จงประเสริฐ ที่ช่วยแปลเอกสาร และให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม และขอขอบคุณ
เพื่อน พี่น้องคณะดุริยางคศาสตร์ทั้งปริญญาตรี และปริญญาโทที่ช่วยกันตลอดมา และขอขอบคุณ
ครอบครัวที่ให้การสนับสนุนในการศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตตลอดมา
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 บทที่ 1 
 
 บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

การศึกษาการแสดงดนตรีในระดับมหาบัณฑิต มิใช่มุ่งเน้นเน้นเพียงแต่การแสดงเพื่อจบ
การศึกษาเป็นส าคัญเพียงเท่านั้นการศึกษาทางด้านการแสดงดนตรียังมีหลายปัจจัยที่มีความส าคัญ ซึ่ง
การบรรเลงบทเพลงใดก็ตามผู้ศึกษาจ าเป็นจะต้องศึกษาข้อมูลของบทเพลงนั้น ๆ ในหลายด้าน เช่น 
การศึกษาข้อมูลของนักประพันธ์เพลง ประวัติเพลง เทคนิคการแสดง และการตีความของบทเพลง 
ก่อนที่จะถ่ายทอดความรู้เหล่านั้นด้วยเสียงดนตร ี

ความส าคัญของการเรียนรู้ในสาขาการเอกแสดงดนตรีคือ ผู้ศึกษาต้องสามารถหา

ข้อบกพร่องในการฝึกซ้อม และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการฝึกซ้อม ซึ่งเป็นสิ่งที่นักศึกษาควรให้

ความส าคัญในระหว่างการเตรียมการแสดง และเมื่อนักศึกษาเข้าใจในบทเพลงที่แสดงจะส่งผลให้ผู้

แสดงสามารถถ่ายทอดบทเพลงที่ตนเล่นออกมาได้อย่างถูกต้อง ใกล้เคียงกับความปรารถนาของ

ผู้ประพันธ์ให้มากที่สุด  

บทเพลงของกีตาร์คลาสสิกนั้นมีจ านวนมากจากหลายยุคหลายสมัย ซึ่งผู้วิจัยได้คัดเลือก
บทเพลงส าหรับการท าวิจัยในครั้งนี้ โดยเลือกบทเพลงที่มีรูปแบบวิธีการบรรเลง ทั้งทางเทคนิค และ
การตีความบทเพลงที่แตกต่างกัน 4 บทเพลง ได้แก่  

1. ยุคคลาสสิก (Classical Era) ในยุคคลาสสิกผู้วิจัยได้เลือกบทเพลง แวริเอชัน ออน เด 
คามา โอ ซีล ฟรอม รอสสินี โอเตโล โอปุส 101 (Variations on Deh calma, o ciel from Rossin’s 
Otello Op.101) ประพันธ์โดย เมาโร จูเลียนี (Mauro Giuliani, 1781 – 1829) เป็นบทเพลงหนึ่งใน
ยุคคลาสสิกที่ส าคัญของจูเลียนี โดยบทเพลงของจูเลียนีบทนี้ใช้หลักการประพันธ์ในแบบการแปร
(Variation) จูเลียนีได้ใช้ท านองของอุปรากรเรื่องโอเตโล มาเป็นท านองหลักส าคัญ โดยใช้เทคนิคใน
การเล่นมือขวาที่เปลี่ยนไปในทุก ๆ การแปร ซึ่งจูเลียนีนิยมใช้วิธีการเล่นแบบน้ีในบทประพันธ์ของเขา 

2. ยุคโรแมนติกตอนต้น (Early Romantic Era) ในยุคโรแมนติกตอนต้นผู้วิจัยได้เลือก
บทเพลง เอลิจี (Elegie) ประพันธ์โดย โยฮันน์ กัสปาร์ แมส (Johann Kaspar Mertz, 1806 – 1856) 
บทเพลงเอลิจีของแมสนั้น นับเป็นบทเพลงกีตาร์คลาสสิกที่ได้รับความนิยมในกลุ่มนักกีตาร์คลาสสิก 
ซึ่งเพลงของแมสใช้กีตาร์คลาสสิกที่แตกต่างจากกีตาร์คลาสสิกในปัจจุบัน โดยวิธีการเล่นของแมสจะใช้
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นิ้วโป้งมือซ้ายมาช่วยกดสาย 6 ของกีตาร์ ซึ่งกีตาร์ในปัจจุบันไม่นิยมใช้การเล่นเช่นนี้ เนื่องจากคอของ
กีตาร์ในปัจจุบันมีขนาดที่กว้างขึ้น ท าให้การเล่นบทเพลงของแมสมีการปรับเปลี่ยนการวางมือซ้าย ท าให้
เล่นไดย้ากจึงต้องท าการปรับแก้รูปแบบการวางมือ 

3. ยุคโรแมนติกตอนปลาย (Late Romantic Era) บทเพลงโซนาตินา (Sonatina) ประพันธ์
โดย เฟเดอริโก มอเรโน ตอร์โรบา (Federico Moreno Torroba, 1891 – 1982) บทเพลงโซนาตินา 
เป็นบทเพลงกีตาร์คลาสสิกบทหนึ่งที่ผู้วิจัยมองเห็นความพิเศษในบทเพลง โดยบทเพลงนี้มีการใช้การ
พัฒนาลักษณะจังหวะ (rhythmic development) เป็นรูปแบบที่กลับมาใช้ซ้ าอยู่เสมอ และเป็นรูปแบบ
การประพันธ์อีกรูปแบบหนึ่งที่ผู้วิจัยเลือกมาศึกษาในงานวิจัยฉบับนี้ 

4. ยุคศตวรรษที่  20 (Twentieth Century Era)  บทเพลง นอคเทอร์ เนิล โอปุส 70 
(Nocturnal Op.70) ประพันธ์โดย เบนจามิน บริทเทน (Benjamin Britten, 1913 - 1976) บทเพลง
นอคเทอร์เนิลเป็นบทเพลงกีตาร์คลาสสิกเพียงบทเดียวของบริทเทน โดยได้รับอิทธิพลมาจากบทเพลงของ 
จอห์น เดาว์แลนด์ (John Dowland)  ในบทเพลงนี้มีความพิเศษทั้งทางเทคนิคการเล่นที่มีความแตกต่าง
กันของแต่ละท่อน ท าให้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวการเล่นที่แตกต่างจากบทเพลงอ่ืน และเมื่อนักประพันธ์มิใช่นัก
กีตาร์คลาสสิกได้ประพันธ์บทเพลงให้กับกีตาร์คลาสสิกจึงเป็นจุดที่น่าสนใจว่าบทเพลงที่มิใช่นักกีตาร์แต่ง
น้ันเป็นอย่างไร  

จากบทประพันธ์เพลงเหล่านี้ ผู้วิจัยได้พบปัญหาเกี่ยวกับเทคนิคการบรรเลง ซึ่งผู้วิจัยศึกษา
เพิ่มเติมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาของแต่ละบทเพลง และสรุปผลวิธีการเล่นที่เหมาะสมเพื่อประยุกต์ใช้
ในการฝึกซ้อมกับบทเพลงดังกล่าว  

 
วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1. ศึกษาปัญหาจากการฝึกซ้อมบทเพลงที่น ามาวิจัย  
2. น าเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้จากการฝึกซ้อมบทเพลง 
 

ขอบเขตของกำรศึกษำ  
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาของงานวิจัยครั้งนี้ไว้ 4 บทเพลงที่มีความ

แตกต่างทางด้านยุคสมัยของนักประพันธ์  
1. ยุคคลาสสิก (Classical) บทเพลง แวริเอชัน ออน เด คามา โอ ซีล ฟรอม รอสสินี โอเตโล

โอปุส 101 (Variations on Deh calma, o ciel from Rossini’s Otello Op.101) ประพันธ์โดย เมาโร
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จูเลียน ี(Mauro Giuliani, 1781 – 1829) 
2. ยุคโรแมนติกตอนต้น (Early Romantic) เลือกบทเพลง เอลิจี (Elegie) ประพันธ์โดย โย

ฮันน์ กัสปาร์ แมส (Johann Kaspar Mertz, 1806 – 1856) 
3. ยุคโรแมนติกตอนปลาย (Late Romantic) บทเพลงโซนาตินา (Sonatina) ประพันธ์โดย 

เฟเดอริโก มอเรโน ตอร์โรบา (Federico Moreno Torroba, 1891 – 1982)  
4. ยุคศตวรรษที่ 20 (Twentieth Century) บทเพลง นอคเทอร์เนิล โอปุส 70 (Nocturnal 

Op.70) ประพันธ์โดย เบนจามิน บริทเทน (Benjamin Britten, 1913 - 1976) 
 
ขั้นตอนของกำรศึกษำ 

1. คัดเลือกบทเพลงเพ่ือใช้ในงานวิจัย  
2. ศึกษาค้นคว้าเอกสาร บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และอยู่ในขอบเขตของงานวิจัย 
3. วิเคราะห์โครงสร้างทางสังคีตลักษณ์ของบทเพลง 
4. ศึกษาปัญหา และวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการฝึกซ้อม 
5. น าวิธแีก้ไขปัญหาปรึกษาและรับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 
6. สรุป และน าเสนอข้อมูลงานวิจัย 

 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. มีความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของนักประพันธ ์และบทเพลงที่น ามาแสดง 
2. พัฒนาทักษะการเล่นบทเพลง และแก้ไขข้อผิดพลาดจากปัญหาที่เกิดขึ้นในการฝึกซ้อม 
3. เป็นแนวทางส าหรับผู้ที่สนใจปฏิบัติในบทเพลงที่น ามาแสดงต่อไป 
 

ข้อตกลงเบื้องต้น 
1. สัญลักษณ์แทนนิ้วมือของกีตาร์คลาสสิก 

 1.1 มือซ้าย 
 นิ้วช้ี แทนด้วยเลข 1 
 นิ้วกลาง แทนด้วยเลข 2 
 นิ้วนาง แทนด้วยเลข 3 
 นิ้วก้อย แทนด้วยเลข 4 
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 1.2 มือขวา 
  นิ้วโป้ง แทนด้วยนิ้ว p (Pulgar) 
  นิ้วช้ี แทนด้วยนิ้ว i (Indicio) 
  นิ้วกลาง แทนด้วยนิ้ว m (Medio) 
  นิ้วนาง แทนด้วยนิ้ว a (Anular)  
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บทที่ 2 

 

วรรณกรรมและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

 

ผู้วิจัยได้ท ำกำรศึกษำค้นคว้ำข้อมูลจำกกำรเอกสำรต่ำง ๆ อำทิ ต ำรำ บทควำม และ

งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงำนวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งผู้วิจัยได้น ำควำมรู้และข้อมูลที่ได้มำน ำเสนอเป็นหัวข้อดังนี ้

 

1. บทเพลง แวริเอชัน ออน เด คามา โอ ซีล จาก รอสสินี โอเตโล โอปุส 101 (Variations on 

Deh calma, o ciel from Rossini’s Otello Op.101)  บทประพันธ์ของ  เมาโร  จู เลี ยนี   

(Mauro Giuliani )  

1.1 ประวัตินกัประพันธ์เพลง 

 เมำโร จูเลียนี เป็นนักกีตำร์ และนักประพันธ์ท่ำนหนึ่งที่มีบทบำทในกำรศึกษำกีตำร์ 

ในต้นศตวรรษที่ 19 จูเลียนีเป็นคีตกวี และนักกีตำร์คนส ำคัญ นักประวัติศำสตร์ทำงกีตำร์บำงท่ำน

กล่ำวว่ำ จูเลียนีเกิดในเมือง Bisceglie ในประเทศอิตำลี ในวันที่ 27 กรกฎำคม ปี ค.ศ. 1781  

 ช่วงชีวิตในวัยเด็กของเขำไม่มีหลักฐำนปรำกฏแน่ชัด ข้อมูลที่แน่ชัดได้ถูกบันทึกขึ้น

ภำยหลังจำกที่เขำย้ำยไปอยู่ในกรุงเวียนนำ ประเทศออสเตรีย เมื่อปี ค.ศ.1806 และกำรใช้ชีวิตอยู่ที่

กรุงเวียนนำนี้เองกำรท ำให้เขำเป็นที่รู้จักมำกขึ้นในปี ค.ศ.1808 ในตอนแรกเริ่มของกำรเรียนดนตรี   

จูเลียนีเริ่มเรียนเชลโล ไวโอลินและกีตำร์ ซึ่งเขำได้เปิดกำรแสดงต่อสำธำรณชนซึ่งในจ ำนวนผู้เข้ำชม

กำรแสดงของเขำมีคีตกวีเอกของโลกรวมอยู่ด้วย นั้นคือ ลุควิก ฟำน เบโทเฟน (Ludwing van 

Beethoven) ต่อมำในปี ค.ศ. 1813 จูเลียนีได้ร่วมก่อตั้งวงออเคสตรำ ซึ่งบรรเลงบทเพลงของเบ

โทเฟน ร่วมกับโยฮันน์ ฮัมเมลนักเปียโน (Johann Hummel) และเมเซเดอร์นักไวโอลิน (Mayseder)  

พร้อมทั้งนักดนตรีอื่น ๆ โดยที่จำกช่วงปี ค.ศ. 1813-1818 เขำออกแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับเพื่อน ๆ ที่

รู้จักกันในนำมว่ำ “Dukaten Concerte” 

 ในปี ค.ศ. 1819 จูเลียนีย้ำยออกจำกกรุงเวียนนำเนื่องจำกเกิดปัญหำทำงด้ำน

กฎหมำยและต ำรวจได้ท ำกำรยึดทรัพย์สินของเขำทั้งหมดรวมถึงบ้ำนที่เคยอำศัยอยู่ด้วย  จูเลียนี

เดินทำงไปยังเมืองเวนิส และได้เขียนจดหมำยติดต่อกับ โดเมนิโก อำร์ทำเรีย (Domenico Artaria) 

และเล่ำถึงแผนกำรท ำงำนที่จะออกตระเวนแสดงคอนเสิร์ต เพื่อให้อำร์ทำเรียจัดพิมพ์โฆษณำให้ซึ่ง
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แผนกำรตระเวนแสดงของเขำเริ่มที่กรุงปำรีสเวียนนำจำกนั้นจึงตระเวนแสดงไปทั่วยุโรป  ยกเว้นใน

ประเทศอังกฤษแต่ก็มิได้เป็นผลกระทบต่อแผนงำนที่จูเลียนี่ได้ตั้งใจไว้ ต่อมำจูเลียนีย้ำยกลับไปที่กรุง

โรม กำรย้ำยกลับไปโรมในครั้งนี้ท ำให้จูเลียนีประสบควำมส ำเร็จ   ซึ่งท ำให้เขำอยู่โรมถึงปี ค.ศ. 1823  

แล้วจึงเดินทำงไปทำงใต้ยังกรุงเนเปิลในเดือนพฤศจิกำยน ต่อมำในปี ค.ศ. 1826 จูเลียนีได้มีโอกำส

แสดงต่อหน้ำพระพักตร์พระเจ้ำฟรำนซิส ที่ 17 อีกสองปีต่อจำกนั้นเขำก็ได้มีโอกำสร่วมแสดง

คอนเสิร์ตร่วมอับเอมิเลีย (Emilia) ซึ่งเป็นลูกสำวของเขำเอง  เอมิเลีย เกิดในปี ค.ศ. 1818 และศึกษำ

อยู่ในส ำนักชี ในช่วงปี ค.ศ. 1821 ถึง ค.ศ. 1826 เอมิเลียมีควำมเชี่ยวชำญในกำรเล่นกีตำร์เหมือน

บิดำของเธอ แต่เนื่องจำกช่วงเวลำนั้นจูเลียนีมีร่ำงกำยที่อ่อนแอลงมำกเนื่องมำจำกสุขภำพไม่ปกติ 

ดังนั้นจูเลียนีจึงไม่ได้ปรำกฏในกำรแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับเอมิเลียอีก ซึ่งเธอได้ออกแสดงเดี่ยวโดยไม่มี

จูเลียนีร่วมด้วย และต่อมำในวันที่ 14 พฤษภำคม ปี ค.ศ. 1829 จูเลียนีจึงไดถ้ึงแก่กรรม1  

1.2 ประวัติเพลง  

 ผลงำนเพลง Variations on Deh calma, o ciel from Rossini’s Otello Op.101 

ของจูเลียนีที่ได้ประพันธ์ไว้ในปี ค.ศ.1819 มีสังคีตลักษณ์ในรูปแบบของกำรแปร (Variation)2 โดยน ำ

ท ำนองมำจำกอุปรำกรเรื่อง Otello ของ รอสสินี มำเรียบเรียงให้กีตำร์คลำสสิกโดยได้ท ำกำรแปรไว้

ทั้งหมด 4 กำรแปร จะเริ่มต้นด้วยท ำนองหลัก (Theme)3 ที่น ำมำจำกอุปรำกรของ รอสสินี ในตอน

แรกจูเลียนีได้แต่งให้กับกำรเดี่ยวกีตำร์คลำสสิก แต่หลังจำกจูเลียนีย้ำยกลับมำอยู่ที่อิตำลี ได้น ำบท

เพลงมำปรับปรุงขึ้นใหม่ และเรียบเรียงให้กับกีตำร์คลำสสิกเล่นกับวงเครื่องสำย 

 

 

 

                                                            
1 วิทยำ วอสเบียน, ประวัติความเป็นมาของกีตาร์ตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 ถึงศตวรรษที่ 

20 (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2531), 61-63. 
2 กำรแปร (Variation) เป็นกำรน ำท ำนองมำแปรเปลี่ยนใหแ้ปลกออกไป กำรแปรอำจมี

กำรแปรเปลี่ยนท ำนอง จังหวะ เสียงประสำน หรือสีสันเสียง ดูเพ่ิมเติม ณัชชำ พันธ์ุเจริญ, 

พจนานุกรมศพัท์ดุริยางคศิลป์, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: เกศกะรัต, 2552), 400. 
3 ท ำนองหลัก (Theme) ท ำนองเพลงที่เป็นหลักหรือท ำนองส ำคัญของเพลง อำจมี

มำกกว่ำ 1 ท ำนอง ดูเพ่ิมเติม เรื่องเดียวกัน, 380. 
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2. บทเพลง เอลิจี (Elegie) บทประพันธ์ของ โยฮันน์ กัสปาร์ แมส (Johann Kaspar Mertz)   

 2.1 ประวัตนิักประพนัธเ์พลง  

  โยฮันน์ กัสปำร์ แมส นักกีตำร์คลำสสิกและนักประพันธ์ชำวฮังกำเรียน เกิดที่เมือง

เพรสบวร์ก    ในประเทศบรำทิสลำวำ ในปี ค.ศ. 1840 แมสได้เดินทำงไปท ำงำนที่เวียนนำ และได้รับ

กำรอุปถัมภ์จำก  เอมเพรส คำโรลินำ ออกัสตำ (Empress Carolina Augusta) ซึ่งประสบควำมส ำเร็จ

อย่ำงรวดเร็ว แมส ได้เดินทำงไปแสดงในหลำยที่ เช่น โมรำเวีย โปแลนด์ และรัสเซีย ซึ่งเขำได้แสดงที่

พระรำชวังของเจ้ำชำย ยูโรซอฟ ต่อมำเขำได้ออกแสดงคอนเสิร์ตที่กรุงเบอร์ลิน และกรุงเดรสเดน 

  ในปี ค.ศ. 1846 แมสเกือบจะเสียชีวิตเนื่องจำกได้รับยำ สตรินคนิน (Strychnine) 

เกินขนำด เพื่อรักษำโรคปวดประสำทหลำยปีต่อมำแมสได้รับกำรดูแลโดยภรรยำของเขำ ในปี ค.ศ. 

1856 ชำวรัสเซียชื่อ นิโคลำ มำดำโรฟ (Nikolai Madaroff) ได้จัดกำรแข่งขันกำรประพันธ์เพลงกีตำร์

เพื่อกระตุ้นให้เกิดบทเพลงกีตำร์ใหม่ ๆ ขึ้น โดยมีกำรตัดสินกันที่เมืองบรัสเซลล์ (Brussels) และผล

กำรตัดสินได้ให้ แมส ได้รับรำงวัลที่ 1 แต่เขำได้เสียชีวิตก่อนที่เขำจะได้ขึ้นรับรำงวัล ในขณะที่ผู้ได้

รำงวัลที่ 2 คือ นิโคลำส คอสเต้  

  นอกจำกแมสจะใชก้ีตำร์ 6 สำยที่ถูกสร้ำงขึ้นโดย โจฮันน์ จอร์จ สเตำเฟอร์ (Johann 

George Stauffer) ช่ำงท ำกีตำร์ในแบบ เวียนิส (Viennese School) และแมสได้ใช้กีตำร์ 10 สำยที่

ท ำโดย สเชอเซอร์ (Scherzer) ซึ่งเคยเป็นผู้ช่วยของ สเตำเฟอร์ กีตำร์ 10 สำยจะมี 4 สำยเป็นที่เหนือ

จำกตัวของกีตำร์ (floating string) โดยใช้วิธีกำรตั้งเสียงดังนี้ / D / C / B / A / นอกจำกกีตำร์

คลำสสิกแล้ว แมส ยังเล่น Mandolin Cello และ Zither อีกด้วย 

  เพลงของแมส จะมีสัญลักษณ์ ( ^ ) ก ำกับที่โน้ตต่ ำ ซึ่งหมำยถึงกำรใช้นิ้วโป้งมือซ้ำย

กดสำย   ซึ่งปัจจุบันนักกีตำร์คลำสสิกจะไม่นิยมเล่นเช่นนี้ นอกจำกนี้ยังมีรำยละเอียดค ำและ

สัญลักษณ์อื่น ๆ ในบทเพลง เช่น Flag ซึ่งย่อจำก Flageolet ซึ่งหมำยถึงกำรเล่นเสียงฮำร์โมนิค Loco 

หมำยถึง กลับมำเหมือนเดิม ซึ่งบทเพลงของแมส loco มีสองควำมหมำย คือ 1. ไม่ต้องเล่นสูงขึ้นคู่

แปด ซึ่งได้ก ำหนดก่อนหน้ำนี้โดย 8va 2. กลับมำที่ต ำแหน่ง (position) ที่ 1 หรือ 2 H หมำยถึงเล่น

บนสำย B (H ในภำษำเยอรมัน จะหมำยถึง B) จุด ( . ) ไม่ได้หมำยควำมว่ำให้เล่นสั้น ๆ แต่ต้องกำร

ระบุว่ำไม่ให้เล่น Slur4 

 

 

                                                            
4 นลิน โกเมนตระกำร, วรรณกรรมกีตาร ์2 (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.), 10-11. 
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 2.2 ประวัติเพลง 

  เอลิจี เป็นสุดยอดผลงำนชิ้นหนึ่งของแมส เป็นบทเพลงส ำหรับกีตำร์ที่ดีที่สุดบทหนึ่ง

ของยุคโรแมนติก กำรสร้ำงท ำนองในช่วงแรกของท่อนอยู่ในท ำนองที่โศกเศร้ำ แล้วค่อย ๆ พัฒนำ

ควำมสลับซับซ้อนมำกขึ้น ซึ่งด ำเนินท ำนองไปอย่ำงลุ่มลึก เชื่องช้ำในส่วนของเสียงประสำนที่มีควำม

ซับซ้อน บทเพลงฟังแล้วสะเทือนอำรมณ์และจบลงแบบเงียบ ๆ  

 

3. บทเพลงโซนาตินา (Sonatina) บทประพันธ์ของ เฟเดอริโก มอเรโน ตอร์โรบา (Federico 

Moreno Torroba) 

 3.1 ประวัตินักประพันธ์เพลง  

  เฟเดอริโก มอเรโน ตอร์โรบำ (Federico Moreno Torroba) เกิดวันที่ 3 มีนำคม 

ค.ศ. 1891 เมืองแมดริด (Madrid) ตอร์โรบำเริ่มศึกษำดนตรีกับบิดำของเขำที่เป็นนักออร์แกน ตั้งแต่

อำยุยังน้อยหลังจำกที่ตอร์โรบำได้ศึกษำออร์แกน เขำได้เรียนกำรแต่งเพลงกับนักดนตรีท่ำนหนึ่งชื่อเฟ

ลิเป เพดเดรล (Felipe Pedrell) นักดนตรีชำวสเปน ในปี ค.ศ. 1841 จนถึงปี ค.ศ. 1922 และนักแต่ง

เพลง คอนรำโด เดล แคมโป (Conrado del Campo) ในปี ค.ศ. 1878 ถึงปี ค.ศ. 1953  

  ตอร์โรบำมีพรสวรรค์ทำงดนตรีมำกมำยทั้งด้ำนกำรประพันธ์เพลง กำรควบคุมกำร

แสดง และได้ประพันธ์เพลงไว้หลำยประเภท เช่น ซิมโฟนี (Symphony) บทเพลงส ำหรับเครื่องดนตรี 

(Instrumental music) แต่ก็มีบำงบทเพลงที่ไม่ได้รับควำมนิยมเท่ำที่ควร เช่น คำปริโช โรแมนติโค 

(Capricho romantico) และสวีท คำสเทลลำนำ  (Suite castellana) และในปี ค.ศ. 1918 ตอร์โร

บำได้พบกับนักกีตำร์ชื่อดังอย่ำงอังเดร เซโกเวีย  (Andrés Segovia) ซึ่งเซโกเวียได้พูดถึงตอร์โรบำไว้

ว่ำ "นับเป็นครั้งแรกในวงกำรกีตำร์ที่นักประพันธ์ไม่ใช่นักกีตำร์คลำสสิก แต่แต่งเพลงกีตำร์ให้กับกีตำร์

คลำสสิก เขำคือตอร์โรบำ” ตอร์โรบำได้รับค ำแนะน ำจำกเซโกเวียที่ขอให้เขำแต่งเพลงให้กีตำร์ เพียง

ไม่นำนตอร์โรบำได้แต่งเพลงสั้น ๆ “Dance in E Major”  ให้กับเซโกเวีย ถึงแม้ว่ำตอร์โรบำจะมี

ควำมรู้ไม่มำกเกี่ยวกับเทคนิคอันซับซ้อนของกีตำร์คลำสสิก แต่ตอร์โรบำก็เข้ำถึงควำมเป็นกีตำร์

คลำสสิกได้อย่ำงดี 

ตอร์โรบำได้สร้ำงผลงำนขึ้นมำ 8 แนวเพลง อำทิ เพลงเต้นร ำ เพลงอิมเพรสชันนิส เพลงโซนำตำ เพลง

โซนำตินำ เพลงสวีท และคอนแชร์โตส ำหรับกีตำร์ 4 ตัว ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตอร์โรบำกับเซโกเวีย

ท ำให้บทเพลงตอร์โรบำมีชื่อเสียง และเป็นที่นิยมตั้งแต่เซโกเวียได้บันทึกเสียงบทเพลงโซนำตินำใน

ท่อนแรกของบทเพลง (Allegretto) 
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  ผลงำนซำซูเอลำชิ้นแรกของเขำเขียนเมื่อปี ค.ศ. 1921 แต่งำนที่โดดเด่นและประสบ

ควำมส ำเร็จมำก คือ ลำ เมโซเนรำ เดอ ทอเดซิลลำส (La mesonera de Tordesillas) ปี ค.ศ. 1925   

ลำ มำเชเรนำ (La marchenera) (The Girl from Marchena) ปี ค.ศ.1928 และลุยซำ เฟอร์นันดำ 

(Luisa Fernanda) ปี ค.ศ. 1932 ตำมล ำดับ  

  หลังจำกสิ้นสุดสงครำมกลำงเมืองในสเปนในปี ค.ศ. 1939 ตอร์โรบำยังคงเป็นบุคคล

ส ำคัญทำงดนตรีของประเทศสเปน ในปี ค.ศ. 1946 ตอร์โรบำได้จัดตั้งบริษัทซำซูเอลำ และได้ออก

เดินทำงท่องเที่ยวไปในที่ต่ำง ๆ ต่อมำในปี ค.ศ. 1957 ได้แต่งอุปรำกรเรื่อง มำเรีย แมนูเอลำ (Maria 

Manuela) ซึ่งเป็นอุปรำกรที่มีชื่อเสียงที่สุดในทศวรรษนั้น ในช่วงหลังสงครำมตอร์โรบำได้เขียนบัลเลต์ 

(ballet) (หรือระบ ำปลำยเท้ำ) ทั้งหมด 9 เพลง บทเพลงประสำนเสียง และ บทเพลงส ำหรับวงออร์

เคสตรำ เปียโนคอน-แชร์โต บทเพลงส ำหรับเดี่ยวเปียโน และผลงำนอื่น ๆ อีกมำกมำย รวมไปถึง 

ผลงำนเพลง กีตำร์คลำสสิก และได้สร้ำงผลงำนเพลงขึ้นมำกมำยจนกระทั่งเขำเสียชีวิตเมื่ออำยุได้ 91 

ปี5  

 3.2 ประวัติเพลง 

  โซนำตินำบทนี้ที่แต่งขึ้นในปี ค.ศ. 1965 โดย ตอร์โรบำ แบ่งเป็น 3 ท่อน คือ ท่อน

เร็ว ช้ำ เร็ว ท่อนแรก อัลเลเกร็ตโต (Allegretto) อยู่ในบันไดเสียง A เมเจอร์ ท่อนสอง อันดันเต 

(Andante) มีกำรย้ำยบันไดเสียงไปอยู่ในคีย์ D เมเจอร์ ท่อนที่สำม อัลเลโกร (Allegro) กลับมำบันได

เสียง A เมเจอร์ เริ่มต้นเพลงด้วยแฟนแฟร์ (Fanfare) เป็นท่วงท ำนองที่มีสนุกสนำนผู้แต่งใช้เทคนิค

กำรแต่งที่เรียกว่ำ  ออคไซคลิซิซึม (Ocyclicism) คือกำรใช้น ำท ำนองหลักกลับมำใช้อย่ำงต่อเนื่อง บท

เพลงนี้ได้รับอิทธิพลของเพลงโฟล์ค (folk song) ดนตรีของตอร์โรบำเป็นดนตรีพื้นบ้ำนที่มีกลิ่นอำย

ของขนบธรรมเนียมประเพณีของสเปน6  

 

 

 

                                                            

 5 ชัยรัชต์ พรอ ำนวย. “เอกสำรประกอบกำรแสดงเดี่ยวกีตำร์ระดับบัณฑิตศึกษำ.” 

(วิทยำนิพนธ์ปริญญำมหำบัณฑิต สำขำดนตรีปฏิบัติ บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยมหิดล, 2553) 16. 

 6 เรื่องเดียวกัน, 18.  
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4. บทเพลง นอคเทอร์เนิล โอปุส 70 (Nocturnal Op 70) บทประพันธ์ของ เบนจามิน บริทเทน 

(Benjamin Britten) 

 4.1 ประวัตินักประพันธ์เพลง 

  เบนจำมิน บริทเทน (Benjamin Britten) เกิดที่เมือง โรเวอส์ซอฟท (Lowestoft) 

ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกำยน ค.ศ. 1913 และเสียชีวิตที่ เอำเดเบิร์ก (Aldeburgh) 

ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม ค.ศ. 1976 บริทเทนเป็นทั้งนักแต่งเพลง วำทยกร และนักเปียโน 

เบนจำมิน บริทเทน และไมเคิล ทริบเปิล (Michael Tippett) เป็นหนึ่งในคีตกวีหลำยคนที่มีอิทธิพล

เป็นอย่ำงมำกต่องำนศิลปะของประเทศอังกฤษในศตวรรษที่ 20 บริทเทนได้รับกำรยกย่องว่ำเป็นคีต

กวีที่เผยแพร่งำนดนตรีในระดับประเทศในวงกว้ำง เขำท ำงำนด้วยควำมมุ่งมั่นที่จะสร้ำงบทบำทของ

นักแต่งเพลงให้ขึ้นไปในระดับนำนำชำติ ซึ่งในชีวิตของเขำได้มีกำรจัดงำนที่เกี่ยวกับกำรแต่งเพลง 

  งำนของบริทเทนได้รับกำรสนับสนุนจำก วอห์น วิลเลียมส์ (Vaughan Williams)   

โดยวิเลียมส์รู้สึกถึงดนตรีที่มีควำมโดดเด่นในงำนเพลงของบริทเทน และวิเลียมส์ได้คำดหวังว่ำ  บริ

ทเทนจะฟื้นฟูโอเปร่ำของอังกฤษ บริทเทนได้ประสบควำมส ำเร็จจำกอุปรำกรเรื่อง ปีเตอร์ กริม 

(Peter Grimes) ในปี ค.ศ. 1945 เพื่อให้แน่ใจว่ำงำนเพลงของบริทเทนมีศักยภำพอย่ำงต่อเนื่อง จึงมี

กำรขยำยละครดนตรีมุ่งเน้นให้มีกำรแสดงโดยให้เยำวชนได้สัมผัสงำนประเภทนี้ แสดงออกถึงในควำม

พยำยำมที่จะเพิ่มพูนควำมรู้ด้ำนดนตรีในระดับนำนำชำติ และกำรยอมรับในฐำนะนักแต่งเพลงที่ถูก

ปฏิเสธอุดมกำรณ์สมัยของกำรวิวัฒนำกำรไปสู่ควำมสับสน  

  บริทเทนได้พัฒนำกำรใช้ภำษำวรรณยุกต์ที่โดดเด่น เหตุผลนี้ที่ท ำให้เขำก้ำวจำกนัก

ประพันธ์เพลงมือสมัครเล่นมำสู่ระดับอำชีพ บริทเทนรักกำรท ำงำนของเขำ และเพลิดเพลินไปกับกำร

ฟังผลงำนเพลงของเขำเอง เหนือสิ่งอื่นใดเขำตื้นตันใจกับผลงำนของเขำถึงแม้เขำจะมีควำมสุขกับงำน

ของเขำแต่มันก็ยังแผงไปด้วยควำมกังวลที่ซ่อนอยู่ในใจของเขำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง บริทเทนเป็นผู้ที่มี

ควำมรักในแบบชำยรักชำย ซึ่งท ำให้ประชำชนบำงส่วนก็ปฏิเสธในตัวของบริทเทนอย่ำงรุ่นแรง แต่บ

ริทเทนก็สยบควำมคิดของเขำโดยกำรให้ควำมรัก และควำมเชื่อมั่นต่อตัวเองต่อบุคคลที่เขำรั ก
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นอกจำกนี้บริทเทนยังคงกำรศึกษำ และบูรณำกำรควำมคิดประเพณีวัฒนธรรมใหม่ ดนตรีตะวันออก 

ซึ่งเขำน ำดนตรีตะวันตกมำผสมกับดนตรีตะวันออกจึงเกิดมำเป็นแนวเพลงของเขำเอง7  

 4.2 ประวัติเพลง 

  บทเพลง นอคเทอร์เนิล โอปุส 70 (Nocturnal Op 70) ของเบนจำมิน บริทเทน 

(Benjamin Britten) ได้รับแรงบัลดำลใจมำจำกบทเพลง คัม เฮฟวี สลีพ (Come heavy sleep) ของ 

จอห์น เดำว์แลนด์ (John Dowland) โดยเป็นบทเพลงเพลงที่มีควำมส ำคัญบทหนึ่งของ บริทเทน โดย

ท ำมำในรูปแบบของ กำรแปร (Variation) แต่ละท่อนจะมีเทคนิคที่แตกต่ำงกันไป ทั้งด้ำนอำรมณ์ของ

บทเพลง และเทคนิคในกำรปฏิบัติ ซึ่งได้ประพันธ์บทเพลงนี้ขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1964 ให้ส ำหรับกีตำร์

คลำสสิกบทเพลงนี้มีวิธีกำรเล่นที่ท ำให้เกิดเสียง และจังหวะที่แปลกแตกต่ำงออกไปแต่อย่ำงไรก็ดี

โครงสร้ำงของบทเพลงมีควำมซับซ้อน  

 4.3 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบทเพลง 

  จอห์น เดำว์แลนด์ (John Dowland) ค.ศ. 1563 ถึง 1626 เกิดที่เมืองลอนดอน 

(London) ประเทศอังกฤษ เมื่อ ค.ศ. 1563 และเสียชีวิตเมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ ค.ศ. 1626 จอห์น 

เดำว์แลนด์นักลูท นักร้องและนักแต่งเพลงชำวอังกฤษท ำงำนกับ เซอร์ เฮนรี่ คอปแฮม (Sir Henry 

Cobham) ในปี ค.ศ. 1594 เขำได้สมัครเป็นนักลูทประจ ำรำชส ำนักของอลิซำเบธ แต่เขำถูกปฎิเสธ 

ท ำให้เขำรู้สึกเสียใจมำก จึงตัดสินใจออกเดินทำงไปต่ำงประเทศในปี ค.ศ. 1597 เขำตีพิมพ์หนังสือ 

First Book of Song ในลอนดอน มีเพลงประเภท Lute Song และโน้ตแบบแทบบลำเจอร์ หนังสือ

เล่มนี้ได้รับกำรตีพิมพ์อย่ำงน้อย 4 ครั้งในช่วงที่เขำมีชีวิตอยู ่

  ในปี ค.ศ. 1598 เขำท ำงำนให้กับกษัตริย์คริสเตียนที่ 4 (Christian IV) แห่งเดนมำร์ก

ในปี 1600 เขำตีพิมพ์หนังสือ Second Book of Songs ในปี ค.ศ. 1603 เขำตีพิมพ์หนังสือ Third 

Book of Songs และ Fourth Book of Songs ในปี ค.ศ. 1606 เขำกลับมำที่อังกฤษในปี ค.ศ. 1612 

เขำเป็นนักลูทประจ ำรำชส ำนักแห่งพระเจ้ำชำร์ลส์ที่ 1 แห่งอังกฤษ เขำยังเป็นนักดนตรีให้กับพระ

เจ้ำคริสเตียนที่ 4 แห่งเดนมำร์ค ดำวแลนด์นับเป็นบุคคลส ำคัญในยุคทอง (The Golden Age) 

                                                            

 7 Alcaraz, Roberto., “Benjamin Britten’s Nocturnal, Op.70 for Guitar: A 

Novel Approach to program music and variation structure.” (D.M.A. In the Graduate 

College The Universtity of Arizona, 2001), 11. 
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ของลูทในอังกฤษ ซึ่งในช่วงปี ค.ศ. 1580 ถึง 1610 ระบบแทบบลำเจอร์ที่ดำวน์แลนด์เขียนเป็นแบบ

ฝรั่งเศส คือใช้ตัวอกัษรแทนช่องต่ำง ๆ 8 

  ผลงำนที่ บริทเทนได้รับแรงบันดำลใจจำกบทเพลง Come Heavy Sleep ที่ได้รับ

กำรตีพิมพ์หนังสือเล่มแรกที่รวบรวมเพลงของเขำไว้ในปี ค.ศ. 1597 โดยผลงำนชิ้นนี้ประกอบไปด้วย

บทเพลง 21 บท โดยมีเพลงที่ใช้ส ำหรับลูท หรือลูทกับเพลงร้องหรือเครื่องอื่น ๆ และแบบเพลงร้องสี่

แนว (four-part) ในงำนชุดแรกของเดำว์แลนด์จะเขียนเนื้อหำที่เกี่ยวกับควำมรู้สึก หรือจิตใจ ส่วน

งำนในชุดที่สอง สำม สี่ นั้นจะเขียนออกแนวปรัชญำแสดงถึงอำรมณ์โศกเศร้ำมำกว่ำชุดแรก และงำน

ของเดำว์แลนด์มักจะใช้ในรำชส ำนัก ถึงกระนั้นมีเพียงไม่กี่เพลงของเดำว์แลนด์ที่สื่อควำมเศร้ำโศกของ

เขำ บทเพลงในผลงำนชุดที่หนึ่งนี้ใช้หลักกำรประพันธ์แบบเพลงร้อง ซึ่งประกอบไปด้วยบทเพลงต่ำง 

ๆ ดังนี ้

 1. Unquiet thoughts 

 2. Who ever thinks or hopes of love for love 

 3. My thoughts are wing’d with hopes 

 4. If my complaints could passions move 

 5. Can she excuse my wrongs with virtue’s cloak 

 6. Now, O now I needs must part 

 7. Dear, if you change I’ll never choose again 

 8. Burst forth my tears 

 9. Go crystal tears 

 10. Think’st thou then by thy faining 

 11. Come away, come sweet love 

 12. Rest awhile you cruel cares 

 13. Sleep wayward thoughts 

 14. All ye whom love or fortune hath betrayed 

 15. Wilt thou unkind thus reave me of my heart 

 16. Would my conceit that first enforst my woe 

 17. Come again: sweet love doth now invite 

                                                            

 8 Ibid., 56. 
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 18. His golden locks time hath to silver turned 

 19. Awake, sweet love thou art returned 

 20. Come, heavy sleep 

 21. Away with these self-loving lads 

 

 4.4 บทเพลง คัม เฮฟวี สลีพ (Come heavy sleep) 

  บทเพลง คัม เฮฟวี สลีพ (Come heavy sleep) ของ จอห์น เดำว์แลนด์ (John 

Dowland) เป็นบทเพลงในล ำดับที่ 20 จำกหนังสือโน้ตเพลงเล่มแรกของ จอห์น เดำว์แลนด์ ที่ตีพิมพ์

ขึ้นในปี ค.ศ. 1597 ซึ่งเป็นชุดเพลงที่ดีที่สุด จอห์น เดำว์แลนด์ และเป็นตัวอย่ำงของชุดเพลงที่ส ำคัญ

ต่อนักประพันธ ์
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บทที ่3 
 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นกับบทเพลง และแก้ไขปัญหาใน
การฝึกซ้อมบทเพลงของกีตาร์คลาสสิกที่น ามาวิจัยโดยมีรายละเอียดขั้นตอนในการศึกษาดังนี้ 
 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย  

การศึกษาองค์ความรู้แบ่งออกเป็นสองล าดับดังนี้  
1.1 การคัดเลือกบทเพลงส าหรับการแสดงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิก ผู้วิจัยได้เลือกบทเพลงที่

น ามาวิจัยในครั้งนี้ โดยเลือกบทเพลงที่มีรูปแบบ วิธีการบรรเลง ทั้งทางเทคนิค และการตีความบท
เพลงที่แตกต่างกันไว้ 4 บทเพลง ได้แก่  

 1.1.1 บทเพลง แวริเอชัน ออน เด คามา โอ ซีล ฟรอม รอสสินี โอเตโล โอปุส 101 
(Variations on Deh calma, o ciel from Rossini’s Otello Op.101) บทประพันธ์ของ เมาโร จู-
เลียน ี (Mauro Giuliani ) มีการแปรท านองทั้งหมด 4 ตอน 

 1.1.2 บทเพลง เอลิจี (Elegie) บทประพันธ์ของ โยฮันน์ กัสปาร์ แมส (Johann 
Kaspar Mertz) 

 1.1.3 บทเพลงโซนาตินา (Sonatina) บทประพันธ์ของ เฟเดอริโก มอเรโน ตอร์โร
บา (Federico Moreno Torroba) แบ่งเป็น 3 ท่อน 

 1.1.4 บทเพลง นอคเทอร์เนิล โอปุส 70 (Nocturnal Op.70) บทประพันธ์ของ เบน
จามิน บริทเทน (Benjamin Britten) แบ่งเป็น 8 การแปร พร้อมกับเพลงต้นฉบับ 
 1.2 การศึกษาข้อมูลของบทเพลง และการฝึกซ้อม  
  1.2.1 ศึกษาประวัติความเป็นมาของบทเพลง 
  1.2.2 วิเคราะห์สังคีตลักษณ์ของบทเพลง 
  1.2.3 ฝึกซ้อมบทเพลงเพ่ือหาปัญหาที่เกิดขึ้นในบทเพลง 
  1.2.4 ศึกษาค้นคว้าวิธีการแก้ไขปัญหาเพ่ือปรับปรุงการเล่นของบทเพลง 
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ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ 
2.1 คุณสมบัติในการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญมีดังนี้ 

 2.1.1 คุณวุฒิการศึกษาขั้นต่ าระดับปริญญาโท สาขาการแสดงดนตรี 
 2.1.2 เป็นอาจารย์ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาไม่ต่ ากว่า 5 ปี 

2.2 โดยผู้เชี่ยวชาญที่ให้สัมภาษณ์มีรายช่ือดังนี้  
 2.2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกราช เจริญนิตย์ อาจารย์ผู้สอนกีตาร์คลาสสิก 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 2.2.2 อาจารย์ พงษ์พัฒน์ พงษ์ประดิษฐ์ อาจารย์ผู้สอนกีตาร์คลาสสิก มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
 2.2.3 อาจารย์ วรกานต์ แสงสมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญทางการสอนวิชากีตาร์คลาสสิกประจ า

โรงเรียนดนตรียามาฮ่า และอาจารย์ผู้สอนกีตาร์คลาสสิก มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

ขั้นตอนที่ 3 การสร้างเครื่องมือวิจัย 
3.1 ข้อมูลในการฝึกซ้อม 

 
3.2 รวบรวมปัญหาและการแก้ไขปัญหาที่พบในบทเพลง  
 จากการฝึกซ้อมผู้วิจัยได้พบปัญหาทั้งหมด 8 ข้อดังนี้  
 1. ปัญหาการเล่นเครื่องหมายเช่ือมเสียง 
 2. ปัญหาของการดีดกระจายคอร์ด ของมือขวา  
 3. ปัญหาเกิดจากทางนิ้วต้นฉบับ 

ตารางการฝึกซ้อมบทเพลง 

ชื่อเพลง กันยายน 
2559 

ตุลาคม 
2559 

พฤศจิกายน 
2559 

ธันวาคม 
2559 

Variations on Deh calma, o ciel from 
Rossini’s Otello Op.101 by Mauro Giuliani 

    

Elegie by  Johann Kaspar Mertz     
Sonatina by Federico Moreno Torroba     
Nocturnal Op.70 by  Benjamin Britten     
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 4. ปัญหาของการเคลื่อนที่นิว้มือซ้ายที่ท าให้เกิดความไม่ต่อเนื่อง 
 5. ปัญหาการค้างเสียงคอร์ด 
 6. ปัญหาในการดีดอุดสาย 
 7. ปัญหาของการเล่นส่วนโน้ตแบบ เฮมิโอลา (hemiola) 
 8. ปัญหาของการดีดเทคนิคฮาร์โมนิกส์ (harmonic) 
3.3 แบบประเมินวิธีการแก้ไขปัญหา 
 หลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้สรุปปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาในการฝึกซ้อม 

ผู้วิจัยได้น าข้อมูลวิธีการแก้ไขปัญหาให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง และรับค าแนะน าเพิ่มเติม โดย
ใช้แบบประเมินในการตรวจสอบ ผู้วิจัยได้แบ่งระดับของการประเมินไว้ 3 ระดับ ดังนี้  

  ระดับการประเมิน 3 หมายถึง ดีมาก สามารถน าไปใช้ได้ 
  ระดับการประเมิน 2 หมายถึง ดี สามารถน าไปใช้ได้ แต่มีวิธีอื่น 
  ระดับการประเมิน 1 หมายถึง ไม่ดี ไม่สามารถน าไปใช้ได้ 
 

ขั้นตอนที่ 4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
งานวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากการฝึกซ้อม ศึกษาวิธีการ

แก้ไขจากต ารา เอกสารเกี่ยวข้อง และรับการประเมินจากผู้เช่ียวชาญโดยมีขั้นตอนดังนี้ 
1. ฝึกซ้อมบทเพลง และวิธีการแก้ไขจากต ารา เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเล่นกีตาร์คลาสสิก 

เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการซ้อม 
2. น าผลการวิจัยในการแก้ไขปญัหาให้กับผู้เชี่ยวชาญประเมิน และแนะน าเพ่ิมเติม 
 

ขั้นตอนที ่5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลควบคู่กับการฝึกซ้อมเพื่อเก็บข้อมูล พร้อมทั้งจด

บันทึกรายละเอียด และท าการวิเคราะห์หาข้อแก้ไขในการฝึกซ้อม ผู้วิจัยได้น าปัญหาที่เกิดขึ้นมาแยก
ออกมาเป็น 8 หัวข้อ และวิธีการแก้ไขทั้ง 8 ข้อให้กับผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง 

 
ขั้นตอนที ่6 สรุปผลงานวิจัย และน าเสนอข้อมูลงานวิจยั 

สรุปผลงานวิจัย และข้อเสนอแนะการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ และน าเสนอเป็นรูปเล่ม
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ ์
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บทที ่4 
 

วิเคราะห์โครงสร้างบทเพลง 
 

1. บทเพลง วาริเอชั่น ออน เด คามา โอ ซีล ฟรอม รอสสินี โอเตโล โอปุส 101 (Variations on 
Deh calma, o ciel from Rossini’s Otello Op.101) บทประพันธ์โดย เมาโร จูเลียนี  (Mauro 
Giuliani) 

บทเพลง วาริเอชั่น ออน เด คามา โอ ซีล ฟรอม รอสสินี โอเตโล โอปุส 101 จัดเป็นบท

เพลงที่ใช้หลักการประพันธ์แบบสังคีตลักษณ์ ท านองหลักและการแปร1 (Theme and variation) 

ลักษณะการประพันธ์เช่นนี้เป็นการน าท านองของท่อนเพลงมาท าการแปร ประกอบไปด้วยท านอง
หลัก และท านองการแปร การแปรเป็นการปรับเปลี่ยนท านองหลักที่มีอยู่ให้เกิดความหลากหลาย 
คล้ายการพัฒนา ซึ่งการปรับเปลี่ยนสามารถท าได้หลายแบบ เช่น ท านอง ลักษณะจังหวะ เสียง
ประสาน กุญแจเสียง โมด สีสันเสียง ความเข้มเสียง เนื้อดนตรี อัตราจังหวะ และความเร็ว เป็นต้น ใน
บทเพลงนี้ได้ใช้หลักการพัฒนาทางด้านของเทคนิคของการปฏิบัติของเครื่องดนตรี โดยบทเพลงนี้เป็น
ออกเป็นท านอง และการแปรทั้งหมด 4 ท่อน 

1.1 ท านองหลัก (Theme) 
  เป็นท่อนน าของบทเพลง อยู่ในบันไดเสียง A เมเจอร์ แบ่งได้เป็นสองส่วน คือท่อน A 
ห้องที่ 1 ถึง 8 ท่อน B ห้องที่ 9 ถึง 12 แล้วจึงกลับมาท่อน A อีกรอบในห้องที่ 13 ถึง 18 จบด้วย 
Perfect authentic cadence 

1.2 การแปรที่ 1 (Variation 1) 
 ได้น าท านองหลักมาพัฒนาทางด้านของเทคนิคมือขวา โดยคงรูปแบบคอร์ดใน

ท านองหลักเอาไว้ ซึ่งท่อนนี้อยู่ในบันไดเสียง A เมเจอร์ แบ่งเป็นสองส่วน ท่อน A ห้องที่ 1 ถึง 8 ท่อน 
B ห้องที่ 9 ถึง 12 แล้วจึงกลับมาท่อน A ห้องที่ 13 ถึง 18 จบด้วย Perfect authentic cadence 

                                                 
1 ณัชชา พันธ์ุเจริญ, สังคีตลักษณ์ และการวิเคราะห ์(กรุงเทพฯ: เกศกะรัต, 2553), 

153-154.   
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1.3 การแปรที ่2 (Variation 2) 
  มีการเปลี่ยนแปลงแนวท านองหลักเล็กน้อย แต่ยังคงรูปแบบของคอร์ดตามท านอง
หลัก โดยอยู่ในบันไดเสียง A เมเจอร ์แบ่งเป็นสองส่วน ท่อน A ห้องที่ 1 ถึง 8 ท่อน B ห้องที่ 9 ถึง 12 
แล้วจึงกลับมาท่อน A ห้องที่ 13 ถึง 20 

1.4 การแปรที่ 3 (Variation 3) 
  ยังรูปแบบของคอร์ดตามท านองหลัก สิ่งที่พัฒนาขึ้นคือท านองที่เพิ่มเข้ามาใหม่เพื่อ
การเล่นที่ยากขึ้น โดยอยู่ในบันไดเสียง A เมเจอร์ แบ่งท่อนดังนี้ ท่อน A ห้องที่ 1 ถึง 8 ท่อน B ห้องที่ 
9 ถึง 12 แล้วจึงกลับมาท่อน A แต่การกลับมาของท่อน A ห้องที่ 13 ถึง 18 นอกจากนี้ยังแนวท านอง
ใหม่เพิ่มมาซึ่งแตกต่างจากการแปรที่ 1 และ2 มีการย้ าคอร์ด V แล้วจึงส่งไปยัง คาเดนซา (cadenza)  

1.5 การแปรที่ 4 (Variation 4) 
 ท่อนสุดท้ายน้ีแนวท านองได้มีการเปลี่ยนแปลง และมีท านองใหม่เพิ่มขึ้นมา แต่ยังคง

รูปคอร์ดของท านองหลักไว้ โดยอยู่ในบันไดเสียง A เมเจอร ์แบ่งท่อนดังนี ้ท่อน A ห้องที่ 1 ถึง 8 ท่อน 
B ห้องที่ 9 ถึง 17 มีท่อนเชื่อมสั้น ๆ เพียงสองห้อง จากห้องที่ 18 ถึง 19 เพื่อกลับเข้าท่อน A ในห้อง
ที่ 20 ถึง 26  
  ในห้องที่ 27 ถึง 30 มีการย้ าในแนวเสียงต่ า โน้ต A สาย 5 โน้ตเสียงค้าง (pedal 
tone) เพื่อส่งไปยังท านองใหม่ที่เกิดขึ้น ผู้วิจัยให้ไว้เป็นท่อน C ห้องที่ 31 ถึง 34 ในท่อน C นี้มีการ
พัฒนาทางเทคนิคการปฏิบัติของผู้เล่น แต่ยังคงรูปแบบคอร์ดของท านองหลักเอาไว้ ต่อมาในห้องที่ 
35 ถึง 38 เป็นท่อนเชื่อมเพื่อส่งกลับมาท่อน C อีกครั้ง ในห้องที่ 39 ถึง 42 ต่อมาในห้องที่ 43 ถึง 46 
เป็นท่อนเชื่อมส่งไปยังท่อนจบ (Coda) ในห้องที ่47 ถึง 57  
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1.6 สรุป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ภาพที่ 1 สรุปสังคีตลักษณ์บทเพลงวาริเอชัน ออน เด คามา โอ ซีล ฟรอม รอสสิน ีโอเตโล โอปุส 101 
 
2. บทเพลง เอลิจี (Elegie) บทประพันธ์โดย โยฮันน์ กัสปาร์ แมส (Johann Kaspar Mertz)   

2.1 ท่อนที่ 1 Largo  
  ในท่อนนี้เป็นท่อนน าของบทเพลง เริ่มขึ้นมาด้วยอัตราจังหวะที่ช้าอยู่ในบันไดเสียง A 
ไมเนอร ์แบ่งออกเป็น 2 ท่อน 

Theme 
   A  B  A’ 
บันไดเสียง A เมเจอร ์ (1 – 8)   (9 – 12)  (13 – 18) 
Variation 1 
   A  B  A’ 
บันไดเสียง A เมเจอร ์ (1 – 8)   (9 – 12)  (13 – 18) 
Variation 2 

A  B  A’ 
บันไดเสียง A เมเจอร ์ (1 – 8)   (9 – 12)  (13 – 20) 
Variation 3 

A  B  A’ 
บันไดเสียง A เมเจอร ์ (1 – 8)   (9 – 12)  (13 – 28) 
   Bridge  Cadenza 
   (19 – 20) (21) 
Variation 4 

A  B  A’  Bridge  
บันไดเสียง A เมเจอร ์ (1 – 8)   (9 – 17)  (20 – 26) (27 – 30) 
   C  Bridge  C’  Bridge          
   (31 – 34) (35 – 38)  (39 – 42)  (43 – 46)      
   Coda 
   (47 – 57) 
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 ท่อน A ห้องที่ 1 ถึง 12 ก่อนจะเข้าท านองหลักมีบทน ามา 4 ห้อง แล้วจึงมีท านอง
หลักของท่อน A เริ่มเข้ามาในห้องที่ 5 และในห้องที่ 12 เพลงจะค่อย ๆ เบาลงเป็นสัญญาณของการ
ส่งไปยังท่อน B 

 ท่อน B ห้องที่ 13 ถึง 18 มีแนวท านองใหม่เกิดขึ้นในแนวท านองเสียงสูง โดยเล่นคู่
มากับแนวคอร์ด ซึ่งแนวคอร์ดใช้วิธีการเล่นแบบอาร์เปโจ หรือโน้ตแยก  (arpeggio) ในห้องที่ 17 มี
การซ้ าคอร์ด A ไมเนอร์ เพื่อส่งไปยังห้องที่ 18 ซึ่งจะเล่นด้วยความเร็ว ห้องที่ 19 ถึง 22 Coda มีการ
ย้ าคอร์ด I กับคอร์ด V จนจบท่อนแล้วจึงส่งไปยังท่อนต่อไป 

2.2 ท่อนที่ 2 Andante con espressione  
 ท่อน A  อยู่ในบันไดเสียง A ไมเนอร์ ห้องที่ 1 ถึง 16 ที่เป็นท านองหลักของบทเพลง

ซึ่งจะมีท านองย้อนกลับมา ในห้องที่ 16 เป็นท่อนเช่ือมที่มีการย้ าคอร์ด I และในแนวท านองเสียงต่ าได้
ใช้โน้ตโครมาติกเปลี่ยนบันไดเสียง เพื่อส่งไปยังท่อน B 

 ท่อน B อยู่ในบันไดเสียง E เมเจอร์ ซึ่งเป็นคอร์ด V ของบันไดเสียง A ไมเนอร์ที่เป็น  
บันไดเสียงเริ่มต้นของบทเพลง ห้องที่ 18 ถึง 25 ในท่อนนี้จะใช้คอร์ด E เมเจอร์ทั้งท่อน มีเพียงแนว
ท านองเสียงสูงที่เคลื่อนที่ ในห้องที ่25 จะย้ าคอร์ด E เมเจอร ์แล้วจึงส่งไปท่อน A อีกครั้ง 

 ท่อน A ห้องที่ 26 ถึง 39 อยู่ในบันไดเสียง A ไมเนอร์ในการกลับมาของท่อน A ครั้ง
น้ี ไม่ได้กลับมาเหมือนรอบแรกทั้งหมด มีการเปลี่ยนแปลงแนวเสียงประสานเพียงเล็กน้อย แต่ยังคง
รูปแบบคอร์ดเดิมเอาไว้ ในห้องที่ 39 ใช้วิธีการคล้ายกับท่อน A ในการเปลี่ยนบันไดเสียงเพื่อส่งไปยัง
ท่อนต่อไป 

2.3 ท่อน Coda  
 เป็นท่อนจบของบทเพลง ห้องที่ 40 ถึง 47 ในท่อนนี้จะย้ าเพียงคอร์ด I    และคอร์ด 

V ซ้ า ๆ โดยระดับเสียงที่ค่อย ๆ เบาลง 
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2.4 สรุป 
  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2 สรุปสังคีตลักษณ์บทเพลง เอลิจ ี
 

3. บทเพลงโซนาตินา (Sonatina) บทประพันธ์ของ เฟเดอริโก มอเรโน ตอร์โรบา (Federico 
Moreno Torroba) 

บทเพลง โซนาตินา ของตอร์โรบา เป็นการย่อส่วนสังคีตลักษณ์โซนาตาโดยตัดส่วนที่เป็น
ตอนพัฒนาออก โดยใช้เพียงตอนน าเสนอ และตอนย้อนความอาจเชื่อมด้วยช่วงเชื่อมเพียงไม่กี่ห้อง 
หรืออาจไม่มีเลย สังคีตลักษณ์โซนาตินานอกจากจะเป็นสังคีตลักษณ์แบบหนึ่งแล้ว ยังเป็นประเภท
หนึ่งของบทเพลง บทเพลงประเภทโซนาตินาเป็นเพลงเดี่ยวเครื่องดนตรี ประกอบด้วย 3 ถึง 4 ท่อน

เช่นเดียวกับบทเพลงประเภทโซนาตา2 

ในบทเพลงน้ีจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ตอนคือ ท่อนที่ 1 Allegretto ท่อนที่ 2 Andante 
ท่อนที่ 3 Allegro  

 
                                                 

2 เรื่องเดียวกัน, 148. 

 ท่อนที ่1 Largo 

         A 
 บันไดเสียง A ไมเนอร ์ (1 – 12 ) 
         B     Coda 
 บันไดเสียง E เมเจอร ์ (13 – 18 ) (19 – 22 ) 
 ท่อนที ่2 Andante con espressione 
                 A  
 บันไดเสียง A เมเจอร ์ (1 – 16) 
                  B 
 บันไดเสียง E เมเจอร ์ (17 – 25) 
                  A’ 
 บันไดเสียง A ไมเนอร ์ (26 – 39) 
                Coda 
    (40 – 47) 
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3.1 ท่อนที่ 1 Allegretto  
  Exposition 

 ท่อน A ห้องที่ 1 ถึง 16 อยู่ในบันไดเสียง A เมเจอร์ ซึ่งเป็นท่อนที่น าเสนอท านอง
หลักของบทเพลง โดยหน่วยย่อยเอก (motive) ของเพลงจะย้อนกลับมาเสมอ  

 ท่อน B ห้องที่ 17 ถึง 30 อยู่ในบันไดเสียง E เมเจอร์ ซึ่งเป็น Dominant ของ      
บันไดเสียง A เมเจอร ์
  Development 

 ห้องที่ 32 ถึง 59 อยู่ในบันไดเสียง A ไมเนอร์ โดยใช้คอร์ด E เมเจอร์ในการเปลี่ยน
บันไดเสียง ซึ่งเป็นคอร์ดร่วมของบันไดเสียง A เมเจอร์  
  Recapitulation 

 ท่อน A ห้องที่ 60 ถึง 76 อยู่ในบันไดเสียง A เมเจอร์  ซึ่งในช่วงนี้เหมือนท่อน A 
ของท่อน Exposition 

 ท่อน B ห้องที่ 77 ถึง 89 มีการความแตกต่างจากท่อน B ใน Exposition โดยอยู่ใน
บันไดเสียงเริ่มต้น (A เมเจอร์) แต่ยังคงจังหวะแบบเดิมเอาไว ้ 

 ท่อน Coda  ห้องที่ 89 ถึง 100 อยู่ในบันไดเสียง A เมเจอร์ ท่อนนี้เป็นท่อนจบของ
ท่อนที่ 1 โดยหน่วยท านองย่อยเอกจะมาซ้ า ๆ และจบด้วยคอร์ด A เมเจอร ์ 

3.2 ท่อนที่ 2 Andante  
  ท่อน A ห้องที่ 1 ถึง 8 อยู่ในบันไดเสียง D เมเจอร์ เป็นส่วนน าของท่อนที่ 2 มี
ลักษณะของการประพันธ์แบบ 4 bars phrase  
  ท่อน B ห้องที่ 9 ถึง 19 อยู่ในบันไดเสียง D เมเจอร์ ในช่วงนี้ท านองจะใช้ลักษณะซี
เควนซ์และในห้องที่ 19 มีการเล่นโน้ตย้ าๆเพื่อส่งไปยังท่อน A’  
  ท่อน A’ ห้องที่ 20 ถึง 36 อยู่ในบันไดเสียง D เมเจอร์ การกลับมาอีกครั้งของท่อน 
A ในท่อนนี้มีลักษณะการแบ่งวรรคตอนแบบท่อน A คือ 4 ห้องต่อหนึ่งประโยค และจบด้วยคอร์ด D 
เมเจอร ์

3.3 ท่อนที่ 3 Allegro  
  Exposition 
  ท่อน A ห้องที่ 1 ถึง 49 อยู่ในบันไดเสียง A เมเจอร์ โดยมีหน่วยท านองย่อยเอก มา
ให้เห็นอย่างเด่นชัด ในห้องที่ 50 ถึง 56 เป็นท่อนเชื่อม (transition) เพื่อส่งกลับมายังท านองหลักอีก
ครั้ง  
  ท่อน B ห้องที่ 57 ถึง 85 และมีท่อนเชื่อมในห้องที่ 85 ถึง 106 เพื่อเข้าสู่ท่อนต่อไป 
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  Development 
  ห้องที่ 107 ถึง 159 อยู่ในบันไดเสียง C เมเจอร์ ในท่อนนี้ลักษณะการเล่นจะใช้ซี
เควนซ์ และมีการย้ าหน่วยท านองย่อยเอก อยู่บ่อยครั้ง ในห้องที่ 160 ถึง 170 มีการย้ าแนวท านอง
เสียงต่ า โน้ต F ชาร์ป ในสายที่ 6 ใช้โน้ตเสียงค้าง (pedal tone) ซ้ า ๆ เพื่อส่งไปยังท่อนต่อไป 
  Recapitulation 

 ก่อนที่จะกลับมาท่อน Recapitulation อีกครั้งในบทเพลงได้มีการน าเอาท านอง
หลักของท่อนที่ 2 Andante     มาขั้นก่อนที่จะกลับเข้าสู่ท่อน A   ในห้องที่ 171 ถึง 172 อยู่ในบันได
เสียง D เมเจอร์ และมีการเปลี่ยนอัตราจังหวะเป็น 4/4  และในห้องที่ 173 ถึง 189 มีการน าเอา
หน่วยย่อยเอกมาใช้ในการเปลี่ยนบันไดเสียงกลับเข้า A เมเจอร์ 
  ท่อน B ห้องที่ 190 ถึง 225 อยู่ในบันไดเสียง A เมเจอร์ และมีท่อนเชื่อมในห้องที่ 
228 ถึง 250 เพื่อส่งเข้าท่อน Coda ห้องที่ 251 ถึง 272        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

3.4 สรุป 

 
 
 
 
 
 

ท่อนที่ 1 Allegretto  
Exposition 
A   B 
(1 – 16 )  (17 – 30) 
บันไดเสียง A เมเจอร์ บันไดเสียง E เมเจอร์ 
Development 
บันไดเสียง A เมเจอร์ (32 – 59) 
Recapitulation 

A  B  Coda 
บันไดเสียง A เมเจอร์ (60 – 76) (77 – 89) (89 – 100) 
 
ท่อนที 2 Andante 
   A  B   A’ 
บันไดเสียง D เมเจอร์ (1 – 8)  (9 – 19)  (20 – 36) 
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ภาพที่ 3 สรุปสังคีตลักษณ์บทเพลง โซนาตินา 
 
4. บทเพลง นอคเทอร์เนิล โอปุส 70 (Nocturnal Op.70) บทประพันธ์ของ เบนจามิน บริทเทน 
(Benjamin Britten) 

บทเพลงนี้เป็นบทเพลงที่ไม่มีบันไดเสียง และรูปแบบของบทเพลงที่ชัดเจน จัดอยู่ใน
ลักษณะสังคีตลักษณ์อิสระ (Free Form) 

 
4.1 ท่อนที่ 1 Musingly 
 อัตราจังหวะช้าปานกลาง ระดับเสียงที่เบา ห้องที่  1 ถึง 2 เป็นประโยคถาม 

(antecedent) และห้องที่ 3 ถึง 4  เป็นประโยคตอบ (consequent) ของห้องที ่1 ถึง 2 ห้องที่ 14 มี
ลักษณะเป็นซีเควนซ์ (sequence) ห้องที่ 16 และห้องที่ 28 ใช้คอร์ดที่เหมือนกัน E7 

4.2 ท่อนที่ 2 Very agitated  
 อัตราจังหวะเร็ว ระดับเสียงที่ด้วย มีความดุดัน แนวท านองเคลื่อนที่ตลอดเวลาใช้

โน้ตสามพยางค์ (triplet) เป็นหลัก การแบ่งประโยคในแต่ละประโยคจะมีสัดส่วนที่ไม่เท่ากัน 
4.3 ท่อนที่ 3 Restless 

 ใช้สังคีตลักษณ์แบบเฮมิโอลา (hemiola) ซึ่งเป็นจังหวะสามเน้นสอง โดยที่แนว
ท านอง (melody) อยู่ในอัตราจังหวะ 6/8 ส่วนเสียงประสาน (harmony) อยู่ในอัตราจังหวะ ¾ 

  

ท่อนที่ 3 Allegro 
Exposition 

A  Transition B  Transition 
บันไดเสียง A เมเจอร์ (1 – 49 ) (50 – 56) (57 – 58) (85 – 106) 
Development 
บันไดเสียง C เมเจอร์ (107 – 159) Transition (160 – 170) 
Andante 
บันไดเสียง D เมเจอร์ (171 – 172) 
Recapitulation 
A   B   Transition Coda  
(173 – 189)  (190 – 225)  (228 – 250) (251 – 272) 
บันไดเสียง A เมเจอร์ บันไดเสียง A เมเจอร์ 
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 4.4 ท่อนที่ 4 Uneasy  
 อยู่ในจังหวะที่เร็ว ห้องที่ 1 ถึง 4 จะมีการเล่นแบบซีเควนซ์  ห้องที่ 5 เป็นประโยคที่

ยาวคล้ายกับการเล่น คาเดนซา (Cadenza)    
4.5 ท่อนที่ 5 March - like 

 อยู่ในจังหวะ March ท านองหลักจะอยู่ในโน้ต ขั้นคู่สิบห้า ซึ่งมีระยะห่างเท่ากับ 2 
ช่วงคู่แปด        

4.6 ท่อนที่ 6 Dreaming 
 ใช้เทคนิคการเล่นฮาร์โมนิกส์ เพื่อให้ได้เสียงที่เหมือนก าลังอยู่ในความฝัน  ในแต่ละ

ประโยคจะใช ้เครื่องหมายยืดจังหวะ (fermata) 
4.7 ท่อนที่ 7 Gently rocking 

  ในท่อนนี้จะแบ่งออกเป็นสองแนว คือ แนวที่1 มีการก าหนดบันไดเสียง ซึ่งจะอยู่ใน
บันไดเสียง D แฟลตเมเจอร ์  อัตราจังหวะ 6/8   แนวที่ 2 บันไดเสียง C เมเจอร ์ อัตราจังหวะ 6/8  

4.8 ท่อนที่ 8 Passacaglia 

 ใช้สังคีตลักษณ์การประพันธ์ ปัสซาคาเกลีย (passacaglia)3  โดยมีแนวท านองเสียง

ต่ ากลับมาอยู่เรื่อย 

                                                 
3 ปัสซาคาเกลีย (Passacaglia) ประเภทของเพลงเต้นร าอิตาลีในอัตราจังหวะสาม เป็น

รูปแบบหนึ่งของการแปรอย่างต่อเนื่องในท านองเดียวกับชาโคน มีแนวเบสยืนพื้นหรือการด าเนิน
คอร์ดยืนพื้นซึ่งมีความยาวประมาณ 8 ห้องเป็นหลัก   ดูเพ่ิมเติมใน ณัชชา พันธ์ุเจริญ, พจนานุกรม 
ศัพท์ดุริยางคศิลป์, (กรุงเทพฯ: เกศกะรัต, 2552), 273.  
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บทที่ 5 
 

ผลการวิจัย 
 
ปัญหา และวิธีการแก้ไขปัญหา 

1. บทเพลง วาริเอชัน ออน เด คามา โอ ซีล ฟรอม รอสสินี โอเตโล โอปุส 101 
(Variations on Deh calma, o ciel from Rossini’s Otello Op.101) บทประพันธ์ของ เมา
โร  จูเลียนี  (Mauro Giuliani ) 

    1.1 ท านองหลัก (Theme) 
 
 
 

 
ภาพที่ 4 ห้องที่ 10 และ 12 เพลง Variations Op.101 ท่อน Theme 
   
  ปัญหาที่พบ 

 การเล่นแบบกระจายคอร์ดในมือขวา โดยใช้การเล่นแบบข้ามสายท าให้เกิดอาการ
สะดุดในขณะเปลี่ยนสาย เป็นสาเหตุที่ท าให้เสียงที่ได้ไม่ต่อเนื่อง 
  วิธีแก้ไข 
  ผู้วิจัยแนะน าให้เตรียมการดีดมือขวาดังนี ้

ภาพที่ 5 ห้องที่ 10 เพลง Variations Op.101 ท่อน Theme 
 

 ในห้องที่ 10 หลังจากการดีดคอร์ด E เมเจอร์ ให้ใช้การดีดโดยเริ่มจากนิ้ว i ตามด้วย p 
และให้สลับนิ้วเช่นนี้จนถึงโน้ตตัว G ให้ใช้นิ้ว m สลับกับนิ้ว i และจบด้วยนิ้ว m ซ้อมแบบนี้ด้วย
จังหวะที่ช้าก่อนเพ่ือให้ได้เสียงที่ชัดเจน
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ภาพที ่6 ห้องที่ 12 เพลง Variations Op.101 ท่อน Theme 
 

ห้องที่ 12 หลังจากดีดคอร์ด A เมเจอร์ทบเจ็ด ให้เตรียมนิ้ว i และ p สลับกันจนจบที่นิ้ว 
i ให้ฝึกซ้อมแบบนี้เช่นเดียวกับในห้องที่ 10 โดยเริ่มจากความเร็วช้า ที่สามารถควบคุมได้เพื่อให้ผู้เล่น
สามารถจดจ าทิศทาง และเกิดข้อผิดพลาดที่ร้อยแล้วจึงเพิ่มความเร็วตามที่บทเพลงได้ก าหนดไว้  จ า
ทิศทางในการดีด แล้วจึงเพ่ิมความเร็วตามอัตราความเร็วที่เพลงก าหนดไว้ 

 
1.2 การแปรที่ 1 (Variation 1)  

ภาพที่ 7 ห้องที่ 11 ถึง 12 เพลง Variations Op.101 ท่อน Variation 1 
 
  ปัญหาที่พบ  
  การเตรียมนิ้วมือซ้ายในห้องที่ 11 จังหวะที่ 4 เป็นการเปลี่ยนต าแหน่งจาก ต าแหน่ง
ที่ 4 ไปยังต าแหน่งที่ 9 แล้วกลับมายังต าแหน่งที่ 1 จึงมีการเคลื่อนที่ของนิ้วมือซ้ายบ่อยครั้ง จึงท าให้
เกิดความสับสน และไม่ต่อเนื่องในการเล่น 

วิธีแก้ไข 
  ผู้วิจัยได้ศึกษาจากเล่นโดยก าหนดทางนิ้วส าหรับการเล่นโน้ตในช่วงนี้ดังภาพที่  4 
การฝึกซ้อมต้องเตรียมนิ้วก่อนหน้าที่จะเล่นโน้ตตัวถัดไปทุกครั้งจะช่วยให้ผู้เล่นกดโน้ตไม่ผิดพลาด เช่น 
จากโน้ตตัว G ให้เล่นบทสายที่ 5 โดยใช้นิ้ว 3 แล้วจึงเตรียมนิ้ว 2 ให้วางในต าแหน่งที่ใกล้สายที่ 4 เพื่อ
กดโน้ต B ชาร์ป การเตรียมทางนิ้วเป็นสิ่งส าคัญในการฝึกซ้อม จะช่วยให้ผู้เล่นลดข้อผิดพลาดในการ
เล่นได ้และควรอาศัยการฝึกซ้อม ตามที่แนะน าฝึกซ้อมแบบซ้ า ๆ เพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความแม่นย า 
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1.3 การแปรที่ 2 (Variation 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 ห้องที่ 9 ถึง 12 เพลง Variations Op.101 ท่อน Variation 2 
 

 ปัญหาที่พบ  
  การเช่ือมเสียง (slur) ในแต่ละจุดจะมีปัญหาที่แตกต่างกันดังนี้ 
  จากห้องที่ 1 และห้องที่ 2  การเชื่อมเสียงจากตัว E ไปยังตัว G จะใช้นิ้ว 4 กดลงไป
ในสายที่ 6 แล้วกลับมาเล่นโน้ตตัว B ในสายที่ 5 ปัญหาที่พบคือ ผู้เล่นจะกลับมากดโน้ตตัว B ไม่ทัน
จะท าให้เสียงไม่ชัดเพราะการเคลื่อนที่ของนิ้ว มีระยะห่างที่ท าให้เกิดความยากในการฝึกซ้อม  
  จากห้องที่ 3 และห้องที่ 4 จากตัวอย่างการเชื่อมเสียงของโน้ตอยู่ในระยะที่ห่างกัน 
โดยที่ใช้นิ้ว 4 กับนิ้ว 1ในการเล่น ปัญหาที่พบคือการวางนิ้วมือซ้ายไม่ทัน   
  วิธีแก้ไข  
  จากห้องที่ 1 และห้องที่ 2 (เกิดปัญหาขึ้นหลังการเชื่อมเสียงที่กดโน้ตตัว B ไม่ทัน) 
ให้ผู้เล่นคิดโน้ตล่วงหน้า ว่าต้องกดโน้ตตัว B ในสายที่ 5 โดยฝึกซ้อมซ้ า ๆ จนเกิดความช านาญ 
  จากห้องที่ 3 และห้องที ่4 การเช่ือมเสียงที่เกิดขึ้น เป็นการเชื่อมเสียงจากสูงไปยังต่ า 
จากโน้ตจะเห็นได้ว่าก่อนการเชื่อมเสียงทุกครั้งจะเป็นโน้ตสายเปิดซึ่งมีเวลาให้ผู้เล่นเตรียมนิ้ว  4 และ
นิ้ว 1 ก่อนที่จะท าการเชื่อมเสียงการวางนิ้วที่ดีจะท าให้ได้เสียงที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  ผู้วิจัยได้เลือก
แบบฝึกหัดที่ช่วยแก้ไขปัญหาในการเล่นดังกล่าว ด้วยรูปแบบการฝึกซ้อมดังนี้  
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ภาพที่ 9 ภาพวิธีการฝึกซ้อมแก้ไขปัญหาเทคนิค slur  
 

จากภาพแบ่งการฝึกซ้อมเป็นสองแบบคือ การเชื่อมเสียงจากนิ้ว 3 ไปยังนิ้ว 1 และจาก
น้ิว 4 ไปยังนิ้ว 1 โดยฝึกซ้อมจากช้าไปเร็ว ให้ผู้ฝึกให้เครื่องนับจังหวะในการควบคุมจังหวะ จากการที่
ผู้วิจัยได้ฝึกซ้อมแบบฝึกหัดช่วยท าให้เกิดความช านาญในการใช้เทคนิคการเชื่อมเสียงได้ดีขึ้ น 
แบบฝึกหัดบทนี้ได้มีการประยุกต์ใช้แนวคิดของ Frederick M. Noad1 และ Scott Tennant2 
 

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

2008), 89.   
2 Scott Tennant, Pumping Nylon (USA: Alfred Publishing, 1995), 14. 
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1.4 การแปรที่ 3 (Variation 3)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 10 ห้องที่ 21 เพลง Variations Op.101 ท่อน Variation 3 

 
ปัญหาที่พบ  
โน้ตในช่วงคาเดนซา (Cadenza) เป็นช่วงเวลาของการแสดงความสามารถของนักดนตรี 

การเล่นจะแล้วแต่บุคคลว่าจะแบ่งวรรคตอนแบบไหน ให้อิสระกับผู้เล่นมากที่สุด จากโน้ตมีการ
เปลี่ยนต าแหน่งนิ้ว และการใช้เครื่องหมายเชื่อมเสียง ในส่วนนี้ผู้วิจัยแบ่งการเล่นออกเป็น 4 ส่วน 
ปัญหาที่พบในแต่ละส่วนเกิดขึ้นแตกตา่งกันออกไป 

ส่วนที่ 1 แบ่งออกเป็นสองกลุ่มโน้ต โดยทั้งสองกลุ่มนี้ใช้วิธีการเล่นแบบเดียวกัน ปัญหาที่
พบเป็นการเปลี่ยนนิ้วของนิ้วมือซ้าย จากโน้ตตัว G ชาร์ป ที่เชื่อมเสียงมายัง F ชาร์ป อยู่บนสายที่ 2 
โน้ตตัวถัดมาต้องเปลี่ยนมาเล่นในสายที่ 1 ซึ่งเป็นคนละต าแหน่งกับโน้ตสองตัวแรกท าให้การเปลี่ยน
นิ้วเกิดไม่ต่อเนื่อง 

ส่วนที่ 2 ในส่วนนี้ต้องเตรียมนิ้วมือซ้ายให้ดีเพราะมีการเปลี่ยนต าแหน่งของโน้ตอยู่
ตลอดเวลา เพื่อส่งไปยังส่วนที ่3  

ส่วนที่ 3 การวางนิ้วมือซ้ายจะมาเป็นรูปแบบเดียวกันแต่เปลี่ยนสายในการเล่น มักจะเกิด
ข้อผิดพลาดในการวางนิ้ว 

ส่วนที ่1 

ส่วนที่ 2 

ส่วนที่ 3 

ส่วนที่ 4 
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ส่วนที่ 4 การวางนิ้วมือซ้ายจะมาในรูปแบบเดียวกันแต่เปลี่ยนต าแหน่งในการเล่น มักจะ
เกิดข้อผิดพลาดในการเคลื่อนที่นิ้วตอนเปลี่ยนต าแหน่งในแต่ละช่วง 

วิธีแก้ไข 
ส่วนที่ 1 ควรซ้อมช้า ๆ และใช้วิธีการเตรียมการความคิดล่วงหน้าก่อนที่จะเปลี่ยนสายใน

การเล่น จากโน้ต ให้เชื่อมเสียงตัว G ชาร์ป ไป F ชาร์ป ในสายที่ 2 แล้วจึงมาในสายที ่1 โดยให้เตรียม
น้ิว 2 น้ิว 1 มากดพร้อมกัน ที่โน้ตตัว A และ G ขาร์ป  ในส่วนนี้ให้ระวังเพราะอาจจะเกิดการสะดุดได้ 
ให้ซ้อมช้า ๆ  ในอัตรงจังหวะ 50 ของโน้ตตัวด าแล้วค่อย ๆ เพิม่ความเร็ว เพื่อให้เกิดความช านาญ 

ส่วนที่ 2 ในส่วนนี้ต้องเตรียมนิ้วมือซ้ายให้ดี ซึ่งลักษณะของโน้ตจะเปลี่ยนต าแหน่งไป
เรื่อย ๆ เพื่อส่งไปยังส่วนที ่3 ผู้เล่นควรซ้อมช้าๆเพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด 

ส่วนที่ 3 จากปัญหาในการเปลี่ยนโน้ตข้ามสายผู้วิจัยแนะน าให้ซ้อมไปทีละชุด โดยให้
ซ้อมโน้ตตัวสุดท้ายของกลุ่ม ไปยังโน้ตตัวแรกของกลุ่มถัดไปให้เกิดความช านาญในการเคลื่อนที่ในแต่
ละสาย เช่น ในสายที่ 4 เริ่มที่ E เชื่อมเสียงมา D ชาร์ป แล้วดีด E และ E ชาร์ป ต่อมา F ชาร์ป เชื่อม
เสียงลงมาที่ E ชาร์ป แล้วดีด F ชาร์ฟ F ดับเบิ้ลชาร์ป แล้วจึงจบที่โน้ตตัว G ชาร์ป ในสายที่ 3  

ส่วนที่ 4 ปัญหาของส่วนนี้คือการเปลี่ยนต าแหน่งนิ้ว ใช้หลักการซ้อมแบบส่วนที่ 3 ให้
แบ่งโน้ตเป็นกลุ่มแล้วซ้อมจนเกิดความช านาญ เช่น เริ่มจากช่องที่ 4  โน้ตตัว มี เชื่อมเสียงลงไปที่ D 
ชาร์ป แล้วกลับมาดีด E ชาร์ป กับ F และไปจบที่โน้ตกลุ่มถัดมาคือ F ชาร์ป โดยใช้นิ้วสองในการ
เคลื่อนที่ 

1.5 การแปรที่ 4 (Variation 4)   
 1.5.1 ปัญหาที่พบการเชื่อมเสียงจากสายปิดดึงเสียงลงมาสายเปิดท าให้ควบคุม

เสียงได้ยาก 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 11 ห้องที่ 31 ถึง 34 เพลง Variations Op.101 ท่อน Variation 4 
 วิธีแก้ไข  
ในส่วนนี้ควรฝึกซ้อมการเชื่อมเสียงจากโน้ตสายปิดไปยังสายเปิด โดยห้ามสะบัดมือแรง 

ให้ค่อย ๆ ดึงนิ้วลงมาเพื่อให้ได้เสียงที่มีคุณภาพ การฝึกซ้อมให้ตัดโน้ตในแนวเสียงประสานออกแล้วให้ 
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ดึงเพียงโน้ตที่ใช้การเช่ือมเสียง เพื่อให้ผู้ฝึกได้ฟังเสียงอย่างชัดเจน 

ภาพที่ 12 ภาพการตัดเสียงประสาน ห้องที่ 31 ถึง 34  
 

1.5.2 ปัญหาการเล่น อาเปโจในมือขวาที่ต้องการความเร็ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 13 ห้องที่ 51 ถึง 52 เพลง Variations Op.101 ท่อน Variation 4 
 

 ปัญหาที่พบ 
เกิดจากมือขวา ในการเล่นกระจายคอร์ด p i m ซึ่งมีการเปลี่ยนโน้ตในแนวท านองเสียง

ต่ า ท าให้การเคลื่อนที่ของนิ้ว p อยู่บ่อยครั้ง และการเล่น i m ที่ต่อมาจากนิ้ว p นั้นมักเกิดการเหลื่อม 
จังหวะในการเล่น  
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วิธีแก้ไข  
 ให้ซ้อมเทคนิคของ จูเลียนี3 ข้อ 2 ซึ่งเขาได้น าเทคนิคของจูเลียนีมาใช้ในการฝึกซ้อม

แบบฝึกหัดข้อนี้ให้เริ่มจากช้า ๆ  ให้ก าหนดจังหวะตั้งแต่ 50 ของโน้ตตัวด า แล้วค่อย ๆ เพิ่มความเร็ว
ขึ้นจนถึงจังหวะที่ผู้เล่นต้องการ การฝึกซ้อมแบบนี้ให้เตรียมนิ้วมือขวา โดยวางนิ้ว p i m ไว้ก่อนแล้ว
จังดีดทั้งสามนิ้ว ในตอนที่ดีดนิ้ว m ให้นิ้ว p แตะสายต่อมา แล้วจึงวางนิ้ว i m ลงไป ท าแบบจนเกิด
ความช านาญ  

 

 
ภาพที่ 14 แบบฝึกหัด จูเลียน ีGroup 1 
 

2. บทเพลง เอลิจี (Elegie) บทประพันธ์ของ โยฮันน์ กัสปาร์ แมส (Johann 
Kaspar Mertz)   

 2.1 ท่อน Largo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ภาพที่ 15 ห้องที่ 5 ถึง 7 ท่อน Largo เพลง เอลิจ ี
 
 

                                                 
3 Ibid., 80. 

(F E G) 
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  ปัญหาที่พบ  
  การเล่นแนวท านองหลัก และแนวท านองเสียงต่ าให้สอดคล้องไปกับแนวคอร์ดมักจะ 
เป็นปัญหาในการเล่น โดยเฉพาะแนวท านองหลักกับแนวท านองเสียงต่ า ที่ต้องใช้นิ้วการกดค้างเอาไว้
มักจะเกิดข้อผิดพลาดของเสียงที่ท าให้เสียงขาดหายไป และอีกหนึ่งปัญหาจะพบในห้องที่ 7 จังหวะที่ 
4 การเล่นโน้ตตัว G บนสายที่ 6 จะมีสัญลักษณ์ ( ^ ) ซึ่งหมายถึงการใช้นิ้วโป้งมือซ้าย ในการกดตัว
โน้ต  

วิธีแก้ไข  
 การเล่นในแต่ละห้องต้องเตรียมนิ้วมือซ้ายในการกดสายในแต่ละกลุ่มก่อนที่จะ

เปลี่ยนไปยังคอร์ดต่อ ๆ ไปดังนี ้ 
 จากห้องที่ 5 ในจังหวะที่ 6 ตรงโน้ตเขบ็ต 3 ชั้น ที่ใช้นิ้ว 4 กดให้เตรียมนิ้วที่ 2 มา

กดโน้ต F หลังจากดีดโน้ต B ให้รีบยกนิ้ว 4 มากดที่ตัว F ในจังหวะที่ 7 บนสาย 5 แล้วใช้วิธีการดีด
แบบ อาเปโจ โดยไล่จากนิ้ว p p i m a  ด้วยความเร็วที่ไม่ท าให้เสียจังหวะของตัวโน้ต 

จากห้องที่ 6 การเคลื่อนที่ของนิ้วมือซ้ายจากห้องที่  5 การเปลี่ยนต่ าแหน่งมือ
ค่อนข้างฉับพลัน ผู้เล่นต้องฝึกซ้อมช้า ๆ จนสามารถเปลี่ยนได้เร็วขึ้น วิธีนี้จะช่วยให้เกิดความช านาญ
ยิ่งขึ้น ในห้องนี้ตรงส่วนจังหวะที่ 6 โน้ต A ที่ใช้นิ้ว 2 กด ต้องเตรียมนิ้วมากดโน้ตตัวถัดไป ซึ่งต้องยก
นิ้วจากสาย 1 มาเป็นสาย 2 แล้ววางนิ้วที่เหลือ กดลงตามโน้ตที่ก าหนดในจังหวะที่ 7 แล้วใช้มือขวา
ดีดแบบ กระจายคอร์ด โดยไล่จากนิ้ว  p p p i m a ในส่วนนี้จะมีปัญหาในการเปลี่ยนโน้ตของมือ
ซ้าย ซึ่งต้องอาศัยวิธีการซ้อมช้า ๆ และเตรียมนิ้วมือซ้ายให้ช านาญ ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดทางนิ้วในการ
เปลี่ยนไว้ดังรูป ถัดมาในจังหวะที่ 10 มีการเคลื่อนที่ของโน้ตในแนวท านองหลัก (F E G) ซึ่งซ้อนไว้ใน
คอร์ด ผู้เล่นจะต้องเน้นเสยีงของแนวท านองหลักออกมาให้ชัดเจน 

จากห้องที่ 7 การเปลี่ยนคอร์ดจากห้องที่ 6 ท าได้ค่อนข้างยาก วิธีแก้ไขของผู้วิจัยแนะน า
ให้โยกแขนข้างซ้ายออกมาขนานกับตัวกีตาร์เล็กน้อย จะช่วยให้การกดคอร์ดง่ายมากขึ้น ต่อมาการ
เปลี่ยนคอร์ดมายังจังหวะที่ 4 ในโน้ตจะเห็นได้ว่ามีสัญลักษณ์ (^) ซึ่งหมายถึงการใช้นิ้วโป้งมือซ้ายกด
สายกีตาร์ ซึ่งบทเพลงนี้ผู้แต่งได้แต่งส าหรับกีตาร์ในยุคโรแมนติก แต่ในปัจจุบันไม่นิยมใช้กีตาร์โรแมน
ติก โดยกีตาร์คลาสสิกจะมีลักษณะช่วงคอและล าตัวใหญ่กว่ากีตาร์ที่ใช้ในยุคโรแมนติก จึงไม่สามารถ
ใช้นิ้วโป้งในการกดได้       ซึ่งผู้วิจัยใช้นิ้ว ชี้ ในการเล่นแทนที่จะใช้นิ้วโป้ง จึงท าให้การวางนิ้วมีความ
ยากเพราะระยะห่างของช่องท าให้กดได้ยาก ซึ่งต้องโน้มตัวลงมาเพียงเล็กน้อยเพื่อให้การวางมือ
สามารถขยายออกได้มากขึ้น 
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ภาพที่ 16 ห้องที่ 8 ท่อน Largo เพลง เอลิจ ี
 

ปัญหาที่พบ  
 จากภาพโน้ตในวงกลม เดิมทีผู้แต่งระบุให้ใช้นิ้วโป้งในการเล่น แต่ในปัจจุบันกีตาร์

คลาสสิกไม่สามารถท าได้ จึงจ าเป็นต้องเลือกใช้นิ้วอื่นในการเล่นแทน การใช้นิ้วอื่นเล่นแทนนั้นก็เกิด
ปัญหาตามมาเพราะโน้ตในแนวคอร์ดนั้นต้องกดค้างเอาไว้ท าให้ยากต่อการเคลื่อนที่โน้ตในแนวเบส 

วิธีแก้ไข  
 ผู้วิจัยแนะน าให้ใช้นิ้ว 2 ในการเล่น โดยผู้เล่นต้องเอียงแขนซ้ายมาขนาดกับล าตัว

ของกีตาร์ แล้วต้องยกมือซ้ายขึ้นเล็กน้อยเพ่ือให้นิ้วสองสามารถกดที่โน้ตตัว G ชาร์ปได้ หรืออีกหนึ่งวิธี
ที สามารถเปลี่ยนช่วงเสียงในการเล่น จากที่ใช้ตัว G ชาร์ป ในสายที่ 6 ให้เปลี่ยนมาใช ้G ชาร์ปในสาย
ที่ 4 แทน 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 17 ห้องที่ 14 ถึง 18 ท่อน Largo เพลง เอลิจ ี
 

 ปัญหาที่พบ  
 ส่วนที่ 1 ปัญหาของมือขวา จากภาพผู้วิจัยได้เขียนต าแหน่งของการเล่นมือขวา จะ

ใช้รูปแบบการเล่นซ้ า ๆ ในแต่ละคอร์ด การเล่นแบบนี้อาจท าให้ผู้เล่นเกิดความสับสนในการดีดนิ้วมือ
ขวาได ้
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 ส่วนที่ 2 ปัญหาของมือซ้าย จะเห็นได้ว่ามือซ้ายมีการเปลี่ยนต าแหน่งของช่อง ในแต่
ละคอร์ด โดยใช้นิ้วที่แตกต่างกัน จากภาพจะเห็นได้ว่า จากห้องที่ 14 จะอยู่ในต าแหน่งช่องที่ 4 และ 
5 ซึ่งต้องอาศัยการเคลื่อนที่ของนิ้วเป็นชุด ให้ค้างนิ้ว 1และนิ้ว 3 เอาไว้แล้วเปลี่ยนต าแหน่งจากช่องที่ 
4 ไปช่องที่ 5  

 ถัดมาในห้องที่ 15 จะเห็นได้ว่าเป็นรูปแบบการกดของมือซ้ายจาก นิ้ว 1 และนิ้ว 3 
เป็นนิ้ว 3 และนิ้ว 4 โดยย้ายต าแหน่งจากช่องที่ 5 มายังช่องที่ 7 ในกลุ่มนี้การเปลี่ยนนิ้วจะเกิดการ
สะดุดได้ง่าย เพราะใช้นิ้ว 3 และนิ้ว 4 กดพร้อมกันโดยมีระยะห่างจากกัน 1 ช่อง เป็นการกางนิ้วที่
ค่อนข้างยาก  

 ต่อมาในโน้ตจังหวะที่ 7 จะย้ายมาอยู่ในต าแหน่งช่องที่ 5 โดยใช้นิ้ว 1 ทาบช่อง 5 ไว้
ไม่เกินสายที่ 3 การเปลี่ยนต าแหน่งนิ้วจากช่องที่ 7 มายังช่องที่ 5 นี้จะเกิดการสะดุดได้ง่าย เพราะ
รูปแบบของการกดมีความแตกต่างกัน 

 ทั้งนี้อีกหนึ่งปัญหาที่ผู้วิจัยพบ คือความสัมพันธ์ของมือซ้าย และมือขวา หาก
เคลื่อนที่ไม่พร้อมกันเสียงจะออกมาไม่ชัดเจน หรือค าศัพท์ทางเทคนิคของกีตาร์จะเรียกว่าเสียงบอด 
  วิธีแก้ไข  
  ส่วนที่ 1 ปัญหาของมือขวา ให้แยกฝึก โดยก าหนดนิ้วดังนี้  p i p i / m i p i / a i 
p i  โดยให้เตรียมนิ้วมือขวาก่อนทุกครั้งที่จะดีด เช่น ดีด p แล้ว i แตะสายเพื่อเตรียมการดีด พอดีด i 
p แล้วแตะสาย ท าแบบนี้ไปทุกนิ้วเพ่ือให้นิ้วจดจ าการเคลื่อนที่ จะลดความผิดพลาดในการเล่นได ้ 

 
 

 
 
 

ภาพที่ 18 ภาพการฝึกซ้อมมือขวา ห้องที่ 14 ถึง 18 ท่อน Largo เพลง เอลจิี 
 
  ส่วนที่ 2 ปัญหาของมือซ้าย หลักๆจะเกิดจากการเคลื่อนที่ของมือซ้าย  

 จากห้องที่ 14 ปัญหาเกิดจากการเคลื่อนที่นิ้ว จากต าแหน่งช่องที่ 4 ไปยังช่องที่ 5 
โดยเริ่มที่นิ้ว 1 และนิ้ว 3 จากการที่ผู้วิจัยศึกษาข้อบกพร่อง ให้ผู้เล่นเตรียมนิ้ว 1 และนิ้ว 3 ค้างไว้ 
จากคอร์ดช่องที่ 4 เปลี่ยนมายังช่องที่ 5 ให้เปลี่ยนในจังหวะที่ 7 (ซึ่งเป็นโน้ต E ในสายที่ 6) การ
ฝึกซ้อมช้า ๆ จะช่วยให้ผู้เล่นเปลี่ยนนิ้วได้แม่นย า     

   จากห้องที่ 15 การแก้ไขการเคลื่อนที่จากนิ้ว 1 และนิ้ว 3 เป็นนิ้ว 3 และนิ้ว 4 โดย
ย้ายต าแหน่งจากช่องที่ 5 มายังช่องที่ 7 วิธีการฝึกซ้อมการเปลี่ยนนิ้วให้ผู้เล่นเตรียมนิ้ว 3 ย้ายจาก
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สาย 4 มายังสาย 3 (จากโน้ต A สาย 4 เป็นโน้ต D สาย 3) ในจังหวะที่ 1 แล้วจึงเตรียมนิ้ว 4 มาแตะ
ที่โน้ตตัวที่ ในสายที่ 4 การเตรียมนิ้วก่อนที่จะเล่นสามารถช่วยลดความผิดพลาดในการกดสายได ้ 

 ต่อมาปัญหาในจังหวะที่ 7 ใช้วิธีการเตรียมนิ้วล่วงหน้าเช่นเดียวกัน โดยการเปลี่ยน
จากนิ้ว 3 และนิ้ว 4 ในต าแหน่งที่ 7 มาอยู่ในต าแหน่งที่ 5 ให้เปลี่ยนตอนที่ดีดโน้ต A สายที่ 5 ใน
จังหวะที่ 7 โดยให้นิ้ว 3 ย้ายจากสาย 3 มาเป็นสาย 4 ในต าแหน่งช่องเดียวกัน แล้วจึงใช้น้ิว 1 ทาบลง
ไปที่สามสายล่างของต าแหน่งที่ 5 ให้ฝึกแบบนี้จะช่วยลดการผิดพลาด จะสามารถช่วยแก้ปัญหาจุดนี้
ได ้

 

 
ภาพที่ 19 ห้องที่ 18 ท่อน Largo เพลง เอลิจ ี
 

 ปัญหาที่พบ  
 ในห้องที่ 18 ปัญหาที่พบจะอยู่ในมือขวา การเล่นกระจายคอร์ดในมือขวาจะเกิด

ความสับสนได้ ท าให้นิ้วสะดุดได้ง่าย หรือบางครั้งจะดีดสลับกันท าให้ผิดโน้ต 
วิธีแก้ไข 

  จากการศึกษาให้ผู้เล่นซ้อมมือขวาด้วยวิธีการเตรียมนิ้วแต่ละนิ้วก่อนที่จะดีด เช่น 
ดีด p แตะ m ดีด m แตะ i ท าแบบนี้จนเกิดความช านาญ โดยผู้วิจัยได้ดีงเอาโน้ตชุดนี้มาท า
แบบฝึกหัดส าหรับแก้ไขปัญหามือขวาของการเล่น ซึ่งจะคงน้ิวมือขวาตามที่เพลงก าหนด  

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 20 ห้องที่ 22 ท่อน Largo เพลง เอลิจ ี
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  ปัญหาที่พบ  
  การดีดมือขวา เป็นการเล่นกระจายคอร์ด แบบ p i p i / p i p i / m i p i / a i  p 
i / m i p i / p i p i  ซึ่งจะเกิดความสับสนในมือขวา เพราะระยะห่างของการดีดจากภาพที่ 14 จะ
เห็นได้ว่าการดีดจะข้ามจากสาย 6 ลงมาสาย 3 

วิธีแก้ไข  
ผู้วิจัยดึงวิธีการดีดมือขวาออกมาท าเป็นแบบฝึกหัดในการซ้อม ดังนี ้

ภาพที่ 21 ภาพแบบฝึกหัดการฝึกซ้อมมือขวา ห้องที่ 22 ท่อน Largo เพลง เอลิจ ี
 

การดึงรูปแบบการดีดมือขวาออกมาท าแบบฝึกหัดนี้จะช่วยลดความผิดพลาดในการเล่น
ได ้

2.2 ท่อนที่ 2 Andante con espressione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 22 ห้องที่ 13 ถึง 15 ท่อน Andante con espresslone เพลง เอลิจ ี 
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ปัญหาที่พบ 
 การเคลื่อนที่ของนิ้วมือซ้าย ท าให้เกิดความไม่ต่อเนื่องของเสียง และการดึงท านองหลัก

ของช่วงนี้ให้ออกมาชัดเจน ซึ่งท านองหลักจะซ่อนอยู่ในท านองเสียงสูง และเสียงต่ าสลับกันไป   
จากห้องที่ 13 ปัญหาจะพบในจังหวะที่ 2 ในแนวท านองหลักการเคลื่อนที่จากโน้ตตัว A 

ไปยังโน้ตตัว G การเคลื่อนที่ของนิ้วอาจจะเกิดการสะดุดได้ ซึ่งในแนวท านองเสียงต่ า ใช้นิ้วที่ 1 กด
โน้ตตัว G ซึ่งเป็นสายที่ห่างกัน อีกทั้งต้องน านิ้วที่ 3 มาเล่นโน้ตตัว C ชาร์ป บนสายที่ 5 ท าให้การ
เปลี่ยนนิ้วค่อนข้างไกลกันจึงเกิดข้อผิดพลาดได ้

จากห้องที่ 14 และ15 การเปลี่ยนคอร์ดในแต่ละครั้งอยู่ในลักษณะที่ไกลกัน และไปคน
ละรูปแบบท าให้เกิดข้อผิดพลาดในมือซ้าย และการดึงท านองหลักของห้องนี้ให้ออกมาชัดเจน โดย
ท านองหลักจะแทรกอยู่ในแต่ละคอร์ด 

วิธีแก้ไข  
จากห้องที่ 13 ให้ฝึกเคลื่อนของนิ้วมือซ้าย โดยการเตรียมนิ้วให้มีความช านาญดังต่อไปนี้ 

เริ่มจากนิ้วที่ 1 ที่โน้ต G บนสายที่ 6 และนิ้วที่ 4 ที่โน้ต A บนสายที่ 1  แล้วจึงใช้นิ้วที่ 2 กดโน้ต G 
บนสายที่ 1 ต่อมาในจังหวะถัดไปให้ใช้นิ้วที่ 3 ขึ้นมากดโน้ต C ชาร์ป บนสายที่ 5 แล้วกลับมาที่โน้ต G 
บนสายที่ 1 อีกครั้งก่อนจะไปกดโน้ต F   

จากห้องที่ 14 และ 15  ในส่วนของท านองหลัก ให้เล่นแนวท านองเสียงหลักอย่างเดียว 
เพื่อการเน้นเสียงที่ถูกต้อง แล้วจึงเพิ่มแนวคอร์ดลงไป ในส่วนของการเคลื่อนที่ของมือซ้ายผู้วิจัยได้
ศึกษาทางนิ้ว และแก้ไขทางน้ิวดังภาพที ่16 

 
 

 
 
 

ภาพที่ 23 ห้องที่ 17 ท่อน Andante con espresslone เพลง เอลิจ ี
 

ปัญหาที่พบ  
การเล่นมือขวา ในความเร็วท าให้เกิดความสับสนในการเคลื่อนที่ของนิ้วมือ 
วิธีแก้ไข  
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ภาพที่ 24 ภาพแบบฝึกหัดการฝึกซ้อม ห้องที่ 17 ท่อน Andante con espresslone เพลง เอลิจ ี

ผู้วิจัยแนะน าให้ฝึกเฉพาะมือขวา โดยท ารูปแบบการเล่นมือขวาในบทเพลงออกมาฝึก
เป็นแบบฝึกหัดในการเล่น การน าเอาวิธีการดีดมือขวาออกมาฝึกเป็นแบบฝึกหัดจะช่วยให้ผู้เล่นมีความ
เข้าใจ และเกิดความช านาญของมือขวามากขึ้น 

การฝึกเริ่มต้นจากการดีดนิ้ว p และ a พร้อมกันแล้วจึงให้นิ้ว i มาแตะสายก่อนที่จะดีด 
ต่อมาดีดนิ้ว i ให้เตรียมนิ้ว p มาแตะสายก่อนที่จะดีด การฝึกแบบนี้จะท าให้กระบวนความคิดเป็น
ระเบียบและเกิดความผิดพลาดได้น้อยลง  

 

 3. บทเพลงโซนาตินา (Sonatina) บทประพันธ์ของ เฟเดอริโก โมเรโน ทอร์โรบา 
(Federico Moreno Torroba) 

3.1 ท่อนที่ 1 Allegrotto 
 
 

 

 

 

  

ภาพที่ 25 ห้องที่1 ถึง 2 ท่อนที่ 1 เพลง Sonatina 
 

 ปัญหาที่พบ 
  1. การดีดโน้ต C ชาร์ป ที่ต้องใช้เสียงสั้น จะท าให้เสียงสั้นเกินไปและท าให้การเชื่อม
เสียงระหว่างโน้ตได้ไม่ดี 
  2. ในห้องที ่2 โน้ต E เชื่อมเสียงไป F ชาร์ป โดยใช้นิ้ว 3 และนิ้ว 4 ซึ่งมีระยะห่างกัน 
จะท าให้เสียงของคอร์ดในจังหวะที่ 1 ของห้องขาดหายได้ 
  วิธีแก้ไข 
  1. การดีดโน้ตตัว C ชาร์ป ให้ดีดเสียงสั้น (staccato) ในสองตัวโน้ตแรก ส่วนตัว C 
ชาร์ปตัวที่สามให้ดีดเสียงยาว (tenuto) จะท าให้ฟังดูเลกาโต้มากขึ้น 
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  2. การที่เสียงของคอร์ดขาดความต่อเนื่องเกิดจากการที่ยกนิ้ว 4 ขึ้นมากดบนสายที่ 
5 ท าให้การทาบของนิ้ว 1 หลุดออกมาได ้ผู้เล่นควรโน้มแขนลงไปเพียงเล็กน้อยเพื่อให้การทาบของนิ้ว 
1 ไม่หลุดออกจากช่อง 

ภาพที่ 26 ห้องที่ 21 ถึง 22 ท่อนที่ 1 เพลง Sonatina 
 

ปัญหาที่พบ 
คือการดีดคอร์ดโดยต้องค้างเสียงของคอร์ดเอาไว้ แล้วต้องใช้เทคนิคการใช้ดีดอุดสาย 

(pizzicato) ซึ่งต้องใช้มือขวาอุดสายเอาไว้แล้วดีด ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ เสียงจะเกิดเสียงบอด  
วิธีแก้ไข 
การฝึกเทคนิค pizzicato ให้วางมือขวาไว้ใกล้กับ bridge เพื่อให้ได้เสียงที่ชัดเจน แล้วใช้

น้ิว p ดีด สาย ซึ่งถ้าผู้ฝึกวางต าแหน่งของมือไม่ใกล้กับ bridge จะท าให้เสียงที่ได้ไม่ชัดเจน  
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 27 ภาพการวางมือให้ตรงกับ Bridge 
 

 3.2 ท่อนที่ 2 Andante  
 
 
 
 
ภาพที่ 28 ห้องที่ 9 ถึง 11 ท่อนที่ 2 เพลง Sonatina 



42 
 

 

 

 ปัญหาที่พบ 
  การเล่นโน้ตเชื่อมเสียงโดยใช้นิ้ว 4 ท าให้เสียงที่ได้ออกมาไม่ชัดเจน และจะท าให้
เสียงคอร์ดที่ต้องค้างเสียงหายไป 
  วิธีการแก้ไข 
  ให้ผู้เล่นฝึกซ้อมการเชื่อมเสียงโดยใช้นิ้ว 4  เริ่มจากนิ้ว 2 กดค้างไว้ แล้วใช้นิ้ว 4 กด
ลง ท าแบบนี้ต้ังแต่สายที่1 จนไปถึงสายที่ 6 ตามภาพที ่23  

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 29 ภาพการวางต าแหน่งนิ้วมือซ้าย ท่อนที่ 2 เพลงโซนาตินา 

ภาพที่ 30 ห้องที่ 15 ท่อนที่ 2 เพลง Sonatina 
 

 ปัญหาที่พบ 
 การเล่นโน้ตช่วงคู่แปด (octave) ในสาย3 และสาย1 ท าให้เกิดเสียงที่ไม่ต่อเน่ือง 
 วิธีแก้ไข 
 ผู้วิจัยแนะน าให้น าเทคนิคการเล่นช่วงคู่แปดดังภาพที่ 28  มาฝึกซ้อมให้ตรงจุด โดย

เน้นการเล่นที่เสียงต่อเนื่องกัน เพื่อความแม่นย าของการเล่นในบนเพลงจริง 

ภาพที่ 31 แบบฝึกหัดการฝึกคู่ 8  
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  จากภาพที่ 28 ให้ใช้นิ้ว 1 เริ่มจากสาย 3 ช่อง 5 โน้ตตัว C แล้วใช้นิ้ว 4 กดสาย 1 
ในช่องที่ 8 แล้วให้เริ่มฝึกซ้อมจากคู่แรก คือคู่ของโน้ตตัว C ไล่ขึ้นไปจนถึงโน้ตตัว A แล้วจึงถอย
กลับมายังตัว C อีกครั้ง ให้ฝึกซ้อมแบบนนี้ในจังหวะที่ผู้เล่นสามารถขยับมือได้ทัน โดยให้เสียงที่ดีดแต่
ละครั้งให้มีความต่อเนื่องของแต่ละโน้ต การฝึกเช่นนี้จะช่อยให้การเล่นโน้ตในช่องคู่แปดได้ต่อเนื่อง
มากขึ้น 

3.3 ท่อนที่ 3 Allegro 

ภาพที่ 32 ห้องที่ 1 ถึง 9 ท่อนที่ 3 เพลง Sonatina 
 

 ปัญหาที่พบ  
 การเล่นโน้ตในหน่วยท านองย่อยเอก (motive) จะเกิดอาการสับสนเราะต้องเปลี่ยน

ต าแหน่งของมือขวาที่เคลื่อนที่อยู่บ่อยครั้ง 
 วิธีแก้ไข  
 ให้ผู้เล่นซ้อมแยกเป็นห้อง เริ่มจากห้องที่1 ไปจบจังหวะที่ 1 ของห้องที่ 2 ผู้วิจัย

แนะน าให้เตรียมการดีดมือขวาดังภาพที่ 25 และเริ่มใหม่อีกครั้งในจังหวะที่ 3 ของห้องที่สอง แล้วจึง
จบในจังหวะที่ 1 ของห้องที ่3 

 
ภาพที่ 33 ห้องที่ 1 ท่อนที่ 3 เพลง Sonatina 
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 4. บทเพลง นอคเทอร์เนิล โอปุส 70 (Nocturnal Op70) บทประพันธ์ของ เบนจา
มิน   บร-ิทเทน (Benjamin Britten)  

บทเพลง นอคเทอร์เนิล โอปุส 70 เป็นบทเพลงที่อยู่ในรูปแบบการประพันธ์แบบ การ
แปร (Variation) ซึ่งผู้ประพันธ์ได้แบ่งการแปรไว้ทั้งหมด 8 ท่อน และอีก 1 ท่อนคือบทเพลงต้นฉบับ 
คัม เฮฟว ีสลีพ (Come Heavy Sleep) ซึ่งแต่เดิมเป็นเพลงที่ใช้กีตาร์เล่นคู่กับนักร้อง แต่ในบทเพลงนี้
เป็นการเล่นเดี่ยวกีตาร์ ซึ่งในแต่ละท่อนจะมีเทคนิคที่ใช้แตกต่างกัน  

บทเพลงนี้ผู้ประพันธ์ได้แต่งขึ้นให้กับนักกีตาร์ท่านหนึ่ง คือ จูเลียน บรีม (Julian Bream) 
ซึ่งวิธีการเล่นแบบต้นฉบับจะเป็นทางนิ้วที่ บรีม ใช้ซึ่งบางช่วงผู้วิจัยได้แก้ทางนิ้วเพื่อให้ง่ายต่อการเล่น
บทเพลง 

4.1 การแปรที่ 1 (Musingly)  
 ในท่อนนี้มีการใช้เทคนิคแบบ การเชื่อมเสียง (legato) โดยต้องการความต่อเนื่อง

ของแต่ละโน้ตซึ่งในแต่ละประโยคมีการก าหนดเครื่องหมายเชื่อมเสียงต่าง ๆ  จากการที่ได้ศึกษาบท
เพลงผู้วิจัยได้เปลี่ยนทางนิ้วบางช่วงเพ่ือให้เสียงมีความต่อเน่ืองกันมากขึ้นดังนี ้ 

 
 
 
     

ภาพที่ 34 ห้องที่ 5-9 (Eddied by Julian Bream) Variation 1 เพลง Nocturnal Op.70 
 

 
 
 

ภาพที่ 35 ห้องที่ 5-9 (แก้ไขทางนิ้ว) Variation 1 เพลง Nocturnal Op.70 
 

 จะเห็นได้ว่าทางนิ้วต้นฉบับจะให้เล่นอยู่บนสายที่ 3 ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าการเล่นบนสาย
เดียวจะเกิดการสะดุดหรือเสียงไม่ต่อเนื่องเวลาที่เปลี่ยนต าแหน่งของนิ้ว จึงเปลี่ยนมาเล่นสายเปิดใน
บางช่วง จะท าให้เสียงที่ได้รับออกมาต่อเนื่องกว่าการเล่นโน้ตบนสายเดียว ข้อควรระวังการเล่นโน้ต
ข้ามสายจะได้โทนเสียงที่ต่างกัน ผู้เล่นต้องคุมโทนเสียงมือขวาให้ใกล้เคียงกันที่สุด ซึ่งต่างจากแบบที่ 
บรีม เขียนไว้การเล่นโน้ตบนสายเดียวกัน เพื่อโทนเสียงที่ใกล้เคียงกันมากกว่าการเล่นโน้ตข้ามสาย 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคล 
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4.2 การแปรที่ 2 (Very Agitated) 
 ในท่อนที่ 2 การเล่นจะใช้จังหวะโน้ตสามพยางค์เป็นหลัก ความเร็วของเพลงจะ

แตกต่างจากท่อนแรกอย่างชัดเจน ให้เล่นความเร็วตามชื่อท่อนเพลง Very Agitated ซึงแปลว่า 
ตื่นเต้น เร้าร้อน การเล่นท่อนนี้มีการเปลี่ยนต าแหน่ง และเครื่องหมายแปลงเสียง (accidental) ท าให้
การเคลื่อนที่ของมือซ้ายค่อนข้างซับซ้อนจึงเกิดการสะดุดได้ ผู้วิจัยแนะน าให้ซ้อมช้าเพื่อให้นิ้วมือจดจ า
การเคลื่อนที่อย่างแม่นย า   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 36 ห้องที ่12 ถึง 15 Variation 2 เพลง Nocturnal Op.70 
 

4.3 การแปรที่ 3 (Restless) 

ภาพที่ 37 ห้องที่ 21 ถึง 30 Variation 3 เพลง Nocturnal Op.70 
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  ปัญหาที่พบ 
  ความพิเศษของท่อนนี้ ใช้จังหวะแบบ เฮมิโอลา คือจังหวะสามเน้นสอง ซึ่งจะท าให้
เกิดจังหวะขดักัน ปัญหาที่เกิดขึ้นคือเล่นทั้งสองแนวให้พร้อมกัน ซึ่งในแนวท านองเสียงสูงเป็นจังหวะที่
ขัดกับแนวท านองเสียงประสาน   

วิธีแก้ไข 
  ผู้วิจัยจะแบ่งกลุ่มของเป็นสองแนวในการซ้อม ให้ผู้เล่นซ้อมของแต่ละจังหวะแยก
จากกันเพื่อให้รู้สัดส่วนของจังหวะในแต่ละแนว   
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 38 ห้องที่ 49 ถึง 54 Variation 3 เพลง Nocturnal Op.70 
 

ปัญหาที่พบ 
ทางน้ิวที่พบในท่อนนี้มีให้เลือกสองแบบซึ่งการเล่นมือซ้ายมีความยากทั้งสองแบบ ปัญหา

ที่พบคือการเล่นแนวท านองเสียงต่ าที่ต้องเล่นโน้ตตัวเดิมซ้ า ๆ และเป็นแนวท านองเสียงสูง ท าให้การ
ค้างนิ้วในแนวท านองเสียงต่ าเกิดความผิดพลาดได้ 

วิธีแก้ไข 
ผู้วิจัยได้เลือกใช้ทางนิ้วแบบดั้งเดิม เพราะการผิดพลาดเกิดได้น้อยกว่าทางนิ้วของจูเลียน 

บรีม 
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4.4 การแปรที่ 4 (Uneasy) 

 
 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 39 ห้องที่ 5 Variation 4 เพลง Nocturnal Op.70 

 
 ปัญหาที่พบ 
 1. การเคลื่อนที่ของนิ้วมือซ้ายที่เปลี่ยนแปลงตลอด  
 2. การแบ่งประโยคของแต่ละกลุ่มโน้ต 

วิธีแก้ไข 
 1. การเตรียมนิ้วมือซ้าย ให้ผู้เล่นฝึกซ้อมทางนิ้วจนเกิดความช านาญ โดยซ้อมช้า ๆ 

ไปทีละกลุ่มโน้ต  
 2. การแบ่งกลุ่มโน้ตผู้วิจัยจะแบ่งโดยใช้เครื่องหมายเน้นเสียง (>) เป็นตัวจบประโยค 

และขึ้นประโยคใหม่  
 

4.5 การแปรที่ 5 (March-like)  

 ในท่อนที่ 5 เทคนิคที่ส าคัญคือการเล่นแบบขั้นคู่ที่มีระยะห่างกัน 2 ช่วงเสียง  
 
 
 
 

ภาพที่ 40 ห้องที่ 10 Variation 5 เพลง Nocturnal Op.70 
 

 ปัญหาที่พบ 
 การเล่นขั้นคู่ที่มีระยะห่าง 2 ช่วงเสียง โดยใช้การเชื่อมเสียงในการเล่น ปัญหาที่

เกิดขึ้นคือมือซ้ายอ่อนแรง การเช่ือมเสียงสามตัวโน้ต โดยเล่นเป็นขั้นคู ่ 
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 วิธีแก้ไข 
 
 
 
 
 
  

 
ภาพที่ 41 ภาพวิธีแก้ไขการ slur Variation 5 เพลง Nocturnal Op.70 
 

 ผู้วิจัยแนะน าแบบฝึกหัดที่สามารถช่วยให้มีความช านาญในการเล่นเทคนิคแบบนี้
มากขึ้น จากการศึกษาผู้วิจัยได้น าเทคนิคการฝึกเชื่อมเสียงมาผสมกับการฝึกเทคนิคขั้นคู่  ซึ่งการเล่น
ขั้นคู่นั้นเป็นพื้นฐานของการเล่นคอร์ด โดยการที่เราเล่นโน้ตสองตัวขึ้นไปพร้อมกัน ท าให้เสียงออกมา
พร้อมกัน แล้วฟังเท่ากัน  

 แบบที่ 1  
 เริ่มจากคู่แปดของโน้ต F เชื่อมเสียงไปยังโน้ต G เวลาฝึกซ้อมให้ฟังเสียงให้เท่ากัน 

เพราะฉะนั้นมือซ้ายจะส าคัญในการฝึกฝน การฝึกแบบนี้จะช่วยให้มือซ้ายแข็งแรงขึ้นได้ ท าแบบนี้กับ
โน้ตในคู่ต่อไปตามแบบที ่1  
  แบบที่ 2 
  เป็นการเชื่อมเสียง 3 ตัวโน้ต โดยดีดเพียงครั้งเดียว ในแบบนี้มีความยากขึ้นเพราะ
ต้องให้โน้ตทั้ง 3 ตัวมีเสียงออกมาเท่ากัน การฝึกซ้อมจึงต้องอาศัยก าลังของมือซ้ายเป็นอย่างมากผู้วิจัย    
จึงต้องระวังการฝึกซ้อมให้อยู่ในสภาวะที่พอเหมาะของร่างกาย การฝึกซ้อมมากเกินไปอาจท าให้เกิด
อาการบาดเจ็บได้ 

 
4.6 การแปรที่ 6 (Dreaming) 
 ในการแปรที่ 6 จะใช้เทคนิคฮาร์โมนิกส์ (harmonic) การเล่นเสียงฮาร์โมนิกแบ่ง

ออกเป็น 2 แบบดังนี ้
 4.6.1 Natural Harmonic4  

                                                 
4 Frederick M.Noad, Solo Guitar Playing 1 (USA: Music Sales America, 

2008), 186   

แบบที่ 1 

แบบที่ 2 
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          การเล่นฮาโมนิกส์แบบสายเปิด โดยวิธีการดีดที่ไม่จ าเป็นต้องกดตัวโน้ต 
วิธีการดีดสามารถดีดได้ 2 แบบคือ แบบที่ 1 ให้วางนิ้วมือซ้ายลงบนช่อง (ให้ต าแหน่งนิ้วตรงกับเหล็ก
บนช่อง) พร้อมกับใช้นิ้วมือขวาดีด แล้วจึงยกมือซ้ายขึ้น  
 

  
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 42 ภาพการดีดฮาโมนิกส์แบบสายเปิด 

   
 แบบที่ 2 ให้ใช้มือขวาดีดเพียงมือเดียว โดยการใช้นิ้ว i แตะลงบนช่อง (ให้ต าแหน่ง

นิ้วตรงกับเหล็กบนช่อง) แล้วจึงใช้นิ้ว a ดีด  

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 43 ภาพการดีดมือขวาดีดเพียงมือเดียว 
 

 4.6.2 Octave Harmonic5 
         การเล่นฮาโมนิกส์ที่ต้องใช้มือซ้ายกดโน้ต แล้วใช้มือขวาดีด การเล่นแบบนี้จะ

ใช้การดีดมือขวาแบบที่ 2 ดังภาพที่ 44 เช่น มือซ้ายกดโน้ตตัว F ในช่องที่ 1 มือขวาให้น านิ้ว i แตะลง
บนช่องที่ 13 แล้วใช้นิ้ว a ดีด ดังภาพตัวอย่างที ่41 

 

                                                 
5 Ibid., 187.   
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ภาพที่ 44 ภาพการเล่นฮาโมนิกส์ที่ต้องใช้มือซ้ายกดโน้ต 
 

ปัญหาที่พบ  
 การดีดแบบนี้ต้องอาศัยความแม่นย าของการวางนิ้วมือขวา ถ้าวางไม่ตรงจุดเสียงที่

ดีดจะออกมาไม่ชัดเจน 
 วิธีการแก้ไข 
 ผู้เล่นต้องวางต าแหน่งนิ้วให้ถูกจุด และแม่นย าจึงต้องอาศัยการฝึกซ้อม ผู้วิจัย

แนะน าให้ฝึกการเล่นฮาโมนิกส์ โดยฝึกกับสเกลเป็นสองแบบดังนี้ 
  

 
 
 

 

ภาพที่ 45 ภาพการเล่นแบบโคมาติกสเกล (Chromatic Scale) ในต าแหน่งช่องที่ 1 

 
 
 

 

ภาพที่ 46 ภาพการเล่นแบบไดอะทอนิกสเกล เช่น C เมเจอร ์
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4.7 การแปรที่ 7 (Gently rocking)  

 
 
 
 
ภาพที่ 47 ห้องที่ 1 ถึง 3 Variation 7 เพลง Nocturnal Op.70 

 ปัญหาที่พบ 
 เทคนิคของมือขวาการเล่นแบบ i m ทั้งเพลง โดยใช้ความเร็วการเล่นแบบนี้อาจเกิด

อาการเกร็งกล้ามเนื้อมือขวาได ้
 วิธีแก้ไข 
 การที่จะดีดให้เร็ว ให้ใช้วิธีดีดแบบซตัคคาโต (staccato) คือการเล่นให้เสียงสั้น ให้

ดีดแบบพักสาย โดยเริ่มจากช้าแล้วจึงค่อยๆเร็วขึ้น หลังจากนั้นให้ดีดแบบเลกาโต้ โดยใช้การดีดแบบ
ไม่พักสาย  ให้ผู้เล่นฝึกเทคนิคมือขวาตามแบบฝึกหัดดังนี้6 

 

 
 
 

 
ภาพที่ 48 แบบฝึกหัดเทคนิคมือขวา Variation 7 เพลง Nocturnal Op.70 
 

 นอกจากการใช้นิ้วมือขวาแบบนี้แล้ว ยังสามารถใช้นิ้วอื่นได้อีก เช่น i a หรือ p i 
สามารถท าได้เช่นกัน  

 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Scott Tennant, Pumping Nylon, 62-63. 
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4.8 การแปรที่ 8 (Passacglia)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 49 ห้องที่ 34 ถึง 36 Variation 8 เพลง Nocturnal Op.70 
 ปัญหาที่พบ 
 ในส่วนนี้จะเห็นได้ว่าแนวท านองเสียงต่ าได้เปลี่ยนไป ท าให้การเล่นแนวท านองเดิมที่

มีเทคนิคการใช้นิ้วมือขวาที่มีความยากขึ้น และการเปลี่ยนนิ้วอย่างฉบับพลันในส่วนของมือขวา 
 วิธีแก้ไข    
 ผู้เล่นต้องเตรียมนิ้วมือซ้ายให้ดีเพราะมีการเปลี่ยนต าแหน่ง โดยจะเปลี่ยนต าแหน่ง

ตอนจบคอร์ด ให้ซ้อมแบ่งเป็นกลุ่มจะช่วยในการจดจ าทางนิ้ว และเพ่ิมความแม่นย าในการเคลื่อนของ
นิ้วมากขึ้น โดยการดีดโน้ตกระจายคอร์ดให้ใช้นิ้ว i จากสาย 1 ถึงสาย 5 แล้วใช้นิ้ว p ดีดลงมาในสาย
ที่ 6 

 

สรุปปัญหาที่พบทั้ง 4 บทเพลง  
  จากการฝึกซ้อมพบปัญหาที่เกิดขึ้นโดยผู้วิจัยได้แนะน าวิธีการแก้ไขปัญหาของการ
เล่นแล้วจึงสรุปปัญหา และการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคการเล่น ซึ่งผู้วิจัยน าเทคนิคทั้ง 8 ข้อ แล้วจึงน า 
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มาสร้างแบบประเมินโดยให้ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นในการแก้ไขปัญหา โดยมีทั้งหมด 8 เทคนิคดังนี ้ 
1. ปัญหาการเล่นเครื่องหมายเช่ือมเสียง 

 2. ปัญหาของการดีดกระจายคอร์ด ของมือขวา  
 3. ปัญหาเกิดจากทางนิ้วต้นฉบับ 
 4. ปัญหาของการเคลื่อนที่นิ้วมือซ้ายที่ท าให้เกิดความไม่ต่อเนื่อง 
 5. ปัญหาการค้างเสียงคอร์ด 
 6. ปัญหาในการดีดอุดสาย 
 7. ปัญหาของการเล่นส่วนโน้ตแบบเฮมิโอลา  
 8. ปัญหาของการดีดเทคนิคฮาร์โมนิกส์  
 
ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ 

ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์ และการท าแบบประเมินจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน โดยน า
วิธีการแก้ไขปัญหาทั้ง 8 ข้อให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินและรับข้อเสนอแนะ โดยผู้เชี่ยวทั้ง 3 ท่านได้แก่ 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกราช เจริญนิตย์  
 2. อาจารย์พงษ์พัฒน ์พงษ์ประดิษฐ์ 
 3. อาจารย์วรกานต ์แสงสมบูรณ ์

จากการสัมภาษณ์ และการท าแบบประเมินอาจารย์ทั้ง 3 ท่านได้รับความคิดเห็นเพิ่มเติม
ในงานวิจัยโดยระดับการประเมินแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

ระดับการประเมิน 3 หมายถึง ดีมาก สามารถน าไปใช้ได้  
ระดับการประเมิน 2 หมายถึง ดี สามารถน าไปใช้ได้ แต่มีวิธีอ่ืน  
ระดับการประเมิน 1 หมายถึง ไม่ด ีไม่สามารถน าไปใช้ได้ 

1. ปัญหาการเล่นเครื่องหมายเช่ือมเสียง 
 จากการสัมภาษณ์ และการท าแบบประเมินอยู่ในระดับที่ 3 และ 2 การแก้ไขปัญหาที่

เกิดขึ้นสามารถใช้ได้ แต่มีวิธีอื่นที่สามารถใช้ได้เช่นกัน อาจารย์วรกานต์ แสงสมบูรณ์ มีความเห็นว่า 
การใช้เทคนิคเชื่อมเสียงไม่จ าเป็นจะต้องกดเสมอไปสามารถใช้วิธีการดีดที่เลียนเสียงการเชื่อม เสียง
แทนได้เช่นกัน ซึ่งมีความเห็นตรงกันกับ อาจารย์พงษ์พัฒน์ พงษ์ประดิษฐ์ ที่การใช้เทคนิคเชื่อมเสียง
สามารถใช้วิธีดีดเสียงเลียนแบบได้ แต่ถ้าจะใช้วิธีการที่ผู้วิจัยเสนอจะต้องฝึกซ้อมใช้ช านาญเพื่อลด
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น  

2. ปัญหาของการดีดกระจายคอร์ด ของมือขวา  
 จากการสัมภาษณ์ และการท าแบบประเมินอยู่ในระดับที่ 3 และ 2 การแก้ไขปัญหาที่

เกิดขึ้นสามารถใช้ได้ แต่มีวิธีอื่นที่สามารถใช้ได้เช่นกัน อาจารย์วรกานต์ แสงสมบูรณ์ ได้แนะน าวิธีการ
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ฝึกซ้อมเทคนิคเพิ่มเติมการฝึกแบบ Sequential Planting คือการวางนิ้วตามล าดับ เช่น  p i m a ให้
ดีด p แล้วจึงแตะ i ดีด i แล้วจึงแตะ m ดีด m แล้วจึงแตะ a  

3. ปัญหาเกิดจากทางนิ้วต้นฉบับ 
 จากการสัมภาษณ์ และการท าแบบประเมินอยู่ในระดับที่ 3 และ 2 การแก้ไขปัญหาที่

เกิดขึ้นสามารถใช้ได้ แต่มีวิธีอื่นที่สามารถใช้ได้เช่นกัน อาจารย์ วรกานต์ แสงสมบูรณ์ แนะน าเพิ่มเติม
การเปลี่ยนทางนิ้วต้องค านึงถึงแนวคิดของผู้ประพันธ์ ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร. เอกราช เจริญนิตย์ 
แนะน าเพิ่มเติมทางด้านเสียงที่ได้รับจะออกมาในแนวทางไหนเหมาะสมกับบทเพลงหรือไม่ 

4. ปัญหาของการเคลื่อนที่นิ้วมือซ้ายที่ท าให้เกิดความไม่ต่อเนื่อง 
 จากการสัมภาษณ์ และการท าแบบประเมินอยู่ในระดับที่ 3 และ 2 การแก้ไขปัญหาที่

เกิดขึ้นสามารถใช้ได้ แต่มีวิธีอื่นที่สามารถใช้ได้เช่นกัน อาจารย์ วรกานต์ แสงสมบูรณ์ และ อาจารย์ 
พงษ์พัฒน์ พงษ์ประดิษฐ์ แนะน าเพิ่มเติมในแนวทางเดียวกันว่า การเคลื่อนที่ของมือซ้ายเราไม่
จ าเป็นต้องยืดติดกับต าแหน่งของการเล่นแบบต้นฉบับ ถ้าการเล่นแบบต้นฉบับท าให้เกิดความ
ผิดพลาดเราสามารถหาวิธีการเล่นที่เหมาะสมกับเราได้ 

5. ปัญหาการค้างเสียงของตัวโน้ต  
 จากการสัมภาษณ์ และการท าแบบประเมินอยู่ในระดับที่ 3 และ 2 การแก้ไขปัญหาที่

เกิดขึ้นสามารถใช้ได้ แต่มีวิธีอื่นที่สามารถใช้ได้เช่นกัน อาจารย์ พงษ์พัฒน์ พงษ์ประดิษฐ์ แนะน า
เพิ่มเติม การค้างเสียงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นง่าย เพราะกีตาร์คลาสสิกเป็นเครื่องดนตรีเสียงสั้น การแก้ไข
ปัญหาในส่วนนี้จะอยู่ที่การเลือกใช้ทางนิ้วที่เหมาะสมกับรูปคอร์ด ซึ่งบางครั้งเราสามารถเลือกเล่นใน
ต าแหน่งอื่นที่เหมาะสมกว่าได้ ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร. เอกราช เจริญนิตย์ แนะน าเพิ่มเติมถ้าปัญหาที่
เกิดขึ้นไม่สามารถค้างน้ิวเอาไว้ได ้ให้ปล่อยก่อน แต่ต้องให้เสียงไม่ขาดกันมากเกินไป  
 6. ปัญหาในการดีดอุดสาย 
  จากการสัมภาษณ ์และการท าแบบประเมินอยู่ในระดับที่ 3 ซึ่งหมายถึงอยู่ในระดับที่ด ี 
เหมาะสมน ามาใช้เป็นอย่างยิ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกราช เจริญนิตย์ แนะน าเพิ่มเติมการดีดอุด
สายที่ดีนั้น จะต้องวางต าแหน่งของมือขวาให้ถูกที่ เพื่อที่จะได้เสียงที่ชัดเจนในการเล่น อาจารย์พงษ์
พัฒน์ พงษ์ประดิษฐ์ แนะน าเพิ่มเติมให้ใช่อุ้งมือขวาอุดสาย จากนั้นให้ใช้นิ้ว i ดีดเพียงนิ้วเดียว และ 
อาจารย์วรกานต์ แสงสมบูรณ์ แนะน าเพิ่มเติมให้ใช้มือขวามาช่วยในการท าให้เสียงที่ได้นั้นดีย่ิงขึ้น 
 7. ปัญหาของการเล่นส่วนโน้ตแบบ เฮมิโอลา 
  จากการสัมภาษณ์ และการท าแบบประเมินอยู่ในระดับที่ 3 ซึ่งหมายถึงอยู่ในระดับที่ดี 
เหมาะสมน ามาใช้เป็นอย่างยิ่ง การซ้อมแบบแยกส่วนจะท าให้ผู้เล่นเข้าใจในการเล่นจังหวะแบบนี้มาก
ขึ้น อาจารย์วรกานต์ แสงสมบูรณ์ แนะน าเพิ่มเติมว่าการที่จะเล่นเช่นนี้ได้ต้องเข้าใจการแบ่งส่วนของ
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โน้ตทั้งสองแนว อาจารย์พงษ์พัฒน์ พงษ์ประดิษฐ์ แนะน าเพิ่มเติมการฝึกซ้อมให้น าแนวบนแยกซ้อม 
แล้วน าแนวล่างแยกซ้อมเพื่อให้รู้สัดส่วนของโน้ตที่ชัดเจน  
 8. ปัญหาของการดีดเทคนิคฮาร์โมนิกส ์
  จากการสัมภาษณ์ และการท าแบบประเมินอยู่ในระดับที่ 3 ซึ่งหมายถึงอยู่ในระดับที่ดี 
เหมาะสมน ามาใช้เป็นอย่างยิ่ง  ผู้เชี่ยวชาญทั้งสามท่านมีความเห็นที่สอดคล้องกันว่าการฝึกซ้อมฮาร์โม
นิกส์เป็นเทคนิคของกีตาร์ที่มีเสียงไพเราะ ซึ่งวิธีที่ผู้วิจัยได้เสนอให้ฝึกซ้อมนั้นจะท าให้มีความแม่นย า
ในการเล่นมากขึ้น  และควรระวังการวางต าแหน่งของมือขวาที่อาจเกิดเสียงที่ผิดพลาดในสายเบส 
ผู้เชี่ยวชาญแนะน าให้ใช้นิ้ว p ในการดีดสายเบสแทนการใช้นิ้ว   i 
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บทที่ 6 
 

สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
สรุปผลการวิจยั 

งานวิจัยฉบับนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพจัดท าขึ้นเพื่อศึกษาปัญหา และหาข้อแก้ไขของ
การฝึกซ้อมบทเพลงที่ใช้ในการแสดง ท าให้พัฒนาทักษะในการเล่นเทคนิคในแต่ละบทเพลง รวมถึง
การตีความบทเพลงการวิเคราะห์สังคีตลักษณ์ การศึกษาประวัติศาสตร์ต่าง ๆ ที่มีความเชื่อมโยงกับ
บทเพลงดังกล่าว ล้วนเป็นปัจจัยใจส าคัญของการศึกษาด้านการแสดงดนตรีในระดับมหาบัณฑิต  

และจากการศึกษาบทเพลง และฝึกซ้อมเทคนิคต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางการแก้ไข
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น การศึกษาคู่มือการฝึกซ้อมกีตาร์คลาสสิก แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ท าให้ผู้วิจัยได้
วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น อีกทั้งผู้วิจัยได้น าวิธีการแก้ปัญหาที่ผู้วิจัยค้นพบเข้าปรึกษาผู้เชี่ยวชาญโดย
วิธีการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้แง่มุมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ครบถ้วนมากขึ้น ซึ่งผู้วิจัยได้พบปัญหา
ทั้งหมด 8 ข้อ ดังนี ้
 1. ปัญหาการเล่นเครื่องหมายเช่ือมเสียง 

 2. ปัญหาของการดีดกระจายคอร์ด ของมือขวา  
 3. ปัญหาเกิดจากทางนิ้วต้นฉบับ 
 4. ปัญหาของการเคลื่อนที่นิว้มือซ้ายที่ท าให้เกิดความไม่ต่อเนื่อง 
 5. ปัญหาการค้างเสียงคอร์ด 
 6. ปัญหาในการดีดอุดสาย 
 7. ปัญหาของการเล่นส่วนโน้ตแบบ เฮมิโอลา 
 8. ปัญหาของการดีดเทคนิคฮาร์โมนิกส ์

 
อภิปรายผล 
 1. จากผลการวิจัยการแก้ไขปัญหาที่พบในการฝึกซ้อมบทเพลง ผู้วิจัยมีความเห็นว่า
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการฝึกซ้อมบทเพลงที่เกิดขึ้นน าไปสู่วิธีการแก้ไขปัญหาบทเพลงเกิดจากปัญหาด้าน
เทคนิคของผู้วิจัยเป็นหลัก จากการฝึกซ้อมผู้วิจัยใช้เวลาในการฝึกซ้อมบทเพลงละ 4 สัปดาห์ ร่วม
ระยะเวลา 4 เดอืน  
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 2. จากผลการวิจัยสิ่งที่ค้นพบเพิ่มเติม การแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคการเล่นนั้น จะประสบ
ความส าเร็จมากหรือน้อยจะขึ้นอยู่กับระดับความสามารถในการแก้ปัญหา การวางแผนการฝึกซ้อมที่
ถูกต้อง การเลือกวิธีแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมของแต่ละบุคคล 

 

ข้อเสนอแนะในการท างานวิจัยครั้งต่อไป 
 จากการศึกษาข้อมูลผลการวิจัยพบว่า การศึกษาวิธีแก้ไขปัญหาในการเล่นกีตาร์คลาสสิก
ทั้ง 4 บทเพลงนี้สามารถใช้ได้ดี มีประโยชน์ต่อนักกีตาร์คลาสสิก นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ ทาง
ดนตรี ซึ่งผู้วิจัยแบ่งข้อเสนอแนะดังนี ้
 1. ผลการวิจัยของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สามารถน าไปใช้กับนักกีตาร์ในหลายระดับ  ทั้ง
นักเรียนดนตรีในระดับอุดมศึกษา โดยอาจจะใช้บทเพลงที่ผู้วิจัยศึกษา หรือบทเพลงมีเทคนิคเดียวกัน
น้ีจึงจะสามารถน าไปปรับใช้ได ้
 2. การน างานวิจัยไปศึกษาต่ออาจพบปัญหาอ่ืนที่แตกต่างจากที่ผู้วิจัยกล่าวไว้ 
 3. สามารถน าวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การศึกษาทางสังคีตลักษณ์ที่ผู้วิจัยได้
ท าการศึกษามานั้นไปศึกษาต่อได ้
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แบบประเมินวธิีการแก้ไขปญัหา 
 

ค าชี้แจง โปรดท ำเครื่องหมำย (/) ลงในช่องระดับกำรประเมิน 
  ระดับกำรประเมิน 3 หมำยถึง ดีมำก สำมำรถน ำไปใช้ได้ 
  ระดับกำรประเมิน 2 หมำยถึง ดี สำมำรถน ำไปใช้ได้ แต่มีวิธีอื่น 
  ระดับกำรประเมิน 1 หมำยถึง ไม่ดี ไม่สำมำรถน ำไปใช้ได้ 

 
ค าแนะน าเพิ่มเติม  
 .........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.............................. 

 
ลงชื่อ..............................................................ผูป้ระเมิน 
(...................................................................................) 

ต าแหน่ง........................................................................ 
 

 

เทคนิค 
ระดับกำรประเมิน 
3 2 1 

1. ปัญหำกำรเล่นเครื่องหมำยเช่ือมเสียง    
2. ปัญหำของกำรดีดกระจำยคอร์ด ของมือขวำ     
3. ปัญหำเกิดจำกทำงนิ้วต้นฉบับ    
4. ปัญหำของกำรเคลื่อนที่นิ้วมือซ้ำยที่ท ำให้เกดิควำมไม่ต่อเนื่อง    
5. ปัญหำกำรค้ำงเสียงคอร์ด    
6. ปัญหำในกำรดดีอุดสำย    
7. ปัญหำของกำรเล่นส่วนโน้ตแบบ เฮมิโอลำ (hemiola)    
8. ปัญหำของกำรดีดเทคนิคฮำร์โมนิกส์ (harmonic)    
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ตารางการฝึกซ้อม 
Variations on Deh calma, o ciel from Rossini’s Otello Op.101 

ท ำนองหลัก (Theme) 

ปัญหำที่พบ กำรเล่นแบบกระจำยคอร์ดในมือขวำ 

วิธีแก้ปัญหำ ให้เตรียมกำรดีดมือขวำ 

กำรแปรที ่1 (Variation 1) 
ปัญหำที่พบ 

กำรเคลื่อนที่ของนิ้วมือซ้ำยบ่อยครั้ง ท ำให้เกิดควำมสับสน และไม่ต่อเนื่อง 
 

วิธีแก้ปัญหำ กำรฝึกซ้อมต้องเตรียมนิ้วก่อนหน้ำที่จะเล่นโน้ตตัวถัดไปทุกครั้ง 

กำรแปรที ่2 (Variation 2) 
ปัญหำที่พบ กำรเชื่อมเสียง 

วิธีแก้ปัญหำ ฝึกซ้อมแบบฝึกหัดตำมภำพที ่9 

กำรแปรที ่3 (Variation 3) 
ปัญหำที่พบ กำรเล่นคำเดนซำ 

วิธีแก้ปัญหำ แบ่งวรรคตอนในกำรฝึกซ้อม  

กำรแปรที่ 4 (Variation 4) 
ปัญำที่พบ 

1. กำรเชื่อมเสียงจำกสำยปิดดึงเสียงลง
มำสำยเปิด 

2. อำเปโจในมือขวำที่ต้องกำรควำมเร็ว 

วิธีแก้ปัญหำ 
ดึงเพียงโน้ตที่ใช้กำรเชื่อมเสียง ห้ำม

สะบัดมือแรง 
ฝึกซ้อมแบบฝึกห้ดตำมภำพที่14 

Elegie 

ท่อน Largo ห้องที่ 5 - 7 
ปัญหำที่พบ กำรเล่นแนวท ำนองหลัก และแนวท ำนองเสียงต่ ำให้สอดคล้องไปกับแนวคอร์ด 

วิธีแก้ปัญหำ ต้องเตรียมนิ้วมือซ้ำยในกำรกดสำยในแต่ละกลุ่มก่อนที่จะเปลี่ยนไปยังคอร์ดต่อ ๆ 

ท่อน Largo ห้องที่ 8 

ปัญหำที่พบ กำรใช้นิ้วโป้งมือซ้ำยกดสำย 6 ในโน้ต G ชำร์ป 

วิธีแก้ปัญหำ 
เปลี่ยนช่วงเสียงในกำรเล่น จำกที่ใช้ตัว G ชำร์ป ในสำยที่ 6 ให้เปลี่ยนมำใช้ G 

ชำร์ปในสำยที ่4 แทน 
 

ท่อน Largo ห้องที่ 14 – 18  
ปัญหำที่พบ 1. ปัญหำกำรดีดมือขวำ 2. ปัญหำกำรกดของมือซ้ำย 

วิธีแก้ปัญหำ 
ให้แยกฝึก โดยก ำหนดนิ้วดังนี้  
 p i p i / m i p i / a i p i 

ฝึกซ้อมกำรเตรียมนิ้วมือซ้ำย 

ท่อน Largo ห้องที่ 18 
ปัญหำที่พบ กำรเล่นกระจำยคอร์ดในมือขวำ 

วิธีแก้ปัญหำ ซ้อมมือขวำด้วยวิธีกำรเตรียมนิ้ว โดยดีด p แตะ m ดีด m แตะ i 

ท่อน Largo ห้องที่ 18 
ปัญหำที่พบ 

กำรเล่นกระจำยคอร์ด แบบ  
p i p i / p i p i / m i p i / a i  p i / m i p i / p i p i   

วิธีแก้ปัญหำ ฝึกซ้อมแบบฝึกหัดตำมภำพที ่21 

ท่อนที ่2 Andante con 
espressione ห้องที่13 – 15 

ปัญหำที่พบ 
1.กำรเคลื่อนที่ของนิ้วมือซ้ำย ท ำให้

เกิดควำมไม่ต่อเนื่องของเสียง 
2.กำรดึงท ำนองหลักของช่วงนี้ให้

ออกมำชัดเจน 

วิธีแก้ปัญหำ 
ให้ฝึกเคลื่อนของนิ้วมือซ้ำย โดยกำร

เตรียมนิ้วให้มีควำมช ำนำญ 
ให้เล่นแนวท ำนองเสียงหลักอย่ำงเดียว 

เพื่อกำรเน้นเสียงที่ถูกต้อง 

ท่อนที ่2 Andante con 
espressione ห้องที่17 

ปัญหำที่พบ กำรเล่นกระจำยคอร์ดในมือขวำ 

วิธีแก้ปัญหำ ฝึกซ้อมแบบฝึกหัดตำมภำพที ่24 
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Sonatina 

ท่อนที ่1 Allegrotto  
ห้องที่ 1 - 2 

ปัญหำที่พบ 
1.กำรดีดโน้ต C ชำร์ปที่ต้องใช้เสียงสั้น
ท ำให้กำรเชื่อมเสียงระหว่ำงโน้ตได้ไม่ดี 

2.เชื่อมเสียงจำก E เชื่อมเสียงไป F 
ชำร์ป 

วิธีแก้ปัญหำ 

กำรดีดโน้ตตัว C ชำร์ป ให้ดีดเสียงสั้น 
(staccato) ในสองตัวโน้ตแรก ส่วนตัว 

C ชำร์ปตัวที่สำมให้ดีดเสียงยำว 
(tenuto) จะท ำให้ฟังดูเลกำโต้มำกขึ้น 

ผู้เล่นควรโน้มแขนลงไปเพียงเล็กน้อย
เพื่อให้กำรทำบของนิ้ว 1 ไม่หลุดออก

จำกช่อง 

ท่อนที ่1 Allegrotto  
ห้องที่ 21 - 22 

ปัญหำที่พบ เทคนิคกำรใช้ดีดอุดสำย (pizzicato) 

วิธีแก้ปัญหำ ให้วำงมือขวำไว้ใกล้กับ bridge เพื่อให้ได้เสียงที่ชัดเจน แล้วใช้นิ้ว p ดีด 

ท่อนที ่2 Andante  
ห้องที่ 9 - 11 

ปัญหำที่พบ กำรเล่นโน้ตเชื่อมเสียงโดยใช้นิ้ว 4 ท ำให้เสียงที่ได้ออกมำไม่ชัดเจน 

วิธีแก้ปัญหำ 
ให้ผู้เล่นฝึกซ้อมกำรเชื่อมเสียงโดยใช้นิ้ว 4  เริ่มจำกนิ้ว 2 กดค้ำงไว้ แล้วใช้นิ้ว 4 

กดลง ท ำแบบนี้ตั้งแต่สำยที่1 จนไปถึงสำยที ่6 ตำมภำพที่ 23 

ท่อนที ่2 Andante  
ห้องที่ 15 

ปัญหำที่พบ กำรเล่นโน้ตช่วงคู่แปด (octave) ในสำย3 และสำย1 ท ำให้เกิดเสียงที่ไม่ต่อเนื่อง 

วิธีแก้ปัญหำ ฝึกซ้อมแบบฝึกหัดตำมภำพที ่31 

ท่อนที ่3 Allegro  
ห้องที่ 1 - 9 

ปัญหำที่พบ 
กำรเล่นโน้ตในหน่วยท ำนองย่อยเอก (motive) จะเกิดอำกำรสับสนเรำะต้อง
เปลี่ยนต ำแหน่งของมือขวำที่เคลื่อนที่อยู่บ่อยครั้ง 

วิธีแก้ปัญหำ แบ่งกลุ่มในกำรฝึกซ้อม ตำมภำพที่ 33 

Nocturnal Op.70 

กำรแปรที ่1 (Musingly) 
ปัญหำที่พบ ทำงนิ้วต้นฉบับ 

วิธีแก้ปัญหำ ปรับเปลี่ยนทำงนิ้วให้เสียงต่อเนื่องมำกขึ้น 

กำรแปรที ่2 
(Very Agitated) 

ปัญหำที่พบ กำรเล่นจะใช้จังหวะโน้ตสำมพยำงค์ 

วิธีแก้ปัญหำ ซ้อมช้ำเพื่อให้นิ้วมือจดจ ำกำรเคลื่อนที่อย่ำงแม่นย ำ   

กำรแปรที ่3 (Restless) 
ปัญหำที่พบ กำรเล่นจังหวะแบบ เฮมิโอลำ 

วิธีแก้ปัญหำ 
ผู้วิจัยจะแบ่งกลุ่มของเป็นสองแนวในกำรซ้อม ให้ผู้เล่นซ้อมของแต่ละจังหวะแยก

จำกกันเพื่อให้รู้สัดส่วนของจังหวะในแต่ละแนว   

กำรแปรที ่4 (Uneasy) 
ปัญหำที่พบ 

1. กำรเคลื่อนที่ของนิ้วมือซ้ำยที่
เปลี่ยนแปลงตลอด 

2. กำรแบ่งประโยคของแต่ละกลุ่มโน้ต 

วิธีแก้ปัญหำ 
กำรเตรียมนิ้วมือซ้ำย ให้ผู้เล่นฝึกซ้อม

ทำงนิ้วจนเกิดควำมช ำนำญ  
กำรแบ่งกลุ่มโน้ตผู้วิจัยจะแบ่งโดยใช้

เครื่องหมำยเน้นเสียง (>)  

กำรแปรที ่5 (March-like) 
ปัญหำที่พบ กำรเล่นขั้นคู่ที่มีระยะห่ำง 2 ช่วงเสียง โดยใช้กำรเชื่อมเสียงในกำรเล่น 

วิธีแก้ปัญหำ ฝึกซ้อมแบบฝึกหัดตำมภำพที ่41 

กำรแปรที ่6 (Dreaming) 
ปัญหำที่พบ กำรเล่นเทคนิคฮำโมนิกส์ 

วิธีแก้ปัญหำ ฝึกซ้อมแบบฝึกหัดตำมภำพที ่45 และภำพที่ 46 

กำรแปรที ่7 
 (Gently rocking) 

ปัญหำที่พบ เทคนิคของมือขวำกำรเล่นแบบ i m 

วิธีแก้ปัญหำ 
ให้ใช้วิธีดีดแบบซตัคคำโต (staccato) คือกำรเล่นให้เสียงสั้น  

ฝึกซ้อมแบบฝึกหัตำมภำพที่ 48 

กำรแปรที ่8 (Passacglia) 
ปัญหำที่พบ กำรเปลี่ยนนิ้วอย่ำงฉบับพลันในส่วนของมือขวำ 

วิธีแก้ปัญหำ 
โดยกำรดีดโน้ตกระจำยคอร์ดให้ใช้นิ้ว i จำกสำย 1 ถึงสำย 5 แล้วใช้นิ้ว p ดีดลง

มำในสำยที ่6 
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ชื่อ – สกุล   นำงสำวกนกจอม บุญมำเลศิ 
ที่อยู่    13 หมู่ 11 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 30 แยก 6 แขวงดอกไม ้
    เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 
ประวัติกำรศึกษำ    
       พ.ศ. 2554   ส ำเร็จกำรศึกษำดุริยำงคศำสตรบัณฑิต (กำรแสดงดนตรี)            
    คณะดุริยำงคศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
       พ.ศ. 2555   ศึกษำต่อระดับปริญญำมหำบณัฑิต สำขำวิชำสังคีตวิจัยและ 
    พัฒนำ คณะดุริยำงคศำสตร์ บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัย 
    ศิลปำกร 
ประวัติกำรท ำงำน 
       พ.ศ. 2551 - 2556  ผู้สอนวิชำกีตำร์คลำสสิก สถำบันดนตร ีเคพเีอ็น 
       พ.ศ. 2556 - 2558   ผู้สอนวิชำกีตำร์คลำสสิก สถำบันดนตร ีปิ่นนคร 
       พ.ศ. 2556 - 2558   ผู้สอนวิชำกีตำร์คลำสสิก โรงเรียนดนตรียำมำฮ่ำ มิวสิค สคูล 
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