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--------------------------------บทคัดย่ อ

การวิจ ัยเรื่ อง “การตี ความและฝึ กซ้อ มในบทเพลง โซนาตาหมายเลข 23 ลําดับที่ 57 ของ เบโทเฟน” มี
วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ตีความเทคนิ คการบรรเลง หาแนวทางการฝึ กซ้อม อี กทั้งเพื่อนําเสนอความไพเราะและ
งดงามผ่านการแสดงคอนเสิ ร์ตโดยมีขอบเขตการศึกษาคือ เป็ นการศึกษาวิเคราะห์บทเพลงในเชิงทฤษฏีดนตรี แบบ
แผน สังคีตลักษณ์ของบทเพลง รวมถึงการวิเคราะห์ตีความเทคนิควิธีการบรรเลงและแนวการฝึ กซ้อมเปี ยโนเท่านั้น
จากผลการศึกษาบทเพลงทั้ง 3 ท่อนของ โซนาตาหมายเลข 23 ลําดับที่ 57 พบว่าบทเพลงมีอารมณ์และสี สัน
ที่หลากหลาย อีกทั้งการบรรเลงช่วงตอนต่าง ๆ นั้นจะมีเทคนิ คการบรรเลงที่ผวู้ ิจยั ใช้ในการบรรเลงแทรกอยู่ในบท
เพลงทั้งหมด 11 เทคนิค คือ การเล่นอาร์เปโจพร้อมกันทั้งสองมือ การเล่นคอร์ดแตกในจังหวะ 3 พยางค์ การสลับนิ้ ว
เล่นโน้ตรัว 3 พยางค์ การถ่ายนํ้าหนักเพื่อเล่นคอร์ด การเคลื่อนไหวที่สัมพันธ์กนั ระหว่างมือทั้งสองข้าง การเล่นข้าม
มือ การใช้ขอ้ มือเล่นแนวเบสแบบอัลแบร์ตี การไล่บนั ไดเสี ยงให้พร้อมกันทั้งสองมือ การเล่นโน้ตสั้น การเล่นโน้ตคู่ 8
สลับกับโน้ตขั้นคู่ และการกระดกข้อมือเล่นโน้ตขั้นคู่ที่สลับกัน 2 คู่ อย่างไรก็ตามนอกจากเทคนิ คแล้ว ยังต้องอาศัย
แนวทางการฝึ กซ้อมบทเพลงที่ดีร่วมด้วย เพื่อทําให้บทเพลงมีความไพเราะมากยิง่ ขึ้น ได้แก่ วิเคราะห์ภาพรวมของบท
เพลง ตีความเทคนิคที่ใช้ในการบรรเลงในแต่ละช่วง ฝึ กซ้อมทีละมือและจําเสี ยงของแต่ละมือให้ได้ ฝึ กซ้อมบทเพลง
ตามช่วงตอนที่ได้วิเคราะห์ไว้ เก็บรายละเอียดในการบรรเลงทั้งหมด ใช้เครื่ องกํากับจังหวะร่ วมด้วยเสมอ และใช้การ
ฝึ กซ้อมด้วยความคิดและความจําโดยไม่ใช้เปี ยโน
คําสําคัญ: เบโทเฟน, การตีความ, เปี ยโน

ABSTRACT

The study of “Beethoven’s piano sonata no.23 op.57: interpretation and practice strategies”, aims to
analyze musical performance techniques, look for practice strategies, and present the aesthetics of music through
the recital. The scope covers the analysis of the composition as traditional music, musical form, musical
performance techniques, and practice strategies.
After studying the three movements of piano sonata no.23 op.57, it shows that the composition contains a
variety of emotional expressions and tone color. In addition, the researcher also suggests 11 performance
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techniques as follows: 1) two-handed arpeggios, 2) triplet broken chords, 3) tremolo techniques, 4) hand weight
shifting while playing chord, 5) two-handed movement control, 6) hand crossing, 7) Alberti bass, 8) scales on both
hands, 9) staccato, 10) back-and-forth switching between an octave and an interval, and 11) wrist raising while
playing two intervals back and forth. However, apart from these, practice strategies also play an essential role in
enhancing the tune. These includes exploring the overview of the composition, interpreting the techniques in each
part, practicing one hand at a time and memorizing the sounds of each hand, practicing according to the analysis,
remembering every detail, practicing with a metronome, and imaginary practicing without the instrument.
Keywords: BEETHOVEN, INTERPRETATION, PIANO
1. บทนํา

โซนาตาหมายเลข 23 ลําดับที่ 57 ในกุญแจเสี ยงเอฟไมเนอร์ (F Minor) หรื ออีกชื่อหนึ่ งว่า อัปปั ซซิ โยนาตา
(Appassionata) ซึ่งในภาษาอิตาเลียนมีความหมายว่า ความหลงใหล ประพันธ์ข้ ึนโดย ลุดวิก ฟาน เบโทเฟน (Ludwig
van Beethoven, 1770-1827) คีตกวีชาวเยอรมัน (German) โดยบทเพลงนี้ ถือเป็ นเพลงที่มีช่ือเสี ยงมากจากโซนาตา
ทั้งหมดที่เขาประพันธ์ข้ ึนในบรรดาหมู่นกั เปี ยโน เนื่องด้วยทํานองที่ไพเราะ ประกอบกับความยากที่ทา้ ทายฝี มือของ
ตัวผูบ้ รรเลง เช่นเดียวกับที่ คินเดอร์แมนได้กล่าวไว้ว่า “โซนาตาบทนี้ ถือเป็ นหนึ่ งในสองโซนาตา ที่จดั ว่ามีชื่อเสี ยง
ที่สุดในช่วงกลางชีวิตของเบโทเฟน (Middle Period) และอีกหมายเลขหนึ่ งคือวัลด์ชไตน์ (Waldstein)” (Kinderman,
2009, p. 109)
เบโทเฟน ถือเป็ นผูน้ าํ ดนตรี รูปแบบใหม่ จากยุคคลาสสิ ก (Classic) มาสู่ ยุคโรแมนติก (Romantic) เขาได้
ประพันธ์โซนาตาสําหรับเปี ยโนที่ใช้เปี ยโนบรรเลงเพียงอย่างเดียวไว้ท้งั หมด 37 บท ซึ่งโซนาตาหมายเลข 23 ลําดับที่
57 ในกุญแจเสี ยงเอฟไมเนอร์ นี้ ประพันธ์ข้ ึนในช่วงปี ค.ศ. 1804-1805 ซึ่ งเป็ นช่วงเวลาเดียวกันกับที่เบโทเฟนเริ่ มมี
ปัญหาทางการได้ยนิ จนนําไปสู่ การสู ญเสี ยการได้ยินในที่สุด อย่างไรก็ตามเขาเริ่ มมีอาการสู ญเสี ยการได้ยินตั้งแต่ปี
ค.ศ.1801 (ไขแสง ศุขะวัฒนะ, 2554, น. 57) และช่วงเวลาเดียวกันนี้ ทาํ ให้เขาเริ่ มมีอาการซึ มเศร้าจากอาการป่ วย เริ่ ม
เก็บตัวปลีกวิเวก ไม่พบปะผูค้ น ประกอบกับช่วงเวลานั้นบ้านเมืองเกิดภาวะสงคราม โซนาตาบทนี้จึงอาจเป็ นบทเพลง
ที่สะท้อนภาวะอารมณ์และความรู้สึกของเขาในช่วงเวลานั้นได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้โซนาตาบทนี้ ยงั มีความโดดเด่น
และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แตกต่างจากบทอื่นที่เขาได้ประพันธ์ไว้ ทั้งทางด้านอารมณ์ สังคีตลักษณ์ อีกทั้งเทคนิ คการ
บรรเลงที่มีความยากกว่าโซนาตาบทอื่นทีผ่ า่ นมา (Gillespie, 1965, p. 186)
อย่างไรก็ตาม การบรรเลงบทเพลงคลาสสิ กของเปี ยโนให้มีประสิ ทธิ ภาพและความไพเราะนั้นจึงต้องอาศัย
องค์ความรู้ห ลายด้าน เช่น การวิเ คราะห์ บทเพลง (Analyze) และความรู้ค วามเข้าใจในสังคีตลัก ษณ์ของบทเพลง
(Form) และอื่นๆ เพื่อให้ผบู้ รรเลงสามารถตีความบทเพลง (Interpretation) ได้ตามความเหมาะสม รวมถึงการเข้าใจถึง
ความต้องการของผูป้ ระพันธ์มีความสําคัญมาก หากจุดนี้ ขาดหายไป อาจทําให้บทเพลง บรรเลงออกมาได้ไม่ดี หาก
บทเพลงมีความเป็ นเอกลักษณ์มากเพียงใด ต้องอาศัยการค้นคว้าและเตรี ยมการมากเท่านั้น (Bacon, 2011, p. 7) นัก
ดนตรี ที่บรรเลงจะต้องผสมผสานองค์ความรู้เหล่านี้เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการบรรเลงที่เหมาะสมกับตัวนักดนตรี เอง สิ่ ง
สําคัญของการบรรเลงบทเพลงให้ดีน้ นั จะเกิดขึ้นในช่วงการเตรี ยมตัวก่อนการบรรเลง การฝึ กซ้อมที่เหมาะสมก็เป็ น
อีกส่ วนที่สาํ คัญ
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โดยอภิชยั เลี่ยมทอง (2555, น.29) ได้สรุ ปหลักการฝึ กซ้อมดนตรี ออกเป็ น 3 หลักการคือ หลักการก่อนทํา
การฝึ กซ้อม ขณะทําการฝึ กซ้อม และหลังการฝึ กซ้อมนอกจากนี้ ยงั มีปัญหาอื่น ๆ ที่พบได้อีก เช่นปั ญหาการจําโน้ต
และระยะเวลาฝึ กซ้อมที่มีน้อย ซึ่ งภาวไล ตันจันทร์ พงศ์ (2555, น. 40) ได้เสนอวิธีคลี่ คลายปั ญหาดังกล่ าว โดย
วิเ คราะห์ บทเพลง และฝึ กซ้อ มทีละส่ ว น อี กประการหนึ่ งคื อ การพยายามฝึ กซ้อ มให้เหมือ นการแสดงจริ งทุกครั้ ง
สําหรับการบรรเลงเปี ยโน นักเปี ยโนที่ดีจะมีทกั ษะและไหวพริ บการควบคุมส่ วนต่างๆของร่ างกาย อาทิ การเลือกใช้
นิ้ วมือ วิธีการกด รู ปแบบการถ่ายเทนํ้าหนักจากมือ ข้อมือ หรื อแขน และเท้าที่ใช้เหยียบเพเดิล (Pedal) เป็ นต้น นัก
เปี ยโนแต่ละคนจะมีลกั ษณะเฉพาะ (Style) การเล่นที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยูก่ บั สรี ระร่ างกายของแต่ละบุคคล ทั้งนี้
ยังมีปัจจัยทางด้านเครื่ องดนตรี ที่พฒั นามาในแต่ละยุคตามลําดับ เห็ นได้ว่าเปี ยโนนั้นถูกพัฒนามาจนมีเสี ยงที่ไพเราะ
ทําเสี ยงดังเบาได้ตามต้องการ อย่างไรก็ตามการนําเรื่ อ งคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพที่แท้จริ งของเปี ยโนมาเป็ นปั จจัย
สําคัญในการสร้ างลีลาการบรรเลงตามแนวทางที่เหมาะสมนั้นเป็ นเรื่ อ งที่ถกเถียงกันไม่จ บสิ้ น นักเปี ยโนรุ่ นใหม่
มองเห็นแนวทางไม่เหมือนกัน และไม่ถือว่าผิดหากลีลาการบรรเลงเปี ยโนของคนอื่นในเพลงเดียวกันนั้นไม่เหมือน
แนวทางของตน แต่กลับมองว่าเป็ นศิลปะของการบรรเลงเปี ยโนอย่างแท้จริ ง (ณัชชา พันธุ์เจริ ญ, 2551, น. 104)
นอกจากนี้ การนําเสนอบทเพลงสู่ ส าธารณะชนนั้นมีความสําคัญยิ่ง เพื่อเป็ นการเผยแพร่ ให้ผคู้ นที่สนใจมี
ความเข้าใจในดนตรี คลาสสิ ก ผูบ้ รรเลงต้องเตรี ยมพร้อมในหลายด้านเนื่องจากเป็ นการรวบรวมองค์ความรู้จากศาสตร์
ต่าง ๆ เช่น การศึกษาบริ บท การวิเคราะห์สังคีตลักษณ์ การทําการวางแผนการฝึ กซ้อมอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ตีความ
เทคนิค และแนวทางในการฝึ กซ้อม เป็ นต้น จากประเด็นที่กล่าวมาข้างต้นจึงเป็ นที่มาของการวิจยั การตีความและ
ฝึ กซ้อม เปี ยโนโซนาตาหมายเลข 23 ลําดับที่ 57 ของเบโทเฟน โดยผูว้ ิจยั หวังว่าการศึกษาบทประพันธ์ดงั กล่าวจะทํา
ให้เกิดแรงบันดาลใจแก่ผทู้ ี่เรี ยนดนตรี หรื อผูท้ ี่สนใจ ให้มีความรู้ ความเข้าใจถึงวิธีการต่าง ๆ ในกระบวนการวิจยั นี้
เพือ่ ประโยชน์ท้งั ส่ วนบุคคลและส่ วนรวมเป็ นแนวทางการศึกษาให้กบั วงการดนตรี ในประเทศไทยได้
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อวิเคราะห์ตีความเทคนิคการบรรเลงที่ใช้ในบทเพลง
2.2 เพื่อวิเคราะห์แนวทางการฝึ กซ้อมของบทเพลง
2.3 เพื่อนําเสนอความไพเราะและงดงามของบทเพลงผ่านการแสดงคอนเสิ ร์ต
3. การดําเนินการวิจัย
การทําวิจยั เรื่ องการฝึ กซ้อมและตีความเพื่อการแสดงในบทเพลงเปี ยโนโซนาตาเบอร์ 23 โอปุส 57 ของลุด
วิก ฟาน เบโทเฟน มีจุ ดมุ่งหมายเพื่อ ให้ผวู้ ิจ ัยได้ศึก ษาและเข้าใจถึ งตัว บทเพลงนี้ และได้ทราบถึงวิธี การฝึ กซ้อ ม
เทคนิคในการบรรเลง รวมถึงการตีความบทเพลงเพื่อให้การแสดงออกมามีประสิ ทธิ ภาพ สําหรับขั้นตอนการศึกษานี้
ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษา โดยเรี มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล และการนําเสนอข้อมูล
3.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่ศึกษา จากแหล่งที่มาต่าง ๆ ดังนี้
3.1.1 ข้อมูลจากหนังสื อ ตํารา บทความ วิทยานิ พนธ์ที่เ กี่ยวข้องกับ เทคนิ คในการบรรเลง การ
ตีความและการฝึ กซ้อมเพื่อการแสดง ได้แก่
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1) บริ บทที่เกี่ยวข้องกับบทเพลง
2) หลักในการฝึ กซ้อมดนตรี ให้เกิดประสิ ทธิภาพ ของ อภิชยั เลี่ยมทอง และภาวไล ตัน
จันทร์พงศ์
3) ลักษณะของดนตรี และบทเพลงเปี ยโนในยุคคลาสสิ ก
4) เทคนิคในการบรรเลงที่เหมาะสม ของภาวไล ตันจันทร์พงศ์
5) งานวิจยั อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.1.2 เว็บไซต์ และสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ อื่น ๆ โดยพิจารณาจากเฉพาะแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ
เช่นมีที่มาจากหน่ วยงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย หรื อ สื บค้นจากฐานข้อมูลโปรเควส (Proquest) โดยสามารถแบ่ง
ข้อมูลออกเป็ นหัวข้อดังนี้
1) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตีความและการฝึ กซ้อมเพื่อการแสดง
2) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบทเพลง เปี ยโนโซนาตาเบอร์ 23 โอปุส 57 ของลุดวิก ฟาน เบ
โทเฟน ทั้งด้านสังคีตลักษณ์ การตีความและการฝึ กซ้อมเพื่อการแสดง
โน้ตเพลงที่ปรากฏในวิจยั ฉบับนี้ มาจากหนังสื อ Complete Piano Sonatas Volume IIของสํานักพิมพ์ Dover
Publications เรี ยบเรี ยงโดย ไฮน์ริค เชงเคอร์ (Heinrich Schenker) ปี ค.ศ. 1975
3.2 ขั้นตอนการทําวิจัย
หลังจากขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษาต่อโดยการนําข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้เบื้องต้น
มาวิเคราะห์เพื่อใช้สาํ หรับการฝึ กซ้อมและตีความบทเพลง แบ่งเป็ นขั้นตอนดังนี้
3.2.1 ศึกษาบริ บทของตัวบทเพลง
3.2.2 ศึกษาสังคีตลักษณ์ในบทเพลงของเบโทเฟนเพิ่มเติม
3.2.3 ศึกษาตัวบทเพลงผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ในรู ปแบบของการบรรเลง โดยศิลปิ นหลายบุคคล
เพื่อเปรี ยบเทียบและเพื่อเป็ นแนวทางในการตีความการบรรเลง
3.2.4 ศึกษาวิเคราะห์บทเพลงโดยนําข้อมูลที่ได้มาใช้ประกอบการพิจารณาตีความ ทั้งนี้ เพื่อให้ได้
วิธีการบรรเลงที่มีความเหมาะสม
3.2.5 พิจารณาแนวทางการฝึ กซ้อมของผูว้ ิจยั เอง เพื่อให้การฝึ กซ้อมได้คุณภาพสู งสุ ดและเป็ น
ประโยชน์ต่อการทําวิจยั
3.3 ขั้นตอนการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ได้นาํ ข้อมูลที่รวบรวมมาวิเคราะห์ โดยให้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยมีวิธีการดังนี้
3.3.1 นําข้อมูลที่รวบรวมมาทั้งหมดมาเรี ยงลําดับออกเป็ นขั้นตอนอย่างเป็ นระบบ
3.3.2 ตรวจสอบข้อ มูล ให้มีค วามถูก ต้อ งตามวัตถุ ประสงค์ และขอบเขตของการทําวิจ ัย ที่ได้
กําหนดไว้
3.3.3 วิเคราะห์ขอ้ มูลจากบทความ วารสารทางวิชาการ รวมไปถึงหนังสื อ และตําราที่เกี่ยวข้องว่ามี
ความถูกต้องหรื อใกล้เคียงกันหรื อไม่
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3.3.4 วิเคราะห์ข ้อมูลตามวัตถุ ประสงค์และขอบเขตที่ตอ้ งการศึกษา โดยเริ่ มจากการวิเ คราะห์
สังคีตลักษณ์ของบทเพลง วิเคราะห์เทคนิคที่ใช้ในการบรรเลง และแนวทางการฝึ กซ้อม
3.3.5 เตรี ยมนําเสนอข้อมูลทั้งในรู ปแบบ
3.4 การนําเสนอข้ อมูล
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการศึกษาเชิงวิเคราะห์และการแสดงเดี่ยวเปี ยโน ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การเผยแพร่ งานออกเป็ น 2
รู ปแบบ คือ
3.4.1 การแสดงคอนเสิ ร์ตในชื่อ Master Piano Recital ทําการแสดงเมื่อวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2558 ที่ห้อง 215 ออดิทอเรี ยม ศาลาดนตรี สุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
3.4.2 การเขียนรายงานวิจยั เสนอถึงวิธีการฝึ กซ้อม การตีความบทเพลง และแนวทางการฝึ กซ้อม
ในแต่ละช่วงของบทเพลง
4. ผลการวิจัย
จากผลการวิเ คราะห์และตีค วามบทเพลง เปี ยโนโซนาตาหมายเลข 23 ลําดับที่ 57 จากบทเพลงความยาว
ทั้งหมด 720 ห้อง แบ่งออกเป็ น 3 ท่อน ผูว้ ิจยั ได้ผลสรุ ปถึงเทคนิ ค และแนวคิดที่ใช้สําหรับการฝึ กซ้อม ได้ท้ งั สิ้ น 11
เทคนิค ได้แก่ การเล่นอาร์เปโจพร้อมกันทั้งสองมือ การเล่นคอร์ ดแตกในจังหวะ 3 พยางค์ การสลับนิ้ วเล่นโน้ตรัว 3
พยางค์ การถ่ายนํ้าหนักเพื่อเล่นคอร์ ด การเคลื่อ นไหวที่สัมพันธ์ก ันระหว่างมือทั้งสองข้าง การเล่นข้ามมือ การใช้
ข้อมือเล่นแนวเบสแบบอัลแบร์ตี การไล่บนั ไดเสี ยงให้พร้อมกันทั้งสองมือ การเล่นโน้ตสั้น การเล่นโน้ตคู่ 8 สลับกับ
โน้ตขั้นคู่ และการกระดกข้อมือเล่นโน้ตขั้นคู่ที่สลับกัน 2 คู่ โดยแต่ละเทคนิคมีรายละเอียดดังนี้
การเล่นอาร์เปโจพร้อมกันทั้งสองมือ ด้านเทคนิค ผูว้ จิ ยั ใช้วิธีถ่ายนํ้าหนัก เพื่อเล่นอาร์ เปโจให้พร้อมกันทั้ง
สองมือ โดยถ่ายนํ้าหนักจากแขน และมือ ลงบนนิ้วในขณะที่น้ิวติดคียเ์ ปี ยโน และฝึ กซ้อมให้ชาํ นาญโดยการซ้อมใน
อัตราจังหวะที่ชา้ เป็ นอันดับแรก ซํ้าหลาย ๆ รอบ โดยในแต่ละรอบนั้นให้สังเกตว่า อาร์ เปโจที่เล่นนี้ มีการพัฒนาขึ้น
ตามที่วางแผนไว้หรื อไม่ หากดีข้ ึนควรจะเพิ่มอัตราจังหวะให้เร็ วขึ้นจนมีความเร็ วเท่าอัตราจังหวะจริ ง
การเล่นคอร์ ดแตกในจังหวะ 3 พยางค์ ด้านเทคนิ ค ผูว้ ิจยั ใช้วิธีหมุนข้อมือ และถ่ายนํ้าหนักลงไปบนโน้ต
จังหวะตก โดยให้โน้ตจังหวะตกนั้นดังกว่าโน้ตตัวอื่น และทําการฝึ กซ้อมโดยสังเกตองศาของข้อมือ ให้หมุนไปใน
ทิศทางที่สัมพันธ์กบั โน้ตในจังหวะตก เริ่ มจากฝึ กซ้อมในอัตราจังหวะที่ชา้ ก่อน โดยบรรเลงเน้นโน้ตจังหวะความเข้ม
เสี ยงดังมาก เพื่อให้กล้ามเนื้อคุน้ ชินกับการบรรเลงในลักษณะนี้ก่อน จากนั้นจึงเร่ งจังหวะขึ้น
การสลับนิ้วเล่นโน้ตรัว 3 พยางค์ ในเรื่ องเทคนิคการบรรเลงนั้น ผูว้ ิจยั เลือกใช้น้ิว 3, 2 และ 1 ในการบรรเลง
โดยให้นิ้วอยู่ติดคียม์ ากที่สุด เสี ยงที่ได้จะมีความเข้มเสี ยงเท่ากัน และไม่กระแทก ทําการฝึ กซ้อมโดย บรรเลงเน้น
จังหวะตกในอัตราจังหวะที่ชา้ และขณะฝึ กซ้อมต้องสังเกตค่าความยาวของโน้ตที่บรรเลง ให้มีความยาวเท่ากัน แล้ว
จึงเร่ งอัตราจังหวะขึ้นให้เร็ วขึ้นตามลําดับ
การถ่ายนํ้าหนักเพื่อเล่นคอร์ด ทางด้านเทคนิ ค ผูว้ ิจยั ใช้การถ่ายนํ้าหนักจากท่อนแขนและมือ ลงไปบนนิ้ ว
โดยที่น้ิวแตะคียเ์ ปี ยโนตลอดเวลา แล้วจึงถ่ายนํ้าหนักลงไปที่นิ้วเพื่อกดคอร์ด กางข้อศอกออกเล็กน้อย เพื่อให้เสี ยงดัง
ออกมาพร้อมกัน และไม่กระแทก ในการฝึ กซ้อม ผูว้ ิจยั ได้เล่นคอร์ดแท่งเมเจอร์และไมเนอร์ ในบันไดเสี ยงต่าง ๆ บน
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รู ปพลิ ก กลับต่ าง ๆ สลับกันไปเป็ นอาร์ เปโจคอร์ ดแท่ง โดยจะบรรเลงโน้ตเหมือ นกันทั้งสองมือ เพื่อสร้างความ
ชํานาญในการเล่นคอร์ดเหล่านี้
การเคลื่อนไหวที่สัมพันธ์กนั ระหว่างมือทั้งสองข้าง ด้านเทคนิค ผูว้ ิจยั ใช้การขยับข้อมือและแขนให้สัมพันธ์
กันไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้รู้สึกถึ งประโยคจากมือทั้งสองข้าง มีการรับส่ งกัน เพื่อให้เสี ยงมีความต่อเนื่ องกัน
และฝึ กซ้อมในจังหวะที่ชา้ มาก สังเกตข้อมือและรู ปแบบการเคลื่อนไหว ให้การหมุนของข้อมือ สัมพันธ์กบั มืออีกข้าง
หนึ่งในลักษณะรับส่ งการเคลื่อนไหว จากนั้นจึงเร่ งจังหวะขึ้น
การเล่นข้ามมือ ในด้านของเทคนิ ค ผูว้ ิจ ัยทําการเล่นข้ามมือโดยการนํานิ้ วไปวางไว้บนคี ยท์ ี่ตอ้ งการจะ
บรรเลงก่อน แล้วจึงกดโน้ตนั้น ๆ เพื่อไม่ให้เกิดเสี ยงกระแทก และยังสามารถควบคุมความเข้มเสี ยงได้ดีกว่าการกด
โน้ตขณะที่น้ิวลอยออกจากคีย ์ ผูว้ ิจยั ฝึ กซ้อมบรรเลงโน้ตกระโดดซํ้าทีละ 2 ตัวซํ้าไปมา โดยเมื่อบรรเลงโน้ตตัวแรก
แล้ว จะรี บนํานิ้วไปวางไว้เหนื อคียเ์ ปี ยโนที่จะเล่น แต่จะไม่กดโน้ตตัวนั้น เสมือนเป็ นการซ้อมการเคลื่อนที่จากจุด
หนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง การซ้อมลักษณะนี้จาํ เป็ นต้องซ้อมด้วยจังหวะช้าก่อน เพื่อให้กล้ามเนื้ อจําตําแหน่ งของตัวโน้ตได้
จากนั้นจึงเริ่ มซ้อมในลักษณะข้างต้นให้จงั หวะเร็ วขึ้นตามลําดับ
การใช้ขอ้ มือเล่นแนวเบสแบบอัลแบร์ตี ผูว้ ิจยั ใช้การหมุนข้อมือในเล่นแนวเบสแบบอัลแบร์ ตี เพื่อให้เสี ยง
และนํ้าหนักเท่ากันทุกตัว โดยที่ให้จุดศูนย์กลางเป็ นโน้ตตัวกลางของคอร์ด นอกจากนี้วิธีการดังกล่าวยังทําให้สามารถ
บรรเลงได้นานและเร็ วขึ้น โดยไม่มีอาการเหนื่อยล้าที่มือ สามารถทําการฝึ กซ้อมในอัตราจังหวะที่ชา้ ก่อน แล้วจึงค่อย
เร่ งจังหวะขึ้น แต่หากเร่ งจังหวะขึ้นแล้วทําให้โน้ตที่บรรเลงออกมา มีอตั ราจังหวะไม่เท่ากัน จึงควรซ้อมในอัตรา
จังหวะที่สามารถควบคุมนิ้วได้ดีก่อน หลังจากนั้นจึงเร่ งจังหวะขึ้นโดยใช้เครื่ องกํากับจังหวะเข้าช่วย
การไล่บนั ไดเสี ยงให้พร้อมกันทั้งสองมือ ด้านเทคนิค ผูว้ ิจยั ไล่บนั ไดเสี ยงโดยให้มือข้างใดข้างหนึ่ งบรรเลง
นําเป็ นหลัก ส่ วนอีกข้างหนึ่งนั้น บรรเลงตาม โดยมือข้างที่นาํ อาจเพิ่มความเข้มเสี ยงขึ้นเล็กน้อย เพื่อให้เสี ยงที่ได้มี
ความพร้อมเพรี ยงกัน ฝึ กซ้อมโดยบรรเลงเน้นโน้ตที่ไล่บนั ไดเสี ยงทุกตัวให้ดงั มาก เพื่อให้น้ิวแข็งแรง หลังจากนั้นจึง
บรรเลงให้เร็ วขึ้นตามลําดับ
การเล่ นโน้ตสั้น ด้านเทคนิ ค ผูว้ ิจยั เล่นโน้ตให้ส้ ันโดยการวางนิ้ วติดคียเ์ ปี ยโนก่อน แล้วจึ งออกแรงเพื่อ
กระตุ กข้อมือและนิ้ วให้เด้งขึ้นจากคียเ์ ปี ยโน จะได้เ สี ยงที่ส้ ันและไม่กระแทก ในการฝึ กซ้อมนั้นควรทําการซ้อ ม
หลาย ๆ รอบจนนิ้วมือนั้นชินกับเทคนิค
การเล่นโน้ตคู่ 8 สลับกับโน้ตขั้นคู่ ภายในระยะช่วงคู่ 8 ด้านเทคนิ คการบรรเลง ผูว้ ิจยั ใช้การยกข้อมือและ
ทิ้งนํ้าหนักลงบนนิ้ว ในขณะที่นิ้วติดอยูก่ บั คียต์ ลอดเวลา และทําการเน้นจังหวะหนักในกลุ่มโน้ตนั้น ๆ เพื่อไม่ให้การ
บรรเลงมีการสะดุด การซ้อมควรทําการซ้อมโดยไม่ยกข้อมือก่อน เพื่อให้ทราบถึงตัวโน้ตที่ตอ้ งทําการบรรเลงก่อน
จากนั้นจึงซ้อมโดยเน้นจังหวะหนักให้ดงั มาก จะช่วยให้ผวู้ ิจยั รู้ สึกจังหวะในบทเพลง และทําการควบคุมจังหวะให้
คงที่ขณะซ้อมโดยใช้เครื่ องกํากับจังหวะเข้าช่วย
การกระดกข้อมือเล่นโน้ตขั้นคู่ที่สลับกัน 2 คู่ ส่ วนของเทคนิ คนั้น ผูว้ ิจยั ใช้การยกและทิ้งนํ้าหนักข้อมือใน
แนวดิ่ง เพื่อเล่นโน้ตขั้นคู่ 2 คู่ ที่มีรูปแบบซํ้าและสลับไปมา ระหว่างโน้ตคู่น้ นั ๆ เพื่อให้บรรเลงได้นาน และทําให้
เสี ยงออกมาพร้อมกันในแต่ละคู่โน้ต ในอัตราจังหวะที่ชา้ ก่อน โดยสังเกตลักษณะและความสู งของข้อมือตลอดเวลา
ขณะฝึ กซ้อม ให้มีการเคลื่อนไหวที่เท่ากันทุกครั้ง เพื่อให้เสี ยงออกมาพร้อมกัน หลังจากนั้นจึงเร่ งจังหวะให้เร็ วขึ้น
และทําการซ้อมซํ้าหลาย ๆ ครั้ง เพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้น สามารถบรรเลงนานขึ้น

วันพฤหัสบดีท ี ่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

หน้า 2503

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๓ ปี การศึกษา ๒๕๖๑

อย่างไรก็ตามนอกจากการฝึ กซ้อมทั้ง 11 เทคนิ คแล้ว เพื่อทําให้บทเพลงมีความไพเราะมากยิ่งขึ้น ยังต้อง
อาศัยแนวทางการฝึ กซ้อ มบทเพลงที่ดีร่วมด้ว ย ได้แก่ วิเคราะห์ ภาพรวมของบทเพลง ตี ความเทคนิ คที่ใช้ในการ
บรรเลงในแต่ละช่วง ฝึ กซ้อมทีละมือและจําเสี ยงของแต่ละมือให้ได้ ฝึ กซ้อมบทเพลงตามช่วงตอนที่ได้วิเคราะห์ไว้
เก็บรายละเอียดในการบรรเลงทั้งหมด ใช้เครื่ องกํากับจังหวะร่ วมด้ว ยเสมอ และใช้การฝึ กซ้อมด้วยความคิดและ
ความจําโดยไม่ใช้เปี ยโน
5. การอภิปรายผล
จากการศึกษาและวิจยั ผูบ้ รรเลงควรทําการศึกษาเรื่ องสังคีตลักษณ์ในบทเพลงเป็ นอันดับแรก เพื่อให้รู้ถึง
ลําดับความสําคัญของโน้ตในแต่ละช่วงตอน จากนั้นจึงตีความวิธีการบรรเลง แล้วนํามาฝึ กซ้อม โดยแบ่งเป็ นบทเพลง
เล็ก ๆ ในแต่ละตอน อาจแบ่งทีละครึ่ งหน้า เพราะจะทําให้ง่ายต่อการฝึ กซ้อมและจํา แล้วจึงซ้อมยํ้าหลาย ๆ รอบใน
อัตราจังหวะที่ชา้ ก่อนแล้วจึงค่อย ๆ เร่ งขึ้น และควรวางแผนการใช้นิ้วตั้งแต่การซ้อมครั้งแรกทันที โดยทดลองใช้น้ิ ว
ขณะที่บรรเลงในอัตราจังหวะจริ ง เพื่อ ให้มนั่ ใจว่านิ้ ว ที่เลื อ กนั้นเหมาะสมกับผูบ้ รรเลง สามารถบรรเลงได้อย่าง
ง่ายดาย และสุ ดท้ายก่อนการแสดงเดี่ยวนั้น ควรฝึ กซ้อมให้เหมือนกับการแสดงจริ ง โดยจําลองสถานการณ์จริ งใน
สถานที่ ๆ จะทําการแสดงจริ ง
ในการฝึ กซ้อมนั้นอาจเกิดปัญหาในบทเพลง โดยปัญหาส่ วนใหญ่น้ นั เกิดจากการเลือกใช้นิ้วที่ไม่เหมาะสม
กับการบรรเลง ผูบ้ รรเลงจึงแก้ไขด้วยการเปลี่ยนนิ้วที่ใช้ในการบรรเลง ให้เหมาะสมกับลักษณะในการบรรเลง ปั ญหา
การบรรเลงที่มือทั้งสองข้างไม่มีความสัมพันธ์กนั จนทําให้เสี ยงนั้นออกมาไม่พร้อมกันทั้งสองมือ สามารถแก้ไขได้
โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้นเข้าช่วย อีกทั้งยังมีการตีความของบทเพลงในช่วงตอนต่างๆ ที่ผวู้ ิจยั เห็ นว่า
ไม่เหมาะสมกับการบรรเลง เช่น การบรรเลงในความเข้มเสี ยงดังทั้งประโยค แก้ไขได้โดยการปรับลดลงให้เหมาะสม
อย่างไรก็ตามผูบ้ รรเลงแต่ละคนจะมีเทคนิคในการฝึ กซ้อม การตีความ รวมถึงวิธีการบรรเลงที่แตกต่างกัน
ซึ่งเกิดจากประสบการณ์จากการเรี ยน ผูแ้ นะนํา อาจารย์ หรื อแม้กระทั้งประสบการณ์จากการบรรเลง ซึ่ งผูบ้ รรเลง
จะต้องหาวิธีที่เหมาะสมกับปัจจัยต่าง ๆ ของผูบ้ รรเลง ทั้งในด้านเวลา สถานที่ การใช้เลือกใช้นิ้วในการบรรเลง และ
ปัจจัยอื่น ๆ รวมไปถึงการตีความบทเพลงในบริ บทอื่นอีก เช่น ช่วงเวลาที่ประพันธ์เพลง อารมณ์ต่าง ๆ ในบทเพลง
ตลอดจนการเลือกโน้ตที่นาํ มาใช้บรรเลง จากนั้นจึงคิดวิเคราะห์ต้ งั เป้ าหมายให้ตนเองอย่างชัดเจน เพื่อที่จะได้วิธีการ
ซ้อมที่มีประสิ ทธิภาพมาก และจะได้วิธีการบรรเลงที่มีประสิ ทธิ ผลมากในท้ายที่สุด โดยผูว้ ิจยั อาจแบ่งบทเพลงเป็ น
ช่วงสั้น ๆ ซึ่งวิธีการซ้อมลักษณะนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาํ ตามคําแนะนําของอาจารย์ภาวไล ตันจันทร์ พงศ์ที่ได้อธิ บายไว้ว่า ควร
นําบทเพลงมาวิเคราะห์ก่อน จากนั้นจึงแบ่งบทเพลงออกเป็ นส่ วนย่อย ๆ ต่อมาจึงฝึ กซ้อมทีละมือ เพื่อจําเสี ยงของแต่
ละมือให้ได้ ฝึ กซ้อมด้วยอัตราจังหวะที่หลากหลาย และอาจจะไม่ใช้เปี ยโนในการซ้อมบ้างเป็ นบางครั้ง โดยในแต่ละ
วันที่ทาํ การฝึ กซ้อม ควรตั้งเป้ าหมายให้แน่ชดั และหาโอกาสซ้อมก่อนการแสดงจริ งในที่สาธารณะ (2555, น.41-46)
ซึ่ งคําแนะนําดังกล่ าวเป็ นไปในทางเดี ยวกันกับที่อภิ ชัย เลี่ ยมทองได้ให้แนวทางการฝึ กซ้อ มไว้ว่า ควรวางแผน
เป้ าหมาย และรู้ตัวเสมอว่ากําลังจะฝึ กซ้อมอะไร นําช่วงที่ยากของบทเพลงออกมาซ้อ มเฉพาะจุด แบ่งปั ญหาที่พบ
ออกเป็ นปัญหาย่อย และแก้ไขทีละปั ญหา ยํ้าการฝึ กซ้อมที่ถูกต้องตั้งแต่แรกโดยไม่ให้เกิดความผิดพลาด ฝึ กซ้อมที่
จังหวะที่เร็ วโดยไม่ละเลยการฝึ กซ้อมด้วยจังหวะช้า ให้ความสําคัญกับคุณภาพเสี ยงระหว่างการฝึ กซ้อม ไม่ละเลยการ
ฝึ กซ้อมช่วงง่ายของบทเพลง ฝึ กซ้อมโดยไม่ใช้เครื่ องดนตรี และฝึ กซ้อมการแสดงดนตรี ก่อนการแสดงจริ ง (2555, น.
29-38)
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นอกจากนี้ผวู้ ิจยั เห็นด้วยว่าควรทําการฝึ กซ้อมยํ้าหลาย ๆ ครั้ง และแต่ละครั้งควรคํานึงถึง เทคนิ คที่ใช้ ความ
เข้มเสี ยง พื้นเสี ยง ตลอดจนการใช้เพเดิล ซึ่งควรคํานึงถึงเหตุผลว่า เหยียบเพเดิลเพื่อต่อเสี ยง สร้างความเข้มเสี ยง หรื อ
สร้างสี สันให้กบั บทเพลง เมื่อซ้อมจนสามารถบรรเลงได้อย่างคล่องแคล่วแล้วจึงฝึ กซ้อมในช่วงถัดไป โดยก่อนการ
แสดงนั้นควรทีจ่ ะเตรี ยมตัวก่อนการแสดง อาจตั้งคําถามก่อนว่า ควรบรรเลงไปในลักษณะใด เช่น สถานที่จริ งที่ใช้ใน
การแสดงนั้น จะเหมาะสมกับความเข้มเสี ยงที่ได้ตีความมาในบทเพลงหรื อไม่ ความเร็ วที่บรรเลงมีระยะเวลาที่นาน
เกินไปหรื อไม่ ตลอดจนเพเดิลที่ใช้ มีความเหมาะสมกับห้องที่แสดงหรื อไม่ เป็ นต้น หากเห็นว่าไม่เหมาะสมควรปรับ
และนําเทคนิคข้างต้นนั้นไปประยุกต์ใช้ในการแสดง
ทั้งนี้จากการวิจยั และศึกษาในหัวข้อ การตีความและฝึ กซ้อมบทเพลงเปี ยโนโซนาตาหมายเลข 23 ลําดับที่ 57
ของเบโทเฟน ทําให้ผวู้ ิจยั สามารถนําผลสรุ ป ไปบรรเลงในการแสดงเดี่ยวเปี ยโน ในวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ณ ห้อง 215 ออดิทอเรี ยม วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้อย่างดีเยี่ยม และมีผสู้ นใจ เข้าร่ วมชมการแสดงเป็ น
จํานวนมาก
6. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาวิจยั ในหัวข้อเรื่ องการตีความและวิเคราะห์บทเพลง เปี ยโนโซนาตาหมายเลข 23 ลําดับที่ 57
ของเบโทเฟน สามารถใช้เป็ นข้อมูลในการฝึ กซ้อม และการแสดงดนตรี โดยเป็ นข้อมูลในการฝึ กซ้อมบทประพันธ์อื่น
ที่มีเ ทคนิ คคล้ายกับ 11 เทคนิ ค ที่ปรากฏในบทเพลงนี้ ทั้งในด้านการเลือ กนิ้ วที่ใช้ในการบรรเลง การใช้ขอ้ มือใน
อิริยาบถต่าง ๆ ฯลฯ สําหรับการแสดงดนตรี ผูส้ นใจสามารถนําการตีความของบทเพลงนี้ ไปประยุกต์ใช้ในรู ปแบบ
ต่าง ๆ เพื่อทําการแสดงดนตรี ในครั้งต่อไป ทั้งนี้ การตีความอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามกระบวนการวิเคราะห์และ
การตีความของแต่ละบุคคล
นอกจากนี้เนื่องจากบทเพลง เปี ยโนโซนาตาหมายเลข 23 ลําดับที่ 57 ของเบโทเฟน เป็ นบทเพลงที่อยู่ในยุค
คลาสสิ ก ตอนปลาย การศึ ก ษาและการตี ค วามเทคนิ ค ดัง กล่ า วอาจเป็ นประโยชน์ ต่ อ การศึ ก ษาทฤษฏี ด นตรี
ประวัติศาสตร์ดนตรี ตลอดจนการประพันธ์เพลงกับผูท้ ่ตี อ้ งการศึกษาบทเพลงในยุคเดียวกัน
อย่างไรก็ตามเพื่อให้ได้ขอ้ มูลทีร่ อบด้านมากยิง่ ขึ้น รวมถึงเทคนิคและแนวทางการฝึ กซ้อมที่แตกต่างออกไป
ผูส้ นใจหรื อผูแ้ สดงอาจทําการศึกษาบริ บท และ/หรื อ เทคนิ คอื่น ๆ เพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทํา
ความเข้าใจบทเพลงให้ลึกซึ้งมากยิง่ ขึ้น
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