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ที่ทําใหเกิดอาการบาดเจ็บ รวมทั้งการแกปญหาอาการบาดเจ็บในผูเลนกีตารคลาสสิก โดยนําเสนอ

ขอมูลอาการบาดเจ็บ และวิธีการแกไขทั้งในสวนของผูเลน และในสวนของทางการแพทย โดยการเก็บ

ขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ และจากผูเลนกีตารคลาสสิก รวมทั้งขอมูลทางการแพทยผานการ

สัมภาษณ โดยเลือกผูเช่ียวชาญทางดานกีตารคลาสสิกจํานวน 3 ทานที่มีอาการบาดเจ็บแตกตางกัน
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เคลื่อนไหวใหมเปนสิ่งที่สมควรปฏิบัติ 

 

 

  

 

 

 

สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพฒันา    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ลายมือช่ือนักศึกษา .....................................................    ปการศึกษา 2558 

ลายมือช่ืออาจารยทีป่รกึษาวิทยานิพนธ ........................................................... 



จ 

55701307: MAJOR: MUSIC RESEARCH AND DEVELOPMENT 

KEY WORD: INJURIES / FOCAL DYSTONIA / CLASSICAL GUITAR 

JERASIT PANTITANON: A STUDY OF INJURIES IN CLASSICAL GUITAR PLAYERS 

THESIS ADVISOR: YOS VANEESORN, D.M.A. 87 pp. 

This qualitative research aims for studying problems, causes, and solutions 

of injuries among classical guitar players. The information used in this study is 

gathered through relating sources and from both classical guitar players and a 

physician through interviews. The researcher selected 3 expert classical guitar players 

who have different injuries from classical guitar playing. One of them has an injured 

left hand while another has an injured right hand. One of the three has a Focal 

Dystonia. The findings reveal useful information associating with cause and solution 

of the injuries which are resembling among written sources, expert classical guitar 

players and a physician in this following: 1) causes of injury occurring from an 

incorrect playing posture, improper practicing manner and being in the same posture 

for long period of time, 2) solutions suggested by the expert classical guitar players 

including warming up muscle before and after practicing, taking a short break for 

changing posture periodically during a long playing period, consulting a physician 

according to the injury, using some equipment helping support a proper playing 

position, applying Alexander Technique in order to individually correct a proper 

posture in classical guitar playing, and 3) the medical experts advised that playing 

without muscle stiffness, taking rest during practicing and correcting a new proper 

playing movement should be performed. 

 

 

 

 

 

Program of Music Research and Development Graduate School, Silpakorn University 

Student’s signature ……………………………………...... Academic Year 2015 

Thesis Advisor’s signature ………………………………………………. 



ฉ 

กิตติกรรมประกาศ 

 

วิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยความกรุณาอยางดีย่ิงของ อาจารย ดร.ยศ 

วณีสอน อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ซึ่งไดกรุณาใหคําแนะนําและขอคิดเห็นตาง ๆ ตลอดจนช้ีแนะ

แนวทางอันเปนประโยชน อยางย่ิงตอการทําวิจัย 

ผูวิจัยใครขอกราบขอบพระคุณคณาจารยผูเช่ียวชาญที่กรุณาใหขอมูลอันเปนประโยชน

ตอการทําการวิจัยในครัง้น้ี ไดแก อาจารยชวเจตน มาสกลุรัตน อาจารยพงษพฒัน พงษประดิษฐ 

อาจารยวรกานต แสงสมบรูณ  และนายแพทยนวพันธ วอกลาง 

ผูวิจัยใครขอกราบขอบพระคุณบิดา และมารดา ที่ใหโอกาส ความชวยเหลือและสงเสริม

ในดานการดํารงชีวิต และการศึกษาเรือ่ยมา รวมทั้งอาจารยวรวรรณ ตีระวรมงคล ทีก่รุณาใหความ

ชวยเหลือในการใหรายละเอียดขอมลูในสวนตาง ๆ และการจัดทํางานวิจัยในครั้งน้ี รวมไปถึงพี่ นอง 

และเพือ่นหลาย ๆ ทานที่คอยใหความชวยเหลือในเรื่องตาง ๆ เรื่อยมา 



ช 

สารบญั 

                                                                                                                  หนา  

บทคัดยอภาษาไทย  .....................................................................................................................  ง 

บทคัดยอภาษาอังกฤษ  ................................................................................................................  จ 

กิตติกรรมประกาศ  .....................................................................................................................  ฉ 

สารบัญภาพ  ...............................................................................................................................  ญ 

บทที ่

 1 บทนํา ...............................................................................................................................  1 

 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา ...................................................................  1 

 วัตถุประสงคของการศึกษา .......................................................................................  2 

 สมมติฐานของการศึกษา ...........................................................................................  2 

 ขอบเขตของการศึกษา ..............................................................................................  3 

 ข้ันตอนการศึกษา .....................................................................................................  3 

 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ........................................................................................  4 

 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ ......................................................................................................  5 

 อาการบาดเจบ็ทีเ่กิดข้ึนกับรางกาย และอวัยวะ ........................................................  5 

 อาการบาดเจบ็ .................................................................................................  5 

 ทาน่ัง และรูปแบบการเลนของมอืซาย มือขวา..................................................  9 

 ลักษณะของการน่ังและการวางกีตารคลาสสิก .............................................   9 

 ทาน่ังของผูเลนกีตารคลาสสิกที่มีช่ือเสียง และทาน่ังที่นิยมในปจจุบัน .........  11 

 อุปกรณที่ชวยปรับทาทางการน่ังเลนกีตารคลาสสิก .....................................  14 

 ลักษณะการวางมือขวา................................................................................  17 

 ลักษณะการวางมือซาย ...............................................................................  20 

 ทาทางการเลนที่ดี และไมดี ..............................................................................  22 

 ปจจัยอื่น ๆ ที่สงผลใหเกิดอาการบาดเจบ็ และการแกไข ..................................  22 

 ประวัติความเปนมาของอเลก็ซานเดอร เทคนิค ................................................  23 

 ลักษณะความผิดพลาดของรางกาย .............................................................  26 

 สัญญาณบงช้ีของอาการบาดเจบ็ และการแกไขอื่น ๆ ..................................  27 

 อาการบาดเจบ็ทีเ่กิดจากความผิดพลาดจากการสั่งการของสมอง..............................  28 

 Focal Dystonia ..............................................................................................  28 



ซ 

บทที่                                                                      หนา 

 การรกัษา………………………………………………………………………………………………………  36 

 งานวิจัยที่เกี่ยวของ ...................................................................................................  37 

 3 วิธีดําเนินการวิจัย..............................................................................................................  40 

 วิธีที่ใชในการศึกษาคนควา ........................................................................................  40 

 ข้ันตอนที่ 1 ศึกษาองคความรูที่เกี่ยวของ .........................................................  40 

 ข้ันตอนที่ 2 ผูเช่ียวชาญในการวิจัย ...................................................................  41 

 ข้ันตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูล .......................................................................  42 

 ข้ันตอนที่ 4 ปรับปรุง ........................................................................................  42 

 หลักเกณฑในการประเมินผลการวิจัย........................................................................  42 

 4 ผลการวิเคราะหขอมลู ......................................................................................................  43 

 ขอมูลจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ...............................................................  43 

 สาเหตุที่มาจากทาทางการน่ัง ...........................................................................  43 

 ปญหาที่เกิดจากอปุกรณที่วางเทา ...............................................................  43 

 การแกไขปญหาลกัษณะของการน่ังและการวางกีตารคลาสสกิ ....................  44 

 สาเหตุที่มาจากลกัษณะการวางมือขวา .............................................................  46 

 ลักษณะการวางมือขวาที่ถูกตอง ..................................................................  47 

 สาเหตุที่มาจากลกัษณะการวางมือซาย.............................................................  48 

 ลักษณะการวางมือซายที่ถูกตอง..................................................................  49 

 การแกไขอื่น ๆ .................................................................................................  51 

 Alexander Technique ............................................................................  51 

 การแกไขโดยใชทาทาง ................................................................................  53 

 การรกัษาอาการที่มีสาเหตุจาก Focal Dystonia .............................................  62 

 การรบัประทานยา.......................................................................................  62 

 การฉีด Botulinum Toxin .........................................................................  62 

 วิธีการทางเวชศาสตรฟนฟูและวิธีอื่น ๆ .......................................................  62 

 ขอมูลจากผูเช่ียวชาญ................................................................................................  64 

 พงษพัฒน พงษประดิษฐ ..................................................................................  64 

 วรกานต แสงสมบรูณ .......................................................................................  66 

 ชวเจตน มาสกลุรัตน ........................................................................................  71 



ฌ 

บทที ่                                                                                                        หนา  

 5 สรปุ อภิปรายผล และขอเสนอแนะ……………………………………………………………................   76 

 สรปุผลการวิจัย…………………………………………………………………………………………......  76 

 สมมติฐาน .................................................................................................................  79 

 อภิปรายผลการวิจัย ..................................................................................................  79 

 อภิปรายในสิง่ที่คนพบเพิม่เติม ..................................................................................  81 

 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย .....................................................................................  82 

รายการอางอิง .............................................................................................................................  83 

ประวัติผูวิจัย ................................................................................................................................  87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ญ 

สารบญัภาพ 

ภาพที่                                                                                                     หนา  

 1 แสดงตําแหนงหมายเลขของอาการบาดเจ็บบนรางกาย ...............................................  7 

 2 แสดงทาทางการน่ังเลนกีตารคลาสสกิ .........................................................................  10 

 3 ลักษณะทาน่ังของ Dionisio Aguado .........................................................................  12 

 4 ลักษณะทาน่ังของ Fernando Sor ..............................................................................  12 

 5 ลักษณะทาน่ังของ Matteo Carcassi ..........................................................................  13 

 6 ลักษณะทาน่ังของ Francisco Tarrega .......................................................................  13 

 7 ลักษณะทาน่ังในปจจุบัน ทีม่ีการใชที่วางเทา ...............................................................  14 

 8 ตัวอยางอุปกรณชวยยกระดับกีตารใหเหมาะสมกับรางกายแบบปรับระดับได ..............  14  

 9  แสดงการใชอุปกรณชวยยกระดับกีตารใหเหมาะสมกับรางกายแบบปรับระดับได ........  15  

 10 แสดงลกัษณะการวางมือขวาของ Andres Segovia ....................................................  19   

 11  แสดงลกัษณะการวางมือขวาของ Francisco Tarrega ................................................  19  

 12 รูปภาพแสดงลกัษณะการวางของมือขวา .....................................................................  20  

 13 รูปภาพแสดงลกัษณะของมือซาย .................................................................................  21  

 14  รูปภาพแสดงลกัษณะของมือซาย ที่มีการเปลี่ยนตําแหนงน้ิวโปง .................................  21  

 15 โนตเพลง Toccata Op. 7 โดย Robert Schuman ...................................................  31   

 16  แสดงการเลนในหองแรกของบทเพลง Toccata Op. 7 โดย Robert Schuman ........  31  

 17 แสดงการทํางานของสมองทีรุ่นแรงในสมองสวนหนา ...................................................  33   

 18 แสดงการทํางานของสมองสวนหนา ขณะทําการเคลื่อนไหวปกติ .................................  33  

 19  แสดงการทํางานของสมองสวนหนา ขณะที่มีการเคลื่อนไหวมือซาย ............................  34  

 20 แสดงการกระจายของอาการในกลุมของเครื่องดนตรีชนิดตาง ๆ .................................  35   

 21  แสดงตําแหนงของการเกิดอาการ Musician’s Dystonia ...........................................  36  

 22 แสดงความผิดปกติของแนวกระดูกสันหลัง โดยใชที่วางเทา .........................................  44  

 23 แสดงลกัษณะการน่ังแบบใชอปุกรณชวยยกระดับกีตารใหเหมาะสมกับรางกาย ...........  45  

 24  ลักษณะการวางมือทีผ่ิดบนเครื่องดนตรีกีตารคลาสสกิ .................................................  46  

 25 ลักษณะการวางมือทีผ่ิดบนเครื่องดนตรีคลารเิน็ต ........................................................  47   

 26  ลักษณะของมอืที่เหยียดตรงไปตามแนวเดียวกบัแขนทอนลาง .....................................  48  

 27 ลักษณะของขอมอืที่งอมากเกินไป ...............................................................................  49   

 28 ลักษณะของขอมอืที่ไมงอจนเกินไป .............................................................................  50  

 



ฎ 

ภาพที่                                                                                                   หนา  

 29  แกวงแขนจากดานหน่ึงสูอกีนานหน่ึงอยางอสิระ ..........................................................  53 

 30 โคงตัวไปขางหนา วางมือขางขวาแตะที่บริเวณเขาขางขวา ..........................................  54   

 31  ยกแขนซายข้ึนขนาบขางใบหจูากน้ันงอแขนลงมาดานหลังศีรษะ .................................  54 

 32 งอขอศอกข้ึนมาทัง้สองขางใหลักษณะต้ังฉาก ..............................................................  55  

 33  ยืนตัวตรง กางขาเทาลําตัว เหยียดแขนข้ึนเหนือศีรษะ ................................................  55  

 34 น่ังหลังตรง นํามือทัง้สองประกบกัน หงายฝามอืข้ึน .....................................................  56   

 35  น่ังหลังตรง ไมเต็มกน โดยน่ังใหขาต้ังฉากกับพื้น .........................................................  56  

 36  ยกแขนทั้งสองขางต้ังฉากกับลําตัว แลวเหว่ียงไปดานขางพรอมกันชา ๆ ......................  56 

 37  ยืนตัวตรง แขนทั้งสองขางขนาบลําตัว แลวยกหัวไหลทั้งสองขางพรอมกัน ..................  57 

 38  ยกแขนขางซายข้ึนแลวงอแขนไปดานหลัง นํามือขางขวาจับขอศอกซายไว ..................  57 

 39  ยกแขนซายข้ึนต้ังฉากข้ึนกับลําตัวแลวงอขอศอก แลวใชมือขวาจับขอศอกดึงขอศอก ..  57 

 40  ยืนตัวตรง กางขาออกเล็กนอย นําแขนทั้งสองขางมาไขวไวขางหนา ............................  58 

 41  ยืนตัวตรง แลวหันหนาตรง จากน้ันหันศีรษะไปทางขวา ..............................................  58 

 42  นําผานุม ๆ หนา ๆ พับไววางบนโตะบรเิวณดานหนา ยืนตัวตรง..................................  59 

 43  ยืดแขนทั้งสองขางไปขางหนานํามือขวาจับมือซายพับลงไป .........................................  59 

 44  แบมือโดยควํ่ามือลงจากน้ันปดมอืไปทางซายขวาสลับกันไปมา ....................................  60 

 45  แบมือจากน้ันพลกิฝามือควํ่าหงาย สลับไปมา ..............................................................  60 

 46  มือซายอยูในทาที่สบายผอนคลาย  นํามือขางขวามางอน้ิวเขาหาตัวเอง.......................  60 

 47  เหยียดน้ิวมือทั้งหมดใหตรงทีสุ่ดเทาจะทําไดอยางผอนคลาย .......................................  61 

 48  หงายมือข้ึนแลวกางมอืจนสุดแลวจงึคอย ๆ งอน้ิวทั้งหาเขามาอยางชา ๆ ....................  61 

 49  นําลูกเทนนิสมาบีบคางไวดังรูปแลวคอย ๆ คลายออก ทําซ้ําหลายครัง้........................  61 

 50  นําหนังยางรัดของมาสวมไวที่ปลายขอน้ิวทั้งหมดพรอมกับหงายมือข้ึน ........................  62 

 51  แสดงโนตเพลง Etude No.1 โดย Villa Lobos ..........................................................  65 

 52  แสดงโนตเพลง Etude No.25 โดย Matteo Carcassi................................................  67 

 53  แสดงโนตเพลง Etude No.2 โดย Matteo Carcassi ..................................................  68 

 54  แสดงโนตเพลง Etude No.3 โดย Matteo Carcassi ..................................................  69 

 55  แสดงโนตเพลงทอน Preludio ในบทเพลง Preludio Fuga ........................................  70 

 56  แสดงโนตเพลงทอน Fuga ในบทเพลง Preludio Fuga ..............................................  70 

 57  แสดงโนตเพลง Etude No.1 โดย Matteo Carcassi ..................................................  72 



ฏ 

ภาพที่                                                                                                     หนา  

 58  แสดงโนตเพลง Etude No.1 โดย Regondi Giulio ....................................................  73 

 59  แสดงโนตเพลง Fantasia No.7 โดย John Dowland .....................................................  74 



 
 

1 
 

บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 อาการบาดเจ็บตาง ๆ ที่เกิดกับผูเลนกีตารคลาสสิก เกิดไดในหลายรูปแบบ เชน อาการ

ปวดหลัง ปวดขอเขาปวดเอ็นกลามเน้ือที่มือ หรือแขน น้ิวล็อค ปวดไหล อาการเหลาน้ีเกิดจากการที่

รางกายตองเคลื่อนไหว และอยูในทาเดิมซ้ํา ๆ หรือการเลนที่ผิดทาทาง ฝนธรรมชาติ แมกระทั่งการ

โหมฝกซอมติดตอกันเปนเวลานาน โดยสาเหตุที่เพิ่มอาการบาดเจ็บอีกประการหน่ึงที่สําคัญคือ เมื่อผู

เลนมีอาการบาดเจ็บเกิดข้ึนแลว เพิกเฉยตออาการบาดเจ็บตาง ๆ เหลาน้ัน เพราะบางรายคิดวาเปน

เพียงอาการบาดเจ็บเล็กนอย บางรายคิดวาอาการบาดเจ็บจะกระทบกระเทือนตอหนาที่การงาน จึง

เปนสาเหตุใหอาการบาดเจ็บลุกลามมากย่ิงข้ึน ซึ่งอาการดังกลาวเปนอาการที่เกิดข้ึนทางรางกาย    

แตยังมีอาการบาดเจ็บอีกรูปแบบที่เกิดข้ึนกับระบบประสาทและสมองน่ันคืออาการของ Focal 

Dystonia  โดยเกิดอาการแข็งเกร็งของกลามเน้ือเฉพาะจุด (ช่ือยอ FD) อาการของ Focal Dystonia 

สรางความทรมาน และความลําบากใหกับตัวบุคคลที่เปนโรคน้ีอยางย่ิง หากเกิดข้ึนกับนักดนตรีคนใด

น่ันอาจหมายถึงการจบอาชีพนักดนตรีเลยก็วาได โรคน้ีมีสาเหตุจากความผิดปกติทางพันธุกรรม และ

ปจจัยทางสิ่งแวดลอมเปนหลัก เปนอาการที่เกิดจากสมอง สงผลใหกลามเน้ือมีการหดตัวซ้ําไปมา

หรือไมคลายตัว ทําใหเกิดการบิดผิดรูปรางของอวัยวะสวนน้ัน ๆ ซึ่งอาการเหลาน้ีอาจเกิดข้ึนเพียง

สวนเดียวของรางกาย หรืออาจเกิดข้ึนไดในหลาย ๆ สวนของรางกาย หรือกระทั่งเปนทั้งรางกาย และ

เกิดในบุคคลหลากหลายอาชีพ เชน นักเขียน นักศิลปะแขนงตาง ๆ ลักษณะของโรคน้ีมีอาการ

ใกลเคียงกับโรค Parkinson คือมีอาการหดเกร็งของกลามเน้ือ อาการสั่นที่เกิดจากระบบประสาท

สมอง ในผูปวยบางรายมีอาการขณะที่ทํากิจกรรมบางอยาง เชน เขียนหนังสือ เลนดนตรี แตใน

ชีวิตประจําวันปกติจะไมมีอาการน้ีเกิดข้ึน โรคน้ีเมื่อเกิดกับนักดนตรีเรียกวา Musician’s Dystonia 

และสามารถเกิดไดกับนักดนตรีทุกเครื่องมือ สําหรับผูเลนกีตารอาการน้ีมักเกิดข้ึนกับมือขางขวา

มากกวามือขางซาย และการเลนในลักษณะของ Fingerstyle คือไมสามารถควบคุมน้ิวมือขางขวาได 

ในขณะที่น้ิวแตละน้ิว กําลังดีดลงบนสายกีตาร จะมีอาการเกร็งของกลามเน้ือบริเวณน้ิวมือ หรือ
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บริเวณมือเกิดข้ึน อาการบาดเจ็บตาง ๆ เหลาน้ีพบไดในผูเลนเครื่องดนตรีทุกประเภท แตในการวิจัย

ครั้งน้ีจะกลาวถึงเฉพาะผูเลนกีตารคลาสสิก 

การรักษามีทั้งการใชยา Trihexyphenidyl หรือใช Botulinum Toxin Type A ใน

ปจจุบันยังไมมีการรักษาอาการบาดเจ็บในรูปแบบตาง ๆ ที่แนนอน เปนเพียงการใชยายับย้ังสารเคมี

ในสมองและกลามเน้ือ และการใชวิธีการกายภาพบําบัดรักษาตามอาการของโรค ผูปวยบางคนคนพบ

การรักษาดวยตัวเองจากการสังเกตตัวเองเชน การเปลี่ยนวิธีในการเลนเครื่องดนตรี หรือกิจกรรม  

ตาง ๆ รวมทั้งวิธีการรักษาที่เรียกวา Alexander Technique ที่มุงเนนการปรับเปลี่ยนแกไขทาทาง

ในการเลนเครื่องดนตรีใหเหมาะสมเปนสําคัญ 

อาการตาง ๆ ดังที่กลาวมาขางตนลวนเปนปญหา และอุปสรรคที่มีผลกระทบตอ

ชีวิตประจําวัน อาชีพ หรือกระทั่งสุขภาพ ซึ่งหากทราบสาเหตุที่จะทําใหเกิดการบาดเจ็บในผูที่เลน

กีตารคลาสสิก และมีองคความรูของลักษณะอาการตาง ๆ ที่เกิดข้ึน รวมทั้งทราบถึงแนวทางการ

ปรับเปลี่ยนลกัษณะทาทาง ปรับเปลี่ยนเทคนิคในการเลนกีตารคลาสสิก เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจาก

อาการบาดเจ็บ จะสามารถทําใหผูที่มีอาการบาดเจ็บสามารถเลนเครื่องดนตรีไดเปนปกติในระดับหน่ึง 

และนําไปสูการรักษา การปองกันอาการบาดเจ็บตาง ๆ ที่ผูเลนกีตารคลาสสิกหลีกเลี่ยงไดไมมากก็

นอย 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

การวิจัยในครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงคดังน้ี 

1. เพื่อศึกษาและคนควาเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บในผูเลนกีตารคลาสสิก 

2. เพื่อทราบลักษณะทาทางขณะเลนกีตารคลาสสิก และสาเหตุที่จะทําใหเกิดอาการ

บาดเจ็บในผูเลนกีตารคลาสสิก 

3. เพื่อนําเสนอสาเหตุทีจ่ะทาํใหเกิดอาการบาดเจบ็ของผูเลนกีตารคลาสสิก วิธีการรักษา 

และปองกันอาการบาดเจ็บ 

4. เพื่อทราบวิธีหลีกเลีย่ง การปรับเปลี่ยนวิธีการเลนบทเพลง เพื่อใหเหมาะสมกับอาการ

บาดเจ็บในลักษณะตาง ๆ 

สมมติฐานของการศึกษา 

1. ทาทางการเลนที่ผิด ขาดการอบอุนกลามเน้ือกอนการเลน และการเลนในทาเดิมซ้ํา ๆ 

เปนเวลานาน การหักโหมในการฝกซอม วิธีการฝกซอมที่ผิดเปนสาเหตุของอาการบาดเจ็บตาง ๆ  

การปองกันคือควรอบอุนกลามเน้ือกอนการเลน เปลี่ยนอิริยาบถเมื่อฝกซอมติดตอกันเปนเวลานาน 

การรักษาเบื้องตนคือ การรับการกายภาพบําบัดจากแพทย รับประทานยา 
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2. การปรับเปลี่ยนทางน้ิว ลักษณะการบรรเลง และทาทางเพื่อใหเหมาะสม จะสามารถ

ทําใหความเจ็บปวดที่เกิดจากอาการบาดเจ็บลดลงในขณะเลน และการเลนบทเพลงมีความตอเน่ือง 

ไมติดขัดระหวางบทเพลง อันเน่ืองมาจากเกิดอาการเจ็บข้ึนขณะเลนบทเพลง มากกวาการเลนบท

เพลงทั้ง ๆ ที่ไมไดปรับเปลี่ยนเพื่อใหเหมาะสมกับอาการบาดเจ็บ 

ขอบเขตของการศึกษา 

ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยที่จะทําใหเกิดอาการบาดเจ็บในผูเลน

กีตารคลาสสิก วิธีการรักษา และปองกันอาการบาดเจบ็ รวมทั้งศึกษาอาการบาดเจ็บในลกัษณะตาง ๆ 

ของผูเลนกีตารคลาสสิก ซึ่งมีผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทานที่มีอาการบาดเจ็บที่ตางกัน โดยศึกษาสาเหตุ 

นําเสนอการแกไข และการปองกันอาการบาดเจ็บตาง ๆ ที่เกิดข้ึนกับผูเช่ียวชาญ โดยผูเช่ียวชาญ

ทั้งหมดเปนบุคคลทีไ่ดรับการยอมรับในวงการกีตารคลาสสิก และเปนอาจารยสอนในระดับอุดมศึกษา

ข้ึนไป 

ผูเช่ียวชาญประกอบดวย 

1. พงษพัฒน พงษประดิษฐ อาจารยผูสอนกีตารคลาสสิก มหาวิทยาลัยศิลปากร มี

อาการปวดแขนขางขวาเมื่อเลนเทคนิคอารเปโจ (Arpeggio)1 โดยใชความเร็ว เกิดอาการชาเมื่อฝน

เลนตอ และเกิดอาการปวดเมื่อหยุดเลน 

2. วรกานต แสงสมบูรณ อาจารยผูสอนกีตารคลาสสิก มหาวิทยาลัยมหิดล มีอาการของ 

Focal Dystonia 

3. ชวเจตน มาสกุลรัตน อาจารยผูสอนกีตารคลาสสิก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีอาการ

น้ิวกอยขางซายออนแรง และน้ิวนางขางซายถูกดึงไปตามน้ิวกอยขางซายที่ออนแรง การจัดวางน้ิวที่

ตองแยกน้ิวกอยกับน้ิวนางของมือซายจะทําไดลําบาก 

ขั้นตอนการศึกษา 

1. ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ ที่อยูในขอบเขตการวิจัย 

2. การสัมภาษณ สอบถามเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บ พฤติกรรม การแกปญหาทาง

กายภาพ และการเลน รวมทั้งความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 

                                                             
 

1 อารเปโจ (Arpeggio) โนตแยก โนตตัวที่ 1, 3, 5 ของคอรดธรรมดา หรือโนตตัวที่ 1, 

3, 5, 7 ของคอรดทบเจ็ด เลนเรียงกันทีละตัวตามลําดับจากตํ่าไปสูง หรือจากสูงไปตํ่า มักจบดวยโนต

ตัวที่ 1 เพื่อใหครบชวงคูแปด    ดูเพิ่มเติม ณัชชา โสคติยานุรักษ, ดนตรีคลาสสิก: ศัพทสําคัญ 

(กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2550), 11. 
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3. ใหผูเช่ียวชาญทางกีตารคลาสสิกแตละทานเลือกบทเพลงที่ตนเองคิดวามีปญหาตอ

อาการบาดเจ็บของตน 

4. นําบทเพลงที่ผูเช่ียวชาญมีปญหาในการเลน อันเน่ืองมาจากปญหาการบาดเจ็บของแต

ละทาน ทดลองเลนโดยผูเช่ียวชาญทางกีตารคลาสสกิโดยปราศจากการแกไขใหถูกตองเหมาะสม และ

หลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บของแตละทาน เพื่อสังเกตอาการที่เกิดข้ึน 

5. นําบทเพลงที่ผูเช่ียวชาญมีปญหาในการเลน อันเน่ืองมาจากปญหาการบาดเจ็บของแต

ละทาน ทดลองดวยแนวทางการเลนที่ถูกตองเหมาะสมโดยผูเช่ียวชาญทางกีตารคลาสสิก เพื่อ

หลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บของแตละทาน และสังเกตผลที่เกิดข้ึน วาผูเช่ียวชาญทางกีตารคลาสสิก

สามารถแกไขปญหาจากอาการบาดเจ็บของตนอยางไร ไดหรือไมไดอยางไร 

6. นําขอมูลที่ไดไปปรึกษา ขอขอช้ีแนะ และแนวทางการแกไขอาการบาดเจ็บจาก

ผูเช่ียวชาญ 

6.1 ผูเช่ียวชาญทางการแพทยคือ แพทยทางระบบขอกระดูก เอ็น และกลามเน้ือ 

6.2 ผูเช่ียวชาญทางกีตารคือ อาจารย และนักกีตารที่มีอาการบาดเจ็บ 

7. สังเคราะหขอมูลที่ไดมาสรางองคความรู ถึงแนวทางในการแกปญหาอาการบาดเจ็บ

จากการเลนกีตารคลาสสิก อันเปนประโยชนกับผูเลนกีตารคลาสสิก 

7.1 นําเสนอขอมูลการวิจัยที่ไดมาจากเอกสารที่เกี่ยวของ 

7.2 นําเสนอขอมูลจากผูเช่ียวชาญทางดานกีตารคลาสสิก 

7.3 นําเสนอขอมูลจากผูเช่ียวชาญทางการแพทย 

8. สรุปผล 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ทราบถึงสาเหตุตาง ๆ ที่อาจทําใหเกิดอาการบาดเจ็บในผูเลนกีตารคลาสสิก 

2. ทราบถึงลักษณะอาการตาง ๆ ที่เกิดในผูเลนกีตารคลาสสิก ที่อยูในขอบเขตของ

การศึกษา 

3. ทราบถึงแนวทาง วิธีการปองกันและการแกไขอาการบาดเจ็บในผูเลนกีตารคลาสสิก 

4. สามารถนําขอมูลความรูจากการวิจัยไปใชไดจริง เพื่อเปนแนวทางปองกัน และการ

แกไขอาการบาดเจ็บในผูเลนกีตารคลาสสิก 
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

ผูวิจัยไดศึกษาขอมูล ทบทวนวรรณกรรม ตํารา งานวิจัย การสัมภาษณผูเช่ียวชาญที่มี

อาการบาดเจ็บจากการเลนกีตารคลาสสิก (Classical Guitar) และแพทยผูเช่ียวชาญเฉพาะทาง ใน

หัวขอที่เกี่ยวของกับการวิจัยที่ผูทําการวิจัยมุงเนนศึกษา เพราะผูวิจัยมุงเนนใหผลงานวิจัยมีความ

สมบูรณแบบ และถูกตองในดานขอมูลตาง ๆ อยางมากที่สุด 

ในงานวิจัยครั้งน้ีจุดประสงคหลักคือการศึกษาอาการบาดเจ็บ และนําเสนอวิธีการ

ปองกัน รวมทั้งแนวทางแกไขจากผูเช่ียวชาญ และศึกษาเพิ่มเติมเน้ือหาที่เกี่ยวของกับสาเหตุอาการ

บาดเจ็บ รวมทั้งปจจัยเสี่ยงตาง ๆ ที่จะนําไปสูการเกิดอาการบาดเจ็บที่มีปรากฏอยูในตําราและ

งานวิจัยที่เกี่ยวของตาง ๆ 

งานวิจัยน้ีแบงอาการบาดเจ็บที่เกิดข้ึนกับผูเลนกีตารคลาสสิกไวโดยแยกเปนลักษณะ

ใหญ ๆ จํานวน 2 ลักษณะ คือ 

1. อาการบาดเจ็บที่เกิดข้ึนจากรางกายและอวัยวะ คือเกิดจากทาทางในการเลน หรือ

การเคลื่อนไหวตาง ๆ 

2. อาการบาดเจ็บที่เกิดจากความผิดพลาดจากการสั่งการของสมอง จากอาการของ 

Focal Dystonia 

อาการบาดเจ็บท่ีเกิดขึ้นจากรางกาย และอวัยวะ 

1. อาการบาดเจ็บ 

 อาการบาดเจ็บ โดยความหมายอางอิงจาก Webster’s Medical Desk Dictionary  

ไดใหความหมายไววา “hurt, damage, or loss sustained”1 และจากราชบัณฑิตยสถาน ไดให

ความหมายของคําวา บาดเจ็บไววา มีบาดแผลทําใหเจ็บปวด2 

                                                             
 

1 Roger W. Pease, Jr., ed., Webster’s medical desk dictionary (Springfield, 

MA: Merriam- Webster, 1986), 338. 

 2 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, เขาถึงเมื่อ 6 

พฤศจิกายน 2557, เขาถึงไดจาก http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp 



6 
 

  

นักดนตรีมักไมไดรับความรูในดานโครงสรางของรางกาย และหลักการทํางานของ

รางกายที่ถูกตองจึงเปนสาเหตุที่นําไปสูการเกิดอาการบาดเจ็บไดงาย และยังมีความเช่ือผิด ๆ ที่วา

ความเจ็บปวดคือองคประกอบที่สําคัญของความยอดเย่ียม ย่ิงซอม ย่ิงเหน่ือย และเจ็บ จะเปนทาง

นําไปสูความยอดเย่ียมของฝมือ3 และมีจํานวนของนักดนตรีไมนอยที่เมื่อตัวเองเกิดอาการบาดเจ็บ

แลวเพิกเฉย หรือทําเปนไมสนใจอาการบาดเจ็บของตน อาจมาจากหลายสาเหตุที่นักดนตรีเหลาน้ัน      

ไมสนใจอาการบาดเจ็บของตน เพราะคิดวาเปนเพียงเรื่องเล็กนอย กลัวจะกระทบตออาชีพของตน 

หรือกระทั่งความเช่ือผิด ๆ วาอาการบาดเจ็บเปนผลของการพัฒนาฝมือ จึงฝกซอมจนเกิดอาการ

บาดเจ็บ ความเช่ือดังตัวอยางที่กลาวมาทําใหเมื่อนักดนตรีจํานวนหน่ึงมีอาการบาดเจ็บเกิดข้ึนแลว

ยังคงฝนเลนเครื่องดนตรีของตนตอไป จากที่บาดเจ็บเพียงเล็กนอย แตยังคงฝนเลนตอจนอาการ

ลุกลามมากข้ึน บางคนเริ่มรักษาเมื่ออาการบาดเจ็บเรื้อรังไปแลว หรือบางคนหยุดเลนเครื่องดนตรี 

ไปเลย ซึ่งทําใหสงผลกระทบตออาชีพของนักดนตรอีีกดวย กลาวคือ เมื่อนักดนตรีมีอาการบาดเจ็บจน

ไมสามารถที่จะเลนเครื่องดนตรีของตนไดอีก น่ันอาจหมายถึงการสิ้นสุดทางอาชีพนักดนตรี 

ตัวอยางเชน José Rey de la Torre นักกีตารคลาสสิก ชาวคิวบา มีการบาดเจ็บเกิดข้ึนกับน้ิวกลาง

ของมือขางขวาข้ึน ซึ่งมีอาการคือ น้ิวกลางขางขวาตอบสนองการสั่งงานไดชา สิ่งน้ีสงผลใหเขาตองเลกิ

อาชีพนักดนตร ีแตในเวลาตอมาเขาไดเขารับการรักษาจนกลับมาเลนกีตารคลาสสิกไดอีกครั้ง4 

จากการศึกษาอาการบาดเจ็บของผูเลนกีตารคลาสสิก ของชวงระหวางป ค.ศ. 2004 ถึง  

ค.ศ. 2010 พบวามีถึง 65 เปอรเซ็นต ที่มีอาการบาดเจ็บชนิดตาง ๆ เหลาน้ีเกิดข้ึนกับผูเลนกีตาร

คลาสสิก 

การใชงานกลามเน้ือมากเกินไป (muscle overload )                      15% 

โรคการกดทับเสนประสาทบริเวณขอมือ (carpal tunnel syndrome)            7% 

เสนเอ็นอักเสบ (tendinitis)                24% 

ปลอกหุมเสนเอ็นบริเวณขอมืออักเสบ (de Quervain stenotic tenosynovitis)  7% 

การแข็งเกร็งของกลามเน้ือเฉพาะจุด (focal dystonia)     7% 

ปุมบริเวณกระดูกตนแขนบริเวณขอศอกอักเสบ (epicondylitis)            12% 

                                                             
 

3 Barbara Paull and Christine Harrison, The athletic musician a guide to 

playing without pain (United States of America: by Scarecrow Press, Inc. Lanham, 

Md., & London, 1997), 6. 

 4 สัมภาษณ พงษพัฒน พงษประดิษฐ, อาจารยผูสอนกีตารคลาสสิก คณะดุริยางคศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 21 มกราคม 2558. 
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อาการเจ็บบริเวณหลังชวงลาง (lumbalgia)      6% 

และมี 75% ที่มีอาการเจ็บปวดตามตําแหนงตาง ๆ ของรางกายต้ังแตเจ็บเล็กนอย  

ปานกลาง ถึงรุนแรง 

 

 
ภาพที่ 1 แสดงตําแหนงหมายเลขของอาการบาดเจ็บบนรางกาย 

ที่มา: Joaquin Farias, The biomechanics of guitar playing: An injury prevention 

guide (n.p., 2010), 8. 

 

ภาพมุมมองดานหลัง 

เอว ดานขวา        26% 

เอว ดานขวา และดานซาย       27% 

ชวงหลัง ดานซาย และขวา       12% 

ชวงหลัง ดานซาย        25% 

กระดูกคอ ดานขวา และดานซาย      13% 

กระดูกคอ ดานซาย        20% 

หัวไหล ดานขวา          9% 
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หัวไหล ดานซาย          7% 

แขนชวงลาง ดานขวา         8% 

แขนชวงลาง ดานซาย         4% 

ขอมือ ดานขวา        11% 

ขอมือ ดานซาย        12% 

มือ ดานขวา        12% 

มือ ดานซาย        12% 

ภาพมุมมองดานหนา 

แขนชวงลาง ดานขวา                  9% 

แขนชวงลาง ดานซาย         4% 

ขอมือ ดานขวา        19% 

ขอมือ ดานซาย        24% 

มือ ดานชวา        22% 

มือ ดานซาย        11%5 

สาเหตุตาง ๆ ของการเกิดอาการบาดเจ็บในผูเลนเปยโนน้ัน มักเกิดจากสาเหตุดังน้ี 

1. ฝกซอมโดยปราศจากการอบอุนรางกายกอน และการผอนคลายรางกายหลังเลน 

2. ฝกซอมติดตอกันเปนระยะเวลานาน โดยไมมีการหยุดพัก 

3. ฝกซอมขณะมีอาการออนลา 

4. ฝกซอมในเวลาที่ดึกเกินไป ซึ่งรางกายตองการการพักผอน 

5. ฝกซอมโดยใชแรงมากเกินไป ในการพยายามเพื่อพัฒนาความแข็งแรงของน้ิวมือ 

6. การอานโนตทันควัน6  ในบทเพลงที่มีความยากสูง ทําใหมีการหดเกร็งของกลามเน้ือ7  

                                                             
 

5 Joaquin Farias, The biomechanics of guitar playing: An injury 

prevention guide (n.p., 2010), 9. 

 
6 Sight reading การอานโนตทันควัน ความสามารถที่นักดนตรีตองฝก เพื่อพัฒนา

ทักษะดานการอานโนตไดทันทีโดยไมตองเตรียมมากอน    ดูเพิ่มเติม ณัชชา โสคติยานุรักษ, ดนตรี

คลาสสิก: ศัพทสําคัญ (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2550), 155. 

 7 Osada Mayumi, “The lister-sink method: A holistic approach to injury-

preventive piano technique” (D.M.A. dissertation, The Faculty of The Graduate 

School, University of North Carolina at Greensboro in Partial Fulfillment, 2009), 4-5. 
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จากทั้ง 6 สาเหตุของการเกิดอาการบาดเจ็บในผูเลนเปยโน น้ันมีความสอดคลองกันกับ 

ผูเลนกีตารคลาสสิกในหลาย ๆ ดาน จึงทําใหมีสาเหตุของการเกิดอาการที่ใกลเคียงกัน แตอาจจะ

ตางกันไปในสวนของอาการบาดเจ็บตาง ๆ 

อาการบาดเจ็บทั้งหลาย มักมีจุดเริ่มตนของอาการมาจากทาทางการเลนเครื่องดนตรี 

ที่ผิด หรือไมเหมาะสม ถาผูเลนรูถึงทาทาง และลักษณะในการเลนที่เหมาะสม ก็เปนวิธีการที่สามารถ

ชวยหลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บทั้งหลาย ดังน้ันทางผูวิจัยจึงไดศึกษาเน้ือหาเพิ่มเติมในสวนน้ีมาดวย 

2. ทานั่ง และรูปแบบการเลนของมือซาย มือขวา 

 ทาน่ัง และลักษณะมือซาย มือขวา มีความสําคัญอยางมากตอการเกิดอาการบาดเจ็บ 

ทาทางตาง ๆ ที่ไมเหมาะสม อาจเปนปจจัยเสี่ยงที่ทําใหเกิดอาการบาดเจ็บในลักษณะตาง ๆ ข้ึนได8 

โดยความสําคัญเบื้องตนของลักษณะการเลนกีตารคลาสสิกน้ัน คือ ลักษณะของการเลนกีตารคลาสสกิ

ที่ดี ทุกอยางควรเปนธรรมชาติโดยไมมีการฝนเกร็งในสวนใด ๆ ของรางกาย เพื่อใหผูเลนไดหา

ตําแหนง หรือมุมตาง ๆ  ตามที่ถนัดใหเกิดความคลองตัวในขณะเลน โดยไมไดคํานึงถึงวาเปนการเลนที่

ผิดหรือถูกวิธี แตอยางไรก็ตามในบางครั้งผูเลนจะพบวาบางเทคนิคที่ตนเองไมสามารถเลนไดน้ัน ถาได

เลนอยางถูกวิธีก็สามารถเลนไดหรือทําไดงายกวาเดิม รวมทั้งยังทําใหเห็นดนตรีที่มีความสมบูรณ 

เทคนิคที่มีความสําคัญตาง ๆ ควรไดฝกเลนอยางถูกวิธี เพราะจะสงผลไปถึงการเลนในอนาคต 

เน่ืองจากเปนกระบวนการพัฒนาทักษะตาง ๆ นํามาใชเสมอในขณะเลนกีตารคลาสสิก ฉะน้ันใน

เบื้องตนน้ีลวนแลวแตเปนพื้นฐานสําคัญที่ควรฝกเลนอยางตอเน่ือง ผูฝกเลนไมควรละเลยเพราะเปน

สิ่งที่มีความสําคัญและจําเปนตอการฝกเลนกีตารคลาสสิกน่ันเอง9 

2.1 ลักษณะของการน่ังและการวางกีตารคลาสสิก 

 เปนเสมือนจุดเริ่มตนกอนการฝกเลน จุดเริ่มตนน้ีเปนสิ่งจําเปนและสําคัญมาก 

เพราะถาเริ่มตนดวยลักษณะทาทางที่ผิดแลว ข้ันตอนตอ ๆ ไปก็จะเกิดปญหาตามมาเสมอ เชนผูฝก

เลนจะรูสึกเมื่อยลาตามสวนตาง ๆ ของรางกาย เกร็งกลามเน้ือในสวนใดสวนหน่ึงจนผิดปกติ 

ตลอดจนการเคลื่อนไหวในการเลนกีตารคลาสสกิทีไ่มเปนธรรมชาติเปนตน10 มีหนังสือและตําราหลาย

ฉบับไดกลาวถึงทาทางในการน่ังของนักกีตารคลาสสิก และลักษณะวิธีการเลนมือซาย และมือขวา  

ไวมากมาย เชน Pumping Nylon The classical guitarist’s Technique Handbook          

                                                             
 8 กมลธรรม เกื้อบุตร, “กระบวนการสอนกีตารคลาสสิกของกีรตินันท สดประเสริฐ” 

(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตร ีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554), 22. 

 9 สายันต บุญใบ, การปฏิบัติกีตารคลาสสิก (ม.ป.ท., 2550), 118. 

 
10 เรื่องเดียวกัน. 
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โดยสก็อต เทนแนนท (Scott Tennant) เปนอีกหน่ึงตําราที่ผูฝกเลนกีตารคลาสสิกนิยมใชศึกษา 

สามารถนํามาใชในการสอนนักเรียนเลนกีตารคลาสสิกไดอีกดวย จากขอมูลในหนังสือมีการกลาวถึง

รูปแบบของการน่ังและการจับกีตารไววา รางกายควรอยูในสภาวะที่ผอนคลาย ยืดคอและกระดูกสัน

หลังข้ึนใหตรง ดึงไหลกลับมาเล็กนอย และอยูในลักษณะน้ีอยางผอนคลาย ระวังการยกไหลข้ึน สวน

ในการจับกีตารน้ันใชลักษณะของสามเหลี่ยมในการกําหนดตําแหนงการวางของกีตาร และกลาวถึง

ลักษณะการน่ังที่เกี่ยวของกับเสยีง โดยใหไมหลังของกีตารวางอยูในลกัษณะสามเหลี่ยมเชนกัน เพื่อให

ไมดานหลังไดสั่นสะเทือนเต็มที่11 

 

 
ภาพที่ 2 แสดงทาทางการน่ังเลนกีตารคลาสสกิ 

ที่มา: Scott Tennant, Pumping nylon the classical guitarist’s technique handbook 

(Alfred Music, 1995), 6. 

 

 ทาทางของการน่ังและการวางกีตารที่ถูกตองตามที่ตําราตาง ๆ ไดกลาวไว คือ

ควรน่ังบนเกาอี้ที่ไมหมุนหรือโยกไปมา โดยมีที่วางเทา (Foot Stool) วางอยูทางดานซาย โดยใหวาง

เทาซายลงบนที่วางเทา และปรับระดับความสูงใหเหมาะสมกับสรีระของผูเลน นํากีตารวางไวบริเวณ

ขาขางซาย โดยใหสวนโคงของกีตารวางอยูบนสวนหนาขาทอนบน แยกขาขวาออกอยางสบาย  

ไมเกร็ง ในสวนของผูหญิงถาใสกระโปรง ใหหุบขาขางขวาเขามา ไมแยกออก สนเทายกเล็กนอย12 

                                                             
 11 Scott Tennant, Pumping nylon the classical guitarist’s technique 

handbook (n.p.: Alfred Music, 1995), 7. 

 
12 กมลธรรม เกื้อบุตร, “กระบวนการสอนกีตารคลาสสิกของกีรตินันท สดประเสริฐ” 

(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตร ีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554), 22. 
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 ทาทางในการเลนกีตารคลาสสิกมีรูปแบบที่พัฒนามาหลายลักษณะจากอดีต

จนถึงปจจุบันการปรับลักษณะทาทางของรางกายในชวงแรกเปนการปรับตามความถนัดของแตละ

บุคคล และข้ึนอยูกับเหตุผลเฉพาะบุคคล ดังขอความในหนังสือประวัติความเปนมาของกีตาร ต้ังแต

ศตวรรษที่ 15 ถึงศตวรรษที่ 20 วิทยา วอสเบี้ยน กลาวไววา “สําหรับวิธีการตาง ๆ ในการเลนกีตาร 

ในศตวรรษที่ 19 ก็มีอยูไมนอยทีเดียว ในจํานวนน้ันรวมทั้งการใชน้ิวมือซายและขวา ทาน่ังในการถือ

กีตารตาง ๆ ที่จะตองวางกีตารไวบนขาขางใดน้ันก็ข้ึนอยูกับความถนัด ซึ่งเปนเหตุผลเฉพาะบุคคล 

สําหรับการถือกีตารในทาน่ังน้ัน ในประเทศอิตาลีมักจะแตกตางจากในประเทศสเปน และสําหรับใน

ประเทศสเปนเองกยั็งมีแตกตางกันออกไปอีกดวย จะเห็นไดจากการที่ซอร13 วางกีตารของเขาไวบนขา

ขางขวาและเทาขวาก็วางอยูบนที่สําหรับที่วางเทาอีกทีหน่ึง”14 แตในชวงตอมาเปนการปรับทาทาง

ตาง ๆ ของรางกายเพื่อหลีกเลีย่งอาการบาดเจ็บในลักษณะตาง ๆ ใหมากที่สุด ทั้งน้ีก็ยังมีปจจัยตาง ๆ 

ที่สงผลใหเกิดอาการบาดเจ็บอีกหลายอยาง เชนลักษณะเฉพาะของแตละบุคคล การจัดระเบียบ

รางกายใหเหมาะสม การเคลื่อนไหวของรางกาย และอวัยวะตาง ๆ รูปแบบการใชชีวิตของแตละ

บุคคล 

2.2 ทาน่ังของผูเลนกีตารคลาสสิกที่มีช่ือเสียง และทาน่ังที่นิยมในปจจุบัน 

 ตัวอยางลักษณะทาน่ังเลนกีตารคลาสสิกในลักษณะตาง ๆ โดยยกตัวอยางจาก 

ผูเลนกีตารคลาสสิกที่มีช่ือเสียง และทาน่ังที่นิยมใชในปจจุบัน ซึ่งแสดงดังรูปตอไปน้ี 

 

                                                             
 13 Fernando Sor นักประพันธ และนักกีตารคลาสสิกชาวสเปน 

 14 วิทยา วอสเบียน, ประวัติความเปนมาของกีตาร ต้ังแตศตวรรษท่ี 15 ถึงศตวรรษท่ี 

20 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพโอเดียน สโตร, 2531), 68. 
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ภาพที่ 3 ลักษณะทาน่ังของ Dionisio Aguado 

ที่มา: Thomas F. Heck, A New ABC for Holding the Guitar: Aguado + Bassoonist 

strap = Comfort, accessed December 6, 2012, available from http://www. 

guitarandluteissues.com/methods/Heck-Holding.htm 

 

 
ภาพที่ 4 ลักษณะทาน่ังของ Fernando Sor 

ที่มา: Anthony Glise, Classical guitar pedagogy (n.p.: Mel Bay Publication, 1997), 5. 
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ภาพที่ 5 ลักษณะทาน่ังของ Matteo Carcassi 

ที่มา: The biography of Matteo Carcassi (1792 – 1853), accessed December 6, 2012, 

available from http://www.maestros-of-the-guitar.com/matteocarcassi.html 

 

 
ภาพที่ 6 ลักษณะทาน่ังของ Francisco Tarrega 

ที่มา: Humberto Bruni, Francisco Tárrega (Spain, 1852 – 1909), accessed December 

6, 2012, available from http://www.humbertobruni.com/infoobras/Tarrega.Recuerdos 

_en.php 
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ภาพที่ 7 ลักษณะทาน่ังในปจจุบนั ที่มีการใชที่วางเทา 

ที่มา: Anthony Glise, Classical guitar pedagogy (n.p.: Mel Bay Publication, 1997), 7. 

 

2.3 อุปกรณที่ชวยปรับทาทางการน่ังเลนกีตารคลาสสิก 

 ในปจจุบันเริ่มมีผูเลนกีตารคลาสสิกที่ใชอุปกรณชวยยกระดับกีตารใหเหมาะสม

กับรางกาย (Guitar Rest) แทนอุปกรณที่วางเทาเดิม เพราะเช่ือกันวาเปนอุปกรณที่ชวยในการ

ปรับเปลี่ยนทาทางการน่ังเลนใหเหมาะสมย่ิงข้ึน ซึ่งมีอยูหลายรูปแบบใหเลือกใชตามความเหมาะสม

ของแตละบุคคล 

 

 
ภาพที่ 8 ตัวอยางอุปกรณชวยยกระดับกีตารใหเหมาะสมกบัรางกายแบบปรับระดับได 

ที่มา: Ergonomic Guitar Rests, Supports, Cushions, accessed January 15, 2013, 

available from http://www.thisisclassicalguitar.com/ergonomic-guitar-rests-support-

ergoplay/ 
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ภาพที่ 9 แสดงการใชอุปกรณชวยยกระดับกีตารใหเหมาะสมกับรางกายแบบปรับระดับได 

ที่มา: Joaquin Farias, The biomechanics of guitar playing: An injury prevention 

guide (n.p., 2010), 54. 

 

 ชวเจตน มาสกลุรัตน ไดใหความเห็นเกี่ยวกับอุปกรณที่วางเทา และอุปกรณชวย

ยกระดับกีตารใหเหมาะสมกับรางกาย โดยแบงเปนหัวขอตาง ๆ ไวดังน้ี 

1. ขาซาย 

ที่วางเทาวางไดมั่นคงกวาอุปกรณยกระดับกีตาร เพราะขาซายจะเอียงแหงนข้ึน

เล็กนอยทําใหกีตารเอียงเขาหาตัว  ไมมีปญหากับความสูงของเกาอี้ แตอาจจะเมื่อยบริเวณกนและตน

ขาขางซายดานหลัง ถาใชอุปกรณชวยยกระดับกีตารใหเหมาะสมกับรางกายปญหาของขาซายคือ

บางครั้งกีตารอาจเลื่อนลงมาจากตําแหนงเดิม ถาใสกางเกงผาลื่นหรือไมคุนเคยกับอุปกรณชวย

ยกระดับกีตารใหเหมาะสมกับรางกาย หรือเกาอี้สูงเกินไปก็มีโอกาสที่กีตารจะเลื่อนลงมาจากตําแหนง

เดิม ขอดีคือรางกายผอนคลายมากย่ิงข้ึน 

2. ขาขวา  

ที่วางเทาสามารถประคองกีตารไดดีสําหรับคนที่มีทาน่ังที่ถูกหลักตามมาตรฐาน 

แตสําหรับบางคนอาจจะตองหนีบชวยประคองไวบาง ตางจากอุปกรณชวยยกระดับกีตารใหเหมาะสม          
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กับรางกาย ซึ่งจะมั่นคงกวาเพราะวางอยูบนขา แตถานักกีตารบางคนเวลาเลนมีการเคลื่อนไหวมาก

ขณะเลนกีตาร รวมไปถึงการขยับกีตารในขณะเลนใชที่วางเทาคอนขางมีอิสระมากกวา 

3. แขนขวา และชวงลําตัว 

ข้ึนอยูกับความยาวของชวงลําตัวของแตละคน ถาชวงตัวสั้นอาจใชอุปกรณชวย

ยกระดับกีตารใหเหมาะสมกับรางกายคอนขางลําบาก เพราะกีตารอาจจะสูงจนไปเกยที่คางได 

แขนขวาและหัวไหลขวาก็จะถูกบังคับใหยกสูงโดยไมรูตัวสงผลถึงการเลนมือขวาดวย ที่วางเทาก็มี

ปญหาเดียวกันแตสามารถปรับใหเต้ียลงไดมากกวาเพราะกีตารวางอยูกับขาซาย 

4. แขนซาย และมือซาย 

เกือบที่จะไมไดมีสวนในการวางของกีตารเลย ข้ึนอยูกับมุมในการวางกีตาร การ

วางมือ องศาของการกางขอศอกของแตละคนตามความถนัด 

5. หลัง 

ข้ึนอยูกับทาน่ังของแตละคน คือไมวาใชอุปกรณใด ถาน่ังหลังตรง นํ้าหนักจะถูก

กดลงไปที่บริเวณกน ทําใหปวดหลังและปวดบริเวณกนได ควรจะคอมหลังแบบน่ังโคงตัวลงมา

ทางดานหนาเล็กนอย จะสบายกวาและสามารถน่ังซอมไดเปนเวลานาน 

6. การเลน 

บางบทเพลงจะมีการใชกีตารเปนเครื่องตีประกอบจังหวะ ใชที่สําหรับรองรับ

เทาสะดวกกวา เพราะเวลายก ควํ่า หรือเหว่ียงไปเหว่ียงมาคลองตัวกวา 

7. เสียง 

จะตางกันไปตามทฤษฎีที่จะมีผลกับเสียง โดยขาซายใชอุปกรณชวยยกระดับ

กีตารใหเหมาะสมกับรางกาย จะมีตัวสุญญากาศติดอยู แตที่สําหรับรองรับเทาบริเวณไมขางของกีตาร

คลาสสิกจะสัมผัสกับขาซายโดยตรง ทําใหไมสั่นสะเทือนไดนอยลง แตตามความเปนจริงแลวอยางที่

ทราบโดยทั่วไปวาไมขางมีผลตอเสียงนอยที่สดุถาเทียบกับไมหนาและหลัง จากประสบการณที่ผานมา

ไมไดมีผลที่ตางกัน 

8. บุคลิก 

ที่วางเทาการถือกีตารน้ันดูไมเกะกะ แตอุปกรณชวยยกระดับกีตารใหเหมาะสม

กับรางกาย สําหรับคนที่ไมไดคุนเคยกับกีตารคลาสสิกอาจจะดูแปลกตากวา และการใชที่วางเทาน้ัน

แมจะทําใหหลาย ๆ สวนของรางกายถูกวางอยูในตําแหนงที่ผิดธรรมชาติ โดยเฉพาะสวนลางของ

รางกาย แตสําหรับสวนบนของรางกายไดแกไหล ชวเจตน มาสกุลรัตน ใหความเห็นวา เราสามารถที่

จะปรับแกไขลักษณะการเอียงของไหลไดดวยตนเองเพือ่ใหอยูในลักษณะที่ถูกตอง “........สดุทายคือไม

วาใชอุปกรณชนิดไหน ถาใชดวยความเขาใจ รู ถึงขอดีขอเสียสามารถปรับตัวใหเขากับอุปกรณ  
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กลบจุดออนของอุปกรณได ก็จะสามารถใชอุปกรณไดอยางมปีระสิทธิภาพสูงสุดครับ ไมมอีุปกรณใดที่

ดีเกินไป หรือแยเกินไป  เราจึงเห็นนักกีตารระดับโลกที่ใชอุปกรณรอยแปดพันเกาไดโดยไมมีปญหา

ครับ เพียงแตตองใชดวยความเขาใจ”15 

2.4 ลักษณะการวางมือขวา 

 ผูเลนกีตารคลาสสิกช่ือดังอยาง อันเดรส เซโกเวีย (Andres Segovia) ซึ่งถือวา

เปนที่ยอมรับในวงการนักกีตารคลาสสิกในยุคปจจุบัน ซึ่งมีอิทธิพล และไดรับการยอมรับอยางมากใน

อเมริกากลาง และอเมริกาใต16 เปนบุคคลที่ฟนฟูกีตารคลาสสิก ดวยการออกแสดงในทวีปยุโรป อาทิ

ประเทศสเปน และอกีหลายประเทศที่ไดรับการยอมรับ หรือการนําบทประพันธที่ประพันธสําหรับ

เครื่องดนตรีชนิดอื่น เชน ไวโอลินมาดัดแปลง และขยายออกสําหรับเลนกับกีตารคลาสสิก 

ตัวอยางเชนบทเพลง Violin Partita No.2 BWV1004 ในทอน Chaconne ของนักประพันธ โยฮันน 

เซบาสเตียน บาค (Johann Sebastian Bach) ซึ่งประพันธข้ึนสําหรับเครื่องดนตรีไวโอลินแต  

อันเดรส เซโกเวีย ก็นํามาดัดแปลงสําหรับเลนกับกีตารคลาสสิกจนมีช่ือเสียงเปนที่รูจักในวงกวาง 

รวมทั้งแบบฝกหัดตาง ๆ เชนแบบฝกหัดบันไดเสียง (Scale)17 ของอันเดรส เซโกเวีย ก็เปนที่ยอมรับ 

และยังคงนิยมใชในการฝกของผูเลนกีตารคลาสสกิมาจนถึงปจจุบัน อีกทั้งเปนบุคคลที่เริ่มนําเอากีตาร

คลาสสิกเขาไปแสดงในสถานที่แสดงดนตรทีี่มีช่ือเสียงระดับโลกอีกดวย รวมไปถึงการรวมงานกับนัก

ประพันธตาง ๆ มากมาย เชนมานูเอล พองเซ (Manuel Ponce) และวิลลา โลโบส (Villa Lobos)  

 

 

                                                             
 

15 สัมภาษณ ชวเจตน มาสกุลรัตน,  อาจารยผูสอนกีตารคลาสสิก จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 17 ตุลาคม 2556. 

 16 Grove Music Online, Guitar, accessed November 9, 2013, available from 

http://www.oxfordmusiconline.com.proxy.lib.ohiostate.edu/subscriber/article/grove/

music/43006/  

 17 scale บันไดเสียง โนตที่เรียงกันตามลําดับจากตํ่าไปสูง หรือจากสูงไปตํ่า มีโครงสราง

ระยะหางระหวางโนตตัวหน่ึงไปยังโนตอีกตัวหน่ึงเปนข้ันคูที่แนนอนสําหรับบันไดเสียงแตละชนิด อาจ

ประกอบดวยโนตจํานวนนอยกวาหรือมากกวา 7 ตัวก็ได บันไดเสียงมาตรฐานสากลในปจจุบัน ไดแก 

บันไดเสียงเมเจอร และบันไดเสียงไมเนอร    ดูเพิ่มเติม ณัชชา โสคติยานุรักษ, ดนตรีคลาสสิก: ศัพท

สําคัญ (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2550), 150. 
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โดยไดรวมงานประพันธบทเพลงโซนาตา (Sonata)18 และเอทูด (Etude)19 สําหรับกีตารคลาสสิก 

และบทเพลงอื่นอีกมากมาย ทําใหเครื่องดนตรีกีตารคลาสสิก เปนที่รูจักในวงกวางข้ึนมาถึงปจจุบันน้ี 

ซึ่งปจจัยตาง ๆ เหลาน้ีที่ทําใหเปนจุดเริ่มตนของกีตารคลาสสิกสมัยใหม ไดขยายกวางออกไปอยางที่

ไมเคยเปนมากอน20 แตถึงกระน้ัน  ก็ยังคงมีความผิดพลาดบางอยางในลกัษณะทาทางของการเลน ซึ่ง

อาจเปนความถนัด หรือความเช่ือบางอยางสวนตัวของอันเดรส เซโกเวีย ซึ่งในสมัยน้ันการเรียนการ

สอนของกีตารคลาสสิกไมมแีบบแผนที่แนนอน หรือมีใครกําหนดความถูกหรือผิดในเรื่องของลักษณะ 

และทาทางของการเลนกีตารคลาสสิกเลย ยังคงเปนลักษณะของความถนัดของแตละบุคคล ดังเห็นได

จากทาน่ังเลนของนักกีตารคลาสสิกตาง ๆ ที่เปนที่ยอมรับกัน ซึ่งลักษณะการวางมือขวาของอันเดรส 

เซโกเวีย น้ันเปนลักษณะการหักมุมบริเวณขอมือในการเลน ซึ่งเขาไดเรียกวา เฟรนช สไตล (French 

Style) คลายกับลักษณะขอมือขวาของนักกีตารคลาสสิก ช่ือดังอีกคนคือฟรานซิสโก ทารเรกา 

(Francisco Tarrega) ซึ่งเปนอีกสาเหตุหน่ึงที่อาจกอใหเกิดอาการบาดเจ็บกับมือขวาข้ึนได เพราะ

ลักษณะการหักมุมขอมืออยูในลักษณะน้ีเปนการสรางความหดเกรง็ใหกับเสนประสาท กลามเน้ือ และ

ขอตอบริเวณขอมือ ซึ่งการบาดเจ็บตาง ๆ มีสาเหตุมาจากการหดเกร็งซ้ํา ๆ น่ันเอง ซึ่งอาจมีโอกาสที่

จะมีอาการของโรคปลอก หุมเสนเอ็นบริเวณขอมืออักเสบเกิดข้ึนได21 

 

 

 

                                                             
 18 Sonata โซนาตา บทบรรเลงเด่ียว บทเพลงสําหรับเด่ียวเครื่องดนตรี ประกอบดวย

หลายทอน ในอัตราความเร็ว และลีลาตาง ๆ กัน เปนบทเพลงสําหรับเด่ียวขนาดใหญ มีมาตรฐาน

ระดับสูง จัดอยูในสังคีตลักษณหลายทอน   ดูเพิ่มเติม ณัชชา โสคติยานุรักษ, ดนตรีคลาสสิก: ศัพท

สําคัญ (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2550), 160. 

 
19 Etude เอทูด บทฝก บทฝกชวยพัฒนาเทคนิคในการเลนดนตรี บทฝกหลายบทใชใน

การแสดงคอนเสิรตไดดวยเน่ืองจากมีความไพเราะ   ดูเพิ่มเติม ณัชชา โสคติยานุรักษ, ดนตรี

คลาสสิก: ศัพทสําคัญ (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2550), 62. 

 20 วิทยา วอสเบียน, ประวัติความเปนมาของกีตาร ต้ังแตศตวรรษท่ี 15 ถึงศตวรรษท่ี 

20 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพโอเดียนสโตร, 2531), 79. 

 21 Joaquin Farias, The biomechanics of guitar playing: An injury 

prevention guide (n.p., 2010), 54. 
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ภาพที่ 10 แสดงลักษณะการวางมือขวาของ Andres Segovia 

ที่มา: Mike Oppenheim, Going Places With the Guitar: World Music, accessed 

December 8, 2012, available from www.guitarinternational.com/2013/02/07/going-

places-with-the-guitar-guitar-in-world-music/ 

 

 
ภาพที่ 11 แสดงลักษณะการวางมือขวาของ Francisco Tarrega 

ที่มา: Galeria de Fotos Photo Gallery, accessed January 15, 2013, available from 

http://www.guitarreria.com.ar/galeria3.php?id=84 

 

 โดยจากหนังสือ Pumping Nylon The Classical Guitarist’s Technique 

Handbook โดย Scott Tennant ไดกลาวถึงลักษณะการวางมือขวาไววา ควรวางในลักษณะที่

ปราศจากการเกร็งใด ๆ ทั้งสิ้นเพื่อเตรียมสําหรับการดีดสาย และเมื่อหลังจากดีดสายแลวใหกลับมา
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อยูในลักษณะที่ปราศจากการเกรง็ใหรวดเรว็ที่สุด และทั้งหมดตําแหนงของมือขวาตองอยูในลักษณะที่

เปนธรรมชาติ22 

 

 

ภาพที่ 12 รูปภาพแสดงลกัษณะการวางมือขวา 

ที่มา: Scott Tennant, Pumping nylon the classical guitarist’s technique handbook 

(n.p.: Alfred Music, 1995), 6. 

 

2.5 ลักษณะการวางมือซาย 

ในการวางตําแหนงของน้ิวมือซายน้ี ใหแขนซายปลอยตามสบาย ไมควรยก

ขอศอกข้ึน หรือหุบขอศอกเขามากเกินไปจนเกิดอาการเกร็ง ขอศอกซายไมควรอยูในลักษณะที่หุบเขา 

หรือยกข้ึนเด็ดขาด เพราะอาการเกร็งน้ีจะมีผลเสีย คือทําใหการทํางานของน้ิวมือขางซายใชแรงมาก 

และเคลื่อนไหวชา23 

                                                             
 

22 Scott Tennant, Pumping nylon the classical guitarist’s technique 

handbook (n.p.: Alfred Music, 1995), 6. 

 23 กีรตินันท  สดประเสริฐ, “การเลนกีตารคลาสสกิ” วารสารถนนดนตรี 4, 1 (2530): 

79. 
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น้ิวโปงควรวางอยูในตําแหนงดานหลังคอกีตารและอยูตรงกับน้ิวกลางที่อยู

ดานหนาของคอกีตาร แตในบางครั้งน้ิวโปงอาจตองเปลี่ยนตําแหนงลงมาดานลางของคอกีตารตาม

ความเหมาะสม24 

 

 
ภาพที่ 13 รูปภาพแสดงลกัษณะของมือซาย 

ที่มา: Scott Tennant, Pumping nylon the classical guitarist’s technique handbook 

(n.p.: Alfred Music, 1995), 6. 

 

 
ภาพที่ 14 รูปภาพแสดงลกัษณะของมือซาย ที่มีการเปลี่ยนตําแหนงน้ิวโปงลงมาดานลางของคอกีตาร 

ที่มา: Scott Tennant, Pumping nylon the classical guitarist’s technique handbook 

(n.p.: Alfred Music, 1995), 6. 

 

                                                             
 24 Scott Tennant, Pumping nylon the classical guitarist’s technique 

handbook (n.p.: Alfred Music, 1995), 7. 
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3. ทาทางการเลนท่ีดี และไมดี 

 การเลือกที่จะเลนเครื่องดนตรีดวยลักษณะทาทางที่ถูกตองหรือผิดน้ัน สามารถสงผล

ตอรางกาย และการเลนเครื่องดนตรี ดังน้ี 

 ทาทางท่ีดี  

 1. ชวยเรื่องความสมดุลของรางกาย และสมดุลการทํางานของกลามเน้ือ 

 2. ชวยในการผอนคลาย ประสิทธิภาพการหายใจ การผอนคลายของคอ และน้ิวมือ 

 3. เกิดผลดีตอการประสานงานของเสนประสาท และกลามเน้ือ ดวยเหตุน้ีจึงเกิดผล

ผลิตของเสียงที่ดี และเกิดความแมนยําของน้ิวมือ 

 ทาทางท่ีไมดี 

 1. รางกายขาดความสมดุล รางกายสรางแรงตึงกลามเน้ือมากเกินไป 

 2. ยับย้ังการทํางานที่เหมาะสม ของกลไกการผลิตเสียง และน้ิวมือ 

 3. ไมเกิดผลดีกับการประสานงานของเสนประสาท และกลามเน้ือ ดวยเหตุน้ีจึง

เกิดผลผลิตของเสียงที่ไมดี และความไมสม่ําเสมอสําหรับการกดของน้ิวมือ25 

4. ปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีสงผลใหเกิดอาการบาดเจ็บ และการแกไข 

 นอกจากทาทางการเลนแลวน้ัน ยังมีปจจัยอื่น ๆ อีกมากมาย เชนลักษณะรางกาย

เฉพาะของบุคคล ความสามารถของรางกายเฉพาะบคุคล การเคลื่อนไหวรางกายตามธรรมชาติของแต

ละบุคคล และภูมิหลังจากการฝกเลนที่แตกตางกันของแตละบุคคล สังเกตไดวาในทาทางลักษณะการ

เลนที่เหมือนกันในบุคคลหน่ึงอาจเกิดอาการบาดเจ็บข้ึน แตกับอีกบุคคลหน่ึงน้ันกลับไมเกิดอาการ

บาดเจ็บ หรืออาจเกิดอาการบาดเจ็บตามแตลักษณะอาการที่แตกตางกันออกไป 

 รางกายของมนุษยแตละคนน้ันยอมแตกตางกัน กลาวคือ องคประกอบตาง ๆ ของ

รางกาย และอวัยวะของบุคคลหน่ึง ไมไดมีสวนที่เหมือนกับอีกบุคคลหน่ึงโดยสมบูรณ ตัวอยางเชน

ขนาดรางกาย ความยาวของแขน หรือขา หรือกระทั่งคอ แตละบุคคลยอมไมเทากัน รวมทั้งลักษณะ

ของอวัยวะของรางกายน่ีคือความจริงที่เราสามารถสังเกตเห็นดวยตาเปลา แลวหลักการอะไรที่จะ

นําไปสูการเช่ือมโยงใหเราสามารถเช่ือมโยงรางกาย และอวัยวะของบุคคลที่หลากหลายเขาดวยกัน วิธี

น้ันคือการศึกษาถึงรูปแบบการเคลื่อนไหวของรางกาย รวมทั้งตําแหนงตาง ๆ ของอวัยวะ และปจจัย

ตาง ๆ ที่จะเปนตัวแปรสําคัญทําใหเกิดความแตกตาง จากการศึกษาแหลงขอมูลทางวิชาการ ผูวิจัย

                                                             
 

25 Daniel L. Kohut, Musical performance learning theory and pedagogy 

by control of muscular tension through good posture (Illinois: Stipes Publishing, 

n.d.), n. pag. 
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พบวา วิธีการแกไขปญหาอาการบาดเจ็บในแตละคนน้ันไมมีสิ่งที่แนนอนตายตัว คือลักษณะการรักษา

ในรูปแบบเดียวกันไมไดเกิดผลเหมือนกันในผูมีอาการบาดเจ็บแบบเดียวกัน การรักษาจึงเปนเหมือน

การทดลองวิธีการรักษาไปเรื่อย ๆ โดยมีการนําหลักการทฤษฏีแนวคิดตาง ๆ เขามาชวยเสริม หน่ึงใน

วิธีเหลาน้ันคือ บอด้ี แมปปง (Body Mapping)  ซึ่งจากการคนควาในตางประเทศมีการใชหลักการน้ี

อยางจริงจัง มิไดใชเพียงเพื่อรักษาผูมีอาการบาดเจ็บเทาน้ัน แตมีไวเพื่อใหความรู เพื่อใหไดรูถึง

ตําแหนงตาง ๆ ของอวัยวะที่ควรจะเปนในขณะทํากิจกรรมตาง ๆ ของผูเลนเครื่องดนตรีน้ัน หลักการ

น้ีสงผลเพื่อที่จะทําใหผูเลนเครื่องดนตรีสามารถรูถึงลักษณะที่ถูกตองของรางกายในสวนตาง ๆ ของ

ตนเองวาควรเปนอยางไร ควรควบคุมรางกายตนเองอยางไรในขณะเลนเครื่องดนตรี การแกไขตาง ๆ 

น้ันใหผลลัพธแตละบุคคลแตกตางกัน ซึ่งเปนการยากที่จะเขาใจสาเหตุของแตละบุคคล26 

5. ประวัติความเปนมาของอเล็กซานเดอร เทคนิค 

 Frederick Matthias (F.M.) Alexander ค.ศ. 1869 ถึง ค.ศ. 1955 เกิดที่เมืองทาส 

มาเนีย ประเทศออสเตรเลีย ในวัยหนุมเขาประสบความสําเร็จในการเลนบทละครตาง ๆ ของวิลเลี่ยม    

เช็คสเปยร (William Shakespeare) ในเวลาตอมาเขาไดประสบปญหาเสียงแหบแหงขณะกําลังทํา

การแสดง ซึ่งเปนอุปสรรคสําหรับอาชีพของเขาเปนอยางมาก หลังจากน้ันเขาไดปรึกษากับผูฝกสอน

และแพทยถึงอาการน้ี และไดรับคําแนะนําคือ ใหหยุดการใชเสียง ซึ่งหลังจากทําตามคําแนะนํา

ดังกลาวแลว อาการเสียงแหบน้ันไดกลับมาเกิดซ้ําข้ึนอีก เขาพบวาการใชเสียงปกติของเขาใน

ชีวิตประจําวันไมไดมีปญหาอะไรเกิดข้ึน แตกลับเกิดเพียงขณะที่เขาทําการแสดงเทาน้ัน ซึ่งแพทยก็ไม

สามารถบอกชัดเจนวาเกิดจากอะไร เขาจึงตัดสินใจคนหาตนเหตุของปญหาดวยตัวเขาเอง เขาไดใชวิธี

ต้ังกระจก 3 บานรอบตัวเขาเองเพื่อสังเกตรางกายของเขาในอิริยาบถตาง ๆ ทั้งการพูดลักษณะทั่วไป 

และการรองเพลง ซึ่งเขาไดพบวาในขณะที่เขารองเพลงเขาจะเอียงศีรษะไปดานหลัง ส งผลให

กลามเน้ือบริเวณคอเกร็ง มีผลตอกลองเสียงและการหายใจของเขา และยังสงผลไปที่สวนหลังของเขา

อีกดวย เขาจงึมุงแกไขในสวนน้ี จนทําใหปญหาตาง ๆ  หมดไป ทั้งยังสงผลใหขาของเขารูสึกผอนคลาย

ลงมากกวาเ ดิมอีกดวย สงผลให เสียงและระบบการหายใจของเขาพัฒนาไดมากข้ึนอีกดวย 

ความสัมพันธของรางกายสวนตาง ๆ น้ี เขาเรียกวาสวนควบคุมหลัก ซึ่งความสําคัญคือ เมื่อสวนหน่ึง

สวนใดมีปญหาจะสงผลกระทบตอไปยังสวนตางๆของรางกาย แตปญหาการเอียงศีรษะไปดานหลังน้ัน

เปนนิสัยที่ติดตัวเขาไปเสียแลว เพราะเมื่อเวลาผานไปเขาพบวาเขากลับมาเอียงศีรษะไปทางดานหลัง

เหมือนเดิม เขาจึงมุงเนนไปที่การจัดระเบียบรางกายตลอดเวลา จึงสามารถแกความเคยชินของ

                                                             
 

26 William Conable, “The origins and theory of body mapping,” The 

journal of Alexander technique international 14, 2 (June 2006): 6. 
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รางกายได ซึ่งเปนสิ่งสําคัญคือตองลบพฤติกรรมความเคยชินเดิม ๆ ใหได เขาไดเริ่มสอนแนวคิดน้ี

ใหกับนักรองและอาจารยหลายทาน ในระยะเวลาตลอด 10 ป เขาไดสรุปแนวคิดของเขาออกมาดังน้ี 

 1. ความจําและรางกายตองเช่ือมถึงกัน 

 2. การบังคับรางกายสงผลตอระบบการทํางานของรางกาย 

 3. ประสาทสัมผัสของรางกายเราน้ันไมเที่ยงตรง 

 4. การเคลื่อนไหวเดิมที่เคยกระทําอยูจะตองถูกแทนที่ดวยการเคลื่อนไหวใหม ๆ ที่

ถูกหลัก 

 5. จะตองมุงเนนควบคุมรางกายสวนหลักอยูเสมอ ควบคุมแตไมเกร็ง ใหทํางาน

ประสานกัน27  

 จากแนวคิดดังกลาวสอดคลองกับเน้ือหาในหนังสือ How to Learn the Alexander 

Technique, Barbara Connable กลาววา “ความเคยชินของการเกร็งของกลามเน้ือคอ สงผลตอ

รางกายทั้งหมดอยางหลีกเลีย่งไมได การที่จะขจัดการเกร็งทั้งหมดน้ีตองเริ่มจากการปลดปลอยอาการ

เกร็งที่กลามเน้ือคอ” 

 ในลักษณะเดียวกัน สําหรับผูเลนกีตารคลาสสิก มักมีการเกร็ง และเอียงคอไป

ทางดานซาย และมักขยับคอตามการเคลื่อนที่ของมือซายที่เคลื่อนไปในตําแหนงตาง ๆ บนคอกีตาร 

และเชนเดียวกันในอาการเกร็งของสวนหลังอันเน่ืองมาจากทาน่ังซึ่งสงผลตอลักษณะของกระดูกสัน

หลัง ผิดรูป และบารบารา โคนาเบิล ไดพูดถึงกฎของการรักษากระดูกสันหลังไว 4 ขอดังน้ี 

 1. มองตรงไปขางหนา 

 2. กระดูกสันหลังตองเคลื่อนไหวกันตามลําดับ 

 3. กระดูกสันหลังตองไปตามการเคลื่อนไหวรางกาย 

 4. กระดูกสันหลังตองอยูในลักษณะที่ถูกตอง28  

 การแกไขอาการเกร็งที่สวนหลัง น้ันไดมีการแกไขดวยการนําอุปกรณตาง ๆ เขามา

ชวยใหอาการเกร็งลดลง โดยที่สําหรับรองรับเทา เปนอุปกรณชนิดแรก ๆ ที่เริ่มนํามาแกไขปญหาทาง

                                                             
 

27 Shawn L. Copeland. “Applied anatomy in the studio: Body mapping and 

clarinet pedagogy” (D.M.A. dissertation, The University of North Carolina at Greensboro, 

2007), accessed May 5, 2013, available from http://libres.uncg.edu/ir/uncg/f/umi-uncg-

1307.pdf 

 28 Barbara Conable and William Conable, How to learn the Alexander 

Technique: A manual for students (n.p.: Andover Road Press, 1995), 14. 
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รางกายอยางจริงจัง แตก็ยังมีปญหาในเรื่องตําแหนงของขาซายที่วางบนที่สําหรับรองรับเทา ที่ตอง

ยกข้ึนและพับงอเปนเวลานาน จนมาถึงอุปกรณอยางอุปกรณชวยยกระดับกีตารใหเหมาะสมกับ

รางกายที่ชวยแกปญหาดังกลาวได ซึ่งผูเลนกีตารคลาสสิกโดยทั่วไปเมื่อมีอาการบาดเจ็บมักปลอยให

เรื้อรัง ไมไดรักษา หรือเลาอาการตาง ๆ ใหผูอื่นฟง จนอาการบาดเจ็บเหลาน้ันรุนแรงข้ึน กระทั่งเปน

อุปสรรคในการเลนเครื่องดนตรีชนิดน้ี ซึ่งตนเหตุของการเกิดอาการบาดเจ็บทั้งหลายมีตนเหตุจาก

หลายปจจัยตามแตเฉพาะรายบุคคล การลดความเสี่ยงที่จะทําใหเกิดอาการบาดเจ็บตาง ๆ ได     

ยอมเปนผลดีตอตัวผูเลนเอง การสนใจระบบของรางกาย ควบคูไปกับการสนใจในตัวเครื่องดนตรี   

บทเพลง หรือเทคนิคไปดวย 

 การเคลื่อนไหว แบงออกเปน 2 รูปแบบใหญ ๆ คือ 

 1. การเคลื่อนไหวแบบที่ต้ังใจ 

 2. การเคลื่อนไหวแบบไมไดต้ังใจ หรือเรียกวาการเคลื่อนไหวแบบอัตโนมัติ 

 การเคลื่อนไหวรางกาย และอวัยวะตาง ๆ น้ัน ไมไดมาจากการต้ังใจสั่งงานของสมอง

เพียงอยางเดียวเทาน้ัน แตยังมีการเคลื่อนไหวที่มาจากการสั่งงานจากจิตใตสํานึก หรือเรียกกันอีกช่ือ

วา ประสาทอัตโนมัติอีกดวย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดานรางกาย และการเคลื่อนไหวตาง ๆ น้ันมักเกิด

จากความวิตกกังวล อาการตกใจ หรือดีใจ จนบุคคลน้ัน ๆ ไมสามารถควบคุมสติของตนเองได แตการ

เคลื่อนไหวแบบอัตโนมัติหลากหลายรูปแบบที่เห็นไดทั่วไปอาจเปนเรื่องปกติ เชนการเดิน การว่ิง 

มนุษยเราน้ันเรียนรูจะทาํสิ่งตาง ๆ  เหลาน้ีข้ึนมาต้ังแตวัยเด็กทีละเลก็ละนอยจนเกิดความชํานาญ และ

พัฒนาข้ึนมาเปนการเคลื่อนไหวแบบอัตโนมัติ ซึ่งทั้งการเดินและการว่ิงน้ัน จําเปนตองอาศัยการ

ควบคุม การเคลื่อนไหวของอวัยวะหลาย ๆ สวนพรอมกัน เราเพียงแคคิดวาจะเดิน หรือจะว่ิง 

หลังจากน้ันรางกายจะถูกสั่งการใหเคลื่อนไหวอวัยวะตาง ๆ ในหลากหลายรูปแบบรวมกันออกมาเปน

การเดิน หรือว่ิง แตถาขณะเดินหรือว่ิง เราลองที่จะไปควบคุมการเคลื่อนไหวของอวัยวะสวนใด    

สวนหน่ึง น่ันอาจหมายถึงการลมเหลวของการเดินหรือว่ิงในขณะน้ันเลยทีเดียว รางกายและอวัยวะจะ

เคลื่อนไหวผิดแปลกออกไปจากปกติทันที โดยการเคลื่อนไหวในลักษณะน้ีมีรูปแบบเริ่มตนจากตัวแปร

หลาย ๆ อยางรวมกัน สิ่งสําคัญอนัดับแรกคือลักษณะรางกาย และอวัยวะของตัวบุคคล ซึ่งเปนสิ่งที่

ติดตัวมาต้ังแตกําเนิด และลักษณะตาง ๆ เหลาน้ียังสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามชวงเวลา อายุ และ

เหตุการณตาง ๆ ที่เกิดข้ึนตอรางกาย และอวัยวะน้ัน ๆ ได รวมทั้งภูมิหลังตาง ๆ ที่เกิดข้ึนกับบุคคล

น้ัน ๆ อีกดวย กลาวคือ ความเคยชินซึ่งเกิดจากประสบการณตาง ๆ ที่บุคคลน้ัน ๆ ประสบพบเจอ 

หรือกระทําซ้ํา ๆ บอย ๆ จนติดเปนนิสัย เชนการเลนเครื่องดนตรี หรือเทคนิคตาง ๆ ผูเลนอาจเลน

ดวยทาทางที่ไมถูกตอง แตผูเลนมักมองเพียงผลลัพธของการเลนใหผลออกมาอยางไรมากกวาจะ

คํานึงถึงทาทาง และองคประกอบตาง ๆ ซึ่งการเลนบทเพลง และเทคนิคตาง ๆ น้ันมักสําเร็จดวยการ
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เคลื่อนไหวที่ไมไดต้ังใจ เปนเพียงความรูสึกเทาน้ัน หรือความถนัดสวนบุคคล ในแตละบุคคลน้ัน

ลักษณะทาทางการเคลื่อนไหวของรางกายตาง ๆ ในการเลนบทเพลง และเทคนิคยอมแตกตางกันไป

ตามความถนัดของแตละบุคคล เมื่อรูปแบบเหลาน้ีไดถูกเลนซ้ําไปซ้ํามาเปนระยะเวลาหน่ึงก็จะนําไปสู

ความเคยชินของรางกายของบุคคลน้ัน ๆ ขณะเลนบทเพลง และเทคนิคเหลาน้ัน ซึ่งอาจกลาวไดวา 

การเลนบทเพลง และเทคนิคเหลาน้ัน เกิดข้ึนจากการเลนโดยไมรูตัวของรางกาย โดยทําซ้ําไปซ้ํามาจน

เกิดเปนความเคยชิน และพัฒนาตอไปเปนการเคลื่อนไหวแบบไมรู ตัว จนกระทั่งสงผลถึงการ

เคลื่อนไหวตาง ๆ ของรางกายที่เกิดข้ึนในขณะเลนบทเพลง และเทคนิคเหลาน้ัน29 ดังคํากลาวของ 

Stuart และ Sundeen วา “การเปลี่ยนแปลงทางดานสรีรวิทยา เปนผลเน่ืองมาจากการเรงทํางาน

ของระบบประสาทอัตโนมัติ”30  

5.1 ลักษณะความผิดพลาดของรางกาย 

5.1.1 ขนาดของรางกายเปนสิ่งสําคัญ และมีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ซึ่ง

สิ่งน้ีเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ เชนเพศหญิง เพศชาย ซึ่งลักษณะรางกายของเพศหญิง เพศชาย

น้ันมีความแตกตางกันอยางเห็นไดชัด การเจริญเติบโตของรางกาย เมื่อรางกายเจริญเติบโตตามอายุ

ยอมมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่สงผลกระทบอยางมาก คือกระดูกสันหลัง เมื่อรางกายเราเจริญเติบโตข้ึน

กระดูกสันหลังจะมีความยาวเพิ่มข้ึน และสงผลใหตําแหนงของรางกายรวมทั้งอวัยวะตาง ๆ 

ปรับเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ 

5.1.2 การอยูผิดตําแหนงของขอตอตาง ๆ ในแตละบุคคล ขอตอตาง ๆ ตาม

รางกายน้ันไมไดอยูในตําแหนงเดียวกันเสมอไป เชนขอน้ิวมือตาง ๆ รวมทั้งตําแหนงและขนาดของ 

ขอตอบริเวณขอมือดวย ในแตละบุคคลยอมมีความแตกตางทั้งตําแหนงและขนาดของขอมือและ 

ขอน้ิวมือตาง ๆ สิ่งเหลาน้ียอมสงผลโดยตรงกบัการเลนเครื่องดนตรทีั้งมอืซาย และมือขวา ซึ่งสงผลถึง

ปจจัยตัวแปรที่ทําใหแตละบุคคลมีความแตกตางกัน 

5.1.3 การเคลื่อนไหวที่ผิดธรรมชาติ ในการเลนเครื่องดนตร ีหรือกีตารคลาสสิก

น้ันมีลักษณะการใชงานของน้ิวมือที่ผิดธรรมชาติอยูบอยครั้ง มีการยืด หด และงอ ของน้ิวมือซาย  

มีการใชเทคนิคตาง ๆ ของน้ิวมือขวา ซึ่งสิ่งที่เกิดข้ึนเหลาน้ีในแตละบคุคลยอมมคีวามแตกตางกันไปไม

มากก็นอย ในสวนของความยากลําบากในการเลน จากปจจัยเบื้องตนที่กลาวไวน้ัน เปนสิ่งสําคัญที่

                                                             
 

29 William Conable, “The origins and theory of body mapping,” The 

journal of Alexander technique international 14, 2 (June 2006): 6-7. 

 30 บังอร เครียดชัยภูมิ, “ผลของดนตรีตอระดับความวิตกกังวลของผูปวยขณะไดรับการ

ผาตัด” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล, 2533), 27. 
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สงผลมาถึงปจจัยในขอน้ี กลาวคือในลักษณะรางกายของบุคคลหน่ึงสามารถเลนเทคนิคหน่ึงไดอยาง

ปราศจากลักษณะของการผิดธรรมชาติของการเคลื่อนไหว แตสิ่งที่เกิดข้ึนกับอีกบุคคลหน่ึงน้ันกลับ

สงผลใหเกิดการเคลื่อนไหวที่ผิดธรรมชาติเกิดข้ึน 

5.1.4 ความจําเพาะของแตละบุคคล กลาวคือในบางครั้งทั้งที่ผูเลนเครื่องดนตรี

ก็รูถึงสิ่งผิดพลาดตาง ๆ ของรางกาย แตกลับเพิกเฉย เพราะมองแตผลลัพธสุดทายวา ก็สามารถเลน

ออกมาไดเหมือนกัน รวมไปถึงการลอกเลียนแบบวิธีการเลนจากบุคคลอื่น ๆ โดยไมไดคํานึงถึงความ

แตกตางของรางกาย หรืออาจเปนเพียงการลอกเลียนแบบวิธีเลนมาไดเพียงบางสวน โดยไมไดคํานึงถึง

รายละเอียดตาง ๆ อีกมากมาย เชนการที่ผูเลนที่เปนตนแบบสามารถทําเทคนิคน้ัน ๆ ไดจะตองผาน

การฝกฝนอะไรมากอนบาง31 

 จากการสัมภาษณพงษพัฒน  พงษประดิษฐ  อาจารยผู สอนกีตารคลาสสิก 

มหาวิทยาลัยศิลปากรก็ไดใชวิธีน้ีเชนเดียวกัน โดยกลาววาตนใชวิธียอนกลับมาสังเกตการเคลื่อนไหว

ของรางกายใหมทั้งหมด โดยเฉพาะบริเวณแขนที่มีอาการบาดเจบ็ สังเกตการเคลื่อนไหวของกลามเน้ือ

ต้ังแตบริเวณแขนไปจนถึงน้ิวมือวา เมื่อตนเลนบทเพลงดวยความเร็วจะมีอาการเกร็งของกลามเน้ือใน

บริเวณที่มีอาการบาดเจ็บ จึงไดเริ่มสังเกตใหละเอียดมากข้ึน โดยเริ่มจากการเปลี่ยนลักษณะการดีด

สายกีตารในลักษณะตาง ๆ จนไดลักษณะที่ตนดีดไดโดยไมมีอาการเกร็ง และฝกความเคยชินของ

กลามเน้ือในขณะเลนโดยการสังเกตวา ขณะที่เลนชา ๆ น้ันไมมีอาการเกร็งเกิดข้ึน แตเมื่อเลนดวย

ความเร็วจะมีอาการดังกลาว จึงมีแนวคิดที่วาถาเลนดวยความเร็วแลวไมเกิดอาการเกร็งเหมือนขณะ

เลนชา ๆ อาการบาดเจ็บคงหมดไป32  

5.2 สัญญาณบงช้ีของอาการบาดเจ็บ และการแกไขอื่นๆ 

การเรียนการสอนกีตารคลาสสิกในประเทศไทยปจจุบันความรูเรื่องอาการ

บาดเจ็บยังไมไดเปนสวนหน่ึงของการเรียนการสอน ซึ่งเปนปจจัยหน่ึงที่สงผลตอการเกิดอาการ

บาดเจ็บข้ึน อาการบาดเจ็บในนักดนตรีไมเพียงเกิดข้ึนกับผูเลนกีตารคลาสสิกเทาน้ัน แตยังเกิดข้ึนกับ

นักดนตรีที่เลนเครื่องดนตรีอื่น ๆ อีกดวย เชน ผูเลนเปยโน ซึ่งจากการศึกษาพบวามีนักเปยโน

บางสวน เช่ือวาอาการบาดเจ็บตางๆ เปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได และไมใหความสําคัญตออาการบาดเจ็บ 

สงผลใหไมไดเขารับการแกไขอาการตางๆเหลาน้ัน ดังเห็นไดจากบทความของ Norman Rosen, 

                                                             
 

31 William Conable, “The origins and theory of body mapping,” The 

journal of Alexander technique international 14, 2 (June 2006): 9. 

 32 สัมภาษณ พงษพัฒน พงษประดิษฐ, อาจารยผูสอนกีตารคลาสสิก คณะดุริยางค

ศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 4 มีนาคม 2557. 



28 
 

  

M.D. เรื่อง Overuse, Pain, Rest and the Pianist เขาไดกลาวไววา “อาการบาดเจ็บที่แทจริงแลว

น้ัน เกิดข้ึนจากการเพิกเฉยของนักเปยโนเอง และความไมพรอมของรางกาย รวมทั้งความไมถูกตอง

ของขอมูลทั้งทางการแพทย และตัวของนักเปยโน ซึ่งมีหลายปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาของปญหาใน

เบื้องตน”33 

สัญญาณบงช้ีของอาการบาดเจ็บ และขอควรปฏิบัติ 

1. อาการเมื่อยลาเฉพาะจุด และการติดขัด ในขณะเลนเครื่องดนตรี เปน

สัญญาณบงบอกใหระวัง และควรพิจารณาการเลนเทคนิคน้ัน ๆ ใหม 

2. การเจ็บปวดเพียงเล็กนอย สามารถใชเปนขอบงช้ีถึงอาการบาดเจ็บ หรือ

บางครั้งอาจเปนอาการบาดเจ็บระยะสั้น แตเมื่อพบอาการเจ็บปวดแลว ควรหยุดการฝกซอม พัก

รางกาย จนกวาอาการเจ็บปวดจะบรรเทาลง 

3. อยาฝกซอมทั้งที่มีอาการเจ็บปวด เน่ืองจากอาการบาดเจ็บจะกลับมาไดงาย 

ใหพิจารณาทบทวนถึงเทคนิค และใชอุปกรณชวยเหลือ 

4. อาการเจ็บปวดไมวาจะมากนอย หรือรุนแรงเพียงใด จะมีอาการอักเสบดวย

หรือไม ก็ถือวาเปนที่ยอมรับกันวาเปนขอบงช้ีของอาการบาดเจ็บ 

5. ตองเช่ือฟงคําแนะนําของแพทย และกลับมาฝกซอมหลังจากที่อาการ

บาดเจ็บหายแลว 

6. เมื่อมีอาการเจ็บข้ึนทันทีทันใดบริเวณแขนขณะเคลื่อนไหว อาจเปนสัญญาณ

ของอาการบาดเจ็บ34 

อาการบาดเจ็บท่ีเกิดจากความผิดพลาดจากการสั่งการของสมอง 

1. Focal Dystonia 

 Focal Dystonia หรือ การแข็งเกร็งของกลามเน้ือเฉพาะจุด ช่ือยอ FD และ 

Dystonia มาจากคําด้ังเดิมในภาษากรีกวา dys แปลวา ความยากลําบาก (difficulty), ผิดปกติ 

(abnormality) คําวา ton แปลวา โทน (tone) ในที่น้ีหมายถึง ความตึงเครียดของอวัยวะ หรือ

                                                             
 

33 Norman B. Rosen, “A symposium for pianists and teachers,” in The 

lister-sink method: a holistic approach to injury-preventive piano technique 

(Dayton: Heritage Music Press, 2002), 157. 

 34 Joaquin Farias, The biomechanics of guitar playing: An injury 

prevention guide (n.p., 2010), 19. 
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เน้ือเย่ือของรางกาย, ความตึงเครียด (tension) มีการบันทึกถึงโรคน้ีครั้งแรกในป ค.ศ.1911 ในช่ือวา 

dystonia musculorum deformans35 

 Focal Hand Dystonia 

 Dystonia คือความผิดปกติในการเคลื่อนไหวที่มีการหดเกร็งของกลามเน้ือเปนระยะ

เวลานาน ซึ่งเกิดข้ึนกับกลามเน้ือบางกลุมในรางกาย เชน แขน ขา คอ หรือลําตัว โดยการหดเกร็ง

ดังกลาวทําใหเกิดการบิดงอ หรือมีทาทางที่ผิดปกติเกิดข้ึน 

 Focal Hand Dystonia เปน Dystonia ประเภทหน่ึงที่เกิดอาการหดเกร็งของ

กลามเน้ือที่มือสัมพันธกับการใชงานซ้ํา ๆ ของกลามเน้ือมือ จึงเรียกวา occupational cramp หรือ

ในบางรายมีอาการเกิดข้ึนเฉพาะกับการทํากิจกรรมบางอยางเรียกวา task – specific dystonia เชน 

writer’s cramp จะมีอาการเฉพาะเวลาเขียนหนังสือ musician’s cramp มีอาการเฉพาะเวลาเลน

ดนตรีเปนตน โดยในปจจุบันยังไมทราบสาเหตุที่แนชัด แตมีการศึกษาและเช่ือไดวานาจะมีความ

ผิดปกติที่สมองเกิด Maladaptive Plasticity36 ของ Somatosensory cortex37 และ Basal 

ganglia38 สงผลใหมีความผิดปกติตอการควบคุมการทํางานของกลามเน้ือเกิดภาวะที่เรียกวา 

Sensorimotor Dysfunction โดยอาการแสดงของ Focal hand dystonia พบไดหลายรูปแบบ คือ 

 1. Flexor type 

 1.1 Focal finger flexor subtype คือน้ิวมืองอเพียงหน่ึงหรือสองน้ิว พบไดบอย

ที่น้ิวหัวแมมือ และน้ิวช้ี 

 1.2 Generalized flexor subtype คือมีอาการงอของขอมือหรือน้ิวมือ หรืออาจ

เกิดข้ึนทั้งสองอาการรวมกัน 

 2. Extensor type 

 2.1 Focal finger extensor subtype คือน้ิวเหยียดเกร็งเพียงหน่ึงถึงสองน้ิว พบ

อาการไดบอยที่น้ิวช้ี และน้ิวหัวแมมือ 

                                                             
 

35 Joaquin Farias, Intertwined how to induce neuroplasticity: A new 

approach to rehabilitating dystonias (n.p., 2012), 7. 

 36 การพัฒนาที่ผิดปกติของการเคลื่อนไหว ที่ เกิดจากสมองสวน somatosensory 

cortex และ basal ganglia 

 37 สมองสวนบน ทําหนาที่รบัรูความรูสึกทางรางกาย 

 38 สมองสวนใน ทําหนาที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรางกาย 
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 2.2 Generalized extensor subtype คือขอมือเหยียดเกร็งกระดกข้ึนชัดเจน 

ในกลุมน้ีมักพบวาน้ิวงอมากข้ึนขณะเขียน ซึ่งเปนการงอเพื่อใหเขียนไดดีข้ึน โดยไมใชการเกร็งของ

กลามเน้ือที่ใชงอน้ิว และหากสังเกตพบวาน้ิวมือเหยียดทันทีที่วางปากกาลงแสดงวามีอาการเกร็งของ

กลามเน้ืออื่น ๆ ที่ทําหนาที่เหยียดน้ิวรวมดวย 

 3. Arm abduction type โดยสวนใหญมักเกิดจากการเกร็งแบบ Generalized 

flexor subtype ของกลามเน้ืองอขอมือ น้ิวมือ แลวสงผลใหแขนกางขณะเขียนเพื่อชวยใหเขียนไดดี

ข้ึน39  

 ตัวอยางของนักประพันธ  และนักเปยโนช่ือดังอยาง โรเบิรต ชูมาน (Robert 

Schumann)40 ก็มีอาการของ Focal Dystonia เกิดข้ึนกับตัวเขาเชนกัน อาการของเขาเริ่มในชวง

ประมาณป ค.ศ.1831 ถึง ค.ศ. 1832 เขาไดศูนยเสียการควบคุมน้ิวกลางของมือขางขวา เขาพยายาม

รักษาดวยการใชอุปกรณยืดน้ิว ในขณะน้ันเขาไดประพันธบทเพลง Toccata Op. 7 ข้ึน ซึ่งเปนการ

ประพันธระดับสูง โดยการเลนบทประพันธน้ีจะไมมีการใชน้ิวกลางของมือขางขวาในการเลน ตอมาใน

ป ค.ศ.1833 อาการของเขาเริ่มกลับมาดีข้ึนจนสามารถเลนบทเพลงไดอยางสมบูรณในระดับหน่ึง แต

ตอมาอาการของโรคก็กลับมาสรางความทุกขทรมานใหกับเขาอีกครั้ง จากบันทึกของเขาในป ค.ศ. 

1831 ไดเขียนถึงสิ่งที่เปนจุดเริ่มตนของอาการ คือการปรับเปลี่ยนตําแหนงของมือ เพื่อใหการเลนมี

ความลื่นไหวมากย่ิงข้ึน โดยการยกขอมือใหสูงข้ึนเล็กนอย และตอมาในบันทึกของป ค.ศ. 1832 เริ่มมี

การกลาวถึงอุปกรณที่ช่ือวา ซิกา แมชชีน (Cigar Mechanics) เปนอุปกรณที่ติดอยูกับเปยโน มี

อุปกรณดึงน้ิวกลางของมือขางขวาข้ึนไว แตยังสามารถเคลื่อนยายตําแหนงของน้ิวมืออื่น ๆ ได

ตามปกติ ในบันทึกชวงน้ีเขาเริ่มมีความหวังในการรักษามากข้ึน แตในที่สุดจากบันทึกของวันที่ 14 

มิถุนายน ค.ศ. 1832 เขาไดบันทึกวา น้ิวกลางของเขาไดแข็งไปอยางสมบูรณ และหลังจากน้ันบันทึก

ของเขาก็ไมไดกลาวถึงอาการบาดเจ็บของเขาไวอีกเลย41 

 

                                                             
 

39 รัตนา วิเชียรศิริ, “Clinical Use of Botulinum Toxin in Rehabilitation,” ใน 

บทความการประชุมวิชาการประจําป 2555 I – SAN Neurological Diseases วันที่ 3 – 5 กันยายน 

พ.ศ.2555 (ม.ป.ท., 2555), 219. 

 40 โรเบิรต อะเล็กซันเดอร ชูมันน (Robert Alexander Schumann) นักประพันธ และ

นักเปยโนชาวเยอรมนี มีชีวิตในชวง ค.ศ.1810 ถึง ค.ศ. 1856 

 
41 Eckart Altenmüller, “Robert Schumann’s focal dystonia,” Neurological 

disorders in famous artists, no. 19 (n.p., 2005): 1-10. 
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ภาพที่ 15 โนตเพลง Toccata Op. 7 โดย Robert Schuman 

 

 
ภาพที่ 16 แสดงการเลนในหองแรกของบทเพลง Toccata Op. 7 โดย Robert Schuman โดยการ

 ไมใชน้ิวกลาง 

ที่มา: Eckart Altenmüller, Robert Schumann’s Focal Dystonia. in Neurological 

disorders in famous artists, no. 19.(n.p., 2005), 8. 

 

 อาการของ Focal Dystonia คือความผิดปกติที่เกี่ยวกับระบบประสาทสําคัญ มัน

สามารถสงผลกระทบตอทั้งชีวิต และอาชีพนักดนตรี โดยทั่วไปรูจักกันวามันคือ Musician’s Cramp 

คือ ตะคริวในนักดนตรี เมื่อผูปวยมีอาการของโรคน้ีแลว จะศูนยเสียการควบคุมในอวัยวะตาง ๆ เชน 

มือ หรือปากเมื่อเลนเครื่องดนตรี อาการจะเปนปกติเมือ่ทํากิจกรรมอืน่ ๆ  ความผิดปกติอาจจะเพิ่มข้ึน
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ตามชวงเวลา เมื่ออาการ Focal Dystonia เพิ่มมากข้ึนการเคลื่อนไหวที่ควบคุมไมไดจะเพิ่มข้ึน 

เมื่อไหรก็ตามที่นักดนตรเีลนเครื่องดนตรี หลังจากน้ันอาการจะลามไปถึงกิจกรรมอื่น ๆ เชนการพิมพ 

หรือการเขียน42  

 Focal Dystonia มีสาเหตุจากความผิดปกติทางพันธุกรรม และปจจัยทาง

สภาพแวดลอม เปนหลัก โดยเปนอาการที่เกิดจากสมอง สงผลใหกลามเน้ือมีการหดตัวซ้ําไปมา 

หรือไมคลายตัวทําใหเกิดการบิดผิดรูปรางของอวัยวะสวนน้ัน ๆ ซึ่งอาการเหลาน้ีอาจเกิดข้ึนเพียงสวน

เดียวของรางกาย หรืออาจเกิดข้ึนไดในหลาย ๆ สวนของรางกาย หรือกระทั่งเปนทั้งรางกาย โรคน้ี

เปนโรคในลักษณะที่ใกลเคียงกับโรค Parkinson คือมีอาการหดเกร็งของกลามเน้ือ อาการสั่นที่เกิด

จากระบบประสาทสมอง ในผูปวยบางรายเกิดข้ึนเพียงในขณะที่ทํากิจกรรมบางอยาง เชนเขียน

หนังสือ เลนดนตรี แตในชีวิตประจําวันปกติจะไมมีอาการของโรคน้ีแสดงใหเห็น โรคน้ีเมื่อเกิดกับนัก

ดนตรีเรียกวา Musician’s Dystonia สามารถเกิดไดกับนักดนตรีทุกเครื่องมือ สําหรับกับนักกีตาร 

อาการน้ีมักเกิดข้ึนกับมือขางขวา มากกวาขางซาย และมักเกิดกับนักกีตารที่ เลนในลักษณะ 

Fingerstyle คือทําใหไมสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของน้ิวมือดานขวาได ในขณะที่น้ิวแตละน้ิวจะ

ดีดลงบนสายกีตาร จะมีอาการเกร็งของกลามเน้ือบริเวณน้ิวมือ หรือบริเวณมือเกิดข้ึน ซึ่งจาก

การศึกษาพบวาการเคลื่อนไหวในลักษณะของอาการ Focal Dystonia สมองมีการทํางานเพิ่มข้ึน

มากกวาการเคลื่อนไหวในลักษณะปกติที่ไมมีอาการของ Focal Dystonia อยางมากดังเชนตัวอยางที่

เขียนในหนังสือ intertwined how to induce neuroplasticity a new approach to 

rehabilitating dystonias ของ Joaquin Farias ไดยกตัวอยางผูปวยที่มีอาการของ Focal 

Dystonia ช่ือวาฟรานซิสโก (Francisco) อายุ 34 ป เปนนักเลนเครื่องประกอบจงัหวะ (percussion) 

มีอาการ Focal Dystonia ที่น้ิวมือขางขวา น้ิวของเขาเหมือนกับวาเหยียดตัวยืดออกไปโดยไมมี

เหตุผล และจากการใชวิธี Functional magnetic resonance imaging (FMRI) ศึกษาลักษณะการ

ทํางานของสมองทั้งในขณะที่มีอาการของ Focal Dystonia และไมมีอาการของโรค รวมทั้งการเลน

ดวยมือขางซายในลักษณะเดียวกันกับมือขางชวาที่มีอาการของ Focal Dystonia ซึ่งวิธี FMRI น้ันไม

สามารถตรวจจับกิจกรรมของสมองที่แตกตางทั้งหมดไดผล ไดแตเพียงตรวจจับความแตกตางใน

กิจกรรมภายใตเงื่อนไขที่แตกตาง การศึกษาแสดงดังรูปภาพ 

                                                             
 

42 Theresa J. Lie-Nemeth, “Focal dystonia in musicians,” Physical medicine 

and rehabilitation clinics of North America 17 (2006), accessed May 20, 2013, 

available from http://www.pmr.theclinics.com/article/S1047-9651(06)00039-8/abstract/ 
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ภาพที่: 17 แสดงการทํางานของสมองที่รุนแรง ในสมองสวนหนา ขณะมีการเคลื่อนไหวมอืขวาของ

 ผูปวยที่มอีาการของ Focal Dystonia 

ที่มา: Joaquin Farias, Intertwined how to induce neuroplasticity: A new approach 

to rehabilitating dystonias (n.p., 2012), 64. 

 

ภาพที่ 18 แสดงการทํางานของสมองสวนหนา ขณะทําการเคลื่อนไหวปกติ 

ที่มา: Joaquin Farias, Intertwined how to induce neuroplasticity: A new approach 

to rehabilitating dystonias (n.p., 2012), 64. 
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ภาพที่ 19 แสดงการทํางานของสมองสวนหนา ขณะที่มีการเคลื่อนไหวมอืซาย ในลักษณะเดียวกันกับ

 มือขวาที่มีอาการ Focal Dystonia 

ที่มา: Joaquin Farias, Intertwined how to induce neuroplasticity: A new approach 

to rehabilitating dystonias (n.p., 2012), 65. 

 

 จากกลุมตัวอยางซึ่งเปนนักดนตรี แบงเปนเพศชาย 116 คน  (81%) เพศหญิง 28 

คน (19%) อายุเฉลี่ย 33 ป (ระหวาง 17 – 63 ป) โดยมีอาการมาแลวเปนระยะเวลาเฉลี่ย 5.1 ป 

(ระหวาง 0.1 – 28 ป) และ กลุมตัวอยาง 74 คน (51%) เปนระดับผูเช่ียวชาญในระดับนักโซโล, 24 

คน (17%) เปนนักดนตรีทั่วไปในวงออรเคสตรา, 25 คน (17%) เปนผูสอน และ 21 คน (15%) เปน

นักเรียน โดยทั้งหมดประกอบดวย 137 คน (95%) เปนนักดนตรีคลาสสิก, 2 คน (1%) เปนนักดนตรี

แจซ และ 5 คน (4%) เปนนักดนตรีสมัยนิยม และมี 9 คนในกลุมตัวอยางมีประวัติของอาการ 

Writer’s Cramp หรือ Musician’s Dystonia เกิดข้ึนในกลุมเครือญาติ และแบงกลุมตัวอยางตาม

กลุมชนิดเครื่องดนตรี คือ 22 คน (15%) เปนผูเลนเครื่องดนตรีในกลุมเครือ่งสาย, 40 คน (28%) เปน

ผูเลนเครื่องดนตรีในกลุมเครื่องคียบอรด, 29 คน (20%) เปนผูเลนเครื่องดนตรีในกลุมเครื่องดีด, 37 

คน (26%) เปนผูเลนเครื่องดนตรใีนกลุมเครือ่งเปาลมไม และ 16 คน (11%) เปนผูเลนเครื่องดนตรีใน

กลุมเครื่องเปาลมทองเหลือง 
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โดยการเกิดอาการจะกระจายไปตามกลุมของเครื่องดนตรีตาง ๆ ดังน้ี 

 

 
ภาพที่ 20 แสดงการกระจายของอาการในกลุมของเครื่องดนตรีชนิดตางๆ ที่เกิดข้ึนในกลุมตัวอยาง 

 144 คน ที่มีอาการ musician’s dystonia 

ที่มา: Eckart Altenmuller and Hans-Christian Jabusch, Focal dystonia in musicians: 

From phenomenology to therapy [computer file], Hanover: Germany, University of 

Music and Drama, Institute of Music Physiology and Musicians’ Medicine, 2006, 209. 
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      (สีเทา) แทนดวยอาการทีเ่กิดข้ึนที่มอืซาย,  (สีดํา) แทนดวยอาการที่เกิดข้ึนที่มือขวา,    

      (สีขาว) แทนดวยอาการที่เกิดข้ึนที่ทัง้มือซาย และมือขวา,  

      (ลายขีด) แทนดวยอาการทีเ่กิดข้ึนทีป่าก 

ภาพที่ 21 แสดงตําแหนงการเกิดอาการ Musician’s dystonia ของกลุมตัวอยางจํานวน 115 คน 

ที่มา: Eckart Altenmuller and Hans-Christian Jabusch, Focal dystonia in musicians: 

From phenomenology to therapy [computer file], Hanover: Germany, University of 

Music and Drama, Institute of Music Physiology and Musicians’ Medicine, 2006, 210. 

 

2. การรักษา 

 ยังไมมีการรักษาใดที่เปนการสรุปไดอยางแนชัดของการรักษาอาการ  Focal 

Dystonia นักดนตรีบางรายคนพบเทคนิคพิเศษเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวดวยตัวเอง เพื่อชวยในการ

บรรเทาอาการ การเคลื่อนไหวพิเศษน้ีมีความคลายคลึง หรือใกลเคียงกับการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติเดิม

ที่เคยชิน แตไมใชการเคลื่อนไหวเดิมที่ทําใหเกิดอาการ สิ่งน้ันชวยลดความตึงตัวของกลามเน้ือลง43 

นักดนตรีมีความพยายามในการเปลี่ยนทาทาง เปลี่ยนการใชน้ิว หรือการสลับมือ เพื่อใหตนเอง

                                                             
 43 Pullman SL and Hristova AH. Musician’s dystonia (n.p.: Neurology, 

2005), 64, 186, 187. 



37 
 

  

สามารถเลนเครื่องดนตรีไดตอไป44 การฝกฝนอยางชา ๆ และคอยเปนคอยไปเพื่อแกปญหา45 และ

ในทางการแพทย การรักษาคนไขที่เปนโรคกลามเน้ือแข็งเกร็ง จะมุงเนนไปที่การลด อาการแข็งเกร็ง

ของกลามเน้ือ อาการปวด และทาทางประหลาด ตลอดรวมไปถึงการทําใหคุณภาพชีวิตของผูปวยดี

ข้ึน แพทยที่เกี่ยวของหลายทานอาจเลือกใชวิธีการตาง ๆ เพื่อหาวิธีการที่เหมาะสมในคนไขแตละ

ราย46 

 การรักษา มีอยูดวยกันหลายวิธี เชน 

 1. การรับประทานยา  

 2. การฉีดยาประเภท Botulinum Toxin 

 3. วิธีการทางเวชศาสตรฟนฟูและวิธีอื่น ๆ เชนการใชอุปกรณดาม (Splint) 

ปรับเปลี่ยนการทํากิจกรรม หรืออุปกรณที่ใชในการทํากิจกรรม การยืดกลามเน้ือ การฝกวิธีการ 

เลนใหม จิตบําบัด การผาตัด เปนตน47 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

กระบวนการสอนกีตารคลาสสิกของกีรตินันท สดประเสริฐ โดยกมลธรรม เกื้อบุตร โดย

งานวิจัยน้ีศึกษาถึงทาทางที่ถูกตองของลักษณะการน่ัง การถือกีตาร ลักษณะการวางของมือซาย และ

มือขวา และลักษณะการเลนตาง ๆ  ซึ่งเปนสาเหตุหลกัของปจจัยในการทําใหเกิดอาการบาดเจ็บข้ึนกับ

ผูเลนกีตารคลาสสิก48 

                                                             
 44 Theresa J. Lie-Nemeth, “Focal dystonia in musicians,” Physical medicine 

and rehabilitation clinics of North America 17, (2006), accessed May 20, 2013, 

available from http://www.pmr.theclinics.com/article/S1047-9651(06)00039-8/abstract/ 

 45 Sakai N. Slow-down exercise for the treatment of focal hand 

dystonia in pianists (n.p.: Med Probl Perform Art, 2006), 8, 21, 25. 

 46 มานิตย วัชรชัยนันท, Dystonia, เขาถึงเมื่อ 24 กันยายน 2550, เขาถึงไดจาก  

http://vatchainan2.blogspot.com/2011/12/dystonia.html?spref=fb 

 47 รัตนา วิเชียรศิริ. “Clinical Use of Botulinum Toxin in Rehabilitation.” ใน 

บทความการประชุมวิชาการประจําป 2555 I – SAN Neurological Diseases วันที่ 3 – 5 กันยายน 

พ.ศ.2555 (ม.ป.ท., 2555), 221-222. 

 48 กมลธรรม เกื้อบุตร, “กระบวนการสอนกีตารคลาสสิกของกีรตินันท สดประเสริฐ” 

(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554) 
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ผลของดนตรีตอระดับความวิตกกังวลของผูปวยขณะไดรับการผาตัด โดยบังอร  

เครียดชัยภูมิ โดยงานวิจัยน้ีกลาวถึง ความวิตกกังวล และระบบประสาทอัตโนมัติ เปนปจจัยสงผลตอ

การเปลี่ยนแปลงของสรีระ และพฤติกรรม ซึ่งมีผลอยางย่ิงตอผูเลนกีตารคลาสสิก เมื่อผูเลนมีอาการ

วิตกกังวลในจุดที่ยากในบทเพลง หรือบทเพลงที่มีความเร็ว มักจะมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีระ เชน

อาการเกร็ง การตึงของกลามเน้ือ49 

 การศึกษาปญหา การแกปญหา และการพัฒนาการใชน้ิวของคลาริเนต: กรณีศึกษา

ผลงาน Introduction Theme and Variation for Clarinet and Piano ประพันธโดย 

Gioacchino Rossini โดยอัครพล เดชวัชรนนท รายงานวิจัยน้ีกลาวถึงหลักการอเล็กซานเดอร 

เทคนิค ซึ่งเปนวิธีการแกปญหาในการจัดระเบียบรางกาย และอวัยวะตาง ๆ ใหเหมาะสม ซึ่งเปนอีก

วิธีหน่ึงที่นํามารักษาผูเลนกีตารคลาสสิก ที่มีทาทางในการเลนที่อาจกอใหเกิดอาการบาดเจ็บ หรือ

กระทั่งเมื่อมีอาการบาดเจ็บเกิดข้ึนแลวไดเปนอยางดี50  

การแสดงเด่ียวเปยโนโดย ภาวิดา ชัยวานิชศิริ โดยภาวิดา ชัยวานิชศิริ กลาวถึงทาทาง

ของวิธีการกายบริหารในนักเปยโน ซึ่งสามารถนํามาประยุกตใชกับผูเลนกีตารคลาสสิกได โดยทา

บริหารรางกายตาง ๆ จะมีความสัมพันธกับอวัยวะในสวนตาง ๆ ของรางกายที่ผูเลนกีตารคลาสสิกมัก

พบปญหาเกิดอาการบาดเจ็บ51 

The Lister-Sink Method : A Holistic Approach to Injury Preventive Piano 

Technique. โดย Osada Mayumi แมจะไมไดกลาวถึงกีตารคลาสสิกโดยตรง แตงานวิจัยฉบับน้ีได

กลาวถึง อาการบาดเจ็บที่เกิดในผูเลนเปยโน โดยมีการกลาวถึงสาเหตุของการเกิดอาการบาดเจ็บของ

ผูเลนเปยโน ซึ่งมีความเช่ือมโยงกับการเกิดอาการบาดเจ็บในผูเลนกีตารคลาสสิก ซึ่งหลาย ๆ ปญหา

มักพบไดในผูเลนกีตารคลาสสิกไดเชนเดียวกัน เน่ืองดวยผูเลนเปยโนมีทาทางการเลนที่คลายกับผูเลน

                                                             
 49 บังอร เครียดชัยภูม,ิ “ผลของดนตรีตอระดับความวิตกกังวลของผูปวยขณะไดรับการ

ผาตัด” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล, 2533) 

 50 อัครพล เดชวัชรนนท, “การศึกษาปญหา การแกปญหา และการพัฒนาการใชน้ิวของ

คลาริเนต กรณีศึกษาผลงาน Introduction Theme and Variation for Clarinet and Piano 

ประพันธโดย Gioacchino Rossini” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตวิจัยและ

พัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554) 

 51 ภาวิดา ชัยวานิชศิริ, “การแสดงเด่ียวเปยโนโดย ภาวิดา ชัยวานิชศิริ” (วิทยานิพนธ

ปริญญามหาบัณฑิต สาขาดุริยางคศิลปตะวันตก ภาควิชาดุริยางคศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553) 
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กีตารคลาสสิก คือการน่ัง การใชขอมือ และอาการเกร็งตาง ๆ จึงสามารถเช่ือมโยงการเกิดปญหาตาง 

ๆ และวิธีการรักษาเขาดวยกันได52 

                                                             
 52 Osada Mayumi, “The lister-sink method: A holistic approach to injury-

preventive piano technique” (D.M.A. dissertation, The Faculty of The Graduate 

School, University of North Carolina at Greensboro in Partial Fulfillment, 2009) 
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  บทท่ี 3 

วิธดํีาเนินการวิจัย 

 

วิธีท่ีใชในการศึกษาคนควา 

ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาองคความรูท่ีเก่ียวของ โดยแบงเปน 3 รูปแบบสําคัญ คือ 

1. ศึกษาจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหัวขอการวิจัย 

2. สัมภาษณผูเช่ียวชาญทางดานการเลนกีตารคลาสสกิ โดยมีหลักการเลือกผูเช่ียวชาญที่

มีคุณสมบัติดังตอไปน้ี 

2.1 เปนอาจารยผู เ ช่ียวชาญ และที่ทําหนาที่การสอนกีตารคลาสสิก ในระดับ 

อุดมศึกษาข้ึนไป 

2.2 มีวุฒิทางการศึกษาดนตรีไมตํ่ากวาปริญญาโทข้ึนไป 

2.3 มีผลงานการแสดงเปนที่ยอมรับ เปนที่รูจัก มีความนาเช่ือถือ และยอมรับกัน

โดยทั่วไป 

2.4 ยินดีใหความรวมมือ 

โดยผูใหสัมภาษณมีดังน้ี 

1. พง ษ พัฒ น  พง ษ ปร ะ ดิษฐ  อา จ า รย ผู ส อนกี ต า ร คล าสสิ ก  ปร ะจํ า คณะ 

ดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. วรกานต แสงสมบูรณ อาจารยพิเศษผูสอนกีตารคลาสสิก คณะดุริยางคศิลป 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

3. ชวเจตน มาสกุลรัตน อาจารยพิเศษผูสอนกีตารคลาสสิก ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและ

นาฏศิลปศึกษา คณะครุศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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3. สัมภาษณผู เ ช่ียวชาญทางดานการแพทย เพื่อสนับสนุนใหความคิดเห็นในทาง

การแพทย และแกไขขอผิดพลาดในสวนตางๆจากผูเช่ียวชาญทางดานการแพทยอีกข้ันตอนหน่ึง โดย

นําขอมูลที่ไดมาใหผูเช่ียวชาญไดวิเคราะห แกไขและใหความคิดเห็น โดยผูวิจัยไดขอความรวมมือจาก

ผูเช่ียวชาญคือ นวพันธ วอกลาง ศัลยแพทยโรคกระดูกและขอ ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก  

มหาวิทยาลัยมหิดล 

ขั้นตอนท่ี 2 ผูเชี่ยวชาญในการวิจัย งานวิจัยช้ินน้ี เปนการศึกษาสภาพปญหา

รายบุคคล โดยมผีูเช่ียวชาญ อาจารยที่ทําหนาที่การสอนจาก 3 มหาวิทยาลัย และมีอาการบาดเจ็บ

จากการเลนกีตารคลาสสิก 3 อาการ โดยมีหลักการเลือกผูเช่ียวชาญดังน้ี 

1. มีอาการบาดเจ็บที่เกิดจากการเลนกีตารคลาสสิก 

2. เปนอาจารยผูเช่ียวชาญ และทําหนาที่สอนกีตารคลาสสิก ในระดับอุดมศึกษาข้ึนไป 

3. มีวุฒิทางการศึกษาดนตรีไมตํ่ากวาปริญญาโทข้ึนไป 

4. มีผลงานการแสดงเปนที่ยอมรับ เปนที่รูจัก และนาเช่ือถือในระดับประเทศ 

5. ยินดีใหความรวมมือ 

ผูเช่ียวชาญที่ผูวิจัยเลือกมามีดังน้ี 

1. พงษพัฒน พงษประดิษฐ อาจารยผูสอนกีตารคลาสสิก ประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร  

มีอาการปวดแขนขางขวาเมื่อเลนเทคนิคอารเปโจโดยใชความเร็ว เกิดอาการชาเมื่อฝนเลนตอ และ

เกิดอาการปวดเมื่อหยุดเลน 

2. วรกานต แสงสมบูรณ อาจารยพิเศษผูสอนกีตารคลาสสกิมหาวิทยาลัยมหิดล มีอาการ

ของ Focal Dystonia 

3. ชวเจตน มาสกุลรัตน อาจารยพิเศษผูสอนกีตารคลาสสิกจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

มีอาการน้ิวกอยขางซายออนแรง และน้ิวนางขางซายถูกดึงไปตามน้ิวกอยขางซายที่ออนแรง การจัด

วางน้ิวที่ตองแยกน้ิวกอยกับน้ิวนางของมือซายจะทําไดลําบาก 

ผูวิจัยไดใหผูเช่ียวชาญแตละบุคคลเลือกบทเพลงที่ตนเกิดปญหาที่เกี่ยวเน่ืองกับอาการ

บาดเจ็บของแตละบุคคล และศึกษาในประเด็นตาง ๆ ดังน้ี 

1. อาการบาดเจ็บของแตละบุคคล 

2. ตนเหตุของการเกิดอาการบาดเจ็บของแตละบุคคล 

3. สภาพปญหาที่เกิดข้ึนในบทเพลงของแตละบุคคล 

4. แนวทางการแกไขของแตละบุคคล 

5. สรุปผลที่ไดหลังจากการแกไขปญหาของแตละบุคคล 
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ขั้นตอนท่ี 3 การวิเคราะหขอมูล มี 2 ลักษณะ คือ 

1. วิเคราะห สังเคราะห และสรุปขอมูลจากตํารา เอกสาร ที่เกี่ยวของจากงานวิจัยที่ได

ศึกษามา โดยยึดเรื่องที่เกี่ยวเน่ืองกับปญหา และการแกปญหา 

2. วิเคราะห สังเคราะห และสรุปขอมูลจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ ทั้งทางดานกีตาร

คลาสสิก และทางดานการแพทย ถึงขอมูลความรู ความคิดเห็นของทั้งผูวิจัย และผูเช่ียวชาญ ที่มีตอ

ปญหา และการแกไขปญหา อันเกี่ยวเน่ืองกับงานวิจัยน้ี 

ขั้นตอนท่ี 4 ปรับปรุง โดยนําเอาขอมูลจากองคความรู แนวความคิด และทรรศนะ  

ไปปรับปรุง ตามความคิดเห็นและแนะนําของอาจารยที่ปรึกษางานวิจัย ผูทรงคุณวุฒิ และผูเช่ียวชาญ 

เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่มีความสมบูรณและนาเช่ือถือ จากน้ันทําการสรุป และอภิปรายผล 

หลักเกณฑในการประเมินผลการวิจัย 

เน่ืองจากการวิจัยในครั้งน้ีมุงเนนที่จะเสนอปญหา แนวทางการแกไข และการรักษา

อาการบาดเจ็บที่มาจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ และจากผูเช่ียวชาญ โดยมีความคิดเห็น

ทางการแพทยมาสนับสนุน หรือแยงแนวคิด ของการศึกษาขอมูลจากเอกสาร และงานวิจัย รวมทั้ง

การแกไขปญหาอาการบาดเจ็บของผูเช่ียวชาญแตละบุคคล โดยมีเกณฑการประเมิน 3 รูปแบบ 

1. ประเมินจากขอมูลที่รวบรวมมาจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ วาอาการ

บาดเจ็บเกิดจากปจจัยอะไร รวมทั้งการปองกัน และแกไขอาการบาดเจ็บ 

2. ประเมินจากผูเช่ียวชาญเอง วาตนเองสามารถแกปญหาอาการบาดเจบ็ของตนได หรือ

ไมได 

3. ประเมินจากความคิดเห็นของแพทยผูเช่ียวชาญ วาการแกปญหาเหลาน้ันถูกตอง

หรือไม และควรเลนอยางไรในการแกปญหาอาการบาดเจ็บของผูเช่ียวชาญแตละบุคคล 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

ขอมูลจากเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

1. สาเหตุท่ีมาจากทาทางการนั่ง 

1.1 ปญหาที่เกิดจากอุปกรณที่วางเทา 

ถึงแมจะมีการใชอุปกรณที่ช่ือวาที่วางเทา มาชวยในการปรับเปลี่ยนทาน่ังในการ

เลนแลวก็ตามแตก็ยังพบวาผูเลนกีตารคลาสสิกตองยกขาขางซายข้ึนวางไวบนที่สําหรับรองรับเทา 

การยกขาขางซายเพื่อใหกีตารอยูในตําแหนงที่มือมีความเปนอิสระในการเคลื่อนไหวข้ึนลงไปตามสวน

ตาง ๆ ของคอกีตาร หลังสวนลางมีแนวโนมของการกดดันบีบรัด เพราะขาที่ถูกยกข้ึนน้ันอยูในทาทาง

ที่ผิดธรรมชาติโดยติดอยูกับกระดูกเชิงกรานไมไดเปนอิสระ ไหลซายโนมเอียงไปทางขางหน่ึง กระดูก

สันหลังมีตําแหนงคดงอคอนไปทางซาย1  ผูเลนกีตารคลาสสิกหลายคนมักมีอาการปวดหลัง ไหล ขอ

เขา และสวนตาง ๆ ของรางกาย เพราะการน่ังเลนโดยใชที่วางเทาน้ัน รางกายยังคงอยูในลักษณะที่ไม

เหมาะสมในหลาย ๆ สวน ดังรูป 

 

 

                                                             
 

1 Timothy Hall, Initial experience with the Alexander technique for a  

classical guitarist, accessed April 22, 2012, available from http://alexandertechnique 

.com/resources/classicalguitarist.pdf 
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ภาพที่ 22 แสดงความผิดปกติของแนวกระดูกสันหลัง โดยใชที่วางเทา 

ที่มา: Tamara Mitchell, A painful melody: Repetitive strain injury among musicians, 

ed. Sally Longyear (United States of America: Scarecrow Press, 1997), 55-68. 

จากรูป สังเกตเห็นไดวาบริเวณกนดานซายของผูเลนจะถูกยกข้ึนใหเหนือกวากน

ดานขวา สงผลใหกระดูกเชิงกรานถูกยกข้ึนเพียงขางเดียว อันเน่ืองมาจากที่สําหรับรองรับเทาที่

ยกระดับขา ของผูเลนใหสูงข้ึน สงผลกระทบตอไปยังแนวกระดูกสันหลังใหคดงอ และสงผลตอไปยัง

รางกายสวนบนใหคดงอผิดรูปรางตามกันไปดวย 

1.2 การแกไขปญหาลักษณะของการน่ังและการวางกีตารคลาสสิก 

ไดมีการคิดคนอุปกรณตาง ๆ เพื่อชวยใหนักกีตารไดมีลักษณะของรางกายที่

ถูกตอง โดยเปนอุปกรณที่ชวยยกกีตารข้ึนมาใหอยูในตําแหนงเดียวกันกับการใชที่วางเทา สงผลชวย

ใหกระดูกสันหลัง ขา ไหล เปนอิสระ และเปลี่ยนการถายเทนํ้าหนักลงบนกระดูกเชิงกรานอยางสมดุล 

ซึ่งถือเปนการปรับกีตารใหเหมาะสมกับรางกาย แทนที่จะตองปรับรางกายใหเหมาะสมกับกีตาร2  

ตัวอยางอุปกรณ เชน อุปกรณที่ช่ือวาอุปกรณชวยยกระดับกีตารใหเหมาะสมกับรางกาย (Guitar 

Rest) จะชวยยกใหตัวกีตารวางอยูในตําแหนงเดียวกับการใชทีส่ําหรบัรองรบัเทา โดยที่ผูเลนไมตองยก

ขาขางซายข้ึน ซึ่งจะชวยใหผูเลนมีแนวกระดูกสันหลังที่ตรงอยูในรูปรางปกติได 

                                                             
 

2 Timothy Hall, Initial experience with the Alexander technique for a  

classical guitarist, accessed April 22, 2012, available from http://alexandertechnique 

.com/resources/classicalguitarist.pdf 
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ภาพที่ 23 แสดงลักษณะการน่ังแบบใชอุปกรณชวยยกระดับกีตารใหเหมาะสมกับรางกาย ที่แสดงถึง

 กระดูกเชิงกรานบริเวณกนที่เปนแนวเดียวกับพื้นที่รองรับสงผลให แนวกระดูกสันหลังตรง 

 และสงผลตอไปยังไหล รวมทั้งเขาทั้ง 2 ขางที่อยูในตําแหนงที่ถูกตอง 

ที่มา: Prothèse ErgoPlay pour guitare, accessed January 15, 2013, available from 

www.tasset.com/ergoplay-guitar-rest-p-9172.html 

 

 นวพันธ วอกลาง ไดใหความคิดเห็นวาการใชอุปกรณชวยยกระดับกีตารให

เหมาะสมกับรางกายน้ันสามารถชวยลดอาการเกร็งของกลามเน้ือ และกระดูกสันหลังที่ผิดรูปได 

อธิบายดังน้ี โดยไดยกตัวอยางเปรียบเทียบกับโรคที่บุคคลทั่วไปคุนเคยกันดีคือออฟฟศซินโดรม 

(office syndrome)3  และเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับการเลนกีตารคลาสสิกแลวน้ัน จะเห็นไดวา

สอดคลองกับการเลนกตีารคลาสสกิ ซึ่งมีทาทางที่ตองเกรง็ในสวนตาง ๆ  ของรางกาย และความสมดุล

ของรางกายไมไดถูกจัดใหเหมาะสม เมื่ออยูในทาเดียวที่ผิดปกตินาน ๆ ยอมทําใหเกิดอาการบาดเจ็บ

                                                             
 

3 กลุมอาการที่พบไดบอยในคนวัยทํางาน โดยเฉพาะกลุมคนที่ทํางานออฟฟศ โดยเฉพาะ

การทํางานในสภาพแวดลอมของที่ทํางานไมเหมาะสม ไมวาจะเปนการน่ังทํางานตลอดเวลา และไมมี

การเคลื่อนไหวรางกายอยางเพียงพอ สิ่งเหลาน้ีสงผลใหเกิดอาการอักเสบของกลามเน้ือและเสนเอ็นได 

รวมทั้งยังมีโอกาสปวดเมื่อยตามอวัยวะตาง ๆ อาทิ หลัง ไหล บา แขน หรือขอมือ สวนบางรายที่มี

อาการของโรคประจําตัวเดิมอยูแลว เชนมีหมอนรองกระดูกเคลื่อนอยูแลว หากทํางานในอิริยาบถ 

ที่ผิด จะทําใหมีอาการรุนแรงมากย่ิงข้ึน   ดูเพิ่มเติม สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร, โรคออฟฟศ

ซินโดรม (Office syndrome), เขาถึงเมื่อ 3 กุมภาพันธ 2559, เขาถึงไดจาก  http://www. 

msdbangkok.go.th/healthconner_Office%20syndrome.htm 
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ข้ึนได แตเมื่อมีอุปกรณชวยอยางอุปกรณชวยยกระดับกีตารใหเหมาะสมกับรางกาย ซึ่งทําหนาที่จัด

ทาทางของรางกายและสมดุลใหถูกตองจึงเปนอีกทางเลือกหน่ึงที่สามารถหลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บได4 

2. สาเหตุท่ีมาจากลักษณะการวางมือขวา 

 ลักษณะการวางมือที่ผิดคือการหักขอมือลงไปจากแนวระนาบของแนวแขนเปนมุม 

โดยอยูในลักษณะน้ีซ้ํา ๆ เปนเวลานาน อาจทําใหเกิดอาการของโรคปลอกหุมเสนเอ็นบริเวณขอมือ

อักเสบ5  การวางมือในลักษณะน้ียังสอดคลองกบัการวางมือในลักษณะที่ผิดของเครื่องดนตรีคลาริเน็ต

เชนเดียวกัน ซึ่งลักษณะการวางตําแหนงที่ผิดพลาดของขอมือ และแขนทอนลาง ทําใหเกิดการบีบอัด

ในขอมือ และอาจนําไปสูอาการบาดเจ็บได ดังน้ันจึงควรหลีกเลี่ยงลักษณะการวางมือในลักษณะน้ี6 

 

 
ภาพที่ 24 ลักษณะการวางมือที่ผิดบนเครื่องดนตรีกีตารคลาสสิก 

ที่มา: Joaquin Farias, The biomechanics of guitar playing: An injury prevention 

guide (n.p., 2010), 55. 

                                                             
 

4 สัมภาษณ นวพันธ วอกลาง, ศัลยแพทยโรคกระดูกและขอ ศูนยการแพทยกาญจนา

ภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล, 12 กรกฎาคม 2557. 

 5 Joaquin Farias, The biomechanics of guitar playing: An injury 

prevention guide (n.p., 2010), 55. 

 6 Shawn L. Copeland, “Applied anatomy in the studio: Body mapping and 

clarinet pedagogy” (D.M.A. dissertation, The University of North Carolina at Greensboro, 

2007), 52. 
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ภาพที่ 25 ลักษณะการวางมือที่ผิดเครื่องดนตรีคลารเิน็ต 

ที่มา: Shawn L. Copeland. “Applied anatomy in the studio: Body mapping and clarinet 

pedagogy” (D.M.A. dissertation, The University of North Carolina at Greensboro, 2007), 

accessed May 5, 2013, available from http://libres.uncg.edu/ir/uncg/f/umi-uncg-

1307.pdf 

 

2.1 ลักษณะการวางมือขวาที่ถูกตอง 

ลักษณะของมือควรเหยียดตรงไปตามแนวเดียวกับแขนทอนลาง7 นําแขนขางขวา 

วางบน สวนโคงดานบนของกีตาร โดยใหไหลขวาอยูในตําแหนงที่สบาย ไหลทั้งสองขางอยูในแนว

ระดับเดียวกัน ปลอยแขนในลักษณะสบาย ขอมือไมบิด ใหใชแขนขางขวาแตะกับขอบกีตารสวนบน

ใหคงที่ จากน้ันจึงยกชวงแขนข้ึนมา โดยใหทั้งแขนและมืออยูในลักษณะที่เปนธรรมชาติ ปลอยขอมือ

ขวาใหหอยลงอยางสบายไมเกร็ง8 

                                                             
 

7 Joaquin Farias, The biomechanics of guitar playing: An injury 

prevention guide (n.p., 2010), 55. 

 8 กมลธรรม เกื้อบุตร, “กระบวนการสอนกีตารคลาสสิกของกีรตินันท สดประเสริฐ” 

(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตร ีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554), 22. 
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ภาพที่ 26 ลักษณะของมือที่เหยียดตรงไปตามแนวเดียวกับแขนทอนลาง 

ที่มา: Joaquin Farias, The biomechanics of guitar playing: An injury prevention 

guide (n.p., 2010), 56. 

 

3. สาเหตุท่ีมาจากลักษณะการวางมือซาย 

 การงอฝามือของขอมือซายเปนเวลานาน ๆ มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคการกดทับ

เสนประสาทบริเวณขอมือ เพราะการที่ขอมืออยูในลักษณะน้ีจะเกิดการหดเกร็งของเสนประสาท9 

                                                             
 

9 Joaquin Farias, The biomechanics of guitar playing: An injury 

prevention guide (n.p., 2010), 51. 
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ภาพที่ 27 ลักษณะของขอมือที่งอมากเกินไป 

ที่มา: Joaquin Farias, The biomechanics of guitar playing: An injury prevention 

guide (n.p., 2010), 52. 

 

3.1 ลักษณะการวางมือซายที่ถูกตอง 

มือขางซายจับคอกีตารโดยหงายมือใหคอกีตารเขาที่บริเวณอุงมือ น้ิวโปงอยู

บริเวณคอดานหลัง อีกสี่น้ิวอยูบริเวณฟงเกอรบอรดดานหนา ไมเกร็งจนเกินไป ขอมือจะตองไมบิด

หรือฝนธรรมชาติ แขนปลอยตามสบาย และไมยกเกร็งจนเกินไป แตทั้งน้ีการขยับและยกแขนข้ึนอยู
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กับตําแหนงโนตที่จะตองเลนใหเปนไปตามธรรมชาติ10 และพยายามรักษาลักษณะขอมือใหอยูใน

ตําแหนงไมงอจนเกินไป11 

 

 
ภาพที่ 28 ลักษณะของขอมือที่ไมงอจนเกินไป 

ที่มา: Joaquin Farias, The biomechanics of guitar playing: An injury prevention 

guide (n.p., 2010), 53. 

 

                                                             
 

10 กมลธรรม เกื้อบุตร, “กระบวนการสอนกีตารคลาสสิกของกีรตินันท สดประเสริฐ” 

(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตร ีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554), 23. 

 11 Joaquin Farias, The biomechanics of guitar playing: An injury 

prevention guide (n.p., 2010), 51. 
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4. การแกไขอ่ืน ๆ 

 วิธีการแกไขปญหาอาการบาดเจ็บในแตละคนน้ัน ไมมีสิ่งที่แนนอนตายตัว คือ

ลักษณะการรักษาในรูปแบบเดียวกันไมไดเกิดผลเหมือนกันในผูมีอาการบาดเจ็บแบบเดียวกัน การ

รักษาจึงเปนเหมือนการทดลองวิธีการรักษาไปเรื่อย ๆ โดยมีการนําหลักการทฤษฏีแนวคิดตาง ๆ เขา

มาชวยเสริม หน่ึงในวิธีเหลาน้ันคือ Body Mapping เปนวิธีการศึกษาอวัยวะ และตําแหนงตาง ๆ 

ของรางกาย เพื่อนําไปสูวิธีการรักษาที่เรียกวา Alexander Technique เปนวิธีที่ใชการสังเกตการ

เคลื่อนไหวตาง ๆ ของรางกายซึ่งประโยชนของ Alexander Technique คือการจัดระเบียบของ

รางกาย การจัดระเบียบรางกายใหถูกตองเหมาะสมและเปนธรรมชาติน้ันยอมมีความสัมพันธกับ

ทาทางของการเลนเครื่องดนตรี และสงผลตอการเลนเครื่องดนตรีอีกดวย เมื่อการจัดระเบียบลักษณะ

รางกายไดถูกตองเหมาะสม จึงนําไปสูทาทางการเลนเครื่องดนตรีที่เหมาะสมของแตละบุคคลยอม

สงผลใหการเกิดอาการบาดเจ็บนอยลงตามไปดวย12 

4.1 Alexander Technique 

ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัย “Applied Anatomy in the Studio: Body Mapping 

and Clarinet Pedagogy.” (2007) โดย Shawn L. Copeland จาก The University of North 

Carolina at Greensboro (UNCG) และงานวิจัยในระดับปริญญาโท “การศีกษาปญหาการแกปญหา

และการพัฒนาทักษะการใชน้ิวของคลาริเนต” โดย อัครพล เดชวัชรนนท จากมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ซึ่งอาจจะไมไดเกี่ยวของกับกีตารคลาสสิกโดยตรง แตสามารถนําหลักการตาง ๆ มาประยุกตใชใหเกิด

ประโยชนไดอยางดีในเครื่องดนตรีกีตารคลาสสิก เพื่อปรับเปลีย่นทาทางของการเลนใหเหมาะสม และ

นําไปสูการหลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บ 

ในบางครั้งนักดนตรีอาจกังวลในเรื่องการเสียงาน และเวลาในการฝกซอมมาก

เกินไป หากตองเอาใจใสเกี่ยวกับเรื่องสรีระรางกาย จึงกังวลแตในเรื่องของทักษะการเลนและมุงเนน

ไปแตเพียงการฝกซอม โดยไมไดใสใจกับสรีระรางกาย รวมถึงการไมไดปรึกษาปญหาเหลาน้ีกับบุคคล

อื่น หรือไมมีผูใหคําปรึกษา แตในปจจุบันน้ันการแพทยเริ่มมีความสนใจและเขาใจอาการบาดเจ็บใน    

นักดนตรีมากข้ึน จึงมีจํานวนของนักดนตรีที่เขารับการรักษามากข้ึน โดยสวนใหญแลวจะรักษาดวยวิธี 

Alexander Technique ซึ่งทําใหเรารูวาพฤติกรรมในการเลนดนตรีของเราน้ันมีสิ่งใดที่ไมเปน

                                                             
 

12 William Conable, “The origins and theory of body mapping,” The 

journal of Alexander technique international 14, 2 (June 2006): 6. 
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ธรรมชาติ หรือใชงานหนักจนเกินไป รวมทั้งมีอาการเกร็งไดอยางไร13 พฤติกรรมการใชรางกายที่ผิดน้ี

เกิดข้ึนในกิจวัตรประจําวัน การใชหลักการ Alexander Technique จะทําใหเราคนพบขอผิดพลาด

และนําไปสูการแกไขขอผิดพลาด สามารถปองกันอาการบาดเจ็บ และทําใหอวัยวะที่บาดเจ็บกลับมา

ทํางานไดอยางปกติ14  

การจัดสรีระรางกายน้ันเกี่ยวของกับ Alexander Technique โดยตรง ถูก

พัฒนาโดยวิลเลี่ยม โคนาเบิล (William Conable) อาจารยสอนเชลโล เปนการนําเอาหลักกายวิภาค

มาประยุกตเขากับวิธีการเลนเครื่องดนตรี โดยวิลเลี่ยม โคนาเบิล ไดคนพบหลักการทํางานของสรีระ

รางกาย เมื่อเลนเครื่องดนตรีและการสังเกตระบบการทํางานของสรีระ รางกายทั้งหมด สงผลทําใหรู

วิธีการยืดหยุนของรางกายเพื่อใหลดอาการบาดเจ็บจากการใชสรีระรางกายที่ผิดวิธี15  

บารบารา โคนาเบิล (Barbara Conable) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับหลักการจัด

สรีระ รางกายกับนักดนตรี โดยการจัดสัมมนาในหลายแหง ทําใหเรื่องการจัดสรีระรางกายของ 

นักดนตรีเปนที่สนใจ สงผลใหนักดนตรีตระหนักและเริ่มสังเกตสรีระของตัวเองวาอยูในตําแหนงที่

เหมาะสมหรือไม กลไกตาง ๆ ของรางกายทํางานเหมาะสมหรือไมอยางไรเปนตน ในบางครั้งการ

ปฏิบัติตาม Alexander Technique อาจมองวาเปนสิ่งทีซ่ับซอนเกินไป แตในเรื่องพื้นฐานของการจัด

สรีระรางกายใหถูกตอง จะสงผลใหนักดนตรหีันมาสนใจลักษณะรางกายของตนขณะเลนเครื่องดนตรี

มากย่ิงข้ึน16  

สําหรับผูเลนกีตารคลาสสิกน้ันการนําเอาหลักการ Alexander Technique มา

ประยุกตใช จะสงผลตอการรูจักจัดระเบียบลักษณะรางกายขณะเลนเครื่องดนตรี รวมทั้งลดอาการ

เกร็งที่เกิดข้ึนในจุดตาง ๆ ของรางกายขณะเลนเครื่องดนตรีได ซึ่งในตําราการสอนกีตารคลาสสิกใน

ปจจุบันน้ัน ยังไมไดมีการกลาวถึงเรื่องการจัดรปูแบบรางกายใหเหมาะสม มีเพียงการกลาวถึงลักษณะ

ทาทางของ การน่ัง การถือเครื่องดนตรีอยางคราว ๆ เทาน้ัน แตมีตํารา The Biomechanics Of 

Guitar Playing An Injury Prevention Guide โดย Joaquin Farias กลาวถึงลักษณะทาทางตาง ๆ 

                                                             
 13 อัครพล เดชวัชรนนท, “การศึกษาปญหา การแกปญหา และการพัฒนาการใชน้ิวของ

คลาริเนต กรณีศึกษาผลงาน Introduction Theme and Variation for Clarinet and Piano 

ประพันธโดย Gioacchino Rossini” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตวิจัยและ

พัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), 40. 

 14 เรื่องเดียวกัน. 

 15 เรื่องเดียวกัน. 

 16 เรื่องเดียวกัน. 
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ของการเลนกีตารคลาสสิกไวอยางละเอียด ซึ่งมีการนําหลักการ Alexander Technique มาใชกับ

การจัดระเบียบของรางกายในผูเลนกีตารคลาสสิก 

4.2 การแกไขโดยการใชทาทาง 

การอบอุนกลามเน้ือรางกาย รวมทั้งกลามเน้ือมัดเล็ก ๆ ก็เปนสวนชวยในการลด

การเกิดอาการบาดเจ็บได โดยมีตัวอยางทาทางตาง ๆ ดังน้ี17 18 

 

 
ภาพที่ 29 แกวงแขนจากดานหน่ึงสูอกีดานหน่ึงอยางอสิระ เหมือนกบัตุกตาผา ดังภาพ 

                                                             
 

17 Tamara Mitchell, A painful melody: Repetitive strain injury among 

musicians, ed. Sally Longyear (United Stated of America: Scarecrow Press, Inc. 

Lanham, Md., & London, 1997), 6.  

 18 ภาวิดา ชัยวานิชศิริ, “การแสดงเด่ียวเปยโนโดย ภาวิดา ชัยวานิชศิริ” (วิทยานิพนธ

ปริญญามหาบัณฑิต สาขาดุริยางคศิลปตะวันตก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553), 51. 
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ภาพที่ 30 โคงตัวไปขางหนา วางมือขางขวาลงแตะที่บริเวณเขาขางขวาอยางสบาย ๆ จากน้ันเหยียด

 แขนซายข้ึนตรงไปดานบน และเอียงศีรษะไปทางซายมองไปที่มือขางซายทําซ้ําชา ๆ 

 ลักษณะน้ีโดยสลับขาง ดังภาพ 

 

 
ภาพที่ 31 ยกแขนซายข้ึนขนาบขางใบหูจากน้ันงอแขนลงมาดานหลังศีรษะ จับขอมือซายเอาไว 

 ใหแนนดวยมือขางขวาจากน้ันใชมือขวาดึงมือซายไปทางดานหลังของศีรษะทําซ้ําลักษณะ

 น้ีโดยสลับขางกัน ดังภาพ 
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ภาพที่ 32 งอขอศอกข้ึนมาทั้งสองขางใหลักษณะต้ังฉาก จากน้ันยกขอศอกขวาไปทับขอพับขอศอก

 ซาย แลวนําแขนขวาไปพันกับแขนซายเพื่อที่นําน้ิวมือทั้งสองขางไปประสานกัน ดังภาพ 

 

 
ภาพที่ 33 ยืนตัวตรง กางขาเทาลําตัว เหยียดแขนข้ึนเหนือศีรษะทั้งสองขาง พรอมเงยหนาข้ึนอยาง

 สบาย ๆ จากน้ันนําแขนขวาลงมาทาเทาสะเอว เงยหนามองไปที่มือขางซาย ลดมือซายลง

 มาเทาสะเอวแลวยกแขนขวาข้ึนเงยหนามองมือขวา ทําสลับไปมา ดังภาพ 
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ภาพที่ 34 น่ังหลังตรง นํามือทั้งสองประกบกัน หงายฝามือข้ึน แลวยืดแขนใหสุด และเอียงตัวไป

 ทางซาย และขวาสลับไปมา ดังภาพ 

 

 
ภาพที่ 35 น่ังหลังตรง ไมเต็มกน โดยน่ังใหขาต้ังฉากกับพื้น แลวใชมือทั้งประคองตนคอไว และคอย ๆ 

 เงยหนาข้ึนมองเพดาน ดังภาพ 

 

 
ภาพที่ 36 ยกแขนทั้งสองขางต้ังฉากกับลําตัว แลวเหว่ียงไปดานขางพรอมกันชา ๆ จนสุดเทาที่จะ 

 ทําได ดังภาพ 
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ภาพที่ 37 ยืนตัวตรง แขนทั้งสองขางขนาบลําตัว แลวยกหัวไหลทั้งสองขางพรอมกันข้ึนลงสลับไปมา 

 ดังภาพ 

 

 
ภาพที่ 38 ยกแขนขางซายข้ึนแลวงอแขนไปดานหลัง นํามือขางขวาจับขอศอกซายไวแลวดึงไป 

 ทางดานขวาจนสุดเทาที่จะทําได ทําสลับไปมาระหวางแขนขวา และแขนซาย ดังภาพ 

 

 
ภาพที่ 39 ยกแขนซายข้ึนต้ังฉากข้ึนกับลําตัวแลวงอขอศอก แลวใชมือขวาจับขอศอกดึงขอศอก 

 เขาหาลําตัว จากน้ันทําสลับแขนอีกขางหน่ึง ดังภาพ 
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ภาพที่ 40 ยืนตัวตรง กางขาออกเล็กนอย นําแขนทั้งสองขางมาไขวไวขางหนา เปนตัว X จากน้ัน 

 ยืดแขนทั้งสองขางออกแลวยกแขนทั้งสองขางข้ึนเหนือศีรษะไขวแขนเปนตัว X  ยกแขนข้ึน 

 และเอาแขนลงอยูในทาเดิมเพื่อทําซ้ํา ดังภาพ 

 

 
ภาพที่ 41 ยืนตัวตรง แลวหันหนาตรง จากน้ันหันศีรษะไปทางขวาหันไดเทาที่จะหันไดใหรูสึกสบาย 

 ผอนคลายและคางไวครูหน่ึงใหรูสึกวากลามเน้ือมีการผอนคลาย แลวหันกลับมาหนาตรง 

 ทําซ้ําขางซายเชนเดียวกันกับขางขวา ดังภาพ 
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ภาพที่ 42 นําผานุม ๆ หนา ๆ พับไววางบนโตะบริเวณดานหนา ยืนตัวตรง แบมือทั้งสองขาง 

 ในลักษณะควํ่าลงแลววางมือลงบนผา อยางผอนคลาย โดยใหน้ิวมือชิดกัน เหยียดแขน 

 ใหตรงเอนตัวไปขางหนาเล็กนอย โดยไมลงนํ้าหนักตัวไปที่มือ ดังภาพ 

 

 
ภาพที่ 43 ยืดแขนทั้งสองขางไปขางหนานํามือขวาจับมือซายพับลงไปเทาที่จะพับลงไดอยางสบาย ๆ 

 อยางผอนคลาย ทําแบบน้ีเชนดวยกันอีกขางหน่ึง ดังภาพ 
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ภาพที่ 44 แบมือโดยควํ่ามือลงจากน้ันปดมือไปทางซายขวาสลับกันไปมา ดังภาพ 

 

 
ภาพที่ 45 แบมือจากน้ันพลิกฝามือควํ่าหงาย สลับไปมา ดังภาพ 

 

 
ภาพที่ 46 มือซายอยูในทาที่สบายผอนคลาย นํามือขางขวามางอน้ิวเขาหาตัวเอง น้ิวโปง น้ิวช้ี 

 น้ิวกลาง น้ิวนาง น้ิวกอย อยางนุมนวล อยางอใหรูสึกเจ็บ ดังภาพ 
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ภาพที่ 47 เหยียดน้ิวมือทั้งหมดใหตรงที่สุดเทาจะทําไดอยางผอนคลาย ดังภาพ 

 

 
ภาพที่ 48 หงายมือข้ึนแลวกางมือจนสุดแลวจึงคอย ๆ งอน้ิวทั้งหาเขามาอยางชา ๆ จนเปนลักษณะ

 กํามือ ดังภาพ 

 

 
ภาพที่ 49 นําลูกเทนนิสมาบีบคางไวดังรูปแลวคอย ๆ คลายออก ทําซ้ําหลายครั้ง ดังภาพ 
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ภาพที่ 50 นําหนังยางรัดของมาสวมไวที่ปลายขอน้ิวทั้งหมดพรอมกับหงายมือข้ึน จากน้ันคอย ๆ  กาง

 น้ิวเขา ออกอยางสบายมือ ดังภาพ 

ที่มา: ภาวิดา ชัยวานิชศิริ, “การแสดงเด่ียวเปยโนโดย ภาวิดา ชัยวานิชศิริ” (วิทยานิพนธปริญญา

มหาบัณฑิต สาขาดุริยางคศิลปตะวันตก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553). 

5. การรักษาอาการท่ีมสีาเหตุจาก Focal Dystonia 

5.1 การรับประทานยา เชน Trihexyphenidyl, Levodopa, Anticonvulsants19 

เปนตน 

5.2 การฉีด Botulinum Toxin ไดผลดีกับผูปวยในกลุมน้ีเพื่อทําใหลดอาการเกร็ง 

ผูปวยสามารถใชมือทํากิจกรรมเฉพาะที่เกิดอาการเกร็งไดดีข้ึน นอกจากการประเมินกลามเน้ือที่เกร็ง

ไดอยางถูกตอง ขนาดยาที่ ใช เหมาะสมแลว การฉีดยาโดยเฉพาะกลามเ น้ือที่อยูลึกโดยใช 

Electromyography (EMG) รวมดวย จะชวยทําใหฉีดยาไดแมนยําตรงตําแหนงมากข้ึน และชวยลด

ความเสี่ยงที่จะเกิดอาการ  ออนแรงของกลามเน้ืออื่น ๆ ที่ไมใชกลามเน้ือเปาหมายที่ตองการรักษาได 

ถึงแมวาหลังฉีดยาแลวจะทําใหใชมือทํากิจกรรมเฉพาะที่ทําใหเกิดอาการเกร็งไดดีข้ึนก็ตาม แตปญหา

สําคัญที่ควรจะคํานึงถึงและตองอธิบายใหผูปวยเขาใจทุกครั้งกอนฉีดยา คืออาการออนแรงของ

กลามเน้ือที่ฉีดยา มีผลทําใหใชมือทํากิจกรรมในลักษณะอื่น ๆ ยากลําบากย่ิงข้ึนไปดวย 

5.3 วิธีการทางเวชศาสตรฟนฟูและวิธีอื่น ๆ ไดแก 

5.3.1 ใชอุปกรณดาม (splint) ในสวนที่เกิดอาการเกร็งขณะใชงาน 

5.3.2 ปรับเปลี่ยนการทํากิจกรรม หรืออุปกรณที่ใชในการทํากิจกรรมให

เหมาะสม เชนเสริมดามปากกาทีใ่ชเขียนใหใหญข้ึน ทํากิจกรรมใหสั้นลงเพื่อหลีกเลี่ยงการทํากิจกรรม

ที่ยาวนาน และอยูในระยะเวลาที่ไมทําใหเกิดอาการ เปนตน 

5.3.3 การยืดกลามเน้ือ 

5.3.4 Pedagogical retraining and unspecific exercise เปนการฝกเพื่อ

ปรับแกการเกิด Maladaptive Plasticity ของ Somatosensory cortex โดยเนนการฝกผาน 

                                                             
 

19 ยาจําพวกออกฤทธ์ิทีส่ารสื่อระบบประสาท 
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Proprioception รวมกับการใชวิธีการทางเวชศาสตรฟนฟูอื่น ๆ สวนใหญนํามาใชในการฝก 

Musician’s Dystonia 

5.3.5 จิตบําบัด (Psychotherapy) โดยเฉพาะในรายที่มีความวิตกกังวล ซึ่งพบ

มากในนักดนตรีมืออาชีพระดับสูง 

5.3.6 การผาตัด เชน Stereotactic Thalamotomy20 เปนตน21 

วรกานต แสงสมบูรณ อาจารยมหาวิทยาลัยมหิดลไดใหความเห็นวา การแกไขที่ไดผล

ที่สุดสําหรับตัวอาจารยเองน้ัน คือการใชวิธี Pedagogical retraining and unspecific exercise คือ

การปรับแกไขการเคลื่อนไหวของกลามเน้ือ อวัยวะ และวิธีการเลนทั้งหมดใหม โดยใชวิธีการเลือกบท

เพลงงาย ๆ ที่มีเทคนิคที่ทําใหเกิดอาการ เพื่อที่จะใหความสําคัญกับลักษณะการเคลื่อนไหวไดอยาง

เต็มที่ ไมถูกดึงความสนใจไปที่ความยาก และความซับซอนของบทเพลง โดยเลนใหชา หรือความเร็วที่

เราสามารถควบคุมทุก ๆ อยางได แลวจึงคอยๆเพิ่มความเร็วข้ึน เมื่อแกไขไดระดับหน่ึง ลองเลนโดย

ใหเปนไปตามการควบคุมที่ผานมา แตเลนโดยใหเปนไปตามธรรมชาติของการเคลื่อนไหวโดยไมตองมี

การควบคุม22 

นวพันธ  วอกลาง ศัลยแพทยโรคกระดูกและขอ ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก 

มหาวิทยาลัยมหิดล ไดใหความเห็นไววา การปรับทาทางในการเลน และแกไขจุดผิดพลาดที่เกิดข้ึนกับ

รางกาย เชนอาการเกร็งของกลามเน้ือ หรือทาทางของรางกายตาง ๆ น้ันสามารถทําใหกลับมาเลน

เครื่องดนตรีได แตตองต้ังอยูบนพื้นฐานของการปรับเปลี่ยนที่ถูกตองเหมาะสม และคอยเปนคอยไป 

เน่ืองจากเมื่อผูมอีาการบาดเจบ็หยุดเลนเครื่องดนตรไีปสกัระยะเวลาหน่ึง กลามเน้ือตาง ๆ ที่เคยถูกใช

มักจะออนแรงลง การกลับมาเริ่มเลนอีกครั้งน้ัน จึงเปรียบไดเสมือนวาเปนการสรางกลามเน้ือในสวน

                                                             
 

20 วิธีการผาตัดสมองรูปแบบหน่ึง โดยเปนช่ืออุปกรณที่ใชทําการผาตัด และช่ือของสมอง

สวน Thalamus 

 21 รัตนา วิเชียรศิริ, “Clinical Use of Botulinum Toxin in Rehabilitation.” ใน 

บทความการประชุมวิชาการประจําป 2555 I – SAN Neurological Diseases วันที่ 3 – 5 กันยายน 

พ.ศ.2555 (ม.ป.ท., 2555), 221-222. 

 22 สัมภาษณ วรกานต แสงสมบูรณ, อาจารยผูสอนกีตารคลาสสิก มหาวิทยาลัยมหิดล, 

12 พฤศจิกายน 2556. 
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น้ันข้ึนมาใหม รวมทั้งเหมาะสมกับการใชงาน จึงจะกลับมาเลนเครื่องดนตรีโดยไมกลับไปมีอาการ

บาดเจ็บข้ึนอีก23 

ขอมูลจากผูเชี่ยวชาญ 

พงษพัฒน พงษประดิษฐ อาจารยผูสอนกีตารคลาสสิกประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร 

1. ลักษณะอาการ 

 อาการปวดบริเวณแขนทอนลางดานขวาจะปรากฏข้ึนในขณะที่เลนเทคนิคอารเปโจ 

และการเลนอื่น ๆ โดยใชความเร็ว และเกิดอาการชาเมื่อฝนเลนตอไป เมื่อหยุดเลนจะเกิดอาการปวด

บริเวณกลามเน้ือของแขนทอนลางข้ึนอยางตอเน่ือง 

2. สาเหตุที่เกิดอาการ ตามความคิดของผูเช่ียวชาญ 

 เมื่อเลนในความเร็วระดับหน่ึงกลามเน้ือเกิดอาการเกร็งข้ึนอยางตอเน่ือง และสงผลให

ทาทางการเลนฝนธรรมชาติไปดวย จึงทําใหเกิดอาการบาดเจ็บข้ึน 

3. บทเพลงที่แสดงถึงปญหา 

 Etude No.1 โดยวิลลา โลโบส เน่ืองจากอาการบาดเจ็บของผูเช่ียวชาญ คือการเกร็ง

ของกลามเน้ือ เมื่อเลนในอัตราจังหวะที่เร็ว จนสงผลใหมีอาการปวดกลามเน้ือในขณะเลนในจังหวะ

ความเร็วปกติ บทเพลงน้ีจึงสงผลตออาการบาดเจ็บของตัวอยางเปนอยางย่ิง เน่ืองจากเทคนิค 

ของมือขวา และความเร็วของบทเพลง 

  

                                                             
 

23 สัมภาษณ นวพันธ วอกลาง, ศัลยแพทยโรคกระดูกและขอ ศูนยการแพทยกาญจนา

ภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล, 12 กรกฎาคม 2557. 
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 3.1 ปญหาที่เกิดในจุดตาง ๆ ชองบทเพลง 

Etude No.1 โดยวิลลา โลโบส ใชเทคนิคการเลนในลักษณะอารเปโจเกือบทั้ง      

บทเพลง โดยมีลักษณะของการใชน้ิวมือขวาที่คอนขางซับซอน แตมีลักษณะเหมือนกันเกือบทั้งหมด

ของบทเพลง คือ p i p i p m i a m a i m p i p i24  เมื่อเลนดวยความเร็วจะเกิดอาการข้ึน รวมทั้ง

สงผลตอความสม่ําเสมอของจังหวะและความสม่ําเสมอของเสียงดวย 

 

 
ภาพที่ 51 แสดงโนตเพลง Etude No.1 โดย Villa Lobos 

 

3.2 สรุปปญหา 

มีอาการเกร็งเมื่อเลนเทคนิคอารเปโจ ที่เปนเทคนิคหลักของบทเพลงน้ี ซึ่งถา

เลนในระดับจังหวะที่ชาจะไมมอีาการเกิดข้ึน แตเมื่อเลนในจังหวะที่เรว็จึงจะทําใหมีอาการปวดเกิดข้ึน 

และเปนเชนน้ีอยูหลายเดือน แมจะหยุดพักรางกายเปนเวลาสั้น ๆ อาการเหลาน้ีก็ไมไดหายไป 

4. การแกไข 

 หยุดพัก และจัดระเบียบรางกาย ระบบความคิดการควบคุมรางกายใหมทั้งหมด โดย

ลักษณะรางกายที่มีอาการน้ันมักจะอยูในขณะเลนในความเร็วระดับหน่ึงติดตอกัน กลามเน้ือต้ังแต

บริเวณแขนทอนลาง เรื่อยมากระทั่งมือ และน้ิว เกิดอาการเกร็งข้ึนอยางมาก จึงหยุดพักโดยการหยุด

การเลนกีตารไปหลายเดือนดวยกัน และกลับมาเริ่มเลนใหมอีกครั้ง โดยการใชระบบการสังเกต

รางกายของตน ใหมีอาการเกร็งของกลามเน้ือในสวนตาง ๆ ใหนอยที่สุด รางกายรูสึกผอนคลายขณะ

เลน โดยเหมือนเริ่มตนฝกเทคนิคอารเปโจ ใหมบางสวน เจาะจงไปที่การขยับของรางกายใหผอนคลาย

ที่สุด โดยเริ่มฝกจากการเลนชา ๆ เพราะการเลนชา ๆ กลามเน้ือจะยังไมมีอาการเกร็ง และคอย ๆ 

เพิ่มความเร็วข้ึน โดยยังคงลักษณะใหกลามเน้ือไมมีอาการเกร็งเชนเดียวกับในขณะที่เลนชาๆ ถาเกิด

อาการเกร็งข้ึน จะลดความเร็วในการเลนลง แลวคอย ๆ เพิ่มความเร็วข้ึนใหม จนเลนถึงความเร็วที่

                                                             
 

24 อักษรใชแทนการเรียกน้ิวมือขางขวาโดย P แทนน้ิวโปง i แทนน้ิวช้ี m แทนน้ิวกลาง 

และ a แทนน้ิวนาง 
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เคยเกิดอาการข้ึน แตยังคงไมมีอาการเกร็งของกลามเน้ือ รางกายยังทํางานเหมือนในขณะเลนใน

จังหวะชา ๆ และคงลักษณะรางกายไวแบบน้ีใหสม่ําเสมอ 

5. บทเพลงที่เคยเปนปญหา หลังจากผานการแกไข 

 จากที่กลาวมาเทคนิคหลักของบทเพลง Etude No.1 โดยวิลลา โลโบส คือเทคนิค     

อารเปโจ โดยการใชน้ิวมือขวาดีดในลักษณะ p i p i p m i a m a i m p i p i ทั้งบทเพลง เมื่อ

กลามเน้ือมีอาการลา ความเร็ว และความสม่ําเสมอของเสียงยอมลดลง แตหลังจากการแกปญหา 

รางกายมีความผอนคลาย สามารถที่จะเลนไดอัตราจังหวะที่คงที่ และมีความสม่ําเสมอของเสียง 

6. สรุปการแกไข 

6.1 หยุดพัก 

6.2 สังเกตการเคลื่อนไหว 

6.3 วิเคราะหปญหา 

6.4 คิดปรับปรุงแกไข 

6.5 ปรับเปลี่ยนการเคลื่อนไหว 

วรกานต แสงสมบูรณ อาจารยพิเศษผูสอนกีตารคลาสสิกมหาวิทยาลัยมหิดล มีอาการ

ของ Focal Dystonia 

1. ลักษณะอาการ 

 เริ่มจากน้ิวกลางมือขวาไมมีแรง มีอาการสั่น และไมสามารถควบคุมการทํางานของ

น้ิวมือขางขวา ขณะทําการดีดสายกีตาร และมีอาการเกร็งของกลามเน้ือตามน้ิวมือ รวมถึงบริเวณ 

ฝามือบางสวนดวย สงผลใหไมสามารถดีดน้ิวลงไปบนสายกีตารไดแมนยํา น้ิวโปง และน้ิวกอยไมมี

อาการดังกลาวเกิดข้ึน ความหนักเบาของอาการไมสม่ําเสมอ ในบางวันอาการแสดงออกมานอย  

บางวันอาการแสดงออกมามาก โดยจะมีอาการเหลาน้ีเกิดข้ึนเมื่อเลนกีตารคลาสสิกเทาน้ัน ทาง

การแพทยเรียกอาการเหลาน้ีวา Focal Dystonia 

2. สาเหตุที่เกิดอาการ ตามความคิดของผูเช่ียวชาญ 

  เปลี่ยนลักษณะทาทางการเลน และเทคนิคในการเลนของมือขางขวาในระยะเวลาที่

สั้นเกินไป โดยรีบรอนที่จะปรับเปลี่ยนเทคนิคการเลนที่ตนใชมาเปนระยะเวลานานทั้งหมด ในเวลาที่

รวดเร็วเกินไป 

3. บทเพลงที่แสดงถึงปญหา 

 เน่ืองดวยอาการโดยรวมของตัวอยางมีลักษณะที่ไมสามารถควบคุมการดีดของน้ิวมือ

ขวาได จึงกลาวไดวาทุกบทเพลงเปนอุปสรรค และปญหาสําหรับตัวอยางน้ีทั้งสิ้น โดยเฉพาะใน 

บทเพลงที่มีการเลนลักษณะการใชน้ิวมือขวาเลนอารเปโจ จะมีปญหาโดยเฉพาะอยางย่ิงที่ น้ิวนาง  
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มือขางขวา ซึ่งไมสามารถควบคุมได โดยมีอาการเกร็ง รวมทั้งสั่น และดีดสายไมโดน หน่ึงในบทเพลงที่

มีปญหาอยางย่ิง คือบทเพลง Etude No.1 โดยวิลลา โลโบส เชนเดียวกับ พงษพัฒน พงษประดิษฐ 

ซึ่งตัวอยางไดแกไขโดยการใชเพียงน้ิว p i ในการเลนทั้งบทเพลง แทนที่จะใชรูปแบบ p i p i p m i a 

m a i m p i p i ตามเดิมดังที่ผูประพันธไดกําหนดมาในบทเพลง และตัวอยางไดยกตัวอยางบทเพลง

อื่น ๆ ข้ึนมาอีกหลายบทเพลง เชน Etude No.25 โดยแมททีโอ คารคาสชิ (Matteo Carcassi) ซึ่งมี

ลักษณะการเลนเทคนิคอารเปโจ เปนเทคนิคสําคัญสําหรับการเลนเชนเดียวกัน ซึ่งการแกไขปญหา

โดยไดใชน้ิว p i ในการเลนเทาน้ันเชนกัน 

 

 
ภาพที่ 52 แสดงโนตเพลง Etude No.25 โดย Matteo Carcassi 

  

3.1 ปญหาที่เกิดในจุดตางๆชองบทเพลง 

บทเพลง มีลักษณะการใชเทคนิคอารเปโจ เปนเทคนิคหลักของบทเพลง เมื่อไม

สามารถควบคุมน้ิวมือขางขวาได การเลนเทคนิคในบทเพลงน้ีแทบจะเปนไปไมไดเลย มีทั้งปญหาการ

ดีดไมโดนสายเพราะกลามเน้ือของน้ิวเกิดอาการเกร็ง สั่น และไมสามารถควบคุมน้ิวตาง ๆ ใหดีด

ตามลําดับได 

3.2 สรุปปญหา 

เมื่อมีการเลนเทคนิคอารเปโจ ในความเร็วระดับหน่ึง น้ิวนางดานขวาจะมี

อาการเกร็ง และไมสามารถควบคุมได สงผลใหไมสามารถดีดสายได 
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4. การแกไข 

 เริ่มตนดวยการรักษาทางการแพทยทั่วไป โดยรักษาในลักษณะอาการเหมือนน้ิวล็อค 

คือ กินยา ฉีดยา และผาตัด แตอาการตาง ๆ กลับไมดีข้ึน ตอมาไดเริ่มใชวิธี รีเทรนน่ิง (Retraining) 

ฝกการเลนทุกอยางใหมทั้งหมด โดยเฉพาะเกี่ยวกับการใชน้ิวมือขางขวาในการดีดสายกีตาร โดยเริ่ม

ปรับวิธีคิด ปรับการขยับกลามเน้ือ ปรับการขยับของน้ิวมือใหมทั้งหมด เชนการขยับน้ิว i จากที่เคย

รูสึกวาขยับเพียงกลามเน้ือมัดเล็กที่บริเวณน้ิวเพียงอยางเดียว ปรับเปลี่ยนโดยการปรับวิธีคิดเปนขยับ

กลามเน้ือมัดอื่นเชน ขยับจากกลามเน้ือมือ หรือกลามเน้ือแขนแทน โดยตัวอยางไดแบงการแกไข

ออกเปน 2 ประเภท คือ การเลนเพื่อการรักษา และการเลนเพื่อการแสดง 

4.1 การเลนเพื่อการรักษา 

โดยผูเช่ียวชาญไดเลือกบทเพลงที่ไมซับซอนมาก แตตรงกับปญหาที่เกิดข้ึนกับ

ตนเอง เพื่อใหตนเองสามารถมีสมาธิควบคุมน้ิวมือที่มีปญหาไดอยางเต็มที่  ตัวอยางเชนบทเพลง 

Etude No.2 และ Etude No.3 โดยแมททีโอ คารคาสชิ 

 

 
ภาพที่ 53 แสดงโนตเพลง Etude No.2 โดย Matteo Carcassi 
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ภาพที่ 54 แสดงโนตเพลง Etude No.3 โดย Matteo Carcassi 

 

ซึ่งสําหรับผูเลนกีตารคลาสสิกปกติแลว 2 บทเพลงน้ีอาจดูเปนบทเพลงที่งาย 

แตสําหรับผูเช่ียวชาญที่มีอาการของ Focal Dystonia แลวน้ันการจะเลน 2 บทเพลงน้ี ยอมเปนสิ่งที่

ยาก เพราะเน่ืองจากไมสามารถควบคุมน้ิวมือขวาของตนเองได แตตัวอยางเลือก 2 บทเพลงน้ีมาใช

แกไขอาการของตนเองเพราะเปนบทเพลงที่ไมไดมีความซับซอนมากจนเกินไป สามารถที่จะมุงเนน

ความสนใจทั้งหมดไปที่น้ิวมือขางขวาไดทั้งหมด ไมตองหวงพะวงกับน้ิวมือขางซาย และระดับเสียง

ของตัวโนต รวมทั้งจังหวะ ซึ่งทั้ง 2 บทเพลงน้ีมีลักษณะของการเลนในเทคนิคของอารเปโจ เปนสําคัญ

เชนเดียวกัน 

4.2 การเลนเพื่อการแสดง 

ผูเช่ียวชาญกลาววา จะเลือกบทเพลงที่ตนสามารถเลนไดเปนปกติที่สุด โดยการ

ปรับเปลี่ยนเทคนิคการใชน้ิวมือขวาใหไดเสียงที่ตองการ ซึ่งรวมไปถึงการปรับเปลี่ยนวิธีเลนเทคนิค 

ตาง ๆ ในบทเพลงดวย โดยสิ่งสําคัญที่ยังตองคงไวคือ การรักษาเสียงที่ถูกตองเอาไว หรือใกลเคียง

ที่สุดเทาที่จะเปนไปได สวนเทคนิค และวิธีการเลนน้ันปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของอาการ 

ตัวอยางเชน ในบทเพลง Preludio Fuga And Allegro BWV 998 โดยโยฮันน เซบาสเตียน บาค 

(Johann Sebastian Bach) ในทอน Preludio ผูเช่ียวชาญไดใชเพียงน้ิว p และ i ในการเลนเทาน้ัน 

โดยปกติแลวจะใชทั้งน้ิว p i m และ a ในการเลน ซึ่งการใชเพียงน้ิว p และ i น้ันมีความยากลําบาก

อยางมาก แตยังคงรักษาลักษณะของทํานองเดิมของเพลงไวไดอยางสมบูรณ 
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ภาพที่ 55 แสดงโนตเพลงทอน Preludio ในบทเพลง Preludio Fuga And Allegro BWV 998     

 โดย Johann Sebastian Bach 

 

ในชวงสุดทายของทอน Fuga เปนลักษณะของการเลนคอรด โดยมีเสียงเปลง

ออกมาพรอมกัน 4 ตัวโนต ตัวอยางไดเลือกใชการดีดดวยการใชน้ิว p ดีดรวบโนตทั้ง 4 ตัวน้ัน ซึ่งโดย

ปกติจะใชน้ิว p i m และ a ดีดโนต 4 ตัวน้ันพรอม ๆ กัน 

 

 
ภาพที่ 56 แสดงโนตเพลงทอน Fuga ในบทเพลง Preludio Fuga And Allegro BWV 998           

 โดย Johann Sebastian Bach 

 

5. บทเพลงที่เคยเปนปญหา หลังจากผานการแกไข 

 การรักษาโดยการรับประทานยา ฉีดยา และการผาตัด ไมไดชวยแกปญหาอยางถาวร 

แตหลังจากที่ใหความสําคัญกับการปรับเปลี่ยนการเคลื่อนไหวของกลามเน้ือทั้งมัดใหญ และมัดเล็ก ที่

สงผลตอการขยับของน้ิวมือ และเลนชา ๆ ซ้ํา ๆ  น้ิวนางขางขวาไมมีอาการเกร็ง และไมแสดงอาการ

ผิดปกติออกมา แตอาการ  ยังไมคงที่ ในบางครั้งอาการก็จะกลับมาเกิดข้ึนอีก 
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5.1 การเลนเพื่อการรักษา 

จากเดิมที่ไมสามารถเลนบทเพลงน้ีไดเลย เมื่อปรับเปลี่ยนการเลนทั้งหมด อยาง

คอยเปนคอยไป สามารถกลับมาเลนบทเพลงน้ีไดอยางชา ๆ โดยการควบคุม และคิดถึงการขยับของ

รางกายไปทีละเล็กทีละนอย ถึงจะไมสามารถเลนไดอยางสมบูรณแบบ แตตัวอยางสามารถเลนบท

เพลงไดสมบูรณในระดับหน่ึง 

 5.2 การเลนเพื่อการแสดง 

จากอาการบาดเจ็บสงผลใหไมสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของน้ิวมือได 

ผูเช่ียวชาญจึงคิดวิธีเลนที่เหมาะสมกบัอาการของตน สงผลใหสามารถเลนบทเพลงไดคอนขางสมบูรณ 

มีเพียงบางจุดเทาน้ันที่เมื่อมีการปรับเปลี่ยนลักษณะการเลนไปแลว ทําใหเสียงที่เกิดข้ึนไมไดเปนไป

ตามลักษณะตัวโนต 

6. สรุปการแกไข 

6.1 การเลนเพื่อการรักษา 

6.1.1 วิเคราะหปญหา 

6.1.2 คิดปรับปรุงแกไข 

6.1.3 ปรับเปลี่ยนการเคลื่อนไหว 

6.1.4 ทดลองปรับเปลี่ยนการเคลื่อนไหวในหลาย ๆ รูปแบบ โดยคํานึงถึงเทคนิค

และวิธีเลนเดิมของบทเพลงที่ผูประพันธกําหนดเปนสําคัญ 

6.1.5 ฝกซอมอยางชา ๆ 

6.2 การเลนเพื่อการแสดง 

6.2.1 วิเคราะหปญหา 

6.2.2 คิดปรับปรุงแกไข 

6.2.3 ปรับเปลี่ยนการเคลื่อนไหว 

6.2.4 คิดวิธีการเลนใหเหมาะสมกับอาการ โดยคํานึงถึงอาการ และความเปนไป

ไดทีจ่ะรักษาลักษณะของบทเพลงใหไดมากที่สุด 

6.2.5 ฝกซอมวิธีการเลนที่คิดข้ึนมาอยางชา ๆ จนชํานาญ 

ชวเจตน มาสกุลรัตน อาจารยพิเศษผูสอนกีตารคลาสสิกจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มี

อาการใชงานน้ิวนาง และน้ิวกอยขางซายทําไดอยางลําบาก และออนแรง 

1. ลักษณะอาการ 

 แบงไดออกเปน 3 อาการ ดังน้ี 

1.1 น้ิวกอยขางซายออนแรง 
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1.2 น้ิวกอยถูกดึงลงมาตํ่ากวาปกติในขณะเลนบทเพลง และการแยกน้ิวกอยออกจาก

น้ิวนางขางซายเลนไดอยางยากลําบาก 

1.3 มีอาการเกร็งบริเวณโคนน้ิวกอยขางซาย  

2. สาเหตุที่เกิดอาการ ตามความคิดของผูเช่ียวชาญ 

 การใชงานที่มากเกินไปของกลามเน้ือ และอวัยวะตาง ๆ กอนและหลังการฝกซอม

ไมไดทําการอบอุนกลามเน้ือ และผอนคลายกลามเน้ือ ทาทางในการน่ังเลน และฝกซอมเปนเวลานาน

ติดตอกันโดยไมมีการหยุดพัก 

3. บทเพลงที่แสดงถึงปญหา 

 เน่ืองจากในแทบทุกบทเพลงมีการใชน้ิวกอยในการเลนเกือบทั้งสิ้น เมื่อน้ิวกอยมี

อาการบาดเจ็บเกิดข้ึน จึงกลาวไดวาบทเพลงทั้งหมดเปนปญหา และอุปสรรคในการเลนทั้งสิ้น ซึ่งใน

ที่น้ีผูเช่ียวชาญไดยกตัวอยางบทเพลง ดังน้ี 

 Etude No.1 โดยแมททีโอ คารคาสชิ ลักษณะโดยรวมของบทเพลงน้ี มีการใชน้ิวนาง

ในการกดโนตเสียงตํ่า และจําเปนตองใชน้ิวกอยในการเลนแนวทํานองหลักของบทเพลงอยูเปนจํานวน

มาก 

 

 

ภาพที่ 57 แสดงโนตเพลง Etude No.1 โดย Matteo Carcassi 
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 Etude No.1 โดยรีกอนดี จิยูลิโอ (Regondi Giulio) มีลักษณะการใชน้ิวที่คลายคลึง

กันกับ Etude No.1 โดยแมททีโอ คารคาสชิ กลาวคือ มีการใชน้ิวนางในการเลนโนตเสียงตํ่า และใช

น้ิวกอยเลนในแนวทํานองหลักของบทเพลง 

 

 
ภาพที่ 58 แสดงโนตเพลง Etude No.1 โดย Regondi Giulio 

 

 Fantasia No.7 โดยจอหน ดาวแลนด (John Dowland) เปนบทเพลงที่แสดงถึง

อาการบาดเจ็บที่เกิดข้ึน ซึ่งสงผลใหน้ิวนาง และน้ิวกอยเคลื่อนไหวผิดปกติ แมจะเปนบทเพลงทั่วไปที่

นิยมเลนกันในหมูนักกีตารคลาสสกิ แตเมื่อมีอาการบาดเจ็บที่เกิดข้ึนกับน้ิวกอย แมกระทั่งการเลนบท

เพลงทั่ว ๆ ไปน้ันยังคงพบปญหาอันเน่ืองมาจากอาการบาดเจ็บเชนกัน 
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ภาพที่ 59 แสดงโนตเพลง Fantasia No.7 โดย John Dowland 

 

3.1 ปญหาที่เกิดในจุดตาง ๆ ของบทเพลง 

 ทั้ง 3 บทเพลงที่ผูเช่ียวชาญเลือกมาเพื่อบงบอกถึงปญหาน้ัน มีการใชน้ิวกอยเลน

ในทั้ง 3 บทเพลง จึงกลาวไดวาทุกจุดในบทเพลงที่จําเปนตองใชน้ิวกอยในการเลน ลวนแลวแตเปน

ปญหา และอุปสรรคในการเลนบทเพลงทั้ง 3 บทเพลงทั้งสิ้น 

3.2 สรุปปญหา 

 เมื่อมีการใช น้ิวกอยในการเลน จําเปนตองใชกลามเ น้ือบริ เวณหลังมือ  

โคนน้ิวกอย ชวยเสริมแรงใหน้ิวกอย เน่ืองจากน้ิวกอยมีอาการออนแรง และน้ิวกอยมักจะอยูตํ่าลงมา

จากระดับปกติ อันเน่ืองมาจากการเกร็งของกลามเน้ือ รวมทั้งการเลนโนตที่ใชน้ิวนาง และน้ิวกอย 

เลนตอเน่ืองกัน น้ิวกอยไมสามารถที่จะแยกออกจากน้ิวนางได 

4. การแกไข 

 ในชวงแรกของการบาดเจ็บ ผูเช่ียวชาญยังคงฝนเลนตอจนรูสึกตัววาไมสามารถเลน

เครื่องดนตรีของตนไดอยางปกติจึงเริ่มหยุดพัก และเขารับการรักษาทางการแพทย อันเน่ืองมาจาก

อาการน้ิวกอยงอและถูกดึงลงมาตํ่ากวาปกติ ในขณะทีเ่ลนดวยน้ิวนาง แพทยไดวินิจฉัยวาเปนอาการ

น้ิวล็อค โดยแพทยรักษาดวยการฉีดยาประเภทสเตียรอยด (steroid) บริเวณโคนน้ิวกอย แตอาการ

ของผูเช่ียวชาญไมไดทุเลาลงแตอยางใด กลับมีอาการฝอของกลามเน้ือบริเวณโคนน้ิวกอยที่ฉีดยา

ประเภท สเตียรอยดเกิดข้ึนเพิ่มอีก ทําใหเกิดอาการน้ิวกอยออนแรง และจากอาการน้ิวกอยออนแรง 

ผูเช่ียวชาญไดใชวิธีการปรับเปลี่ยนวิธีการเลนดวยการเกร็งกลามเน้ือบริเวณหลังมือ โคนน้ิวกอย และ



75 
 

   

ใชมือชวยในการดันน้ิวกอยกดนํ้าหนักลงบนสาย แตผูเช่ียวชาญมีแนวความคิดที่วา จะตองคอย ๆ 

กลับมาเลนไดเปนปกติ โดยการเริ่มฝกและสรางกลามเน้ือ หรือรักษาอาการบาดเจ็บใหหายขาด และ

กลับมาเลนในลักษณะเดิม โดยไมมีการปรับเปลี่ยนการเคลื่อนไหว แตจะปรับเปลี่ยนในเรื่องการเพิ่ม 

การอบอุนกลามเน้ือกอนการฝกซอม และผอนคลายกลามเน้ือหลังการฝกซอม และมีการพักใน

ระหวางฝกซอม 

5. บทเพลงที่เคยเปนปญหา หลังจากผานการแกไข 

 จากแนวคิดของผูเช่ียวชาญขางตน จึงสงผลใหตัวอยางไมไดมีการปรับเปลี่ยนการ

เคลื่อนไหวที่จะเห็นไดอยางชัดเจน แตจะใชวิธีคอย ๆ พยายามเลนทีละนอย ซึ่งถาไมไดมีการสังเกต

ที่มากพอ จะไมทราบเลยวา ผูเช่ียวชาญมีการบาดเจ็บเกิดข้ึนที่น้ิวกอย แตผลจากการพยายามกลับมา

ใชน้ิวกอยที่บาดเจ็บในลักษณะเดิมอยางชา ๆ ปรับเปลี่ยนอุปนิสัย และลักษณะการฝกซอมโดยไม  

หักโหมจนเกินไป สงผลใหตัวอยางสามารถกลับมาใชน้ิวกอยไดคอนขางใกลเคียงปกติ 

6. สรุปการแกไข 

6.1 หยุดพัก 

6.2 พบแพทย 

6.3 วิเคราะหปญหา 

6.4 ปรับเปลี่ยนอุปนิสัย 

6.5 คอย ๆ กลับมาเลนในแบบเดิมทีละนอย 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัย สรุปผลไดโดยแบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 แนวทางการปองกันและแกไขท่ีไดจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

สาเหตุของการเกิดอาการบาดเจ็บ 

 1. อาการบาดเจ็บเริ่มตนจากทาทางการเลนที่ไมเหมาะสม 

 2. การฝกซอมอยางไมถูกวิธี เชนการฝกซอมโดยขาดการอบอุนกลามเน้ือกอน และ

หลังจากการเลน การปรับเปลี่ยนลักษณะการเลนที่รีบรอนจนเกินไป 

 3. การอยูในทาทางเดิมเปนระยะเวลานานติดตอกัน 

การปองกันและแกไข 

 1. อบอุนกลามเน้ือกอน และหลังการเลน 

 2. หยุดพักการซอมเปนระยะ เพื่อเปลี่ยนอิริยาบถของรางกาย 

 3. พบแพทย เพื่อรับการรักษาทางการแพทย เชนการรับประทานยา การฉีดยา  

การผาตัด หรือการกายภาพ 

 4. ใชอุปกรณชวยตาง ๆ มาปรับเปลี่ยนลักษณะทาทางในการเลน เชน อุปกรณที่ 

ช่ือวาอุปกรณชวยยกระดับกีตารใหเหมาะสมกับรางกาย 

 5. ใชวิธีการ Alexander Technique เพื่อสังเกตความผิดปกติ รวมทั้งความ

เหมาะสม หรือไมเหมาะสมของรางกายตนเอง เพื่อชวยในการจัดลักษณะของรางกาย และลักษณะ

การเลนใหเหมาะสมในแตละบุคคล 
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ตอนท่ี 2 อาการของผูเชี่ยวชาญดานกีตารคลาสสิกหลังจากการแกไขแลว และวิธีแกปญหาของ

ผูเชี่ยวชาญดานกีตารคลาสสิก 

1. พงษพัฒน พงษประดิษฐ 

1.1 สามารถแกปญหาใหอาการบาดเจ็บของตนน้ันหายขาดได 

1.2 ใชวิธีหยุดพักคิดทบทวน และฝกวิธีการเลนใหมทั้งหมด 

2. วรกานต แสงสมบูรณ 

2.1 สามารถแกไขปญหาอาการบาดเจ็บของตนไดในระดับหน่ึง สามารถกลับมาเลน

บทเพลงไดสมบูรณในระดับที่เกือบปกติ แตอาการยังมีกลับมาเกิดซ้ําในบางครั้ง 

2.2 ใชวิธีพบแพทย คิดทบทวน และปรับเปลี่ยนการเคลื่อนไหวจากกลามเน้ือ และ

รางกายในสวนอื่น ๆ รวมถึงปรับเปลีย่นเทคนิคการเลนใหเหมาะสมกับอาการบาดเจบ็ของตนเอง และ

ฝกวิธีเลนใหม 

3. ชวเจตน มาสกุลรัตน 

3.1 สามารถแกไขปญหาอาการบาดเจ็บของตนไดในระดับหน่ึง สามารถกลับมาเลน

บทเพลงไดสมบูรณในระดับที่เกือบปกติ แตอาการยังคงปรากฏอยู 

3.2 ใชวิธีฟนฟู และกลับมาใชการเลนลักษณะเดิม อยางชา ๆ แตปรับเปลี่ยนอุปนิสัย

ในการซอม 

ตอนท่ี 3 วิธีแกปญหาของแพทยผูเชี่ยวชาญ 

นวพันธ  วอกลาง ศัลยแพทยโรคกระดูกและขอ ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก  

มหาวิทยาลัยมหิดล ใหความเห็นที่สอดคลองกันกับแนวทางการแกไขอาการบาดเจ็บของผูเช่ียวชาญ

ทางกีตารคลาสสิกไวในแตละกรณีของอาการบาดเจ็บไววา 

1. การหยุดพัก และปรับเปลี่ยนทาทางในการเลน รวมไปถึงการฝกเลนในจังหวะเร็ว ๆ 

แตกลามเน้ือยังคงรูสึกผอนคลาย เหมือนในขณะทีเ่ลนในจังหวะชา ๆ  เปนสิ่งที่ดี และเปนปจจัยหลักที่

สงผลใหสวนตาง ๆ ของรางกายมีความผอนคลาย ถือเปนการหลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บอีกทางหน่ึง 

เพราะการใชเพียงวิธีหยุดพักน้ันอาจจะเพียงแคทําใหอาการทุเลาลง เมื่อกลับมาเลนใหมแตใชวิธีการ

เลนแบบเดิม ก็จะนําไปสูอาการบาดเจ็บเชนเดิมอีก 

2. อาการ Focal Dystonia น้ันบงบอกไดยากวาอาการเกิดจากระบบประสาท หรือ

รางกายเพียงสวนหน่ึงสวนใด อาการอาจเกิดจากการทํางานที่ผิดพลาดของกลามเน้ือ หรือระบบ

ประสาทเพียงอยางหน่ึงอยางใดก็ได รวมทั้งอาจเกิดจากทั้งสองอยางรวมกันก็สามารถเกิดข้ึนได การ

ใชวิธีการฝกวิธีเลนใหมถือเปนทางเลือกที่ดีที่สุด เน่ืองจากการเลนในวิธีการเดิม หมายถึงการที่ตองใช

ระบบประสาท และกลามเน้ือบริเวณเดิมที่เกิดการทํางานผิดพลาด จึงสงผลใหอาการผิดปกติตาง ๆ 



78 

 

ยังคงปรากฏ   แตเมื่อฝกที่จะใชระบบประสาท และกลามเน้ือที่บริเวณอื่น ทําใหหลีกเลี่ยงการใช

ระบบประสาท และกลามเน้ือบริเวณเดิมซึ่งเปนปญหาของการเกิดอาการ สงผลใหอาการผิดปกติ  

ตาง ๆ หายไป กรณีที่อาการยังคงกลับมาปรากฏอีกหลังจากผานการแกไขอาจมีปจจัยหลายอยาง 

เชน การพักผอนไมเพียงพอ รางกายเหน่ือยลา ความวิตกกังวล รวมไปถึงการเผลอไปเลนซ้ําในบริเวณ

ระบบประสาท และกลามเน้ือเดิมที่มีอาการผิดปกติ หรือบังเอิญไปเลนซ้ําในบริเวณระบบประสาท 

และกลามเน้ือที่ใกลเคียงกับบริเวณเดิมที่มีอาการผิดปกติ 

3. ขณะใชน้ิวนางกดลงบนสายกีตาร แลวสงผลใหน้ิวกอยงอตกลงมาจากตําแหนงปกติ 

และการแยกของน้ิวนาง และน้ิวกอยทําไดอยางยากลําบากน้ันอาจเกิดจากระบบของกลามเน้ือ และ    

เสนเอ็นที่ใชควบคุมน้ิวนางและน้ิวกอยที่สงผลตอกัน หรือเกิดความผิดปกติ เชน อักเสบ หรือตึง จาก

การที่ตัวอยางไดรับการรักษา คือการฉีดยาประเภทสเตียรอยด เปนการรักษาเพื่อแกไขในสวนของ

อาการอักเสบและอาการเจ็บปวด มีโอกาสทําใหกลามเน้ือ หรือเน้ือเย่ือบริเวณน้ัน ๆ เสื่อมสภาพลงไป

ได ดังที่เกิดข้ึนกับตัวอยาง คือกลามเน้ือบริเวณน้ันเสื่อมสภาพลงไปจนไมสามารถใชงานไดอยางปกติ 

และในสวนของอาการเกร็งบริเวณโคนน้ิวกอยขางซาย เกิดจากรางกายและระบบประสาทตาง ๆ 

รวมทั้งตัวอยางเองดวยที่พยายามจะหาวิธีที่จะกลับมาเลนเครื่องดนตรีของตนไดอยางเหมือนเดิมที่สุด 

จึงมีการเกร็งที่บริเวณกลามเน้ือมือมดัอื่น ๆ  มาทดแทนกลามเน้ือในสวนที่เสื่อมสภาพ และเพิ่มแรงกด

โดยใชขอมือเขามาชวยเสริมแรงกดของน้ิวกอย จึงเกิดอาการเกร็งข้ึนได ในดานความคิดของ

ผูเช่ียวชาญที่วาจะเลนเหมือนเดิมและใชวิธีคอย ๆ ฟนฟูกลามเน้ือที่เสื่อมสภาพไปใหกลับมาใชได

เหมือนเดิม รวมทั้งการปรับเปลี่ยนอุปนิสัยในการฝกซอมน้ัน นวพันธ วอกลาง ไดใหความคิดเห็นวา 

การฟนฟูกลามเน้ือที่สูญเสียสภาพไปจากการฉีดยาประเภทสเตียรอยดเปนสิ่งที่สามารถทําได แตตอง

เปนไปอยางคอยเปนคอยไป อยาหกัโหมจนเกินไปนัก รวมทั้งควรใชการกายภาพบําบัดรางกาย ที่ชวย

ในบริเวณที่มีอาการบาดเจ็บรวมดวยจะไดผลดีย่ิงข้ึน และในสวนของการปรับเปลี่ยนอุปนิสัยในการ

ฝกซอม จากเดิมที่ตัวอยางน่ังฝกซอมติดตอกันเปนระยะเวลานาน ๆ  น้ัน ปรับเปลี่ยนมาใหมีการอบอุน

กลามเน้ือทั้งกอน และหลังการเลน รวมทั้งการพักจากการซอมเปนระยะ ซึ่งเปนสิ่งที่สมควรทําอยาง

ย่ิง1 

 

 

 

                                                             
 1 สัมภาษณ นวพันธ วอกลาง, ศัลยแพทยโรคกระดูกและขอ ศูนยการแพทยกาญจนา

ภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล, 20 กันยายน 2558. 
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สมมติฐาน 

กอนที่จะทําการวิจัย ผูวิจัยไดต้ังสมมติฐานไวดังน้ี 

1. ทาทางการเลนที่ผิด ขาดการอบอุนกลามเน้ือกอนการเลน และการเลนในทาเดิมซ้ํา ๆ 

เปนเวลานาน การหักโหมในการฝกซอม วิธีการฝกซอม เปนสาเหตุของอาการบาดเจ็บตาง ๆ การ

ปองกันคือ ควรอบอุนกลามเน้ือกอนการเลน เปลี่ยนอิริยาบถเมื่อเลนไดซักชวงเวลาหน่ึง ไมหักโหม

ฝกซอม การรักษาเบื้องตนคือ การรับการทํากายภาพบําบัดจากแพทย รับประทานยา 

2. การปรับเปลี่ยนทางน้ิว ลักษณะการบรรเลง และทาทางเพื่อใหเหมาะสมจะสามารถ

ทําใหอาการเจ็บปวดลดลงในขณะเลน และบทเพลงมีความตอเน่ืองมากกวาการเลนบทเพลงทั้ง ๆ ที่

ไมไดปรับเปลี่ยนเพื่อใหเหมาะสมกับอาการบาดเจ็บ 

ผลที่ไดหลังจากทําการวิจัยไดผลลัพธออกมาดังน้ี 

สาเหตุหลักมีความเช่ือมโยงไดกับสมมติฐานที่ต้ังไวกอนการทําวิจัย แตแตกตางกันใน

ดานของวิธีรักษาในบางสวนคือ นอกจากรับการกายภาพบําบัดจากแพทย รับประทานยาแลวน้ัน การ

แกไขที่สําคัญย่ิงที่ผูเช่ียวชาญทุกคนเลือกใช และแพทยผูเช่ียวชาญไดแนะนําใหใช คือสังเกตการ

เคลื่อนไหว และทาทางของตนเอง นําไปสู วิธีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ และทาทางในการเลนใหม 

เพราะการรักษาในดานอื่น ๆ น้ันอาการอาจจะทุเลาลง แตเมื่อกลับมาเลนใหมโดยใชวิธีการเลนในรูป

แบบเดิม ก็จะนําไปสูอาการบาดเจ็บเชนเดิมอีก 

อภิปรายผลการวิจัย 

แบงไดตามความมุงหมายและวัตถุประสงคของการวิจัย ไดดังน้ี 

1. เพื่อใหทราบถึง ลักษณะทาทาง และปจจัยที่จะทําใหเกิดอาการบาดเจ็บในผูเลนกีตาร

คลาสสิก ซึ่งจากการศึกษาทําใหทราบถึงผลกระทบของลักษณะทาทาง และปจจัยตาง ๆ ที่สงผล

กระทบทําใหเกิดอาการบาดเจ็บข้ึนในผูเลนกีตารคลาสสิกคือ การเลนในทาทางเดิมเปนระยะ

เวลานานยอมสงผลเสียตอรางกาย ทาทางในการน่ังเลนกีตารคลาสสิกแลวน้ัน กระดูกสันหลังมีการ

วางตัวที่ผิดปกติเปนเวลานาน อาจสงผลใหเกิดอาการบาดเจ็บข้ึนได รวมทั้งอาการเกร็งในสวนตาง ๆ 

ของรางกาย เชนน้ิวมือ แขน หรอืหลัง มักสงผลใหมีอาการบาดเจ็บเกิดข้ึน 

2. เพื่อศึกษาและคนควาเกี่ยวกับอาการบาดเจบ็ในผูเลนกีตารคลาสสิก ซึ่งจากการศึกษา

ทําใหทราบวาอาการบาดเจ็บที่เกิดข้ึนในผูเลนกีตารคลาสสิกน้ันมีอยูหลายลักษณะดวยกัน โดยแบง

ออกเปนสองลักษณะใหญ ๆ คือ 1. อาการบาดเจ็บที่เกิดข้ึนจากรางกายและอวัยวะ คือเกิดจาก

ทาทางในการเลน หรือการเคลื่อนไหวตาง ๆ 2. อาการบาดเจ็บที่เกิดจากความผิดพลาดจากการสั่ง

การของสมอง จากอาการของ Focal Dystonia 



80 

 

3. เพื่อนําเสนอปจจัยที่จะทําใหเกิดอาการบาดเจ็บของผูเลนกีตารคลาสสิก วิธีการรักษา 

และปองกันอาการบาดเจ็บ โดยการศึกษาวิจัยจากผูเช่ียวชาญ และแพทยผูเช่ียวชาญ แสดงใหเห็นได

อยางชัดเจนวา อาการบาดเจ็บที่เกิดในผูเลนกีตารคลาสสิกน้ันมีอยูดวยกันหลายรูปแบบ อาการ

บาดเจ็บตาง ๆ มักเกิดข้ึนจากทาทางการเลนที่ไมเหมาะสม และอุปนิสัยเฉพาะตัวของแตละบุคคล 

การรักษาที่สําคัญคือ การพบแพทย การปรับเปลี่ยนลักษณะทาทาง และการเลนใหเหมาะสม การ

หยุดพัก สําหรับในลักษณะอาการ Focal Dystonia มักเกิดจากปจจัยตาง ๆ รวมกัน กลาวคือเกิดมา

จากความผิดปกติในการสั่งการของระบบสมอง ระบบประสาท และกลามเน้ือรวมกัน อาการในแตละ

รายจะแตกตางกันออกไป ปจจัยที่ทําใหเกิดอาการในปจจุบันยังไมสามารถบอกไดชัดเจน การรักษา         

ในปจจุบันยังไมมีวิธีที่แนนอน ในบางรายอาจจะหายขาดจากอาการน้ี บางรายอาการอาจหายไป

ชวงเวลาหน่ึงแลวกลับมาเกิดอาการข้ึนใหม บางรายรักษาไมได และวิธีการรักษาเปนไปในลักษณะ

การใชวิธีการตาง ๆ ทดลองรักษา เชน การกินยา การผาตัดสมอง การฝกลักษณะทาทางในการเลน 

และวิธีการเลนใหม รวมถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการคิดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของรางกาย 

4. เพื่อใหทราบถึงวิธีการหลีกเลี่ยง ปรับเปลี่ยนดานตาง ๆ ในการเลนบทเพลงเพื่อให

เหมาะสมกับอาการบาดเจ็บลักษณะตาง ๆ จากการศึกษาผูเช่ียวชาญเห็นไดอยางชัดเจนวาการใช

วิธีการปรับเปลี่ยนลักษณะ และรูปแบบการเลนน้ัน เปนวิธีการที่ผูเช่ียวชาญทุกคนเลือกใช โดยวิธีการ

น้ันแตกตางกันไปในแตละบุคคล แตละอาการ รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนบทเพลง และการเลือก     

บทเพลงที่เอื้ออํานวยใหตนเองสามารถเลนไดดวย 

5. เพื่อพัฒนาองคความรูในการแกไขอาการบาดเจ็บในผูเลนกีตารคลาสสิก จากขอมูลที่

ไดมาจากเอกสารตาง ๆ และจากผูเช่ียวชาญแตละทาน จากการศึกษาผูเช่ียวชาญ ซึ่งเปนอาจารย

ผูสอนกีตารคลาสสิกในระดับอุดมศึกษา และการสัมภาษณแพทยผูเช่ียวชาญ ทําใหไดเห็นถึงแนว

ทางการแกไขทั้งทางดานรางกาย ดานเทคนิคการเลนบทเพลง การปรับเปลี่ยนบทเพลง และการ

ฝกซอมเพื่อการแกไขอาการบาดเจ็บของอาจารยแตละทาน ซึ่งสิ่งตาง ๆ เหลาน้ีลวนเปนแนวทางใน

การหลีกเลี่ยง การรกัษา ซึ่งอาจเปนประโยชนกับ ผูที่มีอาการบาดเจ็บจากการเลนดนตร ีไมแตเฉพาะ

สําหรับเครื่องดนตรีกีตารคลาสสิกเทาน้ัน เพราะแนวคิด และความรูตาง ๆ ที่ผูทําวิจัยไดศึกษามาลวน

แลวแตเปนแนวคิดที่มาจากหลากหลายแหลงขอมูล ไมไดจําเพาะเจาะจงไปที่เครื่องดนตรีกีตาร

คลาสสิกแตเพียงอยางเดียว แตยังมีขอมูลในบางสวนทีผู่เลนเครื่องดนตรีชนิดอื่นสามารถนําไปใชเปน

แนวทางไดเปนประโยชนไมมากก็นอย รวมทั้งการนํางานวิจัยช้ินน้ีไปตอยอดขอมูลเชิงลึกเฉพาะบุคคล 

และในเชิงปริมาณไดอีกดวย 
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อภิปรายในสิ่งท่ีคนพบเพ่ิมเติม 

1. อาการบาดเจ็บในผูเลนกีตารคลาสสิกน้ันมีอยูหลายลักษณะอาการ เมื่อไมไดศึกษา

อยางละเอียดเพียงพอ อาจมองวาอาการบางอยางน้ันเหมือนกัน แตเมื่อศึกษาอยางละเอียดมากพอจะ

ทําใหเห็นถึงความแตกตางของอาการ 

2. การรักษาไมมีอะไรที่ระบุไดแนนอนถึงวิธีการ และข้ันตอนในการรักษา  เน่ืองมาจาก

ความแตกตางทางสรีระของแตละบุคคล 

3. ตัวแปรที่สําคัญในการระบุอาการ หรือการรักษาคือ ความวิตกกังวล ความเช่ือ 

ความคิดสวนตัวของผูมีอาการบาดเจ็บเปนสิ่งที่ทําใหอาการบาดเจ็บตาง ๆ ระบุไดไมชัดเจนแนนอน 

4. อาการ Focal Dystonia น้ันอาจจะไมไดเกิดข้ึนจากการสั่งการของสมองที่ผิดพลาด

เพียงอยางเดียว อาจมาจากระบบประสาท เสนเอ็น หรือกลามเน้ือทํางานผิดพลาด หรืออาการ

ทั้งหมดรวมกัน 

5. ในประเทศไทยอาการ Focal Dystonia ยังคงไมเปนที่รูจักในวงกวาง ในประเทศไทย

น้ันอาการ Focal Dystonia มักถูกโยงเขากับอาการน้ิวล็อค อาการเกี่ยวกับเสนเอ็น กลามเน้ือ หรือ

เกิดข้ึนในผูมีอาการของโรคพารกินสันเทาน้ัน แตในตางประเทศอาการ Focal Dystonia ของ 

นักดนตรีน้ันมีการเขียนตํารา งานวิจัย และการรักษาที่กวางขวาง สงผลใหตําราและเอกสารตาง ๆ ที่

ใชในงานวิจัยในครั้งน้ี หาขอมูลตาง ๆ ที่มีเน้ือหาเปนภาษาไทยไดจํากัด 

6. นวพันธ วอกลาง ไดใหความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บที่เกิดในผูเลน

เครื่องดนตรี และการแพทยกับนักดนตรีที่เกิดอาการบาดเจ็บจากการเลนเครื่องดนตรีวา อาการ

บาดเจ็บที่เกิดข้ึนในผูเลนเครื่องดนตรีน้ัน เปรียบไดกับกลุมอาการบาดเจ็บที่เกิดข้ึนกับพนักงาน

ออฟฟศ ที่รูจักกันในช่ือ ออฟฟศซินโดรม ซึ่งสาเหตุของการเกิดอาการบาดเจ็บน้ันมาจากปจจัย

เดียวกันกับผูเลนเครื่องดนตรีที่เกิดอาการบาดเจ็บคือ การทําอิริยาบถ ทาทางตาง ๆ ซ้ําอยางตอเน่ือง

เปนเวลานาน และนวพันธ วอกลาง ยังไดใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการแพทยที่เกี่ยวเน่ืองกับอาการ

บาดเจ็บในนักดนตรีไววา ในประเทศไทยน้ันแพทยที่รักษา และเขาใจในอาการบาดเจ็บที่เกิดในนัก

ดนตรีน้ันยังมีไมมากเทาที่ควร เพราะสาเหตุอาจมาจากแพทยอาจมองเปนเรื่องเล็กนอยและไมเขาใจ

วา นักดนตรีที่มีอาการบาดเจ็บน้ันไมไดตองการเพียงรักษาอาการบาดเจ็บใหหาย แตยังตองการใหตน

กลับไปเลนเครื่องดนตรีไดอยางปกติอีกดวย ซึ่งสาเหตุที่แพทยไมเขาใจในประเด็นเหลาน้ี อาจมาจาก

การที่แพทยไมไดมีเวลาที่มากพอในการซกัถามอาการ และพูดคุยกับผูมอีาการบาดเจ็บจนทําใหแพทย

ไมเห็นความสําคัญ และไมเขาใจปญหาตาง ๆ เน่ืองจากมีผูปวยรายอื่น ๆ ที่รอเขาพบแพทยอีกเปน

จํานวนมาก รวมทั้งตัวแพทยเองก็ยังไมเขาใจลกัษณะวิธีการเลนเครือ่งดนตรเีทาทีค่วร และในสวนการ

พัฒนาการของการรักษาอาการบาดเจ็บที่เกิดในนักดนตรีน้ัน ปจจุบันยังไมเปนที่แพรหลาย แตอาจจะ

มีการพัฒนา ดังตัวอยางเชน วิทยาศาสตรการกีฬาที่ในอดีตไมไดมีการใหความสําคัญ แตปจจุบันมีการ
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ใหความสําคัญตอวิทยาศาสตรการกีฬามากข้ึนอยางเห็นไดชัด ซึง่ทางดานดนตรีก็อาจมีการพัฒนาไป

ในทิศทางเดียวกันน้ี2 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย 

1. การวิจัยทีร่วมมือกับทางการแพทยมากย่ิงข้ึน ผูวิจัยเสนอแนะใหผูที่จะตอยอดการทํา

วิจัยน้ี ทําการวิจัยโดยมีการวิจัยรวมกับทางดานการแพทยที่มากข้ึน กลาวคือจัดใหมีผูเช่ียวชาญที่มี

อาการเหมือนกัน และรวมมือกับทางการแพทยคิดคนรูปแบบการรักษาในหลากหลายรูปแบบ และ

นําไปทดลองใชกับผูเช่ียวชาญ ซึ่งจะไดผลการวิจัยที่เปนสิ่งใหมคือ วิธีการรักษาที่ไดผลมากที่สุด 

2. เพิ่มความครอบคลุมของผูเช่ียวชาญมากย่ิงข้ึน เน่ืองดวยจากการวิจัยครั้งน้ีทําใหเห็น

วา ลักษณะอาการ และวิธีการรักษาน้ันมีอยูหลากหลายอาการ และหลากหลายวิธียอยลงไป ผูวิจัยจึง

เห็นวาสําหรับผูที่จะทําวิจัยตอยอดจากวิจัยน้ี ควรเพิ่มผูเช่ียวชาญใหมากย่ิงข้ึน เพื่อจะไดเห็นถึง

ลักษณะอาการ และวิธีการรักษาของแตละอาการไดกวางขวางย่ิงข้ึนไปอีก 

3. ดานปริมาณ ดวยการวิจัยครั้งน้ีมุงเนนไปที่การศึกษาแบบเจาะจงในผูเช่ียวชาญ 

เพื่อใหเห็นลักษณะอาการ และวิธีการรักษาไดอยางชัดเจน แตยังขาดในเรื่องปริมาณ และสถิติ จึง

แนะนําใหผูที่จะตอยอดงานวิจัยน้ีศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องปริมาณ และสถิติ เพื่อบงบอกวามีผูเลนกีตาร

คลาสสิก หรือกระทั่งผูเลนเครื่องดนตรีชนิดอื่น มีอาการบาดเจ็บเปนปริมาณเทาใด และมีอาการ

ใดบาง 

4. จากการศึกษา ตํารา เอกสาร งานวิจัย และการสัมภาษณในงานวิจัยครั้งน้ี ทําใหได

ทราบวาในประเทศไทยน้ัน ขอมูล งานวิจัย เอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของนักดนตรี

แทบจะ ไมมีอยูเลย หรือกระทั่งในทางการแพทยก็ไมไดใหความสําคัญกับอาการบาดเจ็บที่เกิดข้ึนในผู

เลนดนตรี รวมไปถึงตัวผูมีอาการบาดเจ็บเองก็มักไมไดไปพบแพทยเพื่อรักษา จึงอยากเสนอใหมีการ

ศึกษาวิจัย และการใหความรูเกี่ยวกับการบาดเจ็บที่เกิดในผูเลนดนตรีอยางจริงจัง 

                                                             
 2 สัมภาษณ นวพันธ วอกลาง, ศัลยแพทยโรคกระดูกและขอ ศูนยการแพทยกาญจนา

ภิเษก  มหาวิทยาลัยมหิดล, 20 กันยายน 2558. 
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 (ดนตรีสากล) คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

พ.ศ. 2555 ศึกษาตอระดับปรญิญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตวิจัยและ

 พัฒนา คณะดุริยางคศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

 ศิลปากร 

 

ประวัติการทํางาน 

พ.ศ. 2547 – 2558  ผูสอนวิชากีตารคลาสสิก สถาบันดนตรเีคพีเอ็น 

พ.ศ. 2556 – ปจจบุัน  ผูสอนวิชากีตารคลาสสิก โรงเรียนดนตรียามาฮา มิวสิค สคูล 

 ปจจุบัน ผูสอนวิชากีตารคลาสสิก โรงเรียนอสัสมัชัญธนบุร ี


