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บทคัด ย่อภาษาอั งกฤษ 
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MR. NUTTAPHAT BOONYARATAPHAN : ANALYSIS AND TECHNIQUES OF 
CLASSICAL GUITAR REPERTORIE THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR EK-KARACH 
CHAROENNIT 

The purpose of the “Analysis and techniques of classical guitar repertorie” is to 
study the music and methods for solving problem in each song that have a unique that 
the performer encountered. The researcher studied from various sources by studying the 
techniques of playing guitar, the song interpretation, the method of solving issues while 
performing, and interviewed the professor in classical guitar. 

The researcher had selected four solo classical guitar songs , base on the song 
from different eras, melodiousness, the value of the song, as well as different techniques 
for each era. The songs consisted of 1) Grand Solo Op.14  Compositions by Fernando Sor 
2) El Decameron Negro by Leo Brouwer 3) Usher Waltz by Nikita koshkin 4) Felicidade by 
Antonio Carlos Jobim. 

During the research, The researcher has raised the questions and interviewed 2 
classical guitar professors to express their opinions and propose solutions to problems that 
arise. The researcher brings problem solutions to practice and returns them to show to the 
teacher to assess the quality again. The results were in a good performance and could 
develop the quality of playing classical guitar. 
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บทท่ี 1 

บทน ำ 

1.1 ท่ีมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
          การศึกษาการแสดงเดี่ยวกีตาร์ในครัง้นี้ต้องการให้นกัศึกษามีความสามารถในการบรรเลง
เครื่องดนตรีอยู่ในระดับมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ดังนั้นความส าเรจ็ของการแสดงดนตรี
ต้องมีองค์ประกอบหลายอย่าง ดังนี้ คือ การเลือกบทเพลงทีจ่ะแสดง การเตรียมเวทีและสถานที่การ
จัดแสดง การฝกึซ้อมบทเพลง และเทคนิคการเล่น ในแต่ละบทเพลงเพื่อที่จะทราบถึงปญัหาและ
วิธีการแก้ไข รวมถึงการโฆษณา และการประชาสัมพันธ์ที่ด ี
          การแสดงกีตารส์ามารถแสดงเดี่ยวได้เช่นเดียวกันกบัเครื่องดนตรีชนิดอื่น ๆ เช่น เปียโน 
ไวโอลิน และในปจัจบุันการแสดงเดี่ยวกีตาร์ก็ได้รบัความสนใจและเป็นที่ยอมรบัในสงัคมเป็นอย่าง
มากเนื่องจากบทเพลงในแต่ละยุคสมัย เช่น เรเนอซองค์ บาโรค คลาสสิก โรแมนติก และ ศตวรรษที่
ยี่สิบ ล้วนมเีอกลักษณ์ และเทคนิคในการเล่นที่แตกต่างกัน และมีความไพเราะเป็นอย่างมาก 
          จากที่กล่าวมาข้างต้นการแสดงเดี่ยวกีตาร์นั้น ผู้วิจัยจึงต้องศกึษาประวัติความเป็นมาของบท
เพลงในแต่ละยุคสมัย การวิเคราะหเ์ทคนิคการบรรเลง วิธีการแก้ปัญหา และวิธีฝึกซ้อม ทกุบทเพลง
จัดอยู่ในระดบัมาตราฐานของหลักสูตรระดบัมหาบัณฑิต มีความหลากหลายทางเทคนิคการบรรเลง  
ท าให้ผูท้ี่ก าลงัศึกษาบทเพลงเหล่าน้ีได้รับความรู้ในการบรรเลงให้ดีย่ิงข้ึนไป  
 

1.2  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

          1.  เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะในการบรรเลงกีตาร์ 
          2.  เพื่อศึกษา ค้นคว้า และวิเคราะหบ์ทเพลงด้านการประพันธ์และเทคนิคการบรรเลงในแต่
ละบทเพลงที่ใช้แสดง 
 

1.3  ขอบเขตของกำรวิจัย 

          การจัดการแสดงเดี่ยวกีตาร์ในครัง้นี้  ผู้วิจัยได้ท าการคัดเลอืกบทเพลงส าหรับใช้ในการแสดง
ทั้งหมด 4 เพลง โดยพจิารณาจากบทเพลงจากยุคสมัยต่าง ๆ ความไพเราะและคุณค่าของบทเพลง 
ตลอดจนเทคนิคการบรรเลงที่แตกต่างกันในแตล่ะยุค รูปแบบการประพันธ์ และวิธีการบรรเลง 
ระยะเวลาการบรรเลงในแตล่ะเพลง การแสดงในครั้งนี้แบ่งการแสดงเป็น 2 ช่วง  ช่วงแรกประมาณ 
20 นาที  พักการแสดง 10 นาที ช่วงหลังประมาณ 20 นาที รวมใช้เวลาในการแสดงทัง้สิ้น 50 นาที 
          รายการแสดงประกอบไปด้วยบทเพลงดังต่อไปนี ้

1. Grand Solo op.14 ผลงานประพันธ์ของ Fernando Sor 
2. Usher Waltz ผลงานประพันธ์ของ Nikita Koshkin 

          3.  El Decameron Negro ผลงานประพันธ์ของ Leo Brouwer 
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          4.  Felicidade ผลงานประพันธ์ของ Antonio Carlos Jobim 
 
          การแสดงเดี่ยวกีตาร์ในครั้งนีจ้ัดแสดงในวันที่ 30 ตุลาคม ค.ศ. 2020 เวลา 10.00น. ณ ห้อง 
501 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 

1.4  ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

          1.  ได้มีโอกาสฝึกซ้อมและพฒันาทักษะการบรรเลงกีตาร์ให้มมีาตรฐานสูงยิง่ข้ึน 
          2.  มีความเข้าใจในเทคนิคการบรรเลงและอารมณข์องเพลงในยุคต่าง ๆ ตลอดจนสามารถ
แก้ไขปัญหาเทคนิคในการบรรเลงในทอ่นต่าง ๆ ได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 

Grand Solo op. 14 ประพันธ์โดย Fernado Sor 

ประวัติของผู้ประพันธ์ 
 เฟอร์นานโด ซอร์ (Fernando Sor) เกิดเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1778 ที่เมือง       
บาร์เซโลนา (Barcelona) ประเทศสเปน เขาได้รับอิทธิผลจากพ่อของตัวเองในการอยากเล่นกีตาร์
คลาสสิกจากนั้นย้ายไปอยู่เมือง Paris ประเทศฝรั่งเศส 
 ซอร์ เป็นนักกีตาร์และนกัประพันธ์เพลงที่ส าคัญในยุคศตวรรษที่ 19 ในปี เมื่อซอร์อายุ 12 ปี 
ได้เข้าเรียนที่ Montserrat Music School เขาได้สนใจกีตาร์คลาสสิกเป็นอย่างมาก และใช้เวลา
ศึกษาดนตรีเป็นเวลา 5 ปี จากนั้นในปี ค.ศ. 1797 ซอร์ได้ย้ายกลับไปที่บาร์เซโลนา เขาได้ยินเพลง
ของ Federico Moretti ซึง่ Moretti เป็นนักกีตาร์ชาวฝรั่งเศสที่เป็นแรงบันดาลใจใหเ้ขาสนใจที่จะ
แต่งเพลงกีตาร์คลาสสิก ต่อมาเขาได้ศึกษาเกี่ยวกับการเขียนโน้ตเพลงกีตาร์คลาสสิก บทประพันธ์ของ
เขาประพันธ์ออกมาอย่างเป็นมืออาชีพ ในปีเดียวกันซอร์ได้ประพันธ์เพลงโอเปรา Telemaco en la 
Isla de Calipso บทประพันธ์นี้ ถูกจัดแสดงมากถึง 15 ครั้งในหนึ่งป ี
 ในปี ค.ศ. 1798 ซอร์ได้เดินทางไปในเมอืงมาดริด (Madrid) มีโอกาสได้แสดงที่ Court of 
Calos IV ต่อมาในปี ค.ศ. 1799 เขาได้เข้าท างานโดยอยู่ใต้พระบรมราชูปถัมภ์ของ The Duchess of 
Alba ในเมืองมาดริดหลังจากที่ The Duchess of Alba สิน้พระชนม์ ซอร์ขาดการได้รบัการ
สนับสนุนด้านการเงิน ท าใหเ้ขาต้องหางานใหม่เขาจึงเดินทางไปเมอืงมาลากา (Malaga) ท างานที่ 
Royal administraton ประเทศสเปนตอนล่าง โดยด ารงต าแหน่งเป็นผูก้ ากับคอนเสริ์ต 
 ในช่วงปี ค.ศ. 1802 ถึง ปี ค.ศ. 1808 ซอร์ได้ประพันธ์ ซิมโฟนี่ เพลงขับรอ้ง และสตรงิควอ
เต็ท รวมถึงสามโซนาตาแรกทีเ่กิดข้ึน หนึ่งในน้ันคือ Grand Solo op.14 ต่อมาในปี ค.ศ. 1813 เขา
ได้ตัดสินใจย้ายมาทีป่ระเทศฝรั่งเศสเขาได้แต่งบทประพันธ์โซนาตาของกีตาร์ และโอเปรา รวมถึงเป็น
ครูสอนกีตาร์อยู่ 2 ป ี

ในปี ค.ศ. 1815 ซอได้เดินทางไปอาศัยอยู่ ณ เมืองลอนดอน (London) เป็นเวลา 7 ป ี
ใช้เวลากับการแสดงคอนเสิร์ต และประพันธ์แบบฝึกหัดชุดแรก (Op.6) ต่อมาในปี ค.ศ. 1817 
เขาได้แสดง Concertante for Guitar and Strings เป็นคอนเสริ์ตทีส่ าคัญมากที่สุดในชีวิตของเขา 
และได้แสดงใน Philhamonnic Society ในลอนดอน 

ในช่วงแรกของศตวรรษที่ 19 ดนตรีบาลาดเป็นดนตรีที่ให้ความบันเทงิในลอนดอน ในปี ค.ศ. 
1821 ซอร์ได้ประพันธ์บทเพลง Variations On Air from The Magic Flute Op.9 
ที่มีช่ือเสียงเป็นอย่าง มาก และยังประพันธ์เพลงบาลาดบทเพลงแรก La Foire de Smyrne 
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ตามด้วย Le Seigneur Genereux 
 ปี ค.ศ. 1830 บทประพันธ์แบบฝึกหัดกีตาร์คลาสสิกของซอร์ได้ถูกพิมพเ์ผยแพร่ ในช่ือ 
Methode pour la Guitare ในปีต่อมา ซอร์ไดป้ระพนัธ์บทเพลงแสดงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิก และ ถูก
น ามาแสดงในหลายๆคอนเสริ์ต นักแสดงเดี่ยวกีตาร์คลาสสกิที่น าบทประพันธ์เพลงของซอร์มาเล่น คือ 
Aguado และ  ซอร์ได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ค.ศ. 1839 
 

ประวัติบทเพลง 

บทเพลง Grand Solo op. 14 หรืออกีช่ือหนึ่งคือ Sonata Prima เป็นหนึ่งในโซนาตาที่โดด
เด่นของเขาถูกประพันธ์ในปี ค.ศ. 1810 ขณะที่อาศัยอยู่ที่เมอืงบาร์เซโลนา บทประพันธ์ได้รับการ
ตีพิมพ์ในเมอืงปารสี (Paris) ประเทศฝรัง่เศส ระหว่างปี ค.ศ. 1810 – 1814  

การแต่งเพลงของเขาคล้ายคลึงกับอิตาเลียนโอเปรา เป็นเพลงที่นิยมในเมอืงบาร์เซโลนา ใน
ตอนปลายศตวรรษที่ 18 โซนาตาของซอร์จะเกี่ยวข้องกับโอเปราโดยได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่อง
ดนตรีคีย์บอร์ด จึงท าให้เกิดโซนาตาของกีตาร์คลาสสกิ บทเพลง Sonta prima และยงัมีโมทีปจังหวะ
มาจากอิตาเลียนโอเปราโอเวอรเ์จอร์ในยุคคลาสสกิในปลายศตรรวษที่ 18 จะมีการโหมโรงในบทแรก
ของโอเปรา 

ซอร์ได้ประพันธ์เพลง Grand Solo op. 14 อยู่ในสังคีตลกัษณ์โซนาตา ในกุญแจเสียง D ไม
เนอร์ ประกอบไปด้วยหลายๆท่อนในอัตราจังหวะความเร็วทีแตกต่างกัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นบทเพลงกีตาร์
คลาสสิกทีม่ีโครงสร้างแตกต่างจากโซนาตาฟอรม์ปกต ิ

บทเพลง Grand Solo op. 14 อยู่ในโครงสร้างโซนาตาฟอรม์ และผู้วิจัยไดเ้ลือกบทเพลงนี้
เพราะเห็นถึงการน าเสนอเทคนิคต่าง ๆ เช่น เทคนิคการเช่ือมโน้ตที่ค่อนข้างยาก เทคนิคการไลโ่น้ตที่
มีความเร็ว และการเล่นโน้ตอาเปโจ (Apeggio) ซึง่เทคนิคตา่ง ๆ เหล่าน่ีจะพบได้ในบทเพลงของเขา 
และมักจะน าเสนอเทคนิคอยู่ตลอด 

  
ปัญหำในกำรบรรเลงเพลง 

บทเพลงนีม้ีลกัษณะการประพันธ์ที่แตกต่างจากจากบทเพลงอื่นๆ มีความโดดเด่นในเรื่องฮาร์
โมนี อิสระในการตีความในการเล่น อัตราจงัหวะ และเทคนิคการเล่นทีห่ลากหลาย ส าหรับผู้วิจัยเลือก
ศึกษา และการแสดง ผู้วิจัยได้เลือกฉบับการเรียบเรียง ของ เฟร็ดเ์ดอรร์ิค โหนด (Frederick Noard) 

1. ปัญหาจากการเลือกใช้นิ้วของโน้ตต้นฉบบัมีต าแหน่งการใช้นิ้วค่อนข้างยากต่อการเล่น 
ในท่อน Exposition เป็นช่วงน าเสนอ เทคนิคที่ส าคัญส าหรบัท่อนน้ี คือการเล่นท านองให้ต่อเนือ่งกัน 
ระยะห่างในการวางนิ้วค่อนข้างกว้าง ดังนั้นจึงตอ้งสร้างแบบฝึกหัดต่างๆเพื่อที่จะใช้ในการฝกึซ้อมให้
เสียงตอ่เนื่องกัน 

2. ปัญหาจากการรัวโน้ตเขบ็ตไมส่ม่ าเสมอเนื่องจากความต่อเนือ่งของเสียง การบรรเลงที่ไม่ 
สม่ าเสมอ และอัตราจังหวะความเร็วที่ดีดยังไม่ดีพออย่างทีผู่วิ้จัยต้ังไว้ ในการพัฒนาเทคนิคนี้ให้ดีน้ัน 
ควรฝึกซ้อมเทคนิคนี้แยกออกมาเป็นแบบฝึกหัด 
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3. ปัญหาการทาบสายควบ ท าให้เสียงท านองทัง้ 2 แนว ออกมาเท่ากันไมส่ามารถท าให ้
แนวท านองหลักออกมาใหเ้ด่นกว่าแนวท านองรอง  ในส่วนน้ีมีการทาบสายควบนิ้วโป้งค่อนข้างนาน
โดยทั้งหมดนี้ถูกประพันธ์โดยใช้เขบ็ตหนึ่งช้ัน (Eighth Note) ต่อกันยาว 6 ห้อง และต้องดีดโน้ตอาเป
โจ ซึ่งจ าเป็นต้องควบคุมการเน้นนิว้ในแนวท านองหลักออกมาให้ชัดกว่าท านองรอง ผู้วิจัยเลยเลือก
วิธีการซ้อมช้าๆ และฝึกการเน้นเสียงในแต่ละนิ้ว เพือ่ให้บทเพลงออกมาโดดเด่นกว่าแนวอื่น 
 

ทฤษฎีกำรบรรเลง 

บทเพลง Grand Solo op. 14 มีการบรรเลงที่ค่อนข้างเร็วเกือบทัง้เพลง ผู้วิจัยเล็งเห็นถึง
ความส าคัญของจงัหวะ และการบรรเลงเสียงให้ต่อเนื่องกัน การบรรเลงบทเพลงนี้ต้องบรรเลงให้
จังหวะลงพอดี การฝึกเล่นในจงัหวะที่ช้าจะช่วยพัฒนาในเรือ่งของ ความเร็ว การควบคุม และแม่นย า
ในการเล่น 

1. การเลือกใช้นิ้วให้เหมาะสม 
2. การเปลี่ยนวิธีการดีดของนิ้วโป้งมือขวา 
3. การฝกึซ้อมกับเมโทรนอม 
4. การสร้างสรรค์ความหลากหลายของเสียง 
5. การเล่นเสียงต่อเนื่อง (Legato) ระหว่างโน้ต 

 
Usher Waltz ประพันธ์โดย Nikita Koshkin   

ประวัติของผู้ประพันธ์ 
นิคิตะ คอชคิน เกิดเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1959 ที่กรุงมอสโก (Moscow)       

ประเทศรซัเซีย เขาได้รับกีตาร์ตัวแรกของเขาจากปู่ของเขาพร้อมกับเทปบันทึกเสียงของเซโกเวีย 
ท าให้เป็นแรงบันดาลใจใหเ้ขากลายเป็นนักกีตาร์ แม้ว่าพ่อแม่ของเขาคาดการณ์อาชีพการทูต
ส าหรับเขา คอชคินไดศึ้กษาการบรรเลงกีตาร์คลาสสิกกบั Georgi Emanov ที่ Moscow College 
of Music  จากนั้นไปศึกษาต่อที่ Gnessin Institute ศึกษาการบรรเลงกีตารก์ับ Alexander 
Frauchi ต่อมาได้สนใจในการศึกษาการประพันธ์เพลงจาก Victor Egorov ท าให้ได้รบัแรงบันดาล
ใจในการประพันธ์เพลงจาก Igor Stravinsky และ Dimitri Shostakovish จากนั้นได้มผีลงานการ
เขียนกีตาร์โซโลที่เต็มไปด้วยเอกลักษณ์ และวัฒนธรรมดนตรีของรสัเซีย บทประพันธ์ของเขาได้มี
ท านอง จังหวะที่น่าสนใจรวมไปถึงเทคนิคกีตารร์ูปแบบใหม่อีกด้วย 

 
ประวัติบทเพลง 

 Usher Waltz เป็นบทเพลงส าหรบับรรเลงเดี่ยวกีตาร์ ประพันธ์ข้ึนในปี ค.ศ. 1981 แต่ง
ให้กับ Vladislav Blava นักกีตาร์ที่มืช่ือเสียงของชาวเชค โดยได้รับแรงบันดาลใจมากจากนิยาย 
The Fall of the house of usher ของนักเขียนชาวอเมรกิัน Edgar Allan Poe การตีความ
เรื่องราวของคอชคินของเพลงนีคื้อ เป็นการเคลื่อนไหวแบบเป็นยานยนต์ เพลงเต้นร ามีธีมที่โรแมน
ติกได้รับการพัฒนาอย่างมากและสะท้อนให้เห็นถึงวิธีการเลน่กีตาร์และความบ้าคลั่งที่เพิม่ขึ้นของ 
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แต่อารมณ์ของเรื่องราวทัง้หมดจบลงด้วยความเศร้าและเหนือ่ยล้าตอนจบ 
 

ปัญหำในกำรบรรเลง 

 บทเพลงนีม้ีลกัษณะการประพันธ์ค่อนข้างโดดเด่น และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีการใช้
จังหวะที่ค่อนข้างเร็ว มีการควบคุมระดับเสียงของเพลงอยู่ตลอด และการใช้เทคนิคทีห่ลากหลาย 

1. การควบคุมการเล่นเสียงสั้น (Staccato) มีการเล่นเสียงสัน้เกือบตลอดทัง้เพลง เกิดจาก
นิ้วมือขวา i m ควบคุมน้ าหนักยังไม่ดีพอ ท าให้เสียงออกมายังค้างนานอยู ่

2.การควบคุมการเล่นคอร์ดเสียงประสาน เนื่องจากมีการใช้โครมาติกในแต่ละแนว ท าให้
ไม่สามารถควบคุมความสมดุลของเสียงได้ทุกครั้ง จึงต้องท าแบบฝึกแยกออกมาซ้อมแต่ละนิ้วของ
มือซ้ายในการแก้ไขปัญหา 

 
ทฤษฎีกำรบรรเลง 

 ในบทเพลง Usher Waltz จะต้องบรรเลงแบบลงจังหวะพอดี หรืออาจยืดเสียงออกไปบ้าง
ในการจบประโยคเพลง และแบ่งประโยคเพลงให้ชัดเจน เพื่อที่จะสามารถแยกได้ว่าอันไหนคือ
ท านองหลัก และเพิ่มเสียง และสีสันเข้าไป เพื่อไม่ให้น่าเบื่อจนเกินไป หรือใช้เทคนิค Tasto และ
Ponticello เพิ่มความน่าสนใจของเพลง 
 
El Decameron Negro ประพันธ์โดย Leo Brouwer 

ประวัติของผู้ประพันธ์ 
ลีโอ บราวเวอร์ ( Leo Brouwer ) นักกีตาร์คลาสสิก นักประพันธ์ และผู้อ านวยเพลง เกิด

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 1939 ประเทศคิวบา ลีโอ บราวเวอร์เรียนรู้การเล่นกีตาร์เป็นครั้งแรกจากบิดา
ของเขา Juan Brouwer บิดาเป็นผู้สนับสนุนให้เรียนกีตาร์คลาสสิก เมื่ออายุ 12 หลังจากนั้นเขาก็ไป
ศึกษากับ Isaac Nicola ซึ่งเรียนกับ Emilio Pujol นักกีตาร์ชาวสเปนที่มีช่ือเสียง นอกจากนี้ลีโอ 
บราวเวอร์ ยังเรียนรู้การเล่นเปียโน ดับเบิลเบส เชลโล และคลาริเน็ต ในปี 1960-1961 เขาได้
ทุนการศึกษาด้านการประพันธ์เพลงที่ Julliard School ในนิวยอร์กกับ Vincent Persichetti และ 
Stefan Wolpe Brouwer เมื่อเรียนจบได้เดินทางกลับประเทศคิวบา และท างานเป็นหัวหน้าภาค 
วิชาดนตรีที่  The Cuban Motion Picture Institute สอนการเรียบเรียงเสียงประสานและ การ
ประพันธ์เพลงที่ The Music Academy of Havana และยังเป็นผู้เช่ียวชาญด้านดนตรี ที่สถานีวิทยุ
ฮาวานา นอกจากนี้ ยังเป็นผู้อ านวยเพลงวงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งชาติของประเทศคิวบา และวงอื่น 
ๆ  ใน ต่ า ง ป ร ะ เท ศ  เ ช่ น  Berlin Philharmonics, The Chamber Orchestra of BBC, The 
National Symphony Orchestra of Mexico ฯลฯ ส่วนในฐานะนักกีตาร์เขาได้รับเชิญไปแสดง
คอนเสิร์ตและสอนบรรยายตามเทศกาลดนตรีต่าง ๆ ทั่วโลก และได้รับทุนสนับสนุนด้านการประพันธ์
เพลงและการจัดแสดงคอนเสิร์ตจากรัฐบาลคิวบาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 
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 ทางด้านเพลงส าหรับภาพยนตร์ บราวเวอร์ เป็นหัวหน้าภาควิชาดนตรีที่ Instituto de Arts 
Industria Cinematograficos ในคิวบาและได้เขียนบทภาพยนตร์มากมายตั้งแต่ปีค.ศ. 1960 โดย
ได้รับคะแนนเครดิตกว่า 60 เรื่องจากภาพยนตร์หลายเรือ่งในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ส าหรับภาพยนตร์ 
Un día de noviembre เป็นภาพยนตร์ของประเทศคิวบาในปีค.ศ. 1976 ก ากับโดย Humberto 
Solásและ บทเพลงของบราวเวอร์ประสบความส าเร็จอย่างมากในภาพยนตร์เม็กซิกัน Like Water 
for Chocolate ก ากับโดย Alfonso Arau เพลงพื้นบ้านที่มีชีวิตชีวาซึ่งแต่งโดย Brouwer และ 
Arau“ Crush the Grapes” ยังถูกน ามาใช้ในซาวน์แทรคส าหรับ A Walk in the Clouds ของ 
American Arau ในปีค.ศ. 1995 

ทางด้านผลงานกระประพันธ์เพลง ลีโอ บราวเวอร์ ไม่เพียงแต่มีความสามารถทางด้านการ
ประพันธ์บทเพลงกีตาร์คลาสสิก แต่มีความสามารถในการประพันธ์เพลงส าหรับออรเ์คสตรา เพลง
ร้อง วงแชมเบอร์ และ เปียโนอีกด้วย ผลงานประพันธ์ของบราวเวอร์ สามารถแบง่ออกได้เป็น 3 
ลักษณะอย่างเห็นได้ชัด ดังนี้ 

1. ลักษณะเพลงของประเทศคิวบา (Cuba Nationalistic) บทเพลงที่ประพันธ์คือ  
Danza Caracteristica (1957) 

2.   ลักษณะเพลงล้ ายุค (Avent-Garde) บทเพลงทีส่ าคัญคือ Canticum (1968) 

3.   ส าเนียงดั้งเดิมของคิวบา (Afro-Cuban roots and traditional technique  
เป็นการประพันธ์แบบมินิมอล (Minimalism)1 บทเพลงทีโ่ดดเด่นคือ El Decameron Negro 
(1981) 

 
ประวัติบทเพลง 

บทเพลง El Decameron Negro มีทัง้หมดสามท่อน (The Black Decameron) เป็นการ
พาดพิงถึงเรื่องราวในศตวรรษที่ 14 ของ Boccaccio เป็นหนึ่งในผลงานเพลงของกีตาร์ทีส่ าคัญ
ที่สุดของเขา ซึ่งเขียนข้ึนในปีค.ศ. 1981 ตอนอยู่ยุโรป และทุ่มเทให้กบั Sharon Isbin นักกีตาร์ ที่
เป็นแรงบันดาลใจของบราวเวอร์ มาจากเรื่องราวที่มาจากหนังสือช่ือเดียวกันโดยนักชาติพันธ์ุวิทยา
ชาวเยอรมันและนักส ารวจ Leo Frobenius (1873-1938) เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับนักรบที่ต้องการเป็น
นักดนตรี ในชนเผ่าแอฟริกันทีเ่รือ่งราวเกิดข้ึนนักดนตรีได้รบัการยกย่องในด้านตรงข้ามของระเบียบ
สังคมจากนักรบ ทว่านักรบที่ยิง่ใหญ่ทีสุ่ดของเผ่ากล้าทีจ่ะตอ่ต้านระบบวรรณะนี้และเลือกทีจ่ะเป็น
นักดนตรี ส าหรับเรือ่งนี้เขาถูกไล่ออกจากเผ่า แต่เขารกัลูกสาวของหัวหน้าเผ่า ดังนั้นทั้งสองจงึหนี
จากหมู่บ้านด้วยกัน  

 
ปัญหำในกำรบรรเลง 

บทเพลงนีป้ระพันธ์ส าหรบักีตาร์คลาสสิกโดยเฉพาะ มีด้วยกนัทั้งหมดสามท่อน แต่ละท่อน
มีความโดดเด่นที่แตกต่างกันในเรือ่องลักษณะจงัหวะ อัตราความเร็ว เทคนิค และวิธีการประพันธ์ 
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1. ปัญหาจากการเล่นเครือ่งหมายเช่ือมเสียงไม่ชัดเจน (slur) ซึ่งเกิดจากนิ้วมือซ้ายไม่มีแรง
เพียงพอ โดยลักษณะส่วนใหญ่ของเพลง มักใช้เครื่องหมายเช่ือมตัวโน้ต 2 ตัวเสียงต่อเนื่องกัน ซึ่ง
วิธีแก้ปัญหาคือการดีดโน้ตตัวแรกสุด และต่อด้วยการดงึนิ้วในลักษณะที่ถูกต้องใหเ้กิดเสียงตามมา 

2. ปัญหาจากการไม่สามารถลากเสียงให้ยาวได้ เนื่องจากมุมมือซ้ายไม่ได้อยู่ต าแหนง่ที่
ถูกต้องพอ จงึไม่สามารถคงเสียงของค่าโน้ตเอาไว้ได้ 

 
ทฤษฎีกำรบรรเลง 

ในบทเพลง El Decameron Negro มีการใช้อาเปโจ อยู่ด้วยกันหลายจุดผู้วิจัยเล็งเห็น
ความส าคัญของการเคลื่อนที่ของโน้ตหลายตัวโน้ต การฝกึซอ้มอาเปโจถือได้ว่าเป็นเรื่องส าคัญใน
การพัฒนาเทคนิคของกีตาร์ และช่วยพัฒนาเรื่องการควบคุม ความคล่องแคล่ว ความเร็วอีกด้วย 

1. การเลือกใช้นิ้วของมือขวา 

2. การทดลองปรบัมุมของมือขวาใหส้ะดวกกบัการเล่น 

3. การฝกึกับเมโทรนอม 
 
 
Felicidade ประพันธโ์ดย Antonio Carlos Jobim 

ประวัติของผู้ประพันธ์ 
แอนโตนิโอ คาร์ลอส โจบิม เกิดเมื่อวันที่ 25 มกราคม ค.ศ. 1927, ที่รีโอเนจาเนโร (Rio 

de Janeiro) ประเทศบราซิล นักแต่งเพลงชาวบราซิล และผู้เรียบเรียงเสียงประสานที่เปลี่ยน
จังหวะการเต้นของนัก แซมบ้า ชาวบราซิลให้กลายเป็นเพลงที่คุ้นเคย บอสซาโนว่า (bossa nova) 
ซึ่งได้รับความนิยมในระดับสากลในทศวรรษที่ 1960 

ก่อนที่เขาเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายเขาได้เริ่มเล่นเปียโนเมื่อเขาอายุ 14 ปี ใช้เครื่องดนตรี
ที่พี่สาวของเขามอบให้กับน้องสาวของเขา เขาแสดงความสามารถทางด้านดนตรีอย่างรวดเร็วและ
พ่อเลี้ยงของเขาส่งเขาไปยังนักดนตรีที่ผา่นการฝึกอบรมอย่างคลาสสกิและประสบความส าเร็จอย่าง
สูงส าหรับการเรียน ระหว่างการศึกษาของเขา โจบิมได้รับแรงบันดาลใจจากเพลงของนักแต่งเพลง
ชาวบราซิล Heitor Villa-Lobos (ค.ศ. 1887-1959) ซึ่งมีผลงานคลาสสิกแบบตะวันตกที่ไพเราะ
และลีลาของบราซลิเป็นประจ า เมื่อถึงเวลาต้องเลอืกอาชีพ โจบิมเริ่มแรกไม่สนใจทีจ่ะเป็นนักดนตรี
อาชีพโดยเขาเลือกที่จะเป็นสถาปนิก แต่หลังจากนั้นเขาก็เลือกที่อุทิศตนให้กับดนตรีอย่างเต็มที่ 

ประวัติบทเพลง 

Felicidade แปลว่า ความสุข บทเพลงนีเ้ป็นแนวบอสซาโนวา ประพันธ์โดยโจบมิ และ
เนื้อเพลงโดย วีนีซีอุช จี โมไรช์ (Vinicius de Moraes) แต่งข้ึนในปีค.ศ.1958 ในภาพยนตร์
ฝรัง่เศส Orfeu Negro  
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ธีมของเพลงคือความเปราะบางของความสุข เนื้อเพลงเริ่มต้น "Tristeza não tem fim. 
Felicidade sim" (ความโศกเศร้าไม่สิ้นสุดความสุขจะเกิดข้ึน) เนื้อเพลงเปรียบเทียบความสุขกับ
น้ าค้างหยดหนึ่งขนที่ลอยอยู่ในสายลมและคนจนหนีความเป็นจริงของพวกเขาในจินตนาการของ 
Carnaval โดยเน้นธรรมชาติที่ไม่แน่นอนของแต่ละคน บทสุดท้ายที่อ้างอิงถึง " namorada " 
(แฟน / สุดที่รัก) ของตัวละครร้องเพลงเพลงโดยไม่ต้องสัมผัสโดยตรงในรูปแบบของความไม่
แน่นอนและการสูญเสีย  

 
ปัญหำในกำรบรรเลง 
บทเพลงนีม้ีลกัษณะการประพันธ์ค่อนข้างออกมาทางแนวบอสซาโนวา และมีเอกลักษณ์

เฉพาะตัว มีการใช้จังหวะที่ค่อนข้างเร็วและซบัซ้อน มีการเคลื่อนที่ของคอร์ดอยู่ตลอดเวลา และ
การใช้เทคนิคที่แสดงถึงความยากของบทเพลง 

1. ปัญหาจากการเล่นจงัหวะไม่คงที่ เนื่องจากมกีารเคลื่อนทีข่องโน้ตค่อนข้างเร็ว จึงท าให้
เกิดความสบัสนในเรื่องสัดส่วนจังหวะของโน้ต เพราะฉะนั้นจ าเป็นต้องเข้าใจสัดส่วนของจงัหวะ
ก่อน จึงบรรเลงได้อย่างถูกต้อง 

2. ปัญหาในการเพิม่หรือลดระดบัเสียงของมือขวา (Dynamic) เนื่องจากการเพิ่มระดบั
เสียงแรกจากเบา เบาไมสุ่ดท าให้ระยะห่างจากเบาไปดงัทีส่ดุไม่ค่อยชัดเจน ต้องค านึงถึงแนวเสียงที่
ส าคัญของบทเพลง แล้วท าใหเ้กิดสสีันข้ึนมาให้ชัดเจน 

 

ทฤษฎีกำรบรรเลง 

จังหวะหลกัของเพลงนี้คือฺ Bossa Nova ซึง่อยูในอัตราจังหวะ 4/4 ในบทเพลงมีการ
เคลื่อนที่ของคอร์ดทั้งขาข้ึน และขาลงอยู่ด้วยกันหลายจุดผู้วิจัยเล็งเห็นความส าคัญของการ
เคลื่อนที่ของแต่ละคอร์ด การฝึกซ้อมให้เสียงประสานสมดุลกันถือได้ว่าเป็นเรื่องส าคัญในการ
บรรเลงของกีตาร์ และช่วยพัฒนาเรือ่งการควบคุมน้ าหนกัเสยีง  
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บทท่ี 3 

วิธีด ำเนินงำนวิจัย 
3.1  ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวิจัย 

3.1.1.  คัดเลือกบทเพลงท่ีจะใช้ในกำรแสดงและน ำเสนออำจำรย์ท่ีปรึกษำ 

          การคัดเลือกบทเพลงที่ใช้ในการแสดงต้องค านึงถึงความเหมาะสมหลายประการ ทัง้ความยาก
ง่ายความไพเราะของบทเพลง  ความสามารถของผู้แสดง ระยะเวลาทีเ่หมาะสม รวมถึงนักประพันธ์ที่
มีช่ือเสียงในยุคนั้น ๆ ทั้งนี้ ผู้แสดงต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในอารมณ์เพลงและถ่ายทอดออกมาได้
อย่างไพเราะ และควรได้รบัค าแนะน าจากอาจารยท์ี่ปรึกษา 
 

 3.1.2.  ศึกษำประวัติบทเพลง ประวัตินักประพันธ์เพลง เน้ือหำและเทคนิคของบทเพลง 
          ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าประวัติบทเพลงที่ใช้ในการแสดงและบทประพันธ์อื่น ๆ ของ
ผู้ประพันธ์เพือ่เปรียบเทียบความแตกต่างด้านการประพันธ์ รวมถึงค้นคว้าประวัตินักประพันธ์  
ตลอดจนเนื้อหาของบทเพลงและเทคนิคการเล่นในแต่ละบทเพลงจากแหลง่ค้นคว้าต่าง ๆ เช่น เวป
ไซด์  หนงัสือ วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
 

3.1.3.  ฝึกซ้อมเพลง และน ำเสนออำจำรย์ผู้เชีย่วชำญด้ำนกีตำร์เพ่ือปรับปรุงแก้ไข 

          การฝึกซ้อมเป็นสิง่ส าคัญอย่างมากในการการแสดงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิก โดยผู้วิจัยได้วางแผน
และจัดท าตารางการฝึกซ้อมด้วยตัวเองและฝกึซ้อมกับอาจารย์ผูส้อนอย่างสม่ าเสมอ หากพบปัญหาใน
การฝกึซ้อมก็ได้เข้าพบอาจารย์ผูส้อนเพื่อแก้ไขและปรบัปรุงเทคนิคในการเล่นทีเ่หมาะสมต่อไป   
นอกจากนี้ยังได้ค้นคว้าข้อมูลเทคนิคต่าง ๆ ในการบรรเลงในแต่ละบทเพลง และจัดล าดับการฝึกซ้อม
อย่างเหมาะสม  มีการฝึกควบคุมคุณภาพเสียง  ฝึกการแม่นย าของนื้ว  ฝึกการอ่านและจ าโน้ต  โดย
ฝึกซ้อมใหเ้กิดความช านาญเพื่อจะได้แสดงได้อย่างเป็นธรรมชาติ   
 

3.1.4  ก ำหนดวัน เวลำ และติดต่อประสำนงำนกับสถำนท่ีท่ีจะใช้ในกำรแสดง 

          ผู้วิจัยได้ก าหนด วัน เวลา และติดต่อประงานเพือ่จองสถานทีท่ี่จะใช้ในการแสดง  ซึ่งจะน า
ข้อมูลเหล่าน้ีมาจัดท าสจูิบัตรและโปสเตอร์เพือ่ประชาสัมพันธ์การแสดงให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

3.1.5  จัดท ำสูจิบัตรและโปสเตอร์เพ่ือประชำสัมพันธ์กำรแสดง 

          ผู้วิจัยได้จัดท าสูจบิัตรและโปสเตอรเ์พื่อประชาสัมพนัธ์การแสดงเดี่ยวกีตาร์ในครัง้นี้  โดยน า
โปสเตอรซ์ึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกบั ช่ือการแสดง ช่ือ-นามสกลุผู้แสดง วันเวลาและสถานทีท่ี่จัดการ
แสดง โดยติดตามจุดต่าง ๆ ทีเ่ข้าถึงคนส่วนมาก รวมทั้งประชาสัมพันธ์ตามเวปไซด์ และจัดเตรียมสจูิ
บัตรไว้ส าหรับแจกผู้ฟังในวันแสดงซึง่มีรายละเอียดดังนี้ 
           - ช่ือ-นามสกุล และประวัติของผู้แสดง 
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          - วัน เวลา และสถานที่ที่จัดการแสดง 
          - ล าดับการแสดงและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบทเพลงทั้งหมด  
        

3.1.6   ฝึกซ้อม ณ สถำนท่ีจริง เพ่ือตรวจสอบเครื่องเสียงและควำมพร้อมของสถำนท่ี 

          ผู้วิจัยได้ฝึกซ้อม ณ สถานทีจ่รงิ เพื่อลดความตื่นเตน้ และเพื่อให้คุ้นชินกับสถานที่ ได้ท าการ
ทดสอบจบัเวลาที่ใช้ในการแสดงเพื่อควบคุมเวลาในการแสดงให้เป็นไปตามที่ก าหนด นอกจากนี้ยังได้
ท าการทดสอบคุณภาพของระบบเสียง ไมค์ รวมถึงความพรอ้มของสถานที่ใหเ้รียบร้อยก่อนวันแสดง
จริง 

3.1.7  น ำเสนอผลงำนกำรแสดงดนตรีตำมวัน เวลำท่ีก ำหนด 

 
3.1.8  รวมรวมข้อมูลและสรุปผลกำรวิจัย 

 
3.1.9  ข้อมูลกำรแสดงเดี่ยวกีตำร ์

          การแสดงเดี่ยวกีตาร์ครั้งนีผู้้แสดงได้บรรเลงบทเพลงทั้งหมด 4 บทเพลง จาก 2 ยุค ได้แก่ ยุค
คลาสสิกและยุคศตวรรษที่ยีส่ิบ โดยนักประพันธ์ทีม่ีช่ือเสียงและเป็นบทเพลงทีม่ีคุณค่า โดยเรียงล าดับ
การแสดงดังนี ้
          1.  Grand Solo ประพันธ์โดย Fernando Sor   
          2. Usher Waltz ประพันธ์โดย Nikita Koshkin 
          3.  El Decameron Negro ประพันธ์โดย Leo Brouwer 
          4. Felicidade ประพันธ์โดย Antonio Carlos Jobim 
 
3.2  วัน เวลำ และสถำนท่ีกำรจัดกำรแสดงเดี่ยวกีตำร์คลำสสิก 

การแสดงเดี่ยวกีตาร์ในครั้งนี้ ก าหนดจัดการแสดงในวันที่ 30 ตุลาคม ค.ศ.2020  เวลา 
10.00 น. ณ ห้อง 501  คณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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บทท่ี 4 

วิเครำะห์บทเพลง วิธีกำรแก้ไขปัญหำ และแบบฝึกหัด 
 

Grand Solo ประพันธ์โดย เฟอร์นันโด ซอร์ (Fernando Sor) 

บทเพลงนีอ้ยู่ในสงัคีตลักษณ์แบบโซนาตาฟอร์ม ในบทเพลงสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ท่อน
ส าคัญคือ ท่อนน าเสนอ (Exposition) ท่อนพัฒนา (Development) ท่อนย้อนกลับ 
(Recapitulation) บทเพลงนี้ต้องท าการลดระดบัเสียงของสายที่ 6 โน้ตเสียง E ของกีตาร์ลงหนึง่เสียง
เต็มกลายเป็นโน้ตเสียง D แทน 

 
เริ่มต้นด้วยอินโทรดักช่ัน (Introduction) ห้องที่ 1-25 ในกุญแจเสียง D ไมเนอร์ เป็นการ

เริ่มต้นบรรเลงอย่าช้า ๆ ในห้องที่ 1-2 และในห้องที่ 3-4 เป็นการซ้ า (Repeat) แบบซีเควนซ1์ 
(Sequence) ในส่วนห้องที่ 4 ความดังเบาของไดนามกิ (Dynamic) มีความแตกต่างกันเล็กนอ้ยใน
จังหวะที่ 2  
 

ตัวอย่างท่ี 1 ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 1-4 ของบทเพลง Grand Solo Op.14 
 

 

 
 
 
 

                                                             
1 ซีเควนซ์ (Sequence) ลักษณะการซ้ าของท านองแต่ในบางครั้งก็มกีารเปลี่ยนผันไปบ้าง โดยเริ่มใน
ระดับเสียงที่ต่างกันในแต่ละครัง้ที่มกีารซ้ า 
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ท่อน A ท านองหลัก (Theme) เข้ามาห้องที่ 26-59 ในกุญแจเสียง D เมเจอรเ์ป็นทอ่นที่
บรรเลงด้วยความเร็วแบบอลัเลโกร บทเพลงในช่วงนี้มีการเล่นเบสอย่างสม่ าเสมอ และมีโน้ตเช่ือม
เสียง2 (Slur)  ในจังหวะยกที่ 1 2 3 4 ในห้องแรก ส่วนห้องที ่32 จะเช่ือมในจังหวะที่ 1 ทั้งจงัหวะตก 
และจงัหวะยก จงัหวะที่ 2 จังหวะตก และยก จังหวะที่ 3 จงัหวะยก และสุดท้ายจังหวะที่ 4 จังหวะ
ตกและจงัหวะยก 

ห้อง 27 จังหวะที่ 3 มีการเล่นท านองโน้ตคู่ 3 เริ่มต้นด้วยโนต้เสียง D กบั Bb ตามด้วยโน้ต
เสียงC# กับ A , โน้ตเสียง A กับ F# , โน้ตเสียง G กับ E , โน้ตเสียง B และโน้ตเสียง G เข้าสู่ห้องที่ 
28 โน้ตเสียง F# กบั A , โน้ตเสียง F และโน้ตเสียง D ตามล าดับท านอง 

ตัวอย่างท่ี 2 ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 26-33 ของบทเพลง Grand Solo Op.14 
  

                                                             
2

 โน้ตเช่ือมเสียง (Slur) เครือ่งหมายเช่ือมเสียงจากโน้ตที่มสีญัลักษณ์เส้นโค้งไปหาโน้ตตัวถัดไป โดย
โน้ตทั้งคู่จะมีระดับเสียงที่ต่างกัน 
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แนวทำงกำรฝึกซ้อมท่อน A ท ำนองหลัก 

ตัวอย่างท่ี 3 ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 30-31 ของบทเพลง Grand Solo Op.14  
ที่มา : Frederick Noad (2001) 
  

ตัวอย่างท่ี 4 ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 30-31 ของบทเพลง Grand Solo Op.14 ทีผู่้วิจัยท าการศึกษา 
 

ปัญหำท่ีพบ  
ปัญหาที่พบในจุดน้ี คือ ตอนเล่นยกนิ้วเร็วเกินไปท าใหเ้กิดปญัหาในการเล่นเสียงไม่ต่อเนื่อง   

ห้องที่ 30 เนื่องจากในห้องที่ 30 เป็น คอนทารี่โมช่ัน3 (Contarymotion) และ โครมาติก 
(Chromatic)   2 แนวระหว่างแนว 1 โน้ตเสียง A, G#, G และแนวที่ 2 โน้ตเสียง C#, D, E และใน
ห้องที่ 31 เป็น Parallel note ผู้วิจัยได้ทดลองใช้วิธีการเล่นตามโน้ตต้นฉบับจะท าให้เกิดปัญหาเสียง
โน้ตไม่ชัดเจน จึงน าวิธีการดงักล่าวข้างต้นมาแก้ปญัหา 

 
วิธีแก้ไขปัญหำ  
จากการสัมภาษณ์อาจารย์ นลิน โกเมนตระการ ผู้เช่ียวชาญได้น าเสนอแนวทางโดยเริม่ด้วย

การเปลี่ยนนิ้วมอืซ้ายหอ้งที่ 30 จากนิ้ว 3 โน้ตเสียง G# เปลีย่นเป็นน้ิว 2 และนิ้ว 2 โน้ตเสียง D 
เปลี่ยนเป็นนิ้ว 1 เพราะต้องการเสียง Chromatic จากโน้ตเสียง C# ไปโน้ตเสียง D ท าใหส้ามารถเล่น
ได้ต่อเนื่อง และชัดเจน ตามภาพตัวอย่างที่ 4  

 

                                                             
3 คอนทารี่โมช่ัน (Contarymotion) เป็นการเคลื่อนที่ของท านองสองแนวในทิศทางตรงกันข้าม เช่น 
แนวท านองหนึ่งเคลื่อนที่ขึ้น อีกท านองหนึง่เคลือ่นทีล่ง 
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ตัวอย่างท่ี 5 ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 32-33 ของบทเพลง Grand Solo Op.14  
ที่มา : Frederick Noad (2001) 
 

ตัวอย่างท่ี 6 ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 32-33 ของบทเพลง Grand Solo Op.14 ทีผู่้วิจัยท าการศึกษา 
 

ปัญหำท่ีพบ 

ปัญหาที่พบจุดน้ี คือ ปัญหาการใช้นิ้วต้นฉบับของ เฟร็ดเ์ดอร์ริค โหนด มีการเล่นโน้ตเช่ือม
เสียงสายที่ 1 อย่างเดียว ซึ่งตอ้งใช้แรงจากนิ้วในการเลน่ค่อนข้างเยอะ และยากต่อการการเล่นโน้ต
เช่ือมเสียงสายที่ 1  โน้ตเสียง C# ไปหาโน้ตเสียง B โน้ตเสียง A ไปหาโน้ตเสียง G  และโน้ตเสียง F# 
ไปหาโน้ตเสียง E สายเปล่า เนื่องจากมีการกระโดดของนิ้วท าให้โน้ตเช่ือมเสียง ไม่ต่อเนื่องกัน ตาม
ภาพที่ 5 
 

วิธีแก้ไขปัญหำ 

ผู้วิจัยได้แก้ไขปัญหาโดยเปลี่ยนสายของต้นฉบบัด้วยการเปลีย่นการใช้สายที่ 1 เป็นสายที่ 2  
ในการเช่ือมเสียงของโน้ต เริ่มตัง้แต่โน้ตเสียง A ไปเสียง G และโน้ตเสียง F# ไม่ใช้โน้ตเช่ือมเสียง การ
เปลี่ยนสายในการเล่นเป็นลกัษณะดังกล่าวจะท าให้รักษาความต่อเนื่องของเสียง และคุณภาพของ
เสียงชัดเจนย่ิงข้ึน ตามภาพตัวอย่างที่ 6 
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ท่อน B ท านองหลัก เข้ามาหอ้งที่ 59-103 มีลักษณะบทเพลงที่นุ่มนวล มกีารใช้อาเปโจ 
(Arpeggio) ในการบรรเลง ตัวเบสเป็นเพเดลิโน้ต 4 (Pedal) ใช้เบสเดี่ยว ตัวอาเปโจเป็นอาเปโจทีเ่ป็น 
เสียงสูงเหมือนการซ้ าโน้ตเสียง C E C , D G# D G# , E G E G , F# A F# A เคลื่อนตามล าดับการ
ซ้ าแบบซีเควนซ ์

ในขณะเดียวกันก็รักษาแนวเบส เป็นเพเดิลเบส (Bass Pedal) ที่โน้ตเสียง A แต่ห้องที่ 63 
แนวเบสได้เปลี่ยนไปโดยใช้โน้ตเสียงสงูเป็นคอร์ด E7 พลิกกลับครัง้ที่ 1 ใช้เบสที่โน้ตเสียง G# 
เพื่อทีจ่ะเป็นโคมาติกเข้าไปที่โน้ตเบสเสียง A เสียงสั้น  

ห้องที่ 65 เป็นท านองเป็นการเอาตัวในโน้ตอาเปโจโน้ตเสียง B D F# เป็นคอร์ด B ไมเนอร์ 
มาสร้างเป็นท านอง แต่โน้ต F# D B เป็นอาเปโจมาพลกิกลบัเพื่อมารบัโครมาติกอีกครัง้หนึง่ 
 

ตัวอย่างท่ี 7 ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 59-65 ของบทเพลง Grand Solo Op.14 
 

แนวทำงฝึกซ้อมท่อน B ท ำนองหลัก 

 ตัวอย่างท่ี 8 ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 59-62 ของบทเพลง Grand Solo Op.14  
 ที่มา : Frederick Noad (2001) 
 

 
 
 

                                                             
4 เพเดิลโน้ต 4 (Pedal) เป็นการเล่นเสียงให้ค้างยาวท าให้เกิดความก้องกังวานจนเงียบลง หากใช้ในใน
การเล่นกีตาร์จะหมายถึงความยาวของเสียงกีตารห์ลกัจากการดีด สายจะสั่น และท าให้เสียงดงัก้อง 
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ปัญหำท่ีพบ 
เนื่องจากเทคนิคอาเปโจ ในท่อนนีต้้องการทาบสายควบ5 (Barre) ในการเล่นโน้ตเสียงสูง

จ าเป็นที่ต้องควบคุมแนวท านองหลักให้เสียงออกมาชัดกว่าแนวท านองรอง ท าให้พบปญัหาเสียงแนว
ท านองหลักและ แนวท านองรองเสียงออกมาเท่ากัน  ไม่สามารถควมคุมการเน้นเสียงเสียงแนวท านอง
หลักให้ออกมาใหเ้ด่นกว่าได้  

 

วิธีแก้ไขปัญหำ  
ฝึกการเน้นเสียง 6 (Accent) ในนิ้วมือขวาพร้อมกัน 2 นิ้วเริ่มจากเน้นนิ้ว m ให้แรงข้ึนและ

ดีดนิ้ว i ให้เบาลง จากนั้นฝกึการเล่นโน้ตเสียงสูงในล าดับแรก เพื่อให้ได้ยินท านองหลัก แต่ยังคงการ
ทาบสายไว้อยู่ หลังจากนั้นจ าเป็นที่ต้องควบคุมท านองรองให้เบาเพื่อที่จะได้ไม่กลบแนวท านอง และ
รักษาระดบัเสียงในแต่ละแนวให้คงที ่

 
ท่อนพัฒนา (Development) เริม่ห้องที่ 123-170 มีการซ้ าแพทเทริ์นของจังหวะในห้องที่ 

123-128 เริ่มที่คอร์ด F7 โน้ตตัวด า 4 จังหวะตามด้วยตัวขาว 2 จังหวะเข้าไปสู่คอร์ด Bb ไมเนอร์ 
และ Ab เมเจอรเ์ซเว่นตามล าดับ  

จากนั้นเปลี่ยนเข้าสู่กญุแจเสียง Db เมเจอร์ในหอ้งที่ 129 เริม่ต้นด้วยคอร์ด Db เมเจอร์ และ
มีการทาบสายควบโดยใช้ข้ันคู่ 8 เป็นซัสเทนโน้ตที่โน้ตเสียง Db ตามด้วยโน้ตเช่ือมเสียงในจังหวะที่ 2 
จังหวะตกโน้ตเสียง Gb และโน้ตเสียง Bb และจงัหวะยกของจังหวะที่ 2 โน้ตเสียง F และ Ab 
 ในห้องที่ 130-131 แนวท านองโน้ตเขบ็ต 2 ช้ันมีการเล่นซ้ าโดยได้ใช้เทคนิคอาเปโจที่คอร์ด 
Ab7 และ แนวเบสโน้ตเสียง Ab เคลื่อนที่ไปหาโน้ตเสียง Bbb ครึ่งเสียง 

ตัวอย่างท่ี 9 ภาพตัวอย่างโน้ต 123-132 ของบทเพลง Grand Solo Op.14  
 
                                                             
5

 ทาบสายควบ (Barre) เป็นการใช้นิ้วทาบไปทีส่ายตั้งแต่ 2 สายข้ึนไปท าให้การเดินคอร์ดเสียง
ต่อเนื่องกนั 
6 การเน้นเสียง 6(Accent) เป็นการเน้นเสียงให้ดังข้ึนกว่าปกต ิ
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แนวทำงฝึกซ้อมท่อนพัฒนำ  

ตัวอย่ำงท่ี 10  ตัวอย่างโน้ต 131-132 ของบทเพลง Grand Solo Op.14 
 

ปัญหำท่ีพบ 

 ปัญหาที่พบในจุดน้ี คือ มือขวาไม่สามารถควบคุมการเล่นเทคนิคอาเปโจให้จงัหวะสม่ าเสมอ
กัน เนื่องจากต้องเล่นติดต่อกันหลายห้อง และต้องควบคุมน้ าหนักของเสียงให้กลมกลืนกัน 
 

วิธีกำรแก้ไขปัญหำ 

ผู้วิจัยได้น าแบบฝึกหัดการเล่นมือขวา 120 บทของจูเลียนี น ามาคัดเลือกแบบฝึกหัดที่
เหมาะสมส าหรบัการแกป้ัญหาในบทเพลง เริ่มฝึกจากนิ้ว p i m ตามล าดับใหเ้สียงออกมากลมกลืน
กัน แต่ยังคงรักษาจงัหวะให้สม่ าเสมอกัน 

ตัวอย่างท่ี 11  แบบฝึกหัดล าดับที่ 2 จากแบบฝกึหัดการเลน่มือขวา 120 บทของจูเลียนี 
 
ท่อนย้อนกลับ (Recapitulation) เริ่มหอ้งที่ 171-239 

ตัวอย่างท่ี 12  ภาพตัวอย่างโน้ต 171-176 ของบทเพลง Grand Solo Op.14  
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Usher Waltz Op.29 ประพันธ์โดย นิคิตะ คอสคิน (Nikita Koshkin) 

บทเพลงนีอ้ยู่ในสงัคีตลักษณ์แบบท่อนเดียว ในกุญแจเสียง A ไมเนอร์ อยู่ในอัตราจังหวะ 3/4  
มีความหลากหลายของเทคนิค ด าเนินด้วยอัตราความเร็วแบบวอลทซ์7 (Waltz)  ลักษณะบทเพลง
ส่วนใหญ่มกีารใช้เทคนิคคอนทารี่โมช่ันแทรกอยู่ในการเล่นอาโปโจเกือบตลอดทั้งเพลง 

ในช่วงแรกของเพลงเป็นการน าเสนอ อาร์ติฟิเชียล ฮาร์โมนคิ8 (Artificial Harmonic) ใน
อัตราจงัหวะที่ช้าและ มีการใช้เทคนิคอาเปโจในหอ้ง 1-2 แต่ยกระดับเสียงลงในห้อง 3-4 ในจังหวะช้า 
lento เช่ือมเสียงเฟอร์มาตา (Fermata) โน้ตเสียง b หลังจากนั้นเข้าสู่ท านองหลัก A1 ของ Waltz 
ในห้องที่ 7 มีการใช้เทคนิคสตักคาโต (Staccato) ในจังหวะที่ 2 และ 3 ส่วนห้องที่ 8 และ 11 มีการ
ใช้เทคนิคอาเปโจ 
 

ตัวอย่างท่ี 13  ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 1-12 ของบทเพลง Usher Waltz Op.29 
 
 

 
 
 
  

                                                             
7 วอลทซ์Waltz เป็นเพลงเต้นร าด้ังเดิมของชาวเยอรมันสามารถปรบัเปลี่ยนความเร็วของเพลงได้
ตั้งแต่จังหวะช้าถึงค่อนข้างเร็ว ได้รับความนิยมช่วง ค.ศ.1800  
8 อาร์ติฟิเชียล ฮารโ์มนิค (Artificail Harmonic) เสียงหลอกของโน้ตจากการใช้นิ้วกดสาย 
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ท านองหลัก B1 ในจังหวะ 2 และ 3 ยังคงไว้ด้วยเทคนิคสตักคาโต ส่วนห้องที่ 40 ใช้โคร
มาติกแทนเทคนิคอาเปโจเพื่อทีจ่ะใหโ้น้ตว่ิงไปหาโน้ตเสียง B คอร์ด C เมเจอร์เซเว่น ในห้องที่ 41 ได้
อย่างสวยงาม   
 

ตัวอย่างท่ี 14  ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 33-41 ของบทเพลง Usher Waltz Op.29 
 

แนวทำงฝึกซ้อมท่อน B1 

ตัวอย่างท่ี 15  ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 54-55 ของบทเพลง Usher Waltz Op.29 
 
ปัญหำท่ีพบ 
เนื่องจากหอ้งที่ 54 มีคอนทารีโ่มช่ันเกิดข้ึนในจังหวะที่ 2 โน้ตเสียง C เช่ือมเสียงไปหาโน้ต

เสียง B และโน้ตเสียง Ab ไปหาโน้ตเสียง B ส่วนห้องที่ 55 มีการใช้โน้ตโครมาติกทัง้แนวท านองและ
แนวเบส แนวท านองโน้ตเสียง D# ไปหาโน้ตเสียง D และโนต้เสียง Db แนวเบส F# ไปหาโน้ตเสียง G 
และโน้ตเสียง G# ท าให้การเล่นโน้ตคอร์ดแนวประสานดังเกนิไป ท าให้เกิดความไมส่มดุลของเสียง 
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วิธีแก้ไขปัญหำ 

จากการสัมภาษณ์อาจารย์ผูเ้ช่ียวชาญด้านกีตาร์ ผศ.ดร.เอกราช เจรญินิตย์ ผู้เช่ียวชาญได้
น าเสนอเทคนิคโดยใหเ้ลื่อนน้ิวมอืขวามาข้างหลังเล็กนอ้ย และฝกึการดีด i m a ให้เท่ากันโดยปล่อย
มือขวาสบาย ๆ ไม่เกร็งมือขวา เพื่อใหเ้กิดความสมดุลของเสยีง 

ภาพท่ี 1 ต าแหน่งมือขวาในการบรรเลง 
 

ห้องที่ 57 และห้องที่ 59 มีคอนทารี่ในแนวท านองหลัก เหมอืนมีท านอง 2 แนวอยู่ แนวแรก
โน้ตเสียง D# ลงไปหาโน้ตเสียง D และโน้ตเสียง Db ส่วนอกีแนวโน้ตเสียง F# ข้ึนไปหาโน้ตเสียง G 
และโน้ตเสียง G# อยู่ในเทคนิคอาเปโจ และมกีารใช้โน้ตเขบต็ 3 พยางค์ รูปแบบจงัหวะ (Rhythmic 
Pattern) เดียวกัน ข้ันคู่8 (Octave) 
 

ตัวอย่างท่ี 16  ภาพตัวอย่างโน้ต 56-60 ของบทเพลง Usher Waltz Op.29 
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ท านอง A2 เริม่ห้อง 74-107 ยังคงไว้ด้วยเทคนิคสตักคาโตและเทคนิคอาเปโจ 

ตัวอย่างท่ี 17  ภาพตัวอย่างโน้ต 74-81 ของบทเพลง Usher Waltz Op.29 
 
 ท านอง B2 เริ่มห้อง 108-145 มีการใช้เพเดลิโน้ตที่แนวเบส โน้ตเสียง A หอ้งที่ 108-111 
และโน้ตเสียง G ห้องที่ 112-115 ส่วนแนวท านองหลักใช้เทคนิคการเล่นอาเปโจในโน้ตเขบ็ต 1 ช้ัน 
ตามด้วยเทคนิคสตักคาโต  

ตัวอย่างท่ี 18  ภาพตัวอย่างโน้ต 108-115 ของบทเพลง Usher Waltz Op.29 
  
 กลับเข้าสูท่ านองหลัก A1 สั้นๆหอ้งที่ 154-159 

ตัวอย่างท่ี 19  ภาพตัวอย่างโน้ต 108-115 ของบทเพลง Usher Waltz Op.29 
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ในท่อนถัดมาถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของบทเพลงนี้โดยได้น าเสนอเทคนิคการดีดรวบสาย9 
(Rasgado) และเพาเวอร์คอร์ด (Power Chord) ทีเ่ต็มไปดว้ยพลัง คอชคินได้ไอเดียประพันธ์ลักษณะ
เพลงแบบนี้จากดนตรีร็อค เริ่มต้นห้องที่ 160 ด้วยการเน้นเสียงทีจ่ังหวะที่ 1 ในส่วนห้องที่ 163 เน้น
จังหวะที่ 1, 2 และ 3 รูปแบบจังหวะแบบเดิมจนกระทั่งห้องที่ 171 และได้น าเสนอเทคนิค            
กลีซานโด10(Glissando) ในโน้ตเขบ็ต 3 ช้ัน 
 

ตัวอย่างท่ี 20  ภาพตัวอย่างโน้ต 160-176 ของบทเพลง Usher Waltz Op.29 
 
 
 

  

                                                             
9 การดีดรวบสาย (Rasgado) เป็นเทคนิคการตีคอร์ดบทเพลงประเภทฟลาเมงโก โดยเริม่จากนิ้วกอ้ย 
มือขวา นิ้วนาง นิ้วกลาง และนิ้วช้ีตามล าดับ 
10 กลีซานโด (Glissando) เป็นการเล่นโน้ตหลายเสียงติดต่อกนัอย่างรวดเร็ว 
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แนวทำงฝึกซ้อมห้องท่ี 170-176 

ตัวอย่างท่ี 21  ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 170-176 ของบทเพลง Usher Waltz Op.29 
 

ปัญหำท่ีพบ 
1. พบเจอปญัหาห้องที่ 171 มีการใช้เทคนิคกลซีานโดที่คอร์ด F# เมเจอร์ เปลี่ยนจังหวะ 

ด้วยความเร็ว ท าให้ไม่สามาถควบคุมโน้ตให้ต่อเนื่องกัน สง่ผลให้แนวคอร์ดเกิดความไม่ชัดของเสียงใน
ทุกจงัหวะของโน้ตเขบ็ต 2 ช้ัน เริ่มต้นโน้ตเสียง F#  ไปหาโน้ตเสียง C  

2. การดีดสายรวบไม่ชัดเจน เกิดจากก าลงันิ้วมือขวาไม่แข็งแรง 
 
วิธีแก้ไขปัญหำ 

1. จากการสัมภาษณ์อาจารย์ผูเ้ช่ียวชาญ ผศ.ดร.เอกราช เจรญินิตย์ ผู้เช่ียวชาญได้น าเสนอ 
เทคนิคโดยมือซ้ายต้องออกแรงกด และรูด แต่ต้องควบคุมกตีาร์ให้มั่นคง และซ้อมให้ตรงจงัหวะให้ดี
ด้วยจะท าใหเ้สียงออกมาชัดเจนและต่อเนือ่งกัน 

2. จ าเป็นที่ต้องควบคุมนิ้วกอ้ย, นิ้วนาง, นิ้วกลาง และนิ้วช้ี ให้เสียงอออกมาชัดเจน โดยเริ่ม 
ฝึกกบัเครือ่งจับจังหวะในการซอ้ม เริ่มจากนิ้วก้อยเป็นอันดบัแรกซึ่งเป็นน้ิวที่แรงน้อยทีสุ่ด ตามด้วย
นิ้วนาง, นิ้วกลาง และ นิ้วช้ี ตามล าดับจนเสียงชัดเจน 
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คอชคินได้ใช้เทคนิคบาร์ตอก11 (Bartok Pizzicato) ในการเปลี่ยนเสียงให้ดุดันย่ิงข้ึน มีการ
กับกับการเน้นเสียง และ Sforzato12 เริ่มตั้งแตจ่ังหวะที่ 2 หอ้งที่ 271 จากนั้นได้ใช้วิบราโต 
13(Vibrato) ในห้องที่ 275-277 จังหวะที่ 2 โน้ตเสียง Bb , Ab และ Bb  
 

ตัวอย่างท่ี 22  ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 271-277 ของบทเพลง Usher Waltz Op.29 

 

  

                                                             
11

 บาร์ตอก11 (Bartok Pizzicato) เป็นการใช้นิ้วโป้งและ นิ้วช้ีมือขวาดึงออกแล้วปล่อยสายให้
กระแทกกับฟงิเกอรบ์อร์ด เพื่อใหเ้กิดเสียงกระแทกทีรุ่นแรง 
12

 Sforzato แปลว่าเน้นทันที มผีลเฉพาะกบัโน้ตหรือคอร์ดน้ัน ไม่มีผลต่อเนื่อง. 
13

 วิบราโต 13(Vibrato) คือการตกแต่งเสียงประเภทหนึ่ง เป็นเทคนิคการร้องหรือการเล่นเครือ่งดนตรี    
ที่ท าให้เสียงมีการสั่นด้วยการแกว่งเสียงจากโน้ตทีเ่ล่น สั่นไปมาโดยมีความเร็วอย่างสม่ําเสมอเพื่อให้
เสียงของโน้ตแต่ละเสียงนั้นมีความนุม่นวลไพเราะน่าฟังมากข้ึน 
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El Decameron Negro ประพันธ์โดย ลีโอบรำวเวอร์ (Leo Brouwer) 
 ในบทเพลงนีส้ามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ท่อน คือ El Arpa Del Guerrero , La huida de 
los amantes por el valle de los ecos และ Ballada de la doncella enamorada ลักษณะ
เด่นจะใช้การประสานเสียงแบบสมัยใหม่ กบัการเล่นสสีันของเสียง (Tone Colour) 
 

El Arpa Del Guerrero  
เริ่มต้นบทเพลงด้วยความดัง (Forte) และใช้เทคนิคโน้ตเช่ือมเสียงแนวท านองเบสโน้ตเสียง 

F# ไปหาโน้ตเสียง E รักษาระดับเสียงให้ซสัเทนจนถึงห้องที ่2 ส่วนแนวท านองรองโน้ตเช่ือมเสียง
เสียง E ไปโน้ตเสียง F# และท านองหลักโน้ตเช่ือมเสียง D ไปโน้ตเสียง E ยังคงรักษาระดับเสียงใหซ้ัส
เทนจนถึง    ห้องที่ 2 ตรงเฟอร์มาตา  

ท่อน A เริ่มห้องที่ 3-23 ใช้เทคนิคอาเปโจและ ออสตินาโต (Ostinato) เกิดข้ึนที่หอ้งที่ 3-6 ,    
7-12 และ 13-23 จะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไดนามกิอยู่ตลอดเวลาจากเบาค่อยๆไปดังและจากดังมา
เบา แสดงออกถึงอารมณ์ความขัดแย้งการต่อสู้ของชนเผ่า 

ตัวอย่างท่ี 23  ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 1-23 ของบทเพลง El Decameron Negro ท่อน El Arpa   
Del Guerrero 
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 ท่อน B เริ่มห้องที่ 81-107 เครื่องหมายก ากับจังหวะ ทรานคิวโล14 (Tranquillo) ท านอง
หลักบรรเลงอย่างช้าๆ บรรยายถึงท านองดนตรีที่ความสงบเหมือนบรรเลงด้วยฮารป์ เริม่ต้นด้วยคอร์ด 
C ออกเมนเทด (Augmented Chord) เคลือ่นที่ไปหาคอร์ด A ไมเนอร์ โดยมีแนวเพเดิลเบสที่โน้ต
เสียง E  
 

ตัวอย่างท่ี 24  ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 81-89 ของบทเพลง El Decameron Negro ทอ่น El Arpa 
Del Guerrero 
 

แนวทำงฝึกซ้อมท่อน B 

ตัวอย่างท่ี 25  ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 84 ของบทเพลง El Decameron Negro ท่อน El Arpa Del 
Guerrero 

 
 

 
 
 
 

                                                             
14

 ทรานคิวโล14 (Tranquillo) จังหวะช้าๆ สงบเงียบอยู่ในภวังค์  
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ปัญหำท่ีพบ 

จากภาพตัวอย่างที่ 25 เป็นท่อนที่มปััญหาของอาการเกรง็มอืซ้ายในการบรรเลงคอร์ด ผู้วิจัย
ไม่สามารถบรรเลงโน้ตในคอร์ดออกมาให้ชัดเจน ท าใหเ้กิดอาการปวดมือขวาซึง่เป็นปัญหาทีส่ าคัญ 
เพราะ ผู้เล่นไม่สามารถสัง่การนิ้วตามที่ต้องการได ้

 
วิธีกำรแก้ปัญหำ 
จากการสัมภาษณ์อาจารย์ผูเ้ช่ียวชาญด้านกีตาร์ ผศ.ดร.เอกราช เจรญินิตย์ ผู้เช่ียวชาญได้

น าเสนอแนวทางการแกป้ัญหาโดย ขยับต าแหน่งนิ้วโป้งมือขวามาตรงกลาง โดยเริ่มฝึกจากการเล่น
ควบสายจากนิ้วช้ี และนิ้วกลางเป็นอันดับแรกฝึกซ้อมจนสามารถควบคุมเสียงท านองออกมาชัดเจน 
จากนั้นเพิม่นิ้วก้อยสายที่ 5 เข้ามาจะท าให้ไม่เกิดอาการเกรง็ของมือซ้าย 

ภาพท่ี 2 ภาพตัวอย่างในการแก้ปัญหา                  

ภาพท่ี 3 ภาพตัวอย่างในการแก้ปัญหา                  
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La huida de los amantes por el valle de los ecos  
ในท่อน A บราวเวอร์ได้น าเสนอธีมหลักของบทเพลง พร้อมเครื่องหมายเดคลามาโต เปซาน

เต15 (Declamato pesante) โดยการเน้นเสียงอยากหนักแนน่ของแต่ละโน้ต ในห้องที่ 1- 3 มีการใช้
รูปแบบจงัหวะเดิม และมีการเพิ่มขยายของโน้ตตามเครื่องหมายก าหนดจังหวะ 

ตัวอย่างท่ี 26  ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 1-3 ของบทเพลง El Decameron Negro ท่อน La huida 
de los Amantes por el valle de los ecos 
 

ท่อน B เริ่มหอ้งที่ 4-10 ได้น าเทคนิคอาเปโจในโน้ตขเบ็ต 3 ช้ัน 9 พยางค์ 

ตัวอย่างท่ี 27 ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 4-6 ของบทเพลง El Decameron Negro ท่อน La huida 
de los Amantes por el valle de los ecos 

 
 
 
 

                                                             
15 เดคลามาโต เปซานเต (Declamato pesante) โผงผาง เนน้อย่างหนักแน่น 
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ท่อน C  มีการใช้เครื่องหมายก าหนดจงัหวะ 0/4 ค่อยๆเพิม่ความเร็วในแต่ละรอบระดับเสียง
จากเบาค่อยๆดังข้ึนเรื่อยๆ โดยใช้โน้ต A ทอนิก (Tonic) อาเปโจ ในกลุ่มโน้ต ขเบ็ต 1 ช้ัน และใน  
แต่ละห้องและใช้เทคนิคแรนดอมหมุนโน้ตไปเริ่มจากห้องที่ 11 กลุ่มโน้ต 4, 6, 8, 10 รวมเป็น 28 ตัว
โน้ต เพิ่มค่าของโน้ตในการแรนดอมบวก 2 วนซ้าจ านวน 4 รอบ เล่นใหเ้ร็วทีสุ่ด  

ห้องที่ 12-18 ท าการย่อส่วนจังหวะ (Diminution) เหลอืแค่ 20, 11, 14, 6, 4, 3 และ 2 ตัว
โน้ตแต่ยังรักษาการวนซ้ าจ านวน 4 รอบเหมอืนเดิม จะเห็นถึงการไมล่งตัวของแต่ละโน้ต เพราะความ
ลงตัวซ่อนอยูท่ี่ 4 รอบเป็นเทคนิคการประพันธ์แบบหนึ่ง  

ตัวอย่างท่ี 28  ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 11-18 ของบทเพลง El Decameron Negro ทอ่น La huida 
de los Amantes por el valle de los ecos 
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แนวทำงฝึกซ้อมท่อน C 

ตัวอย่างท่ี 29  ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 11-18 ของบทเพลง El Decameron Negro ทอ่น La huida 
de los Amantes por el valle de los ecos 
 

ปัญหำท่ีพบ 

จากภาพตัวอย่างที่ 29 เป็นการเล่นโน้ตกลุ่มโน้ตขเบ็ต 1 ช้ันด้วยความเร็วที่ค่อยๆเพิม่ขึ้น ท า
ให้ไม่สามาถควบคุมระดับเสียงตามทีบ่ทเพลงก าหนดได้ รวมถึงไม่สามารถควบคุมการเล่นสายเปล่า
โน้ตเสียง E และโน้ตเสียง B ให้สมดลุกัน ท าใหเ้ล่นเสียงออกมาดังเท่ากันหมดตามความเร็วของเพลง
ไม่ตรงตามที่บทเพลงก าหนดไว้ 

 
วิธีกำรแก้ปัญหำ 
จากการสัมภาษณ์อาจารย์ นลิน โกเมนตระการ ผู้เช่ียวชาญได้น าเสนอแนวทางในการ

แก้ปัญหาของท่อนน้ีจ าเป็นที่ต้องรู้ถึงข้อจ ากัดของกีตาร์ ว่าสายกีตาร์แต่ละสายสามารถสร้างระดบั
เสียงความดงั-เบาได้มากขนาดไหน โดยการทดลองกบัแบบฝึกหัดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นส าหรบัการฝกึซ้อม
ในเรื่องระดบัเสียง เมื่อรู้ถึงระดบัเสียงความดัง-เบาแล้ว ลองแยกฝึกระดับเสียงเป็นอันดับแรก จากนั้น
ฝึกการเร่งความเร็วอย่างเดียวแล้วน ามาฝึกรวมกันจะสามารถควบคุมระดับเสียง, โน้ตสายเปล่า และ
ความเร็วได้อย่างสมดุลกัน  
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ตัวอย่ำงแบบฝึกหัดท่ี 1 

ตัวอย่างท่ี 30  ภาพตัวอย่างการสร้างระดับเสียงจากการดีดสายเปล่าแบบฝกึหัดที่ 1 
 

ตัวอย่ำงแบบฝึกหัดท่ี 2 

ตัวอย่างท่ี 31  ภาพตัวอย่างการสร้างระดับเสียงจากการเลน่คอร์ด C เมเจอร์ แบบฝึกหัดที่ 2 
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ท่อนสุดท้าย ทอ่น D ได้น าธีมจาก 3 ห้องแรกของท่อน A มาใช้ในกลุ่มโน้ต 3 พยางค์ขเบ็ต 2 
ช้ัน และใช้สายเปิดโน้ตเสียง E และ B ท าให้เกิดเสียงสะท้อนเกิดข้ึน เริ่มห้องที่ 29 ด้วยระดับเสียงที่
ดังกับการเน้นเสียงที่แนวเบส และจะเห็นถึงการตอบกลับด้วยระดับเสียงเบาลงทันททีี่ห้องที่ 30, 31 
และ 33 

ตัวอย่างท่ี 32  ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 29-35 ของบทเพลง El Decameron Negro ทอ่น La huida 
de los Amantes por el valle de los ecos 
 

แนวทำงฝึกซ้อมท่อน D 

ตัวอย่างท่ี 33  ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 29-35 ของบทเพลง El Decameron Negro ทอ่น La huida 
de los Amantes por el valle de los ecos 
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ปัญหำท่ีพบ 

ปัญหาจังหวะในการเล่นโน้ตเช่ือมเสียงในแนวเบสไม่ต่อเนือ่งกัน เกิดข้ึนเมื่อเวลาที่ต้องใช้
ความเร็วในการบรรเลง หากจังหวะค่อนข้างเร็ว มักจะท าใหก้ารเล่นโน้ตขเบ็ต 2 ช้ัน ไม่สามารถ
ควบคุมนิ้ว p ให้มาตรงจงัหวะ และเช่ือมเสียงให้ต่อเนื่องกันได้ โดยการบรรเลงส่วนใหญจ่ะไม่ค่อยท า
การเน้นเสียงที่นิ้ว p ซึ่งบทเพลงนี้จะมีการเน้นเสียงที่แนวเบสที่หนกัแน่นอยู่สม่ าเสมอ 

 
วิธีกำรแก้ปัญหำ 
ในการบรรเลงเพือ่ให้จงัหวะและโน้ตเช่ือมเสียงต่อเนื่องกัน จากภาพตัวอย่างที่ 33 ที่มีปญัหา

นี้โน้ตทั้งหมดเกิดข้ึนในโน้ตขเบ็ต 2 ช้ัน ในอัตราจังหวะ 11/8 ให้สามารถมาตรงจังหวะและเช่ือมเสียง
ได้อย่างต่อเนื่องกันนั้น ตามค าแนะน าของ อาจารย์นลิน โกเมนตระการ ให้เริ่มจากการแบ่งกลุม่โน้ต
การเน้นเสียงแนวเบสทีเ่ช่ือมเสียงกันให้มาตรงกบัเครื่องจับจงัหวะ โน้ตตัวไหนไม่ใช่จังหวะตกไม่ต้อง
เน้นเสียงให้ดงัเกินไป เมื่อสามารถเล่นได้ตามต้องการแล้ว ให้เริ่มเพิ่มความเร็วกับเครื่องจับจังหวะโดย
รักษาการเน้นเสียงและโน้ตเช่ือมเสียงให้คงที่ ดังตัวอย่างภาพที่ 34 

ตัวอย่างท่ี 34  ภาพตัวอย่างการฝึกซ้อมโน้ตแนวเบสในการเน้นเสียงและเช่ือมเสียง 
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Ballada de la Doncella Enamorada 
 ท่อนที่ 3 ของบทเพลง เริม่ต้นด้วยเครื่องหมายก าหนดจังหวะ 4/4 ด้วยโมธีฟสั้นๆ พร้อม
จังหวะขัด (Syncopation) ในโน้ตเสียง D และโน้ตเสียง C ในห้องที่ 1-2 และยังได้น าเสนอโทนเสียง
สายเปิดระหว่างสายที่ 4 โน้ตเสียง D และสายที่ 5 ช่องที่ 3 โน้ตเสียง D ให้เสียงเกิดการซัสเทนที่ยาว 

ตัวอย่างท่ี 35  ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 1-2 ของบทเพลง El Decameron Negro ท่อน Ballada 
de la Doncella Enamorada 
  

ท่อน A ท านองหลักเข้ามาหอ้งที่ 3-11 อยู่ในกุญแจเสียง D เมเจอร์ ทุกจงัหวะแรกจงัหวะตก
จะอ่อนแอ ผสมจังหวะขัดที่แนวท านอง และมีการใช้อาร์ติฟเิชียล ฮาร์โมนิค ที่โน้ตเสียง B กับ A 

ตัวอย่างท่ี 36  ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 3-7 ของบทเพลง El Decameron Negro ท่อน Ballada 
de la Doncella Enamorada 
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ท่อน B ปิว มอสโซ (piu mosso) เป็นการเคลื่อนที่เร็วโดยใช้โน้ตขเบ็ต 2 ช้ันและใช้เทคนิค    
ออสตินาโตตั้งแต่ห้องที่ 1 น ามาใช้ห้องที่ 24 โดยย้ายข้ันคู่เสยีง (Transpose) ข้ึนคู่ 4 เพอร์เฟค 
(Perfect 4th) จากโน้ตเสียง D เป็นโน้ตเสียง G นอกจากนี้บราวเวอร์ได้แสดงถึงจงัหวะตกของแนว
ท านองกบัเบสที่หนักแน่น และชัดเจนในทอ่นน้ี 
 ห้องที่ 34-35 เริ่มแนวท านองด้วยข้ันคู่ 3 เมเจอรโ์น้ตเสียง Db, F เคลือ่นทีล่งไปหาโน้ตเสียง 
E , B และโน้ตเสียง D , F ให้ความรูส้ึกเหมือนเสียงเครื่องกระทบ 

ตัวอย่างท่ี 37  ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 24-38 ของบทเพลง El Decameron Negro ทอ่น Ballada 
de la Doncella Enamorada 

แนวทำงฝึกซ้อมท่อน B 

ตัวอย่างท่ี 38  ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 24-29 ของบทเพลง El Decameron Negro ทอ่น Ballada 
de la Doncella Enamorada 
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ตัวอย่างท่ี 39  ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 24-29 ของบทเพลง El Decameron Negro ทอ่น Ballada 
de la Doncella Enamorada ทีผู่้วิจัยท าการศึกษา 
 

ปัญหำท่ีพบ 

ปัญหาที่พบเจอในท่อน C ผู้วิจัยได้พบเจอปัญหาทัง้หมด 3 ห้อง ได้แก่ห้องที่ 24, 26 และ 28 
ซึ่งมาจากปญัหาในการใช้นิ้วจากโน้ตต้นฉบบัค่อนข้างยากต่อการบรรเลงทีห่้อง 24 ท าใหเ้กิดอาการ
เกรง็นิ้วมือซ้าย  เนื่องจากมีการใช้นิ้วนางที่แนวเบสโน้ตเสียง G และนิ้วก้อย แนวท านองที่โน้ตเสียง G 
ส่งผลให้ไม่สามารถเปลี่ยนนิ้วใหม้าได้ทันในห้องที่ 26 และท าให้เสียงขาดความต่อเนื่อง ปัญหาห้องที่ 
26 และห้องที่ 28 เนื่องจากต้องค้างนิ้วแนวท านองให้ครบจงัหวะ และต้องเล่นแนวเบสไปด้วยกัน 
ส่งผลให้เกิดอาการเกรง็นิ้วมือซ้ายไม่สามารถเปลี่ยนไปเล่นหอ้งถัดไปได้ตรงจังหวะเพราะระยะห่าง
ความกว้างของนิ้วในแนวเบสในการเล่น รวมถึงการรกระโดดของนิ้วที่ค่อนข้างกว้างต่อการกลับไปเล่น
ในห้องถัดไป ตามตัวอย่างภาพที่ 38 

 
วิธีกำรแก้ปัญหำ 

ในการบรรเลงเพือ่ใหส้ามารถควบคุมนิ้วมือซ้ายโดยไม่เกิดอาการเกร็ง ผู้วิจัยได้ปรับเปลี่ยนนิ้ว
มือเพื่อให้สามารถกลับมาบรรเลงได้ทันในห้องถัดไป และไม่เกิดอาการเกรง็ของนิ้วมือซ้าย โดยเริ่มจาก
ห้องที่ 24 ได้ท าการเปลี่ยนนิ้วแนวเบสโน้ตเสียง G เป็นน้ิวกลาง, แนวท านองโน้ตเสียง G เป็นน้ิวนาง 
โน้ตเสียง F เป็นน้ิวช้ี ห้องถัดมาห้องที่ 26 ใช้นิ้วก้อยที่โน้ตเสียง F ส่วนแนวเบสใช้นิ้วนางโน้ตเสียง G 
และใช้นิ้วช้ีโน้ต เสียง F จนถึงห้องที่ 27 แล้วเคลื่อนทีล่งไปหาโน้ตเสียง E จากนั้นเข้าสูห่้อง 28 แนว
ท านองโน้ตเสียง D ใช้นิ้วช้ี แนวเบสใช้นิ้วก้อยที่โน้ตเสียง G และนิ้วกลางที่โน้ตเสียง F  

จากการเปลี่ยนการใช้นิ้วตามภาพตัวอย่างที่ 39 สามารถแกไ้ขปัญหาการเกร็งนิ้วมอืซ้าย และ
สามารถเปลี่ยนไปเล่นห้องถัดไปได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมกีารย่นระยะของนิ้วที่แคบลงท าให้
สามารถควบคุมเสียงให้ยาวจนครบจังหวะได้ จากนั้นจึงค่อยเริ่มฝึกกบัเครื่องจับจังหวะเพือ่ใหจ้ังหวะ
คงที ่
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Felicidade ประพันธ์โดย Antonio Carlos Jobim 

บทเพลงนีอ้ยู่ในสงัคีตลักษณ์แบบท่อนเดียว อยู่ในอัตราจงัหวะ 4/4 ด าเนินด้วยอัตรา
ความเร็วแบบบอสซาโนว่า (Bossa Nova) มีเอกลักษณ์ทีโ่ดดเด่นในด้านจังหวะที่สนกุสนานผสมผสาน
เข้ากับท านองโครมาติกที่ไปสู่โน้ตถัดไปทีฟ่ังสบาย และการเปลี่ยนระดับเสียงอย่างรวดเร็ว 

ในช่วงแรกของบทเพลงเป็นการอินโทรดักช่ันในหอ้งที่ 1-8 มีการเน้นเสียงและสตกัคาโตที่
แนวเบสจังหวะแรกโน้ตเสียง A ในโน้ตขเบ็ต 2 ช้ัน เพื่อให้เสยีงเบสที่ดงัสลับกับการเล่นแนวท านอง
ด้วยการสตักคาโตและเบาลงในทันททีี่โน้ตเสียง E และ A 

ตัวอย่างท่ี 40  ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 1-8 ของบทเพลง Felicidade 
 

ท านองหลัก A เริ่มห้องที่ 9-16 มีการใช้ปอร์ตาเมนโต16 (Portamento) ระหว่างโน้ตเสียง G 
และโน้ตเสียง E ที่แนวท านองหอ้งที่ 1 จากนั้นเข้าสูห่้องที่ 2 ด้วยการก ากับเทคนิคอุนเกีย17 (Unghia) 
ตามด้วยการเปลี่ยนระดับเสียงให้แข็งเหมือนเหลก็ทลีะเล็กนอ้ย ในจังหวะที่ 2 จังหวะตก 
 
 

                                                             
16

 ปอร์ตาเมนโต16 (Portamento) เป็นการเลื่อนเสียงจากเสียงหนึ่งไปอกีเสียงหนึ่งอย่างรวดเร็ว 
17

 อุนเกีย17 (Unghia) การใช้เล็บนิ้วโปง้ในการเล่นแบบปกต ิ
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ตัวอย่างท่ี 41 ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 1-2 ของบทเพลง Felicidade 
 

ห้องที่ 4 กลบัมาใช้เนื้อน้ิวโป้ง (plp.) ในการเล่นทีจ่ังหวะแรก จากนั้นเข้าสูห่้องที่ 5 มีการใช้
โครมาติกทีโ่น้ตเสียง F# และโน้ตเสียง G เพื่อใหเ้กิดเสียงกระด้าง (Dissonant) แต่ยังคงระดบัเสียงให้
แข็งเหมอืนห้องที่ 2 และค่อยๆเบาลง  

ตัวอย่างท่ี 42  ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 3-4 ของบทเพลง Felicidade 
 

แนวทำงฝึกซ้อมท่อน A 

ตัวอย่างท่ี 43  ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 1-2 ของบทเพลง Felicidade 
 

ปัญหำท่ีพบ 

จากภาพตัวอย่างด้านบนนีเ้ป็นห้องที่มีปญัหาของการเล่นไมต่รงจงัหวะมากทีสุ่ด พบปญัหา
คือ ผู้วิจัยสบัสนรูปแบบจงัหวะ ท าให้ไม่สามารถรกัษาจังหวะให้ตรงตามบทเพลงได้ เกิดข้ึนเมื่อเวลาที่
ต้องใช้ความเร็วในการบรรเลง หากจังหวะค่อนข้างเร็ว มักจะท าให้การโยงเสียงของโน้ตขเบ็ต 2 ช้ันไม่
สามารถบรรเลงแนวท านองหลักและ แนวท านองรองให้ค้างจนครบค่าจังหวะของโน้ตได้ p ท าให้
จังหวะเหลื่อมล้ ากันไม่ตรงตามที่บทเพลงต้องการ ซึ่งการบรรเลงบทเพลงนี้ส่วนใหญ่จะเน้นทีจ่ังหวะ 
และการเปลี่ยนระดับเสียงอยู่ตลอดเวลาจึงจ าเป็นที่จะต้องเข้าใจรูปแบบจังหวะและการเปลี่ยนระดับ
เสียงที่ถูกต้อง 
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วิธีกำรแก้ปัญหำ 
ในการบรรเลงเพือ่รักษาจังหวะให้สม่ าเสมอกัน จากภาพตัวอย่างที่ 43 ที่มีปัญหาเกิดจากการ

เล่นไม่ตรงจังหวะด้วยความเร็วในการบรรเลงท าให้โน้ตโยงเสียงไม่ครบค่าจงัหวะของโน้ต ตาม
ค าแนะน าของ ผศ.ดร.เอกราช เจรญินิตย์ โดยให้เริ่มจากการเล่นแนวเบส และแนวท านองรองในการ
นับจังหวะเป็นอันดับแรกเป็น 1และ 2, 3, 4และ 5, 6 และ7, 8 จากนั้นจึงค่อยเพิ่มแนวท านองหลัก
เข้าไปโดยรักษาจังหวะให้ครบค่าโน้ต และตรงจงัหวะ แต่อย่าให้แนวเบสและ แนวท านองรองมีเสียงที่
ดังเกินไปจนจนเสียความสมดลุของเสียง เมื่อสามารถเล่นไดต้ามต้องการแล้ว ให้เริ่มเพิ่มความเร็วกับ
เครื่องจับจังหวะโดยรกัษาความสมดลุของเสียงไว้ 

 
ท่อน B เริ่มทีห่้อง 17-24 ด้วยเสียงที่นุ่มนวล(Doice)เป็นการเดินเบสสลับด้วยการเล่นท านอง

ด้วยในโน้ตขเบ็ต 2 ช้ันใช้การโยงเสียงและขเบ็ต 1 ช้ัน ยังคงรักษาจังหวะรปูแบบบอสซาโนว่าไว้ 
จากนั้นได้ใช้เทคนิคอาเปโจที่ห้องที่ 20 ตามด้วยการเคาะเลยีนแบบเสียงเครื่องกระทบ 

 

ตัวอย่ำงท่ี 44  ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 17-20 ของบทเพลง Felicidade 
 

ท่อน C เริ่มห้องที่ 53 เริ่มต้นห้องด้วยระดับเสียงดัง มีการใช้โครมาติกที่โน้ตเสียง D#, B และ
โน้ต เสียง F# ไปหาคอร์ด A ไมเนอร์เซเว่น พร้อมกับการเนน้เสียงและ สตกัคาโตที่เป็นเอกลกัษณ์
ของบอสซา โนว่า จากนั้นหอ้งที่ 55 ใช้เทคนิคฮาร์โมนิกที่ช่องที่ 12 ในโน้ตขเบ็ต 3 ช้ัน 10พยางค์ 

ตัวอย่ำงท่ี 45  ภาพตัวอย่างโน้ตห้องที่ 53-55 ของบทเพลง Felicidade   
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

งานวิจัยฉบับนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค้นคว้าและวิเคราะหบ์ทเพลงในแตล่ะยุคสมัยที่มี 
เอกลักษณ์ที่โดดเด่นแตกต่างกันไปทัง้ในด้านการประพันธ์ การบรรเลง และเทคนิคในการบรรเลง
รวมถึงศึกษาปัญหาและ วิธีการแก้ไขปัญหาของเทคนิคต่าง ๆ ในการบรรเลงของมอืซ้ายและ มือขวา
ในกีตาร์คลาสสิก เพื่อสามารถน าวิธีการแก้ไขปญัหาต่าง ๆ มาใช้ในการพัฒนาส าหรับการบรรเลง
กีตาร์คลาสสกิในโอกาสถัดไป น าไปสูผ่ลสัมฤทธ์ิที่ดีในการแสดง และเพื่อเผยแพร่ผลงานการแสดง
เดี่ยวแก่นักเรียน นิสิตนักศึกษา ที่ต้องการศึกษาทางด้านดนตรี และผูท้ี่สนใจในกีตาร์คลาสสิก 

สรุปผลกำรวิจัย 

ผู้วิจัยได้ท าการคัดเลอืกบทเพลงทั้งบท 4 บทเพลง เพื่อศึกษาวิธีการบรรเลงของเทคนิคต่าง ๆ 
ในมือซ้ายและ มอืขวา รวมถึงปัญหาทีเ่กิดข้ึนจากเทคนิคการบรรเลงที่แตกต่างกันในแต่ละยุคสมัย 
การ ตีความบทเพลง การประพันธ์ และเทคนิค ตลอดระยะเวลาฝกึซ้อมจนสามารถอธิบายการแก้ไข
ปัญหาที่ เกิดข้ึนได้ 

โดยผู้วิจัยได้คัดเลอืกบทเพลงทั้งหมด 4 บทเพลง ดังนี้ 

1. Grand Solo op.14 ผลงานประพันธ์ของ Fernando Sor 

2. Usher Waltz ผลงานประพันธ์ของ Nikita Koshkin  

3. El Decameron Negro ผลงานประพันธ์ของ Leo Brouwer 

4. Felicidade ผลงานประพันธ์ของ Antonio Carlos Jobim 

 

อภิปรำยผล 

ผู้วิจัยได้น าวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนแสดงให้กับอาจารย์ผูเ้ช่ียวชาญทางด้านกีตาร์คลาสสิก 
เพื่อสมัภาษณ์อาจารยผ์ู้เช่ียวชาญด้านกีตาร์คลาสสิก 2 ท่านถึงค าถามเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน
เพื่อขอ ความคิดเห็นถึงวิธีการการแก้ไขปญัหาในการฝกึซ้อมเทคนิคต่าง ๆ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกราช เจริญนิตย์ อาจารยห์ัวหน้าภาคเครื่องดีดประเภท กีตาร์
คลาสสิก ประจ าคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. อาจารย์ นลิน โกเมนตระการ อาจารยส์อนกีตาร์คลาสสกิ ประจ าคณะดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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จากการศึกษาบทเพลง การฝึกซอ้มและ การแสดงผู้วิจัยสามารถแบ่งออกได้ 4 ประเด็นหลัก 
ดังนี ้

1.  ปัญหำในบทเพลง Grand Solo Op.14 

1.1 ปัญหำเสียงของโน้ตไม่ต่อเน่ืองกันและไม่ชัดเจน และปัญหำโน้ตเชื่อมเสียง  
ผู้วิจัยได้ท าการทดลองใช้วิธีการเล่นตามโน้ตต้นฉบบัจะท าให้เกิดปัญหาเสียงโน้ตไม่

ต่อเนื่องกนั และไม่ชัดเจน เนื่องจากบทเพลงมีอัตราความเรว็ที่ต่อเนื่องกันหากเปลี่ยนนิ้วแล้วเสียงเกิด
ขาดความ ต่อเนื่องจะท าให้ประโยคของเพลงขาดความสมบรูณ์ของเสียง 

จากการสัมภาษณ์อาจารย์ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 2 ท่านมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าการ
แก้ไข ปัญหาที่เกิดข้ึนสามารถเปลี่ยนนิ้วมือซ้ายใหง้่ายต่อการเล่น เพื่อให้เสียงโครมาติกและโน้ตเช่ือม
เสียง สามารถเช่ือมต่อกันได้ ท าใหส้ามารถเล่นได้ต่อเนื่อง และคุณภาพของเสียงที่ชัดเจน 

1.2 ปัญหำกำรทำบสำยควบ  
เนื่องจากมีการใช้เทคนิคอาเปโจแล้วมีการใช้การทาบสายควบ ในการเล่นท าให้แนวท านอง

หลักโดนเสียงแนวอื่นกลบ เกิดความไมก่ลมกลืนกันจ าเป็นทีต่้องควบคุมเสียงให้กลมกลืนกัน  
จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ ทั้ง 2 ท่านให้ค าแนะน าเพิ่มเตมิส าหรับการแก้ไขปญัหาโดยการ

ฝึกการทาบสายควบ โดยฝึกการเล่นโน้ตเสียงสูงในล าดับแรก เพื่อให้ได้ยินท านองหลัก แต่ยังคงการ
ทาบสาย ไว้อยู่ หลงัจากนั้นจ าเป็นที่ต้องควบคุมท านองรองให้กลมกลืนกัน และตัวทีเ่ป็นแนวท านอง
ต้องเล่นให้มัน ชัดเจนข้ึนกับท านองหลัก 

  1.3 ปัญหำกำรเล่นเทคนิคอำเปโจ 

ปัญหาที่พบจากการเล่นเทคนิคอาเปโจนั้น คือ นิ้วมือขวาไม่สามารถควบคุมสายแต่ละสายให้ 
ออกมาในจงัหวะที่เท่ากันได้ เนื่องจากต้องเล่นติดต่อกันหลายห้องด้วยอัตราความเร็วที่ค่อนข้างเร็ว 
และ ต้องควบคุมน้ าหนกัของเสียงให้เกิดความสมดลุของเสียงแต่ละเสียง 

จากการสัมภาษณ์อาจารย์นลิน โกเมนตระการ ให้ค าแนะน าเพิ่มเตมิว่าการเล่นเทคนิคอาเป
โจ โดยการฝึกเตรียมนิ้วมอืขวาโดยใช้แบบฝึกหัดการเล่นมือขวา 120 บทของจูเลียนี ต้องมีการ
แบ่งกลุ่มโน้ต ในการฝึกซ้อมจากจงัหวะที่ช้า โดยเฉพาะนิ้วโป้งไม่ควรดีดแรงเกินไปจะท าให้กลบ
ท านอง หลักจากนั้นน า โน้ตอาเปโจในบทเพลงทั้งหมดมารวมกัน จะท าให้สามาถความคุมจังหวะและ
เสียงให้สม่ าเสมอกัน 

 
2.  ปัญหำในบทเพลง Usher Waltz Op.29 

2.1 ปัญหำกำรเล่นคอร์ดเสียงประสำนท่ีดังเกินไป 

เนื่องจากเกิดคอนทารีโ่มช่ันเกิดข้ึน มีการใช้โน้ตโครมาติกทั้งแนวท านองและแนวเบส แนวท านอง 
รวมถึงงมโีน้ตเช่ือมเสียงแทรกอยู่ ท าใหก้ารเล่นโน้ตคอร์ดแนวประสานดงัเกินไป ส่งผลให้ยากต่อการ 
ควบคุมสมดลุของเสียง 
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จากการสัมภาษณ์อาจารย์ผูเ้ช่ียวชาญด้านกีตาร์ ผศ.ดร.เอกราช เจรญินิตย์ ผู้เช่ียวชาญได้ให้
ค าแนะน าว่าให้ลองเลื่อนน้ิวมือขวามาข้างหลงั และฝึกการดดี i m a ให้เท่ากันโดยปลอ่ยมือขวาสบาย 
ๆ ไม่เกรง็มือขวา จากนั้นฝึกการเน้นเสียงของแต่ละนิ้วสลับกัน เช่น เน้นนิ้ว i ผ่อนแรงนิ้ว m เน้นนิ้ว 
m ผ่อน แรงนิ้ว a เพื่อให้เกิดความเคยชินของแต่ละนิ้ว จะสามารถเล่นคอร์ดออกมาใหส้มดลุกัน 

2.2 ปัญหำเทคนิคกลีซำนโด 

การใช้เทคนิคกลีซานโด เป็นเทคนิคที่ตอ้งใช้แรงทั้งมอืซ้ายและมือขวาค่อนข้างมาก เนื่องจาก
ต้อง ใช้ความเร็วในการเปลี่ยนคอร์ดหนึง่ไปสู่อีกคอร์ดหนึ่ง ในโน้ตขเบ็ต 3 ช้ัน ส่งผลให้ไม่สามาถ
ควบคุมโน้ตให้ ต่อเนื่องกันและแนวคอร์ดเกิดความไม่ชัดของเสียงในทุกจังหวะ 

จากการสัมภาษณ์อาจารย์ผูเ้ช่ียวชาญ ผศ.ดร.เอกราช เจรญินิตย์ ผู้เช่ียวชาญได้ให้ความเห็น
ว่า การที่จะเล่นเทคนิคกลซีานโดน้ัน มือซ้ายตอ้งออกแรงกด และรูด และต้องควบคุมกีตาร์ให้มั่นคง 
และซ้อม ให้ตรงจังหวะให้ดีด้วยจะท าใหเ้สียงออกมาชัดเจนและต่อเนื่องกัน 

3.   ปัญหำในบทเพลง El Decameron Negro 

3.1 ปัญหำอำกำรเกร็งมือซ้ำย 

ปัญหาของอาการเกร็งมือซ้ายในการบรรเลงคอร์ด ถือได้ว่าเป็นปัญหาทีส่ าคัญส าหรับการเล่น 
กีตาร์ เพราะในการบรรเลงนั้นมือซ้ายไม่ควรจะเกิดอาการเกร็งจะสง่ผลท าให้เกิดอาการอาการปวดมือ
ซ้าย เกิดอาการอ่อนล้า ท าให้ผูเ้ล่นไม่สามารถสัง่การนิ้วตามที่ต้องการได้ และไม่สามารถบรรเลงโน้ต
ในคอร์ด ออกมาให้ชัดเจน 

จากการสัมภาษณ์อาจารย์ผูเ้ช่ียวชาญด้านกีตาร์ ผศ.ดร.เอกราช เจรญินิตย์ ผู้เช่ียวชาญได้ 
แสดงความคิดเห็นว่าอาการเกร็งของมือซ้ายนั้นเป็นเรื่องที่ควรรีบแก้ไข เพราะอาจสง่ผลเสียได้ใน
อนาคต โดยได้น าเสนอแนวทางการแก้ปญัหาโดยผ่อนแรงทกุนิ้ว และขยับต าแหน่งนิ้วโป้งมือขวา
มาตรงกลางแล้ว ค่อยเริ่มฝึกจากการเล่นควบสายจากนิ้วช้ี และนิ้วกลางเป็นอันดับแรกฝกึซ้อมจน
สามารถควบคุมเสียง ท านองออกมาชัดเจน จากนั้นเพิ่มนิ้วกอ้ยเข้ามาทหีลงั เพราะนิ้วก้อยเป็นน้ิวที่
ต้องเอื้อมไปกดไกลทีสุ่ดจะ ท าให้ไม่เกิดอาการเกร็งของมือซา้ย 

3.2 ปัญหำกำรควบคุมระดับเสียง  
เนื่องจากปญัหาการควบคุมระดับเสียงเป็นสิง่ทีส่ าคัญของแต่ละบทเพลง ทุกบทเพลงมกีาร

ปรับระดบัเสียงอยู่ตลอดเวลา จึงจ าเป็นที่ต้องควบคุมระดบัเสียงตามที่บทเพลงก าหนดได้ ผู้วิจัยได้มี
พบเจอ ปัญหาไมส่ามารถควบคุมการเล่นสายเปล่าทัง้ 2 สาย ให้สมดุลกันได้ ท าให้เล่นเสียงออกมาดงั
เท่ากันหมด ตามความเร็วของเพลงไม่ตรงตามที่บทเพลงก าหนดไว้ ผู้วิจัยจึงสร้างแบบฝึกหัดส าหรับ
การแก้ไขปัญหา 

จากการสัมภาษณ์อาจารย์ทัง้ 2 ท่านได้ให้ความคิดเห็นว่า กีตาร์แต่ละตัวนั้นเสียงทีอ่อกมาก็
จะแตกต่างกันตามแต่ละยีห่้อ บางตัวเบสดัง สายเอ็นดัง บางตัวสายเอ็นดัง เบสเบา โดยการแกป้ัญหา
ของ การควบคุมระดับเสียงจ าเป็นที่ต้องรู้ถึงข้อจ ากัดของกีตาร์ ว่าสายกีตาร์แต่ละสายสามารถสร้าง
ระดับเสียง ความดัง-เบาได้มากขนาดไหน ทั้ง 2 ท่านเห็นด้วยกับแบบฝึกหัดการฝกึซ้อมในเรือ่งระดับ
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เสียง และยังให้ แนวทางในการฝึกซอ้มโดยลองแยกฝึกระดบัเสียงเป็นอันดบัแรก จากนั้นฝึกการเรง่
ความเร็วอย่างเดียว แล้วน ามาฝึกรวมกันจะสามารถควบคุมระดับเสียง, โน้ตสายเปล่า และความเร็ว
ได้อย่างสมดลุกัน 

4.   ปัญหำในบทเพลง Felicidade 

4.1 ปัญหำกำรเล่นจังหวะไม่คงท่ี 
ปัญหาของการเล่นจงัหวะไม่คงที่ พบปญัหาคือ ผู้วิจัยไม่คุ้นเคยรูปแบบจงัหวะเป็นแบบบอส

ซาโนวา จึงท าใหเ้กิดอาการสับสนไม่สามารถรกัษาจังหวะใหต้รงตามบทเพลงได้ ด้วยจังหวะที่ค่อนข้าง
เร็วใน การบรรเลงจงึท าให้การโยงเสียงของโน้ตขเบ็ต 2 ช้ันไม่สามารถบรรเลงแนวท านองหลักและ 
แนวท านอง รองให้ค้างจนครบค่าจงัหวะของโน้ตได้ และท าให้จังหวะเหลื่อมล้ ากันไม่ตรงตามทีบ่ท
เพลงต้องการ ซึ่งสิ่ง ส าคัญในการบรรเลงบทเพลงนี้คือต้องให้ได้จังหวะแบบบอสซาโนวา จะมีการเน้น
ในแต่ละจังหวะ และการ เปลี่ยนระดับเสียงอยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องเข้าใจรูปแบบจังหวะ 

จากการสัมภาษณ์อาจารย์ผูเ้ช่ียวชาญด้านกีตาร์ ผศ.ดร.เอกราช เจรญินิตย์ ผู้เช่ียวชาญได้
แสดง(นลิน โกเมนตระการ , เอกราช เจริญนิต์ , Shearer 1965, Scott Tennant 1995, Glise 
1997, Gammeren 2008, Hannu Annala and Heiki Matlik 2010, Huho Maia Nogueira 
2017, ณัชชา พันธ์ุเจริญ 2552, ณัชชา พันธ์ุเจริญ 2553, ศศี พงศ์สรายุทธ 2553, นลิน โกเมน
ตระการ (ม.ป.ป.))ความคิดเห็นว่าในการบรรเลงจงัหวะแบบบอสซาโนวา จ าเป็นที่ต้องศึกษารูปแบบ
จังหวะให้ดี การเน้นใน แต่ละจงัหวะของเพลงเป็นเอกลักษณ์ของบอสซาโนวา และรกัษาจังหวะให้
สม่ าเสมอกัน อาจารย์ยังให้ ค าแนะน าในการฝึกซ้อมจังหวะโดยให้เริ่มจากการเล่นแนวเบส และแนว
ท านองรองในการนับจังหวะเป็น อันดับแรกเป็น 1และ 2 3 4 และ 5 6 และ7 8 จากนั้นจึงค่อยเพิ่ม
แนวท านองหลักเข้าไปโดยรักษา จงัหวะให้ครบค่าโน้ต และตรงจงัหวะ โดยยังรักษาความสมดุลของ
เสียงไม่ให้กลบแนวท านองจากนัน้ให้ เริ่มเพิ่มความเร็วแล้วฝกึซ้อมจนสามารถบรรเลงได้ตรงจังหวะ
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