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The graduate flute recital aims for developing a high standard flute’s performance 

ability. The process of preparing the recital includes various aspects of study including historical 

background, musical form, techniques and solutions of performance’s technical problems of the 

selected pieces. The performer chose flute repertoire from Romantic to 20thcentury music era 

including Claude Debussy’s Syrinx, Fantasie Brillante on Themes from Bizet’s Carmen arranged 

by Francois Bourn, Carl Reinecke’s Sonata “Undine” Op.167, Eric Ewazen’s Ballade, Pastorale 

and Dance for Flute, Horn and Piano. The recital was on June 31, 2015 with the duration of 60 

minutes. 

As of the process of the recital, three technical problems derived from practicing 

sessions. 1. Playing high notes with a soft dynamic 2. Lacking of fingering accuracy 3. Having 

uneven tones in large intervals 

The study of relating resources regarding to the technical problems helps find the 

solutions presented in these following results. The performer can sustain the high note with a 

better tone quality with greater stability, move fingers with more accuracy, and a better control of 

the large intervals as a result of a better uniformity of sound of the large intervals. 
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บทที 1 

บทนํา 
 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

การแสดงดนตรีมีรูปแบบการนาํเสนอทีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการแสดงดนตรีขา้ง

ทาง ในร้านอาหาร หรือในโรงละครต่างก็มุ่งหวงัจะสร้างความงามทางเสียงเพือสือไปถึงผูฟั้ง แต่

บางครังก็เขา้ถึงผูฟั้งไดย้าก เนืองจากดนตรีบางชนิดตอ้งอาศยัความรู้ความเขา้ใจในโครงสร้างของ

ดนตรี จึงจะสามารถเขา้ถึงเจตนาของผูป้ระพนัธไ์ด ้ 

มีนกัประพนัธร์วมถึงนกักวีจาํนวนหนึงเชือว่า ดนตรีสามารถสือสารกบัผูช้มในฐานะ

เป็นภาษาอีกภาษาหนึงได ้เช่นกวีชาวเยอรมนั เบอร์โทลด์เออร์บาค (Berthold Auerbach1812 - 

1882)บาทหลวงและผู ้ประพันธ์บทสวดสรรเสริญพระเจ้าชาวรัซเซีย เชอเนอร์ซาลมาน 

(ShneurZalman1745 - 1812) แม้ทังคู่จะอยู่คนละยุคสมัยทีห่างกันถึงร้อยปี ก็ยงัให้ความเห็น

คลา้ยกนัว่า ดนตรีคือภาษา รูปแบบหนึง1 ผูว้ิจยัขอยกตวัอยา่งคาํพูดของ คาล มาเรียน ฟอน เวเบอร์ 

(Carl Maria von Weber 1786 - 1826) คีตกวีและนกัดนตรีชาวเยอรมนัซึงกล่าวถึงประเด็นนีโดยตรง

ไวว้่า“Music is the true universal speech of mankind”2 

ในการแสดงเดียวจบการศึกษาระดับมหาบัณฑิตของผูว้ิจัย  ซึงเป็นส่วนหนึงของ

การศึกษาในสาขาสงัคีตวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากร ไดใ้ชชื้อการแสดงว่า เดอะมิธ (The 

Myth) เพือตอ้งการสือถึงบทเพลงอนัมีเรืองราวประกอบและนาํเสนอดว้ยการบรรยาย 

ก่อนการแสดงแต่ละบทเพลง โดยความมุ่งหวงัว่าอยากจะให้ผูฟั้งไดเ้ขา้ถึงเขา้ใจบท

เพลงได้มากขึนเช่นที อาจารยฮิ์โรชิ มัทสึชิมา (Hiroshi Mutsushima) อาจารยป์ระจาํวิทยาลัย 

ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลยัมหิดลไดก้ล่าวไวว้่าเขาตอ้งการใหน้กัเรียนของเขาพดูบรรยายบทเพลง 

 

 

                                                        
1 Otis Chandler, Goodreads(Online), 7 เมษายน 2556. 

http://www.goodreads.com/quotes/42473-words-are-the-pen-of-the-heart-but-music-is 
2Herb Galewitz, Music A Book of Quotations (Mineola: Dover Publications, 2001), 54. 
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ก่อนการแสดงทุกครังเพือให้คนดูได้ซึมซบัเรืองราว หรือแมก้ระทงัรูปแบบของบท

เพลงไดม้ากกว่าการชมการแสดงโดยไม่ทราบขอ้มลูใดเลย3 

ปัจจุบนัในประเทศไทยมีการเรียนการสอนดนตรีกนัอย่างกวา้งขวาง ตงัแต่เป็นการ

เรียนเสริมพิเศษไปจนถึงการเรียนในระบบการศึกษาของสถานศึกษาตงัแต่ระดบัอนุบาลไปจนถึง

ระดบัดุษฎีบณัฑิต ทงัยงัมีการแยกระดบัความยากง่ายของบทเพลงเพือสะดวกแก่ผูเ้รียนและผูส้อน4

ผูว้ิจยัไดส้าํเร็จการศึกษาดนตรีในสาขาดนตรีตะวนัตกในระดบับณัฑิตศึกษา แลว้จึงมาศึกษาต่อใน

ระดับมหาบณัฑิต ได้พบว่าบทเพลงทีใช้ในการเรียนการสอนมีระดบัทีสูงขึน ใชเ้ทคนิคในการ

บรรเลงและการตีความทีมากขึน จึงตอ้งทาํการคน้ควา้เพือหาทางพฒันาการแสดงให้สมบูรณ์ เมือ

ตอ้งแสดงในการแสดงเดียวจบการศึกษา (Flute Recital) 

การจะใชด้นตรีในการบอกเล่าเรืองราวหรือสือสารใดๆไปสู่ผูฟั้ง นอกจากจะตอ้งอาศยั

การประพนัธเ์พลงจากผูป้ระพนัธแ์ลว้ อีกสิงหนึงทีขาดไม่ไดคื้อนกัดนตรีทีจะบรรเลงบทประพนัธ์

นันๆให้สือความออกมาได้อย่างถูกต้อง เครืองดนตรีนันถูกพัฒนาให้ดีขึนตามยุคสมัย ทาํให้

ผูป้ระพนัธมี์ทางเลือกในการแต่งเพลงทีมากขึน เทคนิคซบัซอ้นขึน บทประพนัธ์ทีแต่งขึนนันต่าง

ถูกพฒันาให้มีความยากและตอ้งอาศยัเทคนิคทีมากขึนตามไปดว้ย ไม่ว่าจะเป็นของเครืองดนตรี

เครืองสายอยา่งไวโอลิน เช่น บทประพนัธข์องนกัไวโอลินอยา่งนิโคโล ปากานินิ (Nicolo Paganini) 

ผูพ้ฒันาเพลงของไวโอลินใหมี้ความยากทางเทคนิคเพิมขึนและซบัซอ้นขึน5หรือเครืองดนตรีอืนๆก็

มีนกัประพนัธที์หยบิยกเอาทาํนองจากอุปรากรทีติดหูมาแต่เติมเพิมใหม้หศัจรรยแ์ละน่าตืนเตน้มาก

ขึน6ฟลตูก็เช่นเดียวกนั เมือช่างฝีมือพฒันาฟลูตให้บรรเลงไดง่้ายและมีช่วงเสียงทีกวา้งขึนกว่ายุค

ก่อนๆ7 นกัประพนัธก์็ไดแ้ต่งเพลงเพือใหฟ้ลตูบรรเลงตามขีดความสามารถของตวัเครืองทีมีมากขึน 

                                                        
3 Hiroshi Matsushima, สมัภาษณ์, 10 มกราคม 2559 
4สถาบนัดนตรีหลายแห่งไดจ้ดัลาํดบัความยากของเพลงไวอ้ยา่งชดัเจน เช่น โรงเรียนดนตรี

สยามกลการและ Trinity College London เป็นตน้. ผูว้ิจยั. 
5 Kenneth Klaus, The Romantic Period in Music, (Boston: Allyn and Bacon, 1970), 

121. 
6Kenneth Klaus, The Romantic Period in Music, (Boston: Allyn and Bacon, 1970), 122. 
7ทีโอบาล เบิห์ม (Theobald Boehm)  นกัฟลตูชาวเยอรมนั เป็นผูพ้ฒันาฟลตูคนสาํคญั ที

คิดคน้ระบบนิวสาํหรับฟลตูแบบทีนิยมใชก้นัในปัจจุบนันีสาํเร็จในปี ค.ศ. 1847 ซึงตรงกบัยคุโร

แมนติก, Ludwig Boehm, สมัภาษณ์ 9 ตุลาคม 2558. 
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ดงันนัจึงจาํเป็นทีนกัดนตรีจะตอ้งไดรั้บการฝึกฝนเล่าเรียนเพือพฒันาทกัษะของตนให้รองรับการ

บรรเลงเพลงเหล่านีใหไ้ดอ้ยา่งถกูตอ้งไม่ว่าจะเป็นการเรียนกบัครูหรือการเรียนรู้ดว้ยตวัเองผ่านสือ

ต่างๆ 

การจะใชด้นตรีสือสารกบัผูฟั้งนกัดนตรีจาํเป็นตอ้งมีพืนฐานการเล่นดนตรีทีดีเพือทีจะ

ฝึกเทคนิคทียากขึนเพือรองรับบทประพนัธ์ทีผูป้ระพนัธ์สอดแทรกเทคนิคยากๆไวใ้ห้ได้เทคนิค

ต่างๆทีจาํเป็นต่อการแสดงเดียวฟลตู เช่น ความยดืหยุน่ของริมฝีปาก เพือการควบคุมลมในการเป่า

ซึงจะนําไปสู่นําเสียงทีดี (Intonation)8และสามารถเล่นขันคู่ ต่างๆได้ด้วยเสียงทีมีคุณภาพและ

สมาํเสมอ ซึงจะนําไปสู่การเล่นขนัคู่กวา้ง (Large Interval) อย่างมีประสิทธิภาพ การตระหนักรู้

ตาํแหน่งทีตอ้งเป่าลมเพือให้เกิดคุณภาพเสียงทีดี (Tone quality)9 การซอ้มไล่บนัใดเสียง (scale)10 

ในลกัษณะต่างๆ ซึงก่อใหเ้กิดความคล่องตวัและแม่นยาํของนิว สงัเกตไดว้่าพืนฐานเหล่านีสาํคญัต่อ

การแสดงดนตรีอยา่งแทจ้ริงไดโ้ดยการทีผูว้ิจยัไดศึ้กษาจากแบบฝึกหัดของนักฟลูตระดบัแนวหน้า

อยา่ง พอลทาฟาเนล(PaulTaffanel), เทรเวอร์ วาย (Travor Wye), มาร์เซล มอยส์ (Marcel Moyse), 

ออตโต ้ลงัเก (Otto Lange) ต่างก็ใหค้วามสาํคญัแก่พืนฐานนนัเป็นอนัดบัแรกๆ 

                                                        
8ความเทียงตรงหรือความแม่นยาํในการสร้างระดบัเสียงทีถกูตอ้ง รวมถึงการสร้างคุณภาพ

เสียงทีดีดว้ย เป็นคาํทีใชใ้นการปฏิบติัเครืองดนตรีหรือขบัร้องณัชชา พนัธุเ์จริญ,พจนานุกรมศัพท์ดุ

ริยางคศิลป์, พิมพค์รังที2 (กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2547), 147. 
9 เรืองเดียวกนั, 316. 
10มาจาก Scala (อิ) แปลว่า บนัได เป็นโนต้ 7 ตวัทีเรียงกนัตามลาํดบัเสียงตาํไปสูง  หรือจาก

สูงไปตาํ มีโครงสร้างระยะห่างระหว่างโนต้ตวัหนึงไปยงัโนต้อีกตวัหนึงเป็นขึนคู่ทีแน่นอนสาํหรับ

บนัไดเสียงแต่ละชนิด บนัไดเสียงบางชนิตอาจมีโน้ตมากกว่าหรือน้อยกว่า 7 ตวัก็ได ้บนัไดเสียง

มาตรฐานสากลในปัจจุบนั ไดแ้ก่ บนัไดเสียงเมเจอร์ และบนัไดเ้สียงไมเนอร์ บนัไดเสียงจะเป็น

หลกัสาํคัญในการสร้างเสียงทีเป็นอนัหนึงอนัเดียวกันให้กบับทเพลง บนัไดเสียงอืน เช่น บนัได

เสียงเพนตาโทนิกบนัไดเสียงเต็ม บนัไดเสียงประดิษฐ ์บนัไดเสียงประสม, เรืองเดียวกนั, 272. 
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ผูว้ิจ ัยได้จัดการแสดงดียวฟลูตในระดับมหาบัญฑิตโดยเลือกวรรณกรรมดนตรี 

(Repertoire)11 ทีมีเรืองราวประกอบบทเพลงจากยุคโรแมนติกตอนปลาย (Late Romantic 1850 - 

1900) จนถึงยคุศตวรรษที 20 มาจดัเป็นรายการแสดงดงันี 

1. Syrinx ประพนัธโ์ดย โคลด อาชิลเดอบูซี (Claude Achille Debussy) 

2. FantasieBrillante on Themes from Bizet's Carmen เรียบเรียงโดยฟรองซวัส์บูร์น 

(François Bourn) 

3. Sonata “Undine” Op.167 ประพนัธโ์ดยคาร์ล ไรน์เนคเคอ (Carl Reinecke) 

4. Ballade, Pastorale and Dance for Flute, Horn and Piano ประพนัธ์โดยอีริค อีวา

เซน (Eric Ewazen) 

โดยในแต่ละบทเพลงผูว้ิจยัไดพ้บปัญหาทีทาํให้เป็นอุปสรรคแก่การบรรเลง ผูว้ิจยัจึง

ไดร้วบรวมปัญหาและคน้หาวิธีต่างๆในการซอ้มเพือแกไ้ขปัญหาและพฒันาการบรรเลงให้บรรเลง 

โดยการคน้ควา้จากเอกสาร ตาํรา แบบฝึกหัด เขา้อบรมเชิงปฏิบติัการ เขา้ชมการแสดงคอนเสิร์ท

ต่างๆและสมัภาษณ์จากผูเ้ชียวชาญ แลว้จึงกลนักรองออกมาเป็นชุดความรู้เพือเป็นแนวทางการซอ้ม

สําหรับ 4 บทเพลงดังทีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น และนําความรู้ทีได้นันมาตีพิมพ์เผยแพร่สู่

สาธารณชนต่อไป 

ผูว้ิจัยหวงัว่าความรู้ทีไดใ้นงานวิจัยชินนี จะเป็นประโยชน์ต่อผูศึ้กษาฟลูตในระดับ

อุดมศึกษาและผูส้นใจพฒันาทกัษะกบัเครืองดนตรีฟลูต สามารถพฒันาและปรับใชชุ้ดความรู้กบั

การฝึกซอ้มของตนเพือนาํไปสู่ผลของการแสดงทีดีขึน 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพือศึกษาประวติัความเป็นมาและโครงสร้างของบทเพลงทีใชใ้นการแสดงเดียว

ฟลตูทงัหมด 4บทเพลง ดงันี 

2.1 Syrinx ประพนัธโ์ดย โคลด อาชิลเดอบูซี  

2.2 FantasieBrillante on Themes from Bizet's Carmen เรียบเรียงโดย ฟรองซวัส์

บูร์น 

                                                        
11บทเพลงทงัหมดทีเล่นหรือร้องไดดี้ พร้อมทีจะออกแสดงได ้บางครังรวมถึง บทเพลงที

เคยเล่นไดด้ว้ย, ณัชชา พนัธุเ์จริญ,พจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์, พิมพค์รังที2 (กรุงเทพฯ: 

สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2547), 256. 



5 

 

2.3 Sonata “Undine” Op.167 ประพนัธโ์ดย คาร์ล ไรน์เนคเคอ 

2.4 Ballade, Pastorale and Dance for Flute, Horn and Piano ประพนัธ์โดย อีริค 

อีวาเซน  

2. เพือศึกษาปัญหาทางดา้นเทคนิคและวิธีการแกไ้ขในการฝึกซอ้มเพือเตรียมพร้อม

สาํหรับการแสดงเดียวฟลูตจากการฝึกซอ้มผูแ้สดงพบปัญหาในการแสดงบทเพลงในรายการการ

แสดงโดยแบ่งเป็น 3 หวัขอ้ดงันี  

2.1 ปัญหาการเล่นเสียงสูงดว้ยระดบัเสียงเบา  

2.2 ปัญหาการกดนิวไม่ตรงจงัหวะ  

2.3 ปัญหาความไม่สมาํเสมอของขนัคู่เสียงในช่วงเสียงกวา้ง  

 

สมมตฐิานการศึกษา 

1. เขา้ใจประวติัความเป็นมาและโครงสร้างของบทเพลงดงักล่าว 

2. สามารถแกไ้ขปัญหาในการฝึกซอ้มตามหวัขอ้ดงันี 

3. สามารถเล่นเสียงสูงดว้ยระดบัเสียงเบาใหไ้ดคุ้ณภาพเสียงทีดีและนิงเรียบมากขึน 

4. สามารถกดนิวไดแ้ม่นยาํยงิขึน 

5. สามารถควบคุมเสียงของขนัคู่เสียงในช่วงเสียงกวา้งใหมี้คุณภาพเสียงทีสมดุล

ระหว่างโนต้เสียงสูงตาํไดดี้ยงิขึน 

 

ขอบเขตการวจิยั 

ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขอบเขตเพลงทีใชใ้นงานวิจยัใหอ้ยูใ่นช่วงโรแมนติกตอนปลายจนถึง

ศตวรรษที 20 ทงัหมด 4 เพลงดงันี 

1. Syrinx ประพนัธโ์ดย โคลด อาชิลเดอบูซี ความยาว 3.50 นาที 

2. Sonata “Undine” Op.167 โดย คาร์ล ไรน์เนคเคอความยาว 20 นาที 

3. FantasieBrillante on Themes from Bizet's Carmen โดย ฟรองซวัส์บูร์นความยาว 

12 นาที 

4. Ballade, Pastorale and Dance for Flute, Horn and Piano โดย อีริค อีวาเซน ความ

ยาว 20 นาที 
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ขันตอนการศึกษา 

1. รวบรวมขอ้มลูจากตาํรา เอกสาร การสมัภาษณ์และสือทีเกียวขอ้งกบังานวิจยั 

2. ศึกษาบทเพลง วิเคราะห์ปัญหาทีเกิดระว่างการซอ้มบทเพลง วิธีการแกปั้ญหาและ

การประยกุตใ์ช ้

3. สรุปผลการศึกษาอยา่งเป็นระบบ 

4. นาํเสนอองคค์วามรู้ทีไดด้ว้ยการตีพิมพผ์ลวิจยัเพือเผยแพร่ต่อไป 

 

ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

1. ทราบถึงความสาํคญั ประวติั และโครงสร้างของบทเพลงทีนาํมาจดัแสดง  

2. สามารถแกไ้ขปัญหาทีพบจากการซอ้มบทเพลงใหดี้ขึน 

3. สามารถจดัการแสดงเดียวฟลตูไดอ้ยา่งราบรืน 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. เทคนิค หมายถึง ทกัษะ ความสามารถเฉพาะดา้น ทีตอ้งฝึกซอ้มใหเ้กิดความชาํนาญ 

2. ซบัพอร์ต (Support) หมายถึง การใชก้ระบงัลมเพือช่วยในการควบคุมการเป่าลมให้

ไดล้มทีมีคุณภาพ 

3. โฟกสั, จุดโฟกสั (Focus) หมายถึง ตาํแหน่งหนึงขา้งในรูปากเป่าของฟลตู ซึงทาํให้

เกิดเสียงทีมีประสิทธิภาพ  

4. ขนัคู่เสียงกวา้ง หมายถึง ขนัคู่ทีตอ้งมีการเปลียนช่วงเสียง จาก ช่วงเสียงตาํ กลาง 

หรือสูง ไปยงัช่วงเสียงอืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 

 

 

บทที 2 

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 

 

ในการรวบรวมและศึกษาวรรณกรรมต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งกบังานวิจยั ผูว้ิจยัไดร้วบรวม

ขอ้มลูจากตาํรา เอกสาร การสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ เพือนาํมาประกอบงานวิจยั โดยแบ่งออกเป็น 5 

ตอน ดงันี 

1. ประวติัความเป็นมาของฟลตู 

2. รูปแบบการนาํเสนอและบทเพลงทีใชใ้นการแสดงเดียว  

2.1 รูปแบบการนาํเสนอ 

2.2 บทเพลงทีใชใ้นการแสดงเดียว 

2.2.1 เพลง Syrinx ประพนัธโ์ดย โคลด อาชิลเดอบูซี 

2.2.2 เพลงFantasieBrillante on Themes from Bizet's Carmen เรียบเรียงโดย 

ฟรองซวัส์บูร์น 

2.2.3 เพลง Sonata “Undine” Op.167 ประพนัธโ์ดย คาร์ล ไรน์เนคเคอะ 

2.2.4 เพลง Ballade, Pastorale and Dance for Flute, Horn and Piano ประพนัธ์

โดย อีริค อีวาเซน  

3. แนวทางของปัญหาและการพฒันา 

3.1 แนวทางของปัญหา 

 3.1.1 ปัญหาการเล่นเสียงสูงดว้ยระดบัเสียงเบา 

 3.1.2 ปัญหาการกดนิวไม่ตรงจงัหวะ 

 3.1.3 ปัญหาความไม่สมาํเสมอของเสียงในขนัคู่กวา้ง 

3.2 แนวทางในการแกปั้ญหา 

 3.2.1 ปัญหาการเล่นเสียงสูงดว้ยระดบัเสียงเบา 

 3.2.2 ปัญหาช่วงเสียงสูง เสียงไม่ออก หรือเสียงไม่ไดคุ้ณภาพ 

 3.2.3 ปัญหาการกดนิวไม่ตรงจงัหวะ 

 3.2.4 ท่าทางการจบัฟลตูของวาย 

 3.2.5 ปัญหาความไม่สมาํเสมอของเสียงในขนัคู่กวา้ง
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3. แบบฝึกหดัทีเกียวขอ้ง 

4. งานวิจยัทีเกียวขอ้ง 
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1. ประวตัคิวามเป็นมาของฟลูต 

นิยามทวัไปของฟลตู คือท่อกลวง ๆ ไม่มีลิน  เกิดเสียงโดยการเป่าลมเขา้ไปให้เกิดการ

สั นสะเทือนของลมภายในท่อ12 มีการยอมรับฟลูตว่าเป็นเครืองดนตรีทีเก่าแก่ทีสุดทีถูกมนุษย์

ประดิษฐขึ์น ตงัแต่มีการขุดคน้พบฟลตูทีทาํจากกระดูกสตัวซึ์งมีอายเุก่าแก่กว่า 35,000 ปี13 

ฟลูต จัดอยู่ในเครืองดนตรีกลุ่มลมไม ้วสัดุทีนํามาทาํฟลูตมีทังไม ้และโลหะ เป็น

เครืองดนตรีทีอยู่ในกลุ่มเสียงสูง (Soprano) ผูเ้ล่นทีมีประสบการณ์สามารถบรรเลงโน้ตทีเรียงตวั

เป็นสเกล (Scale) ไดอ้ยา่งรวดเร็ว จนหูมนุษยไ์ม่สามารถฟังแยกโนต้ใหเ้ป็นตวั ๆ ได้14 ความรวดเร็ว

ของการเปลียนโนต้มกัทาํใหผู้ฟั้งจินตนาการณ์ถึงความเร็วของกระต่าย รวมถึงเทคนิค เช่น การพรม

นิว15 (Trill) และ การเทิร์น16 (Turn) ทาํใหผู้ฟั้งนึกถึงเสียงร้องของนก17 

หลงัจากทีฟลตูเขา้มามีบทบาทในสงัคมดนตรีในทวีปยโุรป ก็ไดมี้การพฒันาต่าง ๆ ใน

เรืองวสัดุในการสร้างและรูปแบบนิวกดใหห้ลากหลายขึน เช่น ในคริสตศ์ตวรรษที 17 ฌาคมาร์แตง 

โอตแตร์ (Jacques Martin Hotteterre) นกัฟลตูและช่างผลิตฟลตูชาวฝรั งเศส ไดเ้พิมคียก์ดโลหะตวั 

D# เขา้ไปทีตาํแหน่งล่างสุดของฟลูต18 ผูผ้ลิตฟลูตในช่วงคริสต์ศตวรรษดงักล่าวยงัประสบปัญหา

                                                        
12 James Galway, The Flute.(London: Kahn and Averill, 1990), 3. 
13 The Boston Globe 2558, Archaeologists unearth oldest musical instruments ever found 

(ออนไลน)์, 12 ธนัวาคม 2558. แหล่งทีมา 

http://www.boston.com/news/health/articles/2009/06/24/archaeologists_unearth_oldest_musical_i

ntstruments_ever_found/?page=1 

14 Jean Craig, The Woodwinds.7th printing (Ontario: Lerner Publications Company, 

1970), 7. 
15การเล่นโต 2 ตวั สลบักนัไปมาอยา่งรวดเร็ว, ณัชชา พนัธุเ์จริญ. พจนานุกรมศัพท์ดุริยางค

ศิลป์. พิมพค์รังที2 (กรุงเทพฯ:สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2547), 320. 
16กลุ่มโนต้ 4 – 5 ตวัทีเป็นโนต้ประดบัของโนต้หลกั มีลกัษณะการขึนลงทีมีแบบแผน, เรือง

เดียวกนั, 323. 
17 Jean Craig, The Woodwinds.7th printing (Ontario: Lerner Publications Company, 

1970), 7. 
18 James Galway, The Flute.(London: Kahn and Averill, 1990), 22. 
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อยา่งมากเรืองความเสถียรของเสียงฟลตู ซึงเพียนไดง่้าย จนกระทงั โยฮาน โยอคัคิมควอ๊นซ(์Johann 

Joachim Quantz) บรมครูฟลตูชาวเยอรมนั ไดแ้กปั้ญหานีให้ดียิงขึน โดยการสร้างท่อส่วนหัวฟลูต

ใหย้าวขึนเพือสามารถปรับความสนัยาวของฟลตู และปรับจุกไมที้ปิดรูบนหวัฟลตูให้ปรับตาํแหน่ง

ได ้เพือใหฟ้ลตูเทียบเสียงไดแ้ม่นยาํขึน  

เมือตัวเครืองพฒันามากขึน บทเพลงต่าง ๆ ทีแต่งขึนเพือให้ฟลูตบรรเลงก็มีความ

ซบัซอ้นมากขึนไปพร้อม ๆ กนั19  จนกระทงัในปี 1874 ทีโอบาล เบิห์ม (Theobald Boehm) นกัฟลูต

และช่างฝีมือชาวเยอรมนั ไดแ้นะนาํระบบนิวของฟลตูทีเขาเป็นคนประดิษฐเ์องใหน้กัฟลตู ถือไดว้่า

เป็นการพฒันาทีไดรั้บการยอมรับว่าเป็นระบบนิวมาตรฐานมาจนถึงปัจจุบนั ทาํให้นักประพนัธ์ใน

ยคุของเบิห์ม แต่งเพลงเพือใหฟ้ลตูทีใชร้ะบบนิวนีเล่นกนัอยา่งมากมาย รวมไปถึงเทคนิคทีซบัซอ้น

ขึนตามความสามารถและขีดจาํกดัของตวัฟลตูทีถกูพฒันาขึนดว้ย20 

                                                        
19สมัภาษณ์, Trevor Wye, 8 พฤษภาคม 2557 
20 สมัภาษณ์, Ludwig Boehm, 9 ตุลาคม 2558 
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ภาพที 1ส่วนต่าง ๆ ของฟลตู 

 

ทีมา:Miyazawa Flute. Model, accessed March 15, 2016,available from 

http://www.miyazawa.com/flute-models/models/ 
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ภาพที 2ส่วนต่างๆของฟลตูแบบแยกชิน 

ทีมา: Flute World. The Flute, accessed March 15, 2016, available from 

https://www.fluteworld.com/ Used-Muramatsu-AD-RB.html 

 

ช่วงเสียงของฟลตู 

ฟลตูเป็นเครืองดนตรีทีสามารถเป่าระดบัเสียงสูงตาํได ้3 – 4 ช่วงคู่ 8 โดยผูว้ิจยัไดแ้บ่ง

ช่วงเสียงต่าง ๆ  ตามแบบฝึกหัดของ เทรเวอร์ วาย (Travor Wye)21สรุปออกมาให้เห็นดัง

ภาพประกอบ 

 

 
ภาพที 3ช่วงเสียงของฟลตู 

                                                        
21 Travor Wye, Practice Book for The Flute. London: Novello Publishing Limited, 

1999, 7 – 26. 
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ผูว้ิจยัจะขอเรียกโนต้ในช่วง X1, 2, 3 ว่า ช่วงคู่แปด 1, 2 และ 3 แบ่งเป็น 

ช่วงเสียง ตาํ กลาง สูง ตามลาํดบั และเรียงโนต้แต่ละตวัในช่วงเสียงนนั ๆ โดยการแทน 

ตวัอกัษร X ดว้ยชือโนต้ เช่น C1 หมายถึง โนต้ โด กลาง (middle C) ฟลตูบางเครืองจะ

ไม่มี 

คียก์ดตวัตัว B1 ดงันันในบางแบบฝึกหัดทีต้องเริมจากโน้ตตัวตาํสุดของเครือง ให้

เปลียนมาบรรเลงโนต้ C1 แทน 

 

2. รูปแบบการนําเสนอและบทเพลงทใีช้ในการแสดงเดยีว 

2.1รูปแบบการนาํเสนอ 

ผูว้ิจยัไดจ้ดัการแสดงเดียวฟลูต โดยการใชชื้อการแสดงว่า เดอะมิธ เพือให้เขา้กนั

กบับทเพลงหลกัทีนาํมาบรรเลงในการแสดงครังนี ซึงผูว้ิจยัไดเ้ลือกบทเพลงแสดงเดียวทีมีทีมาจาก

ตาํนาน เรืองเล่า และนาํเสนอดว้ยการบรรยายปากเปล่าก่อนบรรเลง เพืออธิบายบทเพลง โดยมุ่งหวงั

ใหผู้ช้มเขา้ถึงบทเพลงไดง่้ายขึน 

คาํว่า บรรยาย นนั ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ปีพุทธศกัราช 2542 ได้

ให้ความหมายไวว้่า ชีแจงหรืออธิบายเรืองให้ฟังเป็นตน้, เล่าเรือง เช่น ภาพยนตร์มีอกัษรไทย

บรรยายกาํกบั การบรรยายนนัถือเป็นศาสตร์หนึงทีเก่าแก่ทีสุดในโลก ตงัแต่มนุษยย์งัอาศยัอยู่ในถาํ

หรืออาจก่อนหนา้นนั22 

การแสดงดนตรีมีรูปแบบการนาํเสนอทีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการแสดงดนตรี

เพือสรรเสริญพระเจา้ เล่าวีรกรรมของวีรบุรุษ ขอความรัก บรรยายเรืองราวต่าง ๆ หรือเพือแสดง

ความเก่งกาจดา้นการประพนัธ ์ก็มุ่งหวงัจะสร้างความงามทางเสียงเพือสือไปถึงผูฟั้ง แต่บางครังก็

เขา้ถึงผูฟั้งไดย้าก เนืองจากดนตรีบางชนิดตอ้งอาศยัความรู้ความเขา้ใจในโครงสร้างของดนตรี จึง

จะสามารถเข้าถึงเจตนาของผูป้ระพนัธ์ได้ ซึงผูว้ิจ ัยเลือกเอาวิธีการบอกเล่าเรืองราวเขา้มาปรับ

ประยกุตใ์ชใ้นการแสดงเดียวจบการศึกษาครังนีดว้ย 

                                                        
22 Charles Fowler, Music! Its Role and Importance in Our Lives.(New York: Mc Graw 

Hill, 1994), 359. 
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2.2 บทเพลงทใีช้ในการแสดงเดยีว 

2.2.1เพลง Syrinxโดย โคลด อาชิลเดอบูซี 

เดอบูซี เกิดเมือวนัที 22 สิงหาคม ค.ศ. 1862 ทีเมือง Saint GermainenLaye

ของประเทศฝรังเศส เสียชีวิตดว้ยโรคมะเร็ง ทีกรุงปารีส เมือวนัที 25 มีนาคม ค.ศ.1918 เมืออาย ุ55 

ปีเดอบูซี เป็นคีตกวีคนสาํคญัสาํหรับผลงานดนตรีในแนว อิมเพรสชนันิสม ์ (Impressionism) งาน

ของเขาเป็นตน้แบบใหคี้ตกวีหลายคนในยคุต่อมา23 

ชือเพลง Syrinx มาจากตาํนานเทพกรีก เป็นชือของภูตสาวตนหนึงซึงถูกเทพ

ครึงคนครึงแพะชือ แพน หลงรัก แต่ดว้ยรูปกายทีอปัลกัษณ์ของแพน ทาํให้ Syrinx ปฏิเสธความรัก

ของแพน แพนไม่พอใจเป็นอยา่งมาก เทียวไล่ปลาํภูตสาวตนนี เมือนางภูตหนีไปจนถึงริมแม่นาํและ

เห็นทีจะหนีไม่พน้ Syrinx จึงวิงวอนขอให้น้องสาวตน ซึงเป็นเทพแห่งสายนาํช่วยเหลือ น้องสาว

ของนางจึงบนัดาลใหน้างกลายเป็นตน้กก (Reed) เติบโตอยูบ่ริเวณริมนาํนนั เมือแพนพบว่าภูตสาว

ทีตนหลงรักกลายเป็นตน้กกไปเสียแลว้ ก็โศกเศร้ามาก เมือไม่สมรักกบันาง แพนจึงตดัเอาตน้กกที

เห็นอยูต่รงหนา้มามดัรวมกนัเป็นแผง ทาํเป็นขลุ่ยผวิและติดตวัไวต้ลอดเวลา24 

ลกัษณะเพลง Syrinx เป็นเพลงเพือการบรรเลงเดียวสาํหรับฟลูต ไม่มีเครือง

ดนตรีอืนประกอบ แต่งในปีค.ศ. 1913 ต้นฉบบัไดสู้ญหายไปหลงัจากที มาร์เซล มอยซ์ (Marcel 

Moyse) ไดเ้รียบเรียง ปรับปรุงผลงานชินนีเพือตีพิมพ ์ผลงานชินนีแต่งให้แก่ นักฟลูตชือ หลุยส์ 

เฟลอรี (Louis Fleury) เพือใชแ้สดงระหว่างละครเรือง Psyche แต่เดิมเพลงนีมือชือว่า La Flute de 

Pan แต่ผูตี้พิมพเ์กรงคนจะสับสนกบัอีกเพลงทีมีชือเดียวกนั จึงเปลียนชือเพลงเป็น Syrinx เพือ

ป้องกนัการสบัสนนี 25เพลงประกอบดว้ย 5 ส่วน คือ 

1. TrèsModéré 

2. Un peumouvementè 

3. Au Mouvt (TrèsModéré) 

4. Enretenantjusqu’ à la fin 

                                                        
23 Harold Schonberg, The Live of The Great Composers. (USA: W.W.Norton and 

Company, Inc, 1970), 457. 
24Amin Demerdash, MariosLoukas, R. Shane Tubbs, The Tragedy of Syrinx (Online), 7 

พฤษภาคม 2559.แหล่งทีมา http://link.springer.com/article/10.1007/s00381-014-2360-4#/page-1 

25สมัภาษณ์, Travor Wye, 8 พฤษภาคม 2557 
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5. TrèsRetenu 

โนต้เพลง Syrinx ทีผูว้ิจยัใชบ้รรเลงในการแสดงเดียว เป็นฉบบัทีดีพิมพโ์ดย 

จูแบร์ (Jubert) ในปี ค.ศ. 1927 

2.2.2 เพลงFantasieBrillante on Themes from Bizet's Carmen โดย ฟรองซัวส์

บูร์น 

ฟรองซวับูร์น เกิดเมือปี ค.ศ.1840 ในประเทศฝรั งเศส และเสียชีวิตเมือปี 

ค.ศ.1920 เขาคือนักฟลูตชาวฝรั งเศส จากวง Le Grand Théatre de Bordeauxเป็นนักประพนัธ์และ

ศาสตราจารย ์สอนที Conservatoire de Musique de Toulouse ประเทศฝรังเศส 

ยอร์ชส์ บิเซต์ เกิดเมือวันที 25 ตุลาคม ค.ศ. 1838 เสียชีวิตเมือวันที 

3 มิถุนายน ค.ศ. 1875 คีตกวีชาวฝรั งเศส นักเรียนผู ้มีความสามารถโดดเด่น ศึกษาอยู่ที 

Conservatoire de Paris ประพนัธ์ผลงานไวห้ลายผลงาน โดยประพนัธ์อุปรากรเรืองคาร์เมน 

(Carmen) เป็นเรืองสุดทา้ย แต่น่าเสียดายทีในการแสดงเปิดตัวครังแรกของคาร์เมน ผูช้มแสดง

อาการไม่พอใจและวิจารณ์อยา่งเสียหาย เนืองจากมีเนือหารุนแรงผิดกบัอุปรากรเรืองอืนทีเคยมีมา

ก่อนหนา้ ตวับิเซตเ์องทอ้แทแ้ละตกใจกบัความลม้เหลวนีมาก เนืองจากเขาไดทุ่้มเทอย่างหนักเพือ

แต่งอุปรากรเรืองนีขึนมา หลงัจากเปิดแสดงครังแรกไดไ้ม่นานนัก เขาก็ลม้ป่วยและเสียชีวิตในอีก

สามเดือนถดัมา แต่เมือยา้ยการแสดงจากกรุงปารีส มาแสดงทีเวียนนาในเดือนตุลาคม ปีเดียวกนักบั

ทีบิเซตเ์สียชีวิต อุปรากรเรืองนีกลบัประสบความสาํเร็จอยา่งมาก26 

อุปรากรคาร์เมน มีเนือหาเกียวกับความรักอนัไม่สมหวงัของชายหนุ่มชือ 

ดอน โฮเซ (Don José) เขาโดนหักอกโดย คาร์เมน หญิงสาวจากโรงงานพนัยาสูบ คาร์เมนเป็น

ผูห้ญิงทีสวยมาก จึงมีชายหนุ่มมาติดพนัหลายคน คาร์เมนดูเหมือนจะมีใจให้โฮเซในตอนแรก แต่

คาร์เมนก็กลบัใจไปรักกบันกัสูว้วักระทิงหนุ่ม ชือ เอสคามิลโย่ (Escamillo) เมือโฮเซรู้เรือง จึงตาม

ไปเพือขอให้คาร์เมนกลบัมารักเขาเหมือนก่อน แต่โดนปฏิเสธ ด้วยความแค้นโฮเซจึงลงมือ

ฆาตกรรมคาร์เมนทงันาํตา27 

                                                        
26Curtiss M, Bizet and his world.(New York, Vienna House, 1958,) 426. 
27Frédéric Chaslin, Carmen, 25 กุมพาพนัธ ์2558. แหล่งทีมา

https://www.youtube.com/watch?v=zTDMvyj4TFg 
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ช่วงศตวรรษที 19 ละครอุปรากรเป็นทีนิยมมากในหมู่สังคมยุโรป ผูค้นต่าง

ชืนชอบอุปรากรเป็นอยา่งมาก ไม่ใช่แค่การเขา้ชมอุปรากรทงัเรือง แต่รวมไปถึงการฟังบางช่วงบาง

ตอนของเพลงในอุปรากรทีถกูตดัตอนมาใหว้งเลก็ ๆ เล่น เครืองดนตรีเดียว หรือแม่กระทงันักร้อง

ร้องร่วมกบัเปียโน28 เช่นเดียวกนักบัเพลงนี ทีบูร์น หยิบทาํนองจากอุปรากรของบิเซต์มาเรียบเรียง

ใหม่ เพือใหฟ้ลตูบรรเลง 

ลกัษณะเพลง FantasieBrillante on Themes from Bizet's Carmen เป็นเพลง

ประเภทแฟนตาซี (Fantasy) คือเพลงทีแต่งเพือแสดงความสามารถในการแต่งเพลงของผูป้ระพนัธ ์

มีความหลากหลาย ไม่มีรูปแบบตายตวั ในเพลงนี บูร์นไดห้ยิบยกเอาทาํนองหลกัจากหลาย ๆท่อน

ของอุปรากรคาร์เมน มาเรียบเรียงให้ฟลูตนันบรรเลงอย่างโดดเด่น เต็มไปด้วยเทคนิคในการ

ประพนัธ์ทีหลากหลาย ยกตวัอย่างท่อนทีแสดงความสามารถของทังผูป้ระพนัธ์และผูแ้สดง เช่น 

ทาํนองหลกัจากท่อน Habanera ถกูพฒันาใหมี้การแปรทาํนองถึง 2 ครัง 

2.2.3 เพลง Sonata “Undine” Op.167 โดย คาร์ล ไรน์เนคเคอ 

คาร์ล ไรน์เนคเคอ เกิดเมือวนัที 23 มิถุนายน ค.ศ.1824 เสียชีวิตเมือวนัที 10 

มีนาคม ค.ศ.1910 เป็นคีตกวีชาวเยอรมนั เกิดทีเมือง Altona, Hamburg เริมเรียนดนตรีกบับิดา ซึงเขา

เริมเขียนเพลงแรกเมือมีอายเุพียง 7 ขวบ และออกแสดงในฐานะนกัเปียโนเมืออายไุด ้12 ปี ต่อมาเขา

ไดเ้ป็นครูสอนประพนัธเ์พลงและเปียโนที Conservatorium ในเมือง Leipzig และเสียชีวิตลงเมืออาย ุ

85 ปี 

โซนาตานีแต่งขึนโดยอิงเรืองราวจากนิยายเรือง Undine ของ เฟรดิคเดอ ลา 

มอตฟอเค (Friedrich de la MotteFouqué) กวีชาวเยอรมนั เป็นเรืองราวของอศัวินหนุ่ม เซอร์โฮลแบ

รนด ์(Huldbrand) ทีทาํตามคาํขอร้องของเบอร์ทิลดา (Bertilda) หญิงสาวทีตนชอบ เธอขอให้โฮล

แบรนด์ขีมา้ตัดทะลุป่าแห่งหนึงซึงขึนชือเรืองความหลอกหลอน แลว้กลบัมาบอกเธอว่าเจอ

อะไรบา้ง เธอจึงจะยอมแต่งงานดว้ย เมือเดินทางเขา้ไปในป่าลึก อศัวินหนุ่มไปพบรักกบัภูตสาวชือ

อนูดีน (Undine) ลกูเลียงของชาวประมงทีอาศยัอยูอี่กฟากของป่า และแต่งงานกนั เมือโฮลดแ์บรนด์

พาอนูดีนและครอบครัวกลบัมายงัปราสาทของเขา เบอร์ทิลดาจึงเขา้มาทวงสัญญาแต่งงาน แต่เมือ

พบว่าโฮลด์แบรนด์แต่งงานกับอูนดีนไปแล้ว เบอร์ทิลดาก็จ ํายอม แต่ด้วยความประหลาดใจ  

เบอร์ทิลดาพบว่าตนเป็นลูกสาวแท ้ๆ ของชาวประมง พ่อและแม่เลียงของอูนดีนวนัหนึง ขณะที

                                                        
28 Forbes Elizabeth, "Carmen", in Stanley Sadie, The New Grove Dictionary of Opera, 

Macmillan, London - New York,1997. 
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โฮลด์แบรนด์อูนดีน และ เบอร์ทิลดา ล่องเรือเพือจะไปเทียว ก็เกิดคลืนลมมากมาย ทาํให้การ

เดินเรือมีอุปสรรค ทังหมดนีเกิดจากลุงของอูนดีน ซึงเป็นปิศาจแห่งทะเลสาบและป่าไม ้ 

โฮลด์แบรนด์แทบทนไม่ไหวเผลอพูดออกมาว่า ทาํไมฉันจึงไม่แต่งงานกบัเบอร์ทิลดาเมือยงัมี

โอกาส อนูดีนเสียใจมาก สลายร่างกลายเป็นนาํแลว้จึงลบัหายไป29 

เพลง Undine แต่งในรูปแบบสงัคีตลกัษณ์โซนาตา มี4ท่อนคือ  

1. Allegro 

2. Intermezzo. Allegretto vivace 

3. Andante tranquillo 

4. Finale. Allegro molto agitatoed appassionato, quasi Presto 

2.2.4 เพลง Ballade, Pastorale and Dance for Flute, Horn and Piano โดย อริีค 

อวีาเซน 

อีริค อีวาเซนเกิดเมือวันที 1 มีนาคม ค.ศ.1954 ทีรัฐโอไฮโอ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา เขาไดเ้ขา้มาเป็นอาจารยส์อนทีโรงเรียน The Juliardเมือปี ค.ศ. 1980 เป็นผูป้ระพนัธ์

เพลงให้วง St.Luke’s Chamber Ensemble of New York City และ ตาํแหน่งอาจารยใ์น The New 

York Philharmonic’s Musical Encounter Series 

บทเพลง Ballade, Pastorale and Dance ประพนัธ์ขึนในฤดูหนาวของปี ค.ศ.

1992 เพือมอบใหก้บันกัฮอร์นชือ เดวิด เวคฟีล (David Wakefield) และ นกัฟลตู บาร์ลี นูเกน (Bärli 

Nugent) พวกเขาเล่นเพลงนีครังแรกในเมือง Aspen รัฐ Colorado บทเพลงนีแต่งให้วงขนาดเล็ก คือ 

ฟลูต ฮอร์น และ เปียโน ซึงทาํให้บทเพลงเต็มไปดว้ยความต่างของสีสันเสียง (Tone Color) และ

พืนผวิของเสียง (Texture) 

 

3. แนวทางของปัญหาและการพฒันา 

3.1 แนวทางของปัญหา 

3.1.1ปัญหาการเล่นเสียงสูงด้วยระดบัเสียงเบา  

ปัญหามกัจะเกิดขึนเมือผูบ้รรเลงเล่นโนต้ทีมีระดบัเสียงสูงในช่วง X3 เป็นตน้

ไป เนืองจากเป็นโนต้ทีเป่ายากทงัในดา้นการเป่าลม การควบคุมสีสันเสียง และคุณภาพเสียงเพราะ

                                                        
29Storynory, Undine (Online), 4 มีนาคม 2559. แหล่งทีมา 

http://www.storynory.com/2013/06/06/undine/ 
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เสียงสูงนนัมีจุดโฟกสัของเสียง (Focus) ทีเลก็มาก หากผูบ้รรเลงหาจุดโฟกสันันไม่เจอจะทาํให้ใช้

ลมทีเป่าออกมาไดไ้ม่เต็มประสิทธิภาพ ฟลตูเป็นเครืองทีมีรูเปิดทงัหัวและทา้ย และเปลียนเสียงให้

ยกขึนเป็นคู่ แปดด้วยการเร่งความเร็วลมจากการเป่าให้เร็วขึนบางครังเรี ยกว่าการเป่าอัด 

(Overblowing)30 ความเร็วลม และทิศทางของลม คือสิงสาํคญัในการผลิตเสียงของฟลตู แต่ช่วงเสียง

ของฟลตูตงัแต่ X3 ขึนไปนนั การเพิมความเร็วลมเพียงอยา่งเดียวยงัไม่เพียงพอต่อคุณภาพเสียงทีได ้

แต่ยงัตอ้งเปลียนวิธีการกดคีย ์(Fingering) ทีต่างออกไปจากช่วงเสียงอืน ๆ31 เพือให้ไดคุ้ณภาพเสียง

ทีดีและไดเ้สียงทีเพียนนอ้ยลง เนืองจากในช่วงเสียงสูง ฟลตูจะเพียนสูงไดง่้าย 

เสียงในช่วงเสียงสูงของฟลูตทีมกัเป็นปัญหาในการออกเสียงโดยปกติ อาทิ 

E3, C4 ซึงถา้ไม่ฝึกฝนจนชาํนาญก็จะไดเ้สียงทีไม่มีคุณภาพ ทาํใหผู้ผ้ลิตฟลตูบางบริษทัตอ้งผลิตคีย์

กดพิเศษ เพือช่วยใหน้กัฟลตูเป่าออกเสียงในช่วงเสียงนีไดง่้ายขึน เช่น คีย ์Split E และ Gizmo key 

 
ภาพที 4คีย ์split E บนฟลตูบางรุ่น 

ทีมา:Split E, accessed February 16, 2016, available fromhttp://www.shwoodwind.co.uk/ 

Glossary/Split_E.html 

                                                        
30The act of blowing a wind instrument with such force that upper harmonics are 

produced, Alan Isaacs and Elizabeth Martin.Dictionary of Music. (England: The Hamlyn 

Publishing Group Limited, 1982), 279.  
31Mark C. Ely and Amy E. Van Deuren.Wind Talk for Woodwinds. (New York: Oxford 

University Press, 2009), 83. 
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เป็นคียก์ดทีช่วยใหอ้อกเสียง E3 ไดง่้ายขึน พบในฟลตูทีมีการวางระบบคียแ์บบเหลือม 

(Offset G) เท่านนั  

 
ภาพที 5 Gizmo key 

 

คียก์ดชนิดนีจะอยูที่ส่วนทา้ยของฟลตู จะมีเฉพาะฟลตูทีมีส่วนทา้ยทีบรรเลงไดถึ้งเสียง 

B1 เท่านนั มีไวเ้พือช่วยในการออกเสียง C4 ใหง่้ายขึน 

 

3.1.2ปัญหาการกดนิวไม่ตรงจงัหวะ 

ปัญหานีเกิดขึนได้ไม่เฉพาะในเพลงเร็ว แต่เกิดขึนในทุก ๆ ช่วงความเร็ว 

เนืองจากดนตรีเป็นศิลปะทางเสียงทีถกูจดัเรียงขึนโดยมีเวลาเป็นตวักาํกบั32 เสียงดนตรีตอ้งเกิดและ

หายไปเมือถึงเวลาทีกาํหนด หากเสียงเกิดขึนช้าไป หรือเร็วไปกว่าทีควร ในทีนีหมายถึงตามที

ผูป้ระพนัธ์ไดเ้ขียนกาํหนดไว ้ก็จะส่งผลต่อจงัหวะโดยรวมของเพลง เหมือนกบัที โยฮาน เซบา

สเตียนบาค (Johann Sebastian Bach) คีตกวีชาวเยอรมนัผูย้ิงใหญ่กล่าวไวว้่า “การเล่นเครืองดนตรี

                                                        

 32Alan Isaacs and Elizabeth Martin, Dictionary of Music.(England: The Hamlyn 

Publishing Group Limited, 1982), 257. 
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ชนิดต่าง ๆ นนัง่ายมาก ทุกอยา่งทีคุณตอ้งทาํก็แค่ กดคียที์ถกูตอ้ง ในเวลาทีถกูตอ้ง แลว้เครืองดนตรี

จะบรรเลงตวัมนัเอง”33 

จากประโยคขา้งตน้ เป็นการบอกโดยตรงว่า ดนตรีเป็นสิงทีตงัอยู่บนความ

เทียงตรงของเวลา ซึงปัญหาของการเล่นไม่ตรงเวลาเพราะนิวขาดความแม่นยาํ ตามหัวขอ้ทีผูว้ิจยั

หยบิยกมานนั ปัญหามกัเกิดขึน 2 กรณีคือ กดนิวชา้กว่าจงัหวะ และกดนิวเร็วกว่าจงัหวะ ทุกกรณีที

กล่าวมานาํไปสู่ปัญหาความไม่สมดุลของประโยคเพลง  

3.1.3ปัญหาความไม่สมาํเสมอของเสียงในขันคู่กว้าง 

จุดโฟกสัของแต่ละตวัโน้ตของฟลูตนันไม่ไดอ้ยู่ในตาํแหน่งเดียวกนั แต่จะ

แบ่งชนักนัอยู ่โดยในช่วงเสียงตาํ จุดโฟกสัจะอยูต่าํลงไปในรูปากเป่ากว่าในช่วงเสียงสูง นอกจากนี

เสียงฟลตูในช่วงเสียงต่าง ๆ ก็ตอ้งใชค้วามเร็วลมทีต่างกนัเพือทาํให้เกิดเสียงทีมีคุณภาพ ทาํให้เมือ

ตอ้งบรรเลงโนต้ทีมีความกวา้งของช่วงเสียงมาก ๆ ทาํไดย้ากหากไม่ไดรั้บการฝึกฝน 

ปัญหาทีเกิดขึนคือ การบรรเลงโนต้มกัจะไม่สมดุล ยกตวัอยา่งในหลายกรณีที

ผูฝึ้กมกับรรเลงโนต้สูงดงักว่าโนต้เสียงตาํทีอยูใ่กลก้นัในประโยคเพลงหรือโมทีฟ (Motif) เดียวกนั 

ทาํใหฟั้งแลว้ดูเหมือนเสียงนนัโดดเด่นออกมามากกว่าโน้ตตวัอืนๆ โดยไม่จาํเป็น โดยเฉพาะการ

เล่นโนต้ขาขึน (Ascending) เป็นปัญหาทีพบมากโดยเฉพาะฟลตูและเครืองลมทองเหลือง34 

3.2 แนวทางในการแก้ปัญหา 

3.2.1ปัญหาการเล่นเสียงสูงด้วยระดบัเสียงเบา 

การทีผูฝึ้กจะเป่าเสียงเบาได ้ไม่ว่าในช่วงเสียงใด ๆ นัน สิงทีตอ้งคาํนึงถึงคือ

จุดโฟกัสของเสียง อาจารย์วรพลกาญจนวีระโยธิน อาจารย์ประจําภาควิชาดุริยางศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร ผูเ้ชียวชาญฟลูต ได้อธิบายไวว้่า วิธีหนึงนีแนะนาํให้ปฏิบติัเพือการหาจุด

โฟกสัของเสียงนัน คือการเป่าเสียงฮาร์โมนิกของฟลูต เป็นวิธีทีจะทาํให้ผูฝึ้กรู้ว่าแต่ละตาํแหน่ง

เสียงควรเป่าลมไปทีจุด ๆ ใด จากนนัเมือเราจะทาํให้เสียงกวา้ง หรือดงัเบาดงัทีตอ้งการ ก็จะทาํได้

ง่ายขึน35 

                                                        
33Galewitz, Herb, Music A Book of Quotations. (New York: Dover Publications, 

2001), 3. 
34 Daniel L. Kohut,  Instrumental Music Pedagogy. (Illinoise: Stipes Publishing, 

1996), 172. 
35สมัภาษณ์,วรพลกาญจนวรีะโยธิน, 13 พฤศจิกายน 2557. 
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วิธีการหาจุดทีเป็นเสียงฮาร์โมนิกในวิจยัเล่มนี เป็นวีธีการของ โรเบิร์ตคาล

เวบบ์ (Robert Karl Webb) ผูเ้ชียวชาญฟลูต และอาจารยส์อนที University of Wisconsin 

Whitewater ผูว้ิจยัจะไดก้ล่าวถึงวิธีการโดยละเอียดในบทที 4 นอกจากนี การหาจุดโฟกสัยงัมีอีกอีก

วิธี คือ การเล่นโนต้ตามบนัไดเสียง F เมเจอร์ ดว้ยเสียงทีเบาทีสุด ใหไ้ด ้2 ช่วงเสียงทงัขาขึนและขา

ลง โดยหายใจเพียงครังเดียว และเปิดเครืองกาํกบัจงัหวะ (Metronome) ไวที้ 80 แทนค่าโน้ตแต่ละ

ตวัในบนัไดเสียงดว้ยตวัดาํ อาจารยว์รพล กล่าวไวว้่าหากผูฝึ้กเป่าไม่ตรงจุดโฟกสั การทีจะเฉลียลม

ใหเ้ป่าได ้2 ช่วงเสียงนนัจะทาํไดย้าก แบบฝึกหดันีเหมือนเป็นการบงัคบัใหผู้ฝึ้กตอ้งหาจุดโฟกสัไป

ในตวั หากปฏิบติัตามขนัตอนดงักล่าวไดแ้ลว้ ใหล้ดจงัหวะเครืองกาํกบัจงัหวะลง นอกจากจะเป็น

การบงัคบัใหห้าโฟกสัแลว้ การยดืจงัหวะของเครืองกาํกบัจงัหวะลงยงัเป็นการฝึกในเรืองการเฉลีย

ลมในการเล่นประโยคเพลงดว้ย36 

เทรเวอร์ วาย (Travor Wye) ผูเ้ชียวชาญและศิลปินฟลูตชาวองักฤษ ลูกศิษย์

ของนกัฟลตูผูย้งิใหญ่อยา่ง มาร์เซล มอยส์ (Marcel Moyse) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของเสียงฮาโมนิก 

ไวว้่า ฮาร์โมนิกเป็นส่วนประกอบของเสียง เป็นพืนฐานของสีสนัเสียง และลกัษณะบุคลิกของเสียง

ของเครืองดนตรี และเสียงฮาร์โมนิกนีอยูใ่นทุก ๆ ช่วงเสียง หากฝึกฝนย่อมไดเ้ปรียบในการพฒันา

ในช่วงเสียงต่าง ๆ เขาไดแ้นะนาํว่า จาํเป็นมากทีปากของผูบ้รรเลงจะตอ้งยดืหยุน่ เพือใหไ้ดเ้สียงทีมี

คุณภาพ เพราะปากทีแข็งเกร็งจะไม่สามารถปรับจูนเสียงฟลูตได ้ทาํให้เกิดเสียงเพียนเมือบรรเลง 

เมือหูไดย้นิเสียงทีถกูตอ้งแลว้ ปากควรทีจะสามารถปรับจูนเสียงใหต้รงตามนนัได้37 

เจมส์กอลเวย ์(James Galway) นกัฟลตูมืออาชีพชาวองักฤษ พดูถึงรูปปากทีดี

เพือการบรรเลงใหไ้ดเ้สียงทีดี และตาํแหน่งการวางริมฝีปากทีดีว่า ก่อนทีจะซอ้มแบบฝึกหัดใด ๆ 

ใหฝึ้กวางปากบนฟลตูใหถ้กูตอ้งและผ่อนคลายก่อนโดยการยกนิวขึนมา งบัริมฝีปากล่างเหนือริม

ฝีปากบน วางนิวไวใ้ตริ้มฝีปากล่างแลว้ปล่อยลมออกมาจากปาก สังเกตมุมปากว่าตอ้งชีลงดา้นล่าง 

ตรงกนัขา้มกบัเวลายมิทีริมฝีปากชะชีขึนขา้งบน เพราะการดึงริมฝีปากออกจากรูเป่าปากของฟลูต

นนัทาํใหโ้อกาสทีจะเล่นโนต้ไดคุ้ณภาพนนัลดลง หลงัจากซอ้มดว้ยนิวแลว้ แทนทีนิวดว้ยส่วนหัว

ของฟลตู วางปากลงบนลิปเพลท (Lip Plate)38 เป่าใหเ้กิดเสียง แลว้จดัตาํแหน่งใหม้นัคง39 

                                                        
36สมัภาษณ์,วรพลกาญจนวรีะโยธิน, 13 พฤศจิกายน 2557. 
37สมัภาษณ์, Travor Wye, 8 พฤษภาคม 2557. 
38จานวางปาก บริเวณรูปากเป่าของฟลตู. ผูว้ิจยั. 



22 

 

 

โรเบิร์ทเวบบ ์ผูเ้ชียวชาญฟลตู ในช่วงเสียงสูงนนั ริมฝีปากล่าง และกรามของ

ผูบ้รรเลงตอ้งขยบัไปขา้งหนา้พร้อม ๆ กนั เพือช่วยใหค้วบคุมลมใหเ้ป็นเสน้เล็กลงไดง่้าย เนืองจาก

โนต้ยงิสูง ยงิตอ้งการความเร็วลมทีมากขึน ยงิในช่วงเสียงตงัแต่ E4 ขึนไปนนั การเป่าใหไ้ดเ้สียงทีดี 

ไม่ใช่การเป่าแรงขึน แต่เป็นการทาํให้ความเร็วของลมทีเป่าเพิมขึนโดยการปิดริมฝีปากล่างให้

กระแสลมทีเป่าออกมาเลก็ลง หากจะเปรียบเทียบให้ไดใ้กลเ้คียงทีสุด ให้นึกถึงภาพสายยางฉีดนาํ 

เมือรดนาํตน้ไมที้อยูสู่ง เราตอ้งปิดปากสายยางใหมี้ขนาดเล็กลงเพือทีนาํจะมีแรงดนัมากขึน ส่งให้

นาํสามารถพุ่งไปยงัจุดหมายทีไกลขึนได ้การควบคุมลมโดยริมฝีปากและความต่อเนืองของลมจึง

จาํเป็นมากในการบรรเลงเสียงสูง40 

อ า จ า ร ย์ ป ฏิ ภ า ณ  พู ล ส วั ส ดิ  อ า จ า ร ย์ พิ เ ศ ษ  ภ า ค วิ ช า ด น ต รี 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์กล่าวว่า เสียงสูงเบา เล่นดงั ตอ้งคาํนึงถึงว่าอะไรทีทาํใหด้งั เบา สูงตาํ นนั

คือ การเป่าดงัหรือเบา ขึนอยูก่บัปริมาณลม ส่วน สูงหรือตาํ ขึนอยู่กบัความเร็วลม หากเล่นแลว้ได้

เสียงดงัตลอดแสดงว่าไม่สามารถจาํกดัความเร็วลมได ้วิธีการแกไ้ข ควรซอ้มแบบฝึกหัดทีเป็นการ

เพิมระดบัเสียงให้ดงัขึนทีละน้อย (Crescendo) และเบาลงทีละน้อย (Diminuendo) ให้มากเพราะ

เรืองความเร็วลมนันไม่ใช่แค่การควบคุมลมจากกระบงัลม แต่รวมไปถึงการควบคุมริมฝีปากเพือ

จาํกดัปริมาณของลมดว้ย การจะเป่าใหไ้ดร้ะดบัเสียงเบาจึงตอ้งมีความยดืหยุน่ของริมฝีปากทีดี41 

ในตาํรา Wind Talk for Woodwinds เขียนโดยมาร์ค เอลี (Mark C. Ely) และ

เอมี ฟอน โดเรน (Amy E. Van Deuren) ไดก้ล่าวถึงปัญหาของช่วงเสียงสูงทีมกัจะพบพร้อมแนว

ทางการแกไ้ขไวด้งันี 

3.2.2 ปัญหาช่วงเสียงสูง เสียงไม่ออก หรือเสียงไม่ได้คุณภาพ 

กรณีที 1 ซบัพอร์ตลมไม่เพียงพอ ให้ผูฝึ้กเตรียมความเร็วลมให้มากขึน ฝึก

ลากเสียงยาวดว้ยโนต้ในระดบัเสียงสูง พร้อมพฒันาความเร็วลมใหดี้ขึน เริมตน้ทีโนต้ตวั G2 ไล่ขึน

ทีละครึงเสียง เริมจากการเป่าให้ดังทีสุดก่อน เนืองจากง่ายต่อการบังคับให้ได้ความเร็วลมสูง 

                                                                                                                                                               
39James Galway, Masterclass Embouchure (Online),24 February 2006. แหล่งทีมา 

https://www.youtube.com/watch?v=NcXRzZZv1mE 
40 Robert Karl Webb, Building Flute Tone from The Bottom Up. (LA: 

C.L.Barnhouse Co.), 1989, 3. 
41สมัภาษณ์, ปฏิภาณ พลูสวสัดิ, 4 พฤษภาคม 2559. 
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หลงัจากชาํนาญแลว้จึงฝึกดว้ยระดบัเสียงทีเบาลงมา โดยตอ้งสงัเกตเสียงไม่ใหเ้สียคุณภาพและเสียง

เพียน 

กรณีที 2 รูปปากผอ่นคลายจนเกินไป ให้ผูฝึ้กกระชบัรูปปากขึนเล็กน้อย ใช้

รูปปากคลา้ยกบัการเป่าโน้ตในช่วงเสียงกลาง (X2) แต่เป่าลมให้เชิดขึนกว่าตาํแหน่งในช่วงเสียง

กลางเลก็นอ้ย 

กรณีที 3 รูปปากไม่โฟกัส หรือไม่ชาํนาญในการปรับรูปปาก ให้ผูฝึ้กซอ้ม

ลากเสียงยาว เพือพฒันากลา้มเนือบริเวณปาก ตอ้งซอ้มโน้ตในช่วงเสียง X2 ให้ไดคุ้ณภาพเสียงทีดี

ก่อน แลว้จึงฝึกโนต้ในช่วงเสียงสูงขึนไป42 

3.2.3ปัญหาการกดนิวไม่ตรงจงัหวะ 

การพฒันาเรืองความถกูตอ้งแม่นยาํของนิว เป็นส่วนสาํคญัทีจะทาํให้พฒันา

ทกัษะของผูฝึ้กไปสู่ระดบัทีสูงขึน ปัญหาเรืองความแม่นยาํและความเร็วของนิว เป็นปัญหาทีพบได้

แทบทุกคน ผูเ้ชียวชาญในการสอนดนตรีหลากหลายท่านแนะนาํให้ฝึกซอ้มจากแบบฝึกหัด สเกล 

(Scale)  แต่การจะซ้อมไล่สเกลไปตามปกตินันอย่างเดียวอาจไม่เห็นผลมากนัก ผู ้ฝึกควร

เปลียนแปลงรูปแบบการไล่สเกล (Pattern) ใหห้ลากหลายดว้ย เช่น การเปลียนจงัหวะใหโ้นต้บางตวั

ในสเกลมาชิดกนั43 การฝึกโดยวิธีนีไม่ใช่เป็นการฝึกนิวเท่านนั แต่การเปลียนรูปแบบการซอ้มสเกล

ยงัช่วยใหผู้ฝึ้กพฒันาสมองดว้ย เพราะกลา้มเนือนิวของเรานนัถกูควบคุมโดยสมอง ปัญหาส่วนใหญ่

นันมกัจะเกิดจากการทีสมองสั งการกลา้มเนือไม่ทนั กลา้มเนือของนิวนันทาํงานไปโดยความจาํ

กลา้มเนือ (Muscle Memory) หากผูฝึ้กซอ้มผิดหลายครัง กลา้มเนือจะจดจาํโดยความเคยชิน และ

เป็นปัญหาทีแกย้ากในภายหลงั44 ซึงสอดคลอ้งกบัความเห็นของอาจารย ์ชชัพล เจียมจรรยง 

อาจารย ์ชัชพล เจียมจรรยง อาจารยป์ระจาํภาควิชาเครืองลมไม ้วิทยาลยั

ดนตรี มหาวิทยาลยัรังสิต กล่าวว่า ปัญหานีสามารถเจอไดทุ้กคนเมือสมองไม่สามารถสั งการไปยงั

                                                        
42Mark C. Ely and Amy E. Van Deuren,Wind Talk for Woodwinds. (New York: 

Oxford University Press, 2009), 183. 
43อคัรพล เดชวรันนท,์ “การศึกษาปัญหา การแกปั้ญหา และการพฒันาทกัษะการใชนิ้ว

ของคลาริเน็ต: กรณีศึกษาผลงาน Introduction Theme and Variation for Clarinet and Piano 

ประพนัธโ์ดย Gioacchino Rossini,” (วิทยานิพนธป์ริญญามหาบณัฑิต สาขาสงัคีตวิจยัและพฒันา 

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร,2554), 56. 
44เรืองเดียวกนั, 57. 
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นิวมือไดอ้ยา่งเป็นระบบ ทาํใหนิ้วไม่สามารถขยบัไดอ้ยา่งแม่นยาํ ชดัเจน สามารถแกไ้ขไดด้ว้ยการ

เปลียนจงัหวะของโนต้ทีไล่อยู ่อาจเปลียนเป็นโน้ตปะจุดหรืออืน ๆ เพือช่วยให้นิวสามารถขยบัได้

กระชบัและเป็นจงัหวะมากขึน45 

อาจารยว์รพลกาญจนวีระโยธิน กล่าวถึงปัญหานีว่า สาเหตุเกิดไดท้งัเนืองจาก

สมองสั งการนิวไม่ทนั และการขาดการพฒันากลา้มเนือนิวทีไม่ถนัด แต่เราสามารถฝึกนิวเราได ้

เพราะแต่ละคนก็มีจุดอ่อนของนิวไม่เหมือนกนั เราตอ้งหาจุดอ่อนของนิวเราใหเ้จอเสียก่อน แต่โดย

ธรรมชาติแลว้ นิวกลาง และนิวนาง มกัจะเป็นนิวทีมีปัญหาเพราะมีเส้นเอ็นทีใชข้ยบัใกลก้นัมาก 

ตอ้งฝึกใหนิ้วทงัสองคุน้เคยกบัการขยบั ลองฝึกโดยใชแ้บบฝึกหดัทีหลากหลาย หาทุกความเป็นไป

ไดที้นิวจะเปลียนมาเพือฝึกฝน ฝึกฝนโดยแกไ้ปทีละจุด46 

อาจารยฮิ์โรชิ มทัสึชิมา กล่าวเกียวกับการซ้อมสเกล และความรวดเร็ว 

แม่นยาํ ของนิวไวว้่า รูปแบบการกดนิวในช่วงเสียงที X1 – X3 นัน มีวิธีการกดทีคลา้ยคลึงกัน 

แตกต่างกนัเพียงเลก็นอ้ย เราตอ้งฝึกเพือใหบ้รรเลงโนต้เหล่านนัใหไ้ดเ้สียงเชือมกนั และเท่ากนัมาก

ทีสุด โดยทียงัคงจงัหวะอยู ่และกล่าวว่าประเด็นหลกั ๆ ในการซอ้มสเกลคือ เพือทาํให้นิวสามารถ

ขยบัไดเ้ท่ากนั และ เพือสร้างความสมัพนัธก์นัระหว่างการขยบันิว องศา ปริมาณ และความเร็วของ

ลม และการตดัลิน เมือเราตอ้งเปลียนการออกเสียง47 

การฝึกความแม่นยาํของนิ วนันควรอยู่บนพืนฐานของมือทีผ่อนคลาย 

ปราศจากอาการเกร็งใด ๆ และไม่มีการออกแรงกดทีมากเกินความจาํเป็น ควรเริมฝึกจากสเกลง่าย ๆ  

ไปจนครบทุกบันไดเสียง ควรซ้อมในช่วงเสียงทีผูฝึ้กบรรเลงไดอ้ย่างสบายก่อน แลว้จึงฝึกใน

ช่วงเสียงทีสูงขึน หรือตาํลง ควบคู่ไปกบัการฝึกคุณภาพเสียงในช่วงเสียงนัน ๆ ดว้ย ควรซอ้มหน้า

กระจกเมือมีโอกาส เพือสงัเกตนิวทีจบับนคีย ์ไม่ใหมี้นิวใดยกสูงเกินไปกว่านิวอืน เพราะนิวทียกสูง

ตอ้งใชเ้วลาในการกดลงมามากกว่านิวอืน จะทาํให้เสียจงัหวะได้48 วายไดใ้ห้คาํแนะนาํไวว้่า ผูฝึ้ก

                                                        
45สมัภาษณ์, ชชัพล เจียมจรรยง, 30 เมษายน 2559. 
46สมัภาษณ์, วรพลกาญจนวรีะโยธิน, 5 พฤษภาคม 2559.  
47ฮิโรชิ มทัสิชิม่า, “Flute Corner”, ใน วารสารเพลงดนตรี (มิถุนายน 2558), สุกรี 

เจริญสุข, บรรณาธิการบริหาร. (กรุงเทพ: หยนิหยางการพิมพ,์ 2015 ) 
48 Chapman, F.B. Flute Technique.(New York: Oxford University Press, 1961), 15. 
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ควรเริมฝึกนิ วทีไม่ถนัดให้คล่องขึนด้วย และไม่ว่าแบบฝึกจะยากขนาดไหน ห้ามใช้นิ วแทน 

(Alternate Fingering) ในการซอ้มเด็ดขาด49 

3.2.4 ท่าทางการจบัฟลูตของวาย 

การจบัถือเครืองดนตรีทีถกูวิธีนัน นอกจากจะทาํให้เคลือนไหวไดอ้ย่างเป็น

ธรรมชาติแลว้ ยงัช่วยลดความเสียงจากอาการบาดเจ็บต่าง ๆ ทีอาจเกิดขึนเนืองจากการตึงหรือหด

กลา้มเนืออยา่งไม่เป็นธรรมชาติอีกดว้ย มีหนังสือแบบฝึกหัดหลายเล่มแสดงวิธีการจบัและท่าทาง

การยืนเพือการแสดงเดียวทีถูกตอ้ง ผูว้ิจยัขอหยิบยกเอาท่าทางการจบัเครือง และการยืนเพือการ

แสดงเดียวของ วาย ซึงบรรยายในงาน Thailand Flute Festival 2014 ระหว่างวนัที 8 – 10 

พฤษภาคม พ.ศ.2557 ทีอาคารจามจุรี 9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ไว ้3 ขนัตอนดงันี 

                                                        
49 Travor Wye,  Practice Books for The Flute. (London: Novello Publishing 

Limited, 1999), 47. 
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ภาพที 6 การยนืและการถือเครือง ขนัตอนที 1 

 

 ขนัตอนที 1 ยืนในลกัษณะทีไม่เกร็ง หัวเข่าหย่อนเล็กน้อย กางเทา้ออกประมาณ

ไหล่ ใหเ้ทา้ขวาอยูข่า้งหลงัเทา้ซา้ยเลก็นอ้ย ถือฟลตูในแนวตรงขนานกบัลาํตวั 
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ภาพที 7 การยนืและการถือเครือง ขนัตอนที 2 

 

ขนัตอนที 2 ยกเครืองขึนมาระดบัไหล่ ขอ้สงัเกตของผูว้ิจยัในขนัตอนนีคือ ระดบัของ

มือซา้ยจะอยูเ่หนือระดบัของไหล่ขวานิดหน่อย การยกเครืองขึนมาจากแนวตงั ตอ้งสังเกตให้แน่ใจ

ว่า ไม่เกิดอาการเกร็งใด ๆ ตามกลา้มเนือแขนและขอ้ต่อต่าง ๆ ของร่างกาย 

 

 
ภาพที 8 การยนืและการถือเครือง ขนัตอนที 3 
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ขนัตอนที 3 หนัศีรษะมาทางปากเป่าและประกบเครืองเขา้ทีริมฝีปาก การจบัเครืองใน

ขนัตอนที 3 นีคือการจบัในท่าพร้อมบรรเลง จะมีส่วนทีออกแรงพยงุฟลตูให ้อยูก่บัริมฝีปากอยู่สาม

ส่วนดว้ยกนั คือ มือขวา และ ปาก หมายเลข 1 และ 3 ตามภาพ จะออกแรงผลกัออกจากร่างกาย โดย

หวัแม่มือขวาชอ้นอยูใ่ตต้วัฟลตูเลก็นอ้ย ส่วนมือซา้ย หมายเลข 2 เป็นแกนกลางออกแรงดนัฟลูตเขา้

หาตวั 

 
ภาพที 9 ลกัษณะนิวทีผอ่นคลายเมือถือเครือง 

 

 
ภาพที 10 แขนขวาดา้นหลงั 
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3.2.5ปัญหาความไม่สมาํเสมอของเสียงในขันคู่กว้าง 

วาย กล่าวว่า การเล่นโน้ตตัวเดียวให้ได้เสียงทีดีนันไม่ยากเลย เพราะมนั

ตอ้งการเพียงแค่ ความเร็วลม ทิศทางลม และตาํแหน่งริมฝีปากทีสัมพนัธ์กนักบัรูปากเป่าทีถูกตอ้ง 

แต่เมือเล่นโนต้ตวัอืน ๆ เราตอ้งมีการปรับเปลียนองค์ประกอบเพือให้ไดคุ้ณภาพเสียงทีเท่ากนั ยิง

ขนัคู่ทีกวา้งขึน ยงิตอ้งเปลียนแปลงเยอะขึน การฝึกแบบฝึกเพือความยืดหยุ่นของปากอย่างถูกตอ้ง 

จะทาํให้ผูฝึ้กบรรเลงขันคู่กวา้ง ๆ ไดง่้าย โน้ตทุกตัวทีเล่นต้องมีคุณภาพและไม่เพียน เสียงฟลูต

โดยทวัไปแลว้จะดังขึนเมือเล่นโน้ตทีเสียงสูงขึน ฝึกแบบฝึกให้ตรงกันข้าม เมือเล่นโน้ตขาลง 

(Descending) ใหเ้ล่นอยา่งเขม้แข็ง และ เล่นเบาแต่ไม่เพียนเมือเล่นโนต้ขาขึน50 

จากทีวาย ไดก้ล่าวว่าโนต้ขนัคู่ทีเล่นตอ้งมีคุณภาพเสียงทีเท่ากนันัน ในตาํรา 

Wind Talk for Woodwinds เขียนโดยเอลี และ โดเรน ก็กล่าวถึงสาเหตุทีทาํใหเ้ป่าเสียงตาํ และเสียง

สูงไดไ้ม่ดีไวพ้ร้อมแนวทางการแกไ้ขเป็นกรณีต่าง ๆ ดงันี 

ปัญหาของช่วงเสียงตาํ เล่นไม่ออก หรือเสียงไม่ไดคุ้ณภาพ  

กรณีที 1 นวมรัว ใหผู้ฝึ้กตรวจสอบสภาพนวมก่อนการบรรเลง และหลงัการ

ซอ้มทุกครัง  

กรณีที 2 เกร็งรูปปาก หรือคอเกินไป ให้ผูฝึ้กอา้ขากรรไกรลงเล็กน้อย และ

เปิดคอใหก้วา้งเท่าทีจะทาํได ้รูปปากตอ้งผอ่นคลาย เริมตน้เป่าจาก G2 ไล่ลงทีละครึงเสียง พยายาม

ใหไ้ดเ้สียงทีดีและคงคุณภาพเสียงทีดีนนัไวทุ้กตวัโนต้  

กรณีที 3 ลมไม่พอ หรือความเร็วลมนอ้ยไป ให้ผูฝึ้กใชค้วามเร็วลมทีตาํก่อน 

จากนันค่อยเพิมความเร็วลมให้โน้ตออกเสียง โน้ตอาจขาดความมีชีวิตชีวาถา้หากได้รับการซับ

พอร์ตลมไม่เพียงพอ ฝึกการลากเสียงยาว (Long Tone) เพือทีจะตระหนักว่าโน้ตแต่ละตัวของ

ช่วงเสียงตาํรับความเร็วลมไดม้ากแค่ไหนก่อนทีจะเริมเสียคุณภาพของเสียงไป  

กรณีที 4 การควบคุมลกัษณะเสียง (Articulation) ทีมากเกินไป โน้ตเสียงตาํ

นันเสียคุณภาพเสียงไปได้ง่าย การตัดลิ นแรงไปก็ส่งผลให้เกิดปัญหาขึนได้ ผูฝึ้กควรซ้อม

แบบฝึกหดัลินและเรียนรู้นาํหนกัการตดัลินในช่วงเสียงตาํจนชิน51 

                                                        
50 Travor Wye, Practice Books for The Flute. (London: Novello Publishing 

Limited, 1999), 27. 
51Mark C. Ely and Amy E. Van Deuren,Wind Talk for Woodwinds. (New York: 

Oxford University Press, 2009), 182. 
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ปัญหาช่วงเสียงสูง เสียงไม่ออก หรือเสียงไม่ไดคุ้ณภาพ ผูว้ิจยัไดก้ล่าวถึงไว้

ในหวัขอ้แนวทางการแกปั้ญหาในการบรรเลงเสียงสูง 

อาจารยช์ัชพล เจียมจรรยง ได้แสดงทศันะเกียวกบัปัญหานีไวว้่า ปัญหานี

สามารถเกิดไดจ้ากการใชล้มไม่พอเหมาะกบัโนต้แต่ละตวั ส่งผลใหบ้างครังลมชา้ไปหรือเร็วไป ทาํ

ใหไ้ม่ไดเ้สียงออกมาตามทีตอ้งการ สามารถแกไ้ขไดด้ว้ยการฝึกแบบฝึกหดั De la sonoriteของ มาร์

เซล มอยส์ โดยเริมจากโนต้ใดโนต้หนึงเป็นหลกั แลว้เชือมเสียง (Slur) ขึนไปหาโน้ตทีสูงขึนเรือย 

ๆ ทีละครึงเสียง จนถึงโนต้ทีสูงทีสุดเท่าทีจะเป่าได ้แลว้จึงสลบัมาไล่ลงเสียงตาํบา้ง โดยโน้ตทียึด

เป็นหลกัจะตอ้งเล่นดงักว่าโนต้ทีเคลือนขึน หรือลง52 

อาจารยว์รพลกาญจนวีระโยธิน กล่าวว่า ปัญหานีก็เกียวพนักนักบัปัญหาการ

เล่นเสียงสูง เพราะเสียงตาํตอ้งใชค้วามเร็วลมทีชา้ลงตามไปดว้ย เมือฝึกเรืองขนาดรูปากแลว้จะทาํ

ใหเ้ขา้ใจความเร็วลมทีควรจะใชใ้นการเป่าแต่ละช่วงเสียง เมือเขา้ใจถึงทิศทางลม ความเร็วลมและ

ลกัษณะรูปปากทีเหมาะสมแลว้ จากนนัก็ฝึกใหเ้กิดความคุน้เคย โดยการฝึกเป่าจากขนัคู่เล็ก ๆ แลว้

ค่อย ๆ ขยายใหก้วา้งขึนไปทีละครึง หรือหนึงเสียง เมือฝึกจนชาํนาญเราก็จะสามารถเล่นขนัคู่กวา้ง 

ๆ ไดอ้ยา่งเรียบเนียน แต่ก่อนหนา้นนัจาํเป็นจะตอ้งรู้เรืองความเร็วลมและองศาลมทีควรจะเป่าก่อน  

ทว่าแต่ละคนอาจเกิดปัญหาต่างกนั ตอ้งสงัเกตว่าปัญหาเกิดจากอะไร เช่น 1. 

ความไม่รู้ตาํแหน่งเสียงทีควรเป่า 2. เกิดอาการเกร็งของริมฝีปาก ไม่ยืดหยุ่นริมฝีปาก โดยส่วนมาก

จะเกิดกบัริมฝีปากล่าง เพราะหากริมฝีปากล่างยืดหยุ่นจะสามารถลงเสียงตาํไดง่้าย การฝึกเป่าดว้ย

เสียงฮาร์โมนิกนอกจากจะช่วยเรืองรู้ตาํแหน่งองศาลมแลว้ยงัช่วยเรืองความยดืหยุน่ของปาก เรียกวา่

เป็น “เจา้พ่อ” ของการแกปั้ญหาไดเ้ลย53 

อาจารยป์ฏิภาณ พลูสวสัดิ ไดใ้หส้มัภาษณ์ถึงปัญหาในขอ้นีอย่างน่าสนใจว่า 

การจะเล่นขนัคู่เสียงกวา้งโดยไดเ้สียงทีสมาํเสมอ และมีประสิทธิภาพ ตอ้งเขา้ใจถึงสีสนัเสียงทีฟลูต

มีคือ 

1. Neutral Tone คือเสียงทีมีคุณภาพดีทีเราเป่าไดส้บายทีสุด 

2. Hollow Tone คือเสียงใตจุ้ดโฟกสั แกนเสียงไม่หนา ถา้คุมปากไม่ดีจะมี

เสียงลมเยอะ 

3. Dark Tone คือเสียงทีใชล้มอยา่งเต็มทีตลอดเวลา  

                                                        
52สมัภาษณ์, ชชัพล เจียมจรรยง, 30 เมษายน 2559. 
53สมัภาษณ์, วรพลกาญจนวรีะโยธิน, 5 พฤษภาคม 2559. 
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เล่นโน้ตทุกตวัให้ไดโ้ทนเสียงแบบ Neutral Tone อย่างชา้ ๆ ในส่วนทีเป็น

ทาํนองถา้ตอ้งเนน้เสียงใหใ้ชล้มเขา้ช่วยแต่ลดการใชลิ้นทีทาํใหเ้กิดการกระแทกเสียง จนกระทงัเจอ

จุดกลางทีสามารถใช ้Neutral Tone ได ้อย่าด่วนตีความให้โน้ตสูงหรือทาํนองว่าเป็นการเน้นเสียง 

(accent) ทดลองใชก้ารตดัลินดว้ยตวัอกัษรแบบต่าง ๆ เช่น Tu Ku หรือ Du เพือหาวิธีเสียงจะเกิดได้

ล่าชา้นอ้ยทีสุด54 

แดเนียล โคฮทั (Daniel L. Kohut) ผูเ้ชียวชาญดา้นการสอนดนตรี กล่าวถึง

แนวทางการแกไ้ขปัญหาทีมกัจะเกิดเมือนักเรียนของเขาเจอในขันคู่กวา้งว่า ขนัคู่กวา้งทีพบใน

ประโยคเพลง ส่วนใหญ่แลว้ตอ้งใชก้ารตดัสินใจในการบรรเลง โดยการตีความทางดนตรีให้ดี มนั

เห็นไดช้ดัในกรณีของขนัคู่กวา้ง ๆ ทีอยูใ่นโนต้ขาขึนในประโยคเพลงทีชา้ นักเรียนมกัจะเล่นโน้ต

ตวัทีสองของขนัคู่กวา้งนนัดงัเกินไป โดยไม่ไดต้ระหนักถึงนัยยะทางดนตรี ในความเป็นจริงแลว้ 

ควรเล่นโนต้ตวัแรกของขนัคู่ใหย้าวกว่าปกติเลก็นอ้ย โดยตอ้งมีคุณภาพของเสียงทีเขม้ขึนเล็กน้อย

ดว้ย โน้ตตวัถดัมาของขนัคู่ควรเล่นให้ละมุนลง เรียกว่าการเล่นโน้ตให้มีความยืดหยุ่น แต่ไม่ได้

หมายความว่าตอ้งยดืจนโนต้ขนัคู่นนัเด่นออกมา การยดืหยุน่นีหมายความว่าเล่นใหเ้สียงเชือมกนัให้

มากทีสุดเท่าทีจะเป็นไปได ้โนต้ตวัทีอยูต่าํกว่า ตอ้งดูเหมือนละลายหายเขา้ไปในโตสูงกว่าทีอยู่ถดั

มา ขอ้ควรระวงัคือ ใหร้ะวงัโนต้ในช่วงเสียงสูงจะดงัออกมาโดยควบคุมไม่ได ้และโนต้ช่วงเสียงตาํ

จะเป่าไม่ออก ขอ้ควรระวงันีแกไ้ขโดยการซบัพอร์ตลมในโน้ตเสียงตาํ และไม่เกร็งรูปปากเมือ

บรรเลงเสียงสูง55 

 

4. แบบฝึกหดัทเีกยีวข้อง 

Flute Technique เขียนโดย แชปแมน (F.B.Chapman) แบบฝึกหัดเกียวกบัการควบคุม

การหายใจ ความหมายของการควบคุมการหายใจ ปริมาณลมทีเหมาะสมในการบรรเลง หน้าทีของ

กระบงัลมในการควบคุมลม และการจดัการลมในการบรรเลง เกียวกบัริมฝีปาก ลกัษณะริมฝีปากที

ดีในการผลิตเสียง แบบฝึกหดัการควบคุมริมฝีปาก เกียวกบันิวมือ แบบฝึกเพือการควบคุมนิว และ

ลิน 

                                                        
54สมัภาษณ์, ปฏิภาณ พลูสวสัดิ, 4 พฤษภาคม 2559 
55 Daniel LKohut, Instrumental Music Pedagogy. (Illinoise: Stipes Publishing, 

1996), 172-173. 
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 Scales and Arpeggios for Flute เขียนโดย เอียน เดนลีย ์(Ian Denley) บอกลกัษณะ

ภายนอกของฟลูตในระบบเบิห์ม วิธีกดโน้ตเสียงต่าง ๆ (Fingering Chart) แบบฝึกหัดบนัไดเสียง 

เช่น บนัไดเสียงเมเจอร์ บนัไดเสียงไมเนอร์ บนัไดเสียงโครมาติก บนัไดเสียงเต็ม เป็นตน้ โดยกาํกบั

ตารางความเร็วในการซอ้มแต่ละบนัไดเสียงเพิมขึนตามลาํดบัเกรดของผูซ้อ้ม 

Principles of Violin Playing and Teaching เขียนโดย อีวาน กาลาเมียน (Ivan 

Galamian) แบบฝึกหดัเกียวกบัการซอ้ม และการสอนไวโอลิน ความสาํคญัในการตีความเพลง แบบ

ฝึกมือซา้ย การจบัไวโอลินอยา่งถกูวิธี แบบฝึกหดัการเล่นเทคนิคขา้มสาย และการควบคุมลกัษณะ

เสียงในแบบต่าง ๆ แบบฝึกมือขวา วิธีการจบัคนัชกั การลากคนัชกัในแนวตรง เทคนิคการเล่นเสียง

ใหไ้ดห้ลายสีสนั เทคนิคการใชค้นัชกัเพือการควบคุมลกัษณะเสียงแบบต่าง ๆ แบบฝึกหัดการซอ้ม

ไล่สเกลโดยการเปลียนส่วนโนต้ เพือฝึกความจาํกลา้มเนือของนิว 

Interpretation How to shape a melodic line เขียนโดย ปีเตอร์ กราฟ (Peter-Lukas 

Graf) ตาํราและตวัอยา่งแบบฝึกหดัการตีความประโยคเพลง ฝึกวิเคราะห์ทาํนองเพลง รูปแบบของ

โนต้ประดบัในยคุต่าง ๆ ตงัแต่ศตวรรษที 17 ถึง ศตวรรษที 20 ฝึกวิเคราะห์ประโยคเพลง จงัหวะ 

การเลือกใชค้วามเร็วต่าง ๆ ในเพลง ความยดืหยุน่ของการรูบาโต ้(Rubato)56 วิธีการสร้างรูปทรงให้

ประโยคเพลง การตดัสินใจในการเชือมเสียงหรือตดัเสียง เทคนิคการหายใจ ความซับซอ้นของ

ประโยคเพลงและการวิเคราะห์ 

De La Sonoriteเขียนโดย มาร์เซล มอยส์ แบบฝึกหัดเกียวกับการฝึกซอ้มเสียงทีมี

คุณภาพของฟลตู การซอ้มโดยใหย้ดึเสียงทีเป่าไดดี้ตวัแรกเป็นตน้แบบ การเป่าใหเ้สียงแรกดีก่อนจะ

เป่าโนต้ตวัต่อไปในบนัไดเสียง แบบฝึกหัดเสียงในช่วงเสียงตาํ แบบฝึกหัดการเชือมเสียงโดยการ

ขยายขนัคู่เสียงในแบบฝึกใหก้วา้งขึนเรือย ๆ จนสุดระยะช่วงเสียงของฟลตู การจดัการรูปแบบเสียง

ดว้ยการตีความ 

ExercicesJournaliers pour la Flute เขียนโดย มาธีอุส ไรเชิร์ต (Matheus André 

Reichert) แบบฝึกหดัประจาํวนัเกียวกบับนัไดเสียงและความคล่องตวัของนิว แบบฝึกไดพ้ลิกแพลง

รูปแบบในการไล่สเกลใหห้ลากหลาย  

                                                        
56ใหเ้ล่นดว้ยความเร็วไม่เคร่งครัด ในลกัษณะทีเมือลกัจงัหวะไปแลว้ ตอ้งคืนให้

ครบถว้น. ณัชชา พนัธุเ์จริญ, ศัพท์ดนตรีปฏิบตั.ิ กรุงเทพฯ:สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

, 2553, 49. 
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Grands Exercises Journaliers de Mecanismeเขียนโดย ทัฟฟาเนล และ โกแบร์ 

(Taffaneland Gaubert) แบบฝึกหดัเกียวกบับนัไดเสียงและขนัคู่กวา้ง แนะนาํแนวทางการฝึกซอ้มชา้ 

และการเปลียนระดบัความเขม้เสียง การซอ้มโดยเปลียนรูปแบบการควบคุมเสียงในแบบฝึกหัด

เดียวกนั 10 รูปแบบ 

Building Flute Tone from The Bottom Up เขียนโดย โรเบิร์ตเวบบ์ เกียวกบัการหาจุด

โฟกสัของเสียงฟลูต และการฝึกซอ้มให้ไดเ้สียงทีมีคุณภาพโดยเริมจากเสียงตาํ การซอ้มโน้ตใน

ช่วงเสียงตาํ การเพิมความเร็วลมโดยการใชค้วามยดืหยุน่ของริมฝีปาก การฝึกซอ้มเสียงในช่วงเสียง

กลางและสูงโดยเนน้ความยดืหยุน่ของปาก 

Practice Books for The Flute เขียนโดย เทรเวอร์ วาย รวบรวมหนังสือแบบฝึกหัดใน

ชือเดียวกนั เล่ม 1 – 5 โดยแบ่งเนือหาการฝึกซอ้มดงันี เล่มที 1 เกียวกบัเสียง แบบฝึกหัดเสียงใน

ช่วงเสียงต่าง ๆ สีสนัเสียง การควบคุมการหายใจ ความยืดหยุ่นและการควบคุมระดบัเสียง (Pitch) 

เล่มที 2 เกียวกบัเทคนิคของนิว แบบฝึกหัดบนัไดเสียงประจาํวนั แบบฝึกหัดนิวแมคเชียเวลเลียน 

(Machiavellian Exercise)57 การผ่อนคลายกลา้มเนือ การพรมนิ ว (Trills) เล่มที 3  เกียวกับการ

ควบคุมลกัษณะเสียง การใช้ลิ นในลกัษณะเสียงต่าง ๆ เล่มที 4 เกียวกบันาํเสียง การสร้างความ

เทียงตรงหรือแม่นยาํในการสร้างระดบัเสียงทีถกูตอ้ง และการวิบราโต58 เล่มที 5 เกียวกบัการหายใจ 

การควบคุมการหายใจ และ บนัไดเสียง 

 

5. งานวจิยัทีเกยีวข้อง 

ชนะศกัดิ วงษว์ีระวินิจ (2555) ไดท้าํงานวิจยัเกียวกบัการสร้างแบบฝึกหดัดบัเบิลทงักิง

สาํหรับฟลตู กรณีศึกษา : เพลง MIDSUMMER NIGHT’S DREAM ท่อน SCHERZO โดย FELIX 

MENDELSSOHN ผูว้ิจยัเก็บขอ้มลูการการศึกษาตาํรา เอกสาร และงานวิจยัทีเกียวขอ้ง โดยทดลอง

                                                        
57แบบฝึกหดันีตงัชือตามชายชาวอิตาลี ทีมีชือเสียงเรืองความเจา้เล่ห์(Machiavelli 1469 

- 1527) เกียวกบัการฝึกนิวทีคล่องตวันอ้ย เช่น นิวนาง นิวกอ้ย และฝึกนิวเพือบรรเลงโนต้ทีมีการ

ขา้มนิว 

58เป็นเทคนิคการร้องหรือเล่นโนต้ทีทาํใหเ้กิดเสียงสนั เป็นเทคนิคใชก้บัโนต้ทีละตวั. 

ณัชชา พนัธุเ์จริญ, พจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์. พิมพค์รังที2 (กรุงเทพฯ:สาํนกัพิมพแ์ห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2547), 330. 
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แบบฝึกหัดกับกลุ่มตัวอย่าง ผลการศึกษาปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างบรรเลงไดดี้ขึน ออกเสียงและ

ควบคุมเสียงไดดี้ขึน 

อคัรพล เดชวชัรนนท์ (2555) ไดท้าํงานวิจัยเกียวกบัการศึกษาปัญหา การแกปั้ญหา 

และการพฒันทกัษะการใชนิ้วของคลาริเนต กรณีศึกษาผลงาน : Introduction Theme and Variation 

for Clarinet and Piano ประพนัธ์โดย Gioacchino Rossini โดยมีปัญหาทีพบบ่อย 3 หัวขอ้คือ 1. 

ความตึงและการชีเกร็งของนิว 2. ปัญหาการเกร็งและกดคียแ์รง 3. ความคล่องตวัและความเร็ว

ตลอดจนการฝึกซอ้มเพือเพิมความเร็วและความคล่องตัวของนิ ว ผลการทดลองกบักลุ่มตวัอย่าง

ออกมาอยูใ่นเกณฑดี์ 

Joshua Blizzard (2550) วิจยัเรือง Expanded Tonality: The Treatment of Upper and 

Lower Leading Tones As Evidenced in Sonata Undine, IV โดย คาร์ล ไรเนคเคอะ โดยศึกษาความ

มีอิทธิพลของโนต้ Upper/Lower leading tone ต่อลกัษณะการประพนัธเ์พลงในยคุโรแมนติก มีการ

วิเคราะห์บทเพลง และศึกษาบทเพลง Undine Sonata ท่อน 4 ของไรเนคเคอ เป็นหลกั 

Marry Ann Smart, B.Mus. (2532) ทาํงานวิจยัเรือง A Critical Comparison of Three 

Settings of The Undine Myth in Work By Hoffmann, Lortzing and Reineckeโดยศึกษา 

เปรียบเทียบ ผลงานทางดนตรี 3 ชินทีมีได้รับอิทธิพลมาจากวรรณกรรมเรือง Undine แบ่งเป็น

อุปรากรสองเรืองของฮอฟแมน และลอทซิง และเพลงโซนาตาของไรเนคเคอ วิเคราะห์โครงเรือง 

และการตีความของทงัสามผูป้ระพนัธต่์อบทประพนัธ ์
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บทที 3 

วธิีการดําเนินงานวจิยั 

 

การวิจัยปัญหาทีพบในการฝึกซ้อมเพือขึนแสดงเดียวฟลูตภายใต้ชือการแสดงว่า  

เดอะมิธ นี แบ่งขนัตอนวิจยัออกเป็น 5 ขนัตอนคือ 

1. ศึกษาองคค์วามรู้ทีเกียวขอ้ง 

2. วิเคราะห์ขอ้มลู 

3. การฝึกซอ้ม 

4. การจดัการแสดงเดียวฟลตู 

5. เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั 

6. หลกัเกณฑป์ระเมินผลการทดลอง 

 

ศึกษาองค์ความรู้ทเีกยีวข้อง 

เพือแกไ้ขปัญหาและพฒันาทกัษะ โดยแบ่งออกเป็นหวัขอ้ยอ่ยดงันี 

1. ศึกษาเอกสารทางวิชาการ ตาํรา ทฤษฎี แบบฝึกหดั และงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัปัญหา 

2. สัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ เกียวกบัองค์ความรู้ในเรืองของฟลูต เพือนาํมาปรับใช ้และ

แกไ้ขปัญหาร่วมกบัข้อมูลทุติยภูมิอืน ๆ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ และคุณวุฒิตามทีผูว้ิจัย

กาํหนดไวด้งันี 

2.1 เป็นผูเ้ชียวชาญ และอาจารย ์สอนในระดบับณัฑิตศึกษา สอนฟลูตมาแลว้ไม่

ตาํกว่า 5 ปี 

2.2 มีผลงานการแสดงเป็นทีนบัถือในระดบัประเทศและนานาชาติ 

2.3 มีวุฒิการศึกษาทางดนตรีไม่ตาํกว่าปริญญาตรี 

2.4 ยนิดีใหค้วามร่วมมือ 

2.5 ผูว้ิจยัไดข้อความร่วมมือจากผูเ้ชียวชาญในการใหส้มัภาษณ์ดงันี 

1. อาจารยว์รพลกาญจนว์ีระโยธิน อาจารยป์ระจาํคณะดุริยางคศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร สมาชิกวงดุริยางคก์รุงเทพ (Bangkok Symphony Orchestra)
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2. อาจารยป์ฏิภาณ พลูสวสัดิ อาจารยพิ์เศษทีภาควิชาดนตรี 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ สมาชิกวงดุริยางคเ์ครืองลม นนทรีออเคสตร้าวินด ์

3. อาจารยช์ชัพล เจียมจรรยง อาจารยป์ระจาํภาควิชาเครืองลมไม ้วิทยาลยั

ดนตรี มหาวิทยาลยัรังสิต 

 

วเิคราะห์ข้อมูล 

แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 

1. วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ ตาํรา ทฤษฎี แบบฝึกหัด และงานวิจยัที

เกียวขอ้ง โดยยดึขอ้มลูทีสอดคลอ้งต่อปัญหาทงั 3 ขอ้ 

2. สรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ เกียวกับมุมมองทีมีต่อปัญหา วิธีการ

แกปั้ญหา 

3. วิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการทดลองทีเกิดกับตัวผูว้ิจัยเองขณะฝึกซ้อม และการ

พฒันาของทกัษะทีใชใ้นการแกปั้ญหา 

 

การฝึกซ้อม 

 ผูว้ิจยัฝึกซอ้มก่อนการแสดงจริงเป็นระยะเวลา 1 เดือน โดยจดัตารางการซอ้มดงันี 

1. เวลาในการฝึกซ้อม ผูว้ิจ ัยกาํหนดตารางซ้อมเป็นวนั จันทร์ – ศุกร์ ของเดือน

พฤษภาคม และเดือนมิถุนายน พ.ศ.2558 ก่อนทาํการแสดง  

2. จาํนวนชวัโมงในการฝึกซอ้ม ผูว้ิจยัใชเ้วลาวนัละ 4 ชวัโมงในการฝึกซอ้ม แบ่งเป็น

ฝึกซอ้มแบบฝึกหดั 2 ชวัโมง และ ฝึกซอ้มบทประพนัธที์ใชใ้นการแสดง 2 ชวัโมง 

 

จดัการแสดงเดียวฟลูต 

ผูว้ิจยัจดัแสดงเดียวฟลูตภายใตชื้อการแสดง The Myth ทีสถาบนัเกอเธ่ ประเทศไทย 

เมือวนัที 10 มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา 18.30 น. 

 
เครืองมอืในการวจิยั 

การประเมินโดยผูเ้ชียวชาญ ผูว้ิจัยนําคลิปการแสดงนําเสนอต่อผูเ้ชียวชาญเพือ

ประเมินผล และขอคาํแนะนาํ โดยกาํหนดเกณฑด์งันี  
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 1 = ควรปรับปรุง 

 2 = พอใช ้

 3 = ปานกลาง 

 4 = ดี 

 5 = ดีมาก 

 

หลกัเกณฑ์ในการประเมนิผลการทดลอง 

1. ปัญหาการเล่นเสียงสูงดว้ยระดบัเสียงเบา ผูแ้สดงสามารถลากโน้ตเสียงสูงในระดบั

เสียงเบาไดคุ้ณภาพเสียงทีดีและนิงเรียบมากขึน 

2. ปัญหาการกดนิวไม่ตรงจงัหวะ ผูแ้สดงสามารถกดนิวไดแ้ม่นยาํยงิขึน 

3. ปัญหาความไม่สมาํเสมอของขนัคู่เสียงในช่วงเสียงกวา้ง ผูแ้สดงสามารถควบคุม

เสียงของขนัคู่เสียงในช่วงเสียงกวา้งใหมี้คุณภาพเสียงทีสมดุลระหว่างโนต้เสียงสูงตาํไดดี้ยงิขึน 
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บทที 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มลูและแจกแจงเป็นสามส่วนดงันี 

1. บทวิเคราะห์เพลง 

2. ปัญหาและวิธีการแกไ้ขปัญหา 

3. คะแนนประเมินจากผูเ้ชียวชาญ 

 

บทวเิคราะห์เพลง 

1. เพลง Syrinx ประพนัธ์โดย เดอบูซี 

เป็นเพลงท่อนเดียวจบ แต่แบ่งออกเป็น 5 ส่วน  

คือ TrèsModéréตงัแต่ห้องที 1-8 ในคีย ์B ไมเนอร์ และ Db เมเจอร์เป็นท่อนที

แสดงทาํนองหลัก (Theme) ทีจะนําเสนอในเพลง มีการพัฒนาทํานองหลกัในห้องที 4-5 Un 

peumouvementéตงัแต่หอ้งที 9-25 ตงัตน้ทาํนองเดิมอีกครังทีช่วงเสียงตาํ  ในห้องที 11-12 เป็นการ

ไล่โนต้ในคีย ์B ไมเนอร์ทีค่อนขา้งไม่ตายตวัในเรืองจงัหวะ ใชโ้น้ตโครมาติกช่วยเป็นโน้ตประดบั

เพือนาํเขา้สู่โน้ต Bb ซึงเป็นโน้ตโทนิค Au Mouvt (TrèsModéré) ตงัแต่ห้องที 26-30 เริมดว้ยส่วน

ขยายของทาํนองหลกั ยกหอ้งที 3 มาซาํในหอ้งที 28 ก่อนจะนาํทาํนองจากห้องที 1 กลบัมาในห้อง

ถดัไปEnretenantjusqu’ à la fin ตงัแต่หอ้งที 31-32 เนน้โนต้ Db เป็นศนูยก์ลาง ก่อนใช ้Whole-tone 

scale เพือจะนาํไปสู่ส่วนสุดท้ายของเพลงTrèsRetenuตงัแต่ห้องที 33-35 จบท่อนอย่างชา้ ๆ ดว้ย 

Whole-tone scale จากโนต้ B ถึง Db 

2. เพลง FantasieBrillante on Themes from Bizet's Carmen โดย บูร์น 

ประกอบดว้ย 3 กระบวน ดงันี 

กระบวนแรก  Introduction มีอัตราความเร็ว 4 อัตรา แบ่งเป็นเร็วปานกลาง 

(Allegro moderato) (หอ้ง 1-24) ในคีย ์E ไมเนอร์ท่อนเร็ว (Allegro) (หอ้ง 25-39) 
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จากนนัเป็นท่อนชา้ปานกลาง (Andante Moderato) ในคีย ์C ไมเนอร์ (ห้อง 46-67) 

ก่อนเปลียนมาเป็นความเร็วปานกลาง (Moderato) ในคีย ์E ไมเนอร์ ท่อนนีเนน้การใชโ้นต้ 6 พยางค์

ทาํใหป้ระโยคเพลงมีความลืนไหล มีการใชโ้นต้ประดบัทีเป็นคอร์ดแตก (Broken Chord) และโน้ต

โครมาติกจนถึงหอ้ง 106 เปลียนคียเ์ป็น A ไมเนอร์จนจบส่วน Introduction ทีหอ้ง 135 

กระบวนทีสอง Habanera และการแปรทาํนอง (Variation)ทาํนองหลกัของท่อนนี

มีลกัษณะสงัคีตลกัษณ์สองตอน โดยตอนแรกอยูใ่นคีย ์G ไมเนอร์ (ห้อง 1-19) ตอนทีสองในคีย ์G 

เมเจอร์ (หอ้ง20-47) การแปรทาํนองครังแรก เน้นการใชโ้น้ต 3 พยางค์ และ คอร์ดแตกเพือใชเ้ป็น

โน้ตประดบั การแปรทาํนองครังทีสอง เน้นโน้ตเขบ็ต 3 ชนั เป็นหลกั ใชโ้น้ตโครมาติกในการ

ประดบั ทาํใหฟั้งแลว้ทาํนองเคลือนไหวอยา่งรวดเร็ว 

กระบวนสุดทา้ย Chanson De Bomème Et Final กาํหนดความเร็วไวที้ ตวัโน้ตตวั

ดาํ เท่ากบั 100 เป็นสงัคีตลกัษณ์แบบสองตอน โดยตอนแรกอยูใ่นคีย ์E ไมเนอร์ (หอ้ง 1-40) ตอนที

สองในคีย ์E เมเจอร์ (หอ้ง 41-56) มีการนาํเอาทาํนองจากตอนแรกกลบัมาใช ้(ห้อง 57-68) จากนัน

เป็นท่อนเชือมในคีย ์E ไมเนอร์ (หอ้ง 69-77) แลว้มีการเปลียนคียเ์ป็น E เมเจอร์ (ห้อง 78-88) ก่อน

จบกระบวนดว้ยความเร็วแบบเร็วมาก (Presto) ดว้ยคีย ์E เมเจอร์ (หอ้ง 89-109) 

3. เพลง Sonata “Undine” Opus 167 ประพนัธ์โดย คาร์ล ไรน์เนคเคอะ 

เพลงนีประกอบดว้ย 4 กระบวน คือ 

เร็ว (Allegro) ในรูปแบบสงัคีตลกัษณ์โซนาตา ช่วงนาํเสนอทาํนอง ทาํนองแรก 

(1st Theme) ดว้ยคีย ์E ไมเนอร์ (หอ้ง 1-39) ทาํนองทีสอง (2nd Theme) (หอ้ง 40-60) และ Closing 

Theme (หอ้ง 61-79) ช่วงพฒันาทาํนองเริมทีหอ้ง 80-174 ท่อนพฒันาทาํนองเริมทีหอ้ง 175-217 

จากนนัเป็น Closing theme เปลียนคียเ์ป็น E เมเจอร์ (หอ้ง 218-249) ก่อนจะกลบัเป็นคีย ์E ไมเนอร์

อีกครังในหอ้งที 250-265 

ค่อนขา้งเร็วอยา่งมีชีวิตชีวา (Allegretto Vivace) ประพนัธไ์วใ้นรูปแบบสงัคีต

ลกัษณ์รอนโด โดยมีรูปแบบ ABACA ท่อน A ถกูนาํเสนอครังแรก (หอ้ง 1-32) ในคีย ์B ไมเนอร์ 

ต่อดว้ยท่อน B (หอ้ง 33-57) ซึงผูป้ระพนัธแ์ต่งไวใ้หน้กัเปียโนบรรเลงเดียวในคีย ์ G เมเจอร์ ก่อน

กลบัเขา้ท่อน A อีกครัง ท่อน C มีการเปลียนความเร็วเพลงมาเป็นชา้แบบสบาย ๆ (Plu lento quasi 

Andante) ในคีย ์B เมเจอร์ (หอ้ง 89-123) และกลบัมาจบกระบวนดว้ยท่อน A อีกครัง 

ชา้แบบสบาย ๆ และสงบ (Andante Tranquillo) ฟลตูและเปียโนเล่นสอดประสาน

เป็นประโยคถามตอบกนัในคีย ์ G เมเจอร์ (หอ้ง 1-35) เปลียนความเร็วเป็นเร็วมากอยา่งมีชีวิตชีวา 
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(Molto vivace) และเปลียนคียเ์ป็น B ไมเนอร์ (หอ้ง 36-53) เปลียนจงัหวะกลบัมาเป็นชา้แบบสบาย 

ๆ และสงบ อีกครัง (หอ้ง 54-67) ในช่วงนีฟลตูและเปียโนสลบัหนา้ทีถามตอบกนั 

ท่อนจบในจงัหวะเร็วมาก (Allegro Molto) ในกระบวนนีมีลกัษณะการประพนัธ์

แบบสงัคีตลกัษณ์โซนาตา โดยนาํเสนอทาํนองแรกในคีย ์E ไมเนอร์ (ห้อง 1-53) ทาํนองทีสองใน

คีย ์G เมเจอร์ (หอ้ง 54-69) และคีย ์B เมเจอร์ (ห้อง 70-95) จากห้อง 54-95 และ Closing theme ใน

คีย ์E ไมเนอร์ (หอ้ง96-105) และ C ไมเนอร์ (หอ้ง 106-115) ส่วนเชือม (Transition) (หอ้ง 116-119) 

ก่อนเขา้ช่วงพฒันาทาํนองในคีย ์B เมเจอร์ (หอ้งที 120-159) มีการนาํทาํนองแรกและทาํนองทีสอง

กลบัมา (ห้อง 160-228) Closing theme ในคีย ์E ไมเนอร์ (ห้อง 229-246) ต่อดว้ยส่วนเชือม (ห้อง 

247-278) ลงท่อนจบในคีย ์E เมเจอร์ (หอ้ง 279-317) 

4. เพลง Ballade, Pastorale and Dance for Flute, Horn and Piano ประพนัธ์โดย 

อริีค อวีาเซน 

ประกอบดว้ย 3 กระบวน ดงันี 

ท่อนแรก Ballade อยู่ในสังคีตลักษณ์สองตอนแบบยอ้นกลับ เริมโดยมี 

Introduction ของกระบวนแรก ในจงัหวะชา้พอประมาณ (Adagio) ผูป้ระพนัธ์ไม่แสดงสัญลกัษณ์

เครืองหมายแปลงเสียงไวพ้ร้อมกบัเครืองหมายกุญแจเสียง แต่ใชก้ารเพิมเครืองหมายเปลียนแปลง

เสียงแบบโนต้จร เป็นแบบระบบไร้กุญแจเสียง (Atonality) คือไม่มีโน้ตตวัโทนิค (ห้อง1-36) ก่อน

จะเขา้ตอนทีหนึงดว้ยจงัหวะเร็วมาก (Allegro Molto) ในคีย ์C เมเจอร์ (ห้อง 37-78) เปลียนเป็นคีย ์

D เมเจอร์ (หอ้ง 79-84) เปลียนเป็นคีย ์Ab ไมเนอร์ (ห้อง 85-100) และ Ebไมเนอร์ (ห้อง 101-131) 

ช่วงนีทาํนองส่วนใหญ่จะอยู่ทีฮอร์น ฟลูตทาํหน้าทีเป็นทาํนองสอดประสาน (Counter-Melody) 

ตอนทีสอง เริมดว้ยคีย ์E ไมเนอร์ (หอ้ง 132-151) Cbเมเจอร์ (หอ้ง 152-163) A ไมเนอร์ (ห้อง 164-

175) และ A เมเจอร์ (หอ้ง 177-221) ตามลาํดบั ส่วนยอ้นของตอนทีหนึงกลบัมาที (ห้อง 222-284) 

และส่วนของโคดา ในคีย ์E เมเจอร์ (หอ้ง 265-297) 

ท่อนทีสอง Pastoraleกาํหนดความเร็วของท่อนไวที้ช้าแบบสบาย และลืนไหล 

(Andante con Moto) กระบวนนีอยู่ในสังคีตลกัษณ์สองตอนแบบยอ้นกลบัเช่นกนั โดยเริมตอนที

หนึงในคีย ์F เมเจอร์ (หอ้ง 1-6) และ Bb เมเจอร์ (หอ้ง 7-32) ฟลตูและฮอร์นสลบัหน้าทีกนัเป็นแนว

ทาํนองและแนวประสาน โดยมีเปียโนบรรเลงคอร์ดทีส่วนใหญ่เป็นโน้ตเขบ็ต 3 ชนั ทาํให้ฟังแลว้

ลืนไหล มีชีวิตชีวา ตอนทีสองในคีย ์D เมเจอร์ (ห้อง 33-64) เปลียนเป็นคีย ์C# ไมเนอร์ (ห้อง 65-

89) ตอนทีหนึงกลบัมาอีกครัง (หอ้ง 90-129) โคดาลงจบกระบวนในคีย ์Bbเมเจอร์ (หอ้ง 130-138) 
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ท่อนทีสาม Dance กาํหนัดความเร็วของท่อนไวที้เร็วอย่างมีชีวิตชีวา (Allegro 

Vivace) กระบวนนีมีสงัคีตลกัษณ์เป็นรอนโดแบบธรรมดา มีการแบ่งเป็นท่อนสัน ๆ สลบักนัดงันี 

A (หอ้ง 1-18) – B (หอ้ง 19-38) – A (หอ้ง 39-42) - C (ห้อง 43-110) – A (ห้อง 111-114) – D (ห้อง 

115-163) – A (ห้อง 164-170) – E (ห้อง 171-184) – A (ห้อง 185-190) กระบวนนีใชโ้มด (Mode) 

ในการประพนัธ ์แต่ละท่อนจะใชโ้มดดอเรียน ซึงเมือเรียงลาํดบัตามท่อนแลว้จะได ้D, Bb, B, C#, 

B, B, D, D และ B ดอเรียน ทาํให้ไดค้วามรู้สึกสนุกสนานเหมือนดนตรีพืนเมือง ทาํนองหลกัถูก

โยนไปมาระหว่างฟลตู เปียโน และฮอร์น มีการเพิมความเร็วขึนเป็นเร็วมาก (Presto) จากห้อง 177 

จนจบกระบวน 

 

ปัญหาและวธิกีารแก้ไขปัญหา 

1.  ปัญหาการเล่นเสียงสูงดว้ยระดบัเสียงเบา  

2.  ปัญหาการกดนิวไม่ตรงจงัหวะ 

3.  ปัญหาความไม่สมาํเสมอของเสียงในขนัคู่กวา้ง 

จากขอ้มลูการแกปั้ญหาทีไดร้วบรวมจากการศึกษาตาํรา เอกสารทางวิชาการ และการ

สมัภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ ผูว้ิจยัไดท้ดลองซอ้มตามคาํแนะนาํต่าง ๆ เพือแกไ้ขปัญหาดงันี 

1. ปัญหาการเล่นเสียงสูงด้วยระดบัเสียงเบา 

การฝึกซอ้มเล่นเสียงสูงในฟลูตในแต่ละตาํรามกัถูกจดัวางไวห้ลงัช่วงเสียงอืน

เพราะสาํหรับเครืองดนตรีฟลตูแลว้เป็นเสียงทีบรรเลงออกมาไดย้าก และผูฝึ้กหดัฟลตูมกัจะบรรเลง

ออกมาดว้ยระดบัเสียงทีดงั เพราะจุดโฟกสัของระดบัเสียงสูงมีขนาดเล็ก และตอ้งใชค้วามเร็วลม

มากผูว้ิจยัพบปัญหานีในทุกเพลงทีนาํมาแสดง จึงขอยกตวัอยา่งโนต้ทีเป็นปัญหาดงันี 

 

ตวัอยา่งสูงทีถกูกาํกบัโดยเครืองหมายระดบัเสียงเบาจากเพลง Syrinx ของ เดอบูซี 

 
ภาพที 11 จากหอ้ง 6 – 8 เพลง Syrinx 

เพลงท่อนนีตอ้งการความต่างของระดบัเสียงดงั – เบา มาก เพือการแสดงออกทาง

อารมณ์ของเพลง  
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ตวัอยา่งเสียงสูงทีถกูกาํกบัโดยเครืองหมายระดบัเสียงเบาในเพลงโซนาตา ของ ไร

เนคเคอ 

 
ภาพที 12 หอ้งที 251 - 254 ในท่อน Allegro เพลง Undine Sonata 

 

ประโยคเพลงหอ้ง 251 - 254 ในท่อน Allegro ประโยคนีเปรียบเหมือนเงาสะทอ้น

ของประโยคขา้งหน้าโดยทีมีทาํนองคลา้ยกนั ผูป้ระพนัธ์ไดเ้ขียนกาํกบัให้เล่นดว้ยระดบัเสียงเบา 

โดยโนต้ทีระดบัเสียงสูงทีสุดในประโยคคือ G3  

 

 
ภาพที 13หอ้ง 195 – 199 ในท่อน Allegro molto 

 

หอ้ง 195 – 199 ในท่อน Allegro molto ประโยคนีตอ้งเป่าเสียง B3 ยาว 18 จงัหวะ 

ดว้ยระดบัเสียงเบา เพือให้ทาํนองจากเปียโนโดดเด่นขึนมา การเป่าโน้ตนีตอ้งอาศยัความยืดหยุ่น

ของปากทีสูง เพราะหากเกร็งปากจะทาํใหย้ากต่อการควบคุมใหไ้ดคุ้ณภาพ สีสนัเสียง รวมถึงระดบั

เสียงทีตอ้งการ 

 

ตวัอยา่งเสียงสูงทีเล่นในระดบัเสียงเบาในเพลง FantasieBrillante on Themes from 

Bizet's Carmen  

 
ภาพที 14 หอ้ง 37 – 39 ในท่อน Allegro 

 

โนต้ทีวงไวคื้อตอนจบของประโยคเพลง และของท่อน Allegro เป็นโนต้ตวั E3 ซึง

เป็นโนต้ทียากมากสาํหรับการออกเสียงใหไ้ดคุ้ณภาพเสียงทีดีดว้ยระดบัเสียงเบา 
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ภาพที 15 โนต้จากหอ้ง 100 -106 ของท่อน Ballade ของอีวาเซน 

 

ประโยคนีเป็นประโยคทีตอ้งเล่นในระดบัเสียงเบาอยู่ทงัประโยค มีการเพิมระดบั

เสียงจากเบาไปยงัค่อนขา้งเบาในหอ้ง 106 

1.1 วธิีการฝึกซ้อมเพอืแก้ปัญหาการเล่นเสียงสูงด้วยระดับเสียงเบา  

การจะเป่าเสียงสูงใหต้รงโฟกสัดว้ยความแม่นยาํ จาํเป็นตอ้งอาศยัการฝึกซอ้ม

เพือใหต้ระหนกัถึงตาํแหน่งทีควรเป่า โดยปกติแลว้ฟลตูแต่ละรุ่น โดยเฉพาะส่วนหัวเป่าของแต่ละ

บริษทัทีผลิตฟลตูก็จะมีจุดตาํแหน่งเนือเสียงทีต่างกนัออกไปเลก็นอ้ย ผูว้ิจยัไดน้าํเอาวิธีการเป่าโน้ต

ฮาร์โมนิกของ โรเบิร์ตเวบ59 ถ่ายทอดโดยอาจารยว์รพลกาญจนวีระโยธิน เพือนาํมาใชใ้นการหาจุด

เนือเสียงมาใชด้งันี 

ให้จินตนาการว่าลมทีเราเป่าออกไปในช่องเป่า (Embouchure Hole) ทีส่วน

หวัของฟลูต เป็นวงกลมโดยเป่าลงไปทีเสียงทีตาํทีสุดของเครือง60 ในกรณีนีจะยกตวัอย่างฟลูตที

เสียงตาํสุดเป็น C1 (Middle C) ให้เป่าเสียง C1 โดยทีริมฝีปากล่างตอ้งยืดหยุ่นและใชล้มน้อยทีสุด

เพือใหเ้กิดเสียง  

เมือเจอเนือเสียงของ C1 แลว้จึงค่อย ๆ ปิดริมฝีปากดา้นล่างขึน ให้วงกลมที

จินตนาการไวเ้ลก็ลง โดยทียงัเป่าลงไปทีจุดเดิม และใหแ้คบจากล่างขึนบนตามรูปตวัอย่างทงันีนิว

ตอ้งกดอยู่ที C1 อยู่ตลอด รูปตวัอย่างนี อาจารยว์รพล ไดว้าดแสดงรูปแบบของลมทีควรใชต้าม

แบบฝึกหดัของเวบไวด้งันี 

                                                        
59 Robert Karl Webb, Building Flute Tone from The Bottom Up.(LA: C.L.Barnhouse 

Co.), 1989. 3. 
60ฟลตูในปัจจุบนันิยมสร้างส่วนเทา้ฟลตูอยูส่องแบบ คือแบบ C footjointโนต้ตวัตาํสุด

ทีเครืองเป่าไดคื้อ C1 และ B footjointโนต้ตวัตาํสุดทีเครืองเป่าไดคื้อ B1 



46 

 

 
ภาพที 16 จาํลองภาพลมในการหาจุดเนือเสียง 

 

ในภาพแสดงภาพจาํลองของลมทีเราเป่าลงไปในแนวตรง ขนาดวงกลมที

ลดลงคือขนาดของรูปปากทีเล็กลงเช่นเดียวกนั โดยทงัหมดนีตอ้งเป่าไดโ้ดยไม่เกร็งริมฝีปาก ใช้

เพียงส่วนปลายริมฝีปากเพือควบคุมลมเท่านนั จะไม่มีการเกร็งในส่วนอืน ๆ ของใบหน้า เสียงทีได้

จะเป็นชุดเสียงอนุกรมฮาร์โมนิกส์ (Harmonic Series)61 จะไดเ้สียงดงันี 

 

ภาพที 17 ชุดเสียงอนุกรมฮาร์โมนิก 

 

เมือทาํตามตวัอยา่ง ผูป้ฏิบติัจะไดท้ราบถึงตาํแหน่งโฟกสัทีจะตอ้งเป่าลมลง

ไป ของโนต้ในชุดอนุกรมฮาร์โมนิกส์ของ C1 ควรฝึกเป็นประจาํเพือให้จาํตาํแหน่งนันไดแ้ละนาํ

                                                        
61โนต้ชุดหนึงประกอบดว้ยโนต้หลายตวัเกิดจากการสนัสะเทือนในระดบัรองของคลืน

เสียงหลกั. ณัชชา พนัธุเ์จริญ, พจนานุกรมศพัทดุ์ริยางคศิลป์ พจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์, พิมพ์

ครังที2 (กรุงเทพฯ:สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2547), 132. 
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แบบฝึกหดันีไปใชก้บัโนต้ในชุดอนุกรมฮาร์โมนิกส์อืน ๆ เพือหาตาํแหน่งเนือเสียงของโน้ตตวัอืน

ต่อไป 

เมือทราบตาํแหน่งโฟกสัแลว้ ผูว้ิจยัใชแ้บบฝึกหัดของวาย เพือช่วยเรืองของ

การระดบัความดงัเบาของเสียงทีตอ้งต่างกนัชดัเจน ช่วงเสียงสูงนีเป็นช่วงเสียงทีบรรเลงไดย้ากทีสุด

ในช่วงเสียงต่าง ๆ ของฟลูต หากเกิดอาการเมือยลา้ระหว่างซอ้ม ควรหยุดซอ้มช่วงเสียงสูงนีก่อน 

แลว้ฝึกซอ้มแบบฝึกหดัอืน ๆ แทน เมือหายจากอาการเมือยลา้จึงกลบัมาฝึกต่อ 

แบบฝึกหัดของวาย เริมจากการให้เป่าเสียงสูงดงั ๆ ก่อนแลว้จึงเริมเป่าจาก

เสียงเบา และเพิมระดบัเสียงใหด้งัขึนเป็นลาํดบั ดงันี 

 

 
ภาพที 18 แบบฝึกหดัเสียงสูงของเทรเวอร์ วาย 

ทีมา: Travor Wye.Practice Books for The Flute. (London: Novello Publishing Limited), 20. 

 

แบบฝึกหัดนีจะช่วยให้เข้าใจการเปลียนระดับเสียงในช่วงเสียงสูง ซึงจุด

โฟกสัจะอยูห่่างกนัไม่มากทาํให้ตอ้งฝึกอย่างชา้ ๆ และเริมเร็วขึนเมือเขา้ใจตาํแหน่งเนือเสียงของ

โนต้แต่ละตวัแลว้ เพือใหส้ามารถเปลียนโนต้ไดเ้ร็วขึนโดยคงคุณภาพเสียงไวไ้ด ้

จากนนัฝึกการเป่าเสียงยาวดว้ยระดบัเสียงต่างกนั โดยค่อย ๆ  ดงัขึนแลว้จึงเบา

ลง และลากหางเสียงให้เป็นระดบัเสียงเบาเท่ากบัโน้ตตวัแรก เป็นวิธีซอ้มควบคุมระดบัเสียงโดย 

มาร์เซล ทาบูโท (MarcellTabuteau) เรียกการซ้อมแบบนีว่า ระบบตัวเลขผูว้ิจัยได้ปรับเปลียน

แบบฝึกหดัของทาบูโท ซึงเขียนใหโ้อโบใหเ้หมาะกบัช่วงเสียงสูงของฟลตูดงันี 
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ภาพที 19 แนวคิดการซอ้มระบบตวัเลขของ มาร์เซล ทาบูโท 

 

เป่าโนต้ตวัสุดทา้ยลากเสียงให้ไดเ้บาเท่ากบัโน้ตตวัแรก และนานทีสุดเท่าที

จะทาํได้ ซ้อมแบบฝึกหัดนีจนชาํนาญโดย เปลียนตัวโน้ตให้สูงขึนแลว้ซ้อมตามแบบฝึก หาก

บรรเลงไดแ้ลว้ เปลียนโนต้ใหสู้งขึนอีกแลว้ทาํซาํจนกว่าจะทาํไดโ้ดยไม่เกร็งปาก 

เมือชาํนาญแลว้ควรเปลียนรูปแบบโนต้ในการซอ้มใหค้ล่องในรูปแบบต่าง ๆ 

ดว้ย เพราะจากตวัอยา่งปัญหาทีผูว้ิจยัยกมาใหเ้ห็นนนั มีทงัรูปแบบทีเป็นเสียงสัน (Staccato) ตดัลิ น

เป็นตัว ๆ แบบปกติ และลากเสียงให้ต่อเนืองกนั (Legato) โดยเมือฝึกแบบฝึกตามปกติได้แลว้ 

เปลียนมาเป็นแบบเสียงต่อเนืองก่อน เพราะฝึกง่ายกว่าแบบเสียงสนั ซึงตอ้งใชลิ้นในการควบคุมลม

เยอะ ซึงผูว้ิจยัแนะนาํใหซ้อ้มเป็นลาํดบัสุดทา้ย 

  

2. ปัญหาการกดนิวไม่ตรงจงัหวะ 

เป็นปัญหาทีสําคัญมากอีกปัญหาหนึงของการเล่นเครืองดนตรีทีใช้นิ วก็ว่าได ้

เนืองจากดนตรีเป็นศิลปะแบบหนึงทีตงัอยู่บนเวลา เกิดขึนและหายไป ไม่สามารถคงอยู่เหมือน

ภาพวาดหรือประติมากรรม การควบคุมนิวให้กดลงบนคียไ์ดใ้นเวลาทีต้องการจึงเป็นสิงสาํคัญ

สาํหรับการบรรเลงดนตรี หลายประโยคเพลงทีสามารถแกปั้ญหาการไม่ตรงจงัหวะของนิวให้ดีขึน

ได ้ดว้ยการฝึกไล่บนัใดเสียง แต่ก็มีหลายประโยคเพลงทีโน้ตไม่ไดเ้รียงลาํดบัไปตามบนัไดเสียง 

โดยเป็นโนต้กระโดดทีทาํใหต้อ้งขา้มนิว ทาํใหนิ้วเกิดเสียจงัหวะ ยกตวัอยา่ง เช่น 
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ภาพที 20 จากเพลง Undine sonata ของ ไรน์เนคเคอ ตวัอยา่งจากท่อน Allegro หอ้ง 88 – 92 

 

โนต้ทีผูว้ิจยัทาํเครืองหมายไว ้คือโนต้ทีไม่เรียงตวัตามบนัไดเสียง ทาํใหต้อ้งกดนิว

แบบกระโดดขา้มนิว เมือบรรเลงมาดว้ยความเร็วมกัจะเกิดปัญหาความคล่องตวัของนิว  

เมือเกิดปัญหาความคล่องตวักบัโนต้ลกัษณะนีจะส่งผลต่อบทเพลงโดยรวม เพราะ

โดยทวัไปแลว้ โนต้ลกัษณะดงักล่าวมกัจะทาํหนา้ทีเป็นส่วนประกอบของทาํนองหลกัซึงจะยา้ยจาก

ฟลตูไปทีเปียโน ผลก็คือจงัหวะจะถกูหน่วงใหช้า้หรือถกูดนัใหเ้ร็วกว่าทีควร 

 

 
ภาพที 21 จากเพลง Undine sonata ของไรเนคเคอ ตวัอยา่งจากท่อน Andante Tranquillo หอ้ง 41–44 

 

ท่อนนีเป็นท่อนทีมีอารมณ์ขดัแยง้กบัส่วนอืนๆของท่อนเพราะเปลียนจงัหวะจาก 

ชา้สบาย อย่างสงบ (Andante Tranquillo) มาเป็น เร็วมากอย่างมีชีวิตชีวา (Molto Vivace) ก่อนจะ

กลบัไปเป็น ชา้สบาย อย่างสงบอีกครังในช่วงท้าย ช่วงทีเปลียนจงัหวะนีนักเปียโนจะเป็นคนตัง

จงัหวะมาก่อนทีนกัฟลตูจะบรรเลง 5 หอ้ง ความคล่องตวัของนิวจึงจาํเป็นมาก เพราะตอ้งรับช่วงต่อ

จงัหวะทีนกัเปียโนตงัมาใหไ้ด ้ 

โนต้ทีผูว้ิจยัทาํเครืองหมายไวคื้อโนต้ทีมกัจะทาํใหเ้กิดปัญหาความคล่องตวัของนิว 

เพราะรูปแบบการกดนิวของโนต้ตวันนัแตกต่างจากโนต้ตวัทีอยูก่่อนหนา้มาก 
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ภาพที 22 จากท่อน Pastorale ของ อีวาเซน หอ้งที 54 – 56 

 

ในท่อนนีแมจ้งัหวะจะคงเดิม แต่ความแยบคายของผูป้ระพนัธ์ทาํให้ผูฟั้งฟังแลว้ 

รู้สึกว่าประโยคเพลงเร็วขึน โดยทาํนองหลกัจะอยูที่ตวัทีลกูศรชีไปในภาพ แต่ผูป้ระพนัธ์ไดแ้ต่งให้

โนต้ประดบัเป็นโนต้ 3, 4, 5 และ 6 พยางคต์ามลาํดบั ซึงการเปลียนส่วนของโนต้เช่นนีทาํใหนิ้วอาจ

กดไม่ตรงเวลา ปัญหาทีเกินขึนคือเสียงของโนต้เกิดไม่ตรงเวลา อาจเร่งจนเร็ว หรือยดืจนชา้ไป 

 

 
ภาพที 23หอ้ง 41 – 46 จากท่อน Chanson de Boheme et Final เพลง FantaisieBrillante sur Carmen 

ของ บูร์น 

 

ประโยคนีของเพลง นักฟลูตระดบัโลกอย่างกอลเวยแ์จสมินชอย (Jasmine Choi) 

และ เอมมานูเอลพาหุด (Emmanuel Pahud) เลือกทีจะบรรเลงดว้ยวามเร็วทีประมาณ 145 – 160 เป็น 

3 ประโยคทีคลา้ยกันยาวประโยคละ 2 ห้อง ถูกเปลียนคียด์ว้ยโน้ตจร (Accidental) นิวทีไม่ได้

ฝึกซอ้มยอ่มเกิดปัญหาขึน คือเล่นไดไ้ม่ตรงตามจงัหวะ 

2.1 วธิีการฝึกซ้อมเพอืแก้ปัญหาความแม่นยาํของนิว 

ท่าทางการจบัฟลูต เป็นสิงทีควรคาํนึงถึงเมือตอ้งการแกปั้ญหาเกียวกับ

ความแม่นยาํของนิว เพราะถา้หากผูบ้รรเลงจบัฟลูตในลกัษณะทีฝืนธรรมชาติ อาจทาํให้เกิดการ

บาดเจ็บในระหว่างซอ้มได ้ในทางตรงกนัขา้ม หากร่างกายผอ่นคลายและอยู่ในองศาทีถูกตอ้ง ก็จะ
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สามารถควบคุมนิวไดโ้ดยไม่เกิดอาการบาดเจ็บ ทีอาจนาํมาซึงปัญหาความไม่คล่องตวัของนิวต่อไป 

วิธีการจบัฟลตูในลกัษณะทีเป็นธรรมชาติโดยเทรเวอร์ วายนนั ผูว้ิจยัไดอ้ธิบายไวแ้ลว้ในบทที 2 

นิวทีจะมีความแม่นยาํและคล่องตวั ควรเริมฝึกจากพืนฐานเช่นบนัไดเสียง 

เพราะเพลงส่วนใหญ่ทีผูว้ิจยัใชใ้นการแสดงครังนีแต่งขึนบนพืนฐานของบนัไดเสียงทงัสิน ผูว้ิจยัใช้

แบบฝึกหดัของไรเชิร์ทเล่มที 5 ในการซอ้มบนัไดเสียง เพือให้กลา้มเนือของนิวชินกบัระบบบนัได

เสียงต่าง ๆ โดยเนน้แบบฝึกที 1และ 2 เพือมุ่งเนน้การฝึก บนัไดเสียง และ อาร์เปโจ (Arpeggios) 

 

 
ภาพที 24 ตวัอยา่งจากแบบฝึก หมายเลข 1 ของไรเชิร์ท ในเล่มที 5 

 

 
ภาพที 25 ตวัอยา่งจากแบบฝึก หมายเลข 2 ของไรเชิร์ท ในเล่มที 5 

 

เมือฝึกตามแบบฝึกจนชาํนาญแลว้ ผูว้ิจ ัยได้ทดลองใช้การเปลียนการ

ควบคุมลกัษณะเสียง ตามแบบฝึกหัด Grands Exercises Journaliers de Mecanismeของ พอลทาฟา
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เนล (Paul Taffanel)  และ ฟิลลิเป โกแบรต ์(Philippe Gaubert) เพือประยุกต์เขา้กบัแบบฝึกหัดของ

ไรเชิร์ท 

 
ภาพที 26 รูปแบบการเปลียนการควบคุมลกัษณะเสียงของทาฟาเนล แบบที1 

 

 
ภาพที 27 รูปแบบการเปลียนการควบคุมลกัษณะเสียงของทาฟาเนล แบบที 2 

 

ผูว้ิจยัไดใ้ชรู้ปแบบการควบคุมลกัษณะเสียงต่างๆดงักล่าวในการฝึกซอ้ม 

เพือช่วยให้นิ วและลิ นทาํงานได้สัมพนัธ์กัน  โดยให้ฝึกซ้อมกบัเครืองให้จังหวะโดยตลอด เริม

ความเร็วในอตัราทีชา้ทีสุดเท่าทีผูบ้รรเลงสามารถเป่าได ้ครบถว้น และ ชดัเจน มากทีสุด ฝึกหัดจน

ชาํนาญแลว้จึงเร่งความเร็วขึนทีละนอ้ย ฝึกจนกระทงัสามารถเป่าในอตัราความเร็วทีตงัเป้าหมายไว้

ไดอ้ยา่งชาํนาญ 

วิธีการแกปั้ญหาความแม่นยาํของนิวขนัต่อไป ผูว้ิจยัไดน้าํแนวทางจาก

แบบฝึกหดัของ อีวาน กาลาเมียน62 ซึงเป็นผูเ้ชียวชาญดา้นไวโอลิน มาประยุกต์ใชก้บัจุดทีมีปัญหา

ในบทเพลงทีไดย้กตวัอยา่งมาขา้งตน้ นอกเหนือจากการซอ้มโนต้ทีละตวัชา้ ๆ แลว้ ให้นาํโน้ตชุดที

มีปัญหามาซอ้มตามส่วนดงัต่อไปนีดว้ย  

                                                        
62 Ivan Galamian, Principles of Violin Playing and Teaching. Englewood Cliffs, 

(NJ: Prentic Hall, Inc., 1962), 97. 
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ภาพที 28 แนวคิดการซอ้มส่วนโนต้ทียาก ของกาลาเมียน 

 

แทนทีโน้ตตวั C1 ในรูปดว้ยโน้ตชุดทีเกิดปัญหาในเพลง แลว้ซอ้มตาม

ส่วนเหล่านีไปทีละขอ้ เพือใหก้ลา้มเนือนิวจดจาํรูปแบบวิธีการกดโน้ตแต่ละตวัให้แม่นยาํ ซอ้มกบั

เครืองใหจ้งัหวะทุกครัง โดยเริมจากชา้ทีสุดทีจะเล่นไดช้ดัเจน และครบถว้นก่อน แลว้จึงเร่งจงัหวะ

ใหเ้ร็วเท่ากบัจงัหวะทีกาํหนดไวใ้นเพลง  

 

3.  ปัญหาความไม่สมาํเสมอของเสียงในขันคู่กว้าง 

ปัญหานีเกิดขึนไดง่้าย เพราะจุดโฟกสัของเสียงฟลตูในแต่ละช่วงเสียงนนัไม่ไดอ้ยู่

จุดเดียวกนั  ผูบ้รรเลงจะตอ้งมีการยืดหยุ่นทีริมฝีปาก เพือบงัคบัลมให้เป่าไปยงัจุดโฟกสัทีต่างกนั

นนัใหท้นัเวลา หากทาํไม่ได ้ปัญหาทีจะเกิดขึนคือการหลุดโฟกสัช่วงเสียงใดช่วงเสียงหนึง โดยมาก
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จะเป็นช่วงเสียงตาํ นอกเหนือจากนันยงัพบปัญหาทีผูบ้รรเลงมกัจะเล่นเสียงสูงดงักว่าเสียงตาํอยู่

บ่อย ๆ63 

ผูว้ิจยัขอยกตวัอยา่งประโยคเพลงทีมีปัญหาของเพลงต่าง ๆ ทีใชใ้นการแสดงเดียว

ครังนี เช่น 

 

 
ภาพที 29 ขนัคู่กวา้งจากหอ้ง 17 และ 19 ของเพลง Syrinx ของ เดอบูซี 

 

ปัญหาทีมกัจะพบระหว่างการซอ้มขนัคู่กวา้งในวงกลมแรกระหว่าง Db1 และ Db2 

นนั คือผูบ้รรเลงมกัจะเป่าตวั Db2 ดงัเกินไป หรือเป่าไม่ออก เนืองจากการพยายามทาํเสียงให้เบาลง

ตามเครืองหมาย ปากมกัจะเกิดอาการเกร็ง ทาํใหล้มไม่โดนจุดโฟกสัของเสียง Db2 ทีอยู่ห่างกนักบั 

Db1 ค่อนขา้งมาก เช่นเดียวกนักบัในวงกลมทีสอง ต่างกนัทีวงกลมทีสองผูบ้รรเลงตอ้งทาํเสียงให้

ค่อย ๆ ดงัขึน 

 

 
ภาพที 30 ขนัคู่กวา้งในเพลงโซนาตา ลาํดบัที 167 ของ ไรน์เนคเคอะ หอ้ง 122 – 125 

 

ในท่อนนีของเพลงจะพบขึนคู่กวา้งในลกัษณะทีผูว้ิจยัได้ทาํเครืองหมายไวอ้ยู่

หลายจุด จนจบท่อน สาเหตุเกิดจากโมทีฟ64 (Motif) หลกัทีผูป้ระพนัธ์ใชใ้นการประพนัธ์ท่อนนี  

                                                        
63 Daniel L Kohut, Instrumental Music Pedagogy. (Illinoise: Stipes Publishing, 

1996), 172. 
64ความคิดหลกัดา้นทาํนองหรือจงัหวะทีเป็นวตัถุดิบในการสร้างบทเพลงใหเ้ป็น

อนัหนึงอนัเดียวกนัทงัเพลง เป็นส่วนยอ่ยทีสุดของทาํนอง หรือจงัหวะ. ณัชชา พนัธุเ์จริญ,

พจนานุกรมศพัทดุ์ริยางคศิลป์ พจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์, พิมพค์รังที2 (กรุงเทพฯ:สาํนกัพิมพ์

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2547), 195. 
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ขนัคู่กวา้งทีกาํกบัดว้ยเครืองหมายเล่นให้เสียงสันนี ตอ้งการความแม่นยาํของลมเป็นอย่างมาก ผู ้

บรรเลงจะตอ้งตระหนกัถึงจุดโฟกสัของแต่ละเสียงจึงจะเล่นออกมาดว้ยคุณภาพเสียงทีดีได ้

 

 
ภาพที 31 ขนัคู่กวา้งหอ้ง 1 – 3 จากท่อน 1st variation เพลง FantaisieBrillante sur Carmen ของ บูร์น 

 

ท่อนนีเกิดจากการเติมแต่งทาํนองหลกัดว้ยโน้ตประดบั เมือบรรเลงดว้ยความเร็ว 

เสียงโน้ตประดบัทีเป็นขนัคู่กวา้งจากทาํนองหลกัมกัจะหลุดโฟกสั หรือถูกเล่นเบาจนเกินไป อีก

กรณีหนึงคือ โน้ตทาํนองหลกัทีไม่มีเครืองหมายเน้นเสียง (Marcato) เช่นทีอยู่ในวงกลมที 2 ของ

ตวัอยา่ง กลบัถกูเล่นดงักว่าโนต้ประดบัทีตามมา 

3.1 วธิีการฝึกซ้อมเพอืแก้ปัญหาความไม่สมาํเสมอของเสียงในขันคู่กว้าง 

ผูว้ิจยัไดว้างแผนการซอ้มเพือแกปั้ญหาความไม่สมาํเสมอของเสียงในขนั

คู่กวา้งไว ้3 ขนัตอน คือ การฝึกความยืดหยุ่นของปาก การตระหนักรู้จุดโฟกสัของเสียงทีจะเล่น 

และการการซอ้มใหไ้ดเ้สียงทีสมาํเสมอทงัคุณภาพและความสนัยาวของโนต้ 

ความยืดหยุ่นของปากเริมตังแต่การวางปากลงบนลิปเพลทของฟลู

ตกอลเวยไ์ด้กล่าวถึงวิธีการวางปากให้ผ่อนคลายไวใ้นการอบรมเชิงปฏิบติัการ65 ทีเมือง Dallas 

Texas ในปี 2007 ไวด้งันี 

ขนัแรก ใหน้าํริมฝีปากล่างงบัเขา้หาริมฝีปากบน ดงัภาพ 

                                                        
65James Galway, Embouchure.  สืบคน้เมือ 29 กุมพาพนัธ ์2559, เขา้ถึงไดจ้าก 

https://www.youtube.com/watch?v=NcXRzZZv1mE.  
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ภาพที 32 Embouchure. Galway, James. 

ทีมา: James Galway. Embouchure, accessed February 29, 2016, available from 

https://www.youtube.com/watch?v=NcXRzZZv1mE 

  

จากนนัใชนิ้วชีขา้งขวา วางลงใตริ้มฝีปากล่าง แลว้จึงพ่นลมออกมาจากปาก  

 
ภาพที 33 Embouchure. Galway, James. 

ทีมา: James Galway. Embouchure, accessed February 29, 2016, available from 

https://www.youtube.com/watch?v=NcXRzZZv1mE 
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ตงัจุดสังเกตทีมุมปากทงัสองขา้งจะทาํมุมตก ชีลงดา้นข้าง หากรูปปาก

ยดืหยุน่แลว้ มุมปากก็จะชีลงโดยธรรมชาติ แต่ถา้หากมุมปากชีขึนเหมือนคนกาํลงัยิ ม นั นเป็นรูป

ปากทีเกร็ง และจะควบคุมเสียงใหไ้ดคุ้ณภาพทีตอ้งการไดย้าก 

ขนัต่อไปคือการตระหนกัรู้โฟกสัของเสียง ผูว้ิจยันาํเอาวิธีการหาตาํแหน่ง

โฟกสัโดยการใชฮ้าร์โมนิกของโนต้ โดย เวบ ดงัทีไดอ้ธิบายไปในการแกปั้ญหาการเล่นเสียงสูงดว้ย

ระดบัเสียงเบา มาใชเ้พือให้ตระหนักถึงจุดโฟกสัของแต่ละเสียง โดยผูว้ิจยัไดเ้พิมแบบฝึกหัดของ

วาย เพือฝึกการเปลียนจุดโฟกสัใหแ้ม่นยาํและรวดเร็ว ดงันี 

 

 
ภาพที 34 Bugle call 

ทีมา: Wye, Travor. Practice Books for The Flute. London: Novello Publishing Limited, 1999. 

หนา้ 6 

 

เมือชาํนาญขอ้แรกแลว้จึงฝึกขอ้ถดัไปซึงยาวขึนและมีโนต้ทีสูงขึน 

 
ภาพที 35 Bugle call 

ทีมา: Wye, Travor. Practice Books for The Flute. London: Novello Publishing Limited, 1999. 

หนา้ 6 

 

เล่นแบบฝึกหดัขา้งบนโดยใชเ้พียงเสียงฮาร์โมนิก โดยนิวกดไวที้ตาํแหน่ง

พร้อมจะเป่าโนต้ C1 เริมจากจงัหวะชา้ ๆ ใหโ้นต้ทุกตวัแม่นยาํ และชดัเจน แลว้จึงเร่งจงัหวะขึนจน

ชาํนาญในความเร็วทีพอใจ แบบฝึกหดันีนอกจากจะช่วยใหผู้ฝึ้กตระหนกัถึงจุดโฟกสัแลว้ยงัช่วยใน

เรืองทาํให้รูปปากผ่อนคลายอีกด้วย เพราะถา้หากรูปปากไม่ผ่อนคลายก็จะไม่สามารถบรรเลง

แบบฝึกหดันีไดดี้ 
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ขนัสุดทา้ยตามทีผูว้ิจยัไดว้างแผนการซอ้มไว ้ คือนาํโนต้ทีเป็นปัญหาดงัที

ไดย้กตวัอยา่งไปนนัมาซอ้มชา้ ๆ จนชาํนาญก่อน แลว้จาํฝึกตามคาํแนะนาํของโคฮทั คือ ในโนต้ขา

ขึน โนต้ตวัแรกควรเล่นใหด้งักว่าปกติเลก็นอ้ย และโนต้ตวัหลงัเล่นใหเ้บาลง โดยเฉลียความเขม้

เสียงใหเ้ท่ากนั วิธีนีเรียกว่าการยดืขนัคู่ (Stretching the Interval) แทบจะไม่มีโนต้ตวัไหนทีโดดเด่น

กว่าตวัอืน ยกเวน้จะมีเครืองหมายใด ๆ กาํกบัไวใ้หเ้ล่นเสียงดงักว่า วิธีการฝึกแบบการยดืขนัคู่ จึง

หมายถึงการบรรเลงใหเ้สียงต่อเนืองกนัเท่าทีจะเป็นไปได ้ เล่นใหเ้หมือนโนต้ตาํนนัเชือมเขา้ไป

อยา่งแนบเนียนกบัโนต้ทีสูงกว่า66 

 

คะแนนประเมนิจากผู้เชียวชาญ 

ผลการประเมินการแกปั้ญหาจากผูเ้ชียวชาญ โดยกาํหนดคะแนนให ้ 1 = ควรปรับปรุง 

2 = พอใช ้3 = ปานกลาง 4 = ดี 5 = ดีมาก 

 

ตาราง 1คะแนนประเมินจากผูเ้ชียวชาญ 

 อ.วรพล อ.ปฏิภาณ อ.ชชัพล 

ปัญหาการเล่นเสียงสูงดว้ยระดบัเสียงเบา 3 5 5 

ปัญหาการกดนิวไม่ตรงจงัหวะ 4 3 4 

ปัญหาความไม่สมาํเสมอของเสียงในขนัคู่กวา้ง 3 3 4 

 

                                                        
66 Daniel L Kohut, Instrumental Music Pedagogy. (Illinoise: Stipes Publishing, 

1996), 172. 
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บทที 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

  

การวิจยัเรือง การศึกษาการแสดงเดียวฟลตูระดบัมหาบณัฑิต เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ 

โดยผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาแง่มุมต่าง ๆ ทงัประวติัผูป้ระพนัธ์เพลง ประวติัเพลง บทวิเคราะห์เพลง 

เทคนิคการบรรเลง และการแก้ไขปัญหาดา้นการบรรเลงจากบทเพลงทีใชใ้นการแสดง ผูว้ิจยัได้

จาํแนกการสรุปผลการวิจยัออกเป็น 3 ตอน ดงันี 

1. สรุปขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ 

2. ปัญหาและการแกไ้ข 

3. การพฒันาของเทคนิค 

 

สรุปผลการวจิยั 

1. สรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เชียวชาญ 

ปัญหาการเล่นเสียงสูงดว้ยระดบัเสียงเบา เกิดจากอาการเมือยลา้ของปากจากการ

เกร็ง ทาํใหไ้ม่สามารถจาํกดัปริมาณลมใหเ้ป่าออกไปเท่าทีจาํเป็นได ้รวมถึงการไม่ทราบตาํแหน่งที

เป็นจุดโฟกสัของโน้ตนัน ๆ วิธีการซ้อมเพือแกไ้ขปัญหา ควรฝึกเป่าดว้ยเสียงฮาร์โมนิก เพือให้

ตระหนกัถึงตาํแหน่งของจุดโฟกสั ฝึกเป่าโนต้ทีละตวัชา้ ๆ และทาํความเขา้ใจกบัปริมาณของลมที

ควรใชก้บัโนต้แต่ละตวั 

ปัญหาการกดนิวไม่ตรงจงัหวะ เกิดจากการทีนิวมีความแข็งแรงและความถนัดใน

การใชง้านไม่เท่ากนั รวมไปถึงสมองสงัการไปทีนิวไม่ทนั ควรหาแบบฝึกหัดทีมีความหลากหลาย

ของกลุ่มโนต้เพือใชใ้นการฝึกฝนสมอง และแบบฝึกหัดทีมีความเป็นไปไดข้องการขยบันิวเพือกด

โน้ตในแบบต่าง ๆ ให้ครอบคลุมมากทีสุดเท่าทีจะเป็นไปได้ เพือฝึกกลา้มเนือนิวให้เกิดความ

คล่องตวั 

ปัญหาความไม่สมาํเสมอของเสียงในขนัคู่กวา้ง เกิดจากการไม่ตระหนกัรู้จุดโฟกสั

ของโน้ตในแต่ละช่วงเสียง การใชค้วามเร็วลมทีไม่เหมาะสมกบัโน้ตแต่ละตัว และขาดความรู้

เกียวกบัสีสนัเสียงของฟลตู ควรฝึกใหริ้มฝีปากมีการยืดหยุ่น เพือให้สามารถบงัคบัทิศทางลม และ

ปริมาณลมทีเหมาะสม และควรฝึกใชโ้ทนเสียงต่าง ๆ ของฟลตูใหช้าํนาญ  
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2. ปัญหาและการแก้ไข 

ปัญหาหลกัทีเกิดขึนในระหว่างการซอ้มบทเพลงเพือแสดงในการแสดงเดียวฟลูต

เดอะมิธ ผูว้ิจยัไดจ้าํแนกปัญหาเกียวกบัเทคนิคการบรรเลงออกเป็น 3 ขอ้ ดงันี 

1. ปัญหาการเล่นเสียงสูงด้วยระดบัเสียงเบา ก่อนการคน้ควา้ ผูว้ิจยัไม่สามารถ

ตระหนกัถึงจุดเนือเสียงของระดบัเสียงสูง จึงทาํให้ตอ้งเป่าลมออกไปในปริมาณทีมากเกินจาํเป็น 

ทาํใหเ้กิดการสินเปลืองลม และไม่สามารถควบคุมระดบัเสียงทีตอ้งการได ้นอกจากนีสาเหตุทีการ

บรรเลงเสียงสูงของผูว้ิจยัมกัไม่สามารถควบคุมระดบัเสียงได ้เนืองมาจากการเกร็งรูปปากเพือบงัคบั

ใหรู้ปากเลก็ลง ทาํใหไ้ม่สามารถขยายหรือลดขนาดรูปากไดต้ามตอ้งการ เสียงทีไดจึ้งเป็นเสียงใน

ระดบัทีดงั (Forte) การเกร็งปากยงัเป็นสาเหตุของเสียงทีไม่เรียบนิง เนืองจากความเมือยลา้จากการ

เกร็งเป็นเวลานานส่งผลใหริ้มฝีปากสนั 

การแก้ไขปัญหา ผูว้ิจัยใช้แนวความคิดการหาจุดเนือเสียงโดยวิธีการใช้เสียง

อนุกรมฮาร์โมนิกของโนต้แต่ละตวัของ เวบบ ์โดยใชนิ้วกดโน้ตตวัทีตาํทีสุดของเครือง แลว้ค่อยๆ

ปิดริมฝีปากล่างจนเจอเสียงถดัมาในลาํดบัอนุกรมฮาร์โมนิก ปิดริมฝีปากล่างเขา้มาเรือย ๆ จนได้

เสียงโนต้ในช่วงเสียงสูง โดยเนน้ขอ้สาํคญัคือหา้มเกร็งปาก เมือชาํนาญแลว้ให้เลือนมาเป็นโน้ตตวั

ถดัไป ด้วยแบบฝึกหัดนีทาํให้ผูว้ิจยัตระหนักถึงตาํแหน่งเนือเสียง ผูว้ิจยัใช้ตาํราของ ทาบูโท ที

แนะนาํตวัอยา่งแบบฝึกหดัเกียวกบัระดบัความดงัของเสียง โดยใหคิ้ดระดบัความดงัเป็นตวัเลข 1-5 

ในการฝึกซอ้มเกียวกบัการควบคุมระดับเสียง ทาํให้ผูว้ิจ ัยบรรเลงเสียงสูงในระดับเสียงเบาได้

แตกต่างกบัระดบัเสียงอืนไดช้ดัเจนยงิขึน 

2. ปัญหาการกดนิวไม่ตรงจงัหวะ ผูว้ิจยัมกัมีปัญหาในการบรรเลงโน้ตชุดทีมีโน้ต

หลายตวัเรียงต่อกนั เนืองจากการกดนิวไม่ตรงจงัหวะ ซึงมีทงัปัญหาการกดชา้กว่าจงัหวะ เนืองจาก

รูปแบบการกดตวัโนต้นนัต่างกนักบัโน้ตรอบขา้ง และปัญหาการกดเร็วกว่าจงัหวะ เนืองจากเป็น

โนต้ทีตอ้งใชนิ้วทีไม่ถนดั คือนิวนางและนิวกอ้ยในการกด และมีอาการเกร็งของนิวขณะบรรเลงทาํ

ใหค้วามแม่นยาํในการกดใหต้รงจงัหวะลดนอ้ยลง 

การแกไ้ขปัญหา ผูว้ิจยัไดน้าํแนวทางการถือจบัฟลตูอยา่งเป็นธรรมชาติของ วาย ที

เน้นการจับฟลูตดว้ยท่าทางทีเป็นธรรมชาติ และการผ่อนคลายมาช่วยในการลดอาการเกร็งของ

กลา้มเนือนิว ทาํใหนิ้วสามารถบรรเลงไดอ้ยา่งเป็นอิสระมากขึน ผูว้ิจยัใชแ้บบฝึกหัดเกียวกบับนัได

เสียงของ ไรเชิร์ท เป็นแบบฝึกหัดเกียวกบับนัไดเสียงทีมีการพลิกแพลงรูปแบบการเรียงโน้ตใน

บนัไดเสียงแบบต่าง ๆ และการเปลียนลกัษณะการควบคุมเสียงอย่างหลากหลาย ทาํให้นิวมีการคุน้

ชินกบับนัไดเสียงทีใชใ้นบทเพลงเพิมขึน ทา้ยสุดผูว้ิจยัใชต้วัอย่างแบบฝึกหัดของ กาลาเมียน เป็น
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แบบฝึกหดัเกียวกบัการเปลียนรูปแบบจงัหวะของกลุ่มโนต้ในการซอ้ม เพือใหนิ้วเกิดความคล่องตวั

เมือเจอกบัรูปแบบจงัหวะใหม่ ทงัยงัช่วยใหนิ้วทีไม่ถนดัไดรั้บการพฒันาใหดี้ขึน 

3. ปัญหาความไม่สมาํเสมอของเสียงในขนัคู่กวา้ง ปัญหาทีเกิดกับผูว้ิจัยก่อน

ทาํการคน้ควา้คือ เมือตอ้งเล่นเสียงทีเป็นขนัคู่กวา้ง ผูว้ิจยัมกับรรเลงเสียงสูงดว้ยระดบัเสียงดงั เสียง

ตาํกว่าดว้ยระดบัเสียงเบาและเป็นเสียงทีไม่ไดคุ้ณภาพ ก่อให้เกิดความไม่สมดุล และไม่สมาํเสมอ

ของประโยคเพลง ปัญหาเกิดจากความไม่ยดืหยุน่ของริมฝีปาก ทาํใหไ้ม่สามารถเปลียนองศาลมเพือ

เป่าเสียงทีอยูต่าํกว่าไดท้นั 

การแก้ไขปัญหา ผูว้ิจยัศึกษาการวางปากบนฟลูตจากการบรรยายของ กอลเวย์

นกัฟลตูทีมีชือเสียงระดบันานาชาติ เพือการผ่อนคลายและความเป็นธรรมชาติของรูปปาก ฝึกการ

ยืดหยุ่นริมฝีปากโดยใช้แนวตวามคิดอนุกรมฮาร์โมนิก ของ โรเบิร์ตเวบ ประกอบกับตวัอย่าง

แบบฝึกหดัเสียงฮาร์โมนิกของ วาย ซึงเป็นท่อนเพลงสัน ๆ มีช่วงเสียงกวา้ง ทีบรรเลงโดยใชโ้น้ต

ฮาร์โมนิกทงัหมด เพือช่วยใหค้วบคุมริมฝีปากไดดี้ขึน  

 

3. การพฒันาของเทคนิค 

ผูว้ิจยัมุ่งเนน้การพฒันาการแกปั้ญหา ดงันี 

การเล่นเสียงสูงดว้ยระดบัเสียงเบา ผูว้ิจยัสามารถตระหนกัรู้จุดเนือเสียง ทีสามารถ

ใหสี้ยงทีมีคุณภาพ ทาํใหมี้การพฒันาคุณภาพของเสียงใหดี้ยงิขึน สามารถควบคุมระดบัเสียงให้เบา 

และแตกต่างจากเสียงในระดบัอืนไดช้ดัเจนมากยิงขึน เสียงนิงและเรียบขึน อาจมีอาการสั นของ

เสียงปรากฏในบางครัง  

ปัญหาการกดนิวไม่ตรงจงัหวะ ผูว้ิจยัสามารถบรรเลงโดยปราศจากอาการเกร็งของ

นิว และจากแบบฝึกหัดของ กาลาเมียน ยงัส่งผลให้นิ วทีไม่ถนัดได้รับการพฒันาขึน ทาํให้การ

บรรเลงโนต้ตรงจงัหวะและแม่นยาํมาขึน แต่ในบางท่อนยงัไม่สามารถบรรเลงไดใ้นอตัราจงัหวะที

ควร 

ปัญหาความไม่สมาํเสมอของเสียงในขนัคู่กวา้ง ผูว้ิจยัมีความยืดหยุ่นของริมฝีปาก 

และควบคุมริมฝีปากไดดี้ขึน จึงทาํให้บรรเลงขันคู่กวา้งให้มีคุณภาพเสียงทีดี และมีความสุมดุล

ระหว่างเสียงสูงและตาํทีดีขึน 
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อภิปรายผล 

จากการวิจยันี ผูว้ิจยัไดอ้ภิปรายผลตามวตัถุประสงคด์งันี 

1. ผูว้ิจยัรวบรวมขอ้มลูเกียวกบัประวติัศาสตร์ของฟลตูโดยสงัเขป ประวติัของบทเพลง

และการวิเคราะห์โครงสร้างของบทเพลงทีใชใ้นการแสดง โดยศึกษาจากตาํรา เอกสารทางวิชาการ 

การสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญทีมีความน่าเชือถือ เพือความเข้าใจและซาบซึงในบทเพลงมากขึน 

เนืองจากบทเพลงทีใชใ้นการแสดงครังนีมี 3 จาก 4 บทเพลงทีเป็นบทเพลงทีมีเรืองราว หรือตาํนาน 

เป็นแรงบนัดาลใจในการประพนัธ ์การคน้ควา้ขอ้มลูเหล่านนัจึงเป็นอีกแนวทางหนึงซึงจะสามารถ

ทาํให้ผูบ้รรเลงเข้าถึงอารมณ์ของบทเพลงได้มากขึน และสืออารมณ์นันไปยงัผูฟั้งได้ถูกต้อง 

ยกตวัอยา่งเช่นเพลง FantasieBrillante on Themes from Bizet’s Carmen เมือผูว้ิจยัทราบว่าเพลงใน

ท่อน Moderato นันเป็นเพลงประกอบฉากที โฮเซ ทาํการฆาตกรรม คาร์เมน (Carmen) ผูว้ิจยัจึง

เลือกทีจะบรรเลงท่อนนีดว้ยโทนเสียงทีดุดนัมากขึน เป็นต้น ส่วนของการวิเคราะห์บทเพลงก็

สามารถทาํใหผู้บ้รรเลงทราบถึงความสาํคญัของแนวทาํนองต่าง ๆ และเลือกทีจะนาํเสนอทาํนอง

หลกัใหโ้ดดเด่นออกมาตามบทบาทไดดี้ขึน  

2. ผูว้ิจ ัยรวบรวมข้อมูล เอกสารทางวิชาการ แบบฝึกหัด ตาํรา และการสัมภาษณ์

ผูเ้ชียวชาญเฉพาะสาขา เพือเป็นแนวทางในการฝึกซอ้มและแกปั้ญหา ทาํให้พบว่า การบรรเลงเสียง

สูง ต้องตระหนักรู้ถึงจุดเนือเสียงทีจะทาํให้ไดเ้สียงทีมีคุณภาพ จะช่วยให้ไม่เปลืองลมในการ

บรรเลง นอกจากนียงัตอ้งมีรูปปากทียดืหยุน่ เพือไม่ใหเ้กิดอาการสนัจากการเกร็ง ทีจะส่งผลกระทบ

ต่อเสียง ทาํให้เสียงไม่เรียบนิง และริมฝีปากทียืดหยุ่นยงัส่งผลให้ควบคุมระดบัความดงั หรือเบา 

ของเสียงไดอ้ยา่งทีตอ้งการ ผูว้ิจยัมีขอ้คิดเห็นเพิมเติมในกรณีนีว่า การฝึกฝนในการควบคุมลมก็เป็น

อีกสิงทีสาํคญัทีสามารถแกปั้ญหานีไปควบคู่ไปกบัการยืดหยุ่นริมฝีปากอีกดว้ย ความยืดหยุ่นของ

ปากนียงัส่งผลไปถึงการควบคุมองศาลมเพือบรรเลงขนัคู่กวา้งให้ไดเ้สียงทีมีคุณภาพ เนืองจากการ

ปรับองศาของลมทาํไดง่้ายขึน ทงัยงัส่งผลใหเ้สียงทีไดมี้ความสมาํเสมอกนัมากขึน ในส่วนของการ

บรรเลงไม่ตรงจงัหวะทีมีปัญหามาจากนิวกดไดไ้ม่แม่นยาํ ไม่ตรงเวลาและจงัหวะทีควร มีส่วนเกียว

โยงกบัอาการเกร็งของนิวเพราะการจบัฟลูตแบบไม่เป็นธรรมชาติ การทีนิวไม่ชินกบับนัไดเสียง 

และการกดคียโ์ดยใชนิ้วทีไม่ถนดันนั สามารถฝึกซอ้มใหเ้กิดความเคยชินไดด้ว้ยการเปลียนรูปแบบ

จงัหวะของโนต้ นอกจากจะพฒันาความเคยชินของกลา้มเนือนิวแลว้ ยงัพฒันาสมองให้ไดคิ้ดตาม

จงัหวะทีเปลียนไปของโนต้ดว้ย 
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ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยเรืองการศึกษาการแสดงเดียวฟลูตระดับมหาบัณฑิต ผูว้ิจยัคิดว่าควรมี

การศึกษาและการทดลองเพิมเติม เพือต่อยอดความรู้ในการพฒันาทกัษะการบรรเลงและการจัด

แสดงเดียวฟลตูแก่นกัศึกษาดนตรีและผูส้นใจ จึงมีขอ้เสนอแนะเพิมเติมดงันี 

1. ควรมีการแปล หรือจดัทาํหนงัสือแบบฝึกหดัและตาํราฟลตูเป็นภาษาไทย เพือใหง่้าย

ต่อการเขา้ถึงของนกัเรียนฟลตูในประเทศไทย เนืองจากนักเรียนดนตรีส่วนหนึงไม่ชาํนาญในการ

ใชภ้าษาองักฤษ ทาํให้เขา้ถึงตาํราและแบบฝึกหัดทีแต่งโดยชาวต่างชาติไดย้าก ทุกคนควรเขา้ถึง

ตาํราดนตรีได้อย่างง่ายดาย เหมือนประเทศเพือนบ้าน เช่น จีน ญีปุ่น ต่างก็มีการสร้าง หรือแปล

แบบฝึกหดัออกมาเป็นภาษาของตน ทาํใหง่้านต่อการศึกษาและการต่อยอดทางการศึกษามากขึน 

2. ควรมีการศึกษาการจดัการแสดงดนตรีประเภทการเดียวเครืองดนตรีตะวนัตก หรือ

การบรรเลงรวมวงดว้ยเครืองดนตรีคลาสสิกตะวนัตกเพิมเติม เกียวกบัการจดัการแสดง เช่นวิธีการ

เลือกสถานทีแสดง การรวบรวมขอมลูสถานทีแสดงต่าง ๆ ทีใชจ้ดัแสดง ในกรุงเทพฯ หรือประเทศ

ไทย ช่องทางการติดต่อสถานทีเพือขอทาํการแสดง การจดัการเวทีขณะดาํเนินการแสดง และวิธีการ

จดัการคน หรือผูช่้วย เพือใหก้ารแสดงใหร้าบรืน เป็นตน้ เพือให้ผูที้ตอ้งการจดัการแสดงมีตวัช่วย

ในการตดัสินใจไดดี้ขึน 

3. ควรมีการคน้ควา้เกียวกบัพฤติกรรมการเขา้ชมคอนเสิร์ตประเภทดนตรีคลาสสิก

ตะวนัตก ของผูช้มในประเทศไทย เช่น ช่วงเวลาทีเหมาะสมกบัการแสดง ราคาบตัรเขา้ชมการแสดง

ทีเหมาะสม (ในกรณีของการแสดงทีเก็บค่าเข้าชม) ลกัษณะเพลง หรือยุคของเพลงทีเป็นนิยม 

ลกัษณะกลุ่มเป้าหมายทีนิยมฟังเพลงคลาสสิกตะวนัตก อายุ เพศ เป็นต้น ทังนีเพือให้ผูแ้สดง

สามารถจดัรายการแสดงทีเขา้ถึงง่ายหรือยาก และบรรณาการความสุขแก่ผูเ้ขา้ชมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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บันทกึการแสดงเดียวฟลูต โดย วรพงษ์ พมิพ์เสน 
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บันทกึการแสดงเดียวฟลูต โดย วรพงษ์ พมิพ์เสน 

(Graduate Flute Recital by WorapongPimsen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จดัแสดงทีสถาบนัเกอเธ่ ประเทศไทยเมือเมือวนัที 10 มิถุนายน พ.ศ.2558 ใชเ้วลารวม

ประมาณ 60 นาที การแสดงประกอบดว้ย 4 บทเพลง ดงันี 

1. Syrinx ประพนัธโ์ดย โคลด อาชิลเดอบูซี  

2. FantasieBrillante on Themes from Bizet's Carmen เรียบเรียงโดย ฟรองซวัส์บูร์น 

3. Sonata “Undine” Op.167 ประพนัธโ์ดย คาร์ล ไรน์เนคเคอะ  

4. Ballade, Pastorale and Dance for Flute, Horn and Piano ประพนัธโ์ดย อีริค อีวาเซน  
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ประวตัผิู้วจิยั 

 

ชือ – สกุล  นายวรพงษ ์พิมพเ์สน 

ทีอยู ่   199/1 หมู่ 15 ตาํบลขามเรียง 

   อาํเภอกนัทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคาม 

   44150 

ประวติัการศึกษา 

พ.ศ.2556  สาํเร็จการศึกษา หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต 

   สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ วิทยาลยัดุริยางคศิลป์ 

   มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

   และ ศึกษาต่อระดบัปริญญามหาบณัฑิต 

   สาขาสงัคีตวิจยัและพฒันา  

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

 


