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This research aims at creating exercises to eliminate the problems related 
to the coordination of tongue and fingers in playing the clarinet.  The study 
emphasizes on a clarinet solo excerpt from, “A Midsummer Night’s Dream”, Scherzo 
movement, by Felix Mendelssohn, that exhibits three significant objectives which are: 
1) to study the techniques in accurate tongue and fingers; 2) to analyze the problem 
of coordination in tongue and fingers; 3) to create a practice exercise to solve the 
problems mentioned above.  

This study is divided into two parts.  The first part deals with the 
collection of data of relating to clarinet’s tonguing and fingering technique from 
interviews of the selected clarinet instructors in order to gather information for the 
practice exercises.  The second part describes the results of the tests using the 
exercises conducted with 4 college students majoring in clarinet, to determine the 
efficacy of the practice exercises, by using the survey method and an evaluation 
sheet.  

The research revealed two important aspects of the issues focusing in this 
study. First, the exercises used on graduated students for each week are effective. 
Secondly, the representative group has achieved a better coordination between 
tonguing and fingering technique. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

คลาริเน็ตเป็นเครื่องดนตรีที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายเช่นเดียวกับเครื่องดนตรีอ่ืน  ๆ ใน
กลุ่มเครื่องลมไม้ด้วยกันอีกทั้งเป็นเครื่องดนตรีที่ส าคัญ ในวงออร์เคสตรา (Orchestra) วงโยธวาทิต  
(Military Band) และวงดนตรีแจ๊ส (Jazz Band)1 ท าด้วยไม้หรือวัสดุสังเคราะห์อีโบไนท์ (Ebonite) 
มีรูปร่างคล้ายกับโอโบแต่มีขนาดใหญ่กว่า ตรงปลายปากเป่าไม่มีท่อยื่นออกมาแตกต่างกันตรง
ประเภทของลิ้น2 คลาริเน็ตเป็นเครื่องดนตรีประเภทลิ้นเดี่ยวและเป็นเครื่องดนตรีที่มีช่วงเสียงกว้าง
ที่สุดในบรรดาเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าลมไม้ด้วยกัน การเกิดเสียงของคลาริเน็ตเกิดขึ้นจากการ
สั่นสะเทือนของลิ้น (Reed) ที่แนบกับปากเป่า (Mouthpiece) โดยมีวิธีการเล่นโดยการใช้นิ้วเปิดและ
ปิดรูและคีย์กดต่าง ๆ  

คลาริเน็ต (Clarinet) มาจากภาษาอิตาเลียนว่า คลาริโน (Clarino) แปลว่า แตร ใส่
ปัจจัยตามหลังคือ “et” แปลว่าเล็ก ๆ รวมเป็น คลาริเน็ต แปลว่า แตรอันเล็ก ๆ คลาริเน็ตพัฒนามา
จากเครื่องดนตรีที่ชื่อว่า ชาลูโม (Chalumeau) ซึ่งนับได้ว่าเป็นเครื่องดนตรีลิ้นเดี่ยวชนิดแรกที่เกิดขึ้น
ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 16 ซึ่งยังไม่นิยมใช้กันกว้างขวางนัก รวมทั้งยังมีช่วงเสียงที่แคบสามารถ
เล่นได้เพียง 1 อ็อกเทฟครึ่งเท่านั้น ต่อมา โยฮัน คริสทอฟ เดนเนอร์ (Johann Christoph Denner, 
1655-1707) และเจคอบ (Jacob) ลูกชาย ได้พัฒนาโดยใส่ปากเป่า (Mouthpiece) และประดิษฐ์
กลไกคีย์กดด้านหลัง (Speaker key) เพ่ิมเข้าไปเพ่ือให้มีขีดความสามารถมากขึ้น ท าให้คลาริเน็ตมี
เสียงของ Overblown เป็นคู่ 12 เมื่อวางระบบนิ้วแบบเดียวกันแล้วใช้ คีย์กดด้านหลัง (Speaker 
Key) ซึ่งต่างจากเครื่องดนตรีประเภทลมไม้ชนิดอ่ืนที่ให้เสียงเป็นแบบคู่ 8 นับว่าเป็นผลงานจาก

                                           
1 ไขแสง ศุขะวัฒนะ, สังคีตนิยมว่าด้วยเครื่องดนตรีตะวันตก. (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทย

วัฒนาพาณิชย์, 2541), 66. 
2 ณรุทธ์ สุทธจิตต์, สังคีตนิยมความซาบซึ้งในดนตรีตะวันตก. (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555), 41. 
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ปรับปรุง ชาลูโมของเดนเนอร์3  
คลาริเน็ตยังได้รับการพัฒนาปรับปรุงอีกหลายด้าน เช่น การเพ่ิมคีย์ส าหรับกดและการ

ปรับแต่งระบบการเจาะรูแบบต่าง ๆ อีวาน มุลเลอร์ (Iwan Müller ) ชาวเยอรมันได้พัฒนา         
คลาริเน็ตแบบ 13 คีย์ในปี ค.ศ.1812 ที่นิยมใช้กันแพร่หลายในศตวรรษที่ 18 จนกระทั่งถึงช่วงปลาย
ศตวรรษ โคลเซ (Klosé) และบุฟเฟต์ (Buffet) ได้ปรับปรุงระบบนิ้วของโบห์ม (Boehm) ที่ใช้กับฟลูต 
มาใช้กับคลาริเน็ต ในช่วงปี ค.ศ. 1839 – 1843 คลาริเน็ตระบบใหม่นี้เริ่มผลิตและน าออกจ าหน่าย
จริงในปี ค.ศ. 1844 ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกับเครื่องในปัจจุบันเล็กน้อย การน าเครื่องระบบ โบห์ม มา
ใช้ในช่วงแรกนั้นเริ่มใช้ในวิทยาลัยดนตรีแห่งปารีส (Paris Conservatoire) ระบบนิ้วนี้เป็นระบบหนึ่ง
ที่นิยมใช้มาจนถึงทุกวันนี้ แม้อาจจะมีระบบอ่ืนเช่น อัลเบิร์ต และโอเลอร์ (Albert and Öehler ) ก็
มักจะนิยมใช้เฉพาะในเยอรมันนี และออสเตรียเท่านั้น 4 

หนึ่งในเทคนิคที่ส าคัญของการเล่นเครื่องคลาริเน็ต คือ การตัดลิ้นและไล่บันไดเสียงใน
อัตราจังหวะเร็ว โดยส่วนใหญ่เกือบทุกบทเพลงจะมีเทคนิคของการตัดลิ้นและไล่บันไดเสียงในอัตรา
จังหวะเร็วปรากฏอยู่ในบทเพลงเสมอ รวมถึงเพลง A Midsummer Night’s Dream ท่อน  Scherzo 
โดย Felix Mendelssohn ด้วยอัตราจังหวะที่เร็วนั้นบางครั้งอาจท าให้ผู้เล่นเกิดปัญหาในเรื่องของ
การตัดลิ้นและการกดนิ้วที่ไม่สัมพันธ์กันท าให้ไม่สามารถเล่นบทเพลงดังกล่าวในอัตราจังหวะเร็วได้   

บทเพลง A Midsummer Night’s Dream เมนเดลโซน (Mendelssohn) ได้ประพันธ์
ไว้เมื่อมีอายุได้ 17 ปี เป็นบทเพลงที่เป็นต้นแบบหรือมาตรฐานของบทเพลงโอเวอร์เชอร์  (Overture) 
เพลงอ่ืน ๆ ซึ่งต่อมาได้ประพันธ์เพ่ิมเติมจนกลายเป็นดนตรีบรรยายเรื่องราวที่สมบูรณ์ มีท่อนที่คุ้นหู
และได้รับความนิยมมากหลายท่อน ไม่ว่าจะเป็นท่อน Wedding March ที่ถูกนิยมน ามาบรรเลงในพิธี
แต่งงานทั่วโลก บทเพลงโอเวอร์เชอร์ เรื่อง A Midsummer Night’s Dream ซึ่งเมนเดลโซนได้
ประพันธ์เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ปี ค.ศ. 1826 เมื่อเขามีอายุได้เพียง 17 ปี โดยประพันธ์

                                           
3 มงคล ภิรมย์ครุฑ, “การพัฒนาแบบฝึกคลาริเน็ตเพ่ือบรรเลงเพลงไทยกรณีศึกษา: 

เพลงเดี่ยวพญาโศก” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา 
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553), 10. 

4 อัครพล เดชวัชรนนท์, “การศึกษาปัญหา การแก้ปัญหา และการพัฒนาทักษะการใช้
นิ้วของคลาริเน็ต: กรณีศึกษาผลงาน Introduction Theme and Variation for Clarinet and 
Piano ประพันธ์โดย Giacomo Rossini” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาสังคีตวิจัยและ
พัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555), 6-7. 
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ส าหรับ 2 ฟลูต 2 โอโบ 2 คลาริเน็ต 2 บาสซูน 2 ฮอร์น 3 ทรัมเป็ต 3 ทรอมโบน โอฟิไคลด์ กลองทิม
พานี ไทรแองเกิล และเครื่องสาย โดยมีนักร้องน าหญิง และคณะนักร้องประสานเสียง5 

จากบทเพลง A Midsummer Night’s Dream ท่อน Scherzo โดย Felix 
Mendelssohn เป็นเพลงที่ส าคัญที่อีกเพลงหนึ่งใช้ในการสอบคัดเลือกเข้าวงออร์เคสตราในที่ต่าง ๆ
เนื่องจากที่ต้องการความคล่องตัวของคลาริเน็ตค่อนข้างสูง6 ปัญหาที่พบบ่อยในการฝึกซ้อมและการ
เล่นคือการตัดลิ้นและการกดนิ้วที่ไม่สัมพันธ์เป็น ซึ่งเป็นปัญหาที่ควรศึกษา หาทางแก้ไข และพัฒนา
ต่อไป ดังนั้นได้ผู้วิจัยจึงรวบรวมเอกสาร ต ารา องค์ความรู้อีกทั้งได้ศึกษาปัญหาแนวทางการแก้ไข 
ป้องกันและการฝึกซ้อมเพ่ือพัฒนาให้เหมาะสมกับผู้ทดลองกลุ่มตัวอย่างและผู้ที่สนใจในงานวิจัยชิ้นนี้
ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. ศึกษาการตัดลิ้นและการกดนิ้วที่ถูกต้องของผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอนเครื่อง
ดนตรีคลาริเน็ตในเมืองไทย 

2. เพ่ือจัดท าแบบฝึกหัดในการแก้ไขปัญหาการตัดลิ้นและการกดนิ้วที่ไม่สัมพันธ์กันของ
การเล่นคลาริเน็ต กรณีศึกษา: เพลง A Midsummer Night’s Dream ท่อน Scherzo โดย Felix 
Mendelssohn 

 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. สามารถแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาการกดนิ้วและการตัดลิ้นที่ไม่สัมพันธ์กัน
ให้แก่กลุ่มตัวอย่างและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษา  

2. ได้แบบฝึกหัดที่สามารถใช้แก้ไขปัญหาการเล่นบทเพลงดังกล่าวได้   
 

                                           
5 ณรุทธ์ สุทธจิตต์, สังคีตนิยม ความซาบซึ้งในดนตรีตะวันตก. (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2555), 261. 
6 Bruce Ronkin, Aline Benoit, and Marshall Burlingame, The working 

Clarinetist: Master Classes with Peter Handcock (Cherry Hill: Roncorp, 1999), 67. 
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ขอบเขตของการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้มุ่งเพ่ือจัดท าแบบฝึกหัดส าหรับการแก้ปัญหาการตัดลิ้นและการกดนิ้วที่

ไม่สัมพันธ์กันของการเล่นคลาริเน็ตในแง่ของเทคนิค การซ้อมในกรณีศึกษา : เพลง A Midsummer 
Night’s Dream ท่อน Scherzo โดย Felix Mendelssohn เท่านั้น 
 
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

ในการด าเนินการวิจัย เรื่อง การศึกษาปัญหาการตัดลิ้นและการกดนิ้วที่ไม่สัมพันธ์กัน
ของเครื่องดนตรีคลาริเน็ต ได้แยกหัวข้อในการวิจัย ดังนี้    

1. ศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง อีกท้ังเอกสาร หนังสือ ต าราต่าง ๆ 
รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

2. ก าหนดคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง 
3. การสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์ เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ในส่วนของเนื้อหาสาระและประสบการณ์ที่เก่ียวข้องส าหรับแก้ปัญหาการการตัดลิ้นและกดนิ้วที่ไม่
สัมพันธ์กันของเครื่องดนตรีคลาริเน็ต จากประชากรกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งแบบสัมภาษณ์จะเป็นลักษณะ
ของค าถามปลายเปิดสอบถามความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญส่วนการสังเกตจะเป็นการสังเกตพฤติกรรม
การเล่นคลาริเน็ตของกลุ่มตัวอย่าง 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ศึกษาข้อมูลเรื่องการตัดลิ้นและการกดนิ้วของเครื่องดนตรีคลาริเน็ตจากเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

2. ท าการสังเกตและจัดท าแบบทดสอบความสามารถในการตัดลิ้นและการกดนิ้วของ
การเล่นเครื่องดนตรีคลาริเน็ตในเบื้องต้น 

3. สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนคลาริเน็ต จ านวน 3 ท่าน 
4. เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 4 คน 
5. ประเมินผลความสามารถของกลุ่มตัวอย่าง 
6. สรุปผลและน าเสนอผลการวิจัย 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. แบบฝึกหัดที่สร้างสามารถใช้แก้ไขปัญหาได้จริง 
2. สามารถน าไปต่อยอดในการท าวิจัยในระดับต่อไป 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยเรื่องการสร้างแบบฝึกหัดในการแก้ไขปัญหาการตัดลิ้นและการกดนิ้วที่ไม่สัมพันธ์

กันของการเล่นคลาริเน็ต กรณีศึกษา: เพลง A Midsummer Night’s Dream ท่อน Scherzo โดย 
Felix Mendelssohn ผู้วิจัยได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 

1. การตัดลิ้นและการกดนิ้วของคลาริเน็ต 
1.1 การตัดลิ้น (Tonguing) 

1.1.1 หลักและวิธีการตัดลิ้น 
1.1.2 การตัดลิ้นแบบซตัคคาโต (Staccato)  

1.2 การกดนิ้ว (Fingering) 
1.2.1 วิธีการวางมือและการกดนิ้ว 
1.2.2 เทคนิคการเคลื่อนนิ้วเปิดและปิดคีย์กดได้เร็ว 

2. เพลง A Midsummer Night’s Dream โดย Felix Mendelssohn 
3. นิยามค าว่า “แบบฝึกหัด” 
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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1. การตัดลิ้นและการกดนิ้วของคลาริเน็ต 
1.1 การตัดลิ้น (Tonguing) 

การตัดลิ้นคือการท าให้ลักษณะของเสียงมีความสั้น -ยาวตามความต้องการ 
(Articulation) โดยการใช้ลิ้น (Tongue) ไปสัมผัสกับปลายลิ้นของคลาริเน็ต (Reed)  ต าแหน่งของ
ลิ้นที่ถูกต้องสมบูรณ์แบบโคนลิ้นจะต้องยกสูงและถอยกลับไปข้างหลังจะช่วยในเรื่องของการตัดลิ้นได้
ดีเพราะต าแหน่งของปลายลิ้นจะสัมผัสปลายลิ้นของคลาริเน็ตได้ง่าย การออกเสียงโดยใช้สระ เช่น 
“ทา” (Ta) หรือ “ดา” (Da) จะท าให้ลิ้นต่ าลงและท าให้ความเร็วของลมช้าลง เกิดจากการเคลื่อน
ต าแหน่งของลิ้นมากเกินไปเพราะต าแหน่งและทิศทางของลิ้นจะไปอยู่ใต้ลิ้นของคลาริเน็ต ดังนั้นการ
ออกเสียงควรจะใช้สระค าว่า “ที” (T)  “ดี” (D)  หรือ “อี” (E) การใช้สระดังนี้จะช่วงให้ต าแหน่งของ
ลิ้นยังคงสูงอยู่เสมอ7 

1.1.1 หลักและวิธีการตัดลิ้น  
การตัดลิ้นเป็นเทคนิคการเป่าโดยการใช้ลิ้นปิดกั้นอากาศในระหว่างการเป่า 

การฝึกตัดลิ้นแรกเริ่มอาจท าได้โดยเมื่อใส่ลิ้นที่ปากเป่าเรียบร้อยแล้วและถอดเอาเฉพาะปากเป่า 
(Mouthpiece) และบาร์เรล (Barrel) ยังไม่ต้องประกอบทั้งเครื่อง จากนั้นเริ่มต้นจากการเป่าแบบ
ลากเสียงให้ยาวโดยประคองเอาไว้ประมาณ 4-5 วินาที จากนั้นเมื่อต้องการให้ความยาวของเสียงสั้น
ลง จากนั้นให้ใช้ปลายลิ้นแตะที่ลิ้นคลาริเน็ตเบา ๆ และพยายามออกเสียงเป็นพยัญชนะเป็นตัว “ที” 
(T) หรือตัว “ดี” (D) ไปเรื่อย ๆ ช้า ๆ  ซึ่ง สิ่งที่กล่าวมานั้นเป็นรูปแบบการฝึกการตัดลิ้นแบบพ้ืนฐาน 
ในการฝึกการตัดลิ้นควรเริ่มจากการฝึกจากเสียงยาวและค่อย ๆ สั้นลง8 หลังจากที่ผู้ฝึกเกิดการความ
เคยชินจากการฝึกการตัดลิ้นโดยใช้เพียงปากเป่าเป่าและบาร์เรล  แล้วให้ผู้ฝึกน าเอาปากเป่ามา
ประกอบกับตัวเครื่องให้สมบูรณ์พร้อมกับลองตัดลิ้นในรูปแบบเดิมโดยการออกเสียงเป็น “ที” (T) 
และอาจท าการเปลี่ยนเสียงในการฝึกเพ่ือให้เกิดความเคยชิน 

การตัดลิ้นจะสามารถท าได้ดีต้องมีรูปแบบของการวางและจัดระบบของรูป
ปาก (Embouchure) ที่ด ีการวางรูปปากเป็นเรื่องท่ีส าคัญมากทั้งนี้เนื่องจากการเป่าคลาริเน็ต ในการ
เป่าออกมาให้ดีคาง (Chin) เป็นส่วนหนึ่งที่มีความส าคัญในการช่วยให้การเป่าดีขึ้น ในการเป่าผู้เป่า

                                           
7 Ridenour W. Thomas, The Educator’s Guide to the Clarinet, 2nd ed. 

(Duncanville, 2002), 5-4. 
8 สัมภาษณ์ นพชัย ชลทิศฉันทา, Associate Professor in University of Arkansas 

ประเทศสหรัฐอเมริกา, 17 กุมภาพันธ์ 2556. 
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ควรจะวางรูปปากและคางให้รู้สึกกระชับแต่ก็ไม่ใช่การเกร็งจนเกินไปเพ่ือความมั่นคงในการออกเสียง 
และการซ้อมหน้ากระจกจะสามารถสังเกตรูปปากและคางได้อย่างชัดเจน  

ดังนั้นหากผู้ฝึกสามารถฝึกตัดลิ้นในแบบพ้ืนฐานนี้ได้ ผู้ฝึกจะรู้สึกว่าการตัดลิ้น
สามารถท าและฝึกได้อย่างง่าย รู้สึกสบายมากขึ้นและไม่ยากจนเกินไป ที่ส าคัญในการฝึกตัดลิ้นหรือ
การเล่นเทคนิคอ่ืน ๆ ผู้ฝึกควรจะรู้สึกผ่อนคลาย สบายและไม่เกร็งในขณะที่เล่นคลาริเน็ต 

ยศ วณีสอน (2556) ได้ให้ค าแนะน าในการตัดลิ้นไว้ว่า การตัดลิ้นคือการแบ่ง
เสียงและย่อยเสียงให้สั้นลง โดยให้หลักการคิดไว้ว่า คุณภาพเสียงจะต้องดีเสมอในทุก ๆ ครั้งของการ
แบ่งเสียงหรือการตัดลิ้น โดยให้แนวทางในการซ้อมดังนี้  

1. ควรหาต าแหน่งของลิ้นไปแตะที่ปลายลิ้นคลาริเน็ตให้เป็นธรรมชาติที่สุด 
เนื่องจากสรีระของแต่ละคนไม่เหมือนกันเริ่มจากการเป่าเสียงที่มีคุณภาพดี การซ้อมควรเริ่มจากการ
ตัดลิ้นแบบเลกาโต (Legato) คือการใช้ลิ้นค่อย ๆ ไปแตะที่ปลายลิ้นคลาริเน็ตและถอยกลับเพียงเพ่ือ
แค่ให้เป็นการหยุดเสียง การซ้อมไมจ่ าเป็นต้องอยู่บนจังหวะโดยอยู่ในพ้ืนฐานของคุณภาพเสียงต้องไม่
เปลี่ยนแปลง  

2. ควรซ้อมต่อหน้ากระจกเพ่ือสังเกตลักษณะของคอ จะต้องไม่ มีการ
เคลื่อนไหวเวลาตัดลิ้นโดยเฉพาะเสียงสูง การเคลื่อนไหวอาจเกิดขึ้นได้เฉพาะช่วงเสียงต่ าเท่านั้น และ
หากมีความเคยชินแล้วควรซ้อมบนจังหวะกับเครื่องเคาะจังหวะ9 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการตัดลิ้นต้องอยู่บนพ้ืนฐานของคุณภาพเสียงที่ดีเพียงแต่
ท าให้เสียงสั้นลงเท่านั้น ในการเล่นเพลงแต่ละบทเพลงจะต้องใช้การตัดลิ้นที่แตกต่างกันออกไป 
(Articulation) ขึ้นอยู่กับลักษณะของบทเพลง 

ชูวิทย์ ยุระยง (2556) ได้ให้ค าแนะน าในการตัดลิ้นไว้ว่าการตัดลิ้นของแต่ละ
คนจะขึ้นอยู่กับสรีระของปาก ช่องปาก ฟันและลิ้นของแต่ละคน ฉะนั้นการตัดลิ้นของแต่ละคนจะไม่
เหมือนกันบางคนอาจจะใช้ปลายของลิ้นไปแตะที่ปลายของลิ้นคลาริเน็ต บางคนอาจจะใช้เกือบปลาย
ลิ้นไปแตะที่ปลายลิ้นของคลาริเน็ต หรือบางคนอาจจะใช้กลางลิ้นไปแตะที่เกือบปลายลิ้นของคลาริ
เน็ต ซึ่งลักษณะดังกล่าวขึ้นอยู่กับสรีระของแต่ละคน การตัดลิ้นก็เป็นเพียงการที่ลิ้นของเราเคลื่อนไป

                                           
9 สัมภาษณ์ ยศ วณีสอน, อาจารย์ประจ าคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,   

6 ตุลาคม 2556. 
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แตะที่ลิ้นของคลาริเน็ตเพ่ือให้หยุดการสั่นสะเทือนเท่านั้น ดังนั้นผู้เล่นควรจะเล่นตามธรรมชาติโดย
การฝึกฝนให้ตัดลิ้นได้คุณภาพเสียงที่ดี10 

วรวุฒิ ค าชวนชื่น (2556) ได้ให้ค าแนะน าในการตัดลิ้นไว้ว่า การตัดลิ้นของวร
วุฒิจะแตกต่างจากการตัดลิ้นของนักคลาริเน็ตทั่วไปคือ จะใช้ปลายลิ้นไปแตะที่ฟันล่างและใช้บริเวณ
กลางลิ้นไปแตะที่ปลายลิ้นของคลาริเน็ต เนื่องจากเหตุผลที่วรวุฒิมีลิ้นที่ใหญ่ โดยการตัดลิ้นลักษณะนี้
จะได้เสียงที่ชัดมาก แต่จะมีข้อเสียคือจะตัดลิ้นได้ช้ากว่าปกติ โดยส่วนตัวของวรวุฒิจะเล่นเขบ็ตสอง
ชั้นได้ไม่เกินอัตราจังหวะความเร็วที่ 130 ครั้ง ต่อนาที โดยวรวุฒิแนะน าว่าการใช้ปลายลิ้นไปแตะที่
ลิ้นคลาริเน็ตจะท าได้เร็วกว่า และเน้นย้ าว่าการใช้ลมที่ต่อเนื่องจะท าให้การตัดลิ้นมีคุณภาพท่ีดี11 

อัครพล เดชวัชรนนท์ (2556) ได้ให้ค าแนะน าในการตัดลิ้นคือการใช้ลิ้นปิดกั้น
ลมและดึงลิ้นกลับในขณะที่ลมยังคงเป่าต่อเนื่อง (Support) นี่คือแนวทางของการตัดลิ้นที่ถูกต้อง 
หากไม่ปฏิบัติตามแนวทางข้างต้นจะเกิดปัญหาที่สังเกตได้ คือ  1. ไม่สามารถควบคุมหัวเสียงให้
สม่ าเสมอได้ 2. ความเร็วในการตัดลิ้นจะถูกจ ากัดอยู่ในระดับหนึ่งและไม่สามารถควบคุมได้  สังเกตว่า
ความเร็วของการตัดลิ้นนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถเกร็งกล้ามเนื้อเพ่ือกระดก   ลิ้นได้เร็ว แต่
ขึ้นอยู่กับความเร็วต่อเนื่องของลมทั้งสิ้น ทดลองโดยการพูด ร-เรือ แล้วลากเสียงค าว่า "รอ" ให้นาน
ที่สุด และสังเกตลิ้นเราว่าเคลื่อนโดยการควบคุมให้ลิ้นเคลื่อนที่โดยกล้ามเนื้ อ หรือลมต่อเนื่อง การ 
Support ค าตอบคือ การคิด การใช้ลมยาว (Long Tone) นั่นเอง การฝึกควรยึดการใช้ลมยาว และ
เริ่มจากช้าเป็นหลักโดยการใช้การเปรียบเทียบของการเปิดปิดก๊อกน้ า เปรียบลิ้นคือวาล์วเปิดปิด ส่วน
ลมคือน้ า และปากคือก๊อกน้ า เริ่มจากการเป่าลากเสียง  4 จังหวะ หยุด 4 จังหวะที่ความเร็ว 60 ครั้ง
ต่อนาท ีในการหยุดเสียงลิ้นที่เปรียบเหมือนวาล์วน้ า มีหน้าที่ปิดกั้นลม มีข้อแม้ว่าต้องปิดแช่ไว้จนครบ 
4 จังหวะ ในระหว่างปิดกั้นลมจะต้อง Support ลมต่อเนื่องเหมือนเป่าอยู่ตลอดเวลา โดยรักษารูป
ปาก (Embouchure) ไม่ให้บีบเกร็ง พอครบ 4 จังหวะ ให้ดึงลิ้นกลับมาอย่างรวดเร็วและเป่าอีก 4 
จังหวะถือเป็น 1 รอบ ในการหายใจหนึ่งครั้งควรท าให้ได้อย่างน้อย 2 รอบติดต่อกันท าอย่างนี้วนไป

                                           
10 สัมภาษณ์ ชูวิทย์ ยุระยง, อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

21 สิงหาคม 2556.   
11 สัมภาษณ์ วรวุฒิ ค าชวนชื่น, หัวหน้ากลุ่มคลาริเน็ตแห่งวงดุริยางค์ไทยแลนด์ฟิลฮาร์

โมนิค, 18 กันยายน 2556. 
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เรื่อย ๆ อย่างใจเย็น เมื่อเกิดความเคยชินแล้วให้เพ่ิมความเร็วเครือ่งเคาะจังหวะให้เร็วขึ้นหรือลดเหลือ 
63 หรือ 57 ครั้งต่อนาที12  

สรุปได้ว่าจากการสัมภาษณ์นักคลาริเน็ตทั้ง 4 ท่าน ให้ความคิดเห็นและแนว
ทางการปฏิบัติที่คล้ายคลึงกันคือ  

1. ควรส ารวจสรีระของช่องปากของผู้เล่นว่า มีลักษณะอย่างไร เช่น ลักษณะ
ของฟันริมฝีปาก และลิ้น 

2. วิธีการตัดลิ้นที่เป็นมาตรฐานควรจะใช้ปลายลิ้นของผู้เล่น ไปสัมผัสกับปลาย
ลิ้นของคลาริเน็ต แต่ไม่เสมอไปขึ้นอยู่กับสรีระช่องปากของแต่ละคน 

3. การใช้ลมมีส่วนส าคัญมากในการตัดลิ้น ควรจะ Support ลมอยู่ตลอดเวลา
ในขณะที่ตัดลิ้น 

4. ต้องค านึงถึงคุณภาพเสียงที่ดีเป็นหลักและสามารถควบคุมได้ 
1.1.2 การตัดลิ้นแบบซตัคคาโต (Staccato)  

การตัดลิ้นแบบซตัคคาโต (Staccato) คือการหยุดหรือตัดเสียงโดยการใช้ลิ้น
ไปแตะที ่Reed แต่ไม่ใช่ลักษณะของการตบกระแทกลิ้น ควรฝึกนิ้วให้เปลี่ยนเสียงได้อย่างรวดเร็วและ
สัมพันธ์กับการตัดลิ้น การฝึกซตัคคาโตควรฝึกช้ามาก ๆ ให้ค านึงถึงจังหวะเป็นหลัก ต้องตรวจสอบรูป
ปากต่อหน้ากระจกในระหว่างการฝึกซ้อม และเอาใจใส่กับการหายใจ โดยหายใจให้ลึกและ
ความสามารถในการควบคุมลมหายใจนั้นเป็นสิ่งที่ส าคัญ13 

ยศ วณีสอน ได้ให้ค าแนะน าในการท าซตัคคาโตว่าไม่ควรใช้ลิ้นไปอุดที่ลิ้นของ
คลริเน็ต เพราะจะท าให้การตัดลิ้นนั้นท าได้ไม่เร็ว การท าซตัคคาโตควรใช้กล้ามเนื้อส่วนกระบังลมและ
การ Support ลมช่วยในการตัดลิ้นและควรใช้ลิ้นให้น้อยที่สุด โดยลิ้นเป็นเพียงการเสริมความชัดเจน
ในหัวเสียง14 

ชูวิทย์ ยุระยง ได้ให้ค าแนะน าว่าการของการตัดลิ้นแบบซตัคคาโต นั้นมีกลไก
เดียวกับการตัดลิ้นแบบธรรมดาเพียงแต่จะต้อง Support ลมไว้อยู่ตลอดเวลาและควรจะซ้อมใน

                                           
12 สัมภาษณ์ อัครพล เดชวัชรนนท์, อาจารย์ประจ าคณะดนตรีและการแสดง 

มหาวิทยาลัยบูรพา, 22 สิงหาคม 2556. 
13 สัมภาษณ์ Steve Cohen, Associate Professor in Northwestern University 

ประเทศสหรัฐอเมริกา, 16 กุมภาพันธ์ 2556.   
14 สัมภาษณ์ ยศ วณีสอน, อาจารย์ประจ าคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,  

6 ตุลาคม 2556. 
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ลักษณะของการออกเสียงต่าง ๆ เช่น “Ta”, “Tee”, “Du”, “Did”, “Nee” เป็นต้น เพ่ือเลือกใช้กับ
การเล่นให้เหมาะสมกับบทเพลง15 

วรวุฒิ ค าชวนชื่น ได้ให้ค าแนะน าในการท าซตัคคาโตไว้ว่าการซ้อมซตัคคาโต
ต้องค านึงถึงการ Support ลมเป็นหลัก การซ้อมควรเริ่มจากการเอาลิ้นไปอุดที่ลิ้นของคลาริเน็ต และ
ถอนออกและปิดเข้าไปใหม่นับเป็น1ครั้ง และควรซ้อมจากช้า ๆ แล้วค่อย ๆ เร็วขึ้น16 

อัครพล เดชวัชรนนท์ ได้ให้ค าแนะน าว่าหลักการของการตัดลิ้นแบบซตัคคาโต 
คือการหลักการเดียวกันกับการตัดลิ้นแบบธรรมดาเพียงแต่ท าให้เสียงนั้นสั้นลง ผู้ฝึกควรจะเข้าใจและ
มีความเคยชินกับการตัดลิ้นแบบธรรมดาเสียก่อน ควรสังเกตและฟังเสียงตัวเองขณะที่ ซ้อมเพ่ือให้
เข้าใจรับรู้ถึงกระบวนการการท างานของร่างกาย17 

สรุปได้ว่าจากการสัมภาษณ์นักคลาริเน็ตทั้ง 4 ท่าน ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
วิธีการตัดลิ้นแบบซตัคคาโต ดังนี้ 

1. การตัดลิ้นแบบซตัคคาโตควรฝึกจากจังหวะที่ช้าโดยต้องมีคุณภาพเสียงที่ดี
ไม่ต่างจากการเล่นเสียงอ่ืน หรือการตัดลิ้นธรรมดา 

2. การใช้สระต่าง ๆ ในการออกเสียงมีส่วนช่วยท าให้การตัดลิ้นแบบซตัคคาโต
มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 

3. การตัดลิ้นแบบซตัคคาโตมีความจ าเป็นต้องใช้ลม Support อย่างมากเพ่ือ
คุณภาพเสียงที่ดี 

4. ไม่ควรใช้การอุดลิ้นเพ่ือท าให้เสียงสั้นลง แต่ควรใช้ลมที่เร็วและสั้นท าให้เกิด
เสียง 

1.2 การกดนิ้ว (Fingering) 
การกดนิ้วเป็นสิ่งส าคัญอีกสิ่งหนึ่งในการเล่นคลาริเน็ตและเครื่องดนตรีประเภทที่มี

ปุ่มกดหรือคีย์กดทุกชนิด เนื่องจากว่าการกดนิ้วเป็นส่วนประกอบส าคัญในการเล่นเครื่องดนตรีเกือบ

                                           
15 สัมภาษณ์ ชูวิทย์ ยุระยง, อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

21 สิงหาคม 2556.   
16 สัมภาษณ์ วรวุฒิ ค าชวนชื่น, หัวหน้ากลุ่มคลาริเน็ตแห่งวงดุริยางค์ไทยแลนด์ฟิลฮาร์

โมนิค, 18 กันยายน 2556. 
17 สัมภาษณ์ อัครพล เดชวัชรนนท์, อาจารย์ประจ าคณะดนตรีและการแสดง 

มหาวิทยาลัยบูรพา, 22  สิหาคม 2556. 
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ทุกชนิดเพราะเป็นส่วนที่ใช้ก าหนดเสียงที่ออกมา ถ้าหากว่าผู้เล่นนั้นเป่าออกเสียงได้ แต่กดนิ้วไม่ได้
ตามตัวโน้ตที่ก าหนด บทเพลงที่ออกมาก็ไม่ไพเราะและไม่มีประสิทธิภาพ  

ปัญหาของการวางมือและนิ้วมือในการเล่นคลาริเน็ตเป็นสองปัญหาที่มีความ
เกี่ยวเนื่องกัน ทั้งสองปัญหาขึ้นอยู่กับเรื่องขององศาในการใช้งานของข้อมือและนิ้วมือ โดยผู้เล่นคลา
ริเน็ตส่วนใหญ่รู้วิธีของวางมือและวิธีกดนิ้วที่ถูกต้องแต่มักไม่ค่อยให้ความส าคัญในเวลาซ้อม ดังนั้น
ควรจะเน้นย้ าให้เห็นความส าคัญของการวางมือและนิ้วมือให้ถูกต้อง18 

โธมัส ไรด์เนอร์ (Thomas Ridenour) ได้กล่าวไว้ในหนังสือ The Educator’s 
Guide to the Clarinet ว่าการปล่อยแขนลงข้างล าตัวโดยไม่เกร็งลักษณะของมือและนิ้วมือจะเป็น
เส้นโค้งอย่างธรรมชาติ เราจึงควรใช้ลักษณะนิ้วที่โค้งเป็นธรรมชาติและผ่อนคลายมาใช้กับการกดคีย์
ต่าง ๆ ดังนั้นเราควรจะใช้ส่วนโค้ง ๆ ที่อยู่เกือบปลายนิ้วในการปิดรูคีย์กดต่าง ๆ โดยจะไม่ใช้ส่วนแบน 
ๆ ของนิ้วข้อนิ้วแรก การกดคีย์ในลักษณะนี้จะช่วยให้มือและนิ้วยังคงรักษาสภาพเส้นโค้งที่เป็น
ธรรมชาตินี้ไว้  

การเคลื่อนไหวของนิ้วในการเปิดปิดคีย์กดต่าง ๆ ควรจะขยับเพียงข้อนิ้วล่างสุดที่ติด
กับฝ่ามือเท่านั้น การใช้นิ้วแบบแบนและตรงจะส่งผลเสียหลายอย่าง เพราะจะต้องใช้แรงในการ
เคลื่อนไหวมากกว่าเดิมและยังก็ให้เกิดอาการเกร็งซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาอ่ืน ๆ เป็นไปได้ช้าควรที่จะ
ซ้อมหน้ากระจกเพ่ือที่จะให้ความสัมพันธ์ของนิ้วและคีย์กด  เห็นว่านิ้วเคลื่อนไหวอย่างไร จะท าให้เห็น
สิ่งที่เรียกว่าการเคลื่อนไหวที่ไม่ท าให้เกิดประโยชน์ การผ่อนคลายเวลาเล่นไม่ได้เกิดขึ้นเองแต่เกิดจาก
การรู้ตัวและการซ้อมอย่างมีสติ ซึ่งจะต้องได้รับการฝึกฝน สิ่งที่ส าคัญในการซ้อมคือจะต้องผ่อนคลาย
แขนและหัวไหล่ไปพร้อม ๆ กับการผ่อนคลายมือและนิ้วมือ19 

แลร์รี่ กาย (Larry Guy) ได้กล่าวไว้ในหนังสือ Hand & Finger Development for 
Clarinetist เกี่ยวกับการวางมือและนิ้วว่า นิ้วควรเคลื่อนไหวขึ้นลงเหนือรูปิดและคีย์กดเหมือนค้อน
ตอกลงเบา ๆ หรือเหมือนลูกสูบ โดยใช้กล้ามเนื้อในส่วนบริเวณใต้โคนนิ้วที่เรียกว่า นัคเคิล (Knuckle) 
ในการกดนิ้ว และการเคลื่อนของนิ้วควรรักษาความโค้งของรูปแบบนิ้วไว้ตลอด ลักษณะความโค้งของ
มือและนิ้วให้ฝึกก าลูกเทนนิส และบีบเพ่ือรับรู้ความรู้สึกของความโค้ง ต าแหน่งของการกดนิ้วลงบนรู

                                           
18 Danielle N. Woolery, “Correcting Technical Deficiencies in High School 

Clarinet Sections: A Resource for Band Directors” (D.M.A. essay at the University of 
Miami, 2011), 55. 

19 Ridenour, W.Thomas, The Educator’s Guide to the Clarinet, 2nd ed. 
(Duncanville, 2002), 6-2 – 6-3.   
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ปิดนั้นควรให้อยู่ในบริเวณเนือ้ส่วนตรงกลางของข้อแรกตรงปลายนิ้วชี้ ไม่จิกขึ้นไปถึงเล็บหรือไม่ต่ าลง
มาถึงข้อต่อของนิ้วจนเกินไป การซ้อมต่อหน้ากระจกเป็นเรื่องที่ส าคัญ ควรซ้อมหน้ากระจกครั้งละ 
15-20 นาที เพ่ือหาจุดบกพร่องของท่าทางการเป่ารวมถึงรูปแบบของการวางมือและการเคลื่อนไหว
นิ้วที่ควรจะผ่อนคลายและเป็นธรรมชาติ การซ้อมหน้ากระจกจะท าให้เราได้พัฒนาอย่างรวดเร็วใน
ระยะเวลาอันสั้น20 

แดเนียล โบนาร์ด (Daniel Bonade) ได้กล่าวว่า ในการเคลื่อนไหวของนิ้วที่ราบรื่น
และส่งผลต่อโทนเสียง เช่นการเล่นเพลงช้าควรยกนิ้วมือสูงและกดนิ้วมือลงอย่างช้า  ๆ และเบา ๆ 
ช่วยให้ผู้เล่นหลีกเลี่ยงการกระแทกด้วยนิ้วมือท าให้เสียงที่ออกมามีความต่อเนื่อง นักคลาริเน็ตคนหนึ่ง
ได้รายงานว่าส าหรับท่อนช้าจะท าให้นิ้วมือมีการเคลื่อนที่เป็นวงกลม ก่อนที่จะลดลง เพ่ือให้แน่ใจว่า
นิ้วมือผ่อนคลาย นิ้วมือยังคงอ่อน ไม่มีอาการเกร็ง ตลอดทั้งการออกก าลังกายตามส่วนต่าง ๆ ของนิ้ว 
โบนาร์ดได้ร่างแผนภาพให้นักเรียนหลายคนได้ฝึกซ้อม 

การออกก าลังกายจะช่วยพัฒนาการเคลื่อนไหวของนิ้วมือซึ่งจ าเป็นในการศึกษา 
Legato ของ โบนาร์ด เรียกว่าการออกก าลังกาย “C” ถึง “O” เริ่มต้นด้วยการสัมผัสของนิ้วหัวแม่มือ
ทั้ง 2 ข้าง และท ามือทั้งคู่เป็นรูปตัว “C” 

ล าดับแรกค่อย ๆ ปิดนิ้วมือลงไปที่นิ้วหัวแม่มือท าให้เป็นรูปตัว “O” เคลื่อนนิ้วมือ
อย่างช้า ๆ โดยเริ่มจากนิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง และนิ้วก้อย ท าซ้ าในลักษณะนี้ช้า ๆ 5 ครั้งเพ่ือให้แน่ใจ
ว่านิ้วทั้ง 4 นิ้วและนิ้วหัวแม่มือมีความสัมพันธ์กัน โดยสังเกตว่าทุกนิ้วมือคงคงอยู่ในลักษณะโค้งเป็น
รูปตัว “C” 

การออกก าลังกายเหล่านี้เป็นการพัฒนาการเคลื่อนไหวที่ดีส าหรับนิ้ วมือ โปรด
สังเกตว่านิ้วมือจะโค้งตลอดท้ังขณะขึ้นและลง และการเคลื่อนไหวของนิ้วมือจะมาจากข้อมือเสมอและ
ในขณะที่เล่นการเคลื่อนไหวนิ้วมือเหล่านี้ ให้แน่ใจว่าฝ่ามืออยู่ในต าแหน่งเดิมตลอดการเคลื่อนไหว
ของนิ้วมือทั้งข้ึนและลง 

 

                                           
20 Guy, Larry, Hand and Finger Development of Clarinetist, 2nd ed. 

(Rivernote Press 2007), 13-19.   
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ภาพที่ 1 ลักษณะของข้อมือข้างซ้ายและข้างขวา 

 

 
 

ภาพที่ 2 ลักษณะด้านหน้าของข้อมือและนิ้วมือทั้งข้างซ้ายและข้างขวาขณะปิดรูและคีย์กด 
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ภาพที่ 3 ลักษณะด้านข้างของข้อมือและนิ้วมือทั้งข้างซ้ายและข้างขวาขณะปิดรูและคีย์กด 

 
 

 
ภาพที่ 4 ลักษณะของข้อมือและนิ้วมือทั้งข้างซ้ายและข้างขวาขณะปิดรูและคีย์กด 
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1.2.1 วิธีการวางมือและการกดนิ้ว 
ยศ วณีสอน ได้กล่าวเรื่องการวางมือและการวางนิ้วไว้ในงานวิจัยเรื่อง 

การศึกษาปัญหา การแก้ปัญหา และการพัฒนาทักษะการใช้นิ้วของคลาริเน็ต ของอัครพล เดชวัช
รนนท์ ว่าปัญหาของผู้เล่นส่วนใหญ่คือความสั้นยาวของนิ้วไม่เท่ากัน คนที่มีนิ้วยาวมักจะมีปัญหาใน
การวางมือให้เป็นลักษณะโค้งเหมือนตัว “C” เนื่องจากนิ้วที่ยาวเกินไป เวลากดในลักษณะโค้งเช่นนี้
จะท าให้มีแรงกดเยอะที่สุด และต้องระวังในเรื่องของนิ้วโป้งขวาเป็นนิ้วที่ต้องรับน้ าหนักทั้งหมดของ
คลาริเน็ต การซ้อมเป็นระยะเวลานานควรระวังอาการบาดเจ็บของนิ้วโป้งที่จะตามมา  การวาง
ต าแหน่งของนิ้วโป้งขวาควรจะวางในระยะที่เหมาะสมไม่ไห้นิ้วเลยรูปิดและคีย์กด เรื่องของมือและนิ้ว
ที่โค้งเป็นรูปตัว “C” อาจฝึกได้ดังนี้ คือ การจับลูกเบสบอลหรือลูกเทนนิส ปล่อยแขนลงข้างล าตัว
อย่างอิสระและค่อย ๆ ยกขึ้นให้เป็นธรรมชาติ การวางมือลักษณะนี้เป็นรูปแบบที่ผ่อนคลายเป็น
ธรรมชาติมากที่สุดเพื่อลดอาการเกร็งและบาดเจ็บอีกทั้งยังซ้อมได้เป็นระยะเวลานานขึ้น21 

ชูวิทย์ ยุระยง ได้ให้แนวทางในการกดนิ้ วว่า ในการกดฝึกการกดนิ้วผู้ฝึก
สามารถท าได้โดยเริ่มแรกนั้นหากลองสังเกต ลักษณะของมือที่เป็นธรรมชาติโดยทั่วไปเวลาที่เราปล่อย
มือตามสบายข้าง ๆ ตัว มือและนิ้วของเรานั้นจะสังเกตได้ว่ามีลักษณะธรรมชาติคือเป็นเส้นโค้ง ซึ่งการ
ที่ปล่อยตามธรรมชาติและไม่เกร็งจนเกินไปเช่นนี้จะเป็นลักษณะส าคัญที่เหมาะสมกับการเป่าคลาริ
เน็ต การใช้นิ้วเปิดปิดรูเป็นสิ่งส าคัญในการท าให้คุณภาพของเสียงที่ออกมานั้นดีหรือไม่ดี เพราะหาก
ว่าผู้ฝึกปิดนิ้วที่รูไม่สนิทเสียงที่ออกมาก็จะมีลักษณะทึบและเป่าออกยาก  ในการฝึกการกดนิ้วผู้ฝึก
สามารถท าได้โดยการฝึกการกดจากการมองกระจกบ่อย ๆ โดยในขณะที่ฝึกนั้นให้ผู้ฝึกสังเกตเกี่ยวกับ
ความถูกต้องของการกดนิ้วลงบนคีย์กดและสังเกตดูว่านิ้วมีการเคลื่อนที่อย่างไร  การผ่อนคลายในการ
เล่นนั้นไม่ได้ท าได้อย่างทันทีทันใด แต่ผู้ฝึกนั้นจะต้องมีสติ มีสมาธิและความพยายามในการเล่นและ
ฝึกฝน ถึงจะประสบความส าเร็จ ดังนั้นให้แน่ใจว่าในการฝึกทุกครั้งผู้ฝึกเกิดความผ่อนคลายในส่วนของ
แขน หัวไหล่ ตลอดไปจนถึงมือและนิ้วมือ22 

                                           
21 อัครพล เดชวัชรนนท์, “การศึกษาปัญหา การแก้ปัญหา และการพัฒนาทักษะการใช้

นิ้วของคลาริเน็ต: กรณีศึกษาผลงาน Introduction Theme and Variation for Clarinet and 
Piano ประพันธ์โดย Giacomo Rossini” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาสังคีตวิจัยและ
พัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555), 35-36. 

22 สัมภาษณ์ ชูวิทย์ ยุระยง, อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
21 สิงหาคม 2556.   
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วรวุฒิ ค าชวนชื่น ให้ค าแนะน าว่าควรวางมือให้เป็นธรรมชาติที่ถนัดเนื่องจาก 
วรวุฒิ มีนิ้วที่ยาวจึงไม่สามารถวางมือให้เป็นตัว “C” ได้ ลักษณะของการวางมือของวรวุฒิจะเป็น
ลักษณะตัว “C” ที่แบน ฉะนั้นในการสอนจึงไม่จ าเป็นจะต้องวางมือให้เป็นตัว “C” แต่ควรจะผ่อน
คลายแขนทั้งสองข้างที่สุดเพ่ือไม่ให้มีความรู้สึกเกร็งในขณะที่เล่น23  

อัครพล เดชวัชรนนท์ ได้ให้ค าแนะน าในการวางมือและกดนิ้วว่า   แนวทาง
วิธีการวางมือและกดนิ้วรูปแบบของการวางมือที่ผมเห็นด้วยว่าผ่อนคลายและเหมาะสมที่สุด คือ การ
วางรูปมือโค้งเป็นธรรมชาติเหมือนเวลาเราปล่อยแขนสบายข้างล าตัว  แน่นอนว่าการวางมือและการ
กดนิ้วต้องผ่อนคลายไม่เกร็ง แต่จะผ่อนคลายเกินไปก็ไม่ดี เพราะนิ้วจะกะน้ าหนักไม่ได้สม่ าเสมอและ
อาจกดคลาดเคลื่อนจากต าแหน่งเดิม ท าให้เล่นพลาดได้ เพราะฉะนั้นเราควรจะผ่อนคลายในต าแหน่ง
ที่พอเหมาะพอดี การเคลื่อนนิ้วที่เหมาะสมควรใช้กล้ามเนื้อที่อยู่ใต้ข้อนิ้วแรกล่างสุด ในการเคลื่อน 
เรียกว่า นัคเคิล สังเกตความรู้สึก จากการลอง ก ามือจะใช้กล้ามเนื้อส่วนเดียวกัน น้ าหนักของการกด
นิ้วนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละคนที่จะให้เวลาในการฝึก สังเกต ท าซ้ าจนเคยชินเพ่ือให้จ าความรู้สึกและ
ต าแหน่ง (Position) ของการกดนิ้วได้24 

จากการศึกษาข้อมูล ต าราและค าแนะน านักคลาริเน็ตทั้ง 4 ท่าน สามารถสรุป
การกดนิ้วที่ถูกต้องต้องและวิธีการกดนิ้วที่สมควรท าได้ ดังนี้ 

1. ควรปล่อยให้การเคลื่อนไหวของร่างกายมีความเป็นธรรมชาติ 
2. ควรให้ลักษณะของนิ้วมือทั้งสองข้างอยู่ในรูปแบบคล้ายตัว “C” 
3. การเคลื่อนไหวนิ้วมือขึ้นและลง (เปิดและปิดคีย์กด) ในขณะเล่นควรจะ

ยังคงลักษณะเส้นโค้งของตัว “C” และไม่ควรกดนิ้วแรงจนเกินไปเพราะจะการกดนิ้วแรงจะท าให้
อาการเกร็งของนิ้วเกิดขึ้นได้ ควรกดในแรงพอเหมาะที่ท าให้คีย์กดปิดสนิท 

4. หากเกิดอาการเมื่อยล้าของนิ้วในขณะซ้อมหรือเล่น ควรหยุดพักเพ่ือระวัง
การบาดเจ็บของนิ้วที่อาจเกิดขึ้นได้ 

1.2.2 เทคนิคการเคลื่อนนิ้วเปิดและปิดคีย์ได้รวดเร็ว 
แนวคิดในการฝึกนิ้วให้เคลื่อนไหวได้มีประสิทธิภาพดังนี้  

                                           
23 สัมภาษณ์ วรวุฒิ ค าชวนชื่น, หัวหน้ากลุ่มคลาริเน็ตแห่งวงดุริยางค์ไทยแลนด์ฟิลฮาร์

โมนิค, 18 กันยายน 2556. 
24 สัมภาษณ์ อัครพล เดชวัชรนนท์, อาจารย์ประจ าคณะดนตรีและการแสดง 

มหาวิทยาลัยบูรพา, 22 สิหาคม 2556. 
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1. ซ้อมกลุ่มจังหวะโน้ต (Pattern) ที่ไม่มีวามซับซ้อนมาก เช่น  ไล่บันไดเสียง
เมเจอร์ ขึ้นและลงเป็นโน้ตเขบ็ตสองชั้น เพ่ือท าให้นิ้วสามารถจดจ าได้ การซ้อมควรซ้อมเฉพาะนิ้วที่มี
ปัญหากล่าวคือ บางนิ้วอาจจะเปิดหรือปิดเร็วไปและบางนิ้วอาจจะเปิดหรือปิดช้าไป การซ้อมควรซ้อม
ซ้ า ๆ แบ่งเป็นซ้อมช้า 5 ครั้ง และการซ้อมเร็ว 1 ครั้งเพ่ือให้กล้ามเนื้อได้จดจ า 

2. ซ้อมกลุ่มโน้ต (Group Note) ควรซ้อมเป็นกลุ่มเลขคี่ เช่น 5 พยางค์ 7 
พยางค์ ควบคู่ไปกับกลุ่มโน้ตเลขคู่ เช่น 4 พยางค์ เนื่องจากผู้เล่นคลาริเน็ตส่วนใหญ่จะเคยชินกับการ
เล่นกลุ่มโน้ตที่เป็นเลขคู่ 

3. ควรวางแผนในการซ้อมแต่ละครั้งโดยค านึงถึงนิ้วที่มีปัญหาเช่น บางนิ้วอาจ
เปิดหรือปิดคีย์กดเร็วไป หรือบางนิ้วอาจเปิดหรือปิดคีย์ช้าไป การสังเกตตัวเองและวิเคราะห์ปัญหาจะ
เป็นการซ้อมที่ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด การซ้อมช้านั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่ควรจะต้องซ้อมเร็วด้วยเช่นกัน 
เช่นซ้อมช้า 9 ครั้ง ซ้อมเร็ว 1 ครั้งเพ่ือเป็นการฝึกนิ้วให้เกิดการเคยชินและเกิดความคล่องตัว25 

วิธีการฝึกการกดนิ้วนั้นมีวิธีการที่สามารถฝึกได้ง่าย ๆ ดังนี้ 
1. วางฝ่ามือให้แบนราบและคว่ าลงบนพ้ืนโต๊ะ แต่ให้นิ้วมือลักษณะงอเป็นเส้น

โค้ง    พอสมควรจากนั้นให้ลองแตะผิวหน้าของโต๊ะโดยการใช้เพียงปลายนิ้วมือเท่านั้น 
2. จากนั้นให้รักษาลักษณะของนิ้วมือที่ยังเป็นเส้นโค้งเอาไว้ และยกมือขึ้น

ออกจากโต๊ะและวางกลับลงบนคลาริเน็ต  
อย่างไรก็ตามในการกดนิ้วในการเล่นให้ดีใช่จะอาศัยเพียงแค่การผ่อนคลาย

เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ทุกนิ้วก็ต้องอาศัยแรงในการกดเปิดและปิดคีย์กดต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน แต่ทั้งนี้
ที่ต้องมีการท าให้ผ่อนคลายในเวลาเล่นก็เพ่ือว่า เมื่อเวลาที่ผู้ฝึกเจอโน้ตที่เร็วหรือต้องกดและสลับ
ต าแหน่งนิ้วด้วยความเร็วและอยู่เป็นประจ า ถ้าผู้ฝึกผ่อนคลายก็สามารถจะท าให้การเปลี่ยนนิ้วและ
การกดนิ้วมีความเร็วมากยิ่งข้ึนซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีในด้านเทคนิคของการเป่าและการเล่นเครื่องดนตรี 

นอกจากนี้นิ้วทุกนิ้วนั้นจะต้องมีการขยับยกขึ้นลงเพ่ือเปิดและปิดคีย์ กด
ตลอดเวลาในขณะที่เล่น  ดังนั้นน้ าหนักในการกดของนิ้วแต่ละนิ้วนั้นจ าเป็นจะต้องมีความเหมาะสม
ต่อการกดคียก์ดในแต่ละครั้งด้วยเช่นเดียวกัน26  

                                           
25 สัมภาษณ์ ยศ วณีสอน, อาจารย์ประจ าคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,  

6 ตุลาคม 2556. 
26 สัมภาษณ์ ชูวิทย์ ยุระยง, อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

21 สิงหาคม 2556.   
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ผู้วิจัยสรุปจากการสัมภาษณ์ได้ว่าในการฝึกซ้อมแต่ละครั้งผู้เล่นควรจะมีการ
วางแผนการซ้อมให้เหมาะสมต่อเรื่องหรือเทคนิคที่จะฝึกหัด โดยอาศัยการวางมือขั้นพ้ืนฐานที่ถูกต้อง 
การซ้อมกลุ่มจังหวะโน้ต การซ้อมกลุ่มโน้ต วิเคราะห์ถึงปัญหาของการซ้อมที่เป็นอุปสรรคและแก้ไข
ทุกครั้งในขณะที่มีการฝึกซ้อม 

 
2. เพลง A Midsummer Night’s Dream โดย Felix Mendelssohn 

เฟลิกซ์ เมนเดลโซน (Felix Mendelssohn) ผู้อ านวยเพลงและผู้ประพันธ์เพลงชาว
เยอรมัน เกิดในปี ค.ศ.1809 และเสียชีวิตในปี ค.ศ.1847 เมนเดลโซนเกิดมาในตระกูลค่อนข้างมีอัน
จะกิน ตลอดชีวิตของเมนเดลโซนได้รับการยกย่องเสมอจากประชาชนในการเป็นนักดนตรี แนวการ
ประพันธ์เพลงของเมนเดลโซนยังคงยึดรูปแบบของสมัยคลาสสิก โดยผสมผสานกับความรู้สึกจาก
ตัวตนของเขาเองในแบบสมัยโรแมนติก27 ผลงานที่มีช่อเสียงที่รู้จักดี ได้แก่ ซิมโฟนีทั้ง 5 บท บทที่มี
ชื่อเสียงเป็นที่รู้จักคือ หมายเลย 3 Scottish หมายเลข 4 Italian และหมายเลข 5 The 
Reformation ผลงานด้านคอนแชร์โตที่โด่งดังชิ้นหนึ่งของโลกคือ ไวโอลิน คอนแชร์โต ในบันไดเสียง 
อี ไมเนอร์ รวมไปถึงคนตรีเชมเบอร์อีกเป็นจ านวนมาก    

 บทเพลง A Midsummer Night’s Dream ซึ่งเมนเดลโซนได้ประพันธ์ไว้เมื่อมีอายุ
ได้ 17 ปี เป็นบทเพลงที่เป็นต้นแบบหรือมาตรฐานของบทเพลงโอเวอร์เชอร์เพลงอ่ืน ๆ ซึ่งต่อมาได้
ประพันธ์เพ่ิมเติมจนกลายเป็นดนตรีบรรยายเรื่องราวที่สมบูรณ์ มีท่อนที่คุ้นหูแลได้รับความนิยมมาก
หลายท่อน ไม่ว่าจะเป็นท่อน Wedding March ที่ถูกนามาบรรเลงในพิธีแต่งงานทั่วโลก บทเพลงโอ
เวอร์เชอร์เรื่อง A Midsummer Night’s Dream ซึ่งเมนเดลโซนได้ประพันธ์เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 26 
สิงหาคม ปี ค.ศ. 1826 เมื่อเขามีอายุได้เพียง 17 ปี โดยประพันธ์สาหรับ 2 ฟลูต  2 โอโบ 2 คลาริเน็ต 
2 บาสซูน 2 ฮอร์น  3 ทรัมเป็ต  3 ทรอมโบน โอฟิไคลด์ กลองทิมพานี ไทรแองเกิล และเครื่องสาย 
โดยมีนักร้องน าหญิง และคอรัส28 

 จากงานวิจัยของ ธีโอดอร์  (Theodore A. Schoen) ได้ท างานวิจัยเรื่อง A 
Comparison of Performance Practice of Selected Clarinet Passages in Orchestral 
Auditions and Orchestral Performances ศึกษาเกี่ยวกับการเลือกเพลงเพ่ือใช้ส าหรับการแสดง

                                           
27 ณรุทธ์ สุทธจิตต์, สังคีตนิยม ความซาบซึ้งในดนตรีตะวันตก. (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555), 261.  
28 เรื่องเดียวกัน, 261. 
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หรือการสอบคัดเลือกเข้าวงออร์เคสตราโดยการเลือกสัมภาษณ์นักคลาริเน็ตที่มีชื่อเสียงและเป็น
สมาชิกวงออร์เคสตราอาชีพในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่านักคลาริเน็ตผู้มีประสบการณ์ชื่อดังของ
โลก อาทิเช่น แลรี่ โคมส์ ( Larry Combs) เบิร์ต ฮารา (Burt Hara) ลอร่า อาร์เดน (Laura Ardan) 
เท็ด คาล์คารา (Tad Calcara) ริคาร์โด โมราเลส (Ricardo Morales) และไมเคิล รัซสิเนค (Michael 
Rusinek) ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลง A Midsummer Night’s Dream โดย Felix 
Mendelssohn สรุปเป็น 4 ประเด็นได้ว่า 1. ควรจะเล่นที่จังหวะตัวด าประจุดอยู่ระหว่าง 84-94 
เท่านั้น แต่จังหวะที่เหมาะที่สุดคือตัวด าประจุดเท่ากับ 88 โดยสามารถเล่นให้ช้าลงหรือเร็วขึ้นได้ ตาม
ความต้องการของผู้อ านวยเพลง 2. ลิ้น (Reed) จะต้องตอบสนองการเล่นได้เป็นอย่างดี 3. การตัดลิ้น
ควรจะสังเกตการตัดลิ้นของฟลูต เนื่องจากฟลูตมีการตัดลิ้นในลักษณะที่เบา ซึ่งจะท าให้การเล่นง่าย
ขึ้นและฟังสบายมากข้ึน 4.  การเล่นระดับเสียงที่เบา (Piano) ควรจะต้องเล่นให้ฟังดูง่ายและกระชับ29 

 
3. นิยามของค าว่า “แบบฝึกหัด” 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2525 (2525. 2526 : 483) ได้ให้ความหมายของ
แบบฝึกไว้ว่า แบบฝึกหมายถึง แบบตัวอย่าง ปัญหา หรือค าสั่ง ที่ตั้งข้ึนเพื่อให้ผู้เรียนฝึกตอบ  

สุนันทา  สุนทรประเสริฐ 2543 : 2 กล่าวว่า เมื่อครูได้สอนเนื้อหา แนวคิด หรือหลักการ
เรื่องใดเรื่องหนึ่งให้กับผู้เรียน และผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นแล้ว ขั้นต่อไปครูจ าเป็นต้อง
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน เพ่ือให้เกิดความช านาญ คล่องแคล่ว ถูกต้องแม่นย า  และรวดเร็ว หรือ
ที่เรียกว่าฝึกฝนเพื่อให้เกิดทักษะ  

ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2543 : 190) กล่าวว่า แบบฝึกหัด  
เป็นสื่อการเรียนประเภทหนึ่งส าหรับให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจและทักษะ
เพ่ิมข้ึน ส่วนใหญ่หนังสือเรียนจะมีแบบฝึกหัดอยู่ท้ายบทเรียน แบบฝึกหัดส่วนใหญ่จะจัดท าในรูปของ
แบบฝึกหัด หรือชุดฝึกซึ่งผู้เรียนจะฝึกหัดเรียนด้วยตนเอง และจัดท าเป็นชุดเน้นพัฒนา หรือเสริม
ทักษะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

สุนันทา  สุนทรประเสริฐ (2543 : 2) กล่าวว่า ความส าคัญของแบบฝึก หรือแบบฝึกหัด 
พอสรุปได้ว่า  แบบฝึกหรือแบบฝึกหัด คือสื่อการเรียนการสอนชนิดหนึ่ง ที่ใช้ฝึกทักษะให้กับผู้ เรียน 

                                           
30 Theodore  A. Schoen, “A Comparison of Performance Practice of 

Selected Clarinet Passages in Orchestral Auditions and Orchestral Performances” 
(D.M.A The Florida State University School of Music, 2004), 25-27. 
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หลังจากเรียนจบเนื้อหาในช่วงหนึ่ง ๆ เพื่อฝึกฝนให้เกิดความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งเกิดความช านาญใน
เรื่องนั้น ๆ อย่างกว้างขวางมากขึ้น 

ชัยยงค์  พรหมวงศ์ (2537:  490) กล่าวถึงความหมายของแบบฝึกปฏิบัติ สรุปได้ว่า  
แบบฝึกปฏิบัติ  หมายถึง สิ่งที่ผู้เรียนต้องใช้ควบคู่ไปกับการเรียน มีลักษณะเป็นแบบฝึกที่ครอบคลุม
กิจกรรมที่ผู้เรียนพึงกระท าจะแยกเป็นแต่ละหน่วย  หรือรวมเป็นเล่มก็ได้ 

สราวดี  เพ็งศรีโคตร (2539 : 16) กล่าวถึงความหมายของแบบฝึกไว้ว่า แบบฝึก  
หมายถึง  สิ่งที่สร้างขึ้นเพ่ือเสริมสร้างทักษะให้แก่ผู้เรียน  มีลักษณะเป็นแบบฝึกหัด  ให้ผู้เรียนได้
กระท ากิจกรรมโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้ดีขึ้น 

ศศิธร  สุทธิแพทย์ อ้างถึง ปรีชา ช้างขวัญยืน และคณะ (2539 :16) กล่าวถึงความหมาย
ของแบบฝึกปฏิบัติ  สรุปได้ว่า  แบบฝึกปฏิบัติ  คือ  หนังสือที่ผู้เรียนใช้ควบคู่ไปกับต าราเรียน  หรือ
อาจจะใช้เป็นคู่มือส าหรับการศึกษาควบคู่ไปกับสื่ออ่ืน ๆ  ที่ท าหน้าที่แทนครูหรือต ารา  

จากที่กล่าวมาข้างต้นพอสรุปได้ว่า แบบฝึก หมายถึง  สื่อการสอนชนิดหนึ่งที่สร้างขึ้น
เพ่ือเป็นแนวทางในการฝึกทักษะให้แก่ผู้เรียน จะมีแบบฝึกหัดเป็นกิจกรรมให้ผู้เรี ยนได้ฝึกฝนและ
กิจกรรมควรมีรูปแบบที่หลากหลาย 

ดังนั้นแบบฝึกหัดจึงมีความส าคัญต่อผู้เรียนเป็นอย่างมากในการช่วยเสริมสร้างทักษะ
ให้กับผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจได้รวดเร็วขึ้น  ชัดเจนขึ้น  กว้างขวางข้ึน ท าให้การสอนของครู
และการเรียนของผู้เรียนประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 อัครพล เดชวัชรนนท์ (2555) ได้ท างานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาปัญหา การแก้ปัญหาการ
ใช้นิ้ว ของคลาริเน็ต: กรณีศึกษาผลงาน Introduction Theme and Variation for Clarinet and 
Piano ประพันธ์ โดย Giacomo Rossini โดยใช้การเก็บข้อมูลจากเอกสาร ต ารา แบบฝึกหัด สื่อ         
ต่าง ๆ รวมไปถึงข้อมูลทางการแพทย์ และเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  

มงคล ภิรมย์ครุฑ (2555) ได้ท างานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝึกหัดคลาริเน็ตเพ่ือ
บรรเลง เพลงไทย: กรณีศึกษาเพลงเดี่ยวพญาโศก โดย สังเคราะห์เพลงเดี่ยวพญาโศก ส าหรับคลาริ
เน็ต และ จัดท าแบบฝึกหัดที่สามารถพัฒนาทักษะในการบรรเลงคลาริเน็ต โดยใช้การเก็บข้อมูลจาก
เอกสาร ต ารา แบบฝึกหัด สื่อต่าง ๆ ผลการวิจัยพบว่าการพัฒนาแบบฝึกหัด โดยการจัดล าดับขั้นจาก
ง่ายไปหายาก และใส่เทคนิคการบรรเลงแบบไทยลงไปด้วย 

ชนะศักดิ์ วงศ์วีระวินิจ (2556) ได้ท างานวิจัยเกี่ยวกับการสร้างแบบฝึกหัดการบรรเลง
แบบดับเบิ้ลทังกิงส าหรับกรณีศึกษา: เพลง Midsummer Night’s Dream ท่อน Scherzo โดย  
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Felix Mendelssohn ผลการวิจัยได้แบบฝึกหัดส าหรับการซ้อมดับเบิ้ลทังกิงส าหรับฟลูต
ที่ได้รับการยอมรับ 

Theodore A. Schoen (2004) ได้ท างานวิจัยเรื่อง A Comparison of Performance 
Practice of Selected Clarinet Passages in Orchestral Auditions and Orchestral 
Performances ศึกษาเกี่ยวกับการเลือกเพลงเพ่ือใช้ส าหรับการแสดงหรือการสอบคัดเลือกเข้าวง  
ออร์เคสตราโดยการเลือกสัมภาษณ์นักคลาริเน็ตที่มีชื่อเสียงและเป็นสมาชิกวงอาชีพในประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

Danielle N. Woolery (2011) ได้ท างานวิจัยเรื่อง Correcting Technical 
Deficiencies in High School Clarinet Sections: A Resource for Band Directors ศึกษา
เกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนการเล่นที่ถูกต้องของคลาริเน็ตในโรงเรียนมัธยมกรณีศึกษาการสัมภาษณ์
ผู้ควบคุมวง 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การศึกษาและด าเนินการวิจัยเรื่องการสร้างแบบฝึกหัดการแก้ปัญหาการกดนิ้วและการ

ตัดลิ้นที่ไม่สัมพันธ์กันส าหรับการซ้อมเพลง A Midsummer Night’s Dream ท่อน Scherzo โดย 
Felix Mendelssohn ผู้วิจัยได้ศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้เอกสาร ต ารา แนวคิด ทฤษฎี แนว
ปฏิบัติ งานวิจัยและการสัมภาษณ์ เพ่ือน ามาสร้างองค์ความรู้ใหม่และสร้างแบบฝึกหัด รูปแบบ
งานวิจัยเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) น าเสนอข้อมูลแบบพรรณนา 
(Descriptive approach) โดยผู้วิจัยมีวิธีการด าเนินวิจัยดังนี้ 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มตัวอย่างเพ่ือเก็บข้อมูลเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
กลุ่มท่ี 1 ผู้เชี่ยวชาญ เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอนคลาริเน็ตในระดับอุดมศึกษา และ

มีองค์ความรู้ที่เก่ียวกับการท างานวิจัย จ านวน 3 ท่าน ตามเกณฑ์พิจารณาที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ดังนี้  
1. เป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ และสอนคลาริเน็ตระดับปริญญาตรีขึ้นไปไม่ต่ ากว่า 5 ปี  
2. มีวุฒิทางด้านการศึกษาดนตรีไม่ต่ ากว่าปริญญาโทข้ึนไป  
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญที่ผู้วิจัยได้เลือกสัมภาษณ์มีดังนี้ 

1. อาจารย์ ดร.ยศ วณีสอน อาจารย์ประจ าคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร หัวหน้ากลุ่มคลาริเน็ต วงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพมหานคร 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูวิทย์ ยุระยง  อาจารย์ประจ าภาควิชาศิลปะ ดนตรีและ
นาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

3. อาจารย์อัครพล เดชวัชระนนท์ อาจารย์ประจ าคณะดนตรีและการแสดง 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี เอกคลาริเน็ต  จาก
สถาบันอุดมศึกษา รวม 4 คน ตามเกณฑ์พิจารณาที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ 

1. เป็นนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีเอกคลาริเน็ต 
2. มีประการณ์การเล่นคลาริเน็ตไม่ต่ ากว่า 5 ปีขึน้ไป
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3. มีประสบการณ์ร่วมแสดงกับวงออร์เคสตรา 
 

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
ผู้วิจัยได้แบ่งเครื่องมือวิจัยออกเป็น 3 ส่วนได้แก ่
1. แบบสัมภาษณ์ ใช้สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือเก็บข้อมูลทางด้านการสอนและเทคนิค

ต่าง ๆ ในการเล่นคลาริเน็ต โดยเป็นค าถามปลายเปิด มีหัวข้อของค าถามดังนี้ 
1.1 หลักและวิธีการตัดลิ้น 
1.2 การตัดลิ้นแบบซตัคคาโต 
1.3 การกดนิ้ว 
1.4 วิธีการวางมือและการกดนิ้ว 
1.5 เทคนิคการเคลื่อนนิ้วเปิดและปิดคีย์กดได้เร็ว 

2. แบบฝึกหัด สร้างมาจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปข้อมูลจากต ารา เอกสารที่
เกี่ยวข้องและจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน น ามาสร้างแบบฝึกหัด 

3. แบบประเมิน เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพ่ือศึกษากลุ่มตัวอย่าง และศึกษา
พัฒนาการของกลุ่มอย่างจากการทดลองใช้แบบฝึกหัด โดยแบ่งการประเมินเป็นรายบุคคล  ทั้งก่อน
การทดลองและหลังการทดลอง โดยเกณฑ์การให้คะแนนมี 5 ระดับคือ  

1. ควรปรับปรุง 
2. พอใช้ 
3. ปานกลาง  
4. ดี 
5. ดีมาก 
โดยผู้วิจัยประเมินจากความสามารถของกลุ่มตัวอย่างดังรายละเอียดต่อไปนี้  
1. การวางรูปปาก 
2. การตัดลิ้นแบบซตัคคาโต 
3. การกดนิ้ว 
4. ความคล่องตัวของการกดนิ้ว 
5. ความสัมพันธ์กันของการตัดลิ้นและการกดนิ้ว 
6. การเล่นเพลง A Midsummer Night’s Dream ท่อน Scherzo โดย Felix 

Mendelssohn 
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7. ข้อเสนอแนะ คือการเพ่ิมเติมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา การแก้ปัญหา และการ
พัฒนาว่ามีจุดใดต้องแก้ไขเป็นพิเศษหรือความเห็นอ่ืน ๆ  

 
การรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัย หนังสือ ต ารา เอกสารทางวิชาการ และบทความ

จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  
2. จากการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอนคลาริเน็ต 
3. จากการศึกษาและเก็บข้อมูลจากแบบประเมินของกลุ่มตัวอย่าง 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
มี 3 ลักษณะ คือ  
1. วิเคราะห์ สังเคราะห ์และสรุปข้อมูลจากต ารา เอกสาร ที่เกี่ยวข้องจากงานวิจัย โดย

ยึดเรื่องท่ีจะสอดคล้องกับปัญหา การแก้ปัญหา การกดนิ้วและการตัดลิ้นที่ไม่สัมพันธ์กัน  
2. วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปข้อมูลแนวทางการสอนจากการสัมภาษณ์คณาจารย์ 

ผู้เชี่ยวชาญ ถึงข้อมูลความรู้ ความคิดเห็นที่ผู้วิจัยมีต่อปัญหา การกดนิ้วและการตัดลิ้นที่ไม่สัมพันธ์กัน 
3. วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปข้อมูลจากการทดลองใช้แบบฝึกหัดของกลุ่มตัวอย่าง

ทดลอง โดยจ าแนกเป็นรายบุคคล 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
จากการสังเกตพฤติกรรมการเล่นคลาริเน็ตเบื้องต้นของกลุ่มประชากรตัวอย่างรวมไปถึง

การจัดท าแบบฝึกหัดเกี่ยวกับ การสร้างแบบฝึกหัดในการแก้ไขปัญหาการตัดลิ้นและการกดนิ้วที่ไม่
สัมพันธ์กันของการเล่นคลาริเน็ต กรณีศึกษา: เพลง A Midsummer Night’s Dream ท่อน Scherzo
โดย Felix Mendelssohn สามารถน าเอามาวิเคราะห์ข้อมูลได้เป็น 3 ตอนดังนี้ 

ตอนที่ 1 แบบตัวอย่างแบบฝึกหัด 
ตอนที่ 2 ผลการสังเกตก่อนและหลังการทดลองใช้แบบฝึกหัด 
ตอนที่ 3 ข้อมูลที่ได้จากการตอบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง 
  

ตอนที่ 1 แบบตัวอย่างแบบฝึกหัด 
รูปแบบของแบบฝึกหัดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนั้นเป็นรูปแบบของแบบฝึกหัดที่ช่วยในการพัฒนา

แนวความคิดให้แก่ผู้เล่น กล่าวคือ การกดนิ้วและการตัดลิ้นในอัตราจังหวะที่เร็ว ผู้เล่นส่วนใหญ่มักจะ
เกิดปัญหาการกดนิ้วและการตัดลิ้นที่ไม่สัมพันธ์กัน เพราะส่วนใหญ่ผู้เล่นจะคิดว่าสาเหตุเกิดจากอัตรา
จังหวะที่เร็วเกินไป แต่โดยแท้จริงแล้วปัญหาเกิดจากการตัดลิ้นที่เร็วกว่าการกดนิ้ว ดังนั้นแบบฝึกหัดที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นจึงมุ่งเน้นให้ผู้เล่น ได้ซ้อมกับเครื่องหมายหลายรูปแบบที่แตกต่างกัน  โดยผู้วิจัยได้น า
แนวคิดมาจากแบบฝึกหัด Foundation Studies โดย คาร์ล เบอร์มานน์ (Carl Baermann), Op.63 
แก้ไขโดย เดวิด ไฮท์ (David Hite) แบบฝึกหัดดังกล่าวได้เน้นให้ผู้ฝึกซ้อมเล่นโน้ตใน Articulation ที่
หลากหลายเพื่อให้ผู้ฝึกซ้อมได้ยินคุณภาพของโน้ตทุกตัวในขณะซ้อม 
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ภาพที่ 5 แบบฝึกหัด Foundation Studies ของคาร์ล เบอร์มานน์ Op.63 แก้ไขโดย เดวิด ไฮท์ 
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ภาพที่ 6 การเลือกใช้ Articulation แบบฝึกหัด Foundation Studies ของคาร์ล เบอร์มานน์ Op.63 

แก้ไขโดย เดวิด ไฮท์ 

 

 
ภาพที่ 7 ตัวอย่างเพลง A Midsummer Night’s Dream, third movement (scherzo) Felix 

Mendelssohn, (Orchestral Excerpt) ห้องท่ี 1 - 48 
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แบบฝึกหัดที่ 1 การฝึกตัดลิ้นคู่ 2 ในช่วงเสียง Throat Tone 
จุดประสงค์   
1. เพ่ือให้ผู้เล่น ฝึกการตัดลิ้นในส่วนของกลุ่มโน้ตหลักในช่วงเริ่มต้น Excerpt (ห้องที่ 1–

13 ) ของเพลง A Midsummer Night’s Dream ท่อน Scherzo โดย Felix Mendelssohn และได้
ยินการตัดลิ้นที่คงที่และกลุ่มของจังหวะ (Pattern) ที่ถูกต้อง 

2. เพ่ือให้ผู้เล่น ฝึกการควบคุมนิ้วคู่ 2 ในช่วง Throat Tone (A–G#) และการเปลี่ยน
ช่วงเสียง (Register) เสียง (B–A) ได้ยินเสียงที่ถูกต้องและชัดเจน 

วิธีการซ้อม  
1. ควรเริ่มซ้อมด้วยเครื่องเคาะจังหวะ (Metronome) อัตราจังหวะ 60–90 
2. ในช่วงสัปดาห์ 1-2 ให้ซอ้มตัดลิ้นโดยไม่ใส่เครื่องหมายซตัคคาโต 
3. ในช่วงสัปดาห์ 3-4 ให้ซ้อมตัดลิ้นโดยใส่เครื่องหมายซตัคคาโต 
4. ต้องซ้อมทุกวันและซ้อมแบบฝึกหัดข้อที่ 5 ของหนังสือ 17 Staccato Studies โดย 

Reginald Kell ข้อที่ 5 
5. ควรซ้อมแบบฝึกหัดละไม่เกิน 10นาท ีต่อวัน โดยเพิ่มอัตราจังหวะครั้งละ 3-5 ต่อวัน 
 

 

ภาพที่ 8 แบบฝึกหัดที่ 1.1 
 

 

ภาพที่ 9 แบบฝึกหัดที่ 1.2 
 

 

ภาพที่ 10 แบบฝึกหัดที่ 1.3 
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แบบฝึกหัดที่ 2 การฝึกการตัดลิ้นและการกดนิ้วโดยเปลี่ยน Articulation 
จุดประสงค์  
1. เพ่ือให้ผู้เล่นฝึกการคล่องตัวของการตัดลิ้นและการกดนิ้วใน Articulation ที่แตกต่าง

กันในท านองของเพลง A Midsummer Night’s Dream ท่อน Scherzo โดย Felix Mendelssohn  
วิธีการซ้อม  
1. ในช่วงสัปดาห์ที่ 1 ซ้อมด้วยเครื่องเคาะจังหวะที่อัตราจังหวะ 60-68 เท่านั้นตาม

เครื่องหมายที่ก าหนด 
2. ในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ซ้อมด้วยเครื่องเคาะจังหวะที่อัตราจังหวะ 68-76 เท่านั้นตาม

เครื่องหมายที่ก าหนด 
3. ในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ซ้อมด้วยเครื่องเคาะจังหวะที่อัตราจังหวะ 76-84 เท่านั้นตาม

เครื่องหมายที่ก าหนด 
4. ในช่วงสัปดาห์ที่ 4 ซ้อมด้วยเครื่องเคาะจังหวะที่อัตราจังหวะ 84-90 เท่านั้นตาม

เครื่องหมายที่ก าหนด 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 11 แบบฝึกหัดที่ 2.1 
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ภาพที่ 12 แบบฝึกหัดที่ 2.2 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 13 แบบฝึกหัดที่ 2.3 
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แบบฝึกหัดที่ 3 การฝึกความคล่องตัวการกดนิ้วและการตัดลิ้น  
จุดประสงค์   
1.  เพ่ือให้ผู้เล่นฝึกความคล่องตัวของการกดนิ้วและการตัดลิ้นโดยน าท านองของ 

Excerpt เพลง A Midsummer Night’s Dream ท่อน Scherzo โดย Felix Mendelssohn มา
เชื่อมต่อกันและเล่นโดยใช้เครื่องหมายที่แตกต่างกัน 

วิธีการซ้อม     
1. การฝึกความคล่องตัวของนิ้วโดยเลือกเครื่องหมายตามที่ก าหนดให้ 
2. ฝึกซ้อมด้วยเครื่องเคาะจังหวะที่อัตราจังหวะ 60-90 
3. ฝึกซ้อมแบบฝึกหัดละไม่เกิน 10นาท ีต่อวัน โดยเพิ่มอัตราจังหวะครั้งละ 3-5 ต่อวัน 
4. ต้องฝึกซ้อมทุกวัน 
 
   

 

 

ภาพที่ 14 แบบฝึกหัดที่ 3 
 

 ตอนที่ 2 ผลการสังเกต ก่อนและหลังการทดลองใช้แบบฝึกหัด 
จากการสังเกตพฤติกรรมการการกดนิ้วและการตัดลิ้นทั้งก่อนและหลังการทดลองใช้

แบบฝึกหัดและเล่นเพลง A Midsummer Night’s Dream ท่อน Scherzo โดย Felix 
Mendelssohn ของกลุ่มตัวอย่าง โดยเกณฑ์ระดับการประเมินผลคือ 5 = ดีมาก 4 = ดี  
3 = ปานกลาง 2 = พอใช้ 1 = ควรปรับปรุง 
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กลุ่มตัวอย่างคนที่ 1  
นายพงศ์วิสิษฐ์ สิริวารินทร์ นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 

ตารางที่  1 ผลการประเมินกลุ่มตัวอย่างคนที่ 1 

ก่อนทดลองใช้แบบฝึกหัด 

หัวข้อ อ.ดร. ยศ  
วณีสอน 

ผศ.ชูวิทย์ 
ยุระยง 

อ.อัครพล  
เดชวัชรนนท ์

ผู้วิจัย 
ศิริพงศ์ สมบูรณ์ 

ค่าเฉลี่ย 

1. ลักษณะการวางรูปปาก 4 4 4 4 4 
2. ลักษณะการตัดลิ้นแบบซตัคคาโต 3 3 3 3 3 

3. ลักษณะการกดนิ้ว 3 3 3 3 3 
4. ความคล่องตัวของการกดนิ้ว 4 3 3 3 3.25 

5. ความสัมพันธ์กันของการตัดลิ้นและการ
กดนิ้ว 

3 3 3 3 3 

6. การเล่นเพลง A Midsummer Night’s 
Dream. (Orchestral Excerpt) 

3 3 3 3 3 

หลังทดลองใช้แบบฝึกหัด 

1. ลักษณะการวางรูปปาก 4 4 4 4 4 

2. ลักษณะการตัดลิ้นแบบซตัคคาโต 4 4 5 4 4.25 

3. ลักษณะการกดนิ้ว 4 4 5 4 4.25 
4. ความคล่องตัวของการกดนิ้ว 4 5 5 4 4.5 

5. ความสัมพันธ์กันของการตัดลิ้นและการ
กดนิ้ว 

4 5 4 4 4.25 

6. การเล่นเพลง A Midsummer Night’s 
Dream. (Orchestral Excerpt) 

4 5 4 4 4.25 

 
ข้อสังเกตอ่ืน ๆ 
มีการพัฒนาที่ดีข้ึนในการตัดลิ้นและการกดนิ้ว แต่มีบางช่วงที่กลุ่มตัวอย่างเล่นจังหวะที่

เร็วขึน้ 
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กลุ่มตัวอย่างคนที่ 2 
นายปิยพัทธ์ เมฆรังสิมันต์ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

ตารางที่  2 ผลการประเมินกลุ่มตัวอย่างคนที่ 2 

ก่อนทดลองใช้แบบฝึกหัด 

หัวข้อ อ.ดร. ยศ  
วณีสอน 

ผศ.ชูวิทย์ 
ยุระยง 

อ.อัครพล  
เดชวัชรนนท ์

ผู้วิจัย 
ศิริพงศ์ สมบูรณ์ 

ค่าเฉลี่ย 

1. ลักษณะการวางรูปปาก 3 4 4 4 3.75 
2. ลักษณะการตัดลิ้นแบบซตัคคาโต 3 3 3 3 3 

3. ลักษณะการกดนิ้ว 3 3 3 3 3 
4. ความคล่องตัวของการกดนิ้ว 4 3 3 3 3.25 

5. ความสัมพันธ์กันของการตัดลิ้นและการ
กดนิ้ว 

3 3 3 3 3 

6. การเล่นเพลง A Midsummer Night’s 
Dream. (Orchestral Excerpt) 

3 3 3 3 3 

หลังทดลองใช้แบบฝึกหัด 

1. ลักษณะการวางรูปปาก 4 4 4 4 4 

2. ลักษณะการตัดลิ้นแบบซตัคคาโต 3 4 4 4 3.75 

3. ลักษณะการกดนิ้ว 4 4 4 4 4 
4. ความคล่องตัวของการกดนิ้ว 4 5 4 4 4.25 

5. ความสัมพันธ์กันของการตัดลิ้นและการ
กดนิ้ว 

4 5 4 4 4.25 

6. การเล่นเพลง A Midsummer Night’s 
Dream. (Orchestral Excerpt) 

3 5 4 4 4 

 
ข้อสังเกตอ่ืน ๆ 
มีการพัฒนาที่ดีข้ึนในการตัดลิ้นและการกดนิ้ว แต่ยังตัดลิ้นแบบซตัคคาโตค่อนข้างยาว 
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กลุ่มตัวอย่างคนที่ 3 
นายจิรภัชช์ อินทรารุณ นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

ตารางที่  3 ผลการประเมินกลุ่มตัวอย่างคนที่ 3 

ก่อนทดลองใช้แบบฝึกหัด 

หัวข้อ อ.ดร. ยศ  
วณีสอน 

ผศ.ชูวิทย์ 
ยุระยง 

อ.อัครพล  
เดชวัชรนนท ์

ผู้วิจัย 
ศิริพงศ์ สมบูรณ์ 

ค่าเฉลี่ย 

1. ลักษณะการวางรูปปาก 2 3 3 3 2.75 
2. ลักษณะการตัดลิ้นแบบซตัคคาโต 2 2 2 2 2 

3. ลักษณะการกดนิ้ว 1 2 2 2 1.75 
4. ความคล่องตัวของการกดนิ้ว 1 2 1 2 1.5 

5. ความสัมพันธ์กันของการตัดลิ้นและการ
กดนิ้ว 

1 1 2 2 1.5 

6. การเล่นเพลง A Midsummer Night’s 
Dream. (Orchestral Excerpt) 

2 2 2 2 2 

หลังทดลองใช้แบบฝึกหัด 

1. ลักษณะการวางรูปปาก 3 4 4 4 3.75 

2. ลักษณะการตัดลิ้นแบบซตัคคาโต 3 5 3 3 3.5 

3. ลักษณะการกดนิ้ว 3 4 3 3 3.25 
4. ความคล่องตัวของการกดนิ้ว 3 5 4 4 4 

5. ความสัมพันธ์กันของการตัดลิ้นและการ
กดนิ้ว 

2 5 3 4 3.5 

6. การเล่นเพลง A Midsummer Night’s 
Dream. (Orchestral Excerpt) 

3 5 3 4 3.75 

 
ข้อสังเกตอ่ืน ๆ 
โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างคนที่ 4 มีพัฒนาการที่ดีขึ้นมากท่ีสุด ปัญหาส่วนใหญ่มักจะตัด

ลิ้นเร็วกว่าการกดนิ้วอยู่เสมอ จึงท าให้พลาดได้ง่ายในขณะเล่นเพลง 
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กลุ่มตัวอย่างคนที่ 4 

นางสาวรติมา ปะวะภูชะเก นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

ตารางที่  4  ผลการประเมินกลุ่มตัวอย่างคนที่ 4 

ก่อนทดลองใช้แบบฝึกหัด 

หัวข้อ อ.ดร. ยศ  
วณีสอน 

ผศ.ชูวิทย์ 
ยุระยง 

อ.อัครพล  
เดชวัชรนนท ์

ผู้วิจัย 
ศิริพงศ์ สมบูรณ์ 

ค่าเฉลี่ย 

1. ลักษณะการวางรูปปาก 2 3 3 3 2.75 
2. ลักษณะการตัดลิ้นแบบซตัคคาโต 2 2 3 3 2.5 

3. ลักษณะการกดนิ้ว 3 2 2 3 2.5 
4. ความคล่องตัวของการกดนิ้ว 2 3 2 3 2.5 

5. ความสัมพันธ์กันของการตัดลิ้นและการ
กดนิ้ว 

2 2 2 2 2 

6. การเล่นเพลง A Midsummer Night’s 
Dream. (Orchestral Excerpt) 

2 3 3 3 2.75 

หลังทดลองใช้แบบฝึกหัด 

1. ลักษณะการวางรูปปาก 2 3 3 3 2.75 

2. ลักษณะการตัดลิ้นแบบซตัคคาโต 2 3 3 3 2.75 

3. ลักษณะการกดนิ้ว 3 3 3 3 3 
4. ความคล่องตัวของการกดนิ้ว 3 3 3 3 3 

5. ความสัมพันธ์กันของการตัดลิ้นและการ
กดนิ้ว 

3 3 3 3 3 

6. การเล่นเพลง A Midsummer Night’s 
Dream. (Orchestral Excerpt) 

2 3 3 3 2.75 

 
ข้อสังเกตอ่ืน ๆ 
ภาพรวมมีพัฒนาการที่ดีขึ้น แต่ยังคงตัดลิ้นแบบซตัคคาโตยาวเกินไป ปัญหาเกิดจากการ

โยกตัวมากเกินไปในขณะที่เล่นเพลง 
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จากการสังเกตและประเมินกลุ่มตัวอย่างโดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน และผู้วิจัย พบว่าโดย
ค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 คน มีพัฒนาการที่ดีข้ึนหลังจากการใช้แบบฝึกหัดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นในการเล่น
เพลง A Midsummer Night’s Dream ท่อน Scherzo โดย Felix Mendelssohn 

 
ตอนที่ 3 ข้อมูลที่ได้จากการสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง 

ผู้วิจัยได้สอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างหลังจากที่ได้ทดลองใช้แบบฝึกหัดในการ
แก้ไขปัญหาการตัดลิ้นและการกดนิ้วที่ไม่สัมพันธ์กันของการเล่นคลาริเน็ต กรณีศึกษา : เพลง A 
Midsummer Night’s Dream ท่อน Scherzo โดย Felix Mendelssohn ดังหัวข้อต่อไปนี้ 

1. แบบฝึกหัดนี้มีส่วนช่วยท าให้การตัดลิ้นดีขึ้นหรือไม่อย่างไร 
ความคิดเห็นที่ 1 กล่าวว่า ช่วยท าให้การตัดลิ้นดีขึ้น เพราะผู้วิจัยมีการก าหนด

ความเร็วจังหวะที่เริ่มจากช้า ๆ ก่อน แล้วจึงเพ่ิมความเร็วขึ้นอย่างเป็นระบบว่าในแต่ละสัปดาห์ผู้ฝึก
ควรฝึกท่ีความเร็วเท่าไหร่ และมีการก าหนดเวลาในการซ้อมส าหรับการตัดลิ้นได้อย่างเหมาะสม 

ความคิดเห็นที่ 2 กล่าวว่า ดีขึ้น เพราะผู้วิจัยก าหนดจังหวะที่เริ่มจากช้า ๆ ก่อน แล้ว
จึงเพิ่มความเร็วขึ้นตามล าดับ และมีการก าหนดเวลาในการซ้อมที่ชัดเจน 

ความคิดเห็นที่ 3 กล่าวว่า ดีขึ้น หลังจากใช้แบบฝึกหัดนี้ ท าให้สามารถก าหนดความ
เหมาะสมในการตัดลิ้นได้ และช่วยให้การเป่าลื่นไหล 

ความคิดเห็นที่ 4 กล่าวว่า มีส่วนช่วยเพราะในแบบฝึกเริ่มจากโน้ตที่ใกล้เคียงกันก่อน 
แล้วค่อยเปลี่ยนให้โน้ตหลากหลายมากข้ึน และเนื่องจากโน้ตนั้นเคลื่อนที่อยู่ตลอด ท าให้ช่วยเรื่องการ
ตัดลิ้นขณะเปลี่ยนตัวโน๊ตได้แม่นย าขึ้น 

จากค าถามวิจัยดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่าแบบฝึกหัดนี้มีส่วนช่วยให้กลุ่มตัวอย่างมี
การตัดลิ้นที่ดีขึ้น มีการอธิบายการใช้แบบฝึกหัดและก าหนดรายละเอียดการซ้อมไว้อย่างชัดเจน 

2. แบบฝึกหัดนี้มีส่วนช่วยท าให้การกดนิ้วมีความคล่องตัวขึ้นหรือไม่อย่างไร 
ความคิดเห็นที่ 1 กล่าวว่า ช่วยท าให้การกดนิ้วมีความคล่องตัวมากขึ้น เพราะผู้วิจัย

ได้การก าหนดความเร็วจังหวะที่เริ่มจากช้า ๆ ก่อนแล้วจึงเพ่ิมความเร็วอย่างเป็นระบบว่าในแต่ละ
สัปดาห์ผู้ฝึกควรฝึกท่ีความเร็วเท่าไหร่ และมีการเปลี่ยน Articulation ที่แตกต่างออกไป 

ความคิดเห็นที่ 2 กล่าวว่า นิ้วมีความคล่องตัวมากขึ้น เพราะผู้วิจัยได้การก าหนด
ความเร็วจังหวะที่เริ่มจากช้า ๆ ก่อนแล้วจึงเพิ่มความเร็ว 

ความคิดเห็นที่ 3 กล่าวว่า มีความคล่องตัวขึ้น ผ่อนคลาย และเป็นไปอย่างธรรมชาติ 
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ความคิดเห็นที่ 4 กล่าวว่า  มีส่วนช่วยอย่างมากเพราะทุกครั้งที่มีการไล่โน้ตพร้อมกับ
ตัดลิ้น ส่วนใหญ่มักจะเกิดปัญหาที่ว่า ตัดลิ้นไม่ลงกับที่เป่า ท า เสียงที่ออกมานั้นตะกุกตะกัก แต่
แบบฝึกหัดนี้จะแบ่งเป็นทีละประโยคก่อน แล้วค่อย ๆ กระจายตัวโน๊ตที่ต้องตัดลิ้นให้เพ่ิมมากขึ้น ท า
ให้เพ่ิมความแม่นย าขณะที่ไล่โน้ตพร้อมกับตัดลิ้นไปด้วย 

จากค าถามวิจัยดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่าแบบฝึกหัดนี้มีส่วนช่วยให้กลุ่มตัวอย่างมี
การกดนิ้วที่คล่องตัวมากข้ึน เนื่องจากการฝึกจากช้าไปเร็วและการเปลี่ยน Articulation ยังมีส่วนช่วย
ท าให้การเล่นโน้ต 6 พยางค์มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึนในการซ้อม 

3. แบบฝึกหัดนี้สามารถแก้ไขการกดนิ้วและการตัดลิ้นให้มีความสัมพันธ์กันมากขึ้น
หรือไม่อย่างไร 

ความคิดเห็นที่ 1  กล่าวว่า สามารถแก้ไขปัญหาการกดนิ้วและการตัดลิ้นให้มี
ความสัมพันธ์กันได้ เพราะผู้วิจัยได้มีการวางแผนการซ้อมในแบบฝึกหัดที่ 1 ให้เริ่มจากตัดลิ้นและการ
เปลี่ยนเสียงเพียงแค่ 2 เสียงในแต่ละแบบฝึกหัด และเพ่ิมเปลี่ยนการเสียงในแบบฝึกหัดต่อมา 

ความคิดเห็นที่ 2  กลา่วว่า ผู้วิจัยได้มีการวางแผนการซ้อม มีแบบฝึกหัดและแบบ
แผนที่ชัดเจน ท าให้การซ้อมมีความค่อย ๆ เพ่ิมพัฒนาการเล่นได้ดีขึ้น 

ความคิดเห็นที่ 3  กล่าวว่า สามารถแก้ไขให้การกดนิ้วและการตัดลิ้นสัมพันธ์กันได้ 
เพราะในแบบฝึกหัดจะมี Articulation ต่าง ๆ ที่ค่อย ๆ เปลี่ยนรูปแบบไป แต่การกดนิ้วแบบเดิม ท า
ให้นิ้วกับลิ้นท างานสัมพันธ์กัน 

ความคิดเห็นที่ 4  กล่าวว่า มีความสัมพันธ์กันมากขึ้นเพราะทุกแบบฝึกล้วนเน้นกับ
การที่เริ่มจากช้าไปเร็ว จากโน้ตที่มีเครื่องหมาย Slur ไปโน้ตตัดลิ้นที่ถี่มากขึ้น ท าให้ทุกครั้งได้คิดก่อน
ว่าโน้ตแต่ละตัวเป็นอย่างไร และนิ้วต้องเปลี่ยนตอนไหนถึงจะสัมพันธ์กับลิ้น 

จากค าถามวิจัยดั งกล่ าว  สามารถสรุปได้ว่ าแบบฝึกหัดนี้ ได้มีการก าหนด 
Articulation และการก าหนดจังหวะการซ้อมในแต่ละสัปดาห์อย่างชัดเจน ท าให้กลุ่มตัวอย่างสามารถ
เข้าใจตามค าอธิบาย ท าให้การกดนิ้วและการตัดลิ้นมีความสัมพันธ์กันมากข้ึน 

4. แบบฝึกหัดนี้สามารถท าให้เล่นเพลง A Midsummer Night’s Dream ท่อน 
Scherzo โดย Felix Mendelssohn ดีขึ้นหรือไม่อย่างไร 

ความคิดเห็นที่ 1  กล่าวว่า ท าให้ผู้ฝึกสามารถเล่นเพลง A Midsummer Night’s 
Dream ได้ดีขึ้น เพราะในแต่ละแบบฝึกหัดผู้วิจัยได้เลือกรูปแบบของส่วนโน้ต Articulation และ
ความเร็วของจังหวะในแต่แบบฝึกหัด ให้ใกล้เคียงกับบทเพลง A Midsummer Night’s Dream 
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ความคิดเห็นที่ 2 กล่าวว่า ดีขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยน Articulation และการค่อย ๆ
เพ่ิมจังหวะจากช้าไปเร็วท าการเล่นคล้ายกับการเล่นจากง่ายค่อย ๆ ระดับความยากมากขึ้น 

ความคิดเห็นที่ 3 กล่าวว่า ท าให้เล่นลื่นไหลมากขึ้น ความกังวลกับนิ้วและการตัดลิ้น
ลดลง” 

ความคิดเห็นที่ 4 กล่าวว่า ดีขึ้น ท าให้ไล่โน้ตและตัดลิ้นพร้อมกันได้สะอาดมากขึ้น ไม่
ตะกุกตะกัก เหมือนก่อนที่จะซ้อมโน้ตแบบฝึกหัด 

จากค าถามวิจัยดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่าแบบฝึกหัดนี้ให้เล่นเพลง A Midsummer 
Night’s Dream ท่อน Scherzo โดย Felix Mendelssohn ได้ดีขึ้น 

 
5. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแบบฝึกหัดท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน 

ความคิดเห็นที่ 1  กล่าวว่า แบบฝึกหัดที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมีการจัดล าดับขั้นตอนใน
การแก้ไขปัญหาค่อนข้าง โดยเริ่มจากการตัดลิ้นก่อน แล้วจึงไปเรื่องความคล่องตัวของนิ้ว แล้วจึงน า
ทั้งสองอย่างมารวมกัน” 

ความคิดเห็นที่ 2  กล่าวว่า แบบฝึกหัดที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมีการจัดล าดับขั้นตอนใน
การแก้ไขปัญหาค่อนข้างชัดเจน มีแบบแผนเป็นขั้นเป็นตอน 

ความคิดเห็นที่ 3  กล่าวว่า แบบฝึกหัดนี้ท าให้การกดนิ้วและตัดลิ้นมีความสัมพันธ์กัน
มากขึ้น และสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการเล่นเพลงอ่ืน ๆ ได้ด้วย 

ความคิดเห็นที่ 4  กล่าวว่า แบบฝึกหัดนี้มีประโยชน์มากพอสมควรในการที่จะท าให้
ลิ้นกับนิ้วมีความสัมพันธ์กันมากขึ้นและมีประโยชน์ต่อการใช้กับเพลงอ่ืน ๆ อีกด้วย 

สามารถสรุปข้อเสนอแนะได้ว่า แบบฝึกหัดมีการจัดล าดับการซ้อม การแก้ปัญหาได้ดี 
สามารถท าให้เล่นเพลงดังกล่าวได้ดีขึ้น และยังสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการเล่นเพลงอ่ืน  ๆ ได้อีก
ด้วย 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยในครั้งนี้นั้นผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการสร้างแบบฝึกหัดในการแก้ไขปัญหาการ

ตัดลิ้นและการกดนิ้วที่ไม่สัมพันธ์กันของการเล่นคลาริเน็ต กรณีศึกษา : เพลง A Midsummer 
Night’s Dream ท่อน Scherzo โดย Felix Mendelssohn โดยท าการศึกษาเอกสารและวรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสัมภาษณ์และสังเกตพฤติกรรมการเป่าคลาริเน็ตของกลุ่มตัวอย่าง พร้อมทั้งท า
การสร้างแบบฝึกหัดขึ้นมาและให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนคลาริเน็ตตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือ โดยผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษาการตัดลิ้นและการกดนิ้วที่ถูกต้องของผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอนเครื่อง
ดนตรีคลาริเน็ตในเมืองไทย  

2. เพ่ือจัดท าแบบฝึกหัดในการแก้ไขปัญหาการตัดลิ้นและการกดนิ้วที่ไม่สัมพันธ์กันของ
การเล่นคลาริเน็ต กรณีศึกษา: เพลง A Midsummer Night’s Dream ท่อน Scherzo โดย Felix 
Mendelssohn 

 
สรุปผลการวิจัย 

ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยได้เป็น 2 ประเด็น 1. สรุปแนวทางจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 
และ 2. สรุปความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง 

 
1. แนวทางจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 

1.1 แนวทางหลักและวิธีการตัดลิ้น 
จากประเด็นดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า ควรส ารวจสรีระของช่องปากของผู้เล่นว่ามี

ลักษณะอย่างไร เช่น ลักษณะของฟัน ริมฝีปากและลิ้น วิธีการตัดลิ้นที่เป็นมาตรฐานควรจะใช้ปลาย
ลิ้นของผู้เล่นไปสัมผัสกับปลายลิ้นของคลาริเน็ตแต่ไม่เสมอไป ขึ้นอยู่กับสรีระช่องปากของแต่ละคน 
การใช้ลมมีส่วนส าคัญมากในการตัดลิ้น ควรจะ Support ลมอยู่ตลอดเวลาในขณะที่ก าลังตัดลิ้นและ
ต้องค านึงถงึคุณภาพเสียงที่ดีเป็นหลักและสามารถควบคุมได้ 



40 

 

1.2 แนวทางการตัดลิ้นแบบซตัคคาโต (Staccato) 
จากประเด็นดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่าการตัดลิ้นแบบซตัคคาโตควรฝึกจากจังหวะ

ที่ช้าโดยต้องมีคุณภาพเสียงที่ดีไม่ต่างจากการเล่นเสียงอ่ืน หรือการตัดลิ้นธรรมดา การใช้สระต่าง ๆ มี
ส่วนช่วยในการออกเสียงท าให้การตัดลิ้นแบบซตัคคาโตมีความชัดเจนยิ่งขึ้น การตัดลิ้นแบบซตัคคาโต
มีความจ าเป็นต้องใช้ลม Support อย่างมากเพ่ือคุณภาพเสียงที่ดีไม่ควรใช้การอุดลิ้นเพ่ือท าให้เสียง
สั้นลง แต่ควรใช้ลมที่สั้นและเร็วท าให้เกิดเสียง 

1.3 แนวทางวิธีการวางมือและการกดนิ้ว 
จากประเด็นดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่าควรปล่อยให้การเคลื่อนไหวของร่างกายมี

ความเป็นธรรมชาติควรให้ลักษณะของนิ้วมือทั้งสองข้างอยู่ในรูปแบบคล้ายตัว “C” การเคลื่อนไหวนิ้ว
มือขึ้นและลง (เปิดและปิดคีย์กด) ในขณะเล่นควรจะคงลักษณะเส้นโค้งของตัว “C” ไว้ และไม่ควรกด
นิ้วแรงจนเกินไปเพราะการกดนิ้วแรงจะท าให้อาการเกร็งของนิ้วเกิดข้ึนได้ หากเกิดอาการเมื่อยล้าของ
นิ้วในขณะซ้อมหรือเล่น ควรหยุดพักเพ่ือระวังการบาดเจ็บของนิ้วที่อาจเกิดข้ึนได้ 

1.4 แนวทางเทคนิคการเคลือ่นนิ้วเปิดและปิดคีย์ได้เร็ว 
จากประเด็นดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่าการฝึกซ้อมแต่ละครั้งผู้เล่นควรจะมีการวาง

แผนการซ้อมให้เหมาะสมต่อเรื่องหรือเทคนิคที่จะฝึกหัด โดยอาศัยการวางมือขั้นพ้ืนฐานที่ถูกต้อง การ
ซ้อมกลุ่มจังหวะโน้ต และการซ้อมกลุ่มโน้ตที่หลากหลายช่วยให้เล่นโน้ตชัดเจนขึ้น วิเคราะห์ถึงปัญหา
ของการซ้อมที่เป็นอุปสรรคและแก้ไขทุกครั้งในขณะที่มีการฝึกซ้อม 

 
2. ความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง 

ผู้วิจัยได้สอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างหลังจากที่ได้ทดลองใช้แบบฝึกหัดในการ
แก้ไขปัญหาการตัดลิ้นและการกดนิ้วที่ไม่สัมพันธ์กันของการเล่นคลาริเน็ต กรณีศึกษา : เพลง A 
Midsummer Night’s Dream ท่อน Scherzo โดย Felix Mendelssohn สามารถสรุปได้ทั้ง 5 
ค าถามดังนี ้

2.1 แบบฝึกหัดนี้มีส่วนช่วยท าให้การตัดลิ้นดีขึ้นหรือไม่อย่างไร 
จากประเด็นดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่าแบบฝึกหัดนี้มีส่วนช่วยให้กลุ่มตัวอย่างมีการ

ตัดลิ้นที่ดีข้ึน มีการอธิบายการใช้แบบฝึกหัดและก าหนดรายละเอียดการซ้อมไว้อย่างชัดเจน 
2.2 แบบฝึกหัดนี้มีส่วนช่วยท าให้การกดนิ้วมีความคล่องตัวข้ึนหรือไม่อย่างไร 

จากประเด็นดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่าแบบฝึกหัดนี้มีส่วนช่วยให้กลุ่มตัวอย่างมีการ
กดนิ้วที่คล่องตัวมากขึ้น เนื่องจากการฝึกจากช้าไปเร็วและการเปลี่ยน Articulation ยังมีส่วนช่วยท า
ให้การเล่นโน้ต 6 พยางค์มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึนในการซ้อม 



41 

 

2.3 แบบฝึกหัดนี้สามารถแก้ไขการกดนิ้วและการตัดลิ้นให้มีความสัมพันธ์กันมากขึ้น
หรือไม่อย่างไร 

จากประเด็นดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่าแบบฝึกหัดนี้ได้มีการก าหนด Articulation 
และการก าหนดจังหวะการซ้อมในแต่ละสัปดาห์อย่างชัดเจน สามารถเข้าใจตามค าอธิบาย ท าให้การ
กดนิ้วและการตัดลิ้นมีความสัมพันธ์กันมากขึ้น 

2.4 แบบฝึกหัดนี้สามารถท าให้เล่นเพลง A Midsummer Night’s Dream ท่อน 
Scherzo โดย Felix Mendelssohn ดีขึ้นหรือไม่อย่างไร 

จากประเด็นดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่าแบบฝึกหัดนี้ให้เล่นเพลง A Midsummer 
Night’s Dream ท่อน Scherzo โดย Felix Mendelssohn ได้ดีขึ้น 

2.5 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแบบฝึกหัดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
จากประเด็นดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่าแบบฝึกหัดมีการจัดล าดับการซ้อม การ

แก้ปัญหาได้ดี สามารถท าให้เล่นเพลงดังกล่าวได้ดีขึ้น และยังสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการเล่น
เพลงอื่น ๆ ได้อีกด้วย 

               
อภิปรายผล 

จากการศึกษาวิจัยพบว่าผู้ เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีแนวทางเทคนิคและวิธีการสอนที่
คล้ายคลึงกัน ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องพ้ืนฐานของการเล่นที่จะควรถูกต้องตามสรีระของร่างกายที่เป็น
ธรรมชาติ โดยจะต้องเข้าใจกลไกการท างานของร่างกาย เช่น ฟัน ริมฝีปาก ลิ้น ข้อมือ นิ้วมือ การ
หายใจ การซับพอร์ตลม ที่จะต้องท างานพร้อมกันในขณะเล่น อีกทั้งผู้เล่นจะต้องมีวินัยในการซ้อม
และวางแผน วิเคราะห์การซ้อมในแต่ละครั้ง การใช้แบบฝึกหัดที่สร้างขึ้ น ผู้วิจัยได้ก าหนดข้อปฏิบัติ
ต่าง ๆ รายละเอียดการซ้อมในแต่ละครั้งไว้อย่างชัดเจน เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างค่อย ๆ ฝึกพัฒนาทักษะใน
แต่ละเรื่อง เช่น การฝึกตัดลิ้น การฝึกการกดนิ้ว และการเปลี่ยนเครื่องหมายต่าง ๆ ในการเล่นเพ่ือให้
กลุ่มตัวอย่างเรียนรู้การท างานของระบบต่าง ๆ ของร่างกายที่เก่ียวข้องในการเล่น และทราบถึงปัญหา
ที่เกิดขึ้นในขณะใช้แบบฝึกหัด 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อคามส าเร็จในการใช้แบบฝึกหัด 
1. ความเข้าใจในกระบวนการการท างานของร่างการ โดยเฉพาะการท างานของอวัยวะ

ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ เช่น ลิ้น โคนลิ้น ซึ่งจะต้องใช้ความรู้สึกและความเข้าใจ ท าให้เกิดการเรียนรู้ที่
จะต้องใช้เวลามากพอสมควรในการท าความเข้าใจส่งผลถึงการตัดลิ้นแบบซตัคคาโต 

2. ในบางครั้งกลุ่มตัวอย่างไม่เคร่งครัดในการปฏิบัติตามรายละเอียดในการซ้อมที่
ก าหนดไว้  ท าให้กลุ่มตัวอย่างบางคนมีการพัฒนาที่ค่อนข้างช้า 
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ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยเรื่องการสร้างแบบฝึกหัดในการแก้ไขปัญหาการตัดลิ้นและการกดนิ้วที่ไม่

สัมพันธ์กันของการเล่นคลาริเน็ต กรณีศึกษา: เพลง A Midsummer Night’s Dream ท่อน Scherzo
โดย Felix Mendelssohn  ผู้วิจัยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาเฉพาะบทเพลงดังกล่าวเท่านั้น ดังนั้นผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงพัฒนาดังต่อไปนี้ 

1. เนื่องด้วยงานวิจัยทางด้านคลาริเน็ตในประเทศไทยยังมีน้อย ผู้วิจัยจึงคิดว่าควรจะ
ศึกษาปัญหาในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับทักษะการบรรเลงคลาริเน็ตในกลุ่มนักเรียน นักศึกษาในประเทศ
ไทย เพ่ือพัฒนาศึกยาภาพในด้านการสอน และปรับปรุงวิธีการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนและ
นักศึกษาในประเทศไทย 

2. ผู้วิจัยคิดว่าการปฏิบัติเครื่องดนตรีมีความเชื่อมโยงกับทางการแพทย์ ทั้งทางด้าน
สรีระ การเคลื่อนไหวของอวัยวะทั้งภายนอกร่างกายที่มองเห็นและภายในร่างกายที่มองไม่เห็น อาจ
ท าให้เกิดความเข้าใจและสามารถพัฒนาการเรียนคลาริเน็ตได้เร็วยิ่งขึ้น ดังนั้นการน าความรู้ในทาง
การแพทย์มาอธิบายการปฏิบัติเครื่องดนตรีจะมีส่วนช่วยเป็นอย่างมาก 

3. ควรมีเอกสารต าราเกี่ยวกับคลาริเน็ตตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับใช้เรียนใน
มหาวิทยาลัยที่เป็นภาษาไทย เพื่อให้การเรียนการสอนมีความเข้าใจที่ถูกต้องไม่คลาดเลื่อน จะช่วยให้
นักเรียน นักศึกษาคลาริเน็ตในประเทศไทยมีความรู้ได้อย่างรวดเร็วและเป็นการเริ่มต้นการเรียนที่
ถูกต้อง 
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วิจัยและพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554. 

อัครพล เดชวัชรนนท์. อาจารย์ประจ าคณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา. สัมภาษณ์,  
22 สิงหาคม 2556. 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนคลาริเน็ต 
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แบบสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านการสอนคลาริเน็ต 
ชื่อ-นามสกุล………………………………..................................................................................... 
ต าแหน่ง…………………………………………..สถาบันการสอน…………………………………………….. 
1. แนวทางหลักและวิธีการตัดลิ้น 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….. 
2. แนวทางการตัดลิ้นแบบซตัคคาโต (Staccato) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
3. แนวทางวิธีการวางมือและการกดนิ้ว 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
4. แนวทางเทคนิคการเคลื่อนนิว้เปิดและปิดคีย์กดได้เร็ว 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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ภาคผนวก ข 
ตัวอย่างแบบแบบสังเกตพฤติกรรมการตัดลิ้นและการกดนิ้วที่สัมพันธ์กัน เพลง A Midsummer 

Night’s Dream ท่อน Scherzo โดย Felix Mendelssohn 
 



49 

 

แบบสังเกตพฤตกิรรมการตัดลิ้นและการกดนิ้วที่สมัพันธ์กัน  
เพลง A Midsummer Night’s Dream ท่อน Scherzo โดย Felix Mendelssohn  

กลุ่มตัวอย่างคนที่………………………………….………….การสังเกตก่อน…………….หลัง………………………
ชื่อ – สกุล …………………………………………………………......................................................................... 
ค าชี้แจง : ระดับเกณฑ์การประเมินผล 5 = ดีมาก, 4 = ดี, 3 = ปานกลาง, 2 = พอใช้, 1 = ปรับปรุง 
 

หัวข้อ ความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1. ลักษณะการวางรูปปาก       

2. ลักษณะการตัดลิ้นแบบซตัคคาโต      

3. ลักษณะการกดนิ้ว      

4. ความคล่องตัวของการกดนิ้ว      

5. ความสัมพันธ์กันของการตัดลิ้นและการกดนิ้ว      

6. การเล่นเพลง A Midsummer Night’s Dream 
(Orchestral Excerpt) 

     

 
 
ข้อสังเกตอ่ืน ๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ภาคผนวก ค 
ตัวอย่างแบบสอบถามความคิดเห็นกลุ่มตัวอย่างหลังจากใช้แบบฝึกหัด 
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แบบสอบถามความคิดเหน็กลุ่มตัวอย่างหลังจากใช้แบบฝึกหัด 
 

1. แบบฝึกหัดนี้มีส่วนช่วยท าให้การตัดลิ้นดีขึ้นหรือไม่อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. แบบฝึกหัดนี้มีส่วนช่วยท าให้การกดนิ้วมีความคล่องตัวขึ้นหรือไม่อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. แบบฝึกหัดนี้สามารถแก้ไขการกดนิ้วและการตัดลิ้นให้มีความสัมพันธ์กันมากขึ้นหรือไม่
อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. แบบฝึกหัดนี้สามารถท าให้เล่นเพลง A Midsummer Night’s Dream ท่อน Scherzo
โดย Felix Mendelssohn ดีขึ้นหรือไม่อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแบบฝึกหัดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… …………………….…… 
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ภาคผนวก ง 
แบบฝึกหัดการแก้ปัญหาการตัดลิ้นและการกดนิ้วที่ไม่สัมพันธ์กันของการเล่นคลาริเนต็ 

กรณีศึกษา: เพลง A Midsummer Night’s Dream ท่อน Scherzo โดย Felix Mendelssohn
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แบบฝึกหัดที่ 1 
การฝึกตัดลิ้นคู่ 2 ในช่วงเสียง Throat Tone จุดประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้เล่น ฝึกการตัดลิ้นในส่วนของกลุ่มโน้ตหลักในช่วงเริ่มต้น Excerpt (ห้องที่ 1–13 ) 
ของเพลง A Midsummer Night’s Dream ท่อน Scherzo โดย Felix Mendelssohn และได้ยิน
การตัดลิ้นที่คงท่ีและกลุ่มของจังหวะ (Pattern) ที่ถูกต้อง 

2. เพ่ือให้ผู้เล่น ฝึกการควบคุมนิ้วคู่ 2 ในช่วง Throat-Tone (A–G#) และการเปลี่ยน
ช่วงเสียง (Register) เสียง (B–A) ได้ยินเสียงที่ถูกต้องและชัดเจน 
วิธีการซ้อม  

1. ควรเริ่มซ้อมด้วยเครื่องเคาะจังหวะ (Metronome) อัตราจังหวะ 60–90 
2. ในช่วงสัปดาห์ 1-2 ให้ซ้อมตัดลิ้นโดยไม่ใส่เครื่องหมายซตัคคาโต 
3. ในช่วงสัปดาห์ 3-4 ให้ซ้อมตัดลิ้นโดยใส่เครื่องหมายซตัคคาโต 
4. ต้องซ้อมทุกวันและซ้อมแบบฝึกหัดข้อที่ 5 ของหนังสือ 17 Staccato Studies โดย 

Reginald Kell ข้อที่ 5 
5. ควรซ้อมแบบฝึกหัดละไม่เกิน 10นาท ีต่อวัน โดยเพิ่มอัตราจังหวะครั้งละ 3-5 ต่อวัน 

 
แบบฝึกหัดที่ 1.1 

 
แบบฝึกหัดที่ 1.2 

 
แบบฝึกหัดที่ 1.3 
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แบบฝึกหัดที ่2 
การฝึกการตัดลิ้นและการกดนิ้วโดยเปลี่ยน Articulation  
จุดประสงค์  

1. เพ่ือให้ผู้เล่นฝึกการคล่องตัวของการตัดลิ้นและการกดนิ้วใน Articulation ที่แตกต่างกัน
ในท านองของเพลง A Midsummer Night’s Dream ท่อน Scherzo โดย Felix Mendelssohn  
วิธีการซ้อม  

1. ในช่วงสัปดาห์ที่ 1 ซ้อมด้วยเครื่องเคาะจังหวะที่อัตราจังหวะ 60-68 เท่านั้นตาม
เครื่องหมายที่ก าหนด 

2. ในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ซ้อมด้วยเครื่องเคาะจังหวะที่อัตราจังหวะ 68-76 เท่านั้นตาม
เครื่องหมายที่ก าหนด 

3. ในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ซ้อมด้วยเครื่องเคาะจังหวะที่อัตราจังหวะ 76-84 เท่านั้นตาม
เครื่องหมายที่ก าหนด 

4. ในช่วงสัปดาห์ที่ 4 ซ้อมด้วยเครื่องเคาะจังหวะที่อัตราจังหวะ 84-90 เท่านั้นตาม
เครื่องหมายที่ก าหนด 
 
 แบบฝึกหัดที่ 2.1 
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แบบฝึกหัดที่ 2.2 

 

 

 

 

 

 
 
แบบฝึกหัดที่ 2.3 
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แบบฝึกหัดที ่3 
การฝึกความคล่องตัวการกดนิ้วและการตัดลิ้น  
จุดประสงค์  

1. เพ่ือให้ผู้เล่นฝึกความคล่องตัวของการกดนิ้วและการตัดลิ้นโดยน าท านองของ Excerpt 
เพลง A Midsummer Night’s Dream ท่อน Scherzo โดย Felix Mendelssohn มาเชื่อมต่อกัน
และเล่นโดยใช้เครื่องหมายที่แตกต่างกัน 
วิธีการซ้อม     

1. การฝึกความคล่องตัวของนิ้วโดยเลือกเครื่องหมายตามที่ก าหนดให้ 
2. ฝึกซ้อมด้วยเครื่องเคาะจังหวะที่อัตราจังหวะ 60-90 
3. ฝึกซ้อมแบบฝึกหัดละไม่เกิน 10นาท ีต่อวัน โดยเพิ่มอัตราจังหวะครั้งละ 3-5 ต่อวัน 
4. ต้องฝึกซ้อมทุกวัน 

 
แบบฝึกหัดที่ 3 
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ภาคผนวก จ 
แบบเสนอหัวข้อเรื่อง และ โครงการวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ 
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
แบบเสนอหัวข้อเร่ือง และ โครงการวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ 

ข้าพเจ้า นายศิริพงศ์ สมบูรณ์       นักศึกษาเอกการแสดงดนตรี 
สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา       รหสัประจ าตัว 54701310 

 
1. ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ 

(ภาษาไทย) การสร้างแบบฝึกหัดการแก้ไขปัญหาการตัดลิ้นและการกดนิ้วที่ไม่สัมพันธ์กัน
ของการเล่นคลาริเน็ตกรณีศึกษา: เพลง A MIDSUMER NIGHT’S DREAM ท่อน  SCHERZO โดย 
FELIX  MENDELSSOHN 

(ภาษาอังกฤษ) CONSTRUCTING EXERCISES TO COORDINATE TONGUING AND 
FINGERING TECHNIQUES IN CLARINET PLAYING: “SCHERZO” FROM A MIDSUMMER 
NIGTH’S DREAM BY FELIX MENDELSSOHN. 

 
2. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

คลาริเน็ตเป็นเครื่องดนตรีที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายเช่นเดียวกับเครื่องดนตรีอ่ืน  ๆ ใน
กลุ่มเครื่องลมไม้ด้วยกันอีกทั้งเป็นเครื่องดนตรีที่ส าคัญ ในวงออร์เคสตรา (Orchestra) วงโยธวาทิต  
( Military Band) และวงดนตรีแจ๊ส (Jazz Band) ท าด้วยไม้หรือวัสดุสังเคราะห์อีโบไนท์ (Ebonite) 
มีรูปร่างคล้ายกับโอโบแต่มีขนาดใหญ่กว่า ตรงปลายปากเป่าไม่มีท่อยื่นออกมาแตกต่างกันตรง
ประเภทของลิ้น คลาริเน็ตเป็นเครื่องดนตรีประเภทลิ้นเดี่ยวและเป็นเครื่องดนตรีที่มีช่วงเสียงกว้าง
ที่สุดในบรรดาเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าลมไม้ด้วยกัน การเกิดเสียงของคลาริเน็ตเกิดขึ้นจากการ
สั่นสะเทือนของลิ้น (Reed) ที่แนบกับปากเป่า (Mouthpiece)โดยมีวิธีการเล่นโดยการใช้นิ้วเปิดและ
ปิดรูและคีย์กดต่าง ๆ  

คลาริเน็ต (Clarinet) มาจากภาษาอิตาเลียนว่า คลาริโน (Clarino) แปลว่า แตร ใส่
ปัจจัยตามหลังคือ “et” แปลว่าเล็ก ๆ รวมเป็น คลาริเน็ต แปลว่า แตรอันเล็ก ๆ คลาริเน็ตพัฒนามา
จากเครื่องดนตรีที่ชื่อว่า ชาลูโม (Chalumeau) ซึ่งนับได้ว่าเป็นเครื่องดนตรีลิ้นเดี่ยวชนิดแรกที่เกิดขึ้น
ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 16 ซึ่งยังไม่นิยมใช้กันกว้างขวางนัก รวมทั้งยังมีช่วงเสียงที่แคบสามารถ
เล่นได้เพียง 1 อ็อกเทฟครึ่งเท่านั้น ต่อมา โยฮัน คริสทอฟ เดนเนอร์ (Johann Christoph Denner, 
1655-1707) และเจคอบ (Jacob) ลูกชาย ได้พัฒนาโดยใส่ปากเป่า (Mouthpiece) และประดิษฐ์
กลไก speaker key เพ่ิมเข้าไปเพ่ือให้มีขีดความสามารถมากขึ้น ท าให้คลาริเน็ตมีเสียงของ 
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Overblown เป็นคู่ 12 เมื่อวางระบบนิ้วแบบเดียวกันแล้วใช้ คีย์กดด้านหลัง (Speaker Key) ซึ่งต่าง
จากเครื่องดนตรีประเภทลมไม้ชนิดอ่ืนที่ให้เสียงเป็นแบบคู่ 8 นับว่าเป็นผลงานจากการปรับปรุง ชาลู
โมของเดนเนอร์ 

คลาริเน็ตยังได้รับการพัฒนาปรับปรุงอีกหลายด้าน เช่น การเพ่ิมคีย์ส าหรับกดและการ
ปรับแต่งระบบการเจาะรูแบบต่าง ๆ อีวาน มุลเลอร์ (Iwan Müller) ชาวเยอรมันได้พัฒนาคลาริเน็ต
แบบ 13 คีย์ในปี ค.ศ.1812 ที่นิยมใช้กันแพร่หลายในศตวรรษที่ 18 จนกระทั่งถึงช่วงปลายศตวรรษ 
โคลเซ (Klosé) และบุฟเฟต์ (Buffet) ได้ปรับปรุงระบบนิ้วของโบห์ม (Boehm) ที่ใช้กับฟลูต มาใช้กับ
คลาริเน็ต ในช่วงปี ค.ศ. 1839 – 1843 คลาริเน็ตระบบใหม่นี้เริ่มผลิตและน าออกจ าหน่ายจริงในปี 
ค.ศ. 1844 ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกับเครื่องในปัจจุบันเล็กน้อย การน าเครื่องระบบ โบห์ม มาใช้ใน
ช่วงแรกนั้นเริ่มใช้ใน วิทยาลัยดนตรีแห่งปารีส (Paris Conservatoire) ระบบนี้เป็นระบบหนึ่งที่นิยม
ใช้มาจนถึงทุกวันนี้ แม้อาจจะมีระบบอ่ืนเช่น อัลเบิร์ต และโอเลอร์ (Albert and Öehler) ก็มักจะ
นิยมใช้เฉพาะในเยอรมันนี และออสเตรียเท่านั้น  

หนึ่งในเทคนิคที่ส าคัญของการเล่นเครื่องคลาริเน็ต คือ การตัดลิ้นและไล่บันไดเสียงใน
อัตราจังหวะเร็ว โดยส่วนใหญ่เกือบทุกบทเพลงจะมีเทคนิคของการตัดลิ้นและไล่บันไดเสียงในอัตรา
จังหวะเร็วปรากฏอยู่ในบทเพลงเสมอ รวมถึงเพลง A Midsummer Night’s Dream ท่อน  Scherzo 
โดย Felix Mendelssohn ด้วยอัตราจังหวะที่เร็วนั้นบางครั้งอาจท าให้ผู้เล่นเกิดปัญหาในเรื่องของ
การตัดลิ้นและการกดนิ้วที่ไม่สัมพันธ์กันท าให้ไม่สามารถที่จะเล่นบทเพลงที่มีอัตราจังหวะเร็วได้   

บทเพลง A Midsummer Night’s Dream เมนเดลโซนได้ประพันธ์ไว้เมื่อมีอายุได้ 17 ปี 
เป็นบทเพลงที่เป็นต้นแบบหรือมาตรฐานของบทเพลงโอเวอร์เชอร์เพลงอ่ืน ๆ ซึ่งต่อมาได้ประพันธ์
เพ่ิมเติมจนกลายเป็นดนตรีบรรยายเรื่องราวที่สมบูรณ์ มีท่อนที่คุ้นหูแลได้รับความนิยมมากหลายท่อน 
ไม่ว่าจะเป็นท่อน Wedding March ที่ถูกนามาบรรเลงในพิธีแต่งงานทั่วโลก บทเพลงโอเวอร์เชอร์ 
(Overture) เรื่อง A Midsummer Night’s Dream ซึ่งเมนเดลโซนได้ประพันธ์เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 26 
สิงหาคม ปี ค.ศ. 1826 เมื่อเขามีอายุได้เพียง 17 ปี โดยประพันธ์สาหรับ ฟลูต 2 เครื่อง โอโบ 2 
เครื่อง คลาริเน็ต 2 เครื่อง บาสซูน 2 เครื่องฮอร์น 2 เครื่อง ทรัมเปต 3 เครื่องทรอมโบน 3 เครื่อง 
โอฟิไคลด์ 1 เครื่อง กลองทิมพานี ไทรแองเกิล และเครื่องสาย โดยมีนักร้องน าหญิง และคณะนักร้อง
ประสานเสียง 

จากบทเพลง A Midsummer Night’s Dream ท่อน Scherzo โดย Felix 
Mendelssohn เป็นเพลงที่ส าคัญที่อีกเพลงหนึ่งใช้ในการสอบคัดเลือกเข้าวงออร์เคสตราในที่ต่าง ๆ
เนื่องจากที่ต้องการความคล่องตัวของคลาริเน็ตค่อนข้างสูง ปัญหาที่พบบ่อยในการฝึกซ้อมและการ
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เล่นคือการตัดลิ้นและการกดนิ้วที่ไม่สัมพันธ์เป็น ซึ่งเป็นปัญหาที่ควรศึกษา หาทางแก้ไข และพัฒนา
ต่อไป 

ดังนั้นได้ผู้วิจัยจึงรวบรวมเอกสาร ต ารา องค์ความรู้อีกทั้งได้ศึกษาปัญหาแนวทางการ
แก้ไข ป้องกันและการฝึกซ้อมเพ่ือพัฒนาให้เหมาะสมกับผู้ทดลองกลุ่มตัวอย่างและผู้ที่สนใจในงานวิจัย
ชิ้นนี้ต่อไป 

 
3. ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

3.1 ศึกษาการตัดลิ้นและการกดนิ้วที่ถูกต้องของผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอนเครื่อง
ดนตรีคลาริเน็ตในเมืองไทย  

3.2 เพ่ือจัดท าแบบฝึกหัดในการแก้ไขปัญหาการตัดลิ้นและการกดนิ้วที่ไม่สัมพันธ์กันของ
การเล่นคลาริเน็ต กรณีศึกษา: เพลง A Midsummer Night’s Dream โดย Felix Mendelssohn 

 
4. สมมติฐานของการศึกษา 

4.1 สามารถแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาการกดนิ้วและการตัดลิ้นที่ไม่สัมพันธ์กัน
ให้แก่กลุ่มทดลองและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษา  

4.2 ได้แบบฝึกหัดที่สามารถใช้แก้ไขปัญหาการเล่นบทเพลงดังกล่าวได้  
  

5. ขอบเขตการศึกษา 
การศึกษาครั้งนี้มุ่งเพ่ือจัดท าแบบฝึกหัดส าหรับการแก้ปัญหาการตัดลิ้นและการกดนิ้วที่

ไม่สัมพันธ์กันของคลาริเน็ตในแง่ของเทคนิค การซ้อมในกรณีศึกษา : เพลง A Midsummer Night’s 
Dream ท่อน Scherzo โดย Felix Mendelssohn เท่านั้น 

 
6. ขั้นตอนของการศึกษา 

ในการด าเนินการวิจัย เรื่อง การศึกษาปัญหาการตัดลิ้นและการกดนิ้วที่ไม่สัมพันธ์กัน
ของเครื่องดนตรีคลาริเน็ต ได้แยกหัวข้อในการวิจัย ดังนี้    

6.1 ศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเอกสาร หนังสือ ต าราต่าง ๆ 
รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

6.2 ก าหนดช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่าง 
6.3 การสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์ 
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เป็นเครื่องมือที่ผู้ วิจัยใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนของเนื้อหาสาระและ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องส าหรับแก้ปัญหาการการตัดลิ้นและกดนิ้วที่ไม่สัมพันธ์กันของเครื่องดนตรี
คลาริเน็ต จาก ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งแบบสัมภาษณ์จะเป็นลักษณะของค าถามปลายเปิดสอบถาม
ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ ส่วนการสังเกตจะเป็นการสังเกตพฤติกรรมการเล่นคลาริเน็ตของกลุ่ม
ตัวอย่าง 

 
7. เวลาที่ใช้ในการวิจัย ประมาณ 8 เดือน 

ตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ 2558 และเสนอวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ ภายในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

 
8. วิธีการศึกษา 

8.1 ศึกษาข้อมูลเรื่องการตัดลิ้นและการกดนิ้วของเครื่องดนตรีคลาริเน็ตจากเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

8.2 ท าการสังเกตและจัดท าแบบทดสอบความสามารถในการกดนิ้วและการตัดลิ้นของ
การเล่นเครื่องดนตรีคลาริเน็ตในเบื้องต้น 

8.3 สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนคลาริเน็ต จ านวน 3 ท่าน 
8.4 เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 4 คน 
8.5 ประเมินผลความสามารถของกลุ่มตัวอย่าง 
8.6 สรุปผลและน าเสนอผลการวิจัย 
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Passages in Orchestral Auditions and Orchestral Performances” D.M.A., 
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10. อุปกรณ์ที่ใช้ในการค้นคว้า  
1. ฐานข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ 
2. หนังสือ ต ารา แบบฝึกหัด 
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

11. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการวิจัย  
13,000 บาท 
 

12. การเสนอผลงาน  
รูปแบบโปสเตอร์ในงานศิลปากรวิจัย  
 
 
 
 (ลงชื่อ) …………………………………………………….. 
 ศิริพงศ์ สมบูรณ์  
 ผู้เสนอหัวข้อวิยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ 
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ประวัตผู้วิจัย 
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