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บทคัดยํอภาษาอังกฤ

{

Becoming mastery in piano playing requires many significant skills; playing
techniques, effective note reading, structural analysis, understanding in music,
interpretation, and music memorization. Effective note reading skill is very important
since it makes a pianist understand the whole concept of the music he/she is
studying. Eventually, it lays reliable foundation for a successful performance. The
author believes that note reading can be guided by using suitable approaches. With
the right approach, a pianist will be able to change the way he visualizes music and
focuses on the “right” notes. In this article, the author proposes 7 substantial
approaches including looking for a melodic sequence, a scalewise passage, and
interval. Twenty-five exercises are composed with controlled elements to enhance
the note reading skill. Applications of the ideas on standard repertoire are also
demonstrated with relevant musical excerpts.
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บทที่ 1
บทนา

1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การเป็นนักดนตรีที่มีความสามารถนั้นขึ้นอยูํกับองค์ประกอบที่สาคัญหลายประการ แนํนอน
วําองค์ประกอบที่สาคัญที่สุด คือ เทคนิคการบรรเลงเครื่องดนตรี นักดนตรีสํวนใหญํเน๎นการฝึกซ๎อม
อยํางหนักวันละหลายชั่วโมงเพื่อให๎บรรเลงเพลงได๎อยํางคลํ องแคลํว เน๎นการฝึกการไลํบันไดเสียง
อาร์เปโจ (arpeggio) รวมทั้งเทคนิคเฉพาะของเครื่องดนตรีแตํละเครื่องที่แตกตํางกันออกไป อยํางไร
ก็ตาม ยังมีองค์ประกอบอีกมากมายที่เกิดขึ้นในขั้นตอนตําง ๆ ตั้งแตํเริ่มหัดอํานโน๎ต การทาความ
เข๎าใจบทเพลงในเรื่องของทานอง จังหวะ เสียงประสานและโครงสร๎าง การจาโน๎ต ไปจนถึงขั้นตอน
สุดท๎ายคือการออกแสดงคอนเสิร์ต ซึ่ง กระบวนการที่ละเอียดอํอนทั้งหลายนี้ถ๎าสามารถฝึกฝนตาม
ขั้นตอนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพแล๎วจะทาให๎นักดนตรี คนนั้นมีเทคนิคการบรรเลงขั้นสูง มี
ความเข๎าใจเพลง สามารถวิเคราะห์โครงสร๎างเสียงประสาน และตีความบทเพลงในเชิงศิลปะและ
สุนทรียศาสตร์ได๎อยํางถูกต๎อง เมื่อออกแสดงคอนเสิร์ตก็จะสามารถบรรเลงเพลงได๎อยํางไพเราะ
เพราะพริ้งและถํายทอดอารมณ์เพลงได๎อยํางมีสุนทรียรส
อาจกลําวได๎วํา นักดนตรีต๎องมีความ “เข้าใจ” อยํางถํองแท๎ในบทเพลงที่กาลังบรรเลง การ
ทาความเข๎าใจบทเพลงที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือการทาความเข๎าใจตั้งแตํแรกเริ่มหัดเพลง ซึ่งการทา
ความรู๎จักบทเพลงขั้นแรกที่สุดก็คือการอํานโน๎ต (note reading) นั่นเอง การอํานโน๎ตมีทั้งการอําน
ตามสัญลักษณ์ที่ปรากฏ เชํน คําของตัวโน๎ต คําของตัวหยุด กุญ แจเสียง เครื่องหมายชาร์ป -แฟล็ต
และการวิเคราะห์สิ่งอื่นที่อาจไมํได๎บันทึกไว๎ในโน๎ตเพลง เชํน โครงสร๎างเสียงประสานและอารมณ์
ความรู๎สึก
ทักษะการอํานโน๎ตเป็นทักษะที่สาคัญมากทักษะหนึ่งที่นักดนตรีทุกคนต๎องฝึกฝนไปพร๎อมกับ
เทคนิคการบรรเลงเครื่องดนตรี ประโยชน์ของการอํานโน๎ตได๎เร็วนั้นมีมากมาย โดยเฉพาะในเรื่องของ
การบริหารเวลาการฝึกซ๎อม นักดนตรีที่มีทักษะดีในการอํานโน๎ตจะใช๎เวลาน๎อยกวําในการหัดเพลง
ใหมํ ๆ ไมํวําจะเป็นเพลงเดี่ยว เพลงบรรเลงประกอบเครื่องดนตรีอื่น ไปจนถึงเพลงที่บรรเลงรํวมกับ
วงดุริยางค์
นักเปียโนก็เชํนกัน นักเปียโนที่มีทักษะการอํานโน๎ตที่ดีซึ่งเกิดจากการฝึกฝนอยํางสม่าเสมอ
และอยํางมีระบบ จะได๎เปรียบทั้งในเรื่องของการอํานโน๎ตทันควัน (sight reading) และการฝึกซ๎อม
เพลงตามปกติ การอํานโน๎ตทันควันหรือการบรรเลงเพลงที่ไมํได๎เตรียมมากํอนหมายถึงการบรรเลง
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เพลงที่ไมํเคยเห็นมากํอนให๎สมบูรณ์มากที่สุดเทําที่จะทาได๎ จัง หวะและประโยคเพลงต๎องตํอเนื่อง
ไหลลื่น มีความดังเบา มีลักษณะเสียงและมีลีลาของเพลงที่ถูกต๎องตามผู๎แตํงระบุ สํวนการฝึกซ๎อม
บทเพลงตามปกติ หมายถึงการหัด บทเพลงที่ได๎รับมอบหมาย เชํน เพลงที่ใช๎เรียนหรือสอบ รวมทั้ง
เพลงที่บรรเลงประกอบนักร๎องหรือเครื่องดนตรีเดี่ยวชนิดอื่น
การอํานโน๎ตที่ไมํใชํแคํการระบุชื่อโน๎ต (note spelling) วําเป็นโน๎ต C, D, E, F, G, A หรือ B
แตํสามารถเข๎าใจโครงสร๎างของกลุํมโน๎ต ประโยคเพลง ลั กษณะจังหวะ รวมไปถึงการเลือกใช๎นิ้วที่
ถูกต๎องยํอมทาให๎เกิดความเข๎าใจอยํางถํองแท๎ในบทเพลงที่กาลังศึกษา
แตํเดิมนักเปียโนฝึกอํานโน๎ตจากการบรรเลงเพลงจานวนมาก เพื่อให๎เกิดทักษะจากการทาซ้า
เพลงที่นามาฝึกนั้นสํวนมากเป็นเพลงมาตรฐาน (standard repertoire) หรือแบบฝึก (exercise) ที่
แตํงขึ้นโดยเฉพาะ ตํอมาเมื่อมีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการฝึกอํานโน๎ตมากขึ้นพบวํามีวิธีอื่นที่ทาให๎
อํานโน๎ตได๎เร็วขึ้นนอกจากการทาซ้า นั่นคือการฝึกอยํางมีระบบ หมายถึงการสังเกตโน๎ตเพลงกํอน
ลงมือบรรเลง เชํน สังเกตโครงสร๎างของเพลงในเชิงทฤษฎี ไมํวําจะเป็นทานองหรือเสียงประสาน
รวมทั้งสังเกตความสัมพันธ์ของตัวโน๎ตในเพลงซึ่งจะทาให๎อํานโน๎ตได๎เร็วขึ้น นอกจากนั้น ความเข๎าใจ
โครงสร๎างของบทเพลงจะทาให๎ขั้นตอนในการฝึกฝนเพื่อออกแสดงสูํสาธารณชน โดยเฉพาะการฝึกจา
โน๎ตเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเมื่อหัดเพลงบทหนึ่งจบก็ยังสามารถนาหลักการในการฝึก
นี้ไ ปประยุก ต์ ในการอํ า นโน๎ต เพลงบทอื่ นที่ มี ลัก ษณะคล๎ ายกัน ได๎ ทาให๎ ชํว ยยํน ระยะเวลาในการ
หัดเพลงดังที่กลําวมาแล๎ว และที่สาคัญยังเป็นแรงจูงใจให๎เกิดความกระตือรือร๎นในการหัดบทเพลงที่
หลากหลายมากขึ้นด๎วย
กระบวนการที่ มี ระบบตั้งแตํก ารเริ่ม ฝึกอํ านโน๎ ตไปจนถึง การฝึกซ๎ อมกํอนออกแสดงเป็ น
กระบวนการสาคัญในการสร๎างนักเปียโนและศิลปินที่มีคุณภาพ เมื่อเริ่มต๎นด๎วยกระบวนการที่ถูกต๎อง
ซึ่งเกิดจากความเข๎าใจในบทเพลงในทุกมิติ ก็จะทาให๎ผลลัพธ์คือการฝึกซ๎อมและการแสดงคอนเสิร์ต
เป็นไปอยํางประสบความสาเร็จ สามารถถํายทอดบทเพลงสูํผู๎ฟังได๎อยํางสมบูรณ์ เป็นศิลปินต๎นแบบ
และกํอให๎เกิดพัฒนาการในวงกว๎างตํอไป
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ มี 3 ข๎อ ได๎แกํ
1.2.1 พัฒนาศักยภาพของนักเปียโนในกระบวนการฝึกหัดบทเพลงและการฝึกซ๎อมเพื่อ
การแสดงที่มีคุณภาพ
1.2.2 สร๎างแบบฝึกสาหรับเปียโนที่เหมาะสมในการฝึกหัดบทเพลงด๎วยความเข๎าใจ
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1.2.3 คัดเลือกบทเพลงมาตรฐานสาหรับเปียโนจานวนหนึ่งเพื่อแสดงการประยุกต์ใช๎ตาม
แนวคิดของผู๎วิจัยในเรื่องของการฝึกหัดบทเพลงและการฝึกซ๎อมเพื่อการแสดงที่มีคุณภาพ
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตของงานวิจัยนี้ มี 2 ข๎อ ได๎แกํ
1.3.1 แบบฝึกสาหรับเปียโน 25 บท ที่มีองค์ประกอบเหมาะสมในการฝึก หัดบทเพลงด๎วย
ความเข๎าใจ
1.3.2 การวิเคราะห์บทเพลงมาตรฐานสาหรับเปียโนโดยใช๎แนวคิดของผู๎วิจัยเพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการฝึกหัดบทเพลงและการฝึกซ๎อมเพื่อการแสดงที่มีคุณภาพ
1.4 วิธีการดาเนินการวิจัย
วิธีการดาเนินการวิจัย มี 5 ข๎อ ได๎แกํ
1.4.1 ศึกษาข๎อมูลเกี่ยวกับองค์ความรู๎ทางดนตรีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง
1.4.2 วางกรอบแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพการบรรเลงเปียโนในเรื่องของกระบวนการ
ฝึกหัดบทเพลงและการฝึกซ๎อมเพื่อการแสดงที่มีคุณภาพ
1.4.3 นาแนวคิดไปประยุกต์ใช๎จริงในบทเพลงมาตรฐานสาหรับเปียโน
1.4.4 สร๎างแบบฝึกสาหรับฝึกหัดที่มีองค์ประกอบสอดคล๎องกับแนวคิดดังกลําว
1.4.5 จัดทารูปเลํมและวิธีการนาเสนอที่เหมาะสม
1.5 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย
ประโยชน์ที่จะได๎รับจากการวิจัย มี 3 ข๎อ ได๎แกํ
1.5.1 ได๎แนวคิดในการพัฒนาศักยภาพการบรรเลงเปียโน
1.5.2 ได๎แบบฝึกเพื่อเพิ่มศักยภาพในการฝึกหัดและการฝึกซ๎อมเปียโน
1.5.3 ได๎แบบฝึกที่มีคุณภาพสาหรับนักเปียโนระดับนักเรียน

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดที่มีมาในอดีต และวรรณกรรมที่เกี่ยวข๎องทั้งในรูปสิ่งพิมพ์และสื่อ
จากเทคโนโลยีในเชิงลึกทาให๎เราทราบถึงองค์ความรู๎ที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาศักยภาพในการบรรเลง
เปียโน ทั้งในเรื่องของการฝึกอํานโน๎ต การฝึกซ๎อมและความรู๎ อื่น ๆ ในบริบทที่เกี่ยวข๎อง ซึ่งเป็นสํวน
ส าคั ญ สํ ว นหนึ่ ง ในการก าหนดทิ ศ ทางของงานวิ จั ย นี้ และกํ อ ให๎ เ กิ ด การตํ อ ยอดทางความรู๎ ที่ มี
ประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพของนักเปียโน
2.1 ทฤษฎีและแนวคิดสาคัญเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพในการบรรเลงเปียโน
การพัฒนาศักยภาพในการบรรเลงเปียโนเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งและต๎องใช๎องค์ความรู๎หลายด๎านมา
ประกอบกัน ตั้งแตํการเริ่มหัดอํานโน๎ต การศึกษาโครงสร๎างของบทเพลง การฝึกซ๎อม การตีความ
การจาโน๎ตและการเตรียมตัวเพื่อแสดงคอนเสิร์ต รายละเอียดในเรื่องเหลํานี้ขึ้นอยูํกับความสามารถ
และประสบการณ์ข องนัก เปีย โนแตํละคน รวมถึ ง ลัก ษณะนิสัยและสติปัญ ญา อยํา งไรก็ตาม ถ๎ า
นักเปียโนเริ่มต๎นฝึกฝนด๎วยกระบวนการที่ถูกต๎องและมีขั้นตอนที่ผํานการวางแผนมาแล๎วอยํางดี ก็
จะสามารถเข๎าใจความคิด รวบยอดของบทเพลงได๎ตั้ง แตํต๎ น ทาให๎เกิ ดผลดี หลายประการตามม า
รวมทั้งการตีความและการจาโน๎ต
ความรู๎ เ กี่ ย วกั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพในการบรรเลงเปี ย โนเป็ น เรื่ อ งที่ มี ผู๎ เ ชี่ ย วชาญและ
นักวิชาการพูดถึงเป็นจานวนมาก สํวนมากเน๎นในเรื่องของเทคนิคการบรรเลง มักอยูํในรูปของหนังสือ
หรือโน๎ตเพลงเฉพาะด๎านที่มีการอธิบายและการยกตัวอยําง เชํน หนัง สือเกี่ยวกับเทคนิค แบบฝึก
เกี่ย วกั บเทคนิ ค หนัง สือ เกี่ย วกั บการอํ านโน๎ต ทัน ควัน และแบบฝึก เกี่ย วกั บการอํ านโน๎ต ทัน ควั น
ตัวอยํางหนังสือที่ผู๎เขียนเป็นนักเปียโนระดับโลกและเขียนเกี่ยวกับเทคนิคการบรรเลงเปียโนไว๎อยําง
ละเอียดมีอยูํหลายเลํม เลํมที่มีเนื้อหาที่สามารถนาไปใช๎ได๎ดีและครอบคลุมรายละเอียดทุกด๎านมีอยูํ
2 เลํม คือ ศิลปะการบรรเลงเปียโน (The Art of Piano Playing) โดยไฮน์ริค นอยเฮาส์ (Heinrich
Neuhaus, ค.ศ.1888-1964) และ หลั ก พื้ น ฐานในการบรรเลงเปี ย โน ( Basic Principles in
Pianoforte Playing) เขียนโดยโจเซฟ เลวีน (Josef Lhevinne, ค.ศ.1874-1944) หนังสือ 2 เลํมนี้
กลําวถึงเทคนิคการบรรเลงเปียโน การผลิตเสียงที่มีคุณภาพ การวางมือในลักษณะตําง ๆ บนคีย์บอร์ด
การฝึกจาโน๎ต ไปจนถึงกระบวนการเตรียมตัวเพื่อแสดงคอนเสิร์ต
หนังสือที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาศักยภาพในการบรรเลงเปี ยโนในด๎านอื่นมีอีกจานวนมาก
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สามารถแบํงออกได๎เป็น 3 ประเภท คือ หนังสือที่เกี่ยวกับวรรณกรรมเพลงเปียโน (piano literature)
หนังสือที่เกี่ยวกับแนวปฏิบัติสังคีต (performance practice) และหนังสือที่เกี่ยวกับสังคีตลักษณ์และ
การวิเคราะห์ (form and analysis) มีประโยชน์ในเรื่องของความเข๎าใจและการตีความบทเพลง ซึ่ง
เป็นปัจจัยเสริมให๎นักเปียโนสามารถบรรเลงเพลงได๎อยํางสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
2.2 ทฤษฎีและแนวคิดสาคัญเกี่ยวกับการฝึกอ่านโน้ต
แนวคิดเกี่ยวกับการฝึ กอํานโน๎ตนั้นมีมาเป็น เวลานานแล๎ว ทักษะการอํานโน๎ตเป็นทักษะ
สาคัญที่ต๎องพัฒนาควบคูํไปกับเทคนิคการบรรเลงเครื่องดนตรี การอํานโน๎ตต๎องอาศัยการฝึกฝน ยิ่ง
ฝึกมากก็มีประสบการณ์มาก นักเปียโนที่อํานโน๎ตคลํองจะสามารถหัดเพลงได๎อยํางรวดเร็ว โดยเฉพาะ
ถ๎า ต๎ อ งบรรเลงกั บ วงเชมเบอร์ วงออร์ เ คสตรา หรื อ บรรเลงประกอบเครื่ องดนตรีอื่ น รวมไปถึ ง
ความสามารถในบรรเลงเพลงให๎นักเรียนดูขณะทาการสอนอีกด๎วย
แตํ เดิ มการฝึก อํา นโน๎ ตมั กฝึ กจากบทเพลงมาตรฐานที่ นัก เปี ยโนก าลั ง เรี ยนอยูํ เชํน เมื่ อ
นักเรียนได๎รับมอบหมายให๎หัดเพลงใด นักเรียนก็นาโน๎ตเพลงดังกลําวมาเตรียมฝึก กระบวนการอําน
โน๎ตจะเกิดในชํวงแรก ๆ ที่นักเรียนศึกษาโน๎ตเพลง เมื่อเข๎าใจแล๎วก็จะเข๎าสูํกระบวนการฝึกเทคนิคและ
ขัดเกลาบทเพลงให๎สมบูรณ์ตํอไป นอกจากนั้น ทักษะการอํานโน๎ตยังสามารถฝึกได๎จากการเลือกฝึก
เพลงที่มีระดับงํายกวําที่กาลังเรียนอยูํ การเลือกเพลงในระดับที่งํายกวํานี้มีข๎อดี คือ นักเรียนสามารถ
อํานโน๎ตโดยไมํต๎องพะวงกับเทคนิคการบรรเลงหรือเนื้อหาที่ซับซ๎อนจนเกินไป
2.3 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอ่านโน้ต
วัตถุดิบที่สามารถนามาใช๎ในการฝึกอํานโน๎ตนั้นมีอยูํหลากหลาย สามารถแบํง ออกเป็น 3
ประเภท ดังนี้
2.3.1 วรรณกรรมเพลงเปียโนมาตรฐาน
วรรณกรรมเพลงเปียโนมีอยูํเป็นจานวนมาก มีความซับซ๎อนและมีเนื้อหาหลากหลาย
ถ๎าสามารถเลือกบทที่เหมาะสมมาฝึกอํานโน๎ตแล๎วก็จะได๎ประโยชน์มากมาย เพลงที่เหมาะในการนามา
ฝึกอํานโน๎ตไมํควรเป็นเพลงที่ยากเกินไป อาจเป็นเพลงที่แตํง ขึ้นสาหรับ เด็กก็ไ ด๎ ตัวอยํางที่ยกมา
ด๎านลํางนี้เป็นสํวนหนึ่งของเพลงที่เหมาะสมในการฝึกอํานโน๎ต
2.3.1.1 Piano Music for Children
Piano Music for Children แตํ ง โดยซู ลิ ม า สตราวิ น สกี (Soulima
Stravinsky, ค.ศ.1910-94) นัก แตํ ง เพลงชาวสวิส -อเมริกั น ลู กชายของอี กอร์ สตราวิน สกี (Igor
Stravinsky, ค.ศ.1882-1971)
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เพลงชุดนี้เป็นเพลงสาหรับเด็ก ทานองไมํยาก เสียงประสานไมํซับซ๎อน
จุดเดํนอยูํที่ลูกเลํนระหวํางมือขวาและมือซ๎ายซึ่งมีการล๎อกัน

ภาพที่ 1

Piano Music for Children เพลงที่ 17 (Follow the Leader) ของสตราวินสกี

2.3.1.2 Mikrokosmos
Mikrokosmos แตํงโดยเบลา บาร์ต็อก (Béla Bartók, ค.ศ.1881-1945)
นักแตํงเพลงชาวฮังการีที่นิยมใช๎โมด (mode) และทานองเพลงพื้นบ๎านในการแตํง เพลง บาร์ต็อก
แตํงเพลงชุดนี้ขึ้นระหวําง ค.ศ.1926-39 สาหรับลูกชายชื่อปีเตอร์ มีทั้งหมด 153 เพลง แบํงออกเป็น
6 เลํม เลํมที่ 1-4 มีเนื้อหาเหมาะสมในการฝึกอํานโน๎ต เพราะมีองค์ประกอบทางดนตรีที่หลากหลาย
ไมํวําจะเป็นอัตราจังหวะ ทานองอิงโมด การเปลี่ยนอัตราจังหวะและกุญแจเสียง การแตํงประโยคที่มี
ความยาวไมํเทํากัน เกิดความไมํสมดุลระหวํางประโยคถามและตอบ การใช๎การพลิกกลับของโน๎ตมา
แตํงประโยค รวมทั้งเสียงประสานที่มีเสียงกระด๎างและรํวมสมัย ถือเป็นข๎อดีที่เด็กจะได๎เรียนรู๎สาเนียง
เหลํานี้ไปด๎วย
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ภาพที่ 2

Mikrokosmos เลํมที่ 2 เพลงที่ 45 (Meditation) ของบาร์ต็อก

2.3.1.3 เพลงที่แตํงโดยดมิทรี คาบาเลฟสกี (Dmitri Kabalevsky, ค.ศ.1904-87)
คาบาเลฟสกีเป็นนักแตํงเพลงชาวรัสเซียที่มีสํวนสาคัญในการวางระบบ
การศึกษาดนตรีในประเทศรัสเซีย แตํงเพลงสาหรับเด็กไว๎เป็นจานวนมาก เพลงสํวนใหญํสามารถ
นามาใช๎ฝึกอํานโน๎ตได๎ เชํน 15 Children's Pieces, Op.27, Book I; 10 Children's Pieces, Op.27,
Book II; 24 Preludes, Op.38 และ 24 Little Pieces, Op.39
ลักษณะเดํนของเพลงของคาบาเลฟสกี คือ มีทานองไพเราะสนุกสนาน
ลักษณะจังหวะไมํซับซ๎อน เสียงประสานมีการใช๎เสียงกระด๎างพอสมควรแตํไมํเรียกวําเป็นเพลงแบบ
ไร๎กุญแจเสียงหรือระบบเอโทนัล (atonal music) เพราะมีกุญแจเสียงที่ชัดเจนโดยเฉพาะในตอนจบ
นอกจากนั้น ยังมีการใช๎โมดเมเจอร์และไมเนอร์สลับกันดัง ที่เห็นใน Clowns ซึ่ง ทาให๎เกิดสีสันของ
เสียงที่จัดจ๎านและแตกตํางกันมาก

ภาพที่ 3

24 Little Pieces, Op.39 เพลงที่ 20 (Clowns) ของคาบาเลฟสกี
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2.3.2 แบบฝึกอํานโน๎ต
เมื่อการศึกษาดนตรีมีความก๎าวหน๎ามากขึ้นจนเกิดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการ
สอนเปียโน (Piano Pedagogy) ขึ้น มีการศึกษาค๎นคว๎าวําการอํานโน๎ตนั้นสามารถสอนได๎อยํางมี
หลักการ ไมํใชํแ คํอาศัย การฝึกซ้ าเพียงอยํางเดี ยวเหมือ นที่เข๎าใจกันแตํ เดิม และเริ่มมีก ารพัฒนา
กระบวนการฝึกอํานโน๎ต มีการแตํงเพลงที่เหมาะกับการฝึกอํานโน๎ตขึ้นโดยเฉพาะ เพลงหรือแบบฝึก
เหลํานี้มักจัดพิมพ์เรียงกันจากงํายไปยาก เริ่มที่จังหวะและทานองพื้นฐานไปจนถึงเนื้อหาที่ยากขึ้น
รวมทั้งอาจมีคาอธิบายหรือคาถามที่ชี้นาให๎ผู๎ฝึกคิดตามไปด๎วย
แบบฝึกเหลํานี้มีจานวนมากและมักมีลักษณะคล๎ายกัน แล๎วแตํผู๎ฝึกจะเลือกใช๎ตาม
สานักพิมพ์หรือรูปเลํมที่ตนเองถูกใจ โดยทั่วไปสามารถแบํงผู๎ผลิตออกเป็น 2 กลุํมใหญํ ๆ คือ
2.3.2.1 สานักพิมพ์หรือองค์กรดนตรีทั่วไป
ส านั ก พิ ม พ์ ห รื อ องค์ ก รดนตรี ที่ ผ ลิ ต โน๎ ต เพลงเปี ย โนและแบบฝึ ก ที่ มี
คุณภาพ เนื่องจากผํานการค๎นคว๎าวิจัยมาแล๎วนั้นมีอยูํเป็นจานวนมาก นักแตํง เพลงอิสระหรือครู
เปียโนที่ต๎องการเสนอแนวคิดของตนเองก็สามารถผลิตผลงานออกมาเชํนกัน ซึ่งทาให๎แบบฝึกอํานโน๎ต
มีอยูํให๎เลือกเป็นจานวนมากในท๎องตลาด ตัวอยํางของแบบฝึกที่มีมาตรฐาน ได๎แกํ
2.3.2.1.1 Piano Sight Reading: A Fresh Approach
แตํงโดยจอห์น เคมเบอร์ (John Kember) นักเรียบเรียง
เสียงประสานและนักเปียโนชาวอังกฤษ ซึ่งแตํงแบบฝึกสาหรับเครื่องดนตรีไว๎หลายชนิด รวมทั้งเปียโน
จัดพิมพ์โดยสานักพิมพ์สก็อตต์ (Schott Music)
2.3.2.1.2 Piano Time Sight Reading Book
แตํงโดยเพาลีน ฮาล (Pauline Hal) และฟิโอนา มาคาร์เดิล
(Fiona Macardle) มีทั้งหมด 3 เลํม เป็นหนึ่งในชุด Piano Time ที่จัดทาขึ้นสาหรับนักเรียนเปียโน
ระดับ 1-3 พิมพ์โดยสานักพิมพ์แหํงมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด (Oxford University Press)
2.3.2.1.3 Right@Sight
เดิ ม ใช๎ ชื่ อ ชุ ด วํ า Read and Play แตํ ง โดยโธมั ส เอ.
จอห์นสัน (Thomas A. Johnson) มีทั้ง หมด 8 เลํม ตํอมานามารวบรวมใหมํอีกครั้งโดยแคโรลีน
อีแวนส์ (Caroline Evans) จัดพิมพ์โดยสานักพิมพ์ปีเตอรส์ (Edition Peters) เพิ่มข๎อมูลที่เกี่ยวข๎อง
กับแบบฝึกแตํละบทในเรื่องของอัตราจังหวะ ความเร็วและกุญแจเสียง เพื่อให๎นักเรียนได๎ตรวจสอบ
ตัวเองวําได๎สังเกตองค์ประกอบเหลํานี้กํอนลงมือฝึกหรือไมํ
2.3.2.1.4 Sight Reading Exercises, Op.45
แตํงโดยคริสเตียน เชฟเฟอร์ (Christian Schäfer) มีทั้งหมด
4 เลํม พิมพ์จาหนํายโดยสานักพิมพ์เอาเกเนอร์ (Augener Publisher) ระหวําง ค.ศ.1908-10 เลํมที่
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1 เริ่มด๎วยการบรรเลงทานองพร๎อมกัน 2 มือ หํางกันคูํแปด แบบฝึกตํอมาเป็นประโยคเพลงที่มีทั้งโน๎ต
เรียงกันและกระโดดในลักษณะตําง ๆ มีเครื่องหมายโยงเสียง เครื่องหมายแปลงเสียง เชํน ชาร์ป
และแฟล็ ต รวมทั้ ง โน๎ ต ในอั ต ราจั ง หวะที่ ห ลากหลาย เลํ ม ที่ 3-4 มี แ บบฝึ ก ที่ มี จั ง หวะขั ด
(syncopation) และแบบฝึกที่มีแนวทานองซับซ๎อนมากขึ้น กุญแจเสียงที่ใช๎มีตั้งแตํ C Major จนถึง
กุญแจเสียงที่มี 3-4 ชาร์ปและแฟล็ต เป็นต๎น
2.3.2.1.5 Sight Reading for Fun
แตํงโดยปีเตอร์ ลอว์สัน (Peter Lawson) มีทั้งหมด 9 เลํม
(เลํ ม พื้ น ฐานและระดั บ 1-8) เป็ น แบบฝึ ก ที่ มี สี สั น และรู ป เลํ ม ที่ เ หมาะส าหรั บ เด็ ก จั ด พิ ม พ์ โ ดย
สานักพิมพ์สเตเนอร์แอนด์เบล (Stainer & Bell)
2.3.2.1.6 Super Sight Reading Secrets: An Innovative, Step-byStep Program for Musical Keyboard Players of All Levels
แตํงโดยโฮเวิร์ด ริชแมน (Howard Richman) จัดพิมพ์โดย
สานักพิมพ์ซาวนด์ฟีลลิงส์ (Sound Feelings Publishing) ผู๎แตํง ได๎แตํง เพลงที่มีเนื้อหางํายไปยาก
เนื้อหาเบื้องต๎นเกี่ยวกับวิธีการเริ่มฝึกอํานโน๎ตและการเตรียมวางมือที่คีย์บอร์ด บางบทมีเสียงประสาน
สมัยใหมํ บทสุดท๎ายเป็นวิธีการประยุกต์ฝึกโน๎ตเพลงดังกลําวกับเครื่องดนตรีชนิดอื่นนอกเหนือจาก
คีย์บอร์ด
2.3.2.1.7 แบ บ ฝึ ก ข อ ง สถ า บั น ดน ต รี เฟ เ บ อ ร์ ( Faber Piano
Institute)
แตํงโดยแนนซีและแรนดัล เฟเบอร์ (Nancy and Randall
Faber) จัดพิมพ์โดยสถาบันดนตรีเฟเบอร์ (Faber Piano Institute) แบบฝึกมี 2 ประเภท ประเภท
แรกเป็นแบบฝึกสาหรับเด็กใช๎ชื่อชุดวํา Sight Reading Book Faber Piano Adventures ประเภท
ที่ 2 เป็นแบบฝึกสาหรับผู๎ใหญํที่เพิ่งเริ่มเรียนเปียโน ใช๎ชื่อชุดวํา Accelerated Piano Adventure
Sight Reading Book แตํละเลํมในชุดแบบฝึกสาหรับผู๎ใหญํจะมีเพลงทั้ง หมด 6 บท ประกอบด๎วย
ทานองหลักและแวริเอชัน 5 บทซึ่ง ผู๎ฝึกจะได๎ความรู๎เกี่ยวกับการแปรทานอง เสียงประสาน และ
สังคีตลักษณ์อีกด๎วย
2.3.2.1.8 แบบฝึกของสานักพิมพ์อัลเฟรด
สานั กพิ ม พ์อั ล เฟรดกํอ ตั้ ง ขึ้น เมื่อ ค.ศ.1922 และพั ฒ นา
ขยายกิจการมาเป็นองค์กรที่มีการผลิตหนังสือสาหรับการเรียนการสอนดนตรีแทบทุกประเภท ในสํวน
ของกลุํมคีย์บอร์ดเองมีการผลิตโน๎ตเพลงเปียโนทั้ง แบบเรียน หนังสือเสริม และแบบฝึกในลักษณะ
ตําง ๆ มีกลุํมนักวิชาการและนักเปียโนที่มีความรู๎ความสามารถมารํวมกันประชุมและผลิตบทเพลงและ
แบบฝึกที่มีคุณภาพ เชํน มัวริส ฮินสัน (Maurice Hinson, เกิด ค.ศ.1930) อี. แอล. แลงคาสเตอร์
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(E. L. Lancaster, เกิด ค.ศ.1948) เจน แม็กกรอธ์ (Jane Magrath) และมาร์ธา ไมเออร์ (Martha
Mier, เกิด ค.ศ.1936)
แบบฝึกการอํานโน๎ตจากสานักพิมพ์อัลเฟรดมีหลายระดับ
เหมาะกับนักเรียนเปียโนตั้งแตํขั้นพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง เนื้อหาในแบบฝึกสอดคล๎องกับแบบเรียน
ซึ่งมีหลายระดับเชํนกัน
2.3.2.1.9 แบบฝึกจากสานักพิมพ์และองค์กรอื่น
ยังมีสานักพิมพ์และองค์กรอีกจานวนมากที่จัดทาแบบเรียน
และแบบฝึก ขึ้น แตํละชุ ดก็ มีลั กษณะเดํ นเฉพาะตั ว เชํ น แบบเรีย นจากเจมส์ และเจน บาสเตี ย น
(James and Jane Bastien) โพโคสตู ดิ โ อ (Poco Studio) และส านั ก พิ ม พ์ ช อม (Schaum
Publication, Inc.)
2.3.2.2 สถาบันดนตรีที่มีการจัดสอบวัดระดับ
สถาบันดนตรีในตํางประเทศมีการจัดสอบวัดระดับกันอยํางแพรํหลาย
เพื่อเป็นการกระตุ๎นให๎การเรียนดนตรี ไมํวําจะเป็นดนตรีคลาสสิก ดนตรีแจ๏สหรือดนตรีสมัยนิยม ให๎
เป็นไปในทิศทางที่ได๎มาตรฐานเดียวกัน ในประเทศไทยเองก็นิยมให๎นักเรียนเข๎าสอบวัดระดับดังกลําว
ปีหนึ่งมีการสอบอยํางน๎อย 1-2 ครั้ง จัดแบํงเป็น 8 ระดับ ตั้งแตํงํายที่สุดเรียกวําระดับที่ 1 หรือเกรด
1 ยกเว๎นสถาบันดนตรียามาฮาที่ใช๎ตัวเลขวัดระดับกลับกัน การทดสอบแบํงเป็นการบรรเลงบทเพลง
ที่กาหนด การบรรเลงบันไดเสียง การทดสอบโสตประสาท และการอํานโน๎ตทันควัน รายละเอียด
ปลีกยํอยจะแตกตํางกันออกไปตามข๎อกาหนดของแตํละสถาบัน
การจัดสอบวัดระดับที่ได๎รับความนิยมในประเทศไทยนั้น มาจากสถาบัน
ดนตรีดังตํอไปนี้
2.3.2.2.1 สถาบันดนตรีรอยัล (Associated Board of the Royal
Schools of Music หรือ ABRSM)
สถาบันดนตรีรอยัลเริ่มการจัดสอบตั้งแตํ ค.ศ.1889 สาหรับ
เครื่องดนตรี ทฤษฎีดนตรี ดนตรีแจ๏ส การรวมวงและวงขับร๎องประสานเสียง ทั้งระดับ 1-8 และระดับ
ประกาศนียบัตร
2.3.2.2.2 สถาบันดนตรีออสเตรเลีย (Australian Music Examinations Board)
สถาบันดนตรีออสเตรเลียเริ่มการจัดสอบตั้ง แตํ ค.ศ.1887
เกี่ ย วกั บ การสอนดนตรี ทฤษฎี ด นตรี เครื่ อ งดนตรี เพลงคลาสสิ กและเพลงสมั ย นิ ยม (popular
music) รวมทั้งการรวมวง
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2.3.2.2.3 สถาบันดนตรีทรินิตี (Trinity College London)
สถาบั น ดนตรี ท ริ นิ ตี เ ริ่ ม การจั ด สอบตั้ ง แตํ ค.ศ. 1887
เชํนเดียวกับสถาบันดนตรีออสเตรเลีย ใน ค.ศ.2004 สถาบันดนตรีทรินิตีได๎เข๎ามาดูแลการสอบที่จัด
โดยสถาบันดนตรีและการละครกิลฮอลล์ (The Guildhall School of Music & Drama) และเรียก
ระบบสอบของตนเองวํา ทรินิตีกิลฮอลล์ (Trinity Guildhall) จนกระทั่งเมื่อ ค.ศ.2014 จึงได๎กลับมา
ใช๎คาวําสถาบันดนตรีทรินิตีเพียงอยํางเดียว การสอบวัดระดับด๎านดนตรีนั้นมีทั้งดนตรีคลาสสิก ร็อก
และสมัยนิยม วัดความสามารถในการบรรเลงเครื่องดนตรี การแตํงเพลง การสอนดนตรี และทฤษฎี
ดนตรี มีตั้งแตํระดับ 1-8 สาหรับนักเรียนทั่วไปและระดับประกาศนียบัตรสาหรับผู๎ที่ศึกษาในระดับสูง
2.3.2.2.4 สถาบันดนตรียามาฮา (Yamaha Music Academy)
สถาบันดนตรียามาฮาเป็นสถาบันดนตรีของประเทศญี่ปุ่น
เปิดสอบเฉพาะนักเรียนที่เรียนในหลักสูตรของตนเอง มีข๎อบังคับในการสอบคล๎ายกับของที่อื่น แตํเพิ่ม
การใสํเสียงประสานและบรรเลงทานองเพลงพร๎อมเสียงประสานตามที่ได๎ยินซึ่งนักเรียนได๎เรียนมาแล๎ว
ตามหลักสูตร และมีการสอบอํานโน๎ตทันควันเชํนเดียวกัน การแบํง ระดับเริ่มต๎นที่ระดับ 13 ขึ้นไป
จนถึงระดับ 6
สถาบันดนตรีที่มีการจัดสอบเหลํานี้ ได๎ทาคูํมือและตัวอยํางข๎อสอบขึ้น
เพื่อเป็นแนวทางในการสอบวัดระดับ รวมทั้งการฝึกการอํานโน๎ตด๎วย สถาบันทรินิตีมีแบบฝึก Sound
at Sight 2 ชุด ชุดละ 3-4 เลํม ครอบคลุมเนื้อหาทั้ง 8 ระดับ สถาบันดนตรีออสเตรเลียมี Piano
Sight Reading จานวน 1 เลํม ครอบคลุมเนื้อหาทั้ง 8 ระดับ
นอกจากนั้ น ยัง มีแบบฝึกที่เขี ยนขึ้นโดยพอล แฮร์ ริส (Paul Harris) ที่
สอดคล๎องกับเนื้อหาในการสอบ เชํน ชุด Improve Your Sight Reading! จานวน 9 เลํม (เลํม
พื้นฐานและระดับ 1-8) สาหรับการเตรียมตัวสอบของสถาบันดนตรีรอยัล และชุด Improve Your
Sight Reading! Piano Trinity Edition จานวน 6 เลํม (เลํมพื้นฐานและระดับ 1-5) สาหรับการ
เตรียมตัวสอบของสถาบันดนตรีทรินิตี เนื้อหาโดยสังเขปในแตํละเลํมแบํงเป็น 8 ลักษณะ ไมํใชํแคํการ
รวบรวมเพลงมาไว๎ในเลํมเดียวกันเทํานั้น แตํมีการชี้ให๎เห็นเนื้อหาสาคัญและมีคาถามเชิงแนะนาเพื่อ
เตรียมนักเรียนให๎เข๎าใจจุดสาคัญของการอํานโน๎ต
2.3.3 หนังสือที่เกี่ยวกับการฝึกอํานโน๎ต
ปัจจุบันหนังสือที่เกี่ยวข๎องกับการฝึกอํานโน๎ตนั้นมีจานวนไมํมากนัก สํวนใหญํเน๎น
การสร๎างบทเพลงหรือแบบฝึกเพื่อ การลงมือฝึกจริง รวมทั้งมีการเขียนหนังสือในรูปแบบอื่น เชํน
หนังสืออิเล็กโทรนิกส์หรืออีบุค (electronic book หรือ e-book) และเขียนในบล็อกสํวนบุคคล
(personal blog) ซึ่งสามารถสืบค๎นและอํานได๎สะดวกรวดเร็วกวําหนังสือเลํม
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หนังสือจานวน 2 เลํมที่ยกมาเป็นตัวอยํางนี้ เป็นหนังสือที่มีประโยชน์ในเรื่องของ
ข๎อมูลเบื้องต๎นในการฝึกอํานโน๎ต ถึงแม๎วําไมํมีตัวอยํางบทเพลงให๎ฝึกมากนัก ก็ถือวําเป็นพื้นฐานที่ดีใน
การเริ่มต๎น หนังสือทั้ง 2 เลํม ได๎แกํ
2.3.3.1 Sight Reading Skills: A Guide for Sight Reading Piano Music
Accurately and Expressively
แตํงโดยเฟธ เมด์เวลล์ จัดพิมพ์โดยสานักพิมพ์ศิลปะใหมํแหํงเพิร์ธ (New
Arts Press of Perth) ประเทศออสเตรเลีย เมื่อ ค.ศ.2007 (Maydwell F.) ถึงแม๎วําหนังสือเลํมนี้มี
เพียง 55 หน๎า แตํก็มีเนื้อหาที่ครอบคลุมตั้งแตํการอํานโน๎ตพื้นฐาน โน๎ตเพลงที่ควรนามาใช๎ในการฝึก
อํานโน๎ต ไปจนถึงการแนะนาในการอํานคอร์ดในลักษณะตําง ๆ เชํน คอร์ดกระโดดและคอร์ดที่มีโน๎ต
รํวมซึ่งมีประโยชน์มาก
2.3.3.2 Etudes for Piano Teachers: Reflections on the Teacher's Art
แตํ ง โดยสจวร์ ต กอร์ ด อน จั ด พิ ม พ์ โ ดยส านั ก พิ ม พ์ แ หํ ง มหาวิ ท ยาลั ย
ออกซฟอร์ดเมื่อ ค.ศ.1995 ถึงแม๎วําหนังสือเลํมนี้มีเนื้อหาสํวนใหญํเกี่ยวกับการฝึกเทคนิคการบรรเลง
เปียโน บทเพลงมาตรฐานและลักษณะสาคัญ รวมทั้ง แนวคิดของผู๎เขียนที่มีตํอการสอนเปียโนก็ตาม
ผู๎อํานสามารถนาเนื้อหาบางสํวนมาประยุกต์ใช๎กับการฝึกอํานโน๎ตได๎ เชํน ความรู๎เกี่ยวกับลักษณะของ
เพลงมาตรฐาน ซึ่งทาให๎มีความรู๎เกี่ยวกับเพลงที่มีลีลาตํางกันในแตํละยุคดนตรี นอกจากนั้น ใน
หนังสือหน๎าที่ 59 กอร์ดอนได๎กลํ าวถึง การฝึกอํานโน๎ตวํา ถ๎าทราบวําตัวเองอํานโน๎ตไมํเกํง ก็ต๎อง
“สร๎าง” หรือ “หา” โอกาสในการฝึกอํานโน๎ตอยูํเสมอ เพื่อเพิ่มความสามารถของตนเองให๎มากขึ้น
ประโยคนี้ถือเป็นคาแนะนาที่ดีมาก ดังที่กลําวมาแล๎ววําการอํานโน๎ตเป็นทักษะที่ต๎องการการฝึกฝน
อยํางสม่าเสมอนั่นเอง (Gordon S., 1995)
2.3.4 ข๎อมูลจากการใช๎เทคโนโลยี
ในปัจจุบัน สิ่งหนึ่ง ที่ เข๎ามาเกี่ยวข๎องกับ การศึกษาที่เกี่ยวกับ ดนตรีและกํอให๎เกิ ด
ประโยชน์มากมาย คือ อุปกรณ์และข๎อมูลที่ใช๎เทคโนโลยีขั้นสูง อาทิ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต (tablet)
รวมทั้งโทรศัพท์มือถือที่มีความสามารถในการสืบค๎นข๎อมูลมากขึ้น มีการสร๎างโปรแกรมประยุกต์
(application) ที่ใช๎สาหรับอุปกรณ์เหลํานี้ซึ่ง โดยทั่วไปมีหลักการเหมือนกัน ตํางกันที่การออกแบบ
หน๎าจอ ปุ่มกดและการแสดงผล ตามข๎อจากัดของอุปกรณ์
ข๎อ มู ลที่บ รรจุเ ข๎ า ไปในระบบเพื่ อ การสื บ ค๎น ทางอิ น เทอร์ เ น็ต นั้ น ก็มี จ านวนมาก
ผู๎จัดทาข๎อมูลมีทั้งหนํวยงานของรัฐบาล องค์กรเอกชน รวมทั้งบุคคลจากทั่วโลก อยํางไรก็ตาม สิ่งหนึ่ง
ที่ ต๎ อ งระวั ง ในการสื บ ค๎ น ก็ คื อ ความถู ก ต๎ อ งนํ า เชื่ อ ถื อ ของข๎ อ มู ล ข๎ อ มู ล เหลํ า นั้ น มี ทั้ ง ที่ ผํ า นการ
ค๎ น คว๎ า วิ จั ย สามารถน าไปอ๎ า งอิ ง ได๎ และข๎ อ มู ล ที่ มี ก ารคั ด ลอกตามกั น มา ผู๎ สื บ ค๎ น จึ ง ต๎ อ งใช๎
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วิจารณญาณในการสืบค๎นข๎อมูลดังกลําว ถ๎าสามารถนาข๎อมูลที่ถูกต๎องมาวิเคราะห์และนาไปตํอยอดได๎
ก็จะเกิดประโยชน์มหาศาล
จากการที่ผู๎วิจัยประมวลข๎อมูลบนอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวกับการฝึกอํานโน๎ตระหวําง
เดือนพฤษภาคม-กรกฏาคม พ.ศ.2557 สรุป ได๎วําข๎ อมูลสํ วนใหญํ แบํง ออกเป็น 2 ประเภท ได๎แ กํ
คาแนะนาพื้นฐานและคาแนะนาจากประสบการณ์ตรง
คาแนะนาพื้นฐานที่พบสํวนมาก เชํน
- เน๎นจังหวะให๎ตํอเนื่อง ถ๎าบรรเลงโน๎ตผิดแล๎วให๎บรรเลงตํอไปทันที
ห๎ามหยุดกะทันหัน
- เน๎นความตํอเนื่องและความชัดเจนของทานองหลัก
- อยําบรรเลงในอัตราจังหวะที่เร็วเกินไป โดยเฉพาะเมื่อมีโน๎ตเขบ็ต
2-3 ชั้น จะทาให๎บรรเลงผิดได๎งําย
- ควรมองโน๎ตลํวงหน๎า เพื่อเตรียมมือบรรเลงโน๎ตตํอไปให๎ถูกต๎องตามจังหวะ
ในเว็บไซต์ www.wikihow.com/Practice-Sight-Reading-Piano-Music แนะนา
วําให๎หาเว็บไซต์ที่มีการสลับสับเปลี่ยนเพลงใหมํ ๆ มาให๎ฝึก ควรซื้อแบบฝึกมาหัด และควรหัดเพลง
ให๎มาก เพราะในการฝึกนั้นการอํานโน๎ตครั้งแรกสาคัญที่สุด สํวนการฝึกครั้งตํอไปจะไมํมีประโยชน์เทํา
ครั้งแรกเพราะจาโน๎ตได๎ นอกจากนั้น ยังสอนให๎ดูองค์ประกอบสาคัญ เชํน อัตราจังหวะ เครื่องหมาย
ประจากุญแจเสียง และแนวทานองหลัก ฯลฯ และที่สาคัญนักเรียนต๎องลงมือฝึก อยํางจริงจังเพื่อเพิ่ม
ความชานาญและประสบการณ์เฉพาะตัว
สํวนคาแนะนาจากประสบการณ์ตรงนั้นคือการที่นักดนตรีและนักเปียโนหลายคนได๎
เขียนประสบการณ์ของตนเองในพื้นที่สํวนตัวหรือที่เรียกวําบล็อก (blog) โดยอาจมีวีดิทัศน์เชิงสาธิต
ประกอบด๎วย ข๎อมูลเหลํานี้กระจายตํอกันไปได๎รวดเร็วและสะดวกกวําหนังสือเลํม ผู๎อํานก็สามารถ
เขียนตอบโต๎หรือถามคาถามได๎ทันทีทาให๎เกิดองค์ความรู๎ใหมํที่ทันสมัยและมีประโยชน์
บล็อกของนักเปียโนที่เขียนไว๎อยํางละเอียดและ มีสาระ ได๎แกํ บล็อกของเฟอร์กัส
แบล็ค (Fergus Black, ที่ www.fergusblack.com/tips/piano/how_to_sight-read) และบล็อก
ของอัล มาซี (Al Macy, ที่ www.piano sightreading.blogspot.com)
ในสํวนของโปรแกรมประยุกต์สามารถแบํงออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
2.3.4.1 โปรแกรมประยุกต์เชิงปฏิสัมพันธ์ (interactive application)
โปรแกรมประยุก ต์ เ หลํา นี้ สํ ว นใหญํ เ น๎น การฝึก ระบุ ชื่อ โน๎ ต เพื่ อ ความ
แมํนยาในการจาชื่อโน๎ตทีละตัวหรือทีละ 2-3 ตัว มักออกแบบให๎มีคีย์บอร์ดเสมือนจริง ที่หน๎าจอ เมื่อ
ลงมือฝึกจะสามารถกาหนดรายละเอียดได๎ตามต๎องการ เชํน ตั้งคําจับเวลา เมื่อเริ่มฝึกจะมีสัญลักษณ์
ตัวโน๎ตบนบรรทัด 5 เส๎นปรากฏขึ้น ผู๎ฝึกต๎องนาเมาส์ไปคลิกบนคีย์บอร์ดให๎ถูกต๎อง โน๎ตที่ปรากฏจะ

14
คละกันไประหวํางกุญแจซอลและกุญแจฟา อยํางไรก็ตาม การฝึกแบบนี้อาจเหมาะสาหรับนักเรียน
ระดับต๎นเพื่อให๎สามารถจาตัวโน๎ตทีละตัวได๎อยํางแมํนยา แตํไมํเหมาะสาหรับนักเรียนระดับที่สูงขึ้ น
เนื่องจากไมํได๎นาไปประยุกต์ใช๎ในเพลงจริงที่มีทานองและเสียงประสานหลายแนว โปรแกรมประยุกต์
อีกลักษณะหนึ่งคือการตํอคอมพิวเตอร์เข๎ากับคีย์บอร์ดดิจิตอลหรือมีดี (MIDI, musical instrument
digital interface) เพื่อฝึกบรรเลงที่คีย์บอร์ดแทนการกดเมาส์ที่หน๎าจอซึ่งสามารถตรวจสอบได๎เชํนกัน
วําบรรเลงโน๎ตถูกผิดมากน๎อยเพียงใด
โปรแกรมประยุกต์ที่นําสนใจสาหรับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในระบบ
แอนดรอยด์ (android system) จากการสืบค๎นระหวํางวันที่ 12-17 พฤษภาคม พ.ศ.2557 มีอยูํ
หลายโปรแกรม เชํน
2.3.4.1.1 Music Sight Reading
Music Sight Reading เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่มีการฝึก
อํานโน๎ตและการทดสอบซึ่งมีการจับเวลา เมื่อเริ่มการฝึกหรือการทดสอบแตํละรอบจะมีสัญ ลักษณ์
ตัวโน๎ตในกุญแจซอลและกุญแจฟาจานวน 10 ตัวปรากฏขึ้นบนหน๎าจอ ผู๎ฝึกต๎องกดตัวอักษรชื่อโน๎ต
ให๎ถูกต๎อง รูปแบบการนาเสนอยังเป็นสีขาวดา ทาให๎ไมํนําสนใจมากนัก

ภาพที่ 4

โปรแกรมประยุกต์ Music Sight Reading: สัญลักษณ์ตัวโน๎ตในกุญแจซอล
และกุญแจฟา
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2.3.4.1.2 Piano Music Sight Reading Practice
Piano Music Sight Reading Practice (จาก www.sight
readingpractice.com มีพื้นที่ของคีย์บอร์ดเสมือนจริงที่คํอนข๎างเล็กจึงใช๎คํอนข๎างยาก ทาให๎ลดทอน
ความสนใจในการฝึกไปพอสมควร

ภาพที่ 5

โปรแกรมประยุกต์ Piano Music Sight Reading Practice: คีย์บอร์ดเสมือนจริง

2.3.4.1.3 Music Tutor Sight Read
Music Tutor Sight Read มี รู ป แบบสี สั น นํ า สนใจกวํ า
Piano Music Sight Reading Practice การฝึกอํานโน๎ตในโปรแกรมนี้มี 2 ลักษณะ คือ ให๎ตอบวํา
สัญลักษณ์ตัวโน๎ตที่เห็นมีชื่อเรียกวําอะไร ผู๎ฝึกต๎องกดตัวอักษรจาก C-B ให๎ถูกต๎อง สํวนอีกลักษณะ
เป็นการถามกลับกัน ผู๎ฝึกจะต๎องกดที่หน๎าจอสร๎างตัวโน๎ตให๎ถูกต๎องตามตัวอักษรที่ให๎มา ในการฝึก
รอบหนึ่งมีการทดสอบโน๎ต 24 ตัว รวมโน๎ตที่ใช๎เส๎นน๎อย
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ภาพที่ 6

โปรแกรมประยุกต์ Music Tutor Sight Read: การฝึกอํานโน๎ตลักษณะที่ 1
ให๎ตอบชื่อโน๎ต

ภาพที่ 7

โปรแกรมประยุกต์ Music Tutor Sight Read: การฝึกอํานโน๎ตลักษณะที่ 2
ให๎สร๎างตัวโน๎ตตามชื่อที่กาหนดให๎

2.3.4.1.4 Score-Trainer Sight Read
Score-Trainer Sight Read มีลักษณะคล๎ายโปรแกรมอื่น
แตํแทนที่ผู๎ฝึกจะกดลงบนตัวอักษรที่ถูกต๎อง ก็ให๎กดที่คีย์บอร์ดเสมือนจริงซึ่งมีอยูํ 7 คีย์แทน ข๎อเสีย
ของคีย์บอร์ดนี้คือไมํมีตาแหนํงบนคีย์บอร์ดให๎กดตอบสาหรับสัญลักษณ์โน๎ต C สูง ผู๎ฝึกต๎องย๎ายมากด
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ที่คีย์บอร์ดด๎านซ๎ายซึ่งเป็นโน๎ต C กลาง ทาให๎เกิดความสับสนในเรื่องของระดับเสียงสูงต่า ถ๎าผู๎ผลิต
สามารถเพิ่มคีย์บอร์ดเข๎าไปอีก 1 คีย์ ก็จะทาให๎ฝึกงํายและเข๎าใจงํายขึ้น

ภาพที่ 8

โปรแกรมประยุกต์ Score-Trainer Sight Read: คีย์บอร์ดเสมือนจริง

2.3.4.2 โปรแกรมประยุกต์ที่มีการรวบรวมโน๎ตเพลง
โปรแกรมประยุกต์หรือเว็บไซต์ลักษณะนี้มักเป็นการรวบรวมบทเพลง
หรือแบบฝึกไว๎ด๎วยกัน สํวนมากไมํมีคาแนะนาแตํอยํางใด ผู๎ฝึกต๎องเลือกเพลงและลงมือฝึกเอง นามา
จัดเก็บในอุปกรณ์อิเล็ก โทรนิกส์เพื่อความสะดวกในการฝึกฝน โดยไมํจาเป็นต๎องซื้อหนัง สือเลํมที่มี
ราคาแพง
ตัวอยํางของโปรแกรมประยุกต์ที่มีการรวบรวมโน๎ตเพลง ได๎แกํ
2.3.4.2.1 Sight Reading Factory
Sight Reading Factory (จาก www.sightreading factory.com) เป็นโปรแกรมที่มีแบบฝึกในการอํานโน๎ตสาหรับเครื่องดนตรีหลายชนิด ผู๎ฝึกสามารถเลือก
ระดับความยากซึ่งมีทั้งหมด 4 ระดับ เลือกกุญ แจเสียงและอัตราจัง หวะตามที่ต๎องการได๎ ทานอง
ประกอบด๎วยขั้นคูตํ ั้งแตํคูํหกขึ้นไป กุญแจเสียงมีให๎เลือกตั้งแตํ C Major ไปจนถึง C flat Major และ
C sharp Major รวมทั้งกุญแจเสียงไมเนอร์ที่เกี่ยวข๎องกัน (relative minor key) อัตราจังหวะมีให๎
เลือก 4 ลักษณะ คือ   และ  รวมทั้งสามารถเลือกได๎วําต๎องการฝึกเพลงที่มีความยาว 8
หรือ 12 หรือ 16 ห๎องตามลาดับ
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ภาพที่ 9

โปรแกรมประยุกต์ Sight Reading Factory: ความยากระดับ 4 ของแบบฝึก

ภาพที่ 10 โปรแกรมประยุกต์ Sight Reading Factory: กุญแจเสียงที่มีให๎เลือก

ภาพที่ 11 โปรแกรมประยุกต์ Sight Reading Factory: ตัวอยํางแบบฝึกระดับ 2
ในกุญแจเสียง A Major ความยาว 8 ห๎อง
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ภาพที่ 12 โปรแกรมประยุกต์ Sight Reading Factory: ตัวอยํางแบบฝึกระดับ 4
ในกุญแจเสียง F Minor ความยาว 16 ห๎อง
2.3.4.2.2 บทเพลงที่แตํงโดยไมเคิล คราฟชุค
นักแตํงเพลงชื่อไมเคิล คราฟชุค (Michael Kravchuk) ได๎
แตํงเพลงสาหรับฝึกอํานโน๎ตไว๎หลายชุด เชํน 500 Polyphonic Sight Reading Exercises และ 354
Sight Reading Exercises in C Position ซึ่งเลํมหลังนี้มีโน๎ตเพลงให๎ดาวน์โหลดฟรีที่เว็บไซต์ www.
michaelkravchuk.com เพลงทุกบทในชุด 354 Sight Reading Exercises in C Position อยูํใน
กุญแจเสียง C Major มีชาร์ปและแฟล็ตบ๎างแตํไมํซับซ๎อนมากนัก สามารถใช๎เป็นแบบฝึกได๎ดี

ภาพที่ 13 บทเพลงที่แตํงโดยไมเคิล คราฟชุค : แบบฝึกหัดบทที่ 1
ที่มา : www.michaelkravchuk.com/wp-content/uploads/2013/01/Two-Hand-FiveFinger-Sight-Reading.pdf

20
แบบฝึ ก หั ด บทที่ 33 มี ก ารใช๎ เ ครื่ อ งหมายแฟล็ ต และ
เครื่องหมายเนเชอรัลบนโน๎ตเดียวกัน

ภาพที่ 14 บทเพลงที่แตํงโดยไมเคิล คราฟชุค : แบบฝึกหัดบทที่ 33
ที่มา : www.michaelkravchuk.com/wp-content/uploads/2013/01/Two-Hand-FiveFinger-Sight-Reading.pdf
แบบฝึกหัดบทที่ 332 เนื้อหาสาหรับฝึกการอํานโน๎ตไมํยาก
มากขึ้นจนเกินไป สิ่งที่นําสนใจคือการใช๎โน๎ตซ้าและเครื่องหมายชาร์ปแฟล็ตสลับกันอยํางตํอเนื่อง

ภาพที่ 15 บทเพลงที่แตํงโดยไมเคิล คราฟชุค : แบบฝึกหัดบทที่ 332
ที่มา : www.michaelkravchuk.com/wp-content/uploads/2013/01/Two-Hand-FiveFinger-Sight-Reading.pdf
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาศักยภาพการบรรเลงเปียโน โดยเฉพาะการฝึกอํานโน๎ต
มีการศึก ษากันอยํางกว๎า งขวางทั้งในระดับปริญ ญาโทและปริญ ญาเอก จากการสืบค๎นฐานข๎อมู ล
โปรเควส (ProQuest) ระหวํางวันที่ 5-26 พฤษภาคม พ.ศ.2557 พบวํามีวิทยานิพนธ์ในประเทศ
สหรั ฐอเมริ ก าที่ เ กี่ย วข๎อ งกั บค าวํา “Sight Reading” จานวนทั้ ง หมด 4,392 บท และรายการที่
เกี่ยวข๎องกับคาวํา “Sight Reading, Piano” จานวน 37 บท เมื่อศึกษาเพิ่มเติมพบวํามีการวิจัยเรื่อง
ของการอํานโน๎ตเพลงทั้งเปียโนเดี่ยว เปียโนกลุํม และเครื่องดนตรีอื่น เชํน เครื่องเป่าและเครื่องตี

21
นอกจากนั้น ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับการอํานโน๎ตในแงํมุมอื่น เชํน การประยุกต์องค์ความรู๎ดังกลําวกับ
วิธีการเรี ยนการสอนจากระบบโคดาย (Kodály system) หรื อระบบซูซู กิ (Suzuki system) เชํ น
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทโดยบาร์บารา ชอง ซินเดลาร์ เรื่อง An Integrated Music Reading
Program Using the Kodaly Approach as a Model for Beginning Reading Skills at the
Piano จากวิทยาลัยซิลเวอร์เลค (Silver Lake College) เมื่อ ค.ศ.1989 เกี่ยวกับการนาเพลงร๎อง
พื้นเมืองในระบบโคดายมาประยุกต์ใช๎ในการสอนเปียโนสาหรับเด็ก (Sindelar B. J., 1989)
วิทยานิพนธ์อีกเรื่องหนึ่งที่ เกี่ยวกับการประดิษฐ์โปรแกรมประยุกต์เพื่อฝึกการอํานโน๎ต คือ
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกโดยวิคตอเรีย ซางการิ เรื่อง An Interactive Software Program to
Develop Pianists’ Sight Reading Ability จากมหาวิทยาลัยไอโอวา เมื่อ ค.ศ.2010 วิทยานิพนธ์
เรื่องนี้มีรายละเอียดมากโดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง ผู๎วิจัยทาการค๎นคว๎า
เกี่ยวกับสิ่งพิมพ์และโปรแกรมประยุกต์ที่เกี่ยวกับการฝึกอํานโน๎ต ศึกษาโปรแกรมประยุกต์หลาย
โปรแกรมที่ต๎องใช๎มีดี ผู๎วิจัยได๎แสดงความคิดเห็นที่ดีมากในประเด็น นี้ กลําวคือ ผู๎วิจัยเห็นด๎วยกับ
ประโยชน์ของโปรแกรมประยุกต์เนื่องจากมีข๎อดีหลายประการ ทั้งสามารถตรวจให๎คะแนนได๎ทันทีวํา
ผู๎ฝึกบรรเลงโน๎ตถูกหรือผิด รวมทั้งมีการปฏิสัมพันธ์ด๎านอื่น เชํน แสดงผลของโน๎ตที่ผู๎ฝึก บรรเลงกับ
โน๎ ต ที่ถู ก ต๎อ งเพื่ อ เปรี ยบเทีย บ ทาให๎ผู๎ ฝึ ก ทราบทั นที วํ าตนเองบรรเลงผิ ดที่ ใ ดและสามารถแก๎ ไ ข
ข๎อผิดพลาดได๎ด๎วยตัวเอง ซึ่งโดยปกติแล๎วการแก๎ไขข๎อผิดพลาดนี้จะทาไมํได๎ทันทีถ๎าฝึกจากหนังสือ
ยกเว๎นแตํมีครูคอยดูแลแนะนาอยูํขณะทาการฝึก (Tsangari V., 2010)
ในการทดลองประดิษฐ์โปรแกรมประยุกต์ ซางการิได๎แบํงแบบฝึกออกเป็น 6 ตอน มีทั้งการ
ฝึกบรรเลงให๎จังหวะตํอเนื่อง มีการใช๎เทคโนโลยีเข๎ามาชํวยในการทาให๎ตัวโน๎ตบางตัวในแบบฝึก
หายไป เพื่อกระตุ๎นให๎ผู๎ฝึกมองโน๎ตและจาอยํางรวดเร็ว มีการใช๎แถบสีฟ้าพาดบนโน๎ตในห๎องถัดมา
กํอนที่จะถึงจังหวะจริงเพื่อกระตุ๎นให๎ผู๎ฝึกอํานโน๎ตลํวงหน๎า รวมทั้งมีการให๎ผู๎ฝึกใช๎เมาส์คลิกไปบน
หน๎าจอวํากลุํมโน๎ตใดมีลักษณะเหมือนกัน (sequence หรือ pattern) เพื่อกระตุ๎นให๎ผู๎ฝึกสังเกต
ทานองและเนื้อผิว (texture) ในลักษณะตําง ๆ
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทโดยไดแอน ฮาร์ดี (Dianne Hardy) เรื่อง Teaching Sight
Reading at the Piano: Methodology and Significance จากมหาวิทยาลัยแหํงรัฐเซาท์เวสต์
โอคลาโฮมา เมื่อ ค.ศ.1992 กลําวถึงทักษะการฝึกอํานโน๎ตอยํางสังเขปวําการบรรเลงที่มีประสิทธิภาพ
ขึ้นอยูํกับการมองกลุํมก๎อนของโน๎ตและความสัมพันธ์ของโน๎ตที่อยูํในประโยคเดียวกัน รวมทั้งทิศทาง
ของประโยค มากกวํามองโน๎ตไปทีละตัว (Hardy D., 1992) อีกแนวคิดหนึ่งคือแนวคิดของพาเมลา ดี.
ไพค์ (Pamela D. Pike) ที่เสนอในบทความวิจัยเรื่อง Sight Reading Strategies for the Beginning
and Intermediate Piano Student: A Fresh Look at a Familiar Topic ตีพิมพ์ในวารสาร
ครูเปียโนอเมริกัน (American Music Teacher) เมื่อ ค.ศ.2012 เกี่ยวกับการฝึกอํานโน๎ตให๎เป็นกลุํม
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หรือที่ไพค์ใช๎คาวํา กลุํมก๎อน (chunk) ซึ่งสามารถมองให๎เป็นคอร์ดได๎ ถ๎าฝึกแบบนี้ อยํางสม่าเสมอจะ
ไมํต๎องอํานโน๎ตเรียงทีละตัว แตํมองเห็นความสัมพันธ์ของโน๎ตที่อยูํใกล๎กัน และทาให๎เห็นภาพรวมของ
บทเพลงได๎กว๎างขึ้น (Pike P., 2012)
สํวนในประเทศไทยเองก็มีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการฝึกอํานโน๎ต โดยทั่วไปมักเป็นเรื่องของ
การสอนการอํานโน๎ต เก็บข๎อมูลและทาการวิจัย เชํนเรื่อง การศึกษาการสอนอ่านโน้ตดนตรีทันทีที่
เห็ น สาหรับ นั กเรี ยนเปีย โนระดับ กลาง กรณีศึ ก ษา : การสอนเปี ยโนในเขตอ าเภอเมื อง จัง หวั ด
เชียงใหม่ โดยนายนคร คาร๎อง จากมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ.2554 เน๎นการเก็บข๎อมูลวิจัยและ
การให๎ข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับการสอนการอํานโน๎ตให๎ได๎ผลทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยมุํงเน๎นไปที่
การแก๎ปัญหาในระดับอาจารย์และนโยบายของโรงเรียน สํวนการสร๎างบทเพลงนั้นเริ่มมีมากขึ้นใน
ระยะหลัง สํวนมากเป็นวิทยานิพนธ์ของนิสิตหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่สร๎างสรรค์งานทางศิลปกรรมเป็นบทเพลงในลักษณะของเอทูด
(etude) ฝึกเทคนิคการบรรเลงเปียโนและแบบฝึกอํานโน๎ตขึน้
วิทยานิพนธ์ของนาวยา ชินะชาครีย์ เรื่อง บทประพันธ์เพลงเพื่อพัฒนาศักยภาพการอ่านโน้ต
สาหรับนักเปียโน ประกอบด๎วยบทเพลงจานวน 30 บทที่มีเนื้อหาคํอนข๎างซับซ๎อน โดยเฉพาะในเรื่อง
ของจังหวะ หากนามาใช๎ในการฝึกเทคนิคการบรรเลงเปียโนจะเหมาะสมกวําฝึกการอํานโน๎ต (นาวยา
ชินะชาครีย์, 2555)
สํวนวิทยานิพนธ์ที่ไมํได๎เกี่ยวข๎องกับการฝึกอํานโน๎ตโดยตรง แตํเกี่ยวข๎องกับการฝึกเทคนิค
การบรรเลงเปี ย โนซึ่ ง อาจน าบทเพลงที่ เ หมาะสมมาใช๎ ฝึ ก อํ า นโน๎ ต ได๎ ที่ นํ า สนใจมี 2 เลํ ม คื อ
วิท ยานิพ นธ์ ของจารุ ว รรณ สุริ ยวรรณ์ เรื่อ ง บทเพลงพัฒ นาเทคนิค เปี ยโนส าเนี ยงไทย เป็ นการ
สร๎ างสรรค์ เอทูด ที่ มีส าเนี ยงไทยจ านวน 30 บท เน๎ น การฝึก เทคนิค การบรรเลงเปี ยโน มี เ นื้อ หา
ครอบคลุมการฝึกเทคนิคการบรรเลงเปียโนที่จาเป็น อาทิ ขั้นคูํ บันไดเสียงไปจนถึงคอร์ด (จารุวรรณ
สุริย วรรณ์ , 2554) และวิ ทยานิพนธ์ของศศี พงศ์ส รายุ ทธ เรื่อ ง นวัตกรรมบทเพลงฝึกหั ดเปี ยโน
ระดับสูงสาหรับนักเรียนโทเปียโน ประกอบด๎วยบทเพลงจานวน 36 บทที่มีเนื้อหาหลากหลาย สาหรับ
นักเรียนดนตรีที่เรียนเครื่องดนตรีอื่นเป็นเครื่องดนตรีเอก แตํต๎องเรียนเปียโนเป็นวิชาโทเพื่อเสริม
ความรู๎ในการเรียนด๎านการประพันธ์เพลง เป็นต๎น บทเพลงฝึกหัดของศศีมีเนื้อหาที่คล๎ายกับแบบเรียน
สาหรับผู๎ใหญํ เพราะนักเรียนวิชาโทเหลํานี้มักมีความสามารถในการอํานโน๎ต อํานกุญแจเสียง และ
วิเคราะห์สังคีตลักษณ์เบื้องต๎นได๎พอสมควร บทเพลงฝึกหัดชุดนี้มีจุดเดํนคือ มีเสียงที่แปลกใหมํ ไมํเน๎น
เฉพาะระบบอิงกุญแจเสียง (tonal system) แตํมีโน๎ตศูนย์กลาง มีการอิงโมด อิงบันไดเสียงเต็มหรือ
บันไดเสียงโฮลโทน (whole-tone scale) รวมทั้งอิงบันไดเสียงโครมาติก (chromatic scale) ที่ทาให๎
นักเรียนวิชาโทเปียโนเหลํานี้นาไปประยุกต์ใช๎ในการเรียนวิชาอื่นที่เกี่ยวข๎องได๎ เชํน วิชาประวัติศาสตร์
ดนตรีและวิชาสังคีตลักษณ์และการวิเคราะห์ อนึ่ง บทเพลงฝึกหัดชุดนี้สามารถใช๎ในการฝึกอํานโน๎ต
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ได๎เชํนกัน เนื่องจากศศีออกแบบโครงสร๎างของบทเพลงไว๎อยํางชัดเจน ใช๎ระบบนิ้วทั้งห๎า (five-finger
pattern) ใช๎โครงสร๎างของบันไดเสียงและคอร์ดในบทเพลง ผู๎ฝึกสามารถสังเกตได๎ไมํยากและจะทาให๎
อํานโน๎ตได๎รวดเร็วขึ้นด๎วย (ศศี พงศ์สรายุทธ, 2556)
2.5 สรุป
ตามที่ได๎ศึกษามาทั้งหมดพบวํา นักเปียโนและครูผู๎สอนให๎ความสาคัญกับทักษะในการฝึก
อํานโน๎ต การฝึกซ๎อ มและกระบวนการกํอนแสดงคอนเสิร์ ต ซึ่ ง เห็น ได๎จ ากการจัด ทาหนัง สื อและ
แบบฝึกออกมาเป็นจานวนมาก แตํยังขาดในสํวนของหนังสือหรือคูํมือที่มีคาอธิบายเป็นขั้นเป็นตอน
เกี่ยวกับกระบวนการในการฝึกตั้งแตํการอํานโน๎ต การมองโครงสร๎างของประโยค การเลือกใช๎นิ้ว
รวมทั้ ง การฝึก ลั กษณะจั ง หวะที่ซั บ ซ๎อ น และยั ง ขาดแบบฝึ ก สาหรับ เปีย โนที่ เ หมาะสมในการฝึ ก
อํานโน๎ตและศึกษาโครงสร๎างของบทเพลง
ผู๎วิจัย จึงเสนอแนวคิดในการฝึกบรรเลงเปียโน ตั้ง แตํขั้ นตอนการฝึกหั ดโน๎ ตไปจนถึ ง การ
ฝึกซ๎อมและศึกษาโครงสร๎างอยํางชัดเจน พร๎อมแบบฝึกที่มีประสิทธิภาพ การสร๎างสรรค์งานวิจัยชิ้นนี้
เป็นการบูรณาการระหวํางศาสตร์ของทฤษฎีดนตรี ศาสตร์ในการสอน ศาสตร์ในการประพันธ์เพลง
และศาสตร์ในการแสดงเปียโน ทาให๎ผู๎อํานเข๎าใจภาพรวมของกระบวนการในการบรรเลงเปียโนอยําง
มีคุณภาพ มองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งที่ตนเองกาลังฝึกฝน และที่สาคัญคือสามารถนาหลักการนี้ไป
ประยุกต์ใช๎กับบทเพลงเปียโนมาตรฐานที่มีอยูํจานวนมาก เป็นการเพิ่มศักยภาพในการบรรเลงเปียโน
ของตนเองได๎เป็นอยํางดี
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บทที่ 3
กระบวนการวิจัยและแนวคิด

กระบวนการวิจั ยในวิทยานิพนธ์นี้ประกอบด๎วยการค๎นคว๎ าหาข๎อมูล ที่เกี่ ยวข๎อ งและการ
สร๎างสรรค์แบบฝึกที่เหมาะสมในการบรรเลงเปียโนอยํางมีคุณภาพ ซึ่งในแตํละกระบวนการมีข๎อมูลที่
ต๎องพิจารณาและกาหนดขอบเขตดังตํอไปนี้
3.1 กระบวนการวิจัย
กระบวนการวิจัยเริ่มตั้งแตํการค๎นคว๎าเกี่ยวกับการฝึกอํานโน๎ต การฝึกซ๎อมเปียโนอยํางมี
ประสิทธิภาพ และแนวคิดในเรื่องดังกลําวที่มีมากํอนหน๎า ซึ่งสามารถแบํงออกได๎เป็น 4 ขั้นตอนคือ
3.1.1 การค๎นคว๎าหาข๎อมูลเกี่ยวกับการฝึกอํานโน๎ต
ข๎อมูลเกี่ยวกับการฝึกอํานโน๎ตที่เกี่ยวข๎อง ได๎แกํ ความเป็นมาและความสาคัญของ
การฝึกอํานโน๎ต แนวปฏิบัติที่นิยมและมีประสิทธิภาพ
3.1.2 การค๎นคว๎าหาข๎อมูลเกี่ยวกับการฝึกซ๎อมเปียโนอยํางมีประสิทธิภาพ
ข๎อ มู ลเกี่ ย วกั บ การฝึ กซ๎ อ มเปี ย โนอยํ างมี ประสิ ทธิ ภ าพ ได๎แ กํ ความเป็ น มาและ
ความสาคัญของการฝึกซ๎อมเปียโน แนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพของนักเปียโนและครูเปียโนที่มีชื่อเสียง
รวมทั้งศึกษาบทสัมภาษณ์นักเปียโนและคลิปการบรรเลงเปียโนของศิลปินขณะแสดงคอนเสิร์ต
3.1.3 การค๎นคว๎าหาข๎อมูลเกี่ยวกับบทเพลงและแบบฝึกที่เกี่ยวข๎อง
ข๎อมูล เกี่ยวกับบทเพลงและแบบฝึกที่เ กี่ยวข๎ อง ได๎แกํ บทเพลงสาหรั บเปีย โนใน
ลักษณะตําง ๆ บทเพลงที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการนามาใช๎ฝึกหัด แบบฝึกที่แตํงขึ้นสาหรับการฝึก
อํานโน๎ ตโดยเฉพาะ และแบบฝึก ในลัก ษณะอื่ นที่ สามารถน ามาใช๎ฝึ กอํ านโน๎ ตได๎ โดยส ารวจจาก
วรรณกรรมเพลงเปียโนที่มีอยํางละเอียด
3.1.4 การค๎นคว๎าหาข๎อมูลเกี่ยวกับแนวคิดในการวิเคราะห์บทเพลงที่มีมากํอนหน๎า
ข๎อมูลเกี่ยวกับแนวคิดในการวิเคราะห์บทเพลงที่มีมากํอนหน๎า ได๎แกํ การศึกษา
แนวคิดของนักวิเคราะห์เพลงเปียโนทั้ง ในเรื่องของเสียงประสาน สังคีตลักษณ์ ไปจนถึง การตีความ
บทเพลงในลักษณะตําง ๆ
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3.2 แนวคิดที่เกี่ยวข้อง
ผู๎วิจัยมีแนวคิดของตนเองที่ชัดเจนในเรื่องของการฝึกหัดบทเพลงและการฝึกซ๎อม แนวคิด
ดังกลําวเป็นมุมมองของนักเปียโนที่มีการศึกษาบทเพลงตํางออกไปจากการวิเคราะห์เฉพาะโครงสร๎าง
และเสียงประสานของนักทฤษฎีดนตรี กลําวคือ มองหาความสัมพันธ์ของโน๎ตเพลงเพื่อการอํานโน๎ต
และบรรเลงบนเปียโนอยํางรวดเร็วโดยยังไมํวิเคราะห์วําโน๎ตดังกลําวเป็นสมาชิกของคอร์ดใด แตํเมื่อ
ได๎ฝึกหัดตามแนวคิดของผู๎วิจัยแล๎ว นักเปียโนจะมองเห็นโครงสร๎างของบทเพลงและเมื่อศึกษาและได๎
วิเคราะห์สังคีตลักษณ์และเสียงประสานตามหลักทฤษฎี ก็จะเข๎าใจบทเพลงและสามารถบรรเลงเพลง
จากความเข๎าใจได๎
แนวคิดสาคัญที่ผู๎วิจัยนามาประยุกต์ใช๎ในการวิเคราะห์บทเพลง คือ ทฤษฎีการวิเคราะห์ของ
ไฮน์ริค เชงเคอร์ (Heinrich Schenker, ค.ศ.1868-1935) เชงเคอร์เป็นนักทฤษฎีดนตรีชาวออสเตรีย
ที่มีความชานาญในการวิเคราะห์บทเพลง เชงเคอร์พัฒนาระบบการวิเคราะห์ของตนเองขึ้น เรียกวํา
การวิเคราะห์แบบเชงเคอร์ เน๎นการวิเคราะห์บทเพลงในระบบอิงกุญแจเสียง แสดงโครงสร๎างหลักและ
ชั้น (layer) ของแนวดนตรีที่สาคัญรองลงมาด๎วยแผนภูมิตัวโน๎ต ซึ่งมักแบํงออกเป็นชั้นดนตรี 3 ชั้น
คือ ชั้นแรก (foreground) ชั้นกลาง (middleground) และชั้นที่สาคัญที่สุดเนื่องจากเป็นโครงสร๎าง
หลัก เรียกวําชั้นสุดท๎าย (background) สิ่งที่จะได๎จากการวิเคราะห์แบบเชงเคอร์คือความเข๎าใจใน
เรื่องของแกํนของเพลง (Narmour E., 1980) ทิศทางของประโยคเพลง โน๎ตหลักและโน๎ตประดับ
ตามเสียงประสานที่เกิดขึ้น
เชงเคอร์เชื่อวําเพลงทุกบทมีโครงสร๎างพื้นฐาน (fundamental structure หรือ ursatz) ที่
เรียบงําย ประกอบด๎วยคอร์ด 3 คอร์ดหลัก เชํน I V I มีทานองที่ขึ้น ต๎นและจบที่โน๎ตโทนิก (tonic
note) ของกุญแจเสียงหลัก เมื่อผู๎แตํงกาหนดโครงสร๎างพื้นฐานแล๎วก็จะพัฒนาและขยายประโยค
เพลงออกไป โดยการใช๎โน๎ตและคอร์ดประดับในลักษณะตําง ๆ ตามลีลาการแตํงเพลงเฉพาะตัว การ
วิเคราะห์แบบเชงเคอร์นั้นจะเริ่มด๎วยการวิเคราะห์เสียงประสานแล๎วลดรูปของประโยคเพลงลงทีละ
ขั้นจนเหลือโครงสร๎างพื้นฐาน และแสดงด๎วยแผนภูมิตัวโน๎ตซึ่ง เป็นขั้นตอนสุดท๎าย แผนภูมิตัวโน๎ต
ดัง กลําวจะแสดงประโยคเพลง โน๎ตสาคัญ ในแตํละประโยค และโน๎ตประดับวํามีความสัมพันธ์กัน
อยํางไร การวิ เคราะห์มีแคํทานองและเสียงประสานซึ่ง ถือวํา เป็นองค์ประกอบที่สาคัญ ที่สุดและ
พื้นฐานที่สุดของบทเพลง
ตัวอยํางแสดงการลดรูปประโยคแบบเชงเคอร์ด๎านลําง คือ Sonata in C Major, K.545 ของ
โวล์ฟกัง อะมาเดอุส โมสาร์ท (Wolfgang Amadeus Mozart, ค.ศ.1756-91) ทํอนที่ 1 ห๎องที่ 1-4
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ภาพที่ 16 Sonata in C Major, K.545 ของโมสาร์ท ทํอนที่ 1 ห๎องที่ 1-4
เมื่อลดรูปทานองหลักแล๎วพบวําประกอบด๎วยคอร์ดและโน๎ตหลักดังแสดงในภาพที่ 17
และเมื่อลดรูปการไลํบันไดเสียงขึ้นลงในห๎องที่ 5-7 แล๎วพบวํามีการไลํโน๎ตผํานโน๎ตหลักจากโน๎ต A
ลงมาโน๎ต F ดังที่แสดงในภาพที่ 18

ภาพที่ 17 Sonata in C Major, K.545: การเปรียบเทียบโน๎ตเพลงจริงกับโครงสร๎างชั้นสุดท๎าย
ของทานองหลักในห๎องที่ 1-4
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ภาพที่ 18 Sonata in C Major, K.545: การไลํจากโน๎ต A ลงมาโน๎ต F ในห๎องที่ 5-7
จากตัวอยํางจะเห็นได๎วําโครงสร๎างหลักของเพลงนั้นเกิดขึ้นจากโน๎ตเพียงไมํกี่ตัวเทํานั้น
ถ๎าผู๎ฝึกวิเคราะห์เสียงประสานก็จะมองเห็นทานองหรือเสียงประสานที่เกิดขึ้นจากทรัยแอด (triad)
หรือ คอร์ ดหลั กซึ่ง เรีย กวํา พื้นที่ ของโน๎ต ในคอร์ ด (tonal space) และทาให๎แยกโน๎ ตอื่น ที่ มีส าคั ญ
รองลงมา เชํน โน๎ตประดับ ออกจากโน๎ตหลักได๎อยํางงํายดาย
3.3 กระบวนการสร้างแบบฝึก
ในสํวนของการประพันธ์แบบฝึก ผู๎วิจัยได๎กาหนดกระบวนการไว๎ดังตํอไปนี้
3.3.1 กาหนดองค์ประกอบที่นามาใช๎แตํงแบบฝึก
องค์ประกอบที่นามาพิจารณา มีดังตํอไปนี้
3.3.1.1 ระดับความยากของเนื้อหาในแบบฝึก
ผู๎วิจัยมุํงเน๎นให๎แบบฝึกที่แตํงขึ้นนี้เป็นแบบฝึกพื้นฐานในการฝึกหัดเพลง
อยํางถูกวิธี จึงมีเนื้อหาที่ไมํซับซ๎อน มีเนื้อหาและความยากประมาณระดับ 4-6 ของสถาบันสอบทั่วไป
กลําวคือ เพลงในระดับนี้สํวนมากประกอบด๎วยทํอนใดทํอนหนึ่งจากโซนาตาในยุคคลาสสิกและเพลง
คาแร็กเตอร์ (character piece) สั้น ๆ ในยุคโรแมนติก ดังตัวอยํางจากเพลงสอบของสถาบันดนตรี
รอยัลและทรินิตี ประจาปี 2015-17 ด๎านลําง
- J. S. Bach: Invention No.1 in C, BWV 772
- C. P. E. Bach: La Caroline จาก 23 Pièces Characteristiques
for Keyboard
- C. P. E. Bach: Solfeggietto
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- Clementi: Sonatina in G Major, Op.36 No.5 (ทํอนที่ 3)
- Czerny: Exercise No.60 in B flat Major จาก The Young
Pianist, Op.823
-

Debussy: The Little Shepherd จาก Children’s Corner
Dussek: Sonatina in G Major, Op.19 No.1 (ทํอนที่ 1)
Haydn: Sonata in A Major, Hob.XVI/26 (ทํอนที่ 3)
Kabalevsky: Toccatina จาก Thirty Pieces for Children, Op.27
Mozart: Viennese Sonatina No.6 in C Major (ทํอนที่ 1)
Schumann: Huntsman’s Song จาก Album für die Jugend,

Op.68
- Shostakovich: Dance No.7 จาก Dances of the Dolls
- Tansman: Vienna Waltz จาก The Century of Dance
3.3.1.2 องค์ประกอบทางดนตรี
องค์ประกอบทางดนตรีที่ใช๎ในแบบฝึกชุดนี้เป็นองค์ประกอบที่ไมํซับซ๎อน
ได๎แกํ
- คําของตัวโน๎ต ประกอบด๎วย โน๎ตตัวกลม โน๎ตตัวขาว โน๎ตตัวดา โน๎ต
เขบ็ตหนึ่งชั้น โน๎ตเขบ็ตสองชั้น และโน๎ตสามพยางค์ (triplet)
- กุญแจเสียงทั้งทางเมเจอร์และไมเนอร์
- เครื่องหมายประจาจังหวะ    และ 
- การควบคุ มลัก ษณะเสียง (articulation) เชํ น เลกาโต (legato)
สเลอร์ (slur) และสตักคาโต (staccato)
- ทานองและเสี ยงประสาน เมื่อศึ กษาจากวรรณกรรมเพลงเปี ยโน
ทั่วไป พบวํ าท านองสํ วนมากเกิ ดขึ้ นจากการใช๎ โน๎ต จากบั นไดเสี ยงหลัก ทั้ ง เมเจอร์ ไมเนอร์ และ
โครมาติก มีการใช๎ขั้นคูํที่เหมาะสม และมีการใช๎ซีเควนซ์ (sequence) ซึ่ง สามารถนามาใช๎เป็นจุด
สังเกตในการฝึกอํานโน๎ตได๎ สํวนเสียงประสานนั้นจุดสาคัญคือทรัยแอดหรือคอร์ดหลักที่ใช๎ที่มีการแปร
ในลั กษณะตํ า งกั น ออกไป เชํ น แนวเบสอั ล แบร์ ตี (alberti bass) คอร์ ด พลิ ก กลั บ อาร์เ ปโจหรื อ
เบสสลับคอร์ด โน๎ตสํวนใหญํเป็นสมาชิกในคอร์ด มีการพลิกแพลงและเสริมโน๎ตที่มีเสียงกระด๎า ง
(dissonance) ตามความเหมาะสม เชํ น คอร์ ด ทบเก๎ า (ninth chord) หรื อ คอร์ ด ทบสิ บ เอ็ ด
(eleventh chord) ที่พบในเพลงในกระแสอิมเปรชัน (Impressionism) รวมทั้งสาเนียงเพลงสมัยใหมํ
ที่มีการใช๎โมดหรือบันไดเสียงที่ให๎เสียงแปลกออกไป
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- เนื้อผิวดนตรี (texture) มีทั้งโฮโมโฟนี (homophony) และโพลีโฟนี
(polyphony) สํวนรูปแบบเพลงจะเป็นเพลงในระบบอิง กุญแจเสียง (tonal music) ในยุคที่สาคัญ
ตั้ง แตํยุคบาโรก ยุคคลาสสิก ยุคโรแมนติก ไปจนถึง ยุคศตวรรษที่ยี่สิบ เชํน สัง คีตลักษณ์สองตอน
(binary form) สังคีตลักษณ์สามตอน (ternary form) บาร์กาโรล (barcarolle) แคนอน (canon)
ฟิ ว ก์ (fugue) ธี ม และแวริ เ อชั น (theme and variations) ตอกคาตา (toccata) วอลซ์ (waltz)
เพลงคาแร็กเตอร์ที่พบในยุคโรแมนติก รวมถึง เพลงแบบนอคเทิร์น (nocturne) แบบที่พบในเพลง
ของเฟรเดริค โชแปง (Frederic Chopin, ค.ศ.1810-49) และเพลงที่มีทานองหลักและทานองรอง
สอดประสานกันอยํางไพเราะแบบที่พบในเพลงของโยฮันเนส บรามส์ (Johannes Brahms, ค.ศ.
1833-97)
- ทานองจากเพลงคลาสสิกที่คุ๎นหู เพื่อเป็นการแนะนาบทเพลงคลาสสิก
ให๎ กับ นั กเปีย โน โดยเฉพาะในระดั บนั ก เรี ยน เป็ น การเพิ่ มความรู๎เ กี่ย วกับ วรรณกรรมเพลงและ
ประวัติศาสตร์ดนตรีที่ดีอีกทางหนึ่ง
3.3.2 แตํงแบบฝึกตามองค์ประกอบที่กาหนด
ผู๎วิจัยนาองค์ประกอบตําง ๆ มาแตํงแบบฝึก กาหนดอัตราจังหวะและบันไดเสียงให๎
เหมาะสม มีการใสํองค์ประกอบอื่นที่เป็นประโยชน์สาหรับนักเรียนเข๎าไป เชํน การบรรเลงเพลงที่มี
เครื่องหมายย๎อน เครื่องหมายความเข๎มเสียง นอกจากนั้น ยัง มีการตั้ง ชื่อแบบฝึกให๎สอดคล๎องกับ
เนื้อหา เชํน ตั้งชื่อแบบฝึกที่มีการไลํล๎อกันของทานองแบบแคนอนวํา Catch Me If You Can
3.3.3 บันทึกโน๎ตเพลงและเขียนอรรถาธิบาย
ผู๎วิจัยบันทึกโน๎ตเพลงด๎วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซีเบเลียส (Sibelius Notation
Software) เขียนอรรถาธิบายประกอบทุกบทเกี่ยวกับโครงสร๎างหลัก ลักษณะเดํน รวมทั้งแนวคิดของ
ผู๎วิจัยในการฝึกหัดในแงํมุมตําง ๆ
3.4 การนาเสนอในรูปแบบที่เหมาะสม
การนาเสนองานวิจัยมีกระบวนการทั้งหมด ดังนี้
3.4.1 เผยแพรํผลงานสูํสาธารณชน
3.4.2 นาเสนอบทความในวารสารทางวิชาการ
3.4.3 จัดทารูปเลํมวิทยานิพนธ์สมบูรณ์

บทที่ 4
แนวคิดหลักในการฝึกอ่านโน้ตและการฝึกซ้อมเพื่อการแสดงที่มีคุณภาพ
การบรรเลงเปียโนที่มีคุณภาพเริ่มต๎นจากกระบวนการอํานโน๎ตและการฝึกซ๎อมที่ละเอียดและ
ถูกต๎อง ซึ่งนาไปสูํการตีความและการฝึกซ๎อมที่มีประสิทธิภาพตํอไป การฝึกซ๎อมในที่นี้ไมํได๎หมายถึง
การฝึกเทคนิคการบรรเลงเครื่องดนตรีที่มุํงให๎เกิดความคลํองแคลํว แตํหมายถึงกระบวนการฝึกซ๎อม
หลังการเริ่มอํานโน๎ต ซึ่งประกอบด๎วยการทาความเข๎าใจเกี่ยวกับทิศทางของโน๎ต การแปลงรูปโน๎ ตที่
ซับซ๎อนอยํางมีหลักการให๎งํายตํอการวิเคราะห์เสียงประสานและโครงสร๎าง และงํายในการฝึกจา
โน๎ตเพลงตํอไป
กระบวนการในการฝึ กอํ า นโน๎ ต และการฝึ ก ซ๎อ มนี้ ไ มํ มี เ งื่อ นไขของเวลาเข๎ า มาเกี่ ยวข๎ อ ง
เหมือนกับการอํานโน๎ตทันควัน ซึ่งนักเปียโนต๎องบรรเลงแบบฝึกหรือบทเพลงให๎สมบูร ณ์ที่สุดในเวลาที่
จากัด ในทางตรงกันข๎าม นักเปียโนสามารถฝึกอํานโน๎ตและทดลองแปลงรูปโน๎ตเพลงในลักษณะตําง ๆ
และฝึกซ๎อมได๎โดยไมํมีความกดดัน
เมื่อเริ่มต๎นฝึกอํานโน๎ต นักเปียโนอาจจะยังไมํสามารถวิเคราะห์เสียงประสานและโครงสร๎างได๎
ทันที สิ่งแรกที่นักเปียโนเห็นคือโน๎ตเพลงที่เรียงอยูํบนบรรทัด 5 เส๎น อาจเป็นโน๎ตที่ไลํขึ้นลง โน๎ตซ้า
และโน๎ตที่เรียงตัวกันในรูปของคูํเสียง ทรัยแอดหรือคอร์ด เมื่อนักเปียโนได๎ลองอํานโน๎ตเหลํานั้นแล๎ว
จึงเริ่มกระบวนการวิเคราะห์เสียงประสานและโครงสร๎างตํอไป ถ๎า นักเปียโนสามารถอํานโน๎ตได๎อยําง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพก็จะทาให๎ชํวยประหยัดเวลาในการปฏิบัติขั้นตอนดังกลําว ซึ่งเป็นหนึ่งใน
หลายขั้นตอนกวําจะถึงการแสดงคอนเสิร์ต นอกจากนั้น นักเปียโนจะรู๎สึกสนุกกับการอํานโน๎ต ไมํรู๎สึก
วําขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ลาบาก ทาให๎หมดกาลังใจในการฝึกเพลงใหมํ ๆ
นักเปียโนควรใช๎หลักการ “มองหา” ความสัมพันธ์ของตัวโน๎ตที่อยูํใกล๎กันหรือในประโยค
เดียวกันในการฝึกอํานโน๎ต วรรณกรรมเพลงเปียโนสํวนใหญํจะมีลักษณะคล๎ายกัน เชํน ทานองหลัก
ประกอบด๎วยโน๎ตคูํหรือการไลํโน๎ตขึ้นลงตามบันไดเสียง เสียงประสานประกอบด๎วยโน๎ตคูํ อาร์เปโจ
หรือเบสและคอร์ด ซึ่งมักมีรายละเอียดปลีกยํอยอีกมากมายตั้งแตํขั้นคูํแบบมีโน๎ตซ้า คูํแปดแบบไลํขึ้น
ลงไปในทิศทางเดียวกันอยํางตํอเนื่อง รวมทั้งเพลงที่มีทานองหลักและทานองรองซับซ๎อน ไปจนถึง
คอร์ดโครมาติก (chromatic chord) ที่มีโน๎ตหลายตัว การฝึก “มองหา” โน๎ตหลักจึงสอดคล๎องไป
ตามลักษณะของเพลงเปียโนดังกลําว เมื่อหาโน๎ตหลักได๎แล๎วจะทาให๎มีเวลาในการเตรียมมือให๎พร๎อมที่
จะเคลื่อนไปบรรเลงโน๎ตตัวตํอไปได๎อยํางตํอเนื่อง และทาให๎แยกโน๎ตที่สาคัญมากและโน๎ตที่สาคัญ
รองลงมาได๎ ทาให๎เข๎าใจโครงสร๎างซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการบรรเลงเปียโนนั่นเอง
หลักในการ “มองหา” ตามแนวคิดของผู๎วิจัยมีดังนี้
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4.1

มองหาซีเควนซ์ทานอง
ซีเควนซ์ทานอง (melodic sequence) คือประโยคเพลงที่มีการซ้าโดยใช๎โน๎ตตําง
ระดับเสียงและมักเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน เชํน ห๎องที่ 1-4 จาก Scherzo in A Major ของ
โยฮันน์ ฮัมเมล (Johann Hummel, ค.ศ.1778-1837) ประกอบด๎วยประโยคเพลงทั้งหมด 4 ประโยค
ที่มีโน๎ตเรียงกันประโยคละ 3 ตัว

ภาพที่ 19 Scherzo in A Major ของฮัมเมล : ซีเควนซ์ทานองในห๎องที่ 1-4
เมื่อมองเห็นวําประโยคเพลงทั้ง 4 ประโยคเคลื่อนที่ขึ้นเหมือนกัน ก็สามารถมอง
เฉพาะโน๎ตตัวแรกของแตํละห๎อง คือ C sharp, F sharp, B และ C sharp เมื่อกาหนดโน๎ตตัวแรกได๎
ให๎บรรเลงโน๎ตอีก 2 ตัวโดยไมํต๎องก๎มลงดูที่คีย์เปียโน แตํให๎เตรียมมองโน๎ตตัวแรกของประโยคถัดไป
ทันที

ภาพที่ 20 Scherzo in A Major: การแปลงรูปซีเควนซ์ทานองในห๎องที่ 1-4
ในการมองโครงสร๎างของบทเพลงที่มีซีเควนซ์ทานองในลักษณะนี้ การเลือกใช๎นิ้วก็มี
สํวนสาคัญที่จะทาให๎การฝึกเพลงเป็นไปอยํางรวดเร็วยิ่ง ขึ้น การที่แตํละประโยคมีโน๎ต 3 ตัวนั้นก็
สามารถเริ่มต๎นประโยคที่นิ้ว 1 หรือ 2 หรือ 3 ก็ได๎ อยํางไรก็ตามในเพลงนี้ซึ่งมีเครื่องหมายชาร์ป 3
เครื่องหมาย ทาให๎ต๎องบรรเลงโน๎ต C sharp ในห๎องที่ 1 อาจไมํสะดวกในการใช๎นิ้ว 1 กดลงบนคีย์ดา
ก็ให๎เริ่มที่นิ้ว 2 หรือ 3 ได๎ สํวนในห๎องที่ 4 สามารถใช๎นิ้ว 345 เพื่อให๎บรรเลงโน๎ตตัวถัดไปในห๎องที่ 5
ได๎อยํางเหมาะสม
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4.2

มองหาบันไดเสียง
การไลํโน๎ตขึ้นลงไปตามบันไดเสียงนั้นพบมากในเพลงประเภทโซนาตาในยุคคลาสสิก
ที่แตํงโดยฟรานซ์ โยเซฟ ไฮเดิน (Franz Joseph Haydn, ค.ศ.1732-1809) โมสาร์ท ลุดวิก ฟาน
เบโทเฟน (Ludwig van Beethoven, ค.ศ.1770-1827) และนักแตํงเพลงยุคเดียวกันอีกจานวนหนึ่ง
หลักในการ “มองหา” บันไดเสียงคือ กวาดตามองโน๎ตจากตัวแรกให๎ถึงตัวสุดท๎ายให๎
เห็นจุดเริ่มต๎นและจุดสิ้นสุดของแตํละประโยค ดูวําโน๎ตตัวใดตกที่จัง หวะหลัก แล๎วเตรียม บรรเลง
ประโยคเพลงดังกลําวตามอัตราจังหวะที่กาหนด เมื่อประโยคเพลงมีทิศทางขึ้น ก็ไลํโน๎ตไปทางขวาโดย
ไมํต๎องอํานโน๎ตไปทีละตัว และเมื่อประโยคเพลงมีทิศทางลง ก็ไลํโน๎ตไปทางซ๎าย
บันไดเสียงที่บรรเลงบนเปียโนมีรูปแบบการใช๎นิ้วไมํกี่อยําง เชํน ในกุญแจเสียง C
Major ซึ่งประกอบด๎วยนิ้ว 12312345 ในกุญแจเสียง F Major ซึ่งประกอบด๎วยนิ้ว 12341234 ใน
กุญ แจเสี ยง E flat Major ซึ่ งเริ่ ม ต๎น ที่ นิ้ว 2 หรื อ 3 บนคี ย์ ด า ประกอบด๎ ว ยนิ้ ว 21234123 หรื อ
23123123 เมื่อนักเปียโนฝึกบันไดเสียงเหลํานี้จนคลํองก็จะสามารถนาความรู๎ในการเลํนบันไดเสียงไป
ประยุกต์ใช๎ในบทเพลงที่มีบันไดเสียงได๎ ถึง แม๎วําอาจจะไมํมีนิ้วเรียงครบตามบันไดเสียงทุกตัว แตํ
นักเปียโนก็มองภาพรวมของประโยคและสามารถตัดสินใจเลือกใช๎นิ้วที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดได๎
ใน Scherzo in A Major ห๎องที่ 5-6 มีลักษณะคล๎ายการไลํบันไดเสียงขาลง จึงให๎
เริ่มต๎นที่โน๎ต E ด๎วยนิ้ว 5 แล๎วไลํลงในอัตราจังหวะเขบ็ตสองชั้นจนครบ 2 ห๎อง

ภาพที่ 21 Scherzo in A Major: การไลํบันไดเสียงขาลงในห๎องที่ 5-6
หรื อ ประโยคเพลงในห๎ อ งที่ 63-64 จาก Sonata in E flat Major, H.XVI:52
(L.62) ของไฮเดิน ก็สามารถใช๎หลักการเดียวกันได๎เชํนกัน ถึงแม๎วําการเลือกใช๎นิ้วในเพลงตําง ๆ อาจ
ไมํเหมือนกับการใช๎นิ้วขณะบรรเลงบันไดเสียงซึ่งมีรูปแบบที่ตายตัว นักเปียโนที่คุ๎นเคยกับบันไดเสียง
ก็สามารถปรับเปลี่ยนนิ้วที่เหมาะสมได๎อยํางรวดเร็วกวํานักเปียโนที่ไมํมีทักษะในการบรรเลงบันได เสียงมากํอน
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ภาพที่ 22 Sonata in E flat Major, H.XVI:52 (L.62) ของไฮเดิน : การไลํบันไดเสียง
4.3

มองหาขั้นคูํ
ขั้นคูํหรือคูํเสียง (interval) ที่นามาใช๎ในบทเพลงนั้นมีทั้งขั้นคูํที่บรรเลงทีละตัว เชํนที่
ปรากฏในแนวทานอง เรียกวําขั้นคูํทานอง (melodic interval) และขั้นคูํที่บรรเลงพร๎อมกัน เชํนที่
ปรากฏในการประสานเสียง เรียกวําขั้นคูํประสาน (harmonic interval)
ระยะหํา งของขั้ น คูํที่ น ามาใช๎ ก็แ ตกตํา งกั น ลั ก ษณะแรกคื อ ประโยคที่ มี ขั้น คูํ ที่ มี
ระยะหํางเทํากันตลอด ที่พบบํอยคือคูํแปด เมื่อพบประโยคเพลงในลักษณะนี้ให๎มองไปที่โน๎ตแนวใด
แนวหนึ่ง บรรเลงท านองตํอเนื่องกันไปโดยรักษาระยะหํา งระหวํางขั้นคูํเหลํา นั้นไว๎ตลอด เพราะ
ระยะหํางจะเทํากันเสมอ ยกเว๎นมีเครื่องหมายแปลงเสียง จึงคํอยพิจารณาปรับระยะหํางเป็นพิเศษ
โน๎ ต เพลงด๎ า นลํ า งแสดงประโยคเพลงในห๎ อ งที่ 13-14 ของ Those Broken
Octaves! ของดานีล กอทท์ลอบ เทือร์ค (Daniel Gottlob Türk, ค.ศ.1750-1813) ซึ่งประกอบด๎วย
ทานองคูํแปดไลํลงตํอกัน 2 ห๎อง
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ภาพที่ 23 Those Broken Octaves! ของเทือร์ค : ทานองคูํแปดไลํลงตํอกันในห๎องที่ 13-14
หลักการในการฝึกซ๎อมคือให๎มองแตํนิ้วที่ถนัด เชํนนิ้วโป้ง ไลํนิ้วไปตามโน๎ตที่เห็น
โดยรักษาระยะหํางระหวํางนิ้วโป้งและนิ้วก๎อยให๎คงที่ แล๎วไลํโน๎ตลงไปจะทาให๎บรรเลงได๎อยํางถูกต๎อง
แมํนยา หลังจากนั้นคํอยฝึกซ๎อมตามอัตราจังหวะที่กาหนด และเมื่อตัดโน๎ตในวงเล็บออกก็จะมองเห็น
โน๎ตหลักงํายขึ้น ดังที่แสดงในภาพที่ 25

ภาพที่ 24 Those Broken Octaves!: การไลํนิ้วไปตามขั้นคูํโดยรักษาระยะหํางระหวํางนิ้วให๎คงที่

ภาพที่ 25 Those Broken Octaves!: โน๎ตหลักซึ่งเกิดจากการแปลงรูปโน๎ตคูํแปด
ประโยคเพลงในลักษณะที่สองคือประโยคเพลงที่ประกอบด๎วยขั้นคูํ ที่มีระยะหําง
ไมํแนํนอน เชํน ห๎องที่ 1-4 จาก Sonata in F Minor ทํอนที่ 1 ของคาร์ล ฟิลิปป์ เอมานูเอล บาค
(Carl Philipp Emanuel Bach, ค.ศ.1714-88)
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ภาพที่ 26 Sonata in F Minor ทํอนที่ 1 ของคาร์ล ฟิลิปป์ เอมานูเอล บาค : ประโยคเพลง
ในห๎องที่ 1-4 ที่ประกอบด๎วยขั้นคูํที่มีระยะหํางไมํแนํนอน
เมื่อจับคูํโน๎ตให๎เป็นขั้นคูํประสานจะเห็นโครงสร๎างที่ชัดเจนขึ้นดังในภาพที่ 27 (ใน
การแสดงโน๎ตที่ทาการแปลงรูปแล๎วจะนาเครื่องหมายที่เกี่ยวกับเทคนิคการบรรเลงออกด๎วย เชํน
สตักคาโต เนื่องจากต๎องการเสนอแตํองค์ประกอบหลักเทํานั้น) ในการฝึกซ๎อมก็ให๎บรรเลงเป็นขั้นคูํ
ประสานกํอน เมื่อบรรเลงโน๎ตได๎แมํนยาและเข๎าใจทิศทางของประโยคเพลงแล๎วคํอยบรรเลงเป็น ขั้นคูํ
ทานองตามโน๎ตเพลงจริง

ภาพที่ 27 Sonata in F Minor: การแปลงรูปขั้นคูํที่มีระยะหํางไมํแนํนอนในห๎องที่ 1-4
สํวนขั้นคูํที่พบในแนวประสานเสียง ถ๎าเป็นขั้นคูํประสานก็สามารถอํานโน๎ตได๎ทันที
ถ๎าเป็นขั้นคูํทานองก็ให๎แปลงรูปเป็นขั้นคูํประสานกํอนแล๎วคํอยบรรเลง เชํนการใช๎ขั้นคูํทานองไลํลงใน
แนวประสานในมือซ๎ายในห๎องที่ 1-6 จาก Study in C Major, Op.24 No.10 ของเฟลิกซ์ เลอ กูปี
(Félix Le Couppey, ค.ศ.1811-87)
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ภาพที่ 28 Study in C Major, Op.24 No.10 ของเฟลิกซ์ เลอ กูปี : ขั้นคูํทานองไลํลงใน
แนวประสานในมือซ๎ายในห๎องที่ 1-6
เมื่อแปลงรูปขั้นคูํทานองในแนวมือซ๎ายแล๎วจะได๎ขั้นคูํประสานดังแสดงในภาพที่ 29

ภาพที่ 29 Study in C Major, Op.24 No.10: การแปลงรูปขั้นคูํทานองเป็นขั้นคูํประสาน
ในแนวมือซ๎าย
ตัวอยํางเพลงอีกบทหนึ่ง คือ Barcarolle ซึ่งเป็นเพลงที่สถาบันดนตรีรอยัลจัดทาขึ้น
เพื่อบรรจุในหนังสือโน๎ตเพลงสาหรับฝึกอํานโน๎ตทันควัน

ภาพที่ 30 Barcarolle ของสถาบันดนตรีรอยัล : ห๎องที่ 1-4
ในห๎องที่ 1-4 แนวประสานในมือซ๎ายมีโน๎ตคูํซึ่งสามารถจับเป็น ขั้นคูํประสานได๎ดังที่
แสดงในภาพที่ 31 ซึ่งหลักการนี้ก็สามารถนาไปใช๎กับแนวทานองมือขวาในห๎องที่ 5-7 ได๎เชํนกันโดย
ให๎แปลงรูปแนวทานองเป็นขั้นคูปํ ระสานดังที่แสดงในภาพที่ 33
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ภาพที่ 31 Barcarolle: การแปลงรูปแนวประสานในมือซ๎าย

ภาพที่ 32 Barcarolle: แนวทานองมือขวาในห๎องที่ 5-7

ภาพที่ 33 Barcarolle: การแปลงรูปทานองในมือขวา
4.4

มองหาคอร์ดแตกหรืออาร์เปโจ
ประโยคเพลงที่ป ระกอบด๎ว ยคอร์ ดแตกหรือ อาร์ เปโจ (broken chord) นั้น มอง
ไมํยากเพราะประกอบด๎วยโน๎ตเพียง 3 หรือ 4 ตัวที่เป็นสมาชิกในคอร์ดและอาจมีการพลิกกลับของ
ตัวโน๎ตบ๎าง อาร์เปโจเกิดขึ้นได๎ทั้งในแนวทานองและแนวประสาน นักแตํงเพลงหลายคนโดยเฉพาะใน
ยุคโรแมนติกใช๎อาร์เปโจคํอนข๎างมาก เชํน บรามส์ เพลงของบรามส์หลายเพลงมีการนาคอร์ดมา
กระจายออกเป็นทานองใช๎ทั้งในทานองหลักและทานองรอง โน๎ตเพลงในภาพที่ 34 แสดงห๎องที่ 7375 จาก Variations on a Theme by Paganini, Op.35 Book I ของบรามส์
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ภาพที่ 34 Variations on a Theme by Paganini, Op.35 Book I ของบรามส์ : ห๎องที่ 73-75
เมื่อ แปลงรูป อาร์เ ปโจให๎อ ยูํใ นรู ปของคอร์ ดแบบแทํ ง (block chord) จะเห็ นวํ า
สามารถบรรเลงได๎งํายขึ้น เพราะมีการใช๎คอร์ดที่มีโน๎ตซ้าที่เห็นชัดคือโน๎ต E สํวนโน๎ตอื่นในคอร์ดก็
เคลื่อนไหวตามกันอยํางตํอเนื่อง การฝึกซ๎อมก็เหมือนกับการฝึกขั้นคูํคือฝึกในรูป คอร์ดแบบแทํง ให๎
ถูกต๎องเสียกํอนแล๎วคํอยบรรเลงแยกโน๎ตทีละตัวตามจังหวะจริงที่ปรากฏในโน๎ตเพลง

ภาพที่ 35 Variations on a Theme by Paganini, Op.35 Book I: การแปลงรูปอาร์เปโจให๎อยูํ
ในรูปของคอร์ดแบบแทํงของทานองในห๎องที่ 73-75
การแปลงรูปอาร์เปโจให๎อยูํในรูปของคอร์ดแบบแทํง จะทาให๎เราเห็นโครงสร๎างของ
เสี ย งประสานชั ดเจน ท าให๎ม องเห็ น ทรัย แอดหลั ก เข๎ า ใจทิ ศ ทางของการด าเนิน คอร์ด มองเห็ น
จุดเริ่มต๎น จุดพัก และจุดที่มีการพัฒนาไปยังกุญแจเสียงอื่นนอกจากกุญแจเสียงหลัก ไปจนถึงตอนจบ
ของบทเพลงที่มีการเน๎นคอร์ด I ในกุญแจเสียงหลัก การศึกษาเรื่องเสียงประสานดังกลําวมีประโยชน์
มากในเรื่องของการตีความบทเพลง การทาความเข๎าใจบทเพลง และฝึกจาโน๎ต ซึ่งเป็นพื้นฐานในการ
บรรเลงเปียโนที่มีมาตรฐานตํอไป
อาร์ เปโจในแนวประสานนั้น มี ใช๎ อ ยํ างแพรํ ห ลาย เชํน ที่ พบในเพลงยุ ค คลาสสิ ก
โดยเฉพาะเพลงของโมสาร์ท โน๎ตเพลงในภาพตํอไปนี้แสดงห๎องที่ 1-8 จาก Rondo in C Major ของ
โมสาร์ท
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ภาพที่ 36 Rondo in C Major ของโมสาร์ท : ทานองในห๎องที่ 1-8
แนวประสานในมือซ๎า ยนั้นเป็ นอาร์เ ปโจที่ชั ดเจน เมื่อ แปลงรูปแล๎วจะกลายเป็ น
คอร์ดแบบแทํงและยังพบอีกด๎วยวําเป็นคอร์ด เดียวกัน สามารถมองเพียงคอร์ดแรกในห๎องที่ 1 และ
เตรียมมองคอร์ดในห๎องที่ 4 ได๎ทันที

ภาพที่ 37 Rondo in C Major: การแปลงรูปแนวประสานในมือซ๎ายเป็นคอร์ดแบบแทํง
4.5

มองหาโน๎ตซ้า
เพลงที่มีการใช๎โน๎ตซ้า (repeated note) ถือวําเป็นเพลงที่บรรเลงงําย เพราะมีการ
เคลื่อ นไหวของทานองคํอ นข๎ า งช๎ า นัก เปีย โนไมํ ต๎ องเสี ยเวลาในการมองโน๎ต ตั วเดิม แตํ สามารถ
มองข๎ามโน๎ตซ้าไปยังโน๎ตที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวถัดไปทันทีในขณะที่ยังบรรเลงโน๎ตตัวเดิมอยูํ
โน๎ตซ้ามีหลายลักษณะ เชํน ซ้าทีละตัว ซ้าเป็นคูํ และซ้าเป็นคอร์ด พบทั้ง ในแนว
ทานองและแนวประสาน ตัวอยํางของโน๎ตซ้าในแนวทานอง เชํน Keyboard Sonata in C Major,
K.420 ของโดเมนิโก สการ์ลาตตี (Domenico Scarlatti, ค.ศ.1685-1757) ชํวงครึ่งหลังของบทเพลง
ในห๎องที่ 74-87 พบวํามีประโยคเพลงที่ซ้าโน๎ต D และ C ในลักษณะจังหวะที่เหมือนกันจานวน 3
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และ 4 ห๎องตามลาดับ ในการฝึกเมื่อมองเห็นประโยคทานองที่มีโน๎ตซ้าในห๎องที่ 74 ก็ให๎เปลี่ยนไปมอง
โน๎ตในมือซ๎ายซึ่งมีการเคลื่อนที่แทน และมองมายังห๎องที่ 77 เพื่อเตรียมบรรเลงประโยคตํอไป

ภาพที่ 38 Keyboard Sonata in C Major, K.420 ของโดเมนิโก สการ์ลาตตี : โน๎ตซ้าในแนว
ทานองห๎องที่ 74-87
อนึ่ง โน๎ตซ้าในภาพด๎านบนมีลักษณะจังหวะที่ซ้ากันด๎วย ลักษณะดังกลําวเรียกวํา
การเลียน (imitation) ห๎องที่ 75 และ 76 มีการใสํโน๎ตประดับเพื่อให๎เกิดความหลากหลาย สํวนการ
เลือกใช๎ นิ้วเนื่องจากเป็นประโยคเพลงที่ไ มํต๎องเลํนบนคีย์ดา จึงสามารถเริ่มต๎นที่นิ้ว 1 ได๎ ดังตาราง
ด๎านลําง สํวนห๎องที่ 80-84 ก็ใช๎หลักการเดียวกัน สํวนประโยคเพลงที่เริ่มต๎นด๎วยโน๎ตตัวดาซึ่งอาจ
ไมํเหมาะในการเริ่มต๎นประโยคด๎วยนิ้ว 1 ก็สามารถใช๎นิ้ว 2 หรือ 3 ได๎
ห๎องที่ 74
13212

ห๎องที่ 75
13212

ห๎องที่ 76
13212

ขั้นคูํที่มีโ น๎ตตัวใดตัวหนึ่ง เป็นโน๎ ตซ้าก็สามารถใช๎หลักการนี้ในการมองได๎ ในที่ นี้
ขอยกตัวอยํางเพลงที่เคยใช๎ในการมองหาขั้นคูํมาแสดงอีกครั้ง นั่นคือ Sonata in F Minor ทํอนที่ 1
ห๎องที่ 1-4 ของคาร์ล ฟิลิปป์ เอมานูเอล บาค
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ภาพที่ 39 Sonata in F Minor ทํอนที่ 1 ของคาร์ล ฟิลิปป์ เอมานูเอล บาค : ห๎องที่ 1-4
จากโน๎ตเพลง มองเห็นอยํางชัดเจนวําในแนวทานองมือขวามีโน๎ตซ้าคือโน๎ต C ซ้าถึง
4 ห๎อง เราจึงมองข๎ามโน๎ต C และให๎ความสนใจกับโน๎ตหลักตัวอื่น ซึ่งเป็นแนวทานองไลํเรียงกัน หรือ
บันทึกเป็นโน๎ตเขบ็ตหนึ่งชั้นเพื่อให๎อํานงํายขึ้น ดังแสดงในภาพที่ 41

ภาพที่ 40 Sonata in F Minor: การมองข๎ามโน๎ตซ้าในแนวทานองมือขวา

ภาพที่ 41 Sonata in F Minor: การบันทึกโน๎ตโดยใช๎โน๎ตเขบ็ตหนึ่งชั้น
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สํวนโน๎ตซ้าในแนวประสานนั้นมักจะเป็นขั้นคูํและคอร์ด เราสามารถมองข๎ามโน๎ตซ้า
และเตรี ยมมองคอร์ ด ตํอ ไปทั น ที ตั วอยํ างเชํ นในห๎อ งที่ 45-48 จาก Danse ของโคลด เดอบุ ส ซี
(Claude Debussy, ค.ศ.1862-1918) แสดงคอร์ ดซ้ าในแนวประสาน ในแตํ ล ะคอร์ ดเองก็ มี โ น๎ ต
บางตัวที่ซ้ากัน เชํน โน๎ต B และ E ของทั้งสองคอร์ด

ภาพที่ 42 Danse ของโคลด เดอบุสซี : คอร์ดซ้าในแนวประสานในห๎องที่ 45-48
เมื่อแปลงรูปเป็นคอร์ดแบบแทํงแล๎วพบวําแนวประสานเสียงในมือซ๎ายประกอบด๎วย
คอร์ด 2 คอร์ดสลับกัน เมื่อหาโน๎ตในคอร์ด แรกได๎แล๎วให๎มองไปยัง คอร์ด ตํอไปทันที ในขณะที่ยั ง
บรรเลงโน๎ตเขบ็ตหนึ่งชั้นในคอร์ดแรกอยูํ

ภาพที่ 43 Danse: แนวประสานเสียงในมือซ๎ายที่แปลงรูปเป็นคอร์ดแบบแทํงแล๎ว
4.6

มองหาขอบเขตของกลุํมโน๎ตหรือประโยค
การกาหนดขอบเขตของกลุํมโน๎ตหรือประโยคหมายถึง การอํานเฉพาะโน๎ตตัวแรก
และตั ว สุด ท๎ ายในประโยค ซึ่ง โน๎ต ทั้ง 2 ตั ว นี้อ าจจะอยูํ ในคอร์ ด เดี ยวกั นหรื อไมํ ก็ไ ด๎ การมองหา
ขอบเขตหรือระยะหํางของกลุํมโน๎ตมีข๎อดีหลายประการ นักเปียโนจะเห็นการเคลื่อนที่ของโน๎ตซึ่ง
ชํวยในการวิเคราะห์คอร์ด เข๎าใจการดาเนินคอร์ด เข๎าใจโครงสร๎างของบทเพลง และที่สาคัญ คื อ
สิ่งเหลํานี้จะเป็นพื้นฐานที่สาคัญในการฝึกจาโน๎ตที่แมํนยามาก
ภาพที่ 44 แสดงประโยคเพลงที่มีการใช๎โน๎ตเขบ็ตสองชั้นอยํางตํอเนื่อง นักเปียโน
สามารถเริ่มบรรเลงเฉพาะโน๎ตตัวแรกและตัวสุดท๎าย โดยจะบรรเลงเป็นขั้นคูํทานองหรือขั้นคูํประสาน
ก็ได๎ หลังจากนั้นคํอยเพิ่มโน๎ตที่เหลือลงไปและฝึกซ๎อมตามโน๎ตเพลงจริง
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ภาพที่ 44 Add It Up! ของผู๎วิจัย : การกาหนดขอบเขตของประโยคเพลงในห๎องที่ 5-6
4.7

มองหาแนวเบสกับคอร์ด
แนวประสานที่ประกอบด๎วยโน๎ตเบสในชํวงเสียงต่าสลับกับคอร์ดนั้นพบมากในเพลง
ยุคโรแมนติก ในการฝึกมองโครงสร๎างควรแยกมองเป็นแนวเบสแนวหนึ่งและคอร์ดอีกแนวหนึ่ง มอง
ทิศทางการเคลื่อนไหวและความสัมพันธ์ของโน๎ตในแตํละแนว ถ๎ามีโน๎ตซ้าก็ให๎มองโน๎ตตัวถัดไปทันที
โชแปงเป็นนักแตํงเพลงคนหนึ่งที่ชอบใช๎แนวประสานในลักษณะดังกลําว ดังจะเห็นได๎ใน Waltz in
G flat Major, Op.70 No.1 ห๎องที่ 21-26

ภาพที่ 45 Waltz in G flat Major, Op.70 No.1 ของโชแปง : แนวประสานที่ประกอบด๎วย
แนวเบสกับคอร์ดในห๎องที่ 21-26
เมื่ อ แยกมองแนวเบส จะพบวํา มี โ น๎ต เพี ย ง 2 ตัว ซึ่ ง มีค วามสั ม พั นธ์ กั น เป็ น คูํ ห๎ า
หลังจากนั้นเมื่อมองคอร์ด พบวํามีการใช๎โน๎ตซ้ากันพอสมควรและมีการเคลื่อนไหวคํอนข๎างน๎อย

ภาพที่ 46 Waltz in G flat Major, Op.70 No.1: แนวเบสที่ประกอบด๎วยโน๎ตคูํห๎า
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ภาพที่ 47 Waltz in G flat Major, Op.70 No.1: คอร์ดที่มีการใช๎โน๎ตซ้า
ในการฝึกซ๎อม นักเปียโนสามารถแยกซ๎อมเฉพาะแนวเบส เพื่อบรรเลงโน๎ตให๎ถูกต๎อง
และมองเห็นทิศทางของแนวเบส ซึ่งสํวนมากจะมีความไพเราะไมํแพ๎แนวทานองหลัก หลังจากนั้นให๎
ซ๎อมเฉพาะคอร์ด มองหาโน๎ตซ้าและโน๎ตที่เคลื่อนที่วํามีทิศทางการเคลื่อนที่อยํางไร แล๎วคํอยซ๎อมแนว
เบสพร๎อมกับคอร์ดตามโน๎ตเพลงจริง
สรุป
หลักการในการ “มองหา” ที่กลําวมานั้น เป็นหลักการที่ครูและนักเปียโนหลายคนอาจจะ
นาไปใช๎อยูํแล๎วในการสอนและการฝึกอํานโน๎ตของตนเอง แตํยังไมํมีการจัดทาให๎เป็นหนังสือหรือคูํมือ
ที่ชัด เจน สิ่ง ที่ผู๎วิ จัย นามาเสนอในวิ จัย ฉบับ นี้มี ความเป็น รูป ธรรม มีอ งค์ ประกอบครบถ๎ว นและมี
ตัวอยํางประกอบชัดเจน และที่สาคัญคือหลักการนี้จะเชื่อมโยงกับแบบฝึกที่ผู๎วิจัยแตํงขึ้นเพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการฝึกหัดเพลงที่จะนาไปสูํการบรรเลงเปียโนอยํางมีคุณภาพตํอไป

บทที่ 5
อรรถาธิบายแบบฝึก

แบบฝึกในงานวิจัยนี้มีทั้งหมด 25 บท แตํละบทมีองค์ประกอบที่เหมาะสมในการฝึกอํานโน๎ต
ทั้งหมด 8 ลักษณะ ดังแสดงในตารางที่ 1 ตํอไปนี้
องค์ประกอบทางดนตรีที่ใช้ในการแต่งแบบฝึก
1. คําของตัวโน๎ต
โน๎ตตัวกลม โน๎ตตัวขาว โน๎ตตัวดา โน๎ตเขบ็ตหนึ่งชั้น
โน๎ตเขบ็ตสองชั้น และโน๎ตสามพยางค์ (triplet)
2. กุญแจเสียง
เมเจอร์ ไมเนอร์
3. เครื่องหมายประจาจังหวะ
   และ 
4. การควบคุมลักษณะเสียง
เลกาโต สตักคาโต และสเลอร์
5. ทานองและเสียงประสาน
ทานองจากบันไดเสียงหลัก ซีเควนซ์ ทรัยแอด
แนวเบสอัลแบร์ตี อาร์เปโจ เบสสลับคอร์ด
เสียงกระด๎างตามความเหมาะสม
6. เนื้อผิวดนตรี
โฮโมโฟนี โพลีโฟนี
7. สังคีตลักษณ์
สังคีตลักษณ์สองตอน สังคีตลักษณ์สามตอน
สังคีตลักษณ์อิสระ ธีมและแวริเอชัน
8. รูปแบบบทเพลง
แคนอน ตอกคาตา บาร์กาโรล นอคเทิร์น วอลซ์
ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางดนตรีที่ผู๎วิจัยนามาบรรจุในแบบฝึก

แบบฝึก ที่ผู๎ วิจั ยจั ดท าขึ้ น แบํง ออกเป็น 2 ประเภท คื อ แบบฝึ กเรียบเรี ยงและแบบฝึก ที่
แตํงขึ้นใหมํ
5.1 แบบฝึกเรียบเรียง
แบบฝึกเรียบเรียงมีทั้งหมด 5 บท เรียบเรียงมาจากเพลงคลาสสิกมาตรฐานที่มีชื่อเสียง มี
ทานองไพเราะคุ๎นหู เหมาะสมสาหรับการเริ่มต๎นแนะนาเพลงคลาสสิกให๎กับนักเปียโนระดับนักเรียน
รายละเอียดของแบบฝึกทั้ง 5 บท ได๎แกํ
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5.1.1 ทํอนที่ 4 จาก Symphony No.9 "Choral" in D Minor, Op.125
Symphony No.9 "Choral" in D Minor, Op.125 แตํงโดยเบโทเฟน เบโทเฟน
แตํงซิมโฟนีไว๎ทั้งหมด 9 บท ทุกบทมีเนื้อหาที่เข๎มข๎น มีทานองเพลง เสียงประสานและการพัฒนา
องค์ความคิดที่ซับซ๎อน ซิมโฟนีบทที่ 9 นี้สะท๎อนให๎เห็นความคิดสร๎างสรรค์ของเบโทเฟนได๎ดีเยี่ยม
เป็นต๎นแบบของแนวคิดแบบโรแมนติก ทํอนสุดท๎ายของซิมโฟนีบทนี้มีทานองที่ไพเราะติดหู แตํงขึ้น
สาหรับนักร๎องเดี่ยว 4 คน (โซปราโน อัลโต เทเนอร์และเบส) วงขับร๎องประสานเสียง และวงออร์เคสตรา คาร๎องนามาจากบทกวีชื่อ Ode an die Freude (Ode to Joy) แตํงโดยฟรีดริช ชิลเลอร์
(Friedrich Schiller, ค.ศ.1759-1805)
แบบฝึกที่เรียบเรียงขึ้นใหมํนี้นอกจากมีทานองหลักที่คุ๎นหูแล๎ว ยังได๎นาทานองรอง
จากแนวเครื่องเป่าและเครื่องสายบางสํวนมาเสนอคูํกันไปในมือซ๎าย ทาให๎เกิดการตอบโต๎ระหวําง
แนวเสียงอยํางไพเราะ ผู๎ฝึกจะได๎ศึกษาเกี่ยวกับเสียงประสานเหลํานี้ไปพร๎อมกับการฝึกหัดเพลง
ทานองหลักที่ยาวถึง 4 ห๎องเป็นการไลํโน๎ตตามบันไดเสียงที่ไมํซับซ๎อน หลักในการ
“มองหา” ที่นามาใช๎คือการมองหาบันไดเสียง สํวนแนวประสานนั้นเนื่องจากเป็น ขั้นคูํที่คํอนข๎างกว๎าง
หลักการที่นามาใช๎คือการมองหาขั้นคูํและนาคูํแปดเข๎ามาชํวยในการอํานโน๎ต เมื่อมองให๎เห็นคูํแปด
แล๎วจะสามารถมองเห็นพิกัดของโน๎ตตัวที่สูงกวํางํายขึ้น

ภาพที่ 48 Symphony No.9 "Choral" in D Minor, Op.125 ทํอนที่ 4 ของเบโทเฟน :
การมองหาขั้นคูํ
เมื่อทานองหลักกลับมาในห๎องที่ 25 โดยใช๎ ขั้นคูํตํอกัน 6 ห๎องเป็นขั้นคูํหกขนาน
ขึ้นลงกันไปตลอด สามารถนาหลักการ “มองหา” ขั้นคูเํ ข๎ามาใช๎ได๎

47

ภาพที่ 49 Symphony No.9 "Choral" in D Minor, Op.125: ขั้นคูํหกขนาน
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5.1.2 On the Beautiful Blue Danube
On the Beautiful Blue Danube แตํงโดยโยฮันน์ ชเตราส์ จูเนียร์ (Johann
Strauss II, ค.ศ.1825-99) เป็ น เพลงเต๎ น ร าที่ เ รี ย กวํ า วอลซ์ (waltz) บรรเลงโดยวงออร์ เ คสตรา
บรรยายเกี่ยวกับความงามของแมํน้าดานูบ แบบฝึ ก ที่ เ รี ย บเรี ย งขึ้ น ใหมํ นี้ มี เ นื้ อ หาที่ เ ลื่ อ นไหลและ
สดใสตามต๎นฉบับ มีการไขว๎มือซ๎ายขึ้นมาบรรเลงชํวงเสียงสูง เพื่อเพิ่มบรรยากาศให๎สดใสเหมือน
ประกายบนผิวน้า ชํวงที่ย๎อนทานองหลักกํอนจบเพลงมีการใช๎คูํแปดเพื่อเพิ่มให๎เสียงดังและเข๎มแข็ง
หลักการ “มองหา” ที่นามาใช๎ ได๎แกํ หลักการที่เกี่ยวกับซีเควนซ์ทานอง โน๎ตซ้า
และขั้นคูํ ประโยคนาในห๎องที่ 1-4 และ 5-8 มีลักษณะเดียวกันคือ ประกอบด๎วยประโยคเพลงสั้นๆ
ไลํขึ้นไป 3 ครั้งตามด๎วยขั้นคูทํ ี่มีโน๎ตซ้า ทานองไลํขึ้นจาก A ในห๎องที่ 1 ไป B ในห๎องที่ 8

ภาพที่ 50 On the Beautiful Blue Danube ของโยฮันน์ ชเตราส์ จูเนียร์ : ประโยคเพลงที่มี
การไลํโน๎ตขึ้น
ประโยคนาในห๎องที่ 9-19 ก็มีลักษณะของการไลํโน๎ตลงเชํนกัน จะเห็นวําการใช๎
หลักการ “มองหา” ทาให๎เรามองเห็นทิศทางของประโยคที่ชัดเจนมากขึ้น

ภาพที่ 51 On the Beautiful Blue Danube: ประโยคเพลงที่มีการไลํโน๎ตลง
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ทานองหลักในห๎องที่ 23 ประกอบด๎วยสมาชิกในคอร์ด ใช๎หลักการแปลงรูปให๎เป็น
คอร์ดแบบแทํง สํวนแนวประสานในมือซ๎ายซึ่งเป็นคอร์ด แบบแทํงอยูํแล๎วนั้นไมํยากในการฝึก และ
สํวนมากประกอบด๎วยโน๎ตซ้าทาให๎ผู๎ฝึกมีเวลาพิจารณาโน๎ตและเตรียมมือเพื่อบรรเลงโน๎ตถัดไปได๎
ทันเวลา

ภาพที่ 52 On the Beautiful Blue Danube: ทานองที่มีการกระจายจากคอร์ดแบบแทํง
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5.1.3 Peter and the Wolf
Peter and the Wolf แตํ ง โดยเซอร์ เ ก โปรโกเฟี ย ฟ (Sergei Prokofiev, ค.ศ.
1891-1953) เป็นบทประพันธ์ขนาดใหญํสาหรับวงออร์เคสตราและผู๎บรรยาย มีเค๎าโครงมาจากนิทาน
เกี่ ย วกั บ เด็ ก ชายชื่ อ ปี เ ตอร์ พ ร๎ อ มกั บ เพื่ อ นสั ต ว์ น านาชนิ ด ที่ ชํ ว ยกั น วางแผนจั บ หมาป่ า ไปสํ ง
สวนสัตว์ โปรโกเฟียฟทาบทเพลงนี้ ให๎นําสนใจโดยเมื่อกลําวถึง ตัวละครแตํละตัวก็จะมีการเสนอ
ทานองเฉพาะตัวละครนั้น ๆ บรรเลงโดยเครื่องดนตรีตํางชนิดกัน เชํน ปีเตอร์แทนด๎วยกลุํมเครื่องสาย
นกแทนด๎วยฟลูต เป็ดแทนด๎วยโอโบ และแมวแทนด๎วยคลาริเน็ต
เพลงที่เรียบเรียงขึ้นใหมํนี้เริ่มต๎นด๎วยทานองจากทํอนนา ตามด๎วยชํวงที่เครื่องสาย
บรรเลงทานองแทนตัวละครเอกคือปีเตอร์ สุดท๎ายมีการซ้าทานองจากทํอนนาอีกครั้งหนึ่ง แตํใช๎คูํแปด
ไลํขึ้นไปอยํางดังมาก และจบประโยคอยํางเบา ๆ
ประโยคนาในห๎องที่ 1-4 ประกอบด๎วยการไลํโน๎ตขึ้นไปตามบันไดเสียง มีการซ้าโน๎ต
บ๎าง แตํโน๎ตหลักคือ C ซึ่งปรากฏในห๎องที่ 1 และ 4 นั่นเอง ทานองหลักประกอบด๎วยการไลํโน๎ตทั้งขึ้น
และลง สํวนแนวบรรเลงประกอบคืออาร์เปโจ หลักการที่นามาใช๎คือหลักการ “มองหา” บันไดเสียง
และอาร์เปโจ เชํน ในห๎องที่ 6 ผู๎ฝึกควรจะมองเห็นทานองหลักที่ประกอบด๎วยโน๎ต C, E และ G และ
เสียงประสานในรูปคอร์ดแบบแทํงซึ่งเป็นสมาชิกในคอร์ด C เชํนเดียวกับทานองหลัก ถ๎าผู๎ฝึกเข๎าใจ
โครงสร๎างวําที่จ ริงแล๎ วทานองและเสีย งประสานล๎ วนเป็ นการขยายโน๎ตหลักซึ่ง มีเพีย ง 3 ตั วก็จ ะ
สามารถมุํงความสนใจไปที่โน๎ตหลักโดยไมํเสียเวลาไปกับโน๎ตประดับที่สาคัญรองลงมา

ภาพที่ 53 Peter and the Wolf ของโปรโกเฟียฟ : ทานองที่เกิดจากการขยายโน๎ตหลักของคอร์ด
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ถึงแม๎วําทานองในห๎องที่ 8-13 จะมีเครื่องหมายชาร์ปและแฟล็ตคํอนข๎างมาก แตํก็
ใช๎หลักการกระจายโน๎ตจากทรัยแอดเชํนเดียวกับในห๎องที่ 6 ซึ่งผู๎ฝึกสามารถแปลงรูปเป็น ขั้นคูํและ
คอร์ดแบบแทํงได๎

ภาพที่ 54 Peter and the Wolf: การแปลงรูปให๎อยูํในรูปขั้นคูํประสานและคอร์ดแบบแทํง
โน๎ตในห๎องที่ 22 จนจบเพลงซึ่งเป็นประโยคที่ประกอบด๎วยโน๎ตคูํแปด ก็สามารถใช๎
หลักในการมองขั้นคูํขนาน โดยมองนิ้วที่ถนัดและไลํนิ้วไปโดยรักษาระยะหํางระหวํางนิ้วโป้ง และ
นิ้วก๎อยให๎คงที่ก็จะสามารถบรรเลงคูํแปดขนานกันได๎อยํางถูกต๎องแมํนยา

ภาพที่ 55 Peter and the Wolf: การบรรเลงคูํแปดขนานกัน
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5.1.4 The Swan
The Swan แตํ ง โดยกามีย์ แซงซองส์ (Camille Saint-Saëns, ค.ศ.1835-1921)
เป็นเพลงในชุด The Carnival of the Animals สาหรับวงขนาดเล็กและเปียโน เพลงชุดนี้เลียนแบบ
ทํวงทําของสัตว์แตํละชนิด โดยใช๎เครื่องดนตรีตํางกันออกไป The Swan บรรเลงโดยเชลโลและ
เปียโน มีเนื้อผิวแบบทานองและเสียงประสาน ทานองอํอนหวานตํอเนื่อง ไลํโน๎ตขึ้นลงในอัตราจังหวะ
คํอนข๎างช๎าและสงํางาม แนวบรรเลงประกอบสํวนมากเป็นอาร์เปโจ เคลื่อนตัวไปเหมือนหงส์ที่ลอยอยูํ
บนผิวน้า
แบบฝึกที่เรียบเรียงขึ้นใหมํนี้คํอนข๎างยาว เนื่องจากทานองตั้งแตํต๎นจนจบมีความ
ตํอเนื่องกัน ไมํสามารถตัดออกได๎ เมื่อนามาเรียบเรียงใหมํได๎ปรับเปลี่ยนให๎บรรเลงด๎วยเปียโนเพียง
อยํางเดียวได๎งํายขึ้น แตํก็ยังคงเอกลักษณ์ของเพลงไว๎ นั่นคือทานองหลักไลํขึ้นลงและไมํซับซ๎อนมาก
มือซ๎ายเสนออาร์เปโจที่มีการปรับลดโน๎ตบางตัวเพื่อไมํให๎เนื้อผิวหนาแนํนเกินไป หลักการ “มองหา”
ที่นามาใช๎สํวนใหญํเป็นหลักในการแปลงรูปอาร์เปโจเป็นคอร์ดแบบแทํง ถึงแม๎วําโน๎ตในแนวประสานนี้
ไมํยากจนเกินไปแตํก็ประกอบด๎วยทรัยแอดตํอเนื่อง ซึ่งต๎องระวังให๎บรรเลงถูกต๎องทุกตัว หากผู๎ฝึก
สามารถแปลงรูปอาร์เปโจให๎อยูํในรูปของคอร์ดแบบแทํง ได๎รวดเร็ว ก็จะสามารถเตรียมมือลํวงหน๎า
และบรรเลงอาร์เปโจชุดตํอไปได๎อยํางถูกต๎องและทันเวลา
ตัวอยํางที่นามาแสดงคือประโยคเพลงในห๎องที่ 2-3 ทานองหลักประกอบด๎วยโน๎ตที่
ทั้ง เรีย งและกระโดดตํ อกั น ประกอบขึ้นเป็น ประโยคสั้น ๆ ไลํ ขึ้น และลง สํวนแนวประสานเสีย ง
ประกอบด๎วยทรัยแอดห๎องละ 1 คอร์ด ซึ่งกระจายอยูํในรูปของอาร์เปโจ ผู๎ฝึกควรแปลงรูปอาร์เปโจ
ดังกลําวให๎เป็นคอร์ดแบบแทํงแล๎วมองอาร์เปโจชุดตํอไปทันที

ภาพที่ 56 The Swan ของแซงซองส์ : การแปลงรูปอาร์เปโจให๎อยูํในรูปคอร์ดแบบแทํง
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ประโยคเพลงตอนจบในห๎องที่ 26-27 ดังที่แสดงในภาพที่ 57 ถึงแม๎วําอาร์เปโจจะ
ย๎ายขึ้นมาบรรเลงโดยมือขวาก็สามารถใช๎หลักการแปลงรูปให๎เป็นคอร์ดแบบแทํงได๎ ทรัยแอดในแตํละ
ห๎องเป็นการพลิกกลับในรูปตําง ๆ ไมํมีโน๎ตนอกคอร์ด สํวนขั้นคูํในมือซ๎ายนั้นสามารถแปลงรูปจาก
ขั้นคูํทานองเป็นขั้นคูํประสานได๎

ภาพที่ 57 The Swan: การแปลงรูปอาร์เปโจและขั้นคูํทานอง
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5.1.5 “Trout” Quintet
“Trout” Quintet แตํงโดยฟรานซ์ ชูเบิร์ต (Franz Schubert, 1797-1828) เป็น
เพลงสาหรับวงเชมเบอร์ ทํอนที่ 4 มีทานองที่คุ๎นหู อยูํในสังคีตลักษณ์ธีมและแวริเอชัน (theme and
variations)
แบบฝึ กที่ เรี ยบเรีย งขึ้ นใหมํ นี้มี ทั้ ง แนวบรรเลงประกอบแบบคอร์ ดและไลํ ล๎อ กั บ
ทานองรอง ในการเรียบเรียงนี้ไมํได๎เรียบเรียงตามต๎นฉบับทั้งหมด เพราะจะทาให๎แบบฝึกมีขนาดยาว
เกินไป แตํนามาเฉพาะทานองหลักและการซ้าทานองหลักเพียง 1 ครั้ง นอกจากนั้นยังมีการปรับเสียง
ประสานให๎เหมาะสมสาหรับการบรรเลงบนเปียโนอีกด๎วย
ถึงแม๎วําแบบฝึกนี้ดูวํามีโน๎ตเพลงคํอนข๎างมากและสับสน แตํถ๎าศึกษาด๎วยหลักการ
“มองหา” จะพบวําสํวนใหญํเกิดจากการกระจายโน๎ตในคอร์ดและการไลํบันไดเสียง เชํน ในห๎องที่ 14 ทานองสํวนแรกเป็นโน๎ตในคอร์ด สํวนหลังเป็นการไลํบันไดเสียงลงจาก E ไป A

ภาพที่ 58 “Trout” Quintet ของชูเบิร์ต : การแปลงรูปทานองและการไลํบันไดเสียง
นอกจากนั้น ชํวงที่ทานองหลักบรรเลงซ้าอีกครั้งหนึ่งในห๎องที่ 21 มีการเสริมคูํแปด
เพื่อเพิ่มความดัง นักเปียโนสามารถใช๎หลักการ “มองหา” ขั้นคูํในการฝึกได๎ โดยการมองไปที่ แนวใด
แนวหนึ่งและรักษาระยะหํางให๎คงที่
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ภาพที่ 59 “Trout” Quintet: การ “มองหา” ขั้นคูํแปดและรักษาระยะหํางขณะบรรเลงให๎คงที่
สํ ว นแนวประสานตั้ ง แตํ ห๎ อ งที่ 34-37 ซึ่ ง เป็ น โน๎ ต เขบ็ ต 2 ชั้ น เมื่ อ ใช๎ ห ลั ก การ
“มองหา” อาร์เปโจและขั้นคูํจะสามารถแปลงรูปได๎ดังที่แสดงในภาพที่ 60

ภาพที่ 60 “Trout” Quintet: การแปลงรูปอาร์เปโจและขั้นคูํ
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5.2 แบบฝึกที่แต่งขึ้นใหม่
แบบฝึกที่ แตํ งขึ้น ใหมํ มีทั้ งหมด 20 บทนี้ ผู๎ วิจั ยแตํ ง ขึ้น เพื่ อเป็ นทางเลือกสาหรับ เยาวชน
สาหรับผู๎ที่ยังอํานโน๎ตไมํคลํอง และสาหรับผู๎ที่ยังไมํมีพื้นฐานที่ดีในการฝึกหัดเพลง ซึ่งการฝึกหัดนี้ไมํใชํ
เฉพาะการอํานโน๎ต แตํเป็นการศึกษาให๎ลึกซึ้งตั้งแตํอํานโน๎ตไปจนถึงการตีความและการจาโน๎ตเพื่อ
การแสดงที่ มี คุณ ภาพ เนื่อ งจากถ๎าบุ คคลเหลํ านี้ เริ่ม อํา นโน๎ต เพลงมาตรฐานที่มี รายละเอี ยดมาก
มีจังหวะซับซ๎อน มีชาร์ปแฟล็ตมาก มีวิธีการบรรเลงและความดังเบาที่ละเอียดเกินไป จะทาให๎เกิด
ความสับสนและขาดแรงบันดาลใจในการฝึกหัดเพลงตํอไป แบบฝึกที่แตํงขึ้นใหมํนี้มีองค์ประกอบที่
จากัดและเหมาะสมตามที่ระบุไว๎ในหัวข๎อ 3.3 กระบวนการสร๎างแบบฝึกในบทที่ 3
สํวนในเรื่องของการใช๎เพเดิลนั้น ครั้งแรกที่เริ่มฝึกอํานโน๎ต ถ๎านักเปียโนสามารถใช๎เพเดิลไป
พร๎อมกันเลยก็ถือวําดีมาก อยํางไรก็ตาม นักเปียโนหรือนักเรียนที่ยังไมํสามารถใช๎เพเดิลไปพร๎อมกัน
ได๎ ก็ให๎ฝึกอํานโน๎ตอยํางเดียวไปกํอน เมื่อฝึกซ๎อมได๎แมํนยาขึ้นก็ให๎ลองใช๎เพเดิลตามที่แนะนาไว๎ใน
บทเพลง
นอกจากนั้น แบบฝึกชุดนี้ยังสามารถเป็นสื่อที่ครูเปียโนใช๎ในการสอน ทั้ง สาหรับนักเรียน
ระดับเยาวชนที่ต๎องการพัฒนาการฝึกการบรรเลงเปียโน สาหรับนักเรียนที่ต๎องการการเสริมเฉพาะจุด
เชํน ต๎องการฝึกอาร์เปโจ ฝึกเพลงที่มีแนวประสานเป็นเบสกับคอร์ด และสาหรับนักเรียนในระดับ 4-6
ที่กาลังมองหาบทเพลงที่เหมาะสมในการแสดงเปียโน
กระบวนการในการฝึกแบบฝึกทั้ง 20 บท ผู๎วิจัยได๎แสดงแนวคิดโดยนาหลักการ “มองหา”
มาประยุกต์ มีการแสดงตัวอยํางของประโยคเพลงที่กลําวถึง ไว๎อยํางละเอียด ครูเปียโนสามารถนา
ความคิดของผู๎วิจัยไปแนะนาให๎นักเรียนฝึกหรือจะลองหาแนวทางของตนเองก็ได๎ อนึ่ง ในการอธิบาย
วิธีการมองโครงสร๎าง ผู๎วิจัยได๎ตัดองค์ประกอบอื่นที่ไมํจาเป็นออก เชํน ความดัง เบา อัตราความเร็ว
เทคนิคสตักคาโตหรือการเน๎น เนื่องจากผู๎วิจัยต๎องการให๎ผู๎ฝึกมุํงความสนใจไปที่องค์ประกอบหลัก เชํน
โน๎ตและจังหวะมากกวํา
รายละเอียดของแบบฝึกทั้ง 20 บท ได๎แกํ
5.2.1 Dear Mr.Alberti
Alberti คือ ชื่อของโดเมนิ โก อัล แบร์ ตี (Domenico Alberti, ค.ศ.1710-40) เป็ น
นักแตํงเพลงที่นิยมแตํงเพลงที่มีมือซ๎ายเลํนแนวประกอบแบบคอร์ดแตก ตํอมาเรียกกันวําแนวเบส
อัลแบร์ตี
Dear Mr.Alberti อยูํในกุญแจเสียง C Major เครื่องหมายประจาจังหวะ  อัตรา
ความเร็ว Molto allegro มีความยาวทั้งหมด 28 ห๎อง อยูํในสังคีตลักษณ์สามตอน ลักษณะเดํนคือ
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การเน๎นแนวเบสอัลแบร์ตี มีวัตถุประสงค์เพื่อต๎องการให๎ผู๎ฝึกมองเห็นแนวเบสอัลแบร์ตีและแปลงรูป
เป็นคอร์ดแบบแทํงได๎
Dear Mr.Alberti เริ่มต๎นด๎วยตอนนาช๎า ๆ ที่มีทานองคุ๎นหู ตามด๎วยตอน A ที่มี
เนื้อผิวคล๎ายเพลงของโมสาร์ท แนวเบสอัลแบร์ตีบรรเลงจนถึงห๎องที่ 12 หลังจากนั้นในห๎องที่ 16 เป็น
ตอน B ในกุญแจเสียง A Major ทานองหลักเป็นโน๎ตคูํ ทั้งคูํหกและคูํแปด แนวประสานประกอบด๎วย
แนวเบสอัลแบร์ตีตามด๎วยโน๎ตตัวขาวเพื่อให๎แตกตํางไปจากแนวประสานในตอน A ชํวงท๎ายของ
ตอน B มีประโยคสั้น ๆ ไลํโน๎ตคูํแปดลงไปสูํกุญแจเสียง C Major ซึ่งเป็นกุญแจเสียงหลัก เมื่อตอน A
กลับมาอีกครั้งในห๎องที่ 23 มีการเพิ่มขั้นคูํเข๎าไปที่ทานองหลักจนจบ
ในการฝึกอํานโน๎ตชํวงตอนนา นักเปียโนสามารถใช๎หลักการ “มองหา” ขั้นคูํโดย
แปลงรูปขั้นคูํทานองเป็นขั้นคูํประสาน

ภาพที่ 61 Dear Mr.Alberti ของผู๎วิจัย : การแปลงรูปขั้นคูํทานองเป็นขั้นคูํประสาน
ในการฝึกอํานโน๎ตตอน A ให๎แปลงรูปแนวเบสอัลแบร์ตีลงเป็นคอร์ดแบบแทํง ศึกษา
โน๎ตที่ซ้าและเคลื่อนที่วําเคลื่อนไปในทิศทางใด กว๎างขึ้นหรือแคบลง เมื่อสามารถเตรียมมือได๎แมํนยา
แล๎วคํอยกระจายโน๎ตให๎อยูํในรูปแนวเบสอัลแบร์ตีอีกครั้งหนึ่ง

ภาพที่ 62 Dear Mr.Alberti: การแปลงรูปแนวเบสอัลแบร์ตีเป็นคอร์ดแบบแทํง
ในการฝึกอํานโน๎ตตอน B ห๎องที่ 18-21 ซึ่งมีทานองคูํแปดในมือขวาอยํางตํอเนื่อง
ให๎ลองมุํงความคิดไปที่โน๎ตแนวลําง โดยใช๎นิ้ว 1 บรรเลงทั้งประโยค และสลับบรรเลงโน๎ตแนวบนโดย
ใช๎นิ้ว 5 บรรเลงทั้งประโยค
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ภาพที่ 63 Dear Mr.Alberti: การใช๎นิ้ว 1 บรรเลงโน๎ตตัวลํางของทานองคูํแปด

ภาพที่ 64 Dear Mr.Alberti: การใช๎นิ้ว 5 บรรเลงโน๎ตตัวบนของทานองคูํแปด
เมื่อฝึกได๎แล๎วก็ลองบรรเลงทั้ง 2 แนวพร๎อมกัน สิ่งสาคัญคือขณะบรรเลงให๎มองที่
แนวเสียงหรือนิ้วที่ตัวเองถนัด โดยกางมือให๎มีระยะคงที่ไปตลอด ก็จะทาให๎บรรเลงคูํแปดได๎แมํนยา
นักเปียโนที่เคยฝึกการอํานโน๎ตคูํแปดและชานาญในการมองหาแล๎วก็อาจข๎ามบางขั้นตอนไปได๎ เชํน
บรรเลงโน๎ตแนวบนโดยใช๎นิ้ว 5 กลําวคื อเมื่อบรรเลงด๎วยนิ้วโป้ง แล๎ วสามารถข๎ามมาบรรเลงตาม
โน๎ตเพลงจริงได๎เลย
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5.2.2 A.P.G.O
A.P.G.O เป็นอักษรยํอของคาวํา arpeggio หรืออาร์เปโจ เริ่มต๎นที่กุญแจเสียง A
Minor จบที่ F Minor เครื่องหมายประจาจังหวะ  กาหนดให๎บรรเลงอยํางสงํางาม (Maestoso) มี
ความยาวทั้ ง หมด 26 ห๎ อ ง อยูํ ใ นสั ง คี ต ลั ก ษณ์ ส ามตอน ลั ก ษณะเดํ น คื อ การเน๎ น อาร์ เ ปโจ มี
วัตถุประสงค์เพื่อต๎องการฝึกอาร์เปโจและแปลงรูปเป็นคอร์ดแบบแทํง
ตอน A เริ่มต๎นในกุญแจเสียง A Minor ทานองหลักใช๎โน๎ตตัวขาวไลํตามบันไดเสียง
อยํางช๎า ๆ ในขณะที่มือซ๎ายบรรเลงแนวประสานเสียงแบบอาร์เปโจด๎วยโน๎ตเขบ็ตหนึ่งชั้น ตอน B อยูํ
ในกุญแจเสียง F Minor และ B flat Major ทานองหลักเคลื่อนไหวมากขึ้น แนวประสานใช๎โน๎ตตัวดา
ประจุดตามด๎วยโน๎ตเขบ็ตหนึ่งชั้น เกิดความเคลื่อนไหวมากขึ้น หลังจากนั้นในห๎องที่ 18 ตอน A
กลั บมาอี ก ครั้ งในกุ ญ แจเสี ยง A flat Major และจบด๎ วยคอร์ ดที่ 6 ในกุ ญ แจเสี ยงดัง กลํ า ว คือ F
Minor
ในการฝึกอํานโน๎ตตอน A จะแยกบรรเลงแนวทานองคูํแปดเพียงแนวใดแนวหนึ่ง
กํอนบรรเลงคูํแปดพร๎อมกันก็ได๎ แตํในแบบฝึกนี้มีอัตราจัง หวะที่ไ มํเร็วเกินไปและโน๎ตเพลงอยูํใน
ชํวงเสียงที่ไมํสูงมากนัก นักเปียโนอาจบรรเลงโน๎ตคูํแปดไปพร๎อมกันเลยก็ไ ด๎ สํวนแนวประสานใน
มือซ๎ายให๎ใช๎หลักการแปลงรูปให๎อยูํในรูปคอร์ดแบบแทํง

ภาพที่ 65 A.P.G.O: การแปลงรูปให๎อยูํในรูปคอร์ดแบบแทํง
ในการฝึกอํานโน๎ตตอน B ซึ่งมีทานองรอง นักเปียโนสามารถแปลงรูปให๎เป็นคอร์ด
แบบแทํงได๎เชํนกัน

ภาพที่ 66 A.P.G.O: การแปลงรูปทานองรองให๎เป็นคอร์ดแบบแทํง
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หรือถ๎าต๎องการอํานโน๎ตเฉพาะกรอบของประโยคโดยบรรเลงเฉพาะโน๎ตตัวสูงที่สุด
และต่าที่สุดเพื่อให๎สามารถวางมือได๎อยํางถูกต๎องก็สามารถตัดโน๎ตตัวกลางของทานองหลักออก ฝึก
เฉพาะแนวทานองหลักไปพร๎อมกับโน๎ตตัวต่าที่สุด

ภาพที่ 67 A.P.G.O: การกาหนดขอบเขต โดยบรรเลงเฉพาะโน๎ตตัวสูงที่สุดและต่าที่สุด

72

73

74
5.2.3 Are You Twins?
Are You Twins? อยูํในกุญแจเสียง C Major เครื่องหมายประจาจังหวะ  อัตรา
ความเร็ว Allegretto rubato มีความยาวทั้งหมด 37 ห๎อง อยูํในสังคีตลักษณ์สามตอน ลักษณะเดํน
คือการใช๎ขั้นคูํสามและคูํหกอยํางตํอเนื่อง มีวัตถุประสงค์เพื่อต๎องการฝึกมองหาขั้นคูํ
Are You Twins? ประกอบด๎วยขั้นคูํสามและคูํหก เรียงตํอกันและสลับกันตามความ
เหมาะสมคล๎ า ยกั บ ฝาแฝด 2 คูํ ท๎ า ยประโยคมี ก ารใช๎ ท านองในจั ง หวะขั ด เพื่ อ ท าให๎ เ กิ ด ความ
หลากหลาย ประโยคเพลงยืดหยุํนได๎ เมื่อจบประโยคสามารถบรรเลงช๎าลงเล็กน๎อยเพื่อให๎เกิดความ
ไพเราะและมีการเคลื่อนไหว ตอน A อยูํในกุญ แจเสียง C Major มีการเปลี่ยนกุญ แจเสียงไปยัง G
Major และ D Major สํวนตอน B มีการใช๎โน๎ตโครมาติกคํอนข๎างมาก สุดท๎ายตอน A กลับมาในห๎องที่
29 ในกุญแจเสียง G Major และจบที่ C Major
ในการฝึกอํ านแนวทานองให๎อํานโน๎ตตัวบนกํอ น แล๎วคํอยเพิ่มโน๎ตตัว ลํางเข๎าไป
สาหรับขั้นคูํหกให๎รักษาระยะหํางระหวํางโน๎ตให๎คงที่ สํวนนักเปียโนที่อํานโน๎ตคูํแปดในแนวประสาน
ไมํคลํอง สามารถเริ่มฝึกโดยตัดโน๎ตตัวลํางของคูํแปดออกกํ อนแล๎วคํอยบรรเลงตามโน๎ตเพลงจริง
ภายหลัง

ภาพที่ 68 Are You Twins?: การอํานโน๎ตเฉพาะแนวหลักกํอนเพิ่มโน๎ตอื่นลงไป
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5.2.4 Tower East
Tower East อยูํในกุญแจเสียง G Major เครื่องหมายประจาจังหวะ  กาหนดให๎
บรรเลงอยํางมีชีวิตชีวา (Energetic) มีความยาวทั้งหมด 26 ห๎อง อยูํในสังคีตลักษณ์สามตอน ลักษณะ
เดํนคือการเน๎นบันไดเสียงเมเจอร์ที่มีเครื่องหมายชาร์ป
ตอน A มีทานองหลักที่ประกอบด๎วยโน๎ตซ้า ตามด๎วยบันไดเสียงขึ้นและลงในกุญแจเสียง G Major ตอน B อยูํในกุญแจเสียง G Minor มีการใช๎อาร์เปโจสามพยางค์ไลํขึ้นตามด๎วยการไลํ
บันไดเสียงลง หลังจากนั้นตอน A กลับมาในห๎องที่ 17 ในกุญแจเสียง G Minor มีลักษณะที่เปลี่ยนไป
เล็ก น๎อย กลําวคือ เริ่ม ด๎ว ยการไลํ บัน ไดเสีย งขึ้น ลงในลั กษณะของดนตรีหลากแนว ( polyphonic
music) และในห๎องที่ 24 ทานองหลักของตอน A กลับมาอยํางสมบูรณ์ในกุญแจเสียง G Major
ในการฝึกอํานโน๎ตตอน B ซึ่ง มีการใช๎โน๎ตสามพยางค์ในท านองมื อขวา สามารถ
ฝึกซ๎อมโดยมองหาขอบเขตของประโยค บรรเลงเฉพาะโน๎ตตัวต่าที่สุดและสูงที่สุดของประโยคซึ่งใน
ที่นี้เป็นโน๎ตคูํแปด ตามด๎วยโน๎ตซ้าในจัง หวะเขบ็ตหนึ่งชั้น หลัง จากนั้นแปลงรูปทานองที่เป็นอาร์ เปโจสามพยางค์ให๎เป็นคอร์ดแบบแทํงตามด๎วยโน๎ตซ้า แล๎วคํอยแยกอาร์เปโจให๎เป็นโน๎ตสามพยางค์

ภาพที่ 69 Tower East: การแปลงรูปอาร์เปโจสามพยางค์เป็นคอร์ดแบบแทํง ตามด๎วยโน๎ตซ้า
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5.2.5 Tower West
Tower West อยูํในกุญแจเสียง E flat Major เครื่องหมายประจาจังหวะ  อัตรา
ความเร็ว Moderato มีความยาวทั้ง หมด 27 ห๎อง อยูํในสังคีตลักษณ์สามตอน ลักษณะเดํนคือการ
เน๎นบันไดเสียงเมเจอร์ที่มีเครื่องหมายแฟล็ต
Tower West มีตอน A ที่ประกอบด๎วยทานองไลํขึ้นลงในกุญแจเสียง E flat Major
ตามด๎วยขั้นคูํประสานและเบสในมือซ๎าย และมีประโยคเพลงสั้น ๆ ซ้ากันหลายครั้ง ในห๎องที่ 11-13
กํอนเข๎าตอน B ซึ่งอยูํในกุญแจเสียง F Major ประกอบด๎วยทานองโน๎ตตัวดาและโน๎ตเขบ็ตไลํขึ้นลง
อยํางสนุกสนานกํอนซ้าทานองหลักจากตอน A สั้น ๆ กํอนจบในกุญแจเสียง C Major
ในการฝึกอํานโน๎ตที่ไลํขึ้นลงตามบันไดเสียง นักเปียโนสามารถฝึกไลํบันไดเสียงที่
เกี่ยวข๎องกํอน 2-3 รอบเพื่อความคลํองของนิ้ว โดยเฉพาะตอนหมุนนิ้วและการเลํนโน๎ตที่มีเครื่องหมาย
แฟล็ต การเลือกใช๎นิ้วมีทั้งที่ใช๎นิ้วตรงกับรูปแบบการบังคับใช๎นิ้วในบันไดเสียง E flat Major เชํน ใน
ห๎องที่ 1 เริ่มโน๎ต E flat ด๎วยนิ้ว 4 กับการเลือกใช๎นิ้วที่ไมํตรงกับบันไดเสียง เชํน ในห๎องที่ 16 เริ่มต๎น
ประโยคด๎วยนิ้ว 5 แทนที่จะใช๎นิ้ว 2 ตามรูปแบบการบังคับใช๎นิ้วในบันไดเสียงดังกลําว
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5.2.6 Tunnel Ahead
Tunnel Ahead อยูํในกุญ แจเสียง A Minor เครื่องหมายประจาจังหวะ  อัตรา
ความเร็ว Vivo มีความยาวทั้งหมด 27 ห๎อง อยูํใ นสัง คีตลักษณ์สองตอน ลักษณะเดํน คือการเน๎ น
บันไดเสียงไมเนอร์ทางชาร์ป
Tunnel Ahead กลําวถึง การจราจรขณะลอดใต๎อุโมงค์ ตอน A เป็นการไลํบันได
เสียง A Minor ในลักษณะตําง ๆ มีบันไดเสียง A Major แทรกในห๎องที่ 5-6 เพื่อเพิ่มสีสันและทาให๎
นักเปียโนระวังในการมองโน๎ตในกุญแจเสียงคูํขนานมากขึ้น ตอน B ใช๎บันไดเสียงทั้ง สองมือคล๎าย
รถสวนกัน มีลักษณะจังหวะเหมือนกัน และสุดท๎ายมีการใช๎บันไดเสียงเต็มในตอนจบเมื่อรถออกมา
พ๎น อุโ มงค์ นอกจากนั้ น ยั งมี การแนะน าเทคนิ คการบรรเลงเปีย โนสมัย ใหมํ ที่เ รีย กวํ า คลัส เตอร์
(cluster) ในห๎องที่ 16 โดยผู๎ฝึกต๎องกดโน๎ตหลายตัวด๎วยฝ่ามือทั้ง 2 ข๎างลงบนคีย์บอร์ดคล๎ายการ
กดแตรกระชั้นในสถานการณ์คับขัน
ประโยคเพลงในห๎องที่ 5-6 และ 7-8 เป็นการไลํบันไดเสียง สามารถใช๎รูปแบบนิ้วคือ
154321321 ทั้ง 2 ประโยค

ภาพที่ 70 Tunnel Ahead: บันไดเสียงที่ใช๎นิ้วเหมือนกัน
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5.2.7 Nishi-nippori
Nishi-nippori อยูํในกุญแจเสียง C Minor เครื่องหมายประจาจังหวะ  กาหนดให๎
บรรเลงอยํางแข็งแรง (Risoluto) มีความยาวทั้งหมด 36 ห๎อง อยูํในสังคีตลักษณ์สามตอน ลักษณะ
เดํนคือการเน๎นบันไดเสียงไมเนอร์ทางแฟล็ต
Nishi-nippori เป็นชื่อสถานีรถไฟใต๎ดินที่โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ที่สถานีมีการให๎
สัญญาณออดเสียงสูงตํอเนื่องกันหลายครั้งเมื่อรถจอดและเคลื่อนที่ ตอนนาในห๎องที่ 1-4 เป็นทานอง
สาเนียงญี่ ปุ่นไลํบันไดเสียงขึ้นลงโดยใช๎ทรัยแอด ตามด๎วยสัญญาณออดซึ่ง เกิดจากทานองขั้นคูํสอง
ชํวงแรกของตอน A ห๎องที่ 7-14 ประกอบด๎วยทานองหลักในกุญแจเสียง C Minor แนวประสานเป็น
ขั้นคูํโน๎ตสามพยางค์เหมือนรถไฟวิ่งไปบนรางอยํางตํอเนื่อง ห๎องที่ 15 มีการบรรเลงบันไดเสียงในมือ
ซ๎ายแทนมือขวา ในขณะที่มือขวาบรรเลงโน๎ต E และ F สลับกัน ห๎องที่ 19-20 กํอนเข๎าตอน B มีการ
ขยายอัตราจังหวะจากโน๎ตเขบ็ตหนึ่งชั้นเป็นโน๎ตตัวดาและโน๎ตตัวขาวเหมือนขบวนรถไฟใต๎ดินคํอย ๆ
จอดที่ชานชาลา
ตอน B มีการใช๎ขั้นคูํห๎าในมือซ๎าย และใช๎โน๎ตตัวดาในมือขวาไลํเสีย งขึ้นเหมือนการ
ลากกระเป๋าเดินทางขึ้นบันได ตํอมาตอน A กลับมาในห๎องที่ 26 เสนอทานองหลักอีกครั้ง หมายถึงรถ
ขบวนใหมํเคลื่อนออกจากชานชาลา จบด๎วยสัญ ญาณออดที่เบาลงทีละน๎อยเมื่อขบวนเคลื่อนหําง
ออกไป
รูปแบบของนิ้วในบันไดเสียงที่เกิดขึ้น สํวนมากเป็นสํวนของบันไดเสียงสั้น ๆ เชํนที่
พบในห๎องที่ 11-12 นักเปียโนสามารถใช๎รูปแบบของนิ้วที่พบในบันไดเสียง C Minor มาประยุกต์ใช๎ได๎
คือ นิ้ว 54321 และนอกจากนักเปียโนจะได๎ฝึกไลํโน๎ตไปตามบันไดเสียงแล๎วยัง สามารถใช๎หลักการ
“มองหา” ขั้ น คูํ ไมํ วํ า จะเป็ น คูํ แ ปดหรื อ คูํ ที่ แ คบกวํ า นั้ น และหลั ก การมองข๎ า มโน๎ ต ซ้ าซึ่ ง มี อ ยูํ
คํอนข๎างมาก นอกจากนั้น ขั้นคูํสองซึ่งเป็นสีสันของแบบฝึกนี้ยัง เป็นจุดเริ่มต๎นที่ดีในการแนะนาให๎
นักเปียโนได๎เรียนรู๎เรื่องเสียงกระด๎างไปพร๎อมกันอีกด๎วย สํวนลักษณะจังหวะที่ซับซ๎อนที่สุดในเพลงซึ่ง
อยูํในห๎องที่ 15-18 สามารถฝึกซ๎อมได๎โดยมือซ๎ายบรรเลงไปตามบันไดเสียงในขณะที่มือขวาบรรเลง
โน๎ตประกอบเฉพาะจังหวะที่ 1 และ 3 เมื่อฝึกซ๎อมได๎แมํนยาแล๎วจึงเพิ่มโน๎ตที่เหลือลงไป
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5.2.8 2/4 Time
2/4 Time อยูํในกุญแจเสียง B flat Major เครื่องหมายประจาจังหวะ กาหนดให๎
บรรเลงอยํางมีพลัง (Con brio) มีความยาวทั้งหมด 32 ห๎อง อยูํในสังคีตลักษณ์อิสระ ลักษณะเดํนคือ
การเน๎นความเข๎าใจในอัตราจังหวะ 
ทานองประกอบด๎วยโน๎ตตัวดาและโน๎ตเขบ็ตหนึ่ง ชั้นตํอเนื่องกันตลอดทั้ง แบบฝึก
เสียงประสานเป็นเบสและขั้นคูํ ไลํจากโน๎ต B ไป A และ F หลายครั้ง บรรเลงแบบสตักคาโตเพื่อให๎มี
พลังไมํอืดอาด มีการเสนอทานอง A ทั้งหมด 3 ครั้ง โดยมีลูกเลํนตํางกันออกไปเล็กน๎อยคล๎ายกับการ
แปรทานอง ถึงแม๎วําโน๎ตเพลงจะไมํยากเทําใดนักแตํเพลงนี้มีจุดเดํนที่แนวเบสโน๎ตตัวดาและเขบ็ตหนึ่ง
ชั้น รวมทั้งการควบคุมลักษณะเสียง (articulation) ที่หลากหลาย
นักเปียโนสามารถใช๎หลักการมากกวํา 1 หลักการในการฝึกแบบฝึกนี้ เชํน ในห๎องที่
9-16 สามารถแปลงรูปแนวทานองเป็นคอร์ดแบบแทํง ในขณะที่แปลงรูปแนวประสานเป็นคอร์ดแบบ
แทํง หรือแปลงขั้นคูํทานองเป็น ขั้นคูํประสาน หรือกาหนดขอบเขตของโน๎ตในแตํละห๎องโดยการ
บรรเลงเฉพาะโน๎ตตัวสูงที่สุดและต่าที่สุดก็ได๎

ภาพที่ 71 2/4 Time: การแปลงรูปอาร์เปโจให๎เป็นคอร์ดแบบแทํงในห๎องที่ 9-16

ภาพที่ 72 2/4 Time: การกาหนดขอบเขตของแนวประสานในห๎องที่ 9-16
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5.2.9 3/4 Time
3/4 Time อยูํในกุญแจเสียง G Major เครื่องหมายประจาจังหวะ  อัตราความเร็ว
Moderato มีความยาวทั้งหมด 34 ห๎อง อยูํในสัง คีตลักษณ์สามตอน ลักษณะเดํนคือการเน๎นความ
เข๎าใจในอัตราจังหวะ 
ตอน A มีทานองหลัก 2 ทานอง ทานองหลักที่หนึ่งในห๎องที่ 1-6 อยูํในกุญแจเสียง
G Major ประกอบด๎วยทานองที่มีแนวประสานเป็นโน๎ตเขบ็ตหนึ่งชั้นตํอเนื่อง ทานองหลักที่สองใน
ห๎องที่ 7-12 อยูํในกุญแจเสียง E Minor ใช๎ขั้นคูํสามตํอกัน บรรเลงอยํางไพเราะเต็มไปด๎วยอารมณ์
ความรู๎สึก แนวประสานเป็นขั้นคูํกว๎าง ใช๎โน๎ตโครมาติกทาให๎เ กิดสีสันที่ไพเราะ หลังจากนั้นทานอง
หลักที่หนึ่งกลับมาอีกครั้งในห๎องที่ 13 ตอน B เริ่มต๎นที่กุญแจเสียง B flat Major และ G Major ใน
ห๎องที่ 24 ทานองประกอบด๎วยโน๎ตคูํ มีการใช๎ตัวหยุดหรือจังหวะขัดเพื่อให๎เกิดความสดใส เมื่อตอน A
ในกุญแจเสียง G Major กลับมาอีกครั้งในห๎องที่ 27 มีการเพิ่มโน๎ตเขบ็ตสองชั้นเข๎าไปที่ทานองหลัก
มากขึ้นเพื่อให๎บรรยากาศที่เข๎มแข็งกระฉับกระเฉง
ลักษณะจังหวะที่คํอนข๎างยาก เชํน การใช๎โน๎ตเขบ็ตสองชั้นในทานองห๎องที่ 1-2
และ 27-28 จะปรากฏคูํกับแนวประสานที่เป็นโน๎ตเขบ็ตหนึ่งชั้นเสมอ ทาให๎นักเปียโนสามารถบรรเลง
ได๎ไมํยากโดยใช๎จังหวะโน๎ตเขบ็ตหนึ่งชั้นเป็นเกณฑ์ แล๎วกดโน๎ตเขบ็ตสองชั้นให๎อยูํระหวํางโน๎ตเขบ็ต
หนึ่งชั้นให๎พอดี
ในการฝึกบรรเลงประโยคในห๎องที่ 1-3 สัง เกตได๎วําทานองหลักสร๎างอยูํบนบันได
เสียง G Major สามารถนาหลักการ “มองหา” บันไดเสียงมาใช๎ สํวนแนวประสานนั้นสามารถใช๎
หลักการ “มองหา” แนวเบสกับคอร์ดมาใช๎ โดยแยกบรรเลงแนวเบสกับคอร์ด (ในที่นี้คือคูํเสียง) แล๎ว
คํอยนามารวมกัน

ภาพที่ 73 3/4 Time: โน๎ตเพลงห๎องที่ 1-3 และการแยกฝึกบรรเลงแนวเบสและคูํเสียง

90

91

92
5.2.10 4/4 Time
4/4 Time อยูํ ใ นกุ ญ แจเสี ย ง E Major เครื่ อ งหมายประจ าจั ง หวะ ก าหนดให๎
บรรเลงอยํางเคลื่อนไปข๎างหน๎า (Con moto) มีความยาวทั้งหมด 32 ห๎อง อยูํในสังคีตลักษณ์สามตอน
ลักษณะเดํนคือการเน๎นความเข๎าใจในอัตราจังหวะ 
4/4 Time มีตอน A ที่เริ่มด๎วยประโยคนาในมือซ๎าย ตามด๎วยทานองหลักที่ไลํโน๎ต
ขึ้นลงอยํางสนุกสนาน ตอน B ในกุญแจเสียง A Major มีแนวประสานเคลื่อนไหวมากขึ้นโดยการใช๎
โน๎ตเขบ็ตหนึ่งชั้นทั้งในอัตราจังหวะปกติและสามพยางค์ไลํขึ้นลงตามบันไดเสียง เมื่อตอน A กลับมา
กํอนจบแบบฝึกมีการเพิ่มโน๎ตคูํแปดเข๎าไปที่แนวทานอง บรรเลงด๎วยความดัง ff ตามด๎วยอาร์เปโจ
หลายครั้ง จบที่โน๎ตแยกทีละตัวในคอร์ด E Major ไลํขึ้นจากเสียงต่าในมือซ๎ายขึ้นไปจนถึงโน๎ต E สูงใน
มือขวา
ในการฝึกตอน A สามารถใช๎หลักการ “มองหา” ขอบเขตของประโยค เพื่อกาหนด
ขอบเขตของประโยคเพลงในแนวประสาน

ภาพที่ 74 4/4 Time: การ “มองหา” ขอบเขตของประโยคในห๎องที่ 7-12
ในการฝึกห๎องที่ 24-27 ที่มีการใช๎ทานองคูํแปด สามารถใช๎หลักการ “มองหา” ขั้นคูํ
และเริ่มฝึกอํานโน๎ตเฉพาะแนวที่ตัวเองชานาญกํอน เชํน ตัดโน๎ตตัวบนของทานองคูํแปดออก และใช๎
นิ้วโป้งบรรเลงทานองแนวลํางตํอกันทั้งประโยค และในทางตรงกันข๎ามให๎ตัดโน๎ตตัวลํางออก บรรเลง
เฉพาะตัวบนด๎วยนิ้ว 5 ตํอกัน อนึ่ง นักเปียโนที่มีความแมํนยาในการบรรเลงคูํแปดแล๎วอาจข๎าม
ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไปได๎
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ภาพที่ 75 4/4 Time: การตัดโน๎ตตัวบนของทานองคูํแปด และใช๎นิ้วโป้งบรรเลงทานองแนวลําง
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5.2.11 3/8 Time
3/8 Time อยูํในกุญแจเสียง D Major เครื่องหมายประจาจังหวะ  อัตราความเร็ว
Allegretto มีความยาวทั้งหมด 36 ห๎อง อยูํในสัง คีตลักษณ์สองตอน ลักษณะเดํนคือการเน๎นความ
เข๎าใจในอัตราจังหวะ  เน๎นโน๎ตตัวดาประจุดและโน๎ตเขบ็ตหนึ่งชั้น
3/8 Time เริ่ม ต๎ นด๎ ว ยตอนน าสั้น ๆ 4 ห๎อ ง ตามด๎ว ยตอน A ประกอบด๎ วยแนว
ทานองไพเราะตํอเนื่อง สํวนเสียงประสานเป็นอาร์เปโจ ห๎องที่ 13-20 เป็นการเปลี่ยนเสียงประสานให๎
มีการเคลื่อนไหวมากขึ้น ตอน B ประกอบด๎วยประโยคขนาดสั้นยาว 1 ห๎อง ตํอเนื่องกัน 2 ครั้งตาม
ด๎วยประโยคยาว 1 ประโยค เกิดความแตกตํางจากตอน A
ในการฝึกบรรเลง นักเปียโนสามารถใช๎หลักการ “มองหา” อาร์เปโจ และแปลงรูป
อาร์เปโจในมือซ๎ายเป็นคอร์ดแบบแทํงได๎
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5.2.12 6/8 Time
6/8 Time อยูํในกุญแจเสียง C Minor เครื่องหมายประจาจังหวะ  อัตราความเร็ว
Allegro assai มีความยาวทั้งหมด 28 ห๎อง อยูํในสังคีตลักษณ์สามตอน ลักษณะเดํนคือการเน๎นความ
เข๎าใจในอัตราจังหวะ 
6/8 Time มีตอน A ประกอบด๎วยทานองและเสียงประสานแบบคอร์ดแตก ตอน B
เปลี่ยนแนวบรรเลงประกอบเปลี่ยนเป็น ขั้นคูํคล๎ายคอราล เมื่อตอน A กลับมาอีกครั้งมีการปรับเสียง
ประสานให๎มีจังหวะขัดเพื่อไมํให๎เกิดความซ้าซาก และยังเป็นการเพิ่มทักษะเรื่องจังหวะเข๎าไปอีกด๎วย
ในการฝึกบรรเลงแนวประสานในห๎องที่ 5-8 ซึ่งมีการใช๎โน๎ตกระโดดอยูํพอสมควร
สามารถแยกซ๎อมแนวเบสตํางหาก และแปลงรูปอาร์เปโจที่เหลือให๎เป็นคอร์ดแบบแทํง ฝึกให๎คลํอง
กํอนกระจายโน๎ตทั้งหมดออกตามโน๎ตเพลงจริง

ภาพที่ 76 6/8 Time: การแปลงรูปแนวประสาน
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5.2.13 Over Here
Over Here อยูํ ใ นกุ ญ แจเสี ย ง A Major เครื่ อ งหมายประจ าจั ง หวะ  อั ต รา
ความเร็ ว Moderato assai ก าหนดให๎ บ รรเลงอยํ า งเบาและสงํ า งาม (Leggiero e elegante) มี
ความยาวทั้งหมด 28 ห๎อง อยูํในสังคีตลักษณ์อิสระ ลักษณะเดํนคือมีการบรรเลงแบบไขว๎มือและการ
ใช๎อาร์เปโจตลอดโดยไมํมีการใช๎องค์ประกอบอื่น เนื่องจากต๎องการเน๎นการฝึกการอํานโน๎ตที่มีการ
ไขว๎มือจึงใช๎อาร์เปโจที่สามารถแปลงรูปได๎งํายเป็นองค์ประกอบหลัก ถ๎า ผู๎ฝึกสามารถมองหาอาร์เปโจ
และแปลงรูปได๎คลํองแคลํวก็จะสามารถเตรียมไขว๎มือซ๎ายขึ้นมาบรรเลงทานองหลักได๎ทันเวลา
Over Here เริ่มต๎นด๎วยตอนนาไลํโน๎ตลงในกุญ แจเสียงหลักช๎า ๆ ตามด๎วยการไลํ
อาร์เปโจขาขึ้นและทานองหลักที่ต๎องใช๎มือซ๎ายบรรเลง ตํอมามีการเพิ่มสีสันให๎แนว เบส ไลํล๎อกัน
มากขึ้น จบด๎วยการไลํอาร์เปโจโน๎ตตัวขาวขึ้นไปที่ C สูง
ในการฝึกบรรเลงให๎ใช๎หลักการ “มองหา” อาร์เปโจในแนวประสานทั้งมือขวาและ
มือซ๎ายและแปลงรูปให๎อยูํในรูปของคอร์ดแบบแทํง ซึ่งจะทาให๎มองเห็นโครงสร๎างทั้งหมดของแบบฝึก
มองเห็นทันทีวําอาร์เปโจนั้นคือคอร์ดใด และมองเห็นทิศทางที่ทานองเคลื่อนไปอยํางชัดเจน

ภาพที่ 77 Over Here: การ "มองหา" อาร์เปโจและแปลงรูปให๎อยูํในรูปของคอร์ดแบบแทํง
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5.2.14 Canal Ride
Canal Ride อยูํในกุญแจเสียง F Minor เครื่องหมายประจาจัง หวะ  กาหนดให๎
บรรเลงอยํางผํอนคลาย (Relaxed) มีความยาวทั้งหมด 27 ห๎อง ลักษณะเดํนคือเป็นบาร์กาโรลหรือ
เพลงเรือของชาวเวนิส การเน๎นความตํอเนื่องและลื่นไหลของบทเพลงคล๎ายนั่งบนเรือลํองไปตาม
ลาคลองในเวนิส ประเทศอิตาลี
เริ่มต๎ นด๎ว ยตอนนาสั้ น ๆ ในกุญ แจเสีย ง F Minor ตามด๎วยทานองหลั กและแนว
ประสานที่เป็นเอกลักษณ์ของบาร์กาโรล ซึ่งประกอบด๎วยอาร์เปโจโน๎ตเขบ็ตหนึ่งชั้นสลับกับตัวหยุด
เขบ็ตหนึ่งชั้นคล๎ายการโล๎ของเรือ ตอนกลางเริ่มที่ห๎องที่ 13 มีการเปลี่ยนเสียงประสานให๎เคลื่อนไหว
น๎อยลงโดยการใช๎โ น๎ต ตัว ดาประจุด อยํ างตํ อเนื่อ ง ตามด๎ว ยประโยคเพลงโน๎ ตเขบ็ต หนึ่ ง ชั้ นซึ่ ง คง
บรรยากาศของการลํองเรืออยูํ ตอนจบมีการซ้าทานองหลักอีกครั้งกํอนจะเบาลงและช๎าลงจนจบ
ในการฝึกอํานทานองคูํแปดในห๎องที่ 21-25 ให๎ตัดโน๎ตตัวบนของทานองคูํแปดออก
ฝึกไลํเ ฉพาะนิ้ว 1 อยํางที่ เคยฝึก มาแล๎ วในแบบฝึกบทกํอน ๆ และสามารถสลั บไปบรรเลงเฉพาะ
แนวบน ใช๎นิ้ว 5 ตํอกันเพื่อความแมํนยาในการกาหนดขอบเขตของประโยคได๎

ภาพที่ 78 Canal Ride: การตัดโน๎ตตัวบนของทานองคูํแปดในห๎องที่ 21-25 ฝึกไลํเฉพาะนิ้ว 1
เมื่อฝึกอํานทานองในมือขวาจนชานาญแล๎วสามารถเพิ่มการอํานโน๎ตในแนวประสาน
ได๎ โดยในขั้นแรกให๎บรรเลงเฉพาะขั้นคูํ หลังจากนั้นคํอยเติมโน๎ตตัวบนของทานองในมือขวาและโน๎ตที่
เหลือในมือซ๎ายตํอไป
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ภาพที่ 79 Canal Ride: การเพิ่มขั้นคูํในแนวประสาน
อนึ่ ง ส าหรั บ แบบฝึ ก บทนี้ ผู๎ วิ จั ย ได๎ จั ด ท าแบบฝึ ก เป็ น 2 บท คื อ ในกุ ญ แจเสี ย ง
F Minor และในกุญแจเสียง F Major เนื่องจากแบบฝึกนี้สามารถบรรเลงเป็นกุญแจเสียง F Major ได๎
โดยไมํต๎องเปลี่ยนรูปมือหรือใช๎นิ้วที่ผิดแปลกออกไป นอกจากนั้น การเสนอบทฝึกทั้งในกุญแจเสียง
เมเจอร์และไมเนอร์จะทาให๎นักเปียโนมีความเข๎าใจในเรื่องของเสียงและคอร์ดที่คูํขนานกันไป เป็น
การฝึกเกี่ยวกับทฤษฎีและโครงสร๎างของเพลงได๎เป็นอยํางดี
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5.2.15 Catch Me If You Can
Catch Me If You Can อยูํในกุญ แจเสียง G Minor เครื่องหมายประจาจังหวะ 
กาหนดให๎บรรเลงอยํางมีสปิริต (Con spirito) มีความยาวทั้งหมด 30 ห๎อง เป็นแคนอนที่มีทานอง
หลัก ไลํ ล๎อ กัน ไปตลอด Catch Me If You Can มี ทานองหลัก ที่ส นุก ด๎วยการใช๎เ ทคนิค สตั กคาโต
สลับกับเลกาโต ตอนจบมี การขยายคําของตัวโน๎ต ในทานองหลักออก (augmentation) เพิ่มโน๎ ต
คูํแปดให๎หนักแนํนเข๎มแข็งขึ้น มีก ารบรรเลงทานองในจัง หวะเหลื่อมกันไปจนจบ ชํวงสุดท๎ายของ
แบบฝึกเป็นอาร์เปโจสั้น ๆ ที่เบามาก
ผู๎วิจัยได๎จัดทาแบบฝึกบทนี้เป็น 2 บทในกุญ แจเสียง G Minor และในกุญ แจเสียง
G Major เนื่องจากแบบฝึกนี้สามารถบรรเลงได๎ทั้ง 2 กุญแจเสียงโดยไมํต๎องเปลี่ยนรูปมือหรือใช๎นิ้วที่
ผิดแปลกออกไป
ในการฝึกอํานโน๎ตห๎องที่ 10-13 ซึ่ง เป็นอาร์เปโจตามด๎วยคูํแปดที่ใช๎มือซ๎ายเอื้อม
ขึ้นมาบรรเลง สามารถเริ่มฝึกจากการแปลงรูปอาร์เปโจให๎เป็นคูํแปดกํอนเพื่อกาหนดขอบเขตของ
ประโยค และฝึกให๎สามารถบรรเลงเร็วขึ้นจนถึงอัตราจังหวะที่เหมาะสมกํอนกระจายโน๎ตกลับไปอยูํใน
รูปของอาร์เปโจตามโน๎ตเพลงจริง

ภาพที่ 80 Catch Me If You Can: การแปลงรูปอาร์เปโจให๎เป็นคูํแปดในห๎องที่ 10-13

108

109

110

111

112
5.2.16 Add It Up!
Add It Up! อยูํในกุญ แจเสียง E Minor เครื่องหมายประจาจัง หวะ  กาหนดให๎
บรรเลงอยํางเพ๎อฝัน (Dreamily) มีความยาวทั้งหมด 24 ห๎อง อยูํในสังคีตลักษณ์อิสระ ลักษณะเดํน
คืออยูํในกระแสอิมเปรชันที่มีการใช๎คอร์ดทบ เชํน คอร์ดทบเก๎าและคอร์ดทบสิบเอ็ด เสียงประสานที่
เกิดขึ้นนี้เป็นองค์ประกอบที่ดีในการแนะนาให๎นักเปียโนรู๎จักกับเพลงในกระแสอิมเปรชันดังกลําว
Add It Up! มีทานองไลํขึ้นลงตามบันไดเสียงบ๎าง กระโดดสูงขึ้นบ๎าง ต่าลงบ๎าง มี
เสียงประสานที่เน๎นการใช๎คอร์ดทบในลักษณะตําง ๆ รวมทั้งบันไดเสียงเต็มที่มีโน๎ตหํางกันหนึ่งเสียง
เต็ม ในขณะที่แนวเบสเน๎นเสียงประสานที่เรียบงําย เชํนคอร์ด V ตามด๎วย I เพื่อให๎เกิดโครงสร๎างที่
สมดุ ล สํ วนโน๎ต เขบ็ต สองชั้ นที่ ไ ลํขึ้ น ลงดั ง ที่พ บในห๎ องที่ 3-4 นั้ น เป็ น สํว นเชื่ อ มที่ท าให๎ แ บบฝึ ก มี
ความตํอเนื่องและทาให๎เกิดบรรยากาศที่นุํมนวล
ในการฝึ กอํานโน๎ ตห๎องที่ 1-2 ซึ่ง มีการใช๎คอร์ดเต็มตํอกัน 2 คอร์ด ให๎นั กเปียโน
“มองหา” ขอบเขตของกลุํมโน๎ต เริ่มอํานโน๎ตจากโน๎ตตัวสูงที่สุดและต่าที่สุดกํอนเพื่อให๎เข๎าใจขอบเขต
และทิศทางของประโยค ซึ่งมีประโยชน์ในการทาความเข๎าใจโครงสร๎างและการจาโน๎ต รวมทั้ง ในการ
เตรียมมือสาหรับโน๎ตกลุํมถัดไปให๎ทันเวลาอีกด๎วย

ภาพที่ 81 Add It Up!: การกาหนดขอบเขตของตัวโน๎ตในห๎องที่ 1-2
ในการฝึก อํา นโน๎ ตห๎ อ งที่ 5-6 สามารถทาได๎ ห ลายวิ ธี เชํน กาหนดขอบเขตของ
กลุํมโน๎ต บรรเลงเฉพาะโน๎ตตัวสูงที่สุดและต่าที่สุดหรือมองหาขั้นคูํ ในกรณีมองหาขั้นคูํสามารถคงโน๎ต
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ตัวที่ 1 และ 3 ของแตํละกลุํมไว๎ซึ่งเป็นขั้นคูํห๎า ถ๎าหาโน๎ตตัวที่ 1 และ 3 ได๎ก็จะสามารถบรรเลงโน๎ต
ตัวที่ 2 ซึ่งอยูํกึ่งกลาง และโน๎ตตัวที่ 4 ซึ่งอยูํสูงขึ้นจากโน๎ตตัวที่ 3 เป็นขัน้ คูํสองเสมอ

ภาพที่ 82 Add It Up!: การ “มองหา” ขั้นคูํ โดยการคงโน๎ตตัวที่ 1 และ 3 ของแตํละกลุํม
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5.2.17 7 P.M.
7 P.M. อยูํในกุญแจเสียง D Major เครื่องหมายประจาจังหวะ  กาหนดให๎บรรเลง
อยํางไพเราะ (Molto cantabile) มีความยาวทั้งหมด 27 ห๎อง อยูํในสังคีตลักษณ์สามตอน ลักษณะ
เดํ นคื อ เป็ น นอคเทิร์ น ที่ฟั ง สบายผํ อนคลายยามค่ าคื น ชื่ อเพลง 7 P.M. หมายถึ ง เวลาหนึ่ ง ทุํม ซึ่ ง
สอดคล๎องกับชํวงเวลาดังกลําว
7 P.M. มี ท านองอํ อ นหวานไพเราะเหมื อ นที่ พ บในนอคเทิ ร์ น ของโชแปง เสี ย ง
ประสานประกอบด๎วยคอร์ดแตกเขบ็ตหนึ่งชั้นอยํางตํอเนื่อง มีการใช๎คอร์ดโครมาติกคํอนข๎างมาก และ
สีสันของเพลงยิ่งเปลี่ยนไปเหนือความคาดหมายเมื่อประโยคสุดท๎ายจบที่กุญแจเสียง A Minor
ในการฝึก อํานแนวประสานในห๎องที่ 1-5 ให๎ใ ช๎หลัก การ “มองหา” แนวเบสกั บ
คอร์ ด โดยแปลงรูป อาร์ เปโจให๎อ ยูํใ นรู ป ของคอร์ด แบบแทํ ง เพื่ อให๎งํ ายตํ อการฝึ กซ๎ อมและทาให๎
มองเห็นโครงสร๎างและทิศทางของคอร์ด หลักการดังกลําวสามารถนาไปใช๎ในชํวงอื่น ๆ ในแบบฝึกนี้ได๎
เชํนกัน

ภาพที่ 83 7 P.M.: การแปลงรูปเสียงประสานในห๎องที่ 1-5
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5.2.18 S’More
S’More อยูํในกุญ แจเสียง E Major เครื่องหมายประจาจัง หวะ  อัตราความเร็ว
Allegro ma non troppo มีความยาวทั้งหมด 24 ห๎อง ลักษณะเดํนคือเป็นธีมและแวริเอชัน
S’More ยํอมาจากคาวํา Some More เป็นชื่อเรียกมาชเมลโล ขนมของเด็กที่นามา
เสียบไม๎แล๎วนาไปยํางไฟ อรํอยจนต๎องขออีกเรื่อย ๆ เมื่อนามาตั้งชื่อแบบฝึกหมายถึงความหลากหลาย
ในการทานขนมชนิดนี้ ซึ่งหมายถึงการแปรทานองหลักนั่นเอง ห๎องที่ 1 เป็นทานองหลักในกุญ แจเสียง E Major ประกอบด๎วยประโยคถามและตอบ 2 ชุด ประโยคชุดแรกมีแนวประสานเป็นขั้นคูํ
และทรัยแอด สํวนประโยคชุดที่ สองมีแนวประสานเป็น เบสกับคอร์ด ห๎อ งที่ 9 อยูํ ในกุ ญ แจเสีย ง
C sharp Minor เนื้อผิวเป็นดนตรีหลากแนวที่ไมํยากนักคล๎ายเป็นการเชื่อมระหวํางเนื้อผิวโฮโมโฟนี
ของทานองหลักกับเนื้อผิวดนตรีหลากแนวในแวริเอชันซึ่งเริ่มต๎น ที่ห๎องที่ 17 ประโยคในมือขวาและ
มือซ๎ายมี การไลํ ล๎อกันอยํางสนุก สนาน ในการแปรทานองตั้ง แตํห๎องที่ 17 มีการแตกทานองหลั ก
ออกเป็นโน๎ตเขบ็ตหนึ่งชั้นและเพิ่มโน๎ตนอกคอร์ดเข๎าไป
ในการฝึกอํานแนวประสานในห๎องที่ 1-4 สามารถเริ่มอํานโน๎ตทีละแนว เมื่อชานาญ
แล๎วคํอยบรรเลงขั้นคูํประสานหรือทรัยแอดพร๎อมกัน หรือสามารถใช๎หลักการกาหนดขอบเขตของ
ขั้นคูํ ดังภาพที่ 85

ภาพที่ 84 S’More: การอํานโน๎ตทีละแนวของแนวประสานในห๎องที่ 1-4
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ภาพที่ 85 S’More: การกาหนดขอบเขตของแนวประสานในห๎องที่ 1-4
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5.2.19 Mission Possible
Mission Possible อยูํในกุญแจเสียง C Major เครื่องหมายประจาจังหวะ  อัตรา
ความเร็ว Allegro มีความยาวทั้งหมด 26 ห๎อง ลักษณะเดํนคือเป็นตอกคาตา เน๎นการไลํขึ้นลงอยําง
รวดเร็วของแนวทานองที่ประกอบด๎วยโน๎ตเขบ็ตหนึ่งชั้นและสองชั้น เป็นขั้นคูํสามและหก ชํวงท๎ายมี
การเพิ่มโน๎ตคูํแปดเข๎าไปในแนวทานองทาให๎มีพลังมากขึ้น กํอนจบด๎วยความดัง ff
ในแบบฝึกบทนี้มีการใช๎โน๎ตเขบ็ตหนึ่งชั้นและสองชั้นอยํางตํอเนื่อง และเพื่ อให๎เกิด
ความหลากหลาย ได๎ปรับให๎มีการใช๎ลักษณะจังหวะที่แตกตํางกัน ซึ่ง มีพื้นฐานจากโน๎ตสามพยางค์
เชํนที่พบในประโยคนาในห๎องที่ 1-4

ประโยคในห๎องที่ 5-16

และประโยคในห๎องที่ 17 เป็นต๎นไป

สํวนในการฝึกอํานทานองในห๎องที่ 5-7 สามารถใช๎หลักการ “มองหา” โน๎ตซ้าแล๎ว
บรรเลงเฉพาะโน๎ตในจังหวะหลัก
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ภาพที่ 86 Mission Possible: การใช๎หลักการมองข๎ามโน๎ตซ้า บรรเลงเฉพาะโน๎ตในจังหวะหลัก
สํวนทานองและเสียงประสานคูํแปดตั้ง แตํห๎องที่ 21 นั้นให๎เริ่มฝึกแนวบนหรื อ
แนวลํางกํอนแล๎วคํอยรวมทั้ง 2 แนวเข๎าด๎วยกัน โดยให๎ใช๎นิ้ว 1 ตํอกันไปดังนี้ในทานองแนวลํางและให๎
ใช๎นิ้ว 5 ตํอกันไปในทานองแนวบน

ภาพที่ 87 Mission Possible: การใช๎นิ้ว 1 ตํอกันไปในทานองแนวลํางในห๎องที่ 21-22

ภาพที่ 88 Mission Possible: การใช๎นิ้ว 5 ตํอกันไปในทานองแนวบนในห๎องที่ 21-22
และอาจรวมหลักการ “มองหา” โน๎ตซ้า โดยบรรเลงเฉพาะโน๎ตในจังหวะหลักได๎

ภาพที่ 89 Mission Possible: การบรรเลงเฉพาะโน๎ตในจังหวะหลักในห๎องที่ 21-22
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5.2.20 Let’s Take a Waltz
Let’s Take a Waltz เริ่มต๎นที่กุญแจเสียง F sharp Minor และจบที่กุญแจเสียง
D Major เครื่องหมายประจาจังหวะ  กาหนดให๎บรรเลงอยํางเคลื่อนที่ไปข๎างหน๎า (Con moto) มี
ความยาวทั้งหมด 41 ห๎อง ลักษณะเดํนคือเป็นวอลซ์
ตอน A ประกอบด๎วยทานองไพเราะตํอเนื่อง แนวบรรเลงประสานประกอบด๎วยเบส
ตามด๎วยทรัยแอดหมือนที่พบในวอลซ์ทั่วไป ตอน B อยูํในกุญแจเสียง C Major มีประโยคสั้นลงและ
เคลื่อนไหวมากขึ้น ตํอมาตอน A กลับมาในห๎องที่ 29 แนวบรรเลงประกอบมีทั้งขั้นคูํประสานและขั้นคูํ
ทานองสลับกัน ทาให๎เนื้อผิวหนาแนํนขึ้น ตอนจบเป็นโคดาไลํโน๎ตคูํแปดขึ้นทีละมือจากโน๎ต D ขึ้นไป
หนึ่งชํวงคูํแปดตามด๎วยคอร์ดบรรเลงสั้น ๆ 2 คอร์ด ทาหน๎าที่เป็นเคเดนซ์ในกุญแจเสียงหลัก
ในการฝึกอํานแนวประสานซึ่งประกอบด๎วยเบสและคอร์ดนั้น สามารถมองแยกแนว
โดยฝึกอํานโน๎ตแนวเบสกํอนแล๎วคํอยอํานคอร์ด เมื่อชานาญแล๎วก็นาแนวเบสและคอร์ดมารวมกัน
หรือจะนามาแปลงรูปให๎อยูํในรูปของคอร์ดแบบแทํงก็ได๎ ดังนี้

ภาพที่ 90 Let’s Take a Waltz: การนาแนวประสานมาแปลงรูปให๎เป็นคอร์ดแบบแทํง
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บทที่ 6
การประยุกต์ใช้หลักการฝึกอ่านโน้ตและฝึกซ้อมในเพลงมาตรฐานทั่วไป

หลักการในการฝึกอํานโน๎ตและฝึกซ๎อมตามแนวคิดของผู๎วิจัยนี้ สามารถนามาประยุกต์ใช๎กับ
โน๎ตเพลงเปียโนมาตรฐาน เชํน เพลงของโมสาร์ท เบโทเฟน รวมทั้ง เพลงสอบวัดระดับได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ หลักการฝึกอํานโน๎ตนี้ยังชํวยเพิ่มทักษะในการสังเกตแนวทานองหลัก รวมไปถึงการมอง
คอร์ดและโครงสร๎างของเสียงประสาน ทาให๎ผู๎ฝึกมองเห็นภาพรวมของเพลงและบรรเลงด๎วยความ
เข๎าใจได๎อยํางถูกต๎องในเวลาที่รวดเร็วขึ้น
เพลงเปียโนมาตรฐานที่นามาเป็นตัวอยํางนี้มีทั้งเพลงจากยุคบาโรก ยุคคลาสสิก ยุคโรแมนติก
ยุคศตวรรษที่ยี่สิบ และเพลงไทยที่เรียบเรียงขึ้นตามแบบสากลอีกจานวนหนึ่ง
6.1 การประยุกต์ใช้ในเพลงยุคบาโรก
เพลงในยุคบาโรกเป็นเพลงที่มีทานองคํอนข๎างซับซ๎อนตามแบบฉบับของดนตรีหลากแนว
การบรรเลงเพลงในยุคนี้โดยไมํทาความเข๎าใจกับโครงสร๎างและเสียงประสานเป็นสิ่ง ที่อันตรายมาก
โดยเฉพาะเมื่อเกิดอาการลืมโน๎ตเพลงขณะออกแสดงคอนเสิร์ต และไมํสามารถหาทางกลับมาเริ่มใหมํ
ได๎ การท าความเข๎ า ใจกั บ โน๎ ต และโครงสร๎ า งของบทเพลงจึ ง เป็ น เรื่ อ งที่ จ าเป็ น มากเพื่ อ ท าให๎
กระบวนการฝึก ซ๎ อ มในขั้ น ตํ อไปเกิ ดขึ้ น อยํ างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพและสมบู ร ณ์ต ลอดจนถึ ง การแสดง
คอนเสิร์ต
เพลงที่นามาเป็นตัวอยํางมีทั้งหมด 10 บท ดังนี้
6.1.1 Two-Part Invention in F Major, BWV 779
Two-Part Invention in F Major, BWV 779 ของโยฮั น น์ เซบาสเตี ย น บาค
(Johann Sebastian Bach, ค.ศ.1685-1750) มีลั กษณะพิเศษคือเป็นแคนอน มีทานองไลํ ล๎อกั น
ไปทั้งเพลง ถึงแม๎วําเพลงนี้จะมีลักษณะเป็นดนตรีหลากแนวแตํก็สามารถมองหาโน๎ตหลักได๎ไมํยาก
จากการวิเคราะห์พบวําแนวทานองสํวนใหญํ เกิดจากการขยายคอร์ดหลัก (F Major) แล๎วเปลี่ยนไป
เป็นคอร์ด C Major ในห๎ องที่ 12 หลัง จากนั้ นเป็ น การไลํโ น๎ตในกุญ แจเสียงตําง ๆ มีการใช๎ คอร์ ด
ดิมินิชท์ (diminished chord) และคอร์ดโดมินันท์ระดับสอง (secondary dominant chord) กํอน
จบเพลงในกุญแจเสียงหลัก
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ภาพที่ 91 Two-Part Invention in F Major, BWV 779 ของบาค : ห๎องที่ 1-12
เมื่ อ น าหลั ก การของผู๎ วิ จั ย เข๎ า มาใช๎ พบวํ า เนื้ อ หาในห๎ อ งที่ 1-12 มี 3 สํ ว น คื อ
ทานองแบบคอร์ดแตก (ทานองมือขวา ห๎องที่ 1, 3 และ 7 และทานองมือซ๎าย ห๎องที่ 2, 4 เป็นต๎น)
ทานองที่เป็นสํวนหนึ่งของบันไดเสียง (ทานองมือขวา ห๎องที่ 2 และ 8 และทานองมือซ๎าย ห๎องที่ 3
และ 9 เป็นต๎น) และทานองที่ประกอบด๎วยคูํสาม (ทานองมือขวา ห๎องที่ 4-6 และทานองมือซ๎าย ห๎อง
ที่ 5-7 เป็นต๎น)
ในทานองแบบคอร์ดแตกนั้น เนื่องจากมีโน๎ตซ้าด๎วยจึงสามารถใช๎หลักการมองข๎าม
โน๎ตซ้าเพิ่ ม มีการใช๎เครื่องหมาย
และ
ล๎อมรอบโน๎ตซ้า ขณะฝึกซ๎อมจะบรรเลงโน๎ตเป็นคูํ
เหมือนการแปลงรูปขั้นคูํประสานหรือบรรเลงแตํทานองแบบคอร์ดแตกโดยมองข๎ามโน๎ตซ้าก็ได๎ ดังที่
แสดงในภาพที่ 91-1 เมื่อเข๎าใจทิศทางและโครงสร๎างของทานองแล๎วจึงบรรเลงตามโน๎ตเพลงจริง
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ภาพที่ 91-1 Two-Part Invention in F Major, BWV 779: โน๎ตซ้า
6.1.2 Prelude No.1 in C Major, WTC I, BWV 846
Prelude No.1 in C Major, WTC I, BWV 846 ของบาคเป็ น เพลงที่ มี ก ารใช๎
อาร์เปโจตํอเนื่องทั้งเพลง การแปลงรูปอาร์เปโจเป็นคอร์ดแบบแทํงจะทาให๎เห็นโครงสร๎างของคอร์ด
พลิกกลับที่มีการเคลื่อนไหวอยํางตํอเนื่อง
ภาพด๎านลํางแสดงโน๎ตเพลงในห๎ องที่ 1-6 ประกอบด๎วยอาร์เปโจโน๎ตเขบ็ตสองชั้น
สํวนมือซ๎ายมีโน๎ต C ซึ่งเป็นโน๎ตตัวขาวยืนพื้นอยูํถึง 5 ห๎อง

ภาพที่ 92 Prelude No.1 in C Major, WTC I, BWV 846 ของบาค : ห๎องที่ 1-6
และเมื่อแปลงรูปทานองลงเป็นคอร์ดแบบแทํงและปรับคําของตัวโน๎ตให๎งํายขึ้นจะได๎
คอร์ดดังที่แสดงในภาพที่ 92-1 ซึ่งนักเปียโนสามารถวิเคราะห์และศึกษาการดาเนินคอร์ดได๎ทันที
เพราะเป็นคอร์ดที่ไมํซับซ๎อน นอกจากนั้น ยังสามารถใช๎คอร์ดแบบแทํงในการฝึกจาโน๎ต จาการดาเนิน
คอร์ดและจาทิศทางการเคลื่อนไหวของมือได๎อีกด๎วย

132

ภาพที่ 92-1 Prelude No.1 in C Major, WTC I, BWV 846: การแปลงรูปประโยคในห๎องที่ 1-6
6.1.3 Prelude No.3 in C sharp Major, WTC I, BWV 848
Prelude No.3 in C sharp Major, WTC I, BWV 848 ของบาคมีทานองในมือขวา
ที่ประกอบด๎วยอาร์เปโจ (เชํนในห๎องที่ 1) ขั้นคูํทานองที่มีโน๎ตซ้า (เชํนในห๎องที่ 2) และการไลํบันไดเสียง (เชํนในห๎องที่ 6) สํวนเสียงประสานในมือซ๎ายประกอบด๎วยขั้นคูํทานองที่มีโน๎ตซ้า

ภาพที่ 93 Prelude No.3 in C sharp Major, WTC I, BWV 848 ของบาค : ห๎องที่ 1-12
หลักการที่นามาประยุกต์ใช๎ในเพลงนี้มีหลายหลักการ เชํน ทานองในมือขวาห๎องที่ 1
ใช๎การแปลงรูปอาร์เปโจเป็นคอร์ดแบบแทํง ห๎องที่ 2-5 แปลงรูปขั้นคูํทานองเป็นขั้นคูํประสาน สังเกต
วํามีการใช๎โน๎ตซ้า และห๎องที่ 6 ไลํโน๎ตไปตามบันไดเสียงที่เกิดขึ้น

ภาพที่ 93-1 Prelude No.3 in C sharp Major, WTC I, BWV 848: การแปลงรูปในลักษณะ
ตําง ๆ
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6.1.4 Fugue No.3 in C sharp Major, WTC I, BWV 848
ในห๎องที่ 7-10 จาก Fugue No.3 in C sharp Major, WTC I, BWV 848 ของบาค
นั้นแนวทานองในมือ ซ๎า ยประกอบด๎ว ยประโยคที่มี ลัก ษณะจั ง หวะเหมื อนกัน ห๎อ งละ 1 ประโยค
(ประโยคในห๎องที่ 10 มีชํวงท๎ายที่ตํางออกไป) โน๎ตเพลงในประโยคทั้ ง 4 ประโยคเรียกวําซีเควนซ์
ทานอง มีการใช๎โน๎ตเสียงต่าลงทีละประโยค ต๎นประโยคเริ่มต๎นด๎วยคูํแปด โน๎ตที่ตกจังหวะหลักจะเป็น
โน๎ตสาคัญซึ่งเป็นสมาชิกในคอร์ด

ภาพที่ 94 Fugue No.3 in C sharp Major, WTC I, BWV 848 ของบาค : ห๎องที่ 7-10
เมื่อแปลงรูปแล๎วจะได๎โน๎ตหลักที่เป็นคูํแปดและเป็นสมาชิกในคอร์ด และมองเห็นวํา
โน๎ตใดเป็นโน๎ตประดับได๎ชัดเจนยิ่งขึ้น

ภาพที่ 94-1 Fugue No.3 in C sharp Major, WTC I, BWV 848: โน๎ตหลักที่เป็นคูํแปดและ
สมาชิกในคอร์ดในห๎องที่ 7-10
6.1.5 Prelude No.21 in B flat Major, WTC I, BWV 866
Prelude No.21 in B flat Major, WTC I, BWV 866 ของบาคประกอบด๎วยการใช๎
โน๎ตซ้าคํอนข๎างมาก โน๎ตซ้าเป็นกระบวนการในการยืดความยาวของคอร์ดและประโยคเพื่อให๎เกิด
ความสมดุลของประโยคเพลงและโครงสร๎างของบทเพลงโดยรวม
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ภาพที่ 95 แสดงประโยคเพลงในห๎องที่ 1-2 ซึ่งประกอบด๎วยขั้นคูํทานองในมือขวา
และโน๎ตเขบ็ตหนึ่งชั้นในมือซ๎ายซึ่งมีทั้งโน๎ตซ้าและสํวนของบันไดเสียง

ภาพที่ 95 Prelude No.21 in B flat Major, WTC I, BWV 866 ของบาค : ห๎องที่ 1-2
เมื่อวิเคราะห์แนวทานองในมือซ๎ายดูจะเห็นวําสามารถแปลงรูปเหลือโน๎ตหลักได๎ดัง
ในภาพที่ 95-1 และเมื่อแปลงรูปแนวทานองในมือขวาที่ประกอบด๎วยขั้นคูํทานองให๎เป็นขั้นคูํประสาน
จะได๎โครงสร๎างที่ทาให๎สามารถมองเห็นคอร์ดหลักได๎อยํางงํายดาย

ภาพที่ 95-1 Prelude No.21 in B flat Major, WTC I, BWV 866: โน๎ตหลักในแนวทานอง
มือซ๎ายในห๎องที่ 1-2

ภาพที่ 95-2 Prelude No.21 in B flat Major, WTC I, BWV 866: คอร์ดหลักในแนวทานอง
มือขวาในห๎องที่ 1-2
6.1.6 French Suite No.1 in D Minor, BWV 812
ห๎องที่ 10-13 ในทํอน Minuet II จาก French Suite No.1 in D Minor, BWV
812 ของบาค ประกอบด๎วยแนวทานองที่มีการใช๎ซีเควนซ์ทานองทั้ง 3 แนวเสียง ทานองในมือขวามี
ทานองอยูํ 2 แนว สํวนมือซ๎ายมีอยูํ 1 แนว

ภาพที่ 96 French Suite No.1 in D Minor, BWV 812 ทํอน Minuet II ของบาค : ห๎องที่ 10-13
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ประโยคเพลงในมือซ๎ายสามารถใช๎หลักการแปลงรูปคอร์ดแตก การมองหาบันไดเสียงและการมองข๎ามโน๎ตซ้ามาประยุกต์ใช๎ โดยแยกออกมาเป็นกลุํมโน๎ตเพื่อให๎อํานงํายดังนี้

ภาพที่ 96-1 French Suite No.1 in D Minor, BWV 812: การแปลงรูปของประโยคในมือซ๎าย
6.1.7 English Suite No.4 in F Major, BWV 809
ทํอนแรกจาก English Suite No.4 in F Major, BWV 809 ของบาคมีการใช๎ขั้นคูํ
มาก เชํน ขั้นคูํประสาน (มือขวา ห๎องที่ 17) และขั้นคูํทานอง (มือขวา ห๎องที่ 20-21)

ภาพที่ 97 English Suite No.4 in F Major, BWV 809 ทํอนที่ 1 ของบาค : ห๎องที่ 17-21
เราสามารถนาหลัก การแปลงรูปขั้นคูํมาประยุกต์ใ ช๎ในห๎องที่ 20-21 ซึ่ ง จะทาให๎
มองเห็นขั้นคูํชัดเจนยิ่งขึ้นวํามีการใช๎โน๎ต F ซ้าตลอดทั้งประโยค

ภาพที่ 97-1 English Suite No.4 in F Major, BWV 809: การแปลงรูปขั้นคูํทานองใน
ห๎องที่ 20-21
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6.1.8 Toccata No.2 in C Minor, BWV 911
Toccata No.2 in C Minor, BWV 911 ของบาคมีการไลํโน๎ตขึ้นลงอยํางรวดเร็ว
ตามแบบฉบับของตอกคาตา ในห๎องที่ 110-11 ก็เชํนกัน แนวทานองดูซับซ๎อนเพราะมีการใช๎โน๎ต
เขบ็ตสองชั้นและสามชั้นสลับกันอยํางตํอเนื่อง

ภาพที่ 98 Toccata No.2 in C Minor, BWV 911 ของบาค : ห๎องที่ 110-11
เมื่อประยุกต์ ใช๎หลั กการ “มองหา” แล๎วพบวําท านองมือขวาประกอบด๎ วยขั้น คูํ
ทานองสลับกับการไลํบันไดเสียงสั้น ๆ เมื่อเริ่มฝึกอํานโน๎ตสามารถแปลงรูปและฝึกซ๎อมในอัตราจังหวะ
ที่เทํากัน เชํน บรรเลงเป็นโน๎ตตัวดาหรือเขบ็ตหนึ่งชั้นตํอเนื่องกันไปจนกวําจะเข๎าใจโครงสร๎างของ
ทานองแล๎วจึงบรรเลงด๎วยอัตราจังหวะตามโน๎ตเพลงจริง สํวนขั้นคูํทานองในมือซ๎ายก็สามารถใช๎วิธี
เดียวกันได๎ หรือสามารถใช๎หลักการ “มองหา” ซีเควนซ์ทานองได๎ ดังแสดงในภาพที่ 98-2

ภาพที่ 98-1 Toccata No.2 in C Minor, BWV 911: การแปลงรูปทานองมือขวาและการฝึกซ๎อม
ในอัตราจังหวะที่เทํากัน

ภาพที่ 98-2 Toccata No.2 in C Minor, BWV 911: ซีเควนซ์ทานองในมือขวา
6.1.9 Italian Concerto, BWV 971
ห๎องที่ 21-24 ในทํอนที่ 2 จาก Italian Concerto, BWV 971 ของบาคนั้น ถึงแม๎วํา
มีความซับซ๎อนเรื่องคําของตัวโน๎ตแตํก็สร๎างอยูํบนประโยคที่มีซีเควนซ์ทานองและการไลํบันไดเสียง
เป็นขั้นบันไดที่ไมํยากจนเกินไป ทานองในมือขวาเป็นการไลํบันไดเสียง บางครั้งทีละ 3 ตัว บางครั้ง
ทีละ 4 ตัว สํวนมือซ๎ายมีการซ้าโน๎ต C ต่าตามด๎วยขั้นคูํสาม
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ภาพที่ 99 Italian Concerto, BWV 971 ทํอนที่ 2 ของบาค : ห๎องที่ 21-24
การเลือกใช๎นิ้วที่เหมาะสม สามารถสัง เกตจากบันไดเสียงที่ไลํขึ้นลงแล๎ววางนิ้วให๎
พอดี เชํน ไลํขึ้นทีละ 4 ตัว ก็เริ่มต๎นที่นิ้ว 1 หรือ 2 ในมือขวาหรือนิ้ว 5 หรือ 4 ในมือซ๎าย ถ๎าต๎อง
บรรเลงโน๎ตตัวดาก็หลีกเลี่ยงไมํใช๎นิ้ว 1 ที่โน๎ตดังกลําว เพราะนิ้วโป้งเป็นนิ้วที่สั้นถ๎าต๎องเอื้อมไปกดคีย์
สีดาจะทาให๎เสียเวลาและประโยคเพลงไมํเรียบตํอเนื่อง ตัวอยํางการเลือกใช๎นิ้วที่เหมาะสมในประโยค
เพลงในห๎องที่ 21-24 คือ

ภาพที่ 99-1 Italian Concerto, BWV 971 ทํอนที่ 2 ของบาค : การเลือกใช๎นิ้วที่เหมาะสมใน
ห๎องที่ 21-24
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6.1.10 Allemande จาก Suite in A Major
Allemande จาก Suite in A Major ของเกออร์ ก ฟิ ลิ ป ป์ เทเลมั น น์ (Georg
Philipp Telemann, ค.ศ.1681-1767) เป็นทํอนที่มีการล๎อเลียนทานองระหวํางมือขวาและมือซ๎าย
ทานองประกอบด๎วยขั้นคูํที่มีโน๎ตซ้าและทานองไลํลง ซึ่งสามารถนาหลักการ “มองหา” ขั้นคูํและการ
มองข๎ามโน๎ตซ้ามาประยุกต์ใช๎ได๎ดังที่แสดงในภาพที่ 100-1

ภาพที่ 100

Allemande จาก Suite in A Major ของเทเลมันน์ : ห๎องที่ 1-6

ภาพที่ 100-1 Allemande: การนาหลักการ “มองหา” ขั้นคูํและการมองข๎ามโน๎ตซ้ามาประยุกต์
6.2 การประยุกต์ใช้ในเพลงยุคคลาสสิก
เพลงในยุคคลาสสิกเป็นเพลงที่มีทานองเดํนชัด มีเสียงประสานสํวนใหญํเป็นอาร์เปโจหรือ
แนวเบสอั ล แบร์ ตี ถึ ง แม๎ วํ า เนื้ อ ผิ ว ของเพลงจะไมํ ซั บ ซ๎ อ นเทํ า กั บ เพลงในยุ ค บาโรก แตํ ก็ มี ก าร
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เคลื่อนไหวของโน๎ตในแนวประสานเสียงที่ถ๎าไมํอํานโน๎ตให๎แมํนยาแล๎วก็อาจจะทาให๎บรรเลงผิดได๎
เพราะมักมีการขยับตัวโน๎ตไปยังตัวที่อยูํใกล๎กันเสมอเพื่อให๎แนวประสานเคลื่อนไหวอยํางตํอเนื่อง
เพลงที่นามาเป็นตัวอยํางมีทั้งหมด 10 บท ดังนี้
6.2.1 Piano Sonata in C Minor, H.XVI:20
Piano Sonata in C Minor, H.XVI:20 ของไฮเดินมีเนื้อหาที่เข๎มข๎น ทานองและ
เสียงประสานมีลักษณะเฉพาะตัว ในทํอนที่ 1 ห๎องที่ 32-34 มีทานองซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของบันไดเสียง
ไลํลงหลายครั้งในขณะที่เสียงประสานเป็นอาร์เปโจสามพยางค์

ภาพที่ 101 Piano Sonata in C Minor, H.XVI:20 ทํอนที่ 1 ของไฮเดิน : ห๎องที่ 32-34
ภาพที่ 101-1 แสดงขั้นคูํประสานแสดงขอบเขตของประโยคเพลงในมือขวาและการ
แปลงรูปของอาร์เปโจในมือซ๎าย

ภาพที่ 101-1 Piano Sonata in C Minor, H.XVI:20: ขั้นคูํประสานแสดงขอบเขตของ
ประโยคเพลงในมือขวาและการแปลงรูปของอาร์เปโจในมือซ๎าย
ในการมองหาบันไดเสียงและเลือกใช๎นิ้วที่เหมาะสม จะเห็นวํ าทานองในมือขวา
ประกอบด๎วยโน๎ตจานวน 5 ตัว จึงต๎องเริ่มต๎นด๎วยนิ้ว 5 ถึงแม๎วําจะทาให๎ต๎องใช๎นิ้ว 5 บรรเลงโน๎ต
A flat ซึ่งอาจทาให๎เกิดความลาบากในการขยับนิ้วอยูํบ๎าง รวมทั้งนิ้วก๎อยซึ่งแข็งแรงน๎อยกวําเมื่อเทียบ
กับนิ้วอื่น อาจทาให๎เสียงที่ไมํราบเรียบนัก แตํเพื่อให๎มีรูปแบบนิ้วที่ไปในทิศทางเดียวกันและไมํทาให๎
นักเปียโนพะวงในการใช๎นิ้วที่แตกตํางมากเกินไป จึงระบุให๎ใช๎นิ้ว 5 บรรเลงโน๎ต A flat
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ภาพที่ 101-2 Piano Sonata in C Minor, H.XVI:20: การเลือกใช๎นิ้วในห๎องที่ 32-34
6.2.2 Fantasia in C Minor, K.475
ตั ว อยํ า งที่ น ามานี้ เ ป็ น ประโยคเพลงในห๎ อ งที่ 6-9 จาก Fantasia in C Minor,
K.475 ของโมสาร์ท ซึ่งประกอบด๎วยทานองหลักและแนวเบสอัลแบร์ตี

ภาพที่ 102 Fantasia in C Minor, K.475 ของโมสาร์ท : ห๎องที่ 6-9
ถึ ง แม๎ วํ า แนวท านองจะประกอบด๎ ว ยโน๎ ต โครมาติ ก คํ อ นข๎ า งมาก แตํ นั ก เปี ย โน
สามารถแบํงประโยคออกเป็น สํว น ๆ รวมทั้ง แปลงรู ปเป็น คอร์ ดแบบแทํง เพื่อ ศึก ษาทิ ศทางของ
ประโยคและการฝึกจาโน๎ต สํวนเสียงประสานในมือซ๎ายก็สามารถใช๎ หลักการแปลงรูปเป็นคอร์ดแบบ
แทํงได๎ดังในภาพที่ 102-2

ภาพที่ 102-1 Fantasia in C Minor, K.475: การแบํงประโยคออกเป็นสํวน ๆ เพื่อศึกษาทิศทาง
ของประโยคและการฝึกจาโน๎ต
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ภาพที่ 102-2 Fantasia in C Minor, K.475: การแปลงรูปเป็นคอร์ดแบบแทํงของเสียงประสานใน
มือซ๎าย
6.2.3 Piano Sonata in A Minor, K.310
ห๎องที่ 104-107 จากทํอนที่ 1 ใน Piano Sonata in A Minor, K.310 ของโมสาร์ท
ประกอบด๎วยทานองที่มีโน๎ตซ้าและโน๎ตประดับซึ่งสํวนใหญํเป็นขั้นคูํสองและขั้นคูํสาม

ภาพที่ 103 Piano Sonata in A Minor, K.310 ทํอนที่ 1 ของโมสาร์ท : ห๎องที่ 104-107
ในการฝึกอํานโน๎ตสามารถทาได๎หลายวิธี เชํน แปลงรูปทานองให๎อยูํในรูปของขั้นคูํ
ประสานซึ่งจะทาให๎เห็นวํามีการใช๎โน๎ตซ้าอยูํ ดังภาพที่ 103-1 หรือบรรเลงเฉพาะโน๎ตที่เป็นแนว
ทานองหลัก เพื่อให๎มองเห็นโน๎ตสาคัญ ทิศทางและความตํอเนื่องของทานอง ดังภาพที่ 103-2

ภาพที่ 103-1 Piano Sonata in A Minor, K.310: การแปลงรูปทานองให๎อยูํในรูปของขั้นคูํ
ประสาน
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ภาพที่ 103-2 Piano Sonata in A Minor, K.310 ทํอนที่ 1 : การบรรเลงเฉพาะโน๎ตที่เป็นแนว
ทานองหลัก
6.2.4 Piano Sonata in C Major, K.545
ทํอนที่ 1 จาก Piano Sonata in C Major, K.545 ของโมสาร์ทเป็นเพลงที่ทุกคน
รู๎จัก ถึงแม๎วํามีโน๎ตจานวนมากแตํสํวนใหญํเป็นการไลํบันไดเสียง ตั้งแตํห๎องที่ 1-12 คือสํวนของการ
เสนอทานองหลักที่ 1 มือขวาเสนอทานองหลักและการไลํบันไดเสียงขึ้นลงซ้ากันหลายครั้ง มือซ๎าย
ซึ่งเป็นแนวบรรเลงประกอบประกอบด๎วยแนวเบสอัลแบร์ตีและขั้นคูํ

ภาพที่ 104 Piano Sonata in C Major, K.545 ทํอนที่ 1 ของโมสาร์ท : ห๎องที่ 1-12
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เมื่อนาหลักการอํานโน๎ตมาประยุกต์ใช๎พบวําสามารถแปลงรูปอาร์เปโจและมองหา
โน๎ตหลักของบันไดเสียงได๎ตามที่แสดงในภาพที่ 104-1

ภาพที่ 104-1 Piano Sonata in C Major, K.545: การแปลงรูปประโยคเพลงในห๎องที่ 1-12
6.2.5 Piano Sonata in C Minor, Op.13
Piano Sonata in C Minor, Op.13 ของเบโทเฟนเป็ นโซนาตาที่มีความซับซ๎อ น
บทหนึ่ง สามารถนาหลักการการมองโน๎ตและการวิเคราะห์มาประยุกต์ใช๎ได๎เชํนกัน
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ภาพที่ 105 Piano Sonata in C Minor, Op.13 ทํอนที่ 1 ของเบโทเฟน : ห๎องที่ 1-4
เมื่อพิจารณาเฉพาะแนวทานองหลัก จะพบวําแนวทานองในมือขวาและมือซ๎ายมี
โน๎ตที่สัมพันธ์กัน มีการเรียงโน๎ตสวนทางกันหลายครั้ง ซึ่งในการวิเคราะห์เสียงประสานแบบเชงเคอร์
ถือวําลักษณะแบบนี้ไมํมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นในเรื่องของการประสานเสียง ถ๎าจับหลักการในการ
มองโน๎ตตรงนี้ได๎ก็จะทาให๎ฝึกอํานโน๎ตได๎ไ มํสับสน สํวนในห๎องที่ 4 ก็สามารถไลํจากโน๎ต B ลงไปที่
โน๎ต D ได๎ตามบันไดเสียง ตามด๎วยอาร์เปโจในชํวงท๎ายของห๎อง

ภาพที่ 105-1 Piano Sonata in C Minor, Op.13: โน๎ตหลักที่ไมํมีการเคลื่อนไหวในห๎องที่ 1-4
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6.2.6 Piano Sonata in E flat Major, Op.27 No.1
ทํอนที่ 3 จาก Piano Sonata in E flat Major, Op.27 No.1 ของเบโทเฟนเป็น
ตัวอยํางที่ดีอีกตัวอยํางหนึ่งของการนาหลักการ “มองหา” อาร์เปโจและแปลงรูปเป็นคอร์ดแบบแทํง

ภาพที่ 106 Piano Sonata in E flat Major, Op.27 No.1 ทํอนที่ 3 ของเบโทเฟน : ห๎องที่ 1-12
ภาพที่ 106-1 แสดงประโยคเพลงที่แปลงรูปเรียบร๎อยแล๎วพบวําเป็นคอร์ดเดียวกัน
ทั้ง 2 มือ เมื่อนักเปียโนฝึกแปลงรูปคอร์ดแล๎วสามารถเริ่มฝึกจาโน๎ตโดยบรรเลงคอร์ดแบบแทํงในอัตรา
จังหวะที่ช๎ากํอน แล๎วเพิ่มอัตราจังหวะให๎เร็วขึ้น เมื่อบรรเลงได๎แมํนยาแล๎วก็สามารถกระจายโน๎ตให๎อยูํ
ในรูปของคอร์ดแตกตามโน๎ตเพลงจริง

ภาพที่ 106-1 Piano Sonata in E flat Major, Op.27 No.1: ประโยคเพลงที่แปลงรูปเรียบร๎อย แล๎ว
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6.2.7 Piano Sonata in D Minor “Tempest”, Op.31 No.2
ทํ อ นที่ 3 จาก Piano Sonata in D Minor “Tempest”, Op.31 No.2 ของ
เบโทเฟนเป็นอีกตัวอยํางหนึ่งที่ใช๎หลักการ “มองหา” อาร์เปโจและแปลงรูปให๎เป็นคอร์ดแบบแทํง

ภาพที่ 107 Piano Sonata in D Minor “Tempest”, Op.31 No.2 ทํอนที่ 3 ของเบโทเฟน :
ห๎องที่ 1-11
สิ่งที่นําสนใจคือวิธีการแปลงรูปแนวทานองในมือขวาให๎เกิดความเข๎าใจทิศทางของ
ประโยคและเกิดความแมํนยาในการบรรเลงและการจาโน๎ตซึ่งสามารถแปลงรูปได๎หลายวิธี ทานองใน
ห๎องที่ 1-5 ประกอบด๎วยประโยคสั้น ๆ เริ่มด๎วยคูํเสียงกว๎างตามด๎วยโน๎ตไลํกันอีก 2 ตัว วิธีแรกให๎
สัง เกตวําโน๎ตตัวแรกของทุกประโยคคือโน๎ต A เป็นโน๎ตซ้า ใช๎หลักการมองข๎ามโน๎ตซ้าแล๎วบรรเลง
เฉพาะโน๎ตที่เหลือของทุกประโยคก็จะมองเห็นทิศทางของแนวทานองหลัก

ภาพที่ 107-1 Piano Sonata in D Minor “Tempest”, Op.31 No.2: การมองข๎ามโน๎ตซ้าและ
การอํานเฉพาะโน๎ตที่เหลือของทุกประโยค
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วิธีที่ 2 ให๎ศึกษาขอบเขตของประโยคโดยการบรรเลงเฉพาะตัวแรกและตัวสุดท๎าย
ของแตํละประโยค สํวนแนวประสานซึ่งเป็นอาร์เปโจนั้น สามารถแปลงรูปเป็นคอร์ดแบบแทํงได๎ดังใน
ภาพที่ 107-3

ภาพที่ 107-2 Piano Sonata in D Minor “Tempest”, Op.31 No.2 ทํอนที่ 3 : การบรรเลง
เฉพาะตัวแรกและตัวสุดท๎ายของแตํละประโยค

ภาพที่ 107-3 Piano Sonata in D Minor “Tempest”, Op.31 No.2 ทํอนที่ 3 : การแปลงรูป
อาร์เปโจเป็นคอร์ดแบบแทํง
6.2.8 Piano Sonata in E flat Major, Op.31 No.3
นักเปียโนสามารถนาหลักการ “มองหา” บันไดเสียงมาประยุกต์ใช๎ในห๎องที่ 177182 ในทํอนที่ 1 จาก Piano Sonata in E flat Major, Op.31 No.3 ของเบโทเฟน ซึ่งมีการไลํโน๎ต
ไปตามบันไดเสียงโดยการใช๎โน๎ตเขบ็ตตามอัตราจังหวะปกติและโน๎ตเขบ็ตหลายพยางค์ ในการเลือกใช๎
นิ้วนั้นสามารถใช๎นิ้วเรียงตํอกันไปได๎ ยกเว๎นชํวงที่มีการไลํไปในทิศทางตรงกันข๎ามหรือต๎องหลีกเลี่ยง
การใช๎นิ้วโป้งบนคีย์ดา ภาพที่ 108 แสดงการเลือกใช๎นิ้วที่เหมาะสม

ภาพที่ 108 Piano Sonata in E flat Major, Op.31 No.3 ทํอนที่ 1 ของเบโทเฟน : ห๎องที่
177-182

148

6.2.9 Piano Sonata in A flat Major, Op.110
ห๎อ งที่ 13-16 ในทํ อนที่ 1 จาก Piano Sonata in A flat Major, Op.110 ของ
เบโทเฟนประกอบด๎วยแนวทานองที่มีโน๎ตซ้าและอาร์เปโจกับแนวประสานที่ประกอบด๎วยคอร์ด

ภาพที่ 109 Piano Sonata in A flat Major, Op.110 ทํอนที่ 1 ของเบโทเฟน : ห๎องที่ 13-16
ทานองในห๎องที่ 13 มีโน๎ตหลักคือ E และ G ซึ่งเป็นสมาชิกในคอร์ด มีการใช๎โน๎ต D
เป็นโน๎ตประดับ เพิ่มทาให๎เสียงแนํนขึ้น สํวนห๎องที่ 14 และ 16 สามารถนาหลักการแปลงรูปอาร์เปโจ
มาประยุกต์ใช๎ได๎ดังแสดงในภาพที่ 109-2

ภาพที่ 109-1 Piano Sonata in A flat Major, Op.110: โน๎ตหลักในทานองห๎องที่ 13
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ภาพที่ 109-2

Piano Sonata in A flat Major, Op.110: การนาหลักการแปลงรูปอาร์เปโจมา
ประยุกต์ใช๎

6.2.10 Piano Sonata in C Minor, Op.111
ประโยคเพลงในห๎ อ งที่ 44-47 ในทํ อ นที่ 1 จาก Piano Sonata in C Minor,
Op.111 ของเบโทเฟนประกอบด๎วยการไลํบันไดเสียงและอาร์เปโจในมือขวาพร๎อมกับซีเควนซ์ทานอง
ในมือซ๎าย

ภาพที่ 110 Piano Sonata in C Minor, Op.111 ทํอนที่ 1 ของเบโทเฟน : ห๎องที่ 44-47
ทานองหลักในมือซ๎ายเป็นโน๎ตคูํแปด ซึ่งสามารถฝึกได๎โดยบรรเลงทีละแนว มองไปที่
นิ้วที่ถนัดแล๎วกางมือออกให๎ระยะหํางคงที่ โดยใช๎นิ้ว 1 บรรเลงโน๎ตแนวบนทุกประโยค สํวนอาร์เปโจ
ให๎แปลงรูปเป็นคอร์ดแบบแทํงกํอนเพื่อศึกษาโครงสร๎างของคอร์ดและกาหนดขอบเขตของกลุํมโน๎ต
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ภาพที่ 110-1 Piano Sonata in C Minor, Op.111: การใช๎นิ้ว 1 บรรเลงโน๎ตแนวบนในมือซ๎าย
และใช๎นิ้ว 5 บรรเลงโน๎ตแนวลํางทุกประโยค

ภาพที่ 110-2 Piano Sonata in C Minor, Op.111: การใช๎นิ้ว 5 บรรเลงโน๎ตแนวลํางในมือซ๎าย
6.3 การประยุกต์ใช้ในเพลงยุคโรแมนติก
เพลงในยุคโรแมนติกเป็นเพลงที่มีทานองเดํนชัด เน๎นเสียงประสานโครมาติกที่ซับซ๎อน ทาให๎
เกิดมิติของเสียงที่เข๎มข๎นและมีพลัง การฝึกอํานโน๎ตอยํางมีหลักการจะชํวยแยกโน๎ตหลักออกมาจาก
กลุํมโน๎ตที่สาคัญรองลงมา ชํวยให๎นักเปียโนเข๎าใจโครงสร๎างของประโยคและองค์รวมของบทเพลง
มากขึ้น
เพลงที่นามาเป็นตัวอยํางมีทั้งหมด 10 บท ดังนี้
6.3.1 Song without Words in A Major, Op.19b No.3
Song without Words in A Major, Op.19b No.3 (Molto allegro e vivace)
ของเฟลิ ก ซ์ เมนเดลโซน (Felix Mendelssohn, ค.ศ.1809-47) เป็ น เพลงที่ มี ท านองและเสี ย ง
ประสานที่ไพเราะมาก ประโยคเพลงสํวนใหญํประกอบด๎วยแนวทานองซึ่งเป็นโน๎ตเขบ็ตสองชั้นและ
แนวประสานในลักษณะตําง ๆ ห๎องที่ 76-79 มีแนวทานองแบบอาร์เปโจไลํลงซ้ากันหลายครั้ง แนว
ประสานเป็นขั้นคูํประสาน (ห๎องที่ 76-77) ทรัยแอด (ห๎องที่ 78-79) และคูํแปด (ห๎องที่ 79)
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ภาพที่ 111 Song without Words in A Major, Op.19b No.3 ของเมนเดลโซน : ห๎องที่ 76-79
หลังจากแปลงรูปทานองแบบอาร์เปโจในมือขวาแล๎วจะได๎โครงสร๎างดังนี้

ภาพที่ 111-1 Song without Words in A Major, Op.19b No.3: การแปลงรูปทานองแบบ
อาร์เปโจในมือขวา
6.3.2 Waltz in A flat Major, Op.39 No.15
ในห๎ อ งที่ 1-10 จาก Waltz in A flat Major, Op.39 No.15 ของบรามส์ มี ก าร
เสนอทานองหลักหลายครั้ง สํวนใหญํเป็นขั้นคูํหกและทรัยแอด ขณะที่แนวทานองประกอบในมือซ๎าย
ประกอบด๎วยเบสและคอร์ดอยํางตํอเนื่อง

ภาพที่ 112 Waltz in A flat Major, Op.39 No.15 ของบรามส์ : ห๎องที่ 1-10
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หลักการ “มองหา” ที่นามาประยุกต์ ได๎แกํ การมองหาขั้นคูํและการมองแยกแนว
แนวทานองในมือขวาประกอบด๎วยขั้นคูํที่มีการซ้าคํอนข๎างมาก ทานองหลักในห๎องที่ 1-2 และ 9-10
ประกอบด๎วยขั้นคูคํ งที่ที่ซ้าไปมา ผู๎ฝึกสามารถเตรียมนิ้วให๎เรียบร๎อยโดยไมํต๎องก๎มมองที่ปลายนิ้วขณะ
บรรเลงอีก เพราะระยะหํางของโน๎ตจะเทํากันเสมอ

ภาพที่ 112-1 Waltz in A flat Major, Op.39 No.15: ขั้นคูํซ้าในทานองในมือขวาในห๎องที่ 1-2
สํวนแนวประสานในมือซ๎ายประกอบด๎วยเบสและคอร์ด เมื่อลองแยกเบสและคอร์ด
ออกจากกันพบวําเบสประกอบด๎วยโน๎ตซ้ากันหลายตัว

ภาพที่ 112-2 Waltz in A flat Major, Op.39 No.15: เบสในมือซ๎ายซึ่งประกอบด๎วยโน๎ตซ้า
สํวนคอร์ดนั้นถึงแม๎วํามีโน๎ตคํอนข๎างมาก แตํก็มีสํวนที่เป็นโน๎ตซ้าและโน๎ตพลิกกลับ
ซึ่งทาให๎อํานโน๎ตได๎ไมํยากนัก
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ภาพที่ 112-3 Waltz in A flat Major, Op.39 No.15: คอร์ดในมือซ๎ายซึ่งประกอบด๎วยโน๎ตซ้าและ
โน๎ตพลิกกลับ
6.3.3 Ballade No.1 in G Minor, Op.23
ห๎องที่ 128-133 จาก Ballade No.1 in G Minor, Op.23 ของโชแปงประกอบด๎วย
ทานองโน๎ตเขบ็ตหนึ่งชั้นที่เป็นขั้นคูํทานอง และแนวประสานที่เป็นขั้นคูํทานองเชํนกันแตํมีระยะหําง
ของคูํเสียงที่กว๎างเกินคูํแปด

ภาพที่ 113 Ballade No.1 in G Minor, Op.23 ของโชแปง : ห๎องที่ 128-133
เมื่อแปลงรูปขั้นคูํทานองแล๎วพบวํามีการใช๎คูํเสียงเพียงไมํกี่คูํ ห๎องที่ 128-131 มี
ขั้นคูํสลับกัน 2 คูํ คือ
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ภาพที่ 113-1 Ballade No.1 in G Minor, Op.23: ขั้นคูํสลับกัน 2 คูํเมื่อแปลงรูป
นอกจากใช๎หลักการ “มองหา” ขั้นคูํแล๎ว ยังสามารถใช๎หลักการ “มองหา” โน๎ตซ้า
ได๎ เมื่อนักเปียโนบรรเลงคูํแปดในแนวประสานในห๎องที่ 130 ซึ่งสูงขึ้นจากประโยคกํอนหน๎า 1 ชํวง
คูํแปดแล๎วให๎เตรียมตัวเลํนประโยคในห๎องที่ 132 ทันที สํวนประโยคเพลงในมือขวาในห๎องที่ 132-133
มีคูํเสียงที่ดูเหมือนวําซับซ๎อนแตํเมื่อ แปลงรูปแล๎วพบวํามีการใช๎โน๎ตซ้าอยํางตํอเนื่อง ขณะที่มือซ๎าย
ประกอบด๎วยทรัยแอดที่มีขั้นคูํสามเป็นสํวนประกอบ

ภาพที่ 113-2 Ballade No.1 in G Minor, Op.23: คูํเสียงที่มีการใช๎โน๎ตซ้า
6.3.4 Fantaisie-Impromptu in C sharp Minor, Op.66
Fantaisie-Impromptu in C sharp Minor, Op.66 ของโชแปงเป็ น บทเพลงที่
นิยมกันมาก ถึงแม๎วําโน๎ตและจังหวะในเพลงนี้จะคํอนข๎างซับซ๎อน แตํถ๎าใช๎หลักการ “มองหา” มา
ประยุกต์ใช๎แล๎วจะพบวําสามารถอํานโน๎ตได๎งําย สามารถแยกโน๎ตที่สาคัญรองลงมาจากโน๎ตหลักได๎
อยํางงํายดาย
ตัวอยํางที่ยกมาประกอบคือห๎องที่ 13-18 ซึ่งเป็นทานองที่ประกอบด๎วยโน๎ตคูํแปด
และโน๎ตอื่นตํอเนื่องกันหลายห๎อ ง มือขวาเป็นแนวทานองโน๎ตเขบ็ต สองชั้น สํว นมือซ๎ายเป็นแนว
บรรเลงประกอบโน๎ตสามพยางค์
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ภาพที่ 114 Fantaisie-Impromptu in C sharp Minor, Op.66 ของโชแปง : ห๎องที่ 13-18
เมื่อใช๎วิธีการ “มองหา” จะเห็นโครงสร๎างของโน๎ตคูํแปดที่ปรากฏอยูํทุกห๎อง ดัง ที่
แสดงในภาพที่ 114-1

ภาพที่ 114-1 Fantaisie-Impromptu in C sharp Minor, Op. 66: โครงสร๎างของโน๎ตคูํแปดใน
ห๎องที่ 13-18
เมื่อแปลงรูปโน๎ตคูํแปดให๎เรียงกันแบบขั้นคูํประสานพร๎อมทั้งตัดโน๎ตอื่นออกไปก็จะ
ทาให๎เห็นโครงสร๎างที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังที่แสดงในภาพที่ 114-2
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ภาพที่ 114-2 Fantaisie-Impromptu in C sharp Minor, Op. 66: การแปลงรูปโน๎ตคูํแปดให๎
เรียงกันแบบขั้นคูํประสาน พร๎อมทั้งตัดโน๎ตตัวอื่นออก
ในที่นี้จะเห็นวําประโยคเพลงดังกลําวมีจังหวะที่คํอนข๎างซับซ๎อน เนื่องจากทานอง
มือขวามีโน๎ตเขบ็ตสองชั้นซึ่งต๎องบรรเลงพร๎อมกับแนวประสานในมือซ๎ายที่เป็นโน๎ตสามพยางค์ ซึ่ง
สามารถฝึกซ๎อมเพิ่มเติมเพื่อให๎เข๎าใจโครงสร๎างและสามารถบรรเลงได๎ถูกจังหวะ โดยการบรรเลง
เฉพาะโน๎ตคูํแปดพร๎อมกันในมือขวา และขั้นคูํทานองซึ่งเป็นโน๎ตคูํแปดในมือซ๎ายซึ่งจะอยูํในจังหวะ
หลักเสมอ หลังจากนั้นให๎แยกทานองคูํแปดออกจากกัน ฝึกเน๎นตามเครื่องหมายเน๎น (>) ที่โชแปงระบุ
ไว๎ โดยห๎องที่ 13-16 ให๎เน๎นโน๎ตตัวแรก สํวนห๎องที่ 17-18 ให๎เน๎นโน๎ตตัวที่สอง

ภาพที่ 114-3 Fantaisie-Impromptu in C sharp Minor, Op. 66: การแปลงรูปอาร์เปโจใน
มือซ๎ายให๎เป็นโน๎ตคูํแปด
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ภาพที่ 114-4 Fantaisie-Impromptu in C sharp Minor, Op. 66: การฝึกเน๎นคูํแปดตาม
เครื่องหมายเน๎น
เมื่อผู๎ฝึกเข๎าใจโครงสร๎างหลักแล๎ว ก็สามารถกลับมาฝึกซ๎อมตามโน๎ตเพลงจริงพร๎อม
แนวบรรเลงประกอบซึ่งเป็นอาร์เปโจตํอไป ในการฝึกโน๎ตเขบ็ตสองชั้นพร๎อมกับโน๎ตสามพยางค์นั้นก็
เน๎นการฝึ กโน๎ต ในจั งหวะหลัก กํอน เหมื อนในภาพที่ 114-3 แล๎วคํ อยสลับเลํ นโน๎ ตในมื อขวาและ
มือซ๎ายตามคําของตัวโน๎ตตามโน๎ตเพลงจริง ถึง แม๎วําในการฝึกซ๎อมครั้ง แรกๆ อาจจะบรรเลงได๎ไ มํ
ตํอเนื่องนัก แตํเมื่อเข๎าใจจังหวะและแมํนตัวโน๎ตมากขึ้นก็จะสามารถบรรเลงได๎ราบเรียบตํอเนื่อง อนึ่ง
ความเข๎าใจเรื่องจังหวะและเทคนิคการบรรเลงบทเพลงที่มีลักษณะจังหวะซับซ๎อนนั้น จาเป็นต๎องมี
วิธีการฝึกตํางหาก โดยอาจเริ่มจากการฝึกตบมือไปตามจังหวะจากงํายไปหายาก ซึ่งวิธีการฝึกจังหวะ
นั้นควรฝึกควบคูํไปกับการฝึกอํานโน๎ต เพื่อให๎การบรรเลงเปียโนมีประสิทธิภาพในทุกมิติ
6.3.5 Nocturne in C Minor, Op.48 No.1
ตอนกลางของ Nocturne in C Minor, Op.48 No.1 ของโชแปงมีลักษณะเดํนคือ
การใช๎คูํแปดไลํโน๎ตโครมาติกอยํางตํอเนื่องในอัตราจังหวะที่ซับซ๎อน
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ภาพที่ 115 Nocturne in C Minor, Op.48 No.1 ของโชแปง : ห๎องที่ 40-43
อยํางไรก็ตาม เมื่อใช๎หลักการมองข๎ามโน๎ตซ้าและแปลงรูปประโยคให๎อํานงํายขึ้น
พบวํามีทานองดังนี้

ภาพที่ 115-1 Nocturne in C Minor, Op.48 No.1: การมองข๎ามโน๎ตซ้าและแปลงรูปประโยค
นักเปียโนสามารถฝึกอํานโน๎ตที่ประกอบด๎วยขั้นคูํแปดโดยบรรเลงทีละมือ แนวบน
และแนวลํางแยกกัน ตํอ มาสามารถนาแนวที่ใช๎ นิ้ว 1 และนิ้ ว 5 ของทั้ง สองมือมาฝึ กพร๎อมกันได๎
ภาพที่ 115-2 แสดงการบรรเลงทานองในห๎องที่ 40-41 เฉพาะแนวทานองที่ใช๎นิ้ว 1 ดัง ในภาพที่
115-2 และฝึกบรรเลงโดยใช๎นิ้ว 5 ดังในภาพที่ 115-3
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ภาพที่ 115-2 Nocturne in C Minor, Op.48 No.1: การบรรเลงทานองในห๎องที่ 40-41
เฉพาะแนวทานองที่ใช๎นิ้ว 1

ภาพที่ 115-3 Nocturne in C Minor, Op.48 No.1: การบรรเลงทานองในห๎องที่ 40-41
เฉพาะแนวทานองที่ใช๎นิ้ว 5
6.3.6 Waltz in C sharp Minor, Op.64 No.2
ทานองตอนกลางของ Waltz in C sharp Minor, Op.64 No.2 ของโชแปงเป็ น
ทานองที่ทุกคนคุ๎นหู ประโยคเพลงซึ่ง มีความยาวพอดีห๎องไลํโน๎ตลงเรื่อย ๆ ในขณะที่แนวประสาน
ประกอบด๎วยเบสและคอร์ดตามลักษณะของวอลซ์

ภาพที่ 116 Waltz in C sharp Minor, Op.64 No.2 ของโชแปง : ห๎องที่ 33-38
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ในการฝึกอํานทานองมือขวาสามารถเริ่มจากการบรรเลงโน๎ตตัวแรกของแตํละห๎อง
เพื่อกาหนดจุดเริ่มต๎น หลังจากนั้นบรรเลงโน๎ตตํอไปอีก 2 ตัว เพื่อให๎เห็นวําประโยคเดินทางจากโน๎ต
หลักขึ้ นไป 1 ขั้นและกลับมายัง โน๎ต ตัวเดิมกลายเป็น การใช๎โ น๎ตซ้ า แล๎วคํ อยเพิ่มโน๎ตตั วแรกของ
ประโยคซึ่งเป็นจังหวะยก

ภาพที่ 116-1 Waltz in C sharp Minor, Op.64 No.2: การบรรเลงโน๎ต 3 ตัวแรกของแตํละห๎อง

ภาพที่ 116-2 Waltz in C sharp Minor, Op.64 No.2: การเพิ่มโน๎ตเข๎าไปในจังหวะยก
สํวนแนวบรรเลงประกอบสามารถใช๎หลักการแยกเบสและคอร์ด ฝึกแยกบรรเลง
เฉพาะแนวเบส และขั้นตํอมาฝึกเฉพาะขั้นคูํประสาน

ภาพที่ 116-3 Waltz in C sharp Minor, Op.64 No.2: การแยกบรรเลงเฉพาะแนวเบส

ภาพที่ 116-4 Waltz in C sharp Minor, Op.64 No.2: การฝึกอํานเฉพาะขั้นคูํประสาน
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6.3.7 Piano Sonata in B Minor, S.178
Piano Sonata in B Minor, S.178 ของฟรานซ์ ลิ ส ต์ (Franz Liszt, ค.ศ.181186) มีเนื้อหาและจังหวะที่ซับซ๎อนมาก ไมํวําจะเป็นคอร์ดที่มีเสียงกระด๎างหรือทานองที่ประกอบด๎วย
โน๎ตคูํแปด จากภาพที่ 117 จะเห็นวําประโยคเพลงในห๎องที่ 74-75 และห๎องที่ 76-77 เป็นซีเควนซ์
ทานอง ประโยคเพลง 2 ห๎องแรกมีการไลํโน๎ตลงหลายครั้ง ในขณะที่ประโยคเพลง 2 ห๎องหลังมีการ
ไลํโน๎ตในลักษณะของขั้นคูํทานองขึ้นไปเรื่อย ๆ

ภาพที่ 117 Piano Sonata in B Minor, S.178 ของลิสต์ : ห๎องที่ 74-77
ในการฝึกอํานโน๎ตห๎องที่ 74-75 สามารถเริ่มจากการบรรเลงทานองหลักที่อยูํใน
แนวอัลโต ขั้นตอนตํอมาสามารถฝึกแนวทานองรองเพื่อศึกษาการเคลื่อนไหวซึ่งจะเห็นวําเป็นซีเควนซ์
ทานอง

ภาพที่ 117-1 Piano Sonata in B Minor, S.178: การบรรเลงทานองหลักในแนวอัลโต

ภาพที่ 117-2 Piano Sonata in B Minor, S.178: การฝึกอํานโน๎ตในแนวทานองรอง
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สํวนในห๎องที่ 76-77 ฝึกอํานไปทีละคูํเสียงและลองบรรเลงทานองหลักที่ไลํขึ้นจาก
Bb ไปถึง G เพื่อความเข๎าใจในแนวทานองหลักและทาให๎บรรเลงได๎แมํนยาขึ้น

ภาพที่ 117-3 Piano Sonata in B Minor, S.178: การฝึกอํานคูํเสียงและบรรเลงทานองหลักที่
ไลํขึ้นจาก Bb ไปถึง G
6.3.8 Los Requiebros
Los Requiebros จากเพลงชุ ด Goyescas ของเอนริ เ ก กรานาโดส (Enrique
Granados, ค.ศ.1867-1916) มีการใช๎แนวทานองที่มีโน๎ตโครมาติกและการประดับประดาตลอด สํวน
แนวประสานเป็นการกระจายคอร์ดในรูปของอาร์เปโจในลักษณะจังหวะตําง ๆ

ภาพที่ 118 Los Requiebros จาก Goyescas ของกรานาโดส : ห๎องที่ 81-84
ในการฝึกสามารถนาหลักการมองแยกแนวมาประยุกต์ บรรเลงทานองทีละแนว
ศึกษาโน๎ตและทิศทางของประโยค โดยเฉพาะทานองหลัก ทานองที่มีโน๎ตคูํแปดก็บรรเลงทีละแนว
สํวนแนวประสานในมือซ๎ายใช๎หลักการแปลงรูปอาร์เปโจให๎เป็นคอร์ดแบบแทํง ขั้นคูํใดที่กว๎างเกิน
คูํแปดก็ให๎กาหนดขอบเขตของโน๎ตคูํแปดเสียกํอนแล๎วคํอยยืดนิ้วไปบรรเลงโน๎ตตัวที่กว๎างกวําคูํแปด
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ภาพที่ 118-1

Los Requiebros: การแปลงรูปอาร์เปโจในแนวประสานให๎เป็นคอร์ดแบบแทํง

6.3.9 Bydlo
Bydlo (Cattle) จ า ก Pictures at an Exhibition ข อ ง โ ม เ ด ส ต์ มู ซ อ ร์ ก ส กี
(Modest Mussorgsky, ค.ศ.1839-81) เป็นเพลงที่มีเนื้อผิวคํอนข๎างหนาแนํนซึ่งเกิดจากการใช๎คูํแปด
และคอร์ ดเต็ ม ห๎ องที่ 1-8 มีแ นวทานองที่ ไ พเราะ ทานองเคลื่ อนที่ตามบัน ไดเสียงพร๎อ มกับ แนว
ประสานที่เป็นคอร์ดเต็ม

ภาพที่ 119 Bydlo จาก Pictures at an Exhibition ของมูซอร์กสกี : ห๎องที่ 1-8
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การฝึกอํานโน๎ตในมือซ๎ายสามารถเริ่มโดยการอํานโน๎ตคูํแปดกํอน ภาพที่ 119-1
แสดงคอร์ดที่แปลงรูปเป็นคูํแปดในห๎องที่ 5-8 แล๎วจึงอํานโน๎ตตัวที่อยูํด๎านใน

ภาพที่ 119-1 Bydlo: การฝึกอํานโน๎ตในมือซ๎ายโดยเริ่มจากการอํานโน๎ตคูํแปด

ภาพที่ 119-2 Bydlo: การเพิ่มโน๎ตในคอร์ดให๎ครบ
6.3.10 Prelude in G Minor, Op.23 No.5
Prelude in G Minor, Op.23 No.5 ของเซอร์เก รัคมานินอฟ (Sergei Rachmaninov, ค.ศ.1873-1943) เป็ น เพลงที่ คํ อนข๎ างยากเนื่อ งจากมีก ารกระโดดของท านองและเสี ย ง
ประสาน จากโน๎ตเพลงจะเห็นวํามีแนวทานองในชํวงเสียงต่าตามด๎วยเสียงประสานที่มีทั้งขั้นคูํและ
คอร์ดในจังหวะยก

ภาพที่ 120 Prelude in G Minor, Op.23 No.5 ของรัคมานินอฟ : ห๎องที่ 1-6
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นักเปียโนสามารถนาหลักการมองแยกเบสและคอร์ดมาประยุกต์ใช๎ในการฝึกอําน
โน๎ตเพลงนี้ โดยการแยกระหวํางแนวทานองและเสียงประสาน เมื่อลองอํานโน๎ตเฉพาะแนวทานองจะ
พบวําประกอบด๎วยสมาชิกของคอร์ด (เชํนห๎องที่ 1) และซีเควนซ์ทานอง (เชํนห๎องที่ 2-5)

ภาพที่ 120-1 Prelude in G Minor, Op.23 No.5: การอํานแนวทานองหลักในมือขวา ห๎องที่ 1-6
สํวนเสียงประสานประกอบด๎ วยขั้ นคูํป ระสานและคอร์ดที่ มีการซ้า ซึ่ง จะเห็นได๎
ชัดเจนในภาพที่ 120-2 นักเปียโนสามารถฝึกอํานเสียงประสานทั้งมือซ๎ายและมือขวาไปพร๎อมกันได๎
เพราะอยูํในคอร์ดเดียวกัน ซึ่งจะทาให๎เข๎าใจการดาเนินคอร์ดและทิศทางการเคลื่อนไหวของโน๎ตเพลง
เพื่อฝึกจาโน๎ตตํอไป

ภาพที่ 120-2 Prelude in G Minor, Op.23 No.5: การอํานแนวประสานในห๎องที่ 4-6
6.4 การประยุกต์ใช้ในเพลงยุคศตวรรษที่ยี่สิบ
เพลงในยุคศตวรรษที่ยี่สิบ เป็นเพลงที่มีลักษณะหลากหลาย มีทั้ง ที่อิง กุญ แจเสียงและไมํอิง
กุญแจเสียง เพลงที่อิงกุญแจเสียงมีหลายลักษณะ สํวนใหญํมีเสียงประสานและโครงสร๎างที่ซับซ๎อน
เน๎นความคิดและหลักการแตํงเพลงที่มีเอกลักษณ์ มีเสียงเฉพาะตัวที่ไมํเหมือนใคร อยํางไรก็ตาม
องค์ประกอบพื้นฐานสาหรับเพลงเปียโนก็ยังเหมือนกับเพลงในยุคที่ผํานมา มีการใช๎ขั้นคูํ อาร์เปโจ
คอร์ด และโน๎ตซ้า เป็นต๎น
สํวนเพลงที่อยูํในระบบเอโทนัลนั้นไมํมีการเน๎นโน๎ตตัวใดตัวหนึ่งมากเป็นพิเศษ ทาให๎เวลาฝึก
อํานโน๎ตจะมีวิธีที่แตกตํางออกไปจากเพลงที่อิงกุญ แจเสียงซึ่ง เน๎นการสัง เกตรูปแบบของเพลงและ
ความสัมพันธ์ของตัวโน๎ต การอํานโน๎ตในระบบเอโทนัลต๎องใช๎ความสามารถเฉพาะบุคคลซึ่งมีความ
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ชานาญไมํ เ หมื อ นกั น บางคนถนั ดจ าเป็ นภาพโน๎ ตเพลง (photographic memory) บางคนถนั ด
บรรเลงตามเสียงที่อยูํในหัว เพราะมีคุณสมบัติแมํนโน๎ต (absolute pitch หรือ perfect pitch) หรือ
การจาลักษณะของมือและการใช๎นิ้ว ฯลฯ อยํางไรก็ตาม เพลงเหลํานี้ก็มีรูปแบบที่สามารถนามาใช๎ใน
การฝึกอํานโน๎ตและฝึกซ๎อมได๎ เนื่องจากสํวนใหญํมีซีเควนซ์ทานองและรูปแบบของจัง หวะเกิดขึ้น
อยํางตํอเนื่อง เป็นองค์ประกอบสาคัญในการทาให๎บทเพลงนั้นมีเอกภาพ เมื่อนักเปียโนบรรเลงเพลง
ในลักษณะนี้ก็สามารถมองหาองค์ ประกอบด๎านจัง หวะแทนองค์ประกอบด๎านเสียงและการดาเนิน
คอร์ดได๎
เพลงที่นามาเป็นตัวอยํางมีทั้งหมด 10 บท ดังนี้
6.4.1 The Brook
The Brook ของเอดวาร์ด แมคโดเวลล์ (Edward MacDowell, ค.ศ.1860-1908)
มีลักษณะแบบเพลงในยุคโรแมนติก มีทานองหลัก ทานองรองและเสียงประสานที่คํอนข๎างซับซ๎อน
แตํเมื่อพิจารณาโครงสร๎างแล๎วกลับพบวํามีโครงสร๎างที่งําย มีการใช๎โน๎ตซ้า แนวเสียงเคลื่อนไปทีละ
น๎อย ทาให๎อํานโน๎ตได๎ไมํยาก

ภาพที่ 121 The Brook ของแมคโดเวลล์ : ห๎องที่ 1-5
ทั้ ง ท านองหลั ก และเสี ย งประสานประกอบด๎ ว ยโน๎ ต ที่ มี ร ะดั บ เสี ย งเดี ย วกั น
คํอนข๎างมาก สามารถจับคูํกันและแปลงรูปเป็นขั้นคูํประสานได๎ เชํน ทานองหลักในมือซ๎ายในห๎องที่
1-2 หรืออาจมองวําทานองในห๎องที่ 1 มีโน๎ต C เป็นโน๎ตซ้า ตามด๎วยขั้นคูํห๎าก็ได๎เชํนกัน
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ภาพที่ 121-1 The Brook: ทานองหลักในห๎องที่ 1-2 ที่แปลงรูปเป็นขั้นคูํประสาน

ภาพที่ 121-2 The Brook: การมองข๎ามโน๎ตซ้า ตามด๎วยขั้นคูํห๎า
6.4.2 Scare Crow
Scare Crow ของเอด โพลดินี (Ede Poldini, ค.ศ.1869-1957) เป็นเพลงที่มีเสียง
ประสานสมัยใหมํ ใช๎โน๎ตโครมาติกมาก ซึ่ง อาจทาให๎นักเปียโนบรรเลงโน๎ตที่มี ชาร์ปและแฟล็ตผิด
ได๎งําย แตํถ๎าใช๎หลักการ “มองหา” แล๎วจะพบวําโน๎ตสํวนใหญํคือการนาคอร์ดมากระจายให๎อยูํในรูป
ของขั้นคูํทานอง บางครั้งมีการเสนอประโยคเพลงเดิมในลักษณะจังหวะที่เปลี่ยนไปหลายครั้ง

ภาพที่ 122 Scare Crow ของโพลดินี : ห๎องที่ 1-4
โน๎ตในแนวมือขวาสามารถมองให๎เป็นทรัยแอด สํวนแนวเบสสํวนใหญํเป็นโน๎ตที่
หํางกันเป็นโน๎ตคูํ 4 หรือ 5 ซึ่งเป็นโน๎ตตัวเดียวกันกับทานองในมือขวานั่นเอง
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ภาพที่ 122-1 Scare Crow: โน๎ตหลักในห๎องที่ 1-4 แสดงด๎วยสีแดง
สํวนในห๎องที่ 5-8 เมื่อพิจารณาแล๎วพบวําประกอบด๎วยประโยคเพลง 2 ประโยคที่มี
การเปลี่ยนลักษณะจังหวะ

ภาพที่ 122-2 Scare Crow: ประโยคเพลงที่มีลักษณะจังหวะตํางกัน
6.4.3 Les Fées sont d’exquises danseuses
Les Fées sont d’exquises danseuses (The Fairies are Exquisite Dancers)
จาก Preludes Book II ของโคลด เดอบุ ส ซี (Claude Debussy, ค.ศ.1862-1918) มี ก ารใช๎ โ น๎ ต
หลายพยางค์ โน๎ตเขบ็ตสามชั้นในแตํละกลุํมมีจานวนทั้งหมด 5 ตัว ใช๎ทั้งมือซ๎ายและมือขวาบรรเลง
อยํางตํอเนื่อง

ภาพที่ 123 Les Fées sont d’exquises danseuses ของเดอบุสซี : ห๎องที่ 1-4
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การแปลงรูปอาร์เปโจให๎เป็นคอร์ดแบบแทํงจะชํวยทาให๎นักเปียโนบรรเลงโน๎ตทุกตัว
ได๎อยํางแมํนยา ในกรณีนี้นักเปียโนสามารถแปลงรูปโน๎ตในมือซ๎ายให๎อยูํในรูปของขั้นคูํประสาน แปลง
รูปโน๎ตในมือขวาให๎อยูํในรูปของทรัยแอดและบรรเลงตํอกันอยํางรวดเร็ว เมื่อเกิดความแมํนยาและ
ความตํอเนื่องระหวํางโน๎ตแตํละกลุํมแล๎วคํอยกระจายโน๎ตออกกํอนบรรเลงตามโน๎ตเพลงจริง

ภาพที่ 123-1 Les Fées sont d’exquises danseuses: การแปลงรูปอาร์เปโจให๎เป็นคอร์ด
แบบแทํง
6.4.4 Jeux d’eau
Jeux d’eau ของโมรีส ราเวล (Maurice Ravel, ค.ศ.1875-1937) มีลักษณะเดํนที่
เสียงประสานและความตํอเนื่องของแนวทานอง ภาพที่ 124 แสดงโน๎ตเพลงในห๎องที่ 19-20 ที่มี
ทานองคูํแปดในมือซ๎ายและแนวประสานโน๎ตหกพยางค์

ภาพที่ 124 Jeux d’eau ของราเวล : ห๎องที่ 19-20
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เสียงประสานในมือขวาที่เป็นขั้นคูํสองนั้น สามารถเริ่มฝึกอํานโน๎ตโดยการบรรเลง
เฉพาะโน๎ตตั วบนกํอ น ศึก ษาโครงสร๎า งและฝึ กให๎แ มํนยากํ อนเพิ่ มโน๎ตคูํ ด๎านลํ างเข๎า ไป สํ วนแนว
ทานองในมือซ๎ายที่เป็นคูํแปดสามารถนาหลักการ “มองหา” ขั้นคูํเข๎ามาประยุกต์ โดยฝึกแยกแนวบน
และแนวลําง

ภาพที่ 124-1 Jeux d’eau: การฝึกแยกแนวโดยอํานโน๎ตแนวลําง ใช๎นิ้ว 5 บรรเลงโดยตลอด

ภาพที่ 124-2 Jeux d’eau: การฝึกแยกแนวโดยอํานโน๎ตแนวบน ใช๎นิ้ว 1 บรรเลงโดยตลอด
6.4.5 Gavotte จาก Suite for Piano, Op.25
Suite for Piano, Op.25 เป็ น เพลงที่ไ มํ อิง กุ ญ แจเสี ยงของอาร์โ นลด์ เชิ นแบร์ ก
(Arnold Schoenberg, ค.ศ.1874-1951) นักเปียโนสามารถใช๎หลักการ “มองหา” ขั้นคูํเพื่อกาหนด
ขอบเขตของประโยคแตํละประโยค ซึ่งจะทาให๎สามารถเตรียมมือไว๎บรรเลงประโยคแตํละประโยคได๎
แมํนยาขึ้น

ภาพที่ 125 Gavotte จาก Suite for Piano, Op.25 ของเชินแบร์ก : ห๎องที่ 10-12
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จากภาพที่ 125 จะเห็นวํามีประโยคเพลงทั้งหมด 4 ประโยคที่เป็นซีเควนซ์ทานอง
แนวประสานในมือ ซ๎า ยประกอบด๎ วยโน๎ ตเขบ็ต หนึ่ ง ชั้ น อยํ างตํอ เนื่อ ง นัก เปีย โนสามารถก าหนด
ขอบเขตของแตํละประโยคโดยอํานโน๎ตตัวแรกและตัวสุดท๎าย บรรเลงให๎คลํองกํอนเพิ่มโน๎ตตัวที่เหลือ

ภาพที่ 125-1 Gavotte: ซีเควนซ์ทานองในแนวประสานในมือซ๎าย
6.4.6 Piano Sonata, Op.1
Piano Sonata, Op.1 ของอัลบัน แบร์ก (Alban Berg, ค.ศ.1885-1935) เป็นอีก
เพลงหนึ่งที่สามารถนาหลักการ “มองหา” มาประยุกต์ใช๎

ภาพที่ 126 Piano Sonata, Op.1 ของแบร์ก : ห๎องที่ 36-39
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ประโยคเพลงในห๎องที่ 36-37 มีซีเควนซ์ทานองเกิดขึ้นหลายครั้ง ดังที่แสดงในภาพ
ที่ 126-1

ภาพที่ 126-1 Piano Sonata, Op.1: ซีเควนซ์ทานองในห๎องที่ 36-37
นักเปียโนสามารถเริ่มฝึกจากการกาหนดขอบเขตประโยคโดยการอํานโน๎ตตัวแรก
และตัวสุดท๎ายของแตํละประโยคกํอนซึ่งจะได๎เป็นขั้นคูํ อาจเริ่มต๎นบรรเลงที่โน๎ตตัวสุดท๎ายกํอนก็ได๎
เพราะบางคนอาจถนัดในการบรรเลงโน๎ตที่สูงขึ้น ลองบรรเลงกลับไปกลับมาจนแมํนยาแล๎วคํอยเพิ่ม
โน๎ตที่เหลือลงไป

ภาพที่ 126-2 Piano Sonata, Op.1: แสดงโน๎ตตัวแรกและตัวสุดท๎ายของประโยคดังกลําว
6.4.7 Piece No.5 จาก Le cahier romand
ใน Piece No.5 ของอาร์เทอ ออเนกเกอร์ (Arthur Honegger, ค.ศ.1892-1955)
สามารถนาหลักการมองแยกแนวเบสและคอร์ดมาประยุกต์ใช๎ได๎

ภาพที่ 127 Piece No.5 จาก Le cahier romand ของออเนกเกอร์ : ห๎องที่ 1-4
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เมื่อลองอํานโน๎ตในมือขวาแบบแยกแนว จะได๎แนวทานองดังนี้

ภาพที่ 127-1 Piece No.5: แนวทานองหลักในห๎องที่ 1-4
สํวนเสียงประสานซึ่งเป็นขั้นคูํประสานได๎แสดงไว๎ในภาพที่ 127-2 เมื่อนักเปียโน
แยกซ๎อมจนคลํองแล๎วจึงนามาฝึกรวมกันตํอไป

ภาพที่ 127-2 Piece No.5: เสียงประสานซึ่งเป็นขั้นคูํประสาน
6.4.8 Interlude (Valse) จาก Ludus Tonalis
Interlude (Valse) จาก Ludus Tonalis (Tonal Game) ของพอล ฮิ น เดอมิ ท
(Paul Hindemith, ค.ศ.1895-1963) เป็นเพลงที่มีเนื้อผิวบาง มีการใช๎ประโยคในลักษณะจังหวะเดิม
หลายครั้ง ซึ่งถึงแม๎วําโน๎ตเพลงจะหลากหลายก็ยังมีจังหวะที่เป็นตัวเชื่อมบทเพลงทั้งหมดเอาไว๎ด๎วยกัน
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ภาพที่ 128 Interlude (Valse) จาก Ludus Tonalis ของฮินเดอมิท : ห๎องที่ 64-85
ทานองมือขวาในห๎อ งที่ 74-78 สามารถแปลงรูปเป็นขั้นคูํประสานได๎ โดยมีโน๎ ต
ตัวแรกในแตํละห๎องทาหน๎าที่คล๎ายกับโน๎ตประดับที่สูงขึ้นครึ่งเสียง

ภาพที่ 128-1 Interlude (Valse): การแปลงรูปทานองมือขวาในห๎องที่ 74-78 เป็นขั้นคูํประสาน
สํวนแนวประสานในมือซ๎าย สามารถใช๎หลักการแยกแนวเบสและคอร์ดได๎

ภาพที่ 128-2 Interlude (Valse): หลักการแยกแนวเบสและคอร์ดในแนวประสาน
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6.4.9 Moderate จาก Suite for Piano
Moderate จาก Suite for Piano ของนอร์แมน เดลโล โจโย (Norman Dello
Joio, ค.ศ.1913-2008) เป็นอีกเพลงหนึ่งที่สามารถนาหลักการมองแยกแนวเบสและคอร์ดมาประยุกต์
ใช๎ในการฝึกอํานโน๎ตได๎

ภาพที่ 129 Moderate จาก Suite for Piano ของเดลโล โจโย : ห๎องที่ 4-10
นักเปียโนสามารถเริ่มฝึกอํานโน๎ตเฉพาะแนวทานองหลักที่บรรเลงโดยมือซ๎ายกํอน
หลังจากนั้นอํานโน๎ตประสานในมือขวาจะพบวํามีการใช๎ขั้นคูํซ้า บางครั้งอาจซ้ากันตลอดทั้งห๎อง เมื่อ
ลองฝึกแยกแนวแบบนี้จะทาให๎มองเห็นแนวแตํละแนวชัดเจนขึ้น และมีกาลังใจฝึกอํานโน๎ตที่มีเสียง
เฉพาะตัวแบบนี้ตํอไป

ภาพที่ 129-1 Moderate: แนวทานองหลักที่บรรเลงโดยมือซ๎าย

ภาพที่ 129-2 Moderate: โน๎ตประสานในมือขวาที่มีการใช๎ขั้นคูํซ้า
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6.4.10 Piano Sonata No.1, Op.6
ห๎องที่ 144-156 ในทํอนที่ 3 จาก Piano Sonata No.1, Op.6 ของเฮนริค โกเรคี
(Henryk Gorecki, ค.ศ.1933-2010) มีเนื้อหาที่แตกตํางกันอยูํ 3 แบบ แบบแรกคือห๎องที่ 144-147
ซึ่งกลับมาอีกครั้งในห๎องที่ 155-156 เนื้อหาแบบที่ 2 อยูํในห๎องที่ 148-151 สํวนเนื้อหาแบบที่ 3 อยูํ
ในห๎องที่ 152-154
เนื้อหาแบบแรกประกอบด๎วยทานองโน๎ตเขบ็ตหนึ่ง ชั้นและสองชั้น บรรเลงตํอกัน
เป็นซีเควนซ์ทานอง สํวนแนวประสานเป็นคอร์ดเต็มซ้ากันในลักษณะของโน๎ตเพเดิล (pedal note)
ซึ่งถึงแม๎วําจะเป็นคอร์ดเต็มที่มีโน๎ตถึง 5 ตัว แตํเมื่อเป็นคอร์ดซ้าก็สามารถอํานโน๎ตและบรรเลงได๎
ไมํยาก เนื้อหาแบบที่ 2 เป็นการไลํโน๎ตในทิศทางตําง ๆ มีทั้งไลํขึ้นแล๎ววกกลับลงมา ในขณะที่แนว
ประสานในมือซ๎ายเป็นขั้นคูํสามสลับกัน 2 คูํ สํวนเนื้อหาแบบที่ 3 มีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะที่แนว
ทานอง กลายเป็นขั้นคูํทานองไลํขึ้นไปคล๎ายกับบันไดเสียงโครมาติก

ภาพที่ 130 Sonata No.1 for Piano, Op.6 ทํอนที่ 3 ของโกเรคี : ห๎องที่ 144-156
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เนื้อหาแบบแรกสามารถนามาแปลงรูปให๎เหลือขั้นคูํของซีเควนซ์ทานองได๎ดัง ใน
ภาพที่ 130-1 สํวนเนื้อหาแบบที่ 2 สามารถแปลงรูปขั้นคูํเป็นขั้นคูํประสานได๎เชํนกัน

ภาพที่ 130-1 Sonata No.1 for Piano, Op.6: ขั้นคูํของซีเควนซ์ทานอง

ภาพที่ 130-2 Sonata No.1 for Piano, Op.6: เนื้อหาแบบที่ 2 ที่แปลงรูปเป็นขั้นคูํประสาน
6.5 การประยุกต์ใช้ในเพลงไทย
เพลงไทยที่มีการเรียบเรียงสาหรับเดี่ยวเปียโนซึ่งมีเสียงประสานและเทคนิคการบรรเลงแบบ
ตะวันตกนั้น ปัจจุบันมีผู๎เรียบเรียงไว๎ 3 คน ได๎แกํ พันเอกชูชาติ พิทักษากร ศิลปินแหํง ชาติ สาขา
ศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล) ประจาปี พ.ศ.2553 ศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา พันธุ์เจริญ อาจารย์
ประจ าคณะศิ ล ปกรรมศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย และอาจารย์ พิ ม พ์ ช นก สุ ว รรณธาดา
อาจารย์ประจาคณะดุ ริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลงานของศิลปินแตํละคนมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว โดยเฉพาะในเรื่องของเสียงประสานและลูกเลํนในการใช๎โน๎ตประดับในแนวทานอง เทคนิค
การบรรเลงเปียโนที่เป็นไปตามมาตรฐาน ประกอบด๎วยโน๎ตคูํแปด อาร์เปโจ และเทรโมโล เป็นต๎น
พันเอกชูชาติเรียบเรียงเพลงไทยไว๎จานวนมาก และถํายทอดให๎ศาสตราจารย์ ดร.ณัชชาซึ่ง
เป็นลูกศิษย์ได๎ฝึกฝนตํอเนื่องโดยการทํองจามาเป็นเวลาหลายสิบปี ในปี พ.ศ.2554 ศาสตราจารย์
ดร.ณัชชาได๎ออกแสดงเดี่ยวเปียโน บรรเลงเพลงที่พันเอกชูชาติได๎เรียบเรียงไว๎และดาเนินการให๎มีการ
จั ด พิ ม พ์ โ น๎ ต เพลงดั ง กลํ า วออกเผยแพรํ สูํ ส าธารณชนเป็ น ครั้ ง แรก หลั ง จากนั้ น ในปี พ.ศ.2557
ศาสตราจารย์ ดร.ณัชชาได๎เรียบเรียงเพลงไทยขึ้นในลีลาของตนเอง จัดพิมพ์โน๎ตเพลงเผยแพรํภายใต๎
ชื่อวํา สดับเสียงเรียงร้อย : โน้ตเปียโนเพลงไทย เล่ม 1 มีเพลงทั้งหมด 7 เพลง สํวนอีกเลํมหนึ่งจัดทา
ขึ้นในปีนี้ มีชื่อวํา สดับถ้อยเพลงไทย : โน้ตเปียโนเพลงไทย เล่ม 2 มีเพลงสาหรับแสดงเดี่ยวเปียโนที่
มีเทคนิคการบรรเลงซับซ๎อนมากขึ้นจานวนทั้งหมด 6 เพลง
สํวนอาจารย์พิมพ์ชนกซึ่งเป็นลูกศิษย์ของศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา ได๎ศึกษาเพลงที่พันเอกชูชาติเรียบเรียงไว๎ และในปีนี้ได๎เรียบเรียงเพลงในแบบฉบับของตัวเองขึ้นเชํนกัน เสนอเป็นผลงานการ
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วิจั ยสร๎า งสรรค์ ระดับ ปริญ ญาดุษ ฎีบั ณ ฑิต มี ชื่อ วํ า สยามดุริ ย ลิขิ ต ประกอบด๎ วยเพลงที่ นํา สนใจ
หลายเพลง เชํน เพลงจากละครร๎องเรื่อง วิวาหพระสมุท และ โหมโรงไอยเรศ
เพลงไทยที่นามาเป็นตัวอยํางมีทั้งหมด 10 บท ดังนี้
6.5.1 นกขมิ้น สามชั้น
นกขมิ้น สามชั้น แตํงโดยครูเพ็ง เรียบเรียงสาหรับเดี่ยวเปียโนโดยพันเอกชูชาติ เป็น
เพลงที่มีทานองไพเราะ เมื่อนามาเรียบเรียงสาหรับเดี่ยวเปียโน มีการใช๎การไลํโน๎ตตามบันไดเสียง
คอร์ดและเสียงประสานคูํแปด ขั้นคูํทานอง (ห๎องที่ 106-107) รวมทั้งซีเควนซ์ทานอง (ห๎องที่ 109)
ในขณะที่แนวประสานสํวนใหญํเป็นขั้นคูํแปด

ภาพที่ 131 นกขมิ้น สามชั้น ทํอน 3 เที่ยวเก็บ : ห๎องที่ 106-109
ที่มา : โน๎ตเพลง วรรณกรรมเปียโนแห่งกรุงสยาม หน๎าที่ 105 เรียบเรียงโดยพันเอกชูชาติ พิทักษากร
(สานักเดี่ยวเปียโนเพลงไทย, 2555)
ในการฝึกอํานแนวทานองในห๎องที่ 106-107 ให๎เริ่มจากการแปลงรูปขั้นคูํทานอง
เป็ น ขั้ น คูํป ระสานโดยยั งไมํ ต๎ อ งสนใจโน๎ต ประดับ จะเห็ น วํ า มี การใช๎ โน๎ ต G ซ้ าตลอดทั้ง 2 ห๎ อ ง
หลังจากนั้นคํอยเพิ่มโน๎ตประดับเข๎าไป

ภาพที่ 131-1 นกขมิ้น สามชั้น ทํอน 3 เที่ยวเก็บ : การแปลงรูปแนวทานองในห๎องที่ 106-107
ในการฝึกอํานโน๎ตในห๎องที่ 109 จะเห็นวํามือขวาประกอบด๎วยซีเควนซ์ทานองไลํขึ้น
ทั้งหมด 3 ครั้งในขณะที่มือซ๎ายมีซีเควนซ์ทานอง 2 ครั้ง (นับเฉพาะซีเควนซ์ทานองที่เห็นโน๎ตชัดเจน
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ครบทุกตัว) คูํแปดในมือซ๎ายสามารถแยกอํานโน๎ตทีละแนวได๎ เมื่ออํานเฉพาะโน๎ตแนวบนให๎ใช๎นิ้ว 1
โดยตลอดและเมื่ออํานเฉพาะโน๎ตแนวลํางให๎ใช๎นิ้ว 5 โดยตลอด

ภาพที่ 131-2 นกขมิ้น สามชั้น ทํอน 3 เที่ยวเก็บ : การแปลงรูปทานองในห๎องที่ 109
6.5.2 พญาโศก สามชั้น
พญาโศก สามชั้น แตํง โดยพระประดิษฐ์ไ พเราะ (มี ดุริยางกูร) เรียบเรียงสาหรับ
เดี่ยวเปียโนโดยพันเอกชูชาติ มีการใช๎ซีเควนซ์ทานอง โน๎ตคูํแปดและอาร์เปโจอยํางตํอเนื่อง

ภาพที่ 132 พญาโศก สามชั้น เที่ยวหวาน : ห๎องที่ 46-47
ที่มา : โน๎ตเพลง วรรณกรรมเปียโนแห่งกรุงสยาม หน๎าที่ 111
ทานองในห๎องที่ 46-47 มีการใช๎ซีเควนซ์ทานองที่ชัดเจนมาก ประโยคตํอมามีทั้งการ
มองหาซีเควนซ์ทานองและการมองหาบันไดเสียง ดูทิศทางโน๎ตที่ไลํขึ้นลงตามบันไดเสียง มีโน๎ตหลัก
อยูํที่ต๎นประโยคตามด๎วยกลุํมโน๎ตไลํลงสั้น ๆ
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ภาพที่ 132-1 พญาโศก สามชั้น เที่ยวหวาน : การใช๎ซีเควนซ์ทานองในห๎องที่ 46-47

ภาพที่ 132-2 พญาโศก สามชั้น เที่ยวหวาน : การมองหาซีเควนซ์ทานองและการมองหาบันไดเสียง
แนวประสานที่มีการใช๎โน๎ตคูํแปดก็สามารถแปลงรูปเป็นขั้นคูํประสานหรือฝึกเฉพาะ
คูํแปดแนวบน ใช๎นิ้ว 1 ไลํโน๎ตไปเรื่อย ๆ และสลับมาบรรเลงคูํแปดแนวลําง โดยใช๎นิ้ว 5 เพื่อกาหนด
ขอบเขตให๎แมํนยาอีกครั้ง เมื่อแปลงรูปแล๎วจะเห็นภาพชัดเจนขึ้น

ภาพที่ 132-3 พญาโศก สามชั้น เที่ยวหวาน : การแปลงรูปของซีเควนซ์ทานองและแนวประสาน
6.5.3 สารถี สามชั้น
สารถี สามชั้น แตํง โดยพระประดิษฐ์ไพเราะ (มี ดุริยางกูร) เรียบเรียงสาหรับเดี่ยว
เปียโนโดยพันเอกชูชาติ ห๎องที่ 198-201 เป็นตอนที่มีการใช๎ประโยคที่มีรูปแบบและลักษณะจังหวะ
เหมือนกันทั้ง 2 มือ ซึ่งทาให๎ฝึกไมํยากนัก แนวทานองมีการใช๎โน๎ตคูํแปด มีซีเควนซ์ทานองไลํโน๎ตขึ้น
ลงทีละ 3 ตัว และถ๎าสังเกตให๎ดีจะพบวําโน๎ตในมือขวาและมือซ๎ายมักเป็นโน๎ตตัวเดียวกัน
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ภาพที่ 133 สารถี สามชั้น ทํอน 3 เที่ยวเก็บ : ห๎องที่ 198-201
ที่มา : โน๎ตเพลง วรรณกรรมเปียโนแห่งกรุงสยาม หน๎าที่ 95
ภาพที่ 133-1 แสดงซีเควนซ์ทานองที่มีการเพิ่มเครื่องหมายแสดงประโยคเพื่อให๎
เข๎าใจงํายขึ้น สํวนในการอํานโน๎ตขั้นคูํแปดที่เป็นขั้นคูํทานองให๎แปลงรูปเป็นขั้นคูํประสานกํอน

ภาพที่ 133-1 สารถี สามชั้น ทํอน 3 เที่ยวเก็บ : ซีเควนซ์ทานองในห๎องที่ 198-201
6.5.4 บุหลันลอยเลื่อน สองชั้น
บุหลันลอยเลื่อน สองชั้น เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล๎า นภาลัย เรียบเรียงสาหรับเดี่ยวเปียโนโดยศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา ประโยคเพลงในห๎องที่ 49-57 มี
จังหวะและโน๎ตเพลงที่ซับซ๎อน นักเปียโนอาจพะวงวําต๎องบรรเลงในอัตราจังหวะที่เร็วเพราะเป็นโน๎ต
เขบ็ตสามชั้นและบางครั้งเป็นโน๎ตหลายพยางค์ อยํางไรก็ตาม เมื่อใช๎หลักการ “มองหา” เข๎ามา
ประยุกต์ พบวําที่จริงเป็นการใช๎อาร์เปโจซึ่งไมํยากในการฝึกซ๎อมเพราะสามารถแปลงรูปเป็นคอร์ด
แบบแทํงได๎
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ภาพที่ 134 บุหลันลอยเลื่อน สองชั้น ทํอน 2 เที่ยวหวาน : ห๎องที่ 49-57
ที่มา : โน๎ตเพลง สดับถ้อยเพลงไทย : โน้ตเปียโนเพลงไทย เล่ม 2 หน๎าที่ 2
เรียบเรียงโดยศาสตราจารย์ ดร. ณัชชา พันธุ์เจริญ (สานักเดี่ยวเปียโนเพลงไทย, 2558)
สํวนเสียงประสานในมือซ๎าย ห๎องที่ 55-57 ได๎แสดงประโยคที่มีการใช๎อาร์เปโจและ
คูํแปดไว๎ในกรอบสี่เหลี่ยมในภาพที่ 134-1 ซึ่งสามารถกาหนดขอบเขตของประโยคโดยบรรเลงขั้นคูํ
แปดแบบขั้นคูํประสานด๎วย เพื่อให๎เข๎าใจขอบเขตและบรรเลงได๎แมํนยาขึ้น

ภาพที่ 134-1 บุหลันลอยเลื่อน สองชั้น ทํอน 2 เที่ยวหวาน : ทานองห๎องที่ 55-57

ภาพที่ 134-2 บุหลันลอยเลื่อน สองชั้น ทํอน 2 เที่ยวหวาน : การกาหนดขอบเขตของประโยคโดย
บรรเลงขั้นคูํแปดแบบขั้นคูํประสาน
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6.5.5 เขมรลออองค์ ชั้นเดียว
เขมรลออองค์ เถา เป็น พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล๎าเจ๎าอยูํหั ว
เรียบเรียงสาหรับเดี่ยวเปียโนโดยศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา ในห๎องที่ 201-202 แนวประสานมีการใช๎
ซีเ ควนซ์ ทานอง ห๎อ งที่ 203-204 และ 206 แนวประสานมีก ารใช๎ อ าร์ เ ปโจ สํ ว นห๎ อ งที่ 205 มี
การไลํโน๎ตตามบันไดเสียง

ภาพที่ 135 เขมรลออองค์ ชั้นเดียว ทํอน 1 เที่ยวเก็บ : ห๎องที่ 201-207
ที่มา : โน๎ตเพลง สดับถ้อยเพลงไทย : โน้ตเปียโนเพลงไทย เล่ม 2 หน๎าที่ 10
ในการฝึกบรรเลงแนวประสานในห๎องที่ 203-204 และ 206 ที่มีการใช๎อาร์เปโจนั้น
สามารถทาได๎หลายวิธี เชํน แปลงรูปเป็นคูํแปดแบบขั้นคูํประสานเพื่อกาหนดขอบเขตของประโยค
แล๎วเพิ่มโน๎ตให๎ครบ หรือเริ่มจากการอํานทรัยแอดโน๎ต 3 ตัวให๎แมํนยาแล๎วคํอยเพิ่มคูํแปดจากเบสก็ได๎
สํวนในห๎องที่ 201 และ 205 ให๎ใช๎การมองหาบันไดเสียงและฝึกอํานโน๎ตตามบันไดเสียงที่มีแฟล็ต
1 ตัว
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ภาพที่ 135-1 เขมรลออองค์ ชั้นเดียว ทํอน 1 เที่ยวเก็บ : การแปลงรูปแนวประสานในห๎องที่
203-204
6.5.6 แขกมอญบางขุนพรหม สามชั้น
แขกมอญบางขุนพรหม เถา เป็น พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ๎าบรมวงศ์เธอเจ๎าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต เรียบเรียงสาหรับเดี่ยวเปียโนโดยศาสตราจารย์ ดร.
ณัชชา
ในเพลงบทนี้ยั งมีก ารใช๎ซี เควนซ์ทานอง การไลํบั นไดเสียง และเสีย งประสานที่
ประกอบด๎วยขั้นคูํแปดอยํางตํอเนื่อง เชํนที่พบในห๎องที่ 120-124 มีการเสนอซีเควนซ์ทานองหลาย
ครั้งพร๎อมกับแนวประสานคูํแปด เรียงกันแบบโครมาติกจาก D ขึ้นไปถึง G

ภาพที่ 136 แขกมอญบางขุนพรหม สามชั้น ทํอน 2 เที่ยวเก็บ : ห๎องที่ 120-124
ที่มา : โน๎ตเพลง สดับถ้อยเพลงไทย : โน้ตเปียโนเพลงไทย เล่ม 2 หน๎าที่ 15
ในห๎องที่ 120-124 นักเปียโนสามารถมองหาซีเควนซ์ทานอง เริ่มอํานโน๎ตตัวแรก
ของทุกประโยค ศึกษาทิศทางของประโยค สํวนแนวประสานที่มีโน๎ตโครมาติกให๎เริ่มต๎นที่การแปลงรูป
ให๎เป็นคูํแปด ฝึกให๎แมํนยาเสียกํอนแล๎วคํอยเติมโน๎ตด๎านใน

ภาพที่ 136-1 แขกมอญบางขุนพรหม สามชั้น ทํอน 2 เที่ยวเก็บ : การแปลงรูปทานองในห๎องที่
120-124
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6.5.7 สุรินทราหู สามชั้น
สุรินทราหู สามชั้น แตํง โดยครูทัด เรียบเรียงสาหรับเดี่ยวเปียโนโดยศาสตราจารย์
ดร.ณัชชา มีการไลํโน๎ตตามบันไดเสียงคํอนข๎างมาก ตัวอยํางที่ยกมาคือห๎องที่ 33-44 มีการไลํขึ้นลง
บางครั้งสั้น บางครั้งยาว การใช๎โน๎ตโครมาติกมีไมํมากเทําใดนัก นักเปียโนสามารถไลํนิ้วตามทิศทาง
ของประโยค พร๎อมกับมองโน๎ตลํวงหน๎าเพื่อเตรียมตัวบรรเลงประโยคที่มีการเปลี่ยนทิศทาง อนึ่ง
การใช๎รูปแบบของนิ้วในบทเพลงจริงอาจมีความแตกตํางจากการไลํบัน ไดเสียง แตํนักเปียโนที่ฝึกซ๎อม
บันไดเสียงอยูํเป็นประจายํอมชินกับรูปแบบนิ้วของบันไดเสียงทุกรูปแบบและสามารถประยุกต์ใช๎ได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ

ภาพที่ 137 สุรินทราหู สามชั้น ทํอน 1 เที่ยวเก็บ : ห๎องที่ 33-44
ที่มา : โน๎ตเพลง สดับถ้อยเพลงไทย : โน้ตเปียโนเพลงไทย เล่ม 2 หน๎าที่ 24
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6.5.8 ลาวเสี่ยงเทียน สองชั้น
ลาวเสี่ยงเทียน สองชั้น เป็นทานองเพลงเกํา ไมํทราบนามผู๎แตํง เรียบเรียงสาหรับ
เดี่ยวเปียโนโดยศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา ในชํวงทํอน 2 เที่ยวย๎อน ห๎องที่ 102-108 พบวํามีการใช๎
โน๎ตคูํแปดในแนวทานองหลัก สามารถใช๎หลักการ “มองหา” ขั้นคูํได๎โดยมองไปที่แนวบนหรือลําง
ตามที่ถนัดและรักษาระยะหํางระหวํางคูํแปดให๎สม่าเสมอ

ภาพที่ 138 ลาวเสี่ยงเทียน สองชั้น ทํอน 2 เที่ยวย๎อน : ทานองคูํแปดในห๎องที่ 102-108
ที่มา : โน๎ตเพลง สดับเสียงเรียงร้อย : โน้ตเปียโนเพลงไทย เล่ม 1 หน๎าที่ 38
เรียบเรียงโดยศาสตราจารย์ ดร. ณัชชา พันธุ์เจริญ (สานักเดี่ยวเปียโนเพลงไทย, 2557)
6.5.9 บังใบ
บังใบ จาก ตับวิวาหพระสมุท เป็นทานองเพลงเกํา ไมํทราบนามผู๎แตํง เรียบเรียง
สาหรับเดี่ยวเปียโนโดยอาจารย์พิมพ์ชนก ประโยคเพลงในห๎องที่ 129-136 มีการเสนอซีเควนซ์ทานอง
ที่พบได๎ทั้งในแนวทานองและแนวประสานซึ่งมีทั้งการใช๎คูํแปดและอาร์เปโจ

ภาพที่ 139 บังใบ ทํอนหนึ่ง เที่ยวหลัง : ห๎องที่ 129-136
ที่มา : วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา 2557 เรื่อง
บทประพันธ์เพลงดุษฎีนิพนธ์: สยามดุริยลิขิต โดยพิมพ์ชนก สุวรรณธาดา (พิมพ์ชนก สุวรรณธาดา,
2558)
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ในการฝึก สามารถใช๎หลักการได๎หลายหลักการ ทั้ง การแปลงรูปอาร์เปโจ ทั้งการ
กาหนดขอบเขตของประโยค และการฝึกอํานโน๎ตตัวแรกของซีเควนซ์ทานองแตํละชุด ภาพที่ 139-1
แสดงการแปลงรู ป แนวประสานให๎อ ยูํ ในรูป ขั้ นคูํ แปด และการก าหนดขอบเขตของอาร์เ ปโจที่ มี
ชํวงเสียงกว๎าง โดยให๎กาหนดระยะของมือให๎เป็นชํวงคูํแปดแล๎วยืดนิ้วออกไปบรรเลงโน๎ตตัวที่อยูํ
สูงกวํา

ภาพที่ 139-1 บังใบ ทํอนหนึ่ง เที่ยวหลัง : หลักการแปลงรูปแนวประสานจากห๎องที่ 133-136
6.5.10 โหมโรงไอยเรศ
โหมโรงไอยเรศ แตํงโดยช๎อย สุนทรวาทิน เรียบเรียงสาหรับเดี่ยวเปียโนโดยอาจารย์
พิมพ์ชนก มีการเรียบเรียงที่นําสนใจมาก มีการใช๎อาร์เปโจ ขั้นคูํ และการไลํบันไดเสียงอยํางครบถ๎วน
ที่พิเศษคือมีวิธีการเปลี่ยนคําของโน๎ตตัวดา โน๎ตเขบ็ตหนึ่งชั้นและเขบ็ตสองชั้นที่ทาให๎เสียงประสานมี
การเคลื่อนไหวและไมํนําเบื่อ ห๎องที่ 155-158 มีทานองหลักและเสียงประสานที่โต๎ตอบกันอยําง
ไพเราะ มีการใช๎ซีเควนซ์ทานองอยํางตํอเนื่อง

ภาพที่ 140 โหมโรงไอยเรศ ทํอนที่ 4 : ห๎องที่ 155-158
ที่มา : วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา 2557 เรื่อง
บทประพันธ์เพลงดุษฎีนิพนธ์: สยามดุริยลิขิต โดยพิมพ์ชนก สุวรรณธาดา
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ในการฝึ ก อํ า นโน๎ ต ห๎ อ งที่ 155-158 ให๎ ใ ช๎ ห ลั ก การ “มองหา” ซี เ ควนซ์ ท านอง
ทานองในมือขวามีการไลํโน๎ตลงทั้งหมด 4 ครั้ง ท๎ายประโยคทุกประโยคมีการเพิ่มขั้นคูํหก นักเปียโน
สามารถฝึกอํานโน๎ตเฉพาะโน๎ตตัวแรกและตัวสุดท๎ายของแตํละประโยค เติมทานองที่เหลือแล๎วคํอย
เติมโน๎ตตัวลํางของขั้นคูํ หรือเริ่มอํานโน๎ตที่ต๎นประโยคกํอนแล๎วคํอยเติมโน๎ตในจัง หวะยกและเติมขั้นคูํ
ประสานเป็นขั้นตอนสุดท๎าย

ภาพที่ 140-1 โหมโรงไอยเรศ ทํอนที่ 4 : กระบวนการในการอํานโน๎ตจากห๎องที่ 155-158
6.6 สรุป
จะเห็นได๎วําหลักในการ “มองหา” ที่ผู๎วิจัยได๎เสนอไว๎ในวิทยานิพนธ์เลํมนี้ สามารถนาไปใช๎
ศึ ก ษาและฝึ ก บรรเลงบทเพลงมาตรฐาน ไมํ วํ า จะเป็ น ในยุ ค บาโรก ยุ ค คลาสสิ ก ยุ ค โรแมนติ ก
ยุคศตวรรษที่ยี่สิบและเพลงไทยที่เรียบเรียงสาหรับเดี่ยวเปียโนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ สํวนในการ
น าไปใช๎ ไมํ วํ า จะเป็ น โดยครู ผู๎ ส อนหรื อ นั ก เปี ย โนที่ ส ามารถฝึ ก ด๎ ว ยตั ว เองได๎ แ ล๎ ว ขึ้ น อยูํ กั บ
ประสบการณ์แ ละพื้นฐานความรู๎ความสามารถของแตํละคน บางคนถนัดมองหาขั้นคูํ บางคนถนัด
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มองหาโน๎ตซ้า บางคนก็ไมํจาเป็นต๎องปฏิบัติตามทุกขั้นตอนที่ระบุไว๎ ในขณะที่บางคนซึ่งไมํมีทักษะใน
การฝึกบทเพลงด๎วยตัวเองก็ต๎องการฝึกตามขั้นตอนไปกํอน เมื่อมีความเข๎าใจมากขึ้นแล๎วจึงสามารถ
ศึกษาด๎วยตัวเองได๎
สิ่งที่สาคัญ ในการฝึกบรรเลงบทเพลงโดยใช๎หลักการของผู๎วิจัยคือการเข๎าใจบทเพลงอยําง
ถํองแท๎ ใช๎ประโยชน์จากการศึกษาตัวโน๎ตและทิศทางของบทเพลง ทาความเข๎าใจกับโครงสร๎าง เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดในการตีความบทเพลง การฝึกจาโน๎ตและการออกแสดงคอนเสิร์ต ซึ่งถ๎า ปฏิบัติไ ด๎
ครบถ๎วนทุกขั้นตอนก็จะเป็นประโยชน์และทาให๎ศักยภาพในการบรรเลงเปียโนเพิ่มขึ้นอยํางรวดเร็ว

บทที่ 7
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

วิทยานิพนธ์เรื่อง กลยุทธ์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบรรเลงเปียโนโดยใช้บทประพันธ์เพลง
มุํงเสนอแนวคิดในการมองโครงสร๎างของบทเพลงที่ชัดเจน เพื่อพัฒนาทักษะด๎านความเข๎าใจบทเพลง
การจาโน๎ต และการบรรเลงเปียโนอยํางมีคุณภาพ เป็นพื้นฐานที่ดีสาหรับการเรียนเปียโนในระดับสูง
อยํางจริงจังตํอไป รวมทั้งมีการเสนอแบบฝึกจานวน 25 บทที่สร๎างขึ้นอยํางมีระบบ ทาให๎ผู๎ฝึกเข๎าใจ
โครงสร๎างและมองเห็นภาพรวมของแนวคิดที่ตํอเนื่อง และที่สาคัญที่สุดคือสามารถนาแนวคิดดังกลําว
ไปประยุกต์ใช๎ในเพลงเปียโนมาตรฐานที่หลากหลายทั้งในระดับเดียวกันและในระดับที่ยากขึ้น
การนาแบบฝึกในวิทยานิพนธ์เรื่องนี้ไปใช๎ถือวําเป็นศิลปะการสร๎างสรรค์ เพราะผู๎ใช๎ ไมํวําจะ
เป็นครู นั กเรียนหรื อผู๎ปกครอง สามารถออกแบบการใช๎ไ ด๎หลายวิ ธี ขึ้นอยูํกั บความสามารถของ
นักเปียโนและนักเรียนแตํละคนเพื่อให๎เกิดประโยชน์สูงสุดในการฝึก
ข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัย ในเรื่องนี้ตํอไป ผู๎วิจัยมีความเห็นวําในขั้นตํอไปควรจะมีการ
พัฒนาตํอยอดในเรื่องของความยากของแบบฝึกหรือบทเพลง บทเพลงที่จะมีการแตํงขึ้นใหมํนั้นควรมี
ระดับที่ยากขึ้น ไมํวําจะเป็นลักษณะจังหวะและกุญแจเสียง รวมถึงลักษณะของบทเพลงที่หลากหลาย
เชํ น เอทู ด ซึ่ งจะได๎ ประโยชน์ทั้ งการฝึ ก อํา นโน๎ ตและการพั ฒนาเทคนิ ค การบรรเลงไปพร๎ อมกั น
นอกจากนั้น งานวิจัยนี้ยังสามารถประยุกต์เป็นงานต๎นแบบเกี่ยวกับการฝึกอํานโน๎ตสาหรับเครื่อง
ดนตรีอื่นได๎อีกหลายชนิด
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