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บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสร้างแบบฝึกหัดการเล่นบันไดเสียง	
และคอร์ด	ในบทเพลง	กีตาร์คอนแชร์โต	ลำาดับที่	1	กระบวนที่	3	ประพันธ์โดย	มาริโอ	
คาสเทลนูโว	 เทเดสโก	 ประพันธ์ข้ึนในปี	 ค.ศ.1939	 ให้กับอังเดรส์	 เซโกเวีย	 (Andres	
Segovia)	 นักกีตาร์ชาวสเปนท่ีมีช่ือเสียงโด่งดังในช่วงเวลานั้น	 โดยใช้วิธีการประพันธ์
เพลงในแบบดั่งเดิมของยุคคลาสสิกโดยได้ใช้ท้ังโครงสร้างสังคีตลักษณ์และลักษณะ 
การใช้หน่วยทำานองขนาดเล็กนำามาพัฒนา	 ผสมผสานกับการนำาแนวทางการประพันธ์ 
ในยุคอิมเพรสชั่นนิส	 ที่มีการใช้บันไดเสียงแบบเสียงเต็ม	 และบันไดเสียงเพนตาโทนิก	 
เขา้มาเปน็สว่นประกอบทีส่ำาคญัในการประพนัธเ์พลง	โดยมทีัง้หมด	3	กระบวน	ประกอบ
ไปด้วย	1)	Allegretto	2)	Andante	Alla	romanza	3)	Ritmico	e	cavallaeresco	
งานวิจัยนี้	ผู้วิจัยได้เลือกศึกษาเทคนิคการเล่นบันไดเสียง	และคอร์ด	จากกระบวนที่	3)	
Ritmico	e	cavallaeresco	และนำาชดุของตวัโนต้ชว่งทีม่กีารเลน่บนัไดเสยีง	และคอรด์
จากบทเพลงมาพัฒนาเพือ่สรา้งแบบฝกึหดัสำาหรบัฝกึซอ้มเฉพาะบทเพลง	และสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกีตาร์	 2	 ท่าน	 เพื่อประกอบการศึกษา	 และพบว่าวิธีการฝึกซ้อม 
ทีผู่ว้จิยัไดศ้กึษามคีวามนา่สนใจ	และไดใ้หค้วามเหน็เพิม่เตมิในงานวจิยัเพือ่ความสมบรูณ์



75¡ÒÃÊÃŒÒ§áºº½ƒ¡ËÑ´ÊíÒËÃÑº½ƒ¡«ŒÍÁ¡ÒÃàÅ‹¹ºÑ¹ä´àÊÕÂ§ áÅÐ¤ÍÃ�´ ã¹º·à¾Å§¡ÕµÒÃ�¤Í¹áªÃ�âµ ËÁÒÂàÅ¢ 1...
¾Å ÀÙÇ¾Ñ¹¸Ø�

บทนำา
	 ส่วนที่สำาคัญของการฝึกซ้อม
เพื่อเตรียมตัวในการแสดงดนตรีเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการแสดงคอนเสิร์ต	
นั่นคือการฝึกซ้อม	โดยนักดนตรีแต่ละคน
ก็จะมีวิธีการฝึกซ้อมในรูปแบบต่างๆ	 ซ่ึง
วิธีการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนั่นคือ
การฝึกซ้อมโดยใช้แบบฝึกหัด	 โดยเฉพาะ
การใช้แบบฝึกหัดสำาหรับเฉพาะเครื่อง

ดนตรี	 เช่น	 Etude	 หรือ	 Study	 ต่างๆ	
กีตาร์ เองก็มีบทฝึกอยู่จำานวนมากให้
นกักตีารส์ามารถเลอืกฝึกซอ้มได	้โดยมทีัง้
ฝึกซ้อมเฉพาะเทคนิค	หรือเพื่อ	ทำาความ
เข้าใจกับบทเพลงที่ ผู้ประพันธ์เพลงใช้
เทคนิคเดียวกันกับแบบฝึกหัดดังกล่าว	
แต่นอกเหนือจากนั้นยังมีวิธีการฝึกซ้อม
อีกอย่างท่ีสามารถนำา	 เทคนิคจากใน
บทเพลงหรือกลุ่มของโน้ต	 ในบทเพลง

ตอ่วธิกีารทีผู่ว้จิยัศกึษา	เพือ่เปน็แนวทางใหน้กักตีาร	์หรอืผูท้ีส่นใจทางดา้นกตีารไ์ดศ้กึษา	
และใช้เป็นแนวทางในการฝึกซ้อม	หรือศึกษาบทเพลงสำาหรับกีตาร์ต่อไป

คำาสำาคัญ:	 แบบฝึกหัด,	บันไดเสียง,	คอร์ด,	กีตาร์

Abstract
 The purpose of this research was to study the practice of creating 
an exercise for playing the tone and chords in in Guitar concerto no. 1 op. 99 
Movement 3 Composed by Mario Castelnuovo Tedesco. Composed in 1939 
for Andres segovia, the guitarist from Spain. The composer used a classical 
period style by motive bring to development and mixed with a impressionist 
style in this song have three movements 1) Allegretto 2) Andante Alla 
romanza 3) Ritmico e cavallaeresco.. This research, the researcher selected 
for study Scale and chord technic from Movement 3) Ritmico e cavallaeresco. 
and bring a group of notes to development for create a guitar study. and 
interviewed 2 guitar experts for the study. and found that the practice method 
that the researcher studied is interesting and gave additional opinions in 
the research for the completeness of the methodology that the researcher 
studied. to guide the guitarist or those interested in studying the guitar and 
used as a guide for training or continue studying the songs for the guitar.

Keywords: Study, Scale, Chord, Guitar
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ดังกล่าวนำามาแยกย่อยเพื่อใช้ในการฝึก
ซ้อมหรือทำาเป็นแบบฝึกหัดขนาดเล็กเพื่อ
ใชใ้นการฝกึซอ้มดงัทีก่ลา่วมา	ในงานวจิยันี	้
ผู้วิจัยได้เลือกบทเพลง	 กีตาร์คอนแชร์โต	
หมายเลข	 1	 ลำาดับที่	 99	 กระบวนที่	 3	
ประพันธโ์ดย	มาริโอ	คาสเทลนโูว	เทเดสโก
นำามาศึกษา	 ด้วยเหตุผลที่ว่าบทเพลงนี้
มเีทคนคิการเลน่ของทางนิว้มอืซา้ยทีค่อ่น
ข้างยาก	โดยเฉพาะการเล่นบันไดเสียงใน
ห้องเพลงที่	38-45,	134-142,	174-181,	
212-219,	242-250,	285-293	และคอรด์
ในห้องเพลงที่	192-199,	234-238	และ	
252-268	 ในบทเพลง	 ท่ีผู้วิจัยเห็นว่าน่า
สนใจ	รวมถงึผูว้จิยัเองกท็ำางานทีเ่กีย่วขอ้ง
กับกีตาร์	จึงควรศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 เพือ่ศกึษา	และสรา้งแบบฝกึหดั
จากเทคนิคที่ใช้ในการเล่นบทเพลง	กีตาร์
คอนแชร์โต	 หมายเลย	 1	 กระบวนท่ี	 3	
ประพันธ์โดย	มาริโอ	คาสเทลนูโว	เทเดส
โก	

กรอบความคิด
	 บทความฉบับน้ีศึกษาแนวทาง
การเล่นบันไดเสียง	 และคอร์ด	 และสร้าง
แบบฝกึหดัจากบทเพลง		กตีารค์อนแชรโ์ต	
หมายเลย	 1	กระบวนที่	 3	ประพันธ์โดย	
มาริโอ	คาสเทลนูโว	เทเดสโก	

ขั้นตอนดำาเนินการวิจัย
	 การวิจัยในครั้งนี้ ใช้ระเบียบ
วิธีวิจัยเชิงทดลอง

	 1.		ศึกษาข้อมูลจากการฝึกซ้อม	
และสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกีตาร์

	 2.	การวเิคราะหเ์ทคนคิการเลน่
บันไดเสียง	คอร์ด	และสร้างแบบฝึกหัด

	 3.	สรุปผลและข้อเสนอแนะ

สรุป
 1. ศกึษาขอ้มลูจากการฝกึซอ้ม 
และสมัภาษณผ์ูเ้ชีย่วชาญทางดา้นกตีาร์

	 ผู้ วิ จั ย ไ ด้ เ ลื อ ก สั ม ภ า ษณ์
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกีตาร์	2	ท่าน	ได้แก่

	 	 1.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	
ดร.	 เอกราช	 เจริญนิตย์	 อาจารย์ผู้สอน
กีตาร์คลาสสิก	มหาวิทยาลัยศิลปากร	
	 	 2 . 	 อาจารย์พงษ์พัฒน์	
พงษ์ประดิษฐ์ 	 อาจารย์ผู้ สอนกีตาร์
คลาสสิก	มหาวิทยาลัยศิลปากร

 วิเคราะห์บทเพลง Guitar 
Concerto No.1  Op.99 กระบวนที่ 3. 
Ritmico e cavalleresco

	 บทเพลง	 Guitar	 Concerto	
No.1	Op.99	ประพันธ์ขึ้นในปี	ค.ศ.1939	
ใหก้บัองัเดรส	์เซโกเวยี	นกักตีารช์าวสเปน
ท่ีมีชื่อเสียงโด่งดังในช่วงเวลานั้น	 โดย
ใช้วิธีการประพันธ์เพลงในแบบดั่งเดิม
ของยุคคลาสสิกโดยได้ใช้ทั้งโครงสร้าง
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สังคีตลักษณ์และลักษณะการใช้หน่วย
ทำานองขนาดเล็กนำามาพัฒนา	ผสมผสาน
กับการนำาแนวทางการประพันธ์ในยุคอิม
เพรสชั่นนิส	 ที่มีการใช้บันไดเสียงแบบ
เสียงเต็ม	 และบันไดเสียงเพนตาโทนิก	
เข้ ามาเป็นส่วนประกอบที่สำ าคัญใน
การประพันธ์ เพลง	 โดยมีท้ังหมด	 3	
กระบวน	ประกอบไปด้วย	1.	Allegretto	
2.	Andante	Alla	romanza	3.	Ritmico	

e	 cavallaeresco	 งานวิจัยน้ี	 ผู้วิจัยได้
เลือกศึกษากระบวนที่	 3.	 Ritmico	 e	
cavallaeresco	 จากการวิเคราะสังคีต
ลักษณ์	 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ออกเป็นสังคีต
ลักษณ์สองตอนแบบย้อนกลับบางส่วน	
ดำาเนนิทำานองอยูใ่นกญุแจเสยีง	D	ไมเนอร	์
แต่ละกระบวนย่อยที่ผู้วิจัยจะนำาเสนอ
ในรูปแบบตารางต่อไปน้ี	 มีช่ือเรียกของ
แต่ละกระบวน	ดังนี้

กระ	บวนที่	3.	Ritmico	e	cavallaeresco

Measure Content Tonality

1 - 219 Ritmico e cavallaeresco D minor

220 - 370 Quasi Andante D minor

371 - 399 Lostesso Tempo D minor

	 ในบทเพลง น้ี 	 ผู้ วิ จั ย ได้พบ
แนวทางการฝึกซ้อม	2	แนวทาง	ได้แก่

	 1 . 	 แนวทางเทคนิคในการ
ฝึกซ้อมเล่นบันไดเสียงในบทเพลง

	 2.	 การเล่นทำานองท่ีมีลักษณะ
เป็นคอร์ด		

1. เทคนิคการเล่นบันไดเสียง
ในบทเพลง

	 ผู้วิจัยพบว่าเทคนิคการเล่น
บันไดเสียงในบทเพลงนี้	 แนวทางแรกเริ่ม
ต้นจากโน้ตฉบับที่ผู้วิจัยได้ใช้ในการแสดง	

เป็นโน้ตแบบไม่มีทางนิ้วระบุไว้ตั้งแต่ต้น	
ผู้วิจัยจึงศึกษาทางนิ้วที่เหมาะสมแก่การ
ฝึกซ้อมโดยศึกษาจากอาจารย์ประจำา
เครื่องเอกและผู้เชี่ยวชาญ	 โดยทางนิ้วที่
ผู้วิจัยได้ศึกษาอยู่ในห้องเพลงที่	 38-45,	
134-142,	174-181,	212-219,	242-250	
และ	 285-293	 โดยห้องเพลงดังกล่าวที่
ผู้วิจัยได้กล่าวถึง	 มีลักษณะการดำาเนิน
ของทำานองที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน	 จะ
ต่างกันเพียงตำาแหน่งช่วงเสียงของโน้ต
และรูปแบบของทางนิ้วที่ใช้	



ÇÒÃÊÒÃÇÔ¶Õ·ÃÃÈ¹�ÈÔÅ»ÐáÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ : »‚·Õè 1 ©ºÑº·Õè 2 ¾ÄÉÀÒ¤Á-ÊÔ§ËÒ¤Á 2564
Journal of Art and Culture Perspectives : Vol.1 No.2 May-August 202178

ในบทเพลงน้ี ผูวิจัยไดพบแนวทางการฝกซอม 2 

แนวทาง ไดแก 

1. แนวทางเทคนิคในการฝกซอมเลนบันไดเสียงในบท

เพลง    

2. การเลนทํานองที่มีลักษณะเปนคอรด 

  

1. เทคนิคการเลนบันไดเสียงในบทเพลง 

ผูวิจัยพบวาเทคนิคการเลนบันไดเสียงในบทเพลงน้ี 

แนวทางแรกเริ่มตนจากโนตฉบับที่ผูวิจัยไดใชในการ

แสดง เปนโนตแบบไมมีทางน้ิวระบุไวตั้งแตตน ผูวิจัย

จึงศึกษาทางน้ิวที่เหมาะสมแกการฝกซอมโดยศึกษา

จากอาจารยประจําเครื่องเอกและผูเชี่ยวชาญ โดย

ทางน้ิวที่ผูวิจัยไดศึกษาอยูในหองเพลงที่ 38 – 45, 

134 – 142, 174 – 181, 212 – 219, 242 – 250 

และ 285 – 293 โดยหองเพลงดังกลาวที่ ผูวิจัยได

กลาวถึง มีลักษณะการดําเนินของทํานองที่มีลักษณะ

คลายคลึงกัน จะตางกันเพียงตําแหนงชวงเสียงของ

โนตและรูปแบบของทางน้ิวที่ใช  

 

 

ภาพที่ 1 หองเพลงที่ 38 – 45 

 

ภาพที่ 2 หองเพลงที่ 134 – 142 
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กลาวถึง มีลักษณะการดําเนินของทํานองที่มีลักษณะ

คลายคลึงกัน จะตางกันเพียงตําแหนงชวงเสียงของ

โนตและรูปแบบของทางน้ิวที่ใช  

 

 

ภาพที่ 1 หองเพลงที่ 38 – 45 

 

ภาพที่ 2 หองเพลงที่ 134 – 142 

 

ภาพที่ 3 หองเพลงที่ 174 – 181 

ภาพที่ 2	ห้องเพลงที่	134-142

ในบทเพลงน้ี ผูวิจัยไดพบแนวทางการฝกซอม 2 

แนวทาง ไดแก 

1. แนวทางเทคนิคในการฝกซอมเลนบันไดเสียงในบท

เพลง    

2. การเลนทํานองที่มีลักษณะเปนคอรด 

  

1. เทคนิคการเลนบันไดเสียงในบทเพลง 

ผูวิจัยพบวาเทคนิคการเลนบันไดเสียงในบทเพลงน้ี 

แนวทางแรกเริ่มตนจากโนตฉบับที่ผูวิจัยไดใชในการ

แสดง เปนโนตแบบไมมีทางน้ิวระบุไวตั้งแตตน ผูวิจัย

จึงศึกษาทางน้ิวที่เหมาะสมแกการฝกซอมโดยศึกษา

จากอาจารยประจําเครื่องเอกและผูเชี่ยวชาญ โดย

ทางน้ิวที่ผูวิจัยไดศึกษาอยูในหองเพลงที่ 38 – 45, 

134 – 142, 174 – 181, 212 – 219, 242 – 250 

และ 285 – 293 โดยหองเพลงดังกลาวที่ ผูวิจัยได

กลาวถึง มีลักษณะการดําเนินของทํานองที่มีลักษณะ

คลายคลึงกัน จะตางกันเพียงตําแหนงชวงเสียงของ

โนตและรูปแบบของทางน้ิวที่ใช  

 

 

ภาพที่ 1 หองเพลงที่ 38 – 45 

 

ภาพที่ 2 หองเพลงที่ 134 – 142 

 

ภาพที่ 3 หองเพลงที่ 174 – 181 ภาพที่ 3	ห้องเพลงที่	174-181

ภาพที่ 4 ห้องเพลงที่	212-219

 

ภาพที่ 4 หองเพลงที่ 212 – 219 

 

ภาพที่ 5 หองเพลงที่ 242 – 250 

 

ภาพที่ 6 หองเพลงที่ 285 – 293

จากรูปภาพที่ผูวิจัยไดนําเสนอ คือตําแหนงของหอง

เพลงที่ ใชเทคนิคการเลนบันไดเสียงตอจากแนว

ทํานอง ที่ไมมีการระบุทางน้ิวในโนตตนฉบับ โดย

ตัวอยางถัดไปคือโนตที่ผูวิจัยไดศึกษาจากผูเชี่ยวชาญ

และใสทางน้ิวที่ เหมาะสมแกการเลนรวมถึงการ

เพิ่มเติมเทคนิคการเชื่อมเสียงโนตและปรับลดการ

เลนโนตเสียงส้ันลงในบางจุดเพื่อความสะดวกในการ

เลน ผูวิจัยไดเลือกหองเพลงที่ 38 – 45 เปนตัวอยาง

การใสทางน้ิวที่ เหมาะสมแกการเลนทํานองที่ มี

ลักษณะเปนเทคนิคการเลนบันไดเสียงในบทเพลงน้ี 
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	 จากรูปภาพท่ีผู้วิจัยได้นำาเสนอ	
คือตำาแหน่งของห้องเพลงที่ใช้เทคนิค
การเล่นบันไดเสียงต่อจากแนวทำานอง	 ที่
ไม่มีการระบุทางนิ้วในโน้ตต้นฉบับ	 โดย
ตัวอย่างถัดไปคือโน้ตท่ีผู้วิจัยได้ศึกษา
จากผู้เชี่ยวชาญและใส่ทางน้ิวท่ีเหมาะสม
แก่การเล่นรวมถึงการเพิ่มเติมเทคนิค

การเชื่อมเสียงโน้ตและปรับลดการเล่น
โนต้เสยีงสัน้ลงในบางจดุเพือ่ความสะดวก
ในการเล่น	ผู้วิจัยได้เลือกห้องเพลงที่	38-
45	เป็นตัวอย่างการใส่ทางนิ้วที่เหมาะสม
แกก่ารเลน่ทำานองทีม่ลีกัษณะเปน็เทคนคิ
การเล่นบันไดเสียงในบทเพลงนี้

 

ภาพที่ 4 หองเพลงที่ 212 – 219 

 

ภาพที่ 5 หองเพลงที่ 242 – 250 

 

ภาพที่ 6 หองเพลงที่ 285 – 293

จากรูปภาพที่ผูวิจัยไดนําเสนอ คือตําแหนงของหอง

เพลงที่ ใชเทคนิคการเลนบันไดเสียงตอจากแนว

ทํานอง ที่ไมมีการระบุทางน้ิวในโนตตนฉบับ โดย

ตัวอยางถัดไปคือโนตที่ผูวิจัยไดศึกษาจากผูเชี่ยวชาญ

และใสทางน้ิวที่ เหมาะสมแกการเลนรวมถึงการ

เพิ่มเติมเทคนิคการเชื่อมเสียงโนตและปรับลดการ

เลนโนตเสียงส้ันลงในบางจุดเพื่อความสะดวกในการ

เลน ผูวิจัยไดเลือกหองเพลงที่ 38 – 45 เปนตัวอยาง

การใสทางน้ิวที่ เหมาะสมแกการเลนทํานองที่ มี

ลักษณะเปนเทคนิคการเลนบันไดเสียงในบทเพลงน้ี 

ภาพที่ 6	ห้องเพลงที่	285-293

 

ภาพที่ 4 หองเพลงที่ 212 – 219 

 

ภาพที่ 5 หองเพลงที่ 242 – 250 

 

ภาพที่ 6 หองเพลงที่ 285 – 293

จากรูปภาพที่ผูวิจัยไดนําเสนอ คือตําแหนงของหอง

เพลงที่ ใชเทคนิคการเลนบันไดเสียงตอจากแนว

ทํานอง ที่ไมมีการระบุทางน้ิวในโนตตนฉบับ โดย

ตัวอยางถัดไปคือโนตที่ผูวิจัยไดศึกษาจากผูเชี่ยวชาญ

และใสทางน้ิวที่ เหมาะสมแกการเลนรวมถึงการ

เพิ่มเติมเทคนิคการเชื่อมเสียงโนตและปรับลดการ

เลนโนตเสียงส้ันลงในบางจุดเพื่อความสะดวกในการ

เลน ผูวิจัยไดเลือกหองเพลงที่ 38 – 45 เปนตัวอยาง

การใสทางน้ิวที่ เหมาะสมแกการเลนทํานองที่ มี

ลักษณะเปนเทคนิคการเลนบันไดเสียงในบทเพลงน้ี 

ภาพที่ 5	ห้องเพลงที่	242-250

 

ภาพที่ 7 หองเพลงที่ 38 – 45 แบบมีทางน้ิว 

 

แนวทางที่พบคือการฝกซอมเพื่อใหไดรายละเอียด

สําคัญ ผูวิจัยจึงไดปรึกษาผูเช่ียวชาญและศึกษาจาก

แบบฝกหัดที่เก่ียวของกับเรื่องการฝกซอมบทเพลงที่

มีเทคนิคการเลนบันไดเสียงโดยการสรางแบบฝกหัด

จากเทคนิคที่ใช โดยผูวิจัยไดนํารูปแบบการเลนบันได

เสียงในบทเพลงมาสรางเปนแบบฝกหัดขนาดส้ัน ที่

ไดรับการแนะนําจากผูเชี่ยวชาญโดยมีจุดประสงค

เพื่อฝกซอมการเลนบันไดเ สียงในบทเพลงให มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น มีลักษณะดังตอไปน้ี

 

ภาพที่ 8 แบบฝกหัดเทคนิคการเลนบันไดเสียงที่ผูวิจัยไดรับคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ  

2. เทคนิคเลนทํานองที่มีลักษณะเปน

คอรด 

 ผูวิจัยพบวาเทคนิคการเลนทํานองที่มี

ลักษณะเปนคอรดในบทเพลง เปนอีกสวนหน่ึงที่มี

ความยุงยากในการฝกซอม โดยมีความคลายคลึงกับ

แนวทางแรกคือการหาทางน้ิวที่เหมาะสม การเลือก

บทฝกและสรางแบบฝกหัดสําหรับการฝกซอมแนว

ทํานองมีลักษณะเปนคอรดเพื่อสนับสนุนการฝกซอม

จึงเหมาะสมมากที่สุดจากการปรึกษาผูเชี่ยวชาญ การ

เลนทํานองที่มีลักษณะเปนคอรดที่ผูวิจัยพบวาในบท

เพลงจะอยูในหองเพลงที่ 192 – 199, 234 – 238 

และ  252 – 268 โ ด ย ผู วิ จั ย ไ ด ศึ กษาทา ง น้ิ วที่

เหมาะสมแกการเลนจากผูเชี่ยวชาญและใสทางน้ิวที่

เหมาะสมแกการเลน ผูวิจัยไดเลือกหองเพลงที่ 234 

– 238 เปนตัวอยางการใสทางน้ิวที่เหมาะสมแกการ

เลนทํานองที่มีลักษณะเปนคอรดในบทเพลงน้ี 

ภาพที่ 7 ห้องเพลงที่	38-45	แบบมีทางนิ้ว
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	 แนวทางที่พบคือการฝึกซ้อม
เพื่อให้ได้รายละเอียดสำาคัญ	 ผู้วิจัยจึงได้
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและศึกษาจากแบบ
ฝึกหัดที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องการฝึกซ้อม
บทเพลงทีม่เีทคนคิการเลน่บนัไดเสยีงโดย
การสร้างแบบฝึกหัดจากเทคนิคท่ีใช้	 โดย

ผู้วิจัยได้นำารูปแบบการเล่นบันไดเสียงใน
บทเพลงมาสร้างเป็นแบบฝึกหัดขนาดส้ัน	
ที่ได้รับการแนะนำาจากผู้เช่ียวชาญโดยมี
จดุประสงคเ์พือ่ฝึกซอ้มการเล่นบนัไดเสียง
ในบทเพลงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	 มี
ลักษณะดังต่อไปนี้

 

ภาพที่ 7 หองเพลงที่ 38 – 45 แบบมีทางน้ิว 

 

แนวทางที่พบคือการฝกซอมเพื่อใหไดรายละเอียด

สําคัญ ผูวิจัยจึงไดปรึกษาผูเช่ียวชาญและศึกษาจาก

แบบฝกหัดที่เก่ียวของกับเรื่องการฝกซอมบทเพลงที่

มีเทคนิคการเลนบันไดเสียงโดยการสรางแบบฝกหัด

จากเทคนิคที่ใช โดยผูวิจัยไดนํารูปแบบการเลนบันได

เสียงในบทเพลงมาสรางเปนแบบฝกหัดขนาดส้ัน ที่

ไดรับการแนะนําจากผูเชี่ยวชาญโดยมีจุดประสงค

เพื่อฝกซอมการเลนบันไดเ สียงในบทเพลงให มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น มีลักษณะดังตอไปน้ี

 

ภาพที่ 8 แบบฝกหัดเทคนิคการเลนบันไดเสียงที่ผูวิจัยไดรับคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ  

2. เทคนิคเลนทํานองที่มีลักษณะเปน

คอรด 

 ผูวิจัยพบวาเทคนิคการเลนทํานองที่มี

ลักษณะเปนคอรดในบทเพลง เปนอีกสวนหน่ึงที่มี

ความยุงยากในการฝกซอม โดยมีความคลายคลึงกับ

แนวทางแรกคือการหาทางน้ิวที่เหมาะสม การเลือก

บทฝกและสรางแบบฝกหัดสําหรับการฝกซอมแนว

ทํานองมีลักษณะเปนคอรดเพื่อสนับสนุนการฝกซอม

จึงเหมาะสมมากที่สุดจากการปรึกษาผูเชี่ยวชาญ การ

เลนทํานองที่มีลักษณะเปนคอรดที่ผูวิจัยพบวาในบท

เพลงจะอยูในหองเพลงที่ 192 – 199, 234 – 238 

และ  252 – 268 โ ด ย ผู วิ จั ย ไ ด ศึ กษาทา ง น้ิ วที่

เหมาะสมแกการเลนจากผูเชี่ยวชาญและใสทางน้ิวที่

เหมาะสมแกการเลน ผูวิจัยไดเลือกหองเพลงที่ 234 

– 238 เปนตัวอยางการใสทางน้ิวที่เหมาะสมแกการ

เลนทํานองที่มีลักษณะเปนคอรดในบทเพลงน้ี 

ภาพที่ 8	แบบฝึกหัดเทคนิคการเล่นบันไดเสียงที่ผู้วิจัยได้รับคำาแนะนำาจากผู้เชี่ยวชาญ

 2 .  เทคนิคเล่นทำานองที่มี
ลักษณะเป็นคอร์ด

	 ผู้วิจัยพบว่าเทคนิคการเล่น
ทำานองที่มีลักษณะเป็นคอร์ดในบทเพลง	
เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีความยุ่งยากในการ
ฝกึซอ้ม	โดยมคีวามคลา้ยคลงึกบัแนวทาง
แรกคือการหาทางนิว้ทีเ่หมาะสม	การเลอืก
บทฝกึและสรา้งแบบฝกึหดัสำาหรบัการฝกึ
ซ้อมแนวทำานองมีลักษณะเป็นคอร์ด
เพื่อสนับสนุนการฝึกซ้อมจึงเหมาะสม

มากที่สุดจากการปรึกษาผู้เช่ียวชาญ	
การเล่นทำานองที่มีลักษณะเป็นคอร์ดที่
ผู้วิจัยพบว่าในบทเพลงจะอยู่ในห้องเพลง
ที่	 192-199,	 234-238	 และ	 252-268	
โดยผู้วิจัยได้ศึกษาทางนิ้วที่เหมาะสมแก่
การเล่นจากผู้เชี่ยวชาญและใส่ทางนิ้วที่
เหมาะสมแก่การเล่น	 ผู้วิจัยได้เลือกห้อง
เพลงที่	 234-238	 เป็นตัวอย่างการใส่
ทางนิ้วที่เหมาะสมแก่การเล่นทำานองที่มี
ลักษณะเป็นคอร์ดในบทเพลงนี้
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	 แนวทางท่ีพบคือการฝึกซ้อม
เพื่อให้ได้รายละเอียดสำาคัญ	 ผู้วิจัยจึงได้
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและศึกษาจากแบบ
ฝึกหัดที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องการฝึกซ้อม
บทเพลงที่มีการเล่นทำานองท่ีมีลักษณะ
เป็นคอร์ดโดยการสร้างแบบฝึกหัดจาก
จากบทเพลงและเทคนิคที่ใช้	 โดยผู้วิจัย

ได้นำารูปแบบการเล่นทำานองที่มีลักษณะ
เป็นคอร์ดในบทเพลงมาสร้างเป็นแบบ
ฝึกหัดสั้นขนาดสั้นที่ได้รับการแนะนำา
จากผู้เชี่ยวชาญโดยมีจุดประสงค์เพื่อฝึก
ซอ้มการเลน่ทำานองทีม่ลัีกษณะเปน็คอรด์
ในบทเพลงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	 มี
ลักษณะดังต่อไปนี้

 

ภาพที่ 10 หองเพลงที่ 234 – 238 แบบมีทางน้ิว 

แนวทางที่พบคือการฝกซอมเพื่อใหไดรายละเอียด

สําคัญ ผูวิจัยจึงไดปรึกษาผูเชี่ยวชาญและศึกษาจาก

แบบฝกหัดที่เก่ียวของกับเรื่องการฝกซอมบทเพลงที่

มีการเลนทํานองที่มีลักษณะเปนคอรดโดยการสราง

แบบฝกหัดจากจากบทเพลงและเทคนิคที่ ใช โดย

ผูวิจัยไดนํารูปแบบการเลนทํานองที่มีลักษณะเปน

คอรดในบทเพลงมาสรางเปนแบบฝกหัดส้ันขนาดส้ัน

ที่ไดรับการแนะนําจากผูเชี่ยวชาญโดยมีจุดประสงค

เพื่อฝกซอมการเลนทํานองที่มีลักษณะเปนคอรดใน

บทเพลงให มีประ สิท ธิภาพมากขึ้น  มี ลักษณะ

ดังตอไปน้ี 

 

ภาพที่ 11 การสรางแบบฝกหัดจากทํานองที่มีลักษณะเปนคอรด 

โดยแนวคิดในการทําแบบฝกหัดน้ี ไดแนวคิดจากหอง

เพลงที่ 234 ของบทเพลง โดยเริ่มตนจากการเลน

เพียงโนตพื้นตนในหองที่ 1 ตอมาในหองที่ 2 ไดมีการ

เพิ่มเติมโนตคู 4 และเพิ่มเติมโนตคู 6 เปนลําดับ

สุดทาย สําหรับสาเหตุที่ ผู วิ จัยไดทําแบบฝกหัด

เทคนิคน้ีเพียง 3 หอง ผูวิจัยเห็นวาควรใหแบบฝกน้ี

เปนแนวความคิดตั้งตนในการฝกซอมการเลนทํานอง

ที่มีลักษณะเปนคอรด และผูวิจัยไดใชแนวคิดจาก

แบบฝกหัดดังกลาว ใชเก็บรายละเอียดในการฝกซอม

การเลนทํานองที่มีลักษณะเปนคอรดตลอดทั้งบท

เพลง และเพื่อใหผู เลนที่ ไดศึกษาแบบฝกน้ีไดนํา

แนวความคิดจากแบบฝกหัดดังกลาวนําไปใชใชเก็บ

รายละเอียดในการฝกซอมบทเพลงที่มีโนตลักษณะน้ี

ไดเชนกัน 

อภิปรายผล 

เทคนิคการเลนบันไดเสียงในบทเพลง

กีตารคอนแชรโต หมายเลย 1 ลําดับที่. 99 กระบวน

ที่ 3. Ritmico e cavallaeresco 

การแกแนวทางเทคนิคการเลนบันไดเสียงโดยการ

สรางแบบฝกหัดจากเทคนิคที่ใช โดยผู วิจัยไดนํา

รูปแบบการเลนบันไดเสียงในบทเพลงมาสรางเปน

แบบฝกหัดขนาดส้ันโดยเนนการเลนบันไดเสียงทั้ง

การเลนแบบเสียงส้ันและเสียงยาวเพื่อใหเกิดความ

คลองตัวและเคยชินเม่ือฝกซอมกับบทเพลง และ

ผูวิจัยไดใชทดลองฝกซอมกอนการฝกซอมกับบท

เพลงและพบวาบทฝกดังกลาวไมเพียงแคชวยใหการ

ฝกซอมมีประสิทธิภาพมากขึ้น ยังชวยใหการฝกซอม

ใชเวลาฝกซอมเทคนิคดังกลาวนอยลง เพิ่มการจดจํา

ภาพที่ 10 ห้องเพลงที่	234-238	แบบมีทางนิ้ว

 

ภาพที่ 10 หองเพลงที่ 234 – 238 แบบมีทางน้ิว 

แนวทางที่พบคือการฝกซอมเพื่อใหไดรายละเอียด

สําคัญ ผูวิจัยจึงไดปรึกษาผูเช่ียวชาญและศึกษาจาก

แบบฝกหัดที่เก่ียวของกับเรื่องการฝกซอมบทเพลงที่

มีการเลนทํานองที่มีลักษณะเปนคอรดโดยการสราง

แบบฝกหัดจากจากบทเพลงและเทคนิคที่ ใช โดย

ผูวิจัยไดนํารูปแบบการเลนทํานองที่มีลักษณะเปน

คอรดในบทเพลงมาสรางเปนแบบฝกหัดส้ันขนาดส้ัน

ที่ไดรับการแนะนําจากผูเชี่ยวชาญโดยมีจุดประสงค

เพื่อฝกซอมการเลนทํานองที่มีลักษณะเปนคอรดใน

บทเพลงให มีประ สิท ธิภาพมากขึ้น  มี ลักษณะ

ดังตอไปน้ี 

 

ภาพที่ 11 การสรางแบบฝกหัดจากทํานองที่มีลักษณะเปนคอรด 

โดยแนวคิดในการทําแบบฝกหัดน้ี ไดแนวคิดจากหอง

เพลงที่ 234 ของบทเพลง โดยเริ่มตนจากการเลน

เพียงโนตพื้นตนในหองที่ 1 ตอมาในหองที่ 2 ไดมีการ

เพิ่มเติมโนตคู 4 และเพิ่มเติมโนตคู 6 เปนลําดับ

สุดทาย สําหรับสาเหตุที่ ผู วิ จัยไดทําแบบฝกหัด

เทคนิคน้ีเพียง 3 หอง ผูวิจัยเห็นวาควรใหแบบฝกน้ี

เปนแนวความคิดตั้งตนในการฝกซอมการเลนทํานอง

ที่มีลักษณะเปนคอรด และผูวิจัยไดใชแนวคิดจาก

แบบฝกหัดดังกลาว ใชเก็บรายละเอียดในการฝกซอม

การเลนทํานองที่มีลักษณะเปนคอรดตลอดทั้งบท

เพลง และเพื่อใหผู เลนที่ ไดศึกษาแบบฝกน้ีไดนํา

แนวความคิดจากแบบฝกหัดดังกลาวนําไปใชใชเก็บ

รายละเอียดในการฝกซอมบทเพลงที่มีโนตลักษณะน้ี

ไดเชนกัน 

อภิปรายผล 

เทคนิคการเลนบันไดเสียงในบทเพลง

กีตารคอนแชรโต หมายเลย 1 ลําดับที่. 99 กระบวน

ที่ 3. Ritmico e cavallaeresco 

การแกแนวทางเทคนิคการเลนบันไดเสียงโดยการ

สรางแบบฝกหัดจากเทคนิคที่ใช โดยผู วิจัยไดนํา

รูปแบบการเลนบันไดเสียงในบทเพลงมาสรางเปน

แบบฝกหัดขนาดส้ันโดยเนนการเลนบันไดเสียงทั้ง

การเลนแบบเสียงส้ันและเสียงยาวเพื่อใหเกิดความ

คลองตัวและเคยชินเม่ือฝกซอมกับบทเพลง และ

ผูวิจัยไดใชทดลองฝกซอมกอนการฝกซอมกับบท

เพลงและพบวาบทฝกดังกลาวไมเพียงแคชวยใหการ

ฝกซอมมีประสิทธิภาพมากขึ้น ยังชวยใหการฝกซอม

ใชเวลาฝกซอมเทคนิคดังกลาวนอยลง เพิ่มการจดจํา

ภาพที่ 11 การสร้างแบบฝึกหัดจากทำานองที่มีลักษณะเป็นคอร์ด

	 โดยแนวคดิในการทำาแบบฝกึหดั
นี้	 ได้แนวคิดจากห้องเพลงที่	 234	 ของ
บทเพลง	โดยเริม่ตน้จากการเลน่เพยีงโนต้
พื้นต้นในห้องที่	1	ต่อมาในห้องที่	2	ได้มี
การเพิ่มเติมโน้ตคู่	4	และเพิ่มเติมโน้ตคู่	6	
เป็นลำาดับสุดท้าย	 สำาหรับสาเหตุท่ีผู้วิจัย
ได้ทำาแบบฝึกหัดเทคนิคน้ีเพียง	 3	 ห้อง	
ผู้วิจัยเห็นว่าควรให้แบบฝึกน้ีเป็นแนว
ความคิดตั้งต้นในการฝึกซ้อมการเล่น

ทำานองท่ีมีลักษณะเป็นคอร์ด	 และผู้วิจัย
ได้ใช้แนวคิดจากแบบฝึกหัดดังกล่าว	 ใช้
เก็บรายละเอียดในการฝึกซ้อมการเล่น
ทำานองท่ีมีลักษณะเป็นคอร์ดตลอดทั้ง
บทเพลง	และเพื่อให้ผู้เล่นที่ได้ศึกษาแบบ
ฝกึนีไ้ดน้ำาแนวความคดิจากแบบฝกึหดัดงั
กลา่วนำาไปใชใ้ชเ้กบ็รายละเอยีดในการฝกึ
ซ้อมบทเพลงที่มีโน้ตลักษณะนี้ได้เช่นกัน
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อภิปรายผล
เทคนิคการเล่นบันไดเสียงใน

บทเพลงกีตาร์คอนแชร์โต หมายเลย 1 
ลำาดับที่. 99 กระบวนที่ 3. Ritmico e 
cavallaeresco

	 การแก้แนวทางเทคนิคการ
เล่นบันไดเสียงโดยการสร้างแบบฝึกหัด
จากเทคนิคที่ใช้	 โดยผู้วิจัยได้นำารูปแบบ
การเล่นบันไดเสียงในบทเพลงมาสร้าง
เป็นแบบฝึกหัดขนาดสั้นโดยเน้นการเล่น
บันไดเสียงทั้งการเล่นแบบเสียงสั้นและ
เสียงยาวเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและ
เคยชินเมื่อฝึกซ้อมกับบทเพลง	และผู้วิจัย
ได้ใช้ทดลองฝึกซ้อมก่อนการฝึกซ้อมกับ
บทเพลงและพบวา่บทฝกึดงักลา่วไมเ่พยีง
แค่ช่วยให้การฝึกซ้อมมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น	 ยังช่วยให้การฝึกซ้อมใช้เวลา
ฝึกซ้อมเทคนิคดังกล่าวน้อยลง	 เพิ่มการ
จดจำาและการเล่นแนวทำานองดังกล่าว
มีความต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น

	 จากการสัมภาษณ์อาจารย์
พงษ์พัฒน์	 พงษ์ประดิษฐ์	 มีความเห็น
สอดคลอ้งกบัผูว้จิยัในการสรา้งแบบฝกึหดั
จากเทคนคิทีใ่ชใ้นการเลน่	และมคีวามคดิ
เห็นเพิ่มเติมในการสร้างแบบฝึกหัดโดย
สามารถดัดแปลงทำานองให้สามารถเล่น
ในตำาแหน่งอื่นของกีตาร์ที่นอกเหนือจาก
แนวทำานองจริงของเพลง	 โดยความคิด
เห็นดังกล่าวสอดคล้องกับข้อเสนอแนะ
จากการสัมภาษณ์	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	

ดร.	 เอกราช	 เจริญนิตย์	 โดยมีความคิด
เห็นเพิ่มเติมคือการซ้อมทีละห้องซ้ำากัน
หลายครัง้ในอตัราจงัหวะทีช่า้เพือ่เกบ็ราย
ละเอียดในบทเพลงมากยิ่งขึ้น

 เทคนิคเล่นทำานองที่มีลักษณะ
เป็นคอร์ดในบทเพลงกีตาร์คอนแชร์
โต หมายเลย 1 Op. 99 กระบวนที่ 3. 
Ritmico e cavallaeresco

	 การแก้ไขแนวทางเล่นทำานอง
ท่ีมีลักษณะเป็นคอร์ดโดยการสร้างแบบ
ฝึกหัดจากจากบทเพลงและเทคนิคที่ใช้	
โดยผูว้จิยัไดน้ำารปูแบบการเล่นทำานองทีม่ี
ลกัษณะเปน็คอรด์ในบทเพลงมาสรา้งเปน็
แบบฝึกหัดสั้นขนาดสั้น	โดยมีจุดประสงค์
เพื่อฝึกซ้อมการเล่นทำานองที่มีลักษณะ
เป็นคอร์ดในบทเพลงให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

	 จากการ สัมภาษณ์ 	 ผู้ ช่ วย
ศาสตราจารย์	ดร.	เอกราช	เจริญนิตย์	มี
ความเห็นสอดคล้องกับผู้วิจัยในการสร้าง
แบบฝกึหดัจากเทคนคิทีใ่ชใ้นการเลน่	และ
มีความคิดเห็นเพิ่มเติมคือการซ้อมทีละ
ห้องซ้ำากันหลายครั้งในอัตราจังหวะที่ช้า
เพื่อเพิ่มเติมความใส่ใจในรายละเอียดใน
เทคนคิดงักลา่ว	โดยสอดคล้องกบัขอ้เสนอ
แนะจาก	อาจารยพ์งษพ์ฒัน	์พงษป์ระดษิฐ	์
โดยมีความคิดเห็นเพิ่มเติมคือการแยก
ฝึกซ้อมแบ่งเป็นประโยค	 ทีละประโยค
ให้ทำานองมีความประติดประต่อกัน	 และ
การนดัแนะเรือ่งของอตัราความเรว็ทีจ่ะใช้
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เล่นกับผู้เล่นเปียโนประกอบ	 เพื่อไม่ให้
เกดิความเรง่รบีจนเสยีการควบคมุมากจน
เกินไป
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