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 The purpose of the research, "The Designing Double Tonguing Exercise for 
Scherzo from Mendelssohn’s A Midsummer Night’s Dream (Flute Excerpt)" is to create a 
double tonguing exercise for flute by using a flute orchestral solo excerpt from Scherzo of 
Mendelssohn’s A Midsummer Night’s Dream. 
 The research procedures are conducted in these following steps.  
 Firstly the researcher collects necessary data from various sources including 
books, exercises, other teaching materials and interviews with flute experts. Afterwards, the 
double tonguing exercises are designed from the gathered information, which is selected in 
the way beneficial for the tested student group. The final step is to let the students use the 
exercises and to evaluate the outcome of double tonguing technique after using them. 
The researcher interviews three flute experts who are teaching in Thailand's leading music 
institutions to collect the individual approach and knowledge on flute's double tonguing 
technique. Five college students were questioned regarding to how they feel toward the 
exercises and how much they progress after using the exercises. In addition, the Item 
Objective Congruence (IOC), a process utilized in test development for assessing content 
validity at the item development stage, was applied in order to verify the accuracy of the 
exercise. 
 The exercise is bipartite. The first part discusses general approach of flute's 
double tonguing technique, and the second part comprises four chapters of double tonguing 
exercises with various patterns of articulation. The research findings unveiled that the explicit 
explanation of double tonguing technique for flute provided in the exercise, the marked slow 
tempo used along with the practicing process, and emphasis on well-controlled sound attack 
make the students achieve the faster speed of double tonguing and get a better sound control 
while implementing the technique and can actually applied in a real performance. 
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บทนํา 
 
1. ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

ฟลูต เป็นเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองเป่าลมไม ้ซ่ึงแตกต่างจากเคร่ืองเป่าลมไมป้ระเภทอ่ืน ๆ 
ท่ีกาํเนิดเสียงจากการสัน่สะเทือนของล้ิน ฟลูต กาํเนิดเสียงจากการผวิของลม โดยเป่าแนวขวาง มีเสียงท่ี
สูงท่ีสุดในวงดุริยางคซิ์มโฟนีมาตรฐาน1 ลกัษณะเสียงของฟลูต จะมีความไพเราะ นุ่มนวล อ่อนหวาน 
แมฟ้ลูตในปัจจุบนัไม่ไดท้าํดว้ยไมแ้ต่กจ็ดัอยูใ่นเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองลมไม้2 

ในปี ค.ศ. 1832 ผูผ้ลิตเคร่ืองดนตรีชาวเยอรมนัช่ือ ธีโอบาลด์ โบห์ม (Theobald Boehm) ได้
คิดคน้ระบบการวางน้ิวของฟลูตใหม่ และเปล่ียนวสัดุท่ีใชผ้ลิตจากไมเ้ป็นโลหะ ทาํให้ฟลูตสามารถ
เรียนรู้ได้ง่ายยิ่งข้ึนและเสียงเจิดจา้ข้ึน ไม่เพี้ ยนเหมือนฟลูตสมยับาโรค อีกทั้งการบรรเลงสามารถ
บรรเลงเทคนิคยากๆได ้ ระบบเดียวกนัน้ียงัถูกนาํไปประยุกตใ์ชก้บั โอโบ คลาริเนต และแซกโซโฟน
ดว้ย3 หลงัจากท่ีฟลูตของโบห์ม เร่ิมเป็นท่ีนิยมแพร่หลาย ทาํให้คตีกวีนิยมประพนัธ์ใหฟ้ลูตมีความโดด
เด่น มีบทเพลงเด่ียวสาํหรับฟลูตเกิดข้ึนมากมายไม่วา่จะเป็นโซนาตา หรือคอนแชร์โต แมแ้ต่ในบทเพลง
สาํหรับวงดุริยางคอ์อร์เครสตรา ผูป้ระพนัธ์มกัจะมีท่อนสาํหรับใหฟ้ลูตไดแ้สดงความสามารถไม่ว่าจะ
เป็นเทคนิคในการบรรเลงอนัพร้ิวไหว หรือนํ้าเสียงท่ีไพเราะ  

เทคนิคท่ีสาํคญัของฟลูตคือการบรรเลงแบบดบัเบ้ิลทงักิง (Double Tonguing) หรือการ
บงัคบัล้ินซอ้น เป็นเทคนิคท่ีสาํคญัของการบรรเลงฟลูต เป็นการใชล้ิ้นกระดก 2 คร้ังอยา่งเร็วขณะท่ีเป่า4 
ซ่ึงจะใชบ้รรเลงในการตดัล้ินท่ีเร็วมาก จนไม่สามารถใชก้ารตดัล้ินธรรมดาหรือท่ีเรียกว่าซิงเกิลทงักิง 
(Single Tonguing) ไดซ่ึ้งเทคนิคการตดัล้ินน้ีจะตอ้งฝึกฝนทกัษะในการควบคุมกลา้มเน้ือล้ินใหข้ึ้นและ  
 

                                                 
1
 ณชัชา โสคติยานุรักษ,์ ดนตรีคลาสสิก ศัพท์สําคัญ (กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2550), 68.  

2
 ณรุทธ์  สุทธจิตต,์ สังคตีนิยม ความซาบซ้ึงในดนตรีตะวนัตก (กรุงเทพฯ:โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

,2548), 33. 
3
 Theobald Boehm, History of the boehm flute. 3rd ed. (London: Rudall, Carte, 1896). 

4
 ณชัชา โสคติยานุรักษ,์ ดนตรีคลาสสิก ศัพท์สําคัญ (กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2550), 56. 
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ความเร็วของลมท่ีใชใ้นการตดัล้ินโนต้แต่ละตวั เน่ืองจากกลา้มเน้ือล้ินจะไม่ไดใ้ชง้านแบบน้ีเลย จะใช้
งานกต่็อเม่ือบรรเลงฟลูต ไม่เหมือนกบักลา้มเน้ือน้ิวท่ีใชง้านในชีวิตประจาํวนัอยูแ่ลว้  

บทเพลงโอเวอร์เชอร์เร่ือง A Midsummer Night’s Dream ซ่ึงเมนเดลซอน (Mendelssohn) 
ไดป้ระพนัธ์ไวเ้ม่ือมีอายไุด ้17 ปี เป็นบทเพลงท่ีเป็นตน้แบบหรือมาตรฐานของบทเพลงโอเวอร์เชอร์
เพลงอ่ืนๆ ซ่ึงต่อมาไดป้ระพนัธ์เพ่ิมเติมจนกลายเป็นดนตรีบรรยายเร่ืองราวท่ีสมบูรณ์1 มีท่อนท่ีคุน้หู
และไดรั้บความนิยมมากหลายท่อน ไม่ว่าจะเป็นท่อน Wedding March ท่ีถูกนาํมาบรรเลงในพิธี
แต่งงานทัว่โลก บทเพลงโอเวอร์เชอร์เร่ือง A Midsummer Night’s Dream ซ่ึงเมนเดลซอนไดป้ระพนัธ์
เสร็จส้ินเม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม ปี ค.ศ. 1826 เม่ือเขามีอายไุดเ้พียง 17 ปี โดยประพนัธ์สาํหรับ ฟลูต 2 ช้ิน 
โอโบ 2 ช้ิน คลาริเนต 2 ช้ิน บาสซูน 2 ช้ิน ฮอร์น 2 ช้ิน ทรัมเปต 3 ช้ิน ทรอมโบน 3 ช้ิน โอฟิไคลด์ 1 
ช้ิน กลองทิมพานี  ก๋ิง และเคร่ืองสาย โดยมีนกัร้องนาํหญิง และคณะขบัร้องประสานเสียง 

บทเพลงโอเวอร์เชอร์ A Midsummer Night’s Dream น้ีถูกแสดงคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 29 
เมษายน      ปี ค.ศ. 1827 ส่วนท่อนอ่ืนๆท่ีเมลเดลซอนประพนัธ์เพิ่มเติมจนกลายเป็นดนตรีบรรยาย
เร่ืองราวท่ีสมบูรณ์นั้นประพนัธ์ในปี ค.ศ. 1842 ความยาวทั้งส้ิน 55 นาที ซ่ึงถูกนาํมาแสดงคร้ังแรก เม่ือ
วนัท่ี 14 ตุลาคม ปี ค.ศ. 1843 ท่ีเมืองพอตส์แดม (Potsdam)  บทเพลงน้ีประพนัธ์เพ่ือประกอบละครชวน
หวัของวิลเลียม เชกสเปียร์ (William Shakespeare) เร่ือง A Midsummer Night's Dream เมนเดลซอนได้
ประพนัธ์บทเพลงโอเวอร์เชอร์ไดเ้หมาะสมกบัละครของเชกสเปียร์เป็นอยา่งดีเพราะเมนเดลซอนและ
นอ้งสาวของเขาอ่านบทละครเร่ืองน้ีตั้งแต่เดก็และเป็นเร่ืองท่ีเขาช่ืนชอบมาก เมนเดลซอนอ่านบทละคร
เร่ืองน้ีทั้งในภาษาองักฤษซ่ึงเป็นตน้ฉบบัและภาษาเยอรมนัท่ีแปลโดยลุงของเขา เขาไดอุ้ทิศบทเพลงโอ
เวอร์เชอร์บทน้ีใหก้บัมกุฏราชกุมารของปรัสเซีย ซ่ึงต่อมาไดข้ึ้นครองราชยเ์ป็นกษตัริยฟ์รีดริช วิลเฮลม์ 
ท่ี 4 (Friedrich Wilhelm, IV) หลงัจากไดข้ึ้นครองราชยจึ์งไดมี้รับสั่งเป็นการส่วนพระองคใ์หเ้มนเด
ลซอนประพนัธ์ท่อนอ่ืนๆของบทเพลงน้ี ซ่ึงทาํใหเ้มนเดลซอนซาบซ้ึงและดีใจมาก 

บทเพลงในท่อนโหมโรง ท่ีประพนัธ์ข้ึนในปี ค.ศ. 1826 นั้นจะทาํหน้าท่ีเป็นบทเพลง
บรรเลงตอนท่ีม่านของโรงละครถูกเปิดข้ึน บทเพลงจะใหค้วามรู้สึกถึงผืนป่าใกลก้รุงเอเธนส์ บรรยาย
ถึงตวัละครต่างๆ ในเร่ือง  

ท่อน Scherzo นั้นจะถูกบรรเลงต่อจาก องคท่ี์ 1 ของละคร ซ่ึง องคท่ี์ 1 ของละครนั้นจะ
แสดงโดยไม่มีดนตรีประกอบ ซ่ึงท่อน Scherzo นั้นเมนเดลซอนตั้งใจจะใหเ้ป็นท่อนระหว่างองคท่ี์ 1 

                                                 
1
 Donald Grout, A History of Western Music. (Norton, 1973), 580. 
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และ องคท่ี์ 2 ของละครซ่ึงในฉากน้ีตวัละครท่ีมีช่ือวา่ ปุคส์ (Puck) กาํลงัจะออกแสดง ท่อนScherzo น้ี
จะเป็นการโตต้อบกนัระหวา่งกลุ่มเคร่ืองดนตรีเคร่ืองลมไมแ้ละกลุ่มเคร่ืองสายมีจงัหวะเร็ว สนุกสนาน 

จากบทประพนัธ์เพลง A Midsummer Night’s Dream ท่อน Scherzo ไดรั้บความนิยมในการ
นาํมาเป็นบทเพลงท่ีใชใ้นการสอบคดัเลือกสาํหรับฟลูตเพ่ือเขา้ศึกษาต่อในวิทยาลยัดนตรีหรือสาํหรับ
สอบคดัเลือกเขา้ร่วมวงดุริยางคอ์อร์เครสตราต่างๆ เพราะท่อนน้ีมีจงัหวะท่ีเร็วและจะมีการบรรเลงแบบ
ดบัเบ้ิลทงักิงตลอดทั้งเพลง ซ่ึงในหนงัสือหรือตาํราต่างๆจะอธิบายเพียงท่ีสาํหรับการหายใจ การแบ่ง
วรรคเพลงแต่ไม่มีหนงัสือหรือตาํราเล่มใดกล่าวถึงวิธีการซอ้มการบรรเลงสาํหรับบทเพลงน้ีโดยเฉพาะ 
ซ่ึงอาจารยผ์ูส้อนฟลูตแต่ละคนก็จะมีเทคนิคและวิธีการบรรเลง ฝึกซ้อมบทเพลงน้ีต่างกนัออกไป จาก
เหตุผลดงักล่าว ส่ิงท่ีจาํเป็นอยา่งยิ่งสาํหรับการบรรเลงบทเพลง  A Midsummer Night’s Dream ท่อน 
Scherzo คือ แบบฝึกหดัการบรรเลงแบบดบัเบ้ิลทงักิงเพ่ือการบรรเลงเพลง A Midsummer Night’s 
Dream ท่อน Scherzo 

 
2. วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

2.1 ศึกษาวิธีการตดัล้ินแบบดบัเบ้ิลทงักิงของอาจารยฟ์ลูตชาวไทย 
2.2 เพ่ือจดัทาํแบบฝึกหัดการซ้อมการตดัล้ินเพ่ือใชส้ําหรับบรรเลงเพลง Midsummer 

Night’s Dream ท่อน Scherzo 
 

3. ขอบเขตการศึกษา       
การวิจยัในคร้ังน้ีจะศึกษาเน้ือหาเพ่ือพฒันาเทคนิคการตดัล้ินในรูปแบบท่ีเรียกว่า Double 

Tonguing ของบทเพลง A Midsummer Night’s Dream ท่อน Scherzo ตั้งแต่หอ้งท่ี 339 จนจบเพลง 
 

4. ข้อตกลงเบือ้งต้น 
4.1 แบบฝึกหดัการซอ้มการตดัล้ินเพ่ือใชส้าํหรับบรรเลงเพลง Midsummer Night’s Dream

ท่อน Scherzo ตั้งแต่หอ้งท่ี 339 จนจบเพลงเท่านั้น 
4.2 แบบฝึกหดัน้ีเหมาะสาํหรับผูท่ี้ศึกษาดนตรี ในระดบัอุดมศึกษา วิชาเอกเคร่ืองดนตรีฟลูต 
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5. นิยามศัพท์เฉพาะ 
5.1 แบบฝึกหัดการตดัล้ิน หมายถึง แบบฝึกหัดท่ีประกอบไปดว้ยวิธีการซ้อมและเทคนิค

ของการตดัล้ินของฟลูต 
5.2 การบรรเลงแบบดบัเบ้ิลทงักิง หมายถึง การแบ่งโนต้หรือแยกเสียงโนต้ดว้ยล้ินและลม 

ดว้ยการออกเสียง “ที” และ “เค”  หรือ “ดา” และ “กา” 
 
6. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจิัย 

6.1 เป็นการพฒันาแบบฝึกหดัเพ่ือใชใ้นการเรียนการสอน หรือการฝึกซอ้มการปฏิบติัทกัษะ
การบรรเลงฟลูต 

6.2 เป็นการศึกษา รวบรวม วิธีการหรือแนวทางในการบรรเลงฟลูตของผูเ้ช่ียวชาญในการ
บรรเลงฟลูตชาวไทย 
 

   ส
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บทที ่2 

วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 

ในการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองของทกัษะการบรรเลงฟลูต นั้นผูศึ้กษาได้
ทาํการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลแบ่งแลว้เป็น 3 ส่วน ไดด้งัน้ี 

ตอนท่ี 1 คาํจาํกดัความของคาํวา่ “แบบฝึกหดั” 
ตอนท่ี 2 ขอ้มูลและเทคนิคการบรรเลงของฟลูต 
ตอนท่ี 3 บทเพลง Midsummer Night’s Dream ของ Mendelssohn  
ตอนท่ี 4 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตอนท่ี 5 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 
 

ตอนที ่1 “แบบฝึกหัด” 
คาํจาํกดัความของคาํวา่ “แบบฝึกหดั” ในทางวิชาการ ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ี 

แบบฝึก หรือ แบบฝึกหดั คือส่ือการเรียนท่ีมีไวใ้ห้ผูเ้รียนไดใ้ชใ้นการฝึกซอ้มทกัษะต่างๆ เพ่ิมความ
เขา้ใจในบทเรียน ซ่ึงครูผูส้อนจะใชแ้บบฝึก เพื่อเสริมสร้างทกัษะ เพิ่มความเขา้ใจในบทเรียนท่ีไดเ้รียน
ไป บางคร้ังแบบฝึกหัดอาจจะมีลกัษณะเป็นกิจกรรม เพื่อให้ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะ ทบทวนบทเรียน สร้าง
ความเขา้ใจ และมัน่ใจมากข้ึน อีกทั้งเป็นเคร่ืองช้ีวดัว่าผูเ้รียนนั้นมีความรู้ ความเขา้ใจในบทเรียนและ
สามารถนําความรู้จากแบบฝึกหัดท่ีได้ไปใช้กับบทเรียน  ซ่ึงจะทําให้การเรียนการสอนนั้ นมี
ความกา้วหนา้และประสบความสาํเร็จ1 
 

                                                 
1
 ปรีชา ชา้งขวญัยนื และคนอ่ืนๆ, เทคนิคการเขยีนและผลติตํารา. พิมพค์ร้ังท่ี 6. (กรุงเทพฯ:สาํนกัพิมพแ์ห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2552) 
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ตอนที ่2 ข้อมูลและเทคนิคการบรรเลงของฟลูต 
ฟลูต 
ฟลูต เป็นเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองเป่าลมไม ้ซ่ึงแตกต่างจากเคร่ืองเป่าลมประเภทอ่ืน ๆ ท่ี

กาํเนิดเสียงจากการสัน่สะเทือนของล้ิน ฟลูต กาํเนิดเสียงจากการผิวของลม ลกัษณะเสียงของฟลูต จะมี
ความไพเราะ นุ่มนวล อ่อนหวาน 

ฟลูต เป็นหน่ึงในเคร่ืองดนตรีแรก ๆ ของโลก ฟลูตท่ีเป่าตามแนวนอนพบคร้ังแรกท่ี
ประเทศจีนเม่ือ 900 ปีก่อน ค.ศ. ฟลูตไดไ้ปถึงยโุรปเม่ือราวปี ค.ศ. 1100 ฟลูตในช่วงปี ค.ศ. 1700 นั้น
ผลิตจากไมแ้ละมีคีย ์1-4 คีย ์ในศตวรรษท่ี 19 จาํนวนคียไ์ดเ้พิ่มเป็น 8 คีย ์ ในปี ค.ศ. 1832 ผูผ้ลิตเคร่ือง
ดนตรีชาวเยอรมนัช่ือ ธีโอบาลด์ โบห์ม (Theobal Boehm) นกัดนตรีในราชสาํนกับาวาเร่ียน และนกั
ประดิษฐ์ผูท่ี้สามารถออกแบบฟลูตท่ีเป็นตน้แบบให้กบัฟลูตในยุคปัจจุบนัไดส้าํเร็จในระหว่างปี ค.ศ. 
1832 และ ค.ศ. 1847 ในปี ค.ศ. 1847 โบห์มไดท้าํการเปล่ียนวสัดุท่ีใชใ้นการทาํฟลูตจากไมเ้ป็นโลหะ 
จากนั้นถูกนําไปพฒันาต่อโดยช่างทาํฟลูตชาวฝร่ังเศส และจากนั้นถูกลอกเลียนแบบโดยช่างชาว
อเมริกนัและญ่ีปุ่ น ซ่ึงนัน่เป็นตน้กาํเนิดของฟลูตท่ีใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนั ฟลูตมีอยู ่2 ประเภทใหญ่ๆไดแ้ก่ 

1. ฟลูตประเภท Inline G เป็นเป็นฟลูตท่ีคีย ์G นั้นจะเรียงเป็นเส้นตรงกบัคียอ่ื์นๆ  
2. ฟลูตประเภท Offset G เป็นฟลูตท่ีคีย ์G นั้นจะยืน่ออกมา  
 การตัดลิน้ธรรมดา (Single Tonguing) 
เป็นเร่ืองยากท่ีการจะตดัล้ินและสร้างเสียงท่ีดีไปพร้อมกนั โดยแนะนาํใหเ้ป่าหวัฟลูตหรือ 

Head Joint ยาวๆ ไม่ตดัล้ินโดยอยูใ่นลกัษณะท่ีผอ่นคลาย ใชค้าํออกเสียงวา่ ฟ ู(FU) จากนั้นใหป้ระกอบ
ฟลูต แลว้ลองเป่าโนต้ตวั G หรือ A เม่ือสามารถสร้างเสียงท่ีดีไดแ้ลว้ ใหล้องตดัล้ินโดยออกเสียงว่าทู 
(Two)  ในขณะท่ีกาํลงัลากเสียงยาวอยูน่ั้น ใหอ้อกเสียงวา่ ฟู ทู ทู ทู จะตอ้งซอ้มจนกว่าเสียงฟู และทู จะ
มีเสียงท่ีเหมือนกนั ถา้เสียงท ูมีเสียงลมมากเกินไป หมายความวา่รูปปากนั้นเกร็งเกินไป 1 

การตัดลิน้แบบดบัเบิล้ทงักงิ (Double tonguing) 
การจะตดัล้ินเร็วๆนั้นการตดัล้ินไม่ธรรมดาไม่สามารถตดัล้ินไดท้นั การตดัล้ินเร็วๆตอ้งใช้

การตดัล้ินแบบดบัเบ้ิลทงักิง การออกเสียงตดัล้ินนั้นจะใชแ้บบ ทูคู ทูคู หรือ ทาคา ทาคา หรือ ดูกู ดูก ู
การฝึกซอ้มตดัล้ินแบบน้ีควรจะเร่ิมตวัเพียงตวัเดียวก่อนเช่นโนต้ตวั  C2 ในช่วงคู่แปดท่ีสองเพราะเป็น
ตวัโนต้ท่ีออกเสียงง่ายในการตดัล้ิน ในการฝึกซอ้มการตดัล้ินแบบดบัเบ้ิลทงักิงนั้นจะฝึกซอ้มเหมือนกบั

                                                 
1
 ฮิโรชิ มตัสึชิม่า. เพลงดนตรี วิทยาลยัดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล, แปลโดย ชชัพล เจียมจรรยง. กรุงเทพฯ:

สาํนกัพิมพห์ยนิหยาง, 2542 . 
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การตดัล้ินธรรมดาก่อน จะนั้นใหล้องออกเสียงแบบการตดัล้ินแบบดบัเบ้ิลทงักิง ดว้ยการลองออกเสียง
ว่า คู ในการฝึกซ้อมนั้นการออกเสียงว่าคูนั้นจะมีปัญหามากเพราะจะออกเสียงค่อนขา้งยาก ฉะนั้นใน
การฝึกซอ้มจะตอ้งฝึกและเนน้การออกเสียง คู ใหมี้ความชดัเจน หรือไม่กฝึ็กเฉพาะการออกเสียงคู เพียง
อยา่งเดียว การฝึกซอ้มตอ้งเร่ิมจากจงัหวะชา้ๆก่อน และค่อยๆเพ่ิมความเร็วข้ึนเร่ือยๆ อาจจะฝึกซอ้มไป
พร้อมกบัสเกล ไม่วา่จะเป็นเมเจอร์คีย ์หรือไมเนอร์คีย ์2 

ความสัมพนัธ์ของการตัดลิน้กบัดนตรี 
นกัดนตรีในยคุสมยัดนตรีเรอเนสซองส์มีความเช่ือว่าการเล่นดนตรีนั้นควรจะเล่นดนตรีใน

ลกัษณะเดียวกบัการร้อง เน่ืองจากในสมยันั้นการร้องเพลงเป็นหวัใจหลกัของดนตรี เพราะในสมยันั้น
การขบัร้องไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมาก นกัร้องเป็นผูก้าํหนดว่าทิศทางของดนตรีควรดาํเนินไปใน
ทิศทางใด แมแ้ต่นกัดนตรีเคร่ืองเป่าก็ยงัใชก้ารตดัล้ินในลกัษณะเดียวกบัการออกเสียงของนกัร้อง โดย
แทบจะไม่มีการเล่นแบบสเลอ (Slur) เพลงร้องจะมีเน้ือร้องท่ีตอ้งใชก้ารออกเสียงคาํ ไม่ว่าจะเป็นสระ 
พยญัชนะต่างๆ ในการออกเสียง ดงันั้น การตดัล้ินของเคร่ืองเป่าจึงมีหลายวิธีในการออกเสียงการตดัล้ิน 
มีกล่าวไวใ้นหนงัสือซ่ึงอธิบายเก่ียวกบัฟลูตในสมยัเรอเนสซองส์ ซ่ึงยกตวัอยา่งการออกเสียงการตดัล้ิน
ของฟลูต โดยใชก้ารออกเสียงวา่ “ดี รี ดี รี เด (DI RI DI RI DE)”  และยงับนัทึกไวอี้กวา่หากตอ้งการ
ทราบการตดัล้ินแบบอ่ืนๆใหไ้ปปรึกษากบัอาจารยผ์ูส้อน เพราะไม่สามารถบนัทึกลงไปไดท้ั้งหมด 

ในหนงัสือท่ีเขียนเก่ียวกบัขลุ่ยรีคอร์ดเดอร์ ท่ีตีพิมพใ์นปี ค.ศ.1535 ไดย้กตวัอยา่งการตดัล้ิน
โดยใชก้ารออกเสียงว่า “ ที (T) ” และ “ดี (D)”  และยงัสามารถนาํไปพลิกแพลงดว้ยการออกเสียงแบบ
อ่ืนๆไดเ้ช่น “ทา เท ที โท ทู (TA TE TI TO TU)” และ “ดา เด ดี โด ดู (DA DE DI DO DU)”  

นอกจากน้ียงัมีวิธีการการตดัล้ินท่ีเลียนแบบสระในคาํร้องไวอี้กหลายแบบ เช่น 
ทา คา (TA CHA) เท เค (TA CHE) ที คี (TI CHI) โท โค (TO CHO) และทคูู (TU CHU) 
ทา รา (TA RA) เท เร (TE RE) ที รี (TI RI) โท โร (TO RO) และ ทูรู (TU RU) 
ลา รา (LA RA) เล เร (LE RE) ลี เร (LI RE) โล โร (LO RO) และลู รู (LU RU)  
ดา คา (DA CHA) เด เค (DE CHE) ดี คี (DI CHI) โด โค (DO CHO) และดู คู (DU CHU)  
ดา รา (DA RA) ดา เร (DA RE) ดา รู (DA RU) ดา โร (DA RO) และดู รู (DU RU) 
คา รา (CHA RA) คา เร (CHA RE) คา รี (CHA RI) คา โร (CHA RO) และ คา รู (CHA RU) 
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ในเวลาต่อมา วิธีการตดัล้ินแบบต่างๆ  เร่ิมมีน้อยลงเร่ือยๆ จนเหลือวิธีการตดัล้ินอยู่เพียง
ไม่ก่ีแบบ3 
 
ตอนที ่3 บทเพลง A Midsummer Night’s Dream ของ Mendelssohn  

เมนเดลซอน (Felix Mendelssohn) มีชีวิตอยูใ่นช่วงปีคริสต์ศกัราช 1809 ถึง 1847เป็นผู ้
อาํนวยเพลงและนกัประพนัธ์เพลงชาวเยอรมนั เมนเดลซอนเป็นผูท่ี้ไดรั้บการยกยอ่งจากประชาชนอยู่
ตลอดในช่วงชีวิตของเขา เป็นท่ีตอ้งการตวัของประเทศเยอรมนีและประเทศองักฤษ โดยเฉพาะประเทศ
องักฤษไม่มีนักประพนัธ์ดนตรีคนใดท่ีจะไดรั้บการยกย่องเท่ากบั เมนเดลซอนนับตั้งแต่ยุคสมยัของ   
ฮนัเดล และไฮเดิน แมแ้ต่พจนานุกรมดนตรีท่ีมีช่ือเสียง Grove’s Dictionary of Music ในฉบบัท่ีตีพิมพ์
คร้ังแรกนั้นกล่าวถึงประวติัของเมนเดลซอนไวถึ้ง 68 หนา้ ในขณะท่ีกล่าวถึงนกัประพนัธ์ท่ีมีช่ือเสียง
มากอย่างบาคไวเ้พียง 8 หน้าเท่านั้น4 แนวทางการประพนัธ์เพลงของเมนเดลซอนนั้นจะประพนัธ์ใน
รูปแบบของบทเพลงยคุคลาสสิกและจะผสมผสานกบัความรู้สึกของตนเองในแบบยคุโรแมนติกลงไป   

ผลงานท่ีโดดเด่นของเมนเดลซอนมีมากมายไม่ว่าจะเป็นซิมโฟนี 5 บท ท่ีมีช่ือเสียงและเป็น
ท่ีรู้จกัดี คือ ซิมโฟนีหมายเลข 3 “Scottish” ซิมโฟนีหมายเลข 4 “Italian” และซิมโฟนีหมายเลข 5     
“The Reformation” ทางดา้นบทเพลงประเภทคอนแชร์โตท่ีเป็นท่ีรู้จกัดีคือ ไวโอลินคอนแชร์โต ใน
บนัไดเสียง อี ไมเนอร์ซ่ึงเป็นผลงานท่ีไดรั้บการยกยอ่งและความนิยมช้ินหน่ึงของโลก  ผลงานเพลงชุด
สั้นสาํหรับเปียโนในช่ือ  Songs Without Words กเ็ป็นผลงานท่ีทาํใหเ้มนเดลซอนท่ีเป็นท่ีรู้จกั5 
 
ตอนที ่4 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

งานวจิัยด้านการพฒันาทกัษะการบรรเลง 
อคัรพล เดชวชัรนนท ์(2555)ไดท้าํงานวิจยัเก่ียวกบัการศึกษาปัญหา การแกปั้ญหาการใชน้ิ้ว

ของคลาริเนต: กรณีศึกษาผลงาน Introduction Theme and Variation for Clarinet and Piano ประพนัธ์
โดย Giacomo Rossini โดยใชก้ารเก็บขอ้มูลจากตาํรา แบบฝึกหดั ส่ือต่างๆ และเก็บขอ้มูลจากกลุ่ม
ทดลอง ผลการวิจยัพบวา่ปัญหาของนกัเล่นคลาริเนตส่วนใหญ่ ปัญหาเทคนิคการใชน้ิ้วของคลาริเนตท่ี
                                                 

3
 ฮิโรชิ มตัสึชิม่า. เพลงดนตรี วทิยาลยัดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล, แปลโดย ชชัพล เจียมจรรยง. กรุงเทพฯ: 

2542) .84-87.   
4
 ณรุทธ์  สุทธจิตต.์ (2548). สังคตีนิยม ความซาบซ้ึงในดนตรีตะวนัตก. กรุงเทพฯ:โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั , หนา้ 193. 
5
 เร่ืองเดียวกนั 
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พบบ่อยคือ1. ความตึงและการช้ีเกร็งของน้ิว 2. ปัญหาการเกร็งและกดคียแ์รง 3. ความคล่องตวัและ
ความเร็วตลอดจนการฝึกซอ้มเพ่ือเพ่ิมความเร็วและความคล่องตวัของน้ิว 

มงคล ภิรมยค์รุฑ (2555) ไดท้าํงานวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาแบบฝึกหดัคลาริเนตเพ่ือบรรเลง
เพลงไทย : กรณีศึกษาเพลงเด่ียวพญาโศก โดย สังเคราะห์เพลงเด่ียวพญาโศก สาํหรับคลาริเนต และ
จดัทาํแบบฝึกหดัท่ีสามารถพฒันาทกัษะในการบรรเลงคลาริเนต ผลการวิจยัพบวา่การพฒันาแบบฝึกหดั 
โดยการจดัลาํดบัขั้นจากง่ายไปหายาก และใส่เทคนิคการบรรเลงแบบไทยลงไปดว้ย 

คาโต (Cato, 2011) ไดท้าํงานวิจยัในระดบัปริญญามหาบณัฑิตเพ่ือศึกษาถึงกลวิธีการเรียน
การสอนของอาจารย์ฟลูตในระดับมหาวิทยาลัยท่ีใช้เพ่ือสอนนักเรียนในด้านอินโทเนชั่น เสียง 
ผลการวิจยัทาํใหท้ราบถึงวิธีการสอนของครูฟลูตท่ีใชใ้นการพฒันาคุณภาพเสียงและอินโทเนชัน่ 

วิลคอคส์ (Wilcocks, 2006) ไดท้าํงานวิจยัเร่ืองการพฒันาคุณภาพของเสียง จากการใชรู้ป
ปาก การผ่อนคลายรูปปาก วิบราโต และโทนคลัเลอร์ ผลการวิจยัทาํให้ทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
พฒันาคุณภาพเสียงของฟลูต 

ดิคเคน้ส์ (Dickens, 2007) ไดท้าํงานวิจยัถึงอคูสติคของเสียงฟลูต ไม่ว่าจะเป็นวสัดุ การวดั
ระยะของคียฟ์ลูต โดยใชไ้มคโ์ครโฟนเป็นตวัวดัเสียงเพ่ือใชค้อมพิวเตอร์ในการประมวลผล ผลการวิจยั
ทาํใหท้ราบถึงผลของอคูสติคของเสียงฟลูตจากปัจจยัต่างๆเช่น วสัดุ ระยะคีย ์หรือการเป่าฟลูต 
ตอนที ่5 ข้อมูลทีไ่ด้จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 
ข้อมูลทีไ่ด้จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญการบรรเลงฟลูตเพือ่นํามาสร้างเป็นแบบฝึกหัด  
ผูว้ิจยัไดท้าํการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญในการบรรเลงฟลูตถึงเทคนิคการบรรเลงแบบดบัเบ้ิลทงักิง โดย
ออกแบบคาํถามออกเป็น 6 ประเดน็ดงัน้ี  

5.1 แนวทางวธีิการการตัดลิน้แบบดบัเบิล้ทงักิง 
จากประเดน็ดงักล่าว สามารถสรุปไดว้า่การฝึกซอ้มการบรรเลงแบบดบัเบ้ิลทงักิงนั้นควรจะ

ฝึกซอ้มชา้ๆ โดยเนน้ความเท่ากนัของตวัอกัษรทั้งสองตวั และโนต้แต่ละตวัมีความต่อเน่ืองกนัมากท่ีสุด 
โดยซ้อมกับเมโทรนอมทุกคร้ัง วิธีการแรกควรจะซ้อมเป็นตวั ที ในจงัหวะตก เม่ือเขา้ใจในความ
สมํ่าเสมอของตวัที ที ที แลว้ ใหแ้ทรกดว้ยตวั เค ในจงัหวะยก การซอ้มในช่วงแรกความถ่ีหรือความเร็ว
ไม่ควรถ่ีมาก แต่ให้นึกถึงความสมํ่าเสมอของทั้งสองตวั นึกถึงจงัหวะตกและยก  หลงัจากนั้นเม่ือมี
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ความคล่องตวัใหเ้พิ่มจงัหวะเร็วข้ึน และการแทรกของตวัเค ตอ้งมีคุณภาพเสียงเท่าตวัที ฝึกจากชา้เม่ือ
คล่องค่อยเร็ว6 

ปัญหาของการเป่า ดบัเบ้ิลทงักิง คือ ตวั ทา และ คา ไม่เท่ากนั แกปั้ญหาโดยการฝึกตวั คา
ก่อนเพ่ือให ้ทา และ คา มีความเท่ากนั ปัญหาของผูเ้ล่นส่วนใหญ่คือเร่ืองลม คือเป่าลมไม่ลึกพอทาํให้
เสียงไม่ชดั เม่ือเวลาตดัล้ินบ่อยคร้ังท่ีลืมเร่ืองลม ทาํใหเ้สียงชดั และเสียงดี เม่ือเสียงชดั  แลว้ไม่วา่จะ ทา 
หรือ คา หากเล่นไปท่ีจุดเดียวแลว้ การตดัล้ินกจ็ะดีตามมา7 

การออกเสียงที ในการออกเสียงแบบซิงเก้ิล แต่ดบัเบ้ิลทงักิงตอ้งใช ้คอ ช่วยในการออก
เสียงซ่ึงหนงัสือแต่ละเล่มกจ็ะต่างกนั หลกัการคือล้ินสลบักบัการใชค้อในการออกเสียง ควรเร่ิมซอ้มจะ
ชา้ๆใหม้นัเท่ากนัท่ีสุดเพราะมนัยากมากท่ีจะทาํใหเ้ท่ากนั เม่ือไดแ้ลว้ค่อยเพ่ิมความเร็ว8 

5.2 แนวทางวธีิการทีต่ัดส้ินในช่วงคู่แปด ต่าง (ตํ่า กลาง สูง) 
จากประเดน็ดงักล่าว สามารถสรุปไดว้า่การตดัล้ินในช่วงเสียงต่างๆการใชล้ิ้นหรือตาํแหน่ง

ของล้ินและลมกจ็ะแตกต่างกนัออกไป ส่วนใหญ่เสียงตํ่านั้นจะประสบปัญหาการออกเสียงท่ียากลาํบาก 
ใชล้องใชล้มมากข้ึนและใชล้ิ้นให้บางลงก็จะช่วยในการออกเสียงโนต้ในช่วงเสียงตํ่าไดง่้ายข้ึน โดย
อาจจะเลือกใชต้วัอกัษรท่ีง่ายต่อการออกเสียงของเช่นอกัษร ด หรือ ก  

ส่วนช่วงเสียงกลาง เป็นช่วงเสียงท่ีบรรเลงไดง่้าย ไม่ค่อยพบปัญหาในการตดัล้ินเท่าไร แต่
ริมฝีปากกจ็ะเลก็กวา่เสียงตํ่าและกเ็พิ่มแรงอดัของลมท่ีมากข้ึนตามความสูงของโนต้อีกดว้ย 

ส่วนในช่วงเสียงสูง ปกติก็จะบรรเลงใหมี้ความชดัเจน ใชแ้รงอดัลมท่ีมากเพ่ือให้สามารถ
บรรเลงโนต้ในช่วงเสียงสูงได ้การออกเสียงอาจจะใชค้าํวา่ ที และ เค เพ่ิมทาํใหก้ารออกเสียงมีความคม 
ชดัเจน  

เสียงสูงกลางตํ่านั้น ถา้เราเป่าเสียงใหลึ้ก เราจะใชล้มผลิตเสียง แต่ใชล้ิ้นแบ่งลม ปัญหาของ
เสียงตํ่า หากใชล้ิ้นเยอะ ลมจะเร็วไปทาํให้ลมไม่มา ช่วงกลาง คลา้ยๆกนั แต่หากลืมจะทาํให้เสียงทู่ๆ 
ส่วนเสียงสูงปัญหาคนละแบบ หากตดัล้ินเร็วจะทาํใหเ้สียงหนกั ตอ้งทาํล้ินใหเ้บาและแตะใหน้อ้ยลง9 

5.3 ตัวอกัษรทีใ่ช้ในการออกเสียงดบัเบิล้ทงักงิ 

                                                 
6
 สมัภาษณ์, สัณห์ชีพ วิทยนคร, อาจารยพิ์เศษวิชาทกัษะฟลูต  สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั, 1 ธนัวาคม 2555. 
7
 สมัภาษณ์, วรพล กาญจน์วีระโยธิน, อาจารยป์ระจาํคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 12 มกราคม 2556. 

8
 สมัภาษณ์, ศุภชยั จงชนะไชย, นกัดนตรีวงดุริยางคซิ์มโฟนีกรุงเทพฯ, 10 มกราคม 2556. 
9
 สมัภาษณ์, วรพล กาญจน์วีระโยธิน 
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จากประเด็นดังกล่าว  สามารถสรุปได้ว่าตัวอักษรท่ีใช้ในการออกเสียงนั้ นมีความ
หลากหลายข้ึนอยู่กบัความถนัดของแต่ละบุคคล ส่วนใหญ่การออกเสียงท่ีได้รับความนิยมมากคือ 
ตวัอกัษร ท และ ค ซ่ึงอาจจะนาํมาประยกุตใ์ชด้ว้ยคาํว่า ที และ เค หรือ ทา และ คา ซ่ึง ตวัอกัษร ท และ 
ค น้ี จะใชน้ํ้ าเสียงท่ีคม ชดัเจน นิยมใชใ้นการออกเสียงบรรเลงเสียงกลางและสูง10 

ตวัอกัษร ด และ ก ซ่ึงอาจจะนาํมาประยกุตใ์ชด้ว้ยคาํวา่ โด และ โก หรือ ดู ก ูซ่ึงตวัอกัษร ด 
และ ก น้ีทาํใหก้ารออกเสียงโนต้ในช่วงเสียงตํ่าง่าย หรือใชบ้รรเลงช่วงเสียงอ่ืนๆกจ็ะทาํใหโ้นต้มีความ
ต่อเน่ืองกนั 

5.4 แนวทางทีใ่ช้ในการตัดลิน้ความดงัเบาต่างๆ  
จากประเด็นดงักล่าว สามารถสรุปไดว้่าการตดัล้ินในความเบาหรือดงันั้นการใชล้ิ้นใชล้ิ้น

บางๆ และเบาเสมอเพราะการบรรเลงแบบดบัเบ้ิลทงักิงตอ้งการความคล่องตวั ส่วนการออกเสียง
ตวัอกัษรนั้นก็เป็นความชอบหรือความฉนดัส่วนบุคคล ทั้งน้ี ในการบรรเลงท่ีตอ้งการความเบาออก
เสียงอกัษร ด และ ก โดยอาจจะใชค้าํวา่ ดี และ กี ในการบรรเลงท่ีตอ้งการความดงัและชดัเจนออกเสียง
วา่  ที และ เค11 

5.5 หนังสือหรือตําราเล่มใดในการฝึกดบัเบิล้ทังกงิ 
จากประเด็นดงักล่าว สามารถสรุปไดว้่าหนงัสือหรือตาํราท่ีใชใ้นการฝึกซ้อมการบรรเลง

แบบดบัเบ้ิลทงักิงนั้นจะเป็นแบบฝึกหดัท่ีประยกุตม์าจากหนงัสือแบบฝึกหดัต่างๆท่ีผูท่ี้ฝึกซอ้มนาํเอามา
บรรเลงแบบดบัเบ้ิลทงักิงเอง และแบบฝึกหดัการบรรเลงแบบดบัเบ้ิลทงักิงส่วนใหญ่ก็มกัจะเขียนข้ึน
ใหม่เพ่ือใหมี้ความเหมาะสมกบัความสามารถในการบรรเลงของนกัเรียนฟลูตแต่ละคน 

5.6 แนวทางในการฝึกซ้อมบทเพลง Mendelssohn’s A Midsummer Night’s Dream (Flute 
Excerpt) 

จากประเดน็ดงักล่าว สามารถสรุปไดว้า่การฝึกซอ้มบทเพลง  A Midsummer Night’s Dream 
(Flute Excerpt) ควรฝึกซ้อมจากชา้ๆในความเร็วและจงัหวะท่ีผูฝึ้กซอ้มสามารถควบคุมได้12 อีกทั้ง
เพื่อให้น้ิวนั้นมีความสัมพนัธ์กบัล้ินท่ีจะคอยออกเสียงสลบัไปมาอยูต่ลอด ทั้งน้ีการฝึกซอ้มอาจจะเร่ิม

                                                 
10

 สมัภาษณ์, สณัห์ชีพ วิทยนคร 
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ซ้อมเป็น Slur ก่อนเพื่อให้ผูฝึ้กซ้อมคุน้ชินกบัน้ิว จากนั้นก็เร่ิมการบรรเลงการตดัล้ินแบบธรรมดา 
Single Tonguing และค่อยบรรเลงแบบดบัเบ้ิลทงักิง13 
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บทที ่3 

วธีิดําเนินการวจัิย 

วิธีการดาํเนินการวิจยั  แบบฝึกหัดการบรรเลงแบบดบัเบ้ิลทงักิงสําหรับฟลูต: กรณีศึกษา
เพลง A Midsummer Night's Dream ท่อน Scherzo โดย Felix Mendelssohn มีแนวทางการปฏิบติัตาม
ขั้นตอนในแผนภาพ ดงัต่อไปน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

แผนภาพท่ี 1 ขั้นตอนการดาํเนินการวจิยั 

กาํหนดคาํถามวิจยัและ
วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

ผูเ้ช่ียวชาญประเมินความ
เท่ียงตรงของแบบฝึกหดั 

สอบถามความคิดเห็นของ
ก ลุ่มตัวอย่ า งหลัง จ าก
ทดลองใชแ้บบฝึกหดั ศึกษาเอกสารและงานวิจยั

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

สร้างแบบฝึกหัดสําหรับ
การบรรเลงแบบดับเบ้ิล
ทงักิงสาํหรับฟลูต 

เกบ็ขอ้มูลและวิเคราะห์
ขอ้มูล 

3. 
แบบประเมินความเท่ียงตรงของแบบฝึกหดั 
แบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง 

2. 
แบบสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญการบรรเลงฟลูต 1. 

 
สร้างเคร่ืองมือวิจยั 

 
จดัทาํโครงร่างวิจยั 

สรุป อภิปรายผล และ
เสนอแนะ 

 

13 
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ขั้นตอนดําเนินการวจัิย 
ขั้นตอนการดาํเนินการวิจยัในคร้ังน้ีแบ่งออกเป็นสองตอนไดแ้ก่ 
ตอนที ่1 การสร้างแบบฝึกหัด 

1. คิดหวัขอ้วิจยั และรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. ออกแบบเคร่ืองมือสาํรวจงานวิจยั เป็นแบบสอบสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 
3. ออกแบบแบบฝึกหดัการบรรเลงแบบดบัเบ้ิลทงักิง 

ตอนที ่2 การทดลองใช้แบบฝึกหัด 
1. ทดลองใชแ้บบฝึกหดักบักลุ่มตวัอยา่ง 
2. สอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งหลงัจากทดลองใชแ้บบฝึกหดั 
3. วิเคราะห์ขอ้มูล และสรุปผล 

ตอนที ่3 ประเมินความเทีย่งตรงของแบบฝึกหัด 
1. สร้างเคร่ืองมือประเมินความตรงเชิงเน้ือหาของแบบฝึกหดัโดยใชต้าราง IOC 
2. ผูเ้ช่ียวชาญในการบรรเลงฟลูตเป็นผูป้ระเมินความตรงเชิงเน้ือหาของแบบฝึกหัดโดย

ใชต้าราง IOC 
3. วิเคราะห์ขอ้มูล และสรุปผล 

กลุ่มประชากรและการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตวัอยา่งประชากรท่ีใชใ้นการทาํวิจยัแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ดงัน้ี 

1. ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบรรเลงฟลูต คือ ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคืออาจารยส์อนฟลูตในระดบั
อุดมศึกษาจาํนวน 3 คน ซ่ึงคดัเลือกจากเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

1.1 ดา้นประสบการณ์สอน เป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ในการสอนวิชาทกัษะ  
ฟลูตในระดบัอุดมศึกษา  
1.2 ดา้นการศึกษา เป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ทาํงาน หรือ สาํเร็จการศึกษา หรือ อบรม

 วิชาทกัษะฟลูตในต่างประเทศ 
1.3 ดา้นความสามารถ เป็นผูท่ี้มีประสบการณ์การบรรเลงฟลูตในวงท่ีมีช่ือเสียง มี

 ผลงานการแสดง การบรรเลงฟลูต  เป็นท่ีไดรั้บการยอมรับความสามารถจาก บุ ค ค ล
ในวงการดนตรีคลาสสิก 

2. นิสิต นักศึกษาวิชาเอกฟลูต จากสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคือนิสิตเอกฟลูตจาํนวน 5 คน  ซ่ึงคดัเลือกจากเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

   ส
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2.1 เป็นนิสิต นกัศึกษาฟลูต ในระดบัอุดมศึกษา 
2.1 มีประสบการณ์ในการบรรเลงฟลูต 5 ปีข้ึนไป 
2.3 มีประสบการณ์ในการแสดงร่วมกบัวงออร์เครสตรา 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในงานวจัิย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการดําเนินการวิจัยเ ร่ืองแบบฝึกหัดการบรรเลงแบบดับเบ้ิลทังกิง

สาํหรับฟลูต: กรณีศึกษาเพลง Midsummer Night's Dream ท่อน Scherzo โดย Felix Mendelssohn มี
ดงัน้ีคือ 
1. เคร่ืองมือสําหรับงานวจัิยในตอนที ่1  

คือ แบบสัมภาษณ์ ท่ีจะสอบถามข้อมูลเก่ียวกับเทคนิคและวิธีการบรรเลงฟลูตของ
ผูเ้ช่ียวชาญการบรรเลงฟลูต แบบสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการบรรเลงฟลูต มีลกัษณะเป็นขอ้คาํถาม
ปลายเปิด แบ่งตามเน้ือหาออกเป็น 6 ประเดน็ ดงัน้ี 

1.1 แนวทางวิธีการท่ีท่านใชส้อนการตดัล้ินแบบ ดบัเบ้ิลทงักิง 
1.2 แนวทางวิธีการท่ีท่านตดัล้ินใน ช่วงคู่แปด ต่าง (ตํ่า กลาง สูง) 
1.3 ตวัอกัษรท่ีท่านใชใ้นการออกเสียง ดบัเบ้ิลทงักิง Ex. Ta Ka, Doo, Koo, etc 
1.4 แนวทางท่ีท่านใชใ้นการตดัล้ิน Dynamics ต่างๆ  
1.5 ท่านใชห้นงัสือหรือตาํราเล่มใดในการฝึก ดบัเบ้ิลทงักิง 
1.6 ท่านมีแนวทางในการฝึกซอ้มบทเพลง Mendelssohn’s A Midsummer Night’s Dream 

(Flute Excerpt) 
2. เคร่ืองมือสําหรับงานวจัิยในตอนที ่2  

คือ แบบสอบถามความคิดเห็นของแบบฝึกหัด ท่ีจะสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง
หลงัจากท่ีไดท้ดลองใชแ้บบฝึกหัดการบรรเลงแบบดบัเบ้ิลทงักิง แบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่ม
ตวัอยา่ง มีลกัษณะเป็นขอ้คาํถามปลายเปิด แบ่งตามเน้ือหาออกเป็น 5 ประเดน็ ดงัน้ี 

2.1 แบบฝึกหดัน้ีมีส่วนช่วยพฒันาการบรรเลงแบบดบัเบ้ิลทงักิงดีข้ึนหรือไม่  
2.2 การบรรเลงเทคนิคแบบดบัเบ้ิลทงักิงไดเ้ร็วข้ึนหรือไม่ 
2.3 แบบฝึกหดัน้ีทาํใหค้วามชดัเจนของการออกเสียงบรรเลงแบบดบัเบ้ิลทงักิง ดีข้ึนหรือไม่  
2.4 แบบฝึกหดัน้ีทาํใหก้ารบรรเลง เพลง Midsummer Night’s Dream ท่อน Scherzo โดย 

Felix Mendelssohn ดีข้ึนหรือไม่ 
2.5ขอ้เสนอแนะ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3.เคร่ืองมือสําหรับงานวจัิยในตอนที ่3  
คือ แบบประเมินความตรงเชิงเน้ือหาของแบบฝึกหัดโดยใชต้าราง Item Objective 

Congruence Index (IOC) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินความตรงเชิงเน้ือหา โดยแบ่งได ้3 
ประเภท คือ 

3.1 ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity)  
3.2 ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง( Construct  Validity) 
3.3 ความเท่ียงตรงตามเกณฑส์มัพนัธ์(Criterion –Related Validity ) 
แบบประเมินความตรงเชิงเน้ือหาของแบบฝึกหดัโดยใชต้าราง IOC จะใชเ้พื่อประเมิน ความ

เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity)  
ตารางท่ี 1 
ชนิดของเคร่ืองมือ การพิจารณา วิธีการหรือเทคนิคท่ีใช ้
แบบสอบถาม 

( ช นิ ด ถ า ม
ขอ้เทจ็จริง) 

 

เน้นความเท่ียงตรงของ
เ น้ื อ ห า แ บ บ ฝึ ก หั ด 
เน่ืองจากตอ้งการทราบว่า
แบบฝึกหัดท่ีสร้างข้ึนมี
ความเท่ียงตรงของเน้ือหา
เพียงใด 

ใชผู้เ้ช่ียวชาญในการบรรเลงฟลูตพิจารณา แลว้
นํา ค่ า ท่ีได้มาหา ค่าดัช นีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคาํถามกับวัตถุประสงค์ โดยให้
ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาขอ้คาํถามดงัต่อไปน้ี  
1. เน้ือหาของแบบฝึกมีความยากง่ายเหมาะสม
กบัผูเ้รียน 
2. การจัดลําดับเน้ือหาของแบบฝึกมีความ
เหมาะสม 
3. เน้ือหาของแบบฝึกมีความถูกตอ้ง ชดัเจน 
4. แบบฝึกสามารถพฒันากระบวนการเรียนรู้
ของผูเ้รียน 
ดา้นการแกไ้ขเร่ืองการตดัล้ินแบบดบัเบ้ิลทงักิง
ได ้
5. แบบฝึกช่วยให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจเร่ืองการ
ตดัล้ินแบบดบัเบ้ิลทงักิงมากข้ึน 
6. ภาษาท่ีใชใ้นแบบฝึกมีความชดัเจน 
7. แบบฝึกมีความน่าสนใจสาํหรับผูเ้รียน 
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8. แบบฝึกสามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริง 
9. ผูเ้รียนไดป้ระโยชน์จากการนาํแบบฝึกไปใช ้

ผูเ้ช่ียวชาญในการบรรเลงฟลูตจะใหค้ะแนนระดบัความสอดคลอ้งดงัน้ี 
+1  = สอดคลอ้ง  

ไม่แน่ใจ    0  = 
ไม่สอดคลอ้ง   -1 = 

จากนั้นจะนาํคะแนนท่ีไดม้าใชใ้นการคาํนวณเพื่อหาผลสรุปของเคร่ืองมือน้ี 
สูตรทีใ่ช้ในการคาํนวณ  

n
R

IOC ∑=
 

ผลคูณของคะแนนกบัจาํนวนผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละระดบัความ R = 
        สอดคลอ้ง 

n = จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
การแปลความหมาย 

ค่า IOC มีค่าระหว่าง -1 ถึง 1 ขอ้คาํถามท่ีมีความตรงเชิงเน้ือหาท่ีดีจะตอ้งมีคะแนนค่า IOC 
มากกวา่ 0.5 ถึง 1 ส่วนขอ้ถามท่ีไม่มีความตรงเชิงเน้ือหา จะมีคะแนนค่า IOC ตํ่ากวา่ 0.5 ซ่ึงจะควรมีการ
ปรับปรุงแกไ้ข 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม พ.ศ.2555 ถึงเดือน
มกราคม พ.ศ.2556 โดยมีขั้นตอนต่อไปน้ี 

1. ศึกษา คน้ควา้ขอ้มูลจากเอกสาร ตาํรา และเวปไซต์ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคนิคการ
บรรเลงฟลูตแบบดบัเบ้ิลทงักิง 

2. เก็บขอ้มูลเทคนิคการบรรเลงฟลูตเพิ่มเติม จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการ
บรรเลงฟลูต แบบมีส่วนร่วม 

3. เก็บขอ้มูลความเท่ียงตรงของเน้ือหาโดยใชต้าราง IOC โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญทาํการ
ประเมิน 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
ใชว้ิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลตามหลกัการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) สรุปผลและ

นาํเสนอเป็นรูปเล่มแบบฝึกหดั จาํนวน 1 เล่ม โดยวิเคราะห์ตามหวัขอ้เน้ือหา ดงัต่อไปน้ี 
1.แนวทางวิธีการการตดัล้ินแบบดบัเบ้ิลทงักิง 
2.แนวทางวิธีการท่ีตดัส้ินในช่วงคู่แปดต่าง (ตํ่า กลาง สูง) 
3.ตวัอกัษรท่ีใชใ้นการออกเสียงดบัเบ้ิลทงักิง ตวัอยา่งเช่น Ta Ka, Doo, Koo, etc 
4.แนวทางท่ีใชใ้นการตดัล้ินระดบัเสียงต่างๆ  
5.หนงัสือหรือตาํราเล่มใดในการฝึก ดบัเบ้ิลทงักิง 
6.แนวทางในการฝึกซอ้มบทเพลง A Midsummer Night’s Dream (Flute Excerpt)  
    ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง



บทที ่4  
วเิคราะห์ข้อมูล 

 
จากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองการสร้างแบบฝึกหดัการบรรเลงแบบดบัเบ้ิลทงักิง

สาํหรับฟลูต: กรณีศึกษาเพลง A Midsummer Night’s Dream (Flute Excerpt) ท่อน Scherzoโดย Felix 
Mendelssohn ทาํใหผู้ว้ิจยัสามารถนาํขอ้มูลทั้งหมดมานาํเสนอผลเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 แบบตวัอยา่งแบบฝึกหดั 
ตอนท่ี 2 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง 
ตอนท่ี 3 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประเมินความเท่ียงตรงของแบบฝึกหดั 

 
ตอนที ่1 แบบตัวอย่างแบบฝึกหัด 

คาํอธิบายในการใช้แบบฝึกหัดการบรรเลงแบบดับเบิล้สําหรับฟลูต: กรณศึีกษาเพลง A 
Midsummer Night’s Dream ท่อน Scherzo โดย Felix Mendelssohn  

1. วธีิการการตัดลิน้แบบดับเบิล้ทงักงิ 
1.1 การฝึกใหเ้ร่ิมจากการร้องออกเสียงระหวา่งตวัอกัษร เสียงตวั ท หรือ ด และ ค หรือ ก 

และฝึกฝนใหก้ารออกเสียงตวัอกัษรทั้งสองตวัมีความชดัเจนเท่ากนั  
1.2 โดยเร่ิมฝึกจากการตดัล้ินแบบธรรมดา(Single Tonguing) ก่อน จากนั้นค่อยเพิ่มการ

ออกเสียงของการบรรเลงแบบดบัเบ้ิลเขา้ไป ซอ้มชา้ๆ 
1.3 ทดลองเคล่ือนตาํแหน่งปลายล้ินไปบริเวณต่างๆในช่องปาก (หนา้ หลงั บน ล่าง ซา้ย 

ขวา) แลว้จะพบวา่มีตาํแหน่งล้ินท่ีหน่ึงท่ีใหเ้สียงต่อเน่ืองท่ีสุด  ใหส้งัเกต และจดจาํ
ตาํแหน่งดงักล่าวเพื่อนาํไปใช ้

1.4 ตอ้งฝึกซอ้มทุกวนั โดยฝึกซอ้มกบัแบบฝึกหดัและเมโทรนอม 
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2. แนวทางวธีิการทีต่ัดส้ินในช่วงคู่แปด (ตํ่า กลาง สูง) 
2.1 ช่วงคู่แปด 1: เสียงตํ่าควรมีการฝึกแบบฝึกหดัเฉพาะ เพราะการตดัล้ินเสียงตํ่าของฟลูต

ทาํไดย้ากกวา่เสียงสูงๆ ข้ึนไป ควรฝึกแบบฝึกหดันั้นทุกวนั โดยไดฟั้งคาํแนะนาํจาก
อาจารยบ่์อยๆ หลายคนอา้ปากเวลาเป่าเสียงตํ่า ทาํใหต้ดัล้ินไดไ้ม่ชดัเจน หมายความวา่ 
ช่องริมฝีปากจะตอ้งไม่ใหญ่เกินไป คือถา้ลมไปชนท่ีจุดตรงกลางของขอบรูดา้นนอก 
จะสามารถตดัล้ินไดช้ดัเจน โดยเฉพาะเสียงตํ่า  มกัพบวา่การตดัล้ิน ในช่วงเสียงตํ่านั้น 
ทาํใหเ้สียงออกยาก ทั้งน้ี สมัพนัธ์กบัการสนบัสนุนลมท่ีดี และพ้ืนฐานในการหา
ตาํแหน่งของเสียง หากทาํทั้งสองเร่ืองน้ีไดดี้ กจ็ะทาํใหต้ดัล้ินแลว้ไดเ้สียงท่ีคมชดัเจน 
และไม่บวมเทอะทะโดยไม่จาํเป็น ตวัอกัษรในการออกเสียงคือ ดู และ ก ู 

2.2 ช่วงคู่แปด 2: เป็นช่วงเสียงท่ีตดัล้ินง่าย ไม่ค่อยพบปัญหา อยา่งไรกต็าม ยงัคงควรจะ
คาํนึงถึงการสนบัสนุนลมและเสียงเพื่อความต่อเน่ือง ตวัอกัษรในการออกเสียงคือ ทา 
และ คา หรือ ดา และ กา 

2.3 ช่วงคู่แปด 3: เสียงสูงๆ ช่องริมฝีปากจะเลก็กวา่ และตอ้งมีแรงอดัของลมท่ีมากกวา่ เป็น
ช่วงเสียงท่ีตดัล้ินแลว้ไดย้นิชดัเจนท่ีสุด โดยปกติจะตดัล้ินใหค้ม ฉบัไว โดยไม่
กระแทก และตอ้งสนบัสนุนลมใหเ้หมาะสม ตวัอกัษรในการออกเสียงคือ ทา และ คา  

3.  ตัวอกัษรทีใ่ช้ในการออกเสียงดบัเบิล้ทงักงิ  
3.1 การใช ้D และ G ประสมกบัสระ โอ (DO GO DO GO) เพราะทาํใหล้ิ้นไม่เกร็งและช่วง

เปิดช่องปาก ทาํใหเ้สียงเปิด และมีความยดืหยุน่มากข้ึน  แต่กมี็การปรับเปล่ียน
พยญัชนะและสระไปตามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงเสียงท่ีออกมาใหส้ามารถแสดง
เอกลกัลกัษณ์เฉพาะของบทเพลงไดช้ดัเจน 

3.2 สาํนกัเรียนฟลูตฝร่ังเศสแนะนาํใหใ้ช ้TU KU (ตู ก)ู เพราะมีความชดัเจน แต่ไม่ได้
หมายความวา่จะใชส้ระ อู ตลอดไปเวลาท่ีเล่นในบทเพลง ซ่ึงข้ึนอยูก่บัลกัษณะเฉพาะ
ของเสียงท่ีตอ้งการดว้ย โดยจะเป็นไปตามสระอกัษรเยอรมนั คือ A E I O U (อา เอ อี 
โอ อู) เวลาตดัล้ินกเ็ป็น TA KA, TE KE, TI KI, TO KO, TU KU ใชส้ระอะไรข้ึนอยู่
กบัดนตรี  

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



21 

4.  แนวทางทีใ่ช้ในการตัดลิน้ความดงัเบา ต่างๆ  
4.1 ใชล้ิ้นเบาเสมอ ไม่วา่ในระดบัเสียงเบาหรือดงั เพราะจุดประสงคข์อง ดบัเบ้ิลทงักิง คือ 

ความคล่องตวัท่ีมากกวา่การตดัล้ินแบบธรรมดาการใชล้ิ้นหนกัและแรงจะทาํใหค้วาม
คล่องตวัลดลง  

4.2 ใชเ้หมือนกนัไม่วา่ดงัหรือเบา สาํคญัแต่วา่มนัตอ้งชดัเจนเท่านั้น  
4.3 ถา้ดงั ใชล้ิ้นนอ้ยๆ ใชล้มเยอะๆ  ตวัอกัษรในการออกเสียงคือ ดู ก ู
4.4 ถา้เบา ใชล้ิ้นชดัๆ ใชล้มนอ้ยลง ตวัอกัษรในการออกเสียงคือ ทา คา 

5.  หนังสือหรือตําราเล่มใดในการฝึกดับเบิล้ทงักงิ 
5.1 ฝึกกบั Scale ทัว่ไป 
5.2 Taffanel and Gaubert : 17 Grand Daily Exercises  
5.3 Reichert : Daily Exercise Op.5 
5.4 J.S. Bach : Sonata in C Major BWV1033, Allegro 
5.5 Voxman  
5.6 Otto langey  

6.  แนวทางในการฝึกซ้อมบทเพลง Mendelssohn’s A Midsummer Night's Dream (Flute Excerpt) 
6.1 ออกเสียงร้องบทเพลงใหไ้ด ้ตอ้งร้องเสียงใหถู้กและตรงกบัระดบัเสียงเพราะการร้อง

เหมือนกบัการเป่าฟลูต 
6.2 เป่าเป็นสเลอก่อน พยายามเรียนรู้วิธีการใชล้มวา่ใชอ้ยา่งไร 
6.3 ฝึกซอ้มดว้ยการบรรเลงแบบตดัล้ินธรรมดาทั้งหมด และสงัเกตความชดัเจนของเสียง 
6.4 ฝึกซอ้มดว้ยการบรรเลงแบบ “G หรือ K” ทั้งหมด ใหไ้ดค้วามชดัเจนของเสียงเท่ากบั

ตอนตดัล้ินธรรมดา 
6.5 ฝึกดว้ยดบัเบ้ิลทงักิงโดยสลบัวิธีการเป่าคือ เร่ิมดว้ย “G” ก่อน ดงัน้ี “G D G D G D” 
6.6 เม่ือฝึกจนไดผ้ลเป็นท่ีน่าพอใจทั้งสามแบบแลว้ จึงฝึกดว้ยดบัเบ้ิลทงักิง แบบปกติ คือ D 

G D G 
6.7 ซอ้มชา้ๆแลว้ ค่อยๆเพิ่มความเร็วข้ึน เพื่อใหน้ิ้วและล้ินสมัพนัธ์กนัและเท่ากนั ตอ้งซอ้ม

กบั Metronome ทุกคร้ัง  
6.8 ควรจะฟังบทเพลงก่อนเพื่อใหท้ราบถึงสไตลใ์นการบรรเลง  
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แบบฝึกหัดทีที ่1 

วิธธีการฝึกซ้อม 
ตอนนท่ี 1 ฝึกซอ้มกการออกเสียงโโดยไม่ใชฟ้ลูตต 

1. ฝึกออกเสียง โดยยพดูคาํวา่ ที แลละ เค ในโนต้แแต่ละตวั 
2. ฝึกออกเสียง โดยยพดูคาํวา่ ดา แและ กา ในโนต้ตแต่ละตวั 

ตอนนท่ี 2 ฝึกซอ้มโโดยใชฟ้ลูต 
3. ฝึกออกเสียง โดยยพดูคาํวา่ ดู แลละ ก ูในโนต้แแต่ละตวั 

1. ฝึกออกเสียง โดยยออกเสียงคาํวา่ ที และ เค ในนโนต้แต่ละตวัว 
2. ฝึกออกเสียง โดยยออกเสียงคาํวา่ ดา และ กา ใในโนต้แต่ละตตวั 
3. ฝึกออกเสียง โดยยออกเสียงคาํวา่ ดู และ ก ูในนโนต้แต่ละตวั 

1.

 
2.
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ม
หม

าใชใ้นการฝึก
ายเหตุ : ถา้ฝึก
คร้ังต่อๆไป 

กซอ้มแลว้อกัษษรตวัใชท่ี้สามาารถทาํใหก้ารอออกเสียงง่ายทีท่ีสุดกใ็หน้าํอกักษร

วิธธีการฝึกซ้อม 

 
1.

2.

3.

 

1. 
2. 

. 

. 

. 

ฝึกซอ้มในคความเร็วท่ีสามมารถควบคุมการบรรเลงไดโ้โดยไม่ผดิ 
ฝึกซอ้มในบบนัไดเสียงเมเจจอร์และไมเนออร์ ทุกบนัไดเสีสียง 

 

แบบฝึกหัดทีที ่2 
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แบบฝึกหัดทีที3่ 
 

วิธธีการฝึกซ้อม 
1. ฝึกซอ้มลกัษณณะของเสียงโดยเลือกฝึกซอ้อมตามหมายเลลขต่างๆ 
2. ฝึกซอ้มในบนัันไดเสียงเมเจออร์และไมเนอร์ ทุกบนัไดเสีสยง 

 

3. กาํหนดความมเร็ว เร่ิมตน้ท่ี = 60 แลว้วค่อยๆเพิ่มความเร็วข้ึนเร่ือยยๆ 
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ตอนที ่2 ข้อมูลทีไ่ด้จากการสอบถามความคดิเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 
ผูว้ิจยัได้สอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างหลงัจากท่ีได้ทดลองใช้แบบฝึกหัดการ

บรรเลงแบบดบัเบ้ิลทงักิงสาํหรับฟลูต: กรณีศึกษาเพลง MIDSUMMER NIGHT’S DREAMท่อน 
SCHERZO โดย FELIX MENDELSSOHNคือ  ส่วนของผูฝึ้กหดัแบบฝึกหดัการบรรเลงแบบดบัเบ้ิลทงั
กิงสาํหรับฟลูต 
 
จากการเกบ็ขอ้มูลเก่ียวกบัความ เห็นของกลุ่มตวัอยา่งท่ีทดลองใชแ้บบฝึกหดั  ผลดงัน้ี 

1. แบบฝึกหัดนี้มีส่วนช่วยพัฒนาการบรรเลงแบบดับเบิ้ลทังกิงของท่านดีขึ้นหรือไม่ 
อย่างไร มีผู้เสนอความเห็นทั้งหมด 5 ความคดิเห็น ดังต่อ นี ้

ความคิดเห็นท่ี 1 กล่าวว่า “ได้ เน่ืองจากว่าแบบฝึกหัดนีมี้การบรรยายเทคนิคการฝึกใช้
กล้ามเนื้อบริเวณลิน้ได้เหมาะสมกับสรีระและภาษาของคนไทย โดยบรรยายเนื้อหาโดยละเอียดให้
ครอบคลมุและเข้าใจได้ง่ายสาํหรับนักดนตรีชาวไทย” 

ความคิดเห็นท่ี 2 กล่าวว่า  “ดีขึน้ เพราะแบบฝึกหัดนีไ้ด้บอกวิธีการฝึกอย่างละเอียด ชัดเจน 
และเป็นขัน้ตอน ทาํให้พัฒนาการการบรรเลงแบบดับเบิล้ทังกิงได้อย่างเป็นขัน้เป็นตอน” 

ความคิดเห็นท่ี 3 กล่าวว่า “ดีขึน้ เพราะการเร่ิมต้นฝึกจาก Basic ทาํให้ได้รับการพัฒนาท่ีมี
ความถกูต้อง และสามารถนาํไปประยกุต์ใช้ได้ตามบทเพลงต่างๆมากมาย” 

ความคิดเห็นท่ี 4  กล่าวว่า “แบบฝึกหัดนีท้าํให้การตัดลิน้แบบ ดับเบิล้ทังกิง ดีขึน้เพราะมี
ขัน้ตอนในการฝึกขัน้เร่ิมต้น และมีคาํอธิบายท่ีชัดเจนทาํให้สามารถฝึกซ้อมตามคาํอธิบายได้ง่าย” 

ความคิดเห็นท่ี 5  กล่าวว่า “แบบฝึกหัดนีท้าํให้การบรรเลงแบบดับเบิล้ทังกิงดีขึน้เพราะทาํ
ให้ทราบถึงทิศทางในการซ้อมว่าควรจะเร่ิมอย่างไรถึงจะได้ดับเบิล้ทังกิงท่ีมีคุณภาพ โดยมีคาํอธิบาย 
วิธีการ ให้เร่ิมซ้อมจากง่ายๆก่อน เพ่ือฝึกซ้อมเป็นขัน้ตอน” 

จากประเดน็ดงักล่าว สามารถสรุปไดว้า่แบบฝึกหดัน้ีมีการฝึกซอ้มท่ีเป็นลาํดบัขั้นตอนทาํให้
ผูฝึ้กซอ้มเขา้ใจและปฎิบติัตามไดง่้าย  

2.ท่านสามารถบรรเลงเทคนิคแบบดับเบิล้ทงักงิได้เร็วขึน้หรือไม่ 
มีผู้เสนอความเห็นทั้งหมด 5 ความคดิเห็น ดังต่อ นี ้
ความคิดเห็นท่ี 1 กล่าววา่ “เร็วขึน้ เน่ืองจากแบบฝึกหัดให้ฝึกจากช้าไปเร็ว ซ่ึงทาํให้สามารถ

ควบคุมกล้ามเนือ้ได้ดีขึน้” 
ความคิดเห็นท่ี 2 กล่าววา่ “เร็วขึน้” 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



26 

ความคิดเห็นท่ี 3 กล่าววา่ “เร็วขึน้ เพราะความเร็วเม่ือเราควบคุมได้แล้วค่อยๆเพ่ิมทาํให้เห็น
ผลท่ีชัดเจน” 

ความคิดเห็นท่ี 4 กล่าววา่ “เร็วขึน้นิดหน่อย เพราะฝึกซ้อมด้วยความเร็วท่ีไม่มากนัก” 
ความคิดเห็นท่ี 5  กล่าววา่ “ความเร็วเท่ายงัคงเดิมแต่ความชัดเจนในการบรรเลงเพ่ิมขึน้”  
จากประเด็นดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่าผูท่ี้ได้ฝึกซ้อมแบบฝึกหัดสามารถบรรเลงแบบ

ดบัเบ้ิลทงักิงไดเ้ร็วและชดัเจนข้ึน 
3. ท่านคดิว่าแบบฝึกหัดนีท้าํให้ความชัดเจนของการออกเสียงบรรเลงแบบดับเบิล้ทงักงิ ของ

ท่านดีขึน้หรือไม่ อย่างไร 
มีผู้เสนอความเห็นทั้งหมด 5 ความคดิเห็น ดังต่อ นี ้
ความคิดเห็นท่ี 1 กล่าวว่า “ดีขึน้เน่ืองจากแบบฝึกหัดนีไ้ด้เขียนขึน้โดยใช้ความรู้ทางด้าน

ภาษาไทยผสมกับความรุ้ในแบบตะวันตก นักดนตรีชาวไทยจึงสามารถออกเสียงตามแบบฝึกหัดได้
โดยง่าย ” 

ความคิดเห็นท่ี 2 กล่าวว่า “ชัดเจนขึน้ เพราะแบบฝึกหัดนีบ้อกถึงวิธีการฝึกอย่างละเอียด ทาํ
ให้สามารถลงลึกถึงรายละเอียดต่างๆในการซ้อมได้” 

ความคิดเห็นท่ี 3 กล่าวว่า “ดีขึน้ เพราะการเร่ิมฝึกจากช้าๆ ทาํให้สามารถควบคุมการใช้
ดับเบิ้ลทังกิงได้ง่าย และแก้ไขข้อผิดพลาดท่ีมีตั้งแต่จังหวะช้าๆ ทําให้ไม่มีปัญหาในการบรรเลง
ภายหลงั” 

ความคิดเห็นท่ี 4 กล่าวว่า “แบบฝึกหัดนีท้าํให้การตัดลิน้ดีขึน้ เพราะมีตัวอักษรหลายแบบ
ให้เลือกใช้ อีกท้ังให้ซ้อมในจังหวะท่ีควบคุมได้ทาํให้การตัดลิน้มีความพัฒนามากขึน้” 

ความคิดเห็นท่ี 5 กล่าวว่า “แบบฝึกหัดนีท้าํให้การบรรเลงชัดเจนขึน้แต่เวลาเล่นตัวดาํ
จังหวะช้าๆ ยงัไม่เหมือนกันอยู่” 

จากประเด็นดงักล่าว สามารถสรุปไดว้่าแบบฝึกหดัมีคาํอธิบายท่ีละเอียด และใหฝึ้กซอ้มใน
จงัหวะชา้ๆทาํใหผู้ฝึ้กซอ้ม ฝึกการออกเสียงและควบคุมการออกเสียงไดดี้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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4.ท่านคดิว่าแบบฝึกหัดนีท้าํให้การบรรเลง เพลง Midsummer Night's Dream ท่อน Scherzo 

โดย Felix Mendelssohn  ดีขึน้หรือไม่อย่างไร 

มีผู้เสนอความเห็นทั้งหมด 5 ความคดิเห็น ดังต่อ นี ้
ความคิดเห็นท่ี 1 กล่าวว่า “ดีขึน้ เน่ืองจากเพลง เพลง Midsummer Night's Dream เป็นบท

เพลงท่ีต้องใช้ทักษะและความเข้าใจในการบรรเลงสูง การได้แบบฝึกหัดนีม้าใช้งานจะทาํให้ทักษะใน
การบรรเลงบทเพลงนีเ้พ่ิมสูงขึน้ จนสามารถบรรเลงประยกุต์ได้กับทุกเพลง” 

ความคิดเห็นท่ี 2 กล่าวว่า “ดีขึน้ เพราะจะทาํให้การบรรเลงได้คล่องขึน้ กล้ามเนือ้แขง็แรง 
และสามารถทาํให้บรรเลงได้ชัดเจนและรวดเร็วย่ิงขึน้” 

ความคิดเห็นท่ี 3 กล่าวว่า “ดีขึน้ เพราะ ตามแบบฝึกหัดให้ฝึกด้วยความเร็วท่ีเร่ิมจากช้ามาก 
การเร่ิมต้นอย่างช้าๆจึงสามารถทาํให้เราเกบ็รายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ ท้ังเร่ืองความคมชัด และ Support 
ท่ีเพียงพอของแต่ละโน๊ต และมีการควบคุมนิว้ให้เป็นไปตามจังหวะของเทคนิคการเล่นดับเบิล้ทังกิงได้
ดี เม่ือเร่ง Tempo ให้เร็วขึน้กจ็ะทาํให้เราควบคุมได้ง่ายขึน้มาก” 

ความคิดเห็นท่ี 4  กล่าวว่า “ดีขึน้ แบบฝึกหัดนีมี้หลากหลาย Articulation ทาํให้นิว้และลิน้
ได้มีการบรรเลงในหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงเม่ือฝึกซ้อมแล้วทาํให้การบรรเลงบทเพลงนีง่้ายขึน้” 

ความคิดเห็นท่ี 5  กล่าวว่า  “ดีขึน้ สามารถบรรเลงได้เร็วขึน้ คล่องขึน้ เพราะเม่ือก่อนใช้  
Single พอใช้การบรรเลงแบบดับเบิล้ทังกิงแล้วลมหายใจพอ” 

จากประเด็นดงักล่าว สามารถสรุปไดว้่าแบบฝึกหัดมีลกัษณะของเสียงท่ีหลากหลาย ทาํให้
สามารถบรรเลงใหดี้ข้ึน สามารถควบคุมรายละเอียดต่างๆตามคาํอธิบาย 

ข้อเสนอแนะ 
มีผู้เสนอความเห็นทั้งหมด 5 ความคดิเห็น ดังต่อ นี ้
ความคิดเห็นท่ี 1 กล่าวว่า “ควรมีภาพบริเวณกลไกการทาํงานของลิน้เพ่ือให้สามารถเข้าใจ

ได้ง่ายขึน้และสามารถเห็นภาพ เข้าใจได้มากขึน้” 
ความคิดเห็นท่ี 2 กล่าวว่า “คิดว่าน่าจะเพ่ิมแบบฝึกหัดท่ีจะสามารถไปปรับใช้กับโน้ตท่ี

จาํเป็นต้องใช้การบรรเลงแบบดับเบิล้ทังกิง แต่เป็นโน้ตท่ีมีเสียงท่ีสูง-ตํา่ห่างกันมากๆ (โน้ตท่ีกระโดด
เยอะๆ)” 

ความคิดเห็นท่ี 3 กล่าววา่ “อยากให้มีรูปภาพประกอบ เพ่ือให้เข้าใจได้ง่าย” 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ความคิดเห็นท่ี 4  กล่าวว่า “ควรจะมีส่ือประกอบการฝึกซ้อมเช่น มีเพลงให้ฟัง หรือมีภาพ
และDVD การอธิบายวิธีการฝึกซ้อมดับเบิล้ทังกิง” 

ความคิดเห็นท่ี 5  กล่าวว่า “อยากให้มีการทดลองว่าก่อนใช้และหลงัใช้ และทาํกับหลายๆ
เพลง อยากให้มีตัวอย่างและวิธีซ้อมท่ีเยอะกว่านี”้ 

จากประเด็นดงักล่าว สามารถสรุปไดว้่าอยากให้มีรูปภาพและส่ือประกอบแบบฝึกหัดเพื่อ
ความเขา้ใจท่ีดีข้ึน เสนอว่าควรมีการทดลองก่อนใช ้และเพิ่มแบบฝึกหัดท่ีสามารถจะนาํไปปรับใชก้บั
บทเพลงอ่ืนๆได ้

 
ตอนที ่3 ข้อมูลทีไ่ด้จากการประเมินความเทีย่งตรงของแบบฝึกหัด 
 
 
 
ข้อที ่

 
คะแนนความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
 

 
 
ผ ล ร ว ม ข อ ง
คะแนน 

 
 
ค่าเฉลีย่ 

 
 
แปลผล 

คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

1 +1 0 +1 2 0.60 ใชไ้ด ้
2 0 +1 0 1 0.33 ปรับปรุง 
3 +1 -1 +1 1 0.33 ปรับปรุง 
4 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
5 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
6 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
7 +1 0 +1 2 0.60 ใชไ้ด ้
8 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
9 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
 

ค่า IOC = 0.60 + 0.33 + 0.33 +1 +1 +1 +0.60 +1 +1 / 9 = 6.86  
6.86 / 9 = 0.76 



29 

ค่า IOC มีค่าระหว่าง -1 ถึง 1 ขอ้คาํถามท่ีมีความตรงเชิงเน้ือหาท่ีดีจะตอ้งมีคะแนนค่า IOC 
มากกวา่ 0.5 ถึง 1 ส่วนขอ้ถามท่ีไม่มีความตรงเชิงเน้ือหา จะมีคะแนนค่า IOC ตํ่ากวา่ 0.5 ซ่ึงจะควรมีการ
ปรับปรุงแกไ้ขซ่ึงคะแนนการประเมินความตรงเชิงเน้ือหาของแบบฝึกหัดการซ้อมการตดัล้ินเพื่อใช้
สาํหรับบรรเลงเพลง Midsummer Night’s Dreamท่อน Scherzo มีค่าคะแนนเท่ากบั 0.76 ซ่ึงมากกว่า 0.5 
จึงสรุปได้ว่าผูเ้ช่ียวชาญในการบรรเลงมีความเห็นว่าแบบฝึกหัดการซ้อมการตดัล้ินเพื่อใช้สําหรับ
บรรเลงเพลง Midsummer Night’s Dreamท่อน Scherzo มีความตรงเชิงเน้ือ สามารถใชไ้ด ้
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บทที ่5 
สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัเร่ือง การสร้างแบบฝึกหัดการบรรเลงแบบดบัเบ้ิลทงักิงสําหรับฟลูต: กรณีศึกษา

เพลง A Midsummer Night's Dream ท่อน Scherzo โดย Felix Mendelssohn 
เป็นงานวิจยัประเภทเชิงคุณภาพ โดยผูว้ิจยัมีวตัถุประสงคใ์นการวิจยั เพ่ือจดัทาํแบบฝึกหัด

การซอ้มการตดัล้ินเพื่อใชส้าํหรับบรรเลงเพลง Midsummer Night's Dream ท่อน Scherzo โดย Felix 
Mendelssohn 

 
สรุปผลการวจัิย 

ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญในการบรรเลงฟลูตมาเป็นแนวทางในการ
สร้างแบบฝึกหัดการบรรเลงแบบดบัเบ้ิลทงักิงสาํหรับฟลูต: กรณีศึกษาเพลง Midsummer Night's 
Dream ท่อน Scherzo โดย Felix Mendelssohn สามารถสรุปเป็น 3 ตอนไดด้งัน้ี 
ตอนที1่ จากสรปุแนวทางจากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 

1.1 แนวทางวธีิการการตัดลิน้แบบดับเบิล้ทงักงิ 
จากประเดน็ดงักล่าว สามารถสรุปไดว้า่การฝึกซอ้มการบรรเลงแบบดบัเบ้ิลทงักิงนั้นควรจะ

ฝึกซอ้มชา้ๆ โดยเนน้ความเท่ากนัของตวัอกัษรทั้งสองตวั และโนต้แต่ละตวัมีความต่อเน่ืองกนัมากท่ีสุด 
โดยซอ้มกบัเมโทรนอมทุกคร้ัง 

1.2 แนวทางวธีิการทีต่ัดลิน้ในช่วงคู่แปด (ตํ่า กลาง สูง) 
จากประเดน็ดงักล่าว สามารถสรุปไดว้่าการตดัล้ินในช่วงเสียงต่างๆการใชล้ิ้นหรือตาํแหน่ง

ของล้ินและลมกจ็ะแตกต่างกนัออกไป ส่วนใหญ่เสียงตํ่านั้นจะประสบปัญหาการออกเสียงท่ียากลาํบาก 
ลองใชล้มมากข้ึนและใชล้ิ้นใหบ้างลงกจ็ะช่วยในการออกเสียงโนต้ในช่วงเสียงตํ่าไดง่้ายข้ึน โดยอาจจะ
เลือกใชต้วัอกัษรท่ีง่ายต่อการออกเสียงของเช่นอกัษร ด หรือ ก  
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ส่วนช่วงเสียงกลาง เป็นช่วงเสียงท่ีบรรเลงไดง่้าย ไม่ค่อยพบปัญหาในการตดัล้ินเท่าไร แต่
ริมฝีปากกจ็ะเลก็กวา่เสียงตํ่าและกเ็พิ่มแรงอดัของลมท่ีมากข้ึนตามความสูงของโนต้อีกดว้ย 

ส่วนในช่วงเสียงสูง ปกติก็จะบรรเลงใหมี้ความชดัเจน ใชแ้รงอดัลมท่ีมากเพ่ือให้สามารถ
บรรเลงโนต้ในช่วงเสียงสูงได ้การออกเสียงอาจจะใชค้าํวา่ ที และ เค เพ่ิมทาํใหก้ารออกเสียงมีความคม 
ชดัเจน  

1.3 ตัวอกัษรทีใ่ช้ในการออกเสียงดบัเบิล้ทงักงิ  
จากประเด็นดังกล่าว  สามารถสรุปได้ว่าตัวอักษรท่ีใช้ในการออกเสียงนั้ นมีความ

หลากหลายข้ึนอยู่กบัความถนัดของแต่ละบุคคล ส่วนใหญ่การออกเสียงท่ีได้รับความนิยมมากคือ 
ตวัอกัษร ท และ ค ซ่ึงอาจจะนาํมาประยกุตใ์ชด้ว้ยคาํว่า ที และ เค หรือ ทา และ คา ซ่ึง ตวัอกัษร ท และ 
ค น้ี จะใชน้ํ้ าเสียงท่ีคม ชดัเจน นิยมใชใ้นการออกเสียงบรรเลงเสียงกลางและสูง 

ตวัอกัษร ด และ ก ซ่ึงอาจจะนาํมาประยกุตใ์ชด้ว้ยคาํวา่ โด และ โก หรือ ดู ก ูซ่ึงตวัอกัษร ด 
และ ก น้ีทาํใหก้ารออกเสียงโนต้ในช่วงเสียงตํ่าง่าย หรือใชบ้รรเลงช่วงเสียงอ่ืนๆกจ็ะทาํใหโ้นต้มีความ
ต่อเน่ืองกนั 

1.4 แนวทางทีใ่ช้ในการตัดลิน้ความดงัเบาต่างๆ  
จากประเด็นดงักล่าว สามารถสรุปไดว้่าการตดัล้ินในความเบาหรือดงันั้นการใชล้ิ้นใชล้ิ้น

บางๆ และเบาเสมอเพราะการบรรเลงแบบดบัเบ้ิลทงักิงตอ้งการความคล่องตวั ส่วนการออกเสียง
ตวัอกัษรนั้นกเ็ป็นความชอบหรือความถนดัส่วนบุคคล 

1.5 หนังสือหรือตําราเล่มใดในการฝึกดบัเบิล้ทังกงิ 
จากประเด็นดงักล่าว สามารถสรุปไดว้่าหนงัสือหรือตาํราท่ีใชใ้นการฝึกซ้อมการบรรเลง

แบบดบัเบ้ิลทงักิงนั้นจะเป็นแบบฝึกหดัท่ีประยกุตม์าจากหนงัสือแบบฝึกหดัต่างๆท่ีผูท่ี้ฝึกซอ้มนาํเอามา
บรรเลงแบบดบัเบ้ิลทงักิงเอง และแบบฝึกหดัการบรรเลงแบบดบัเบ้ิลทงักิงส่วนใหญ่ก็มกัจะเขียนข้ึน
ใหม่เพ่ือใหมี้ความเหมาะสมกบัความสามารถในการบรรเลงของนกัเรียนฟลูตแต่ละคน 

1.6 แนวทางในการฝึกซ้อมบทเพลง Midsummer Night's Dream ท่อน Scherzo โดย Felix 
Mendelssohn  

จากประเด็นดงักล่าว สามารถสรุปไดว้่าการฝึกซ้อมบทเพลง MENDELSSOHN’S A 
MIDSUMMER NIGHT’S DREAM (FLUTE EXCERPT) ควรฝึกซอ้มจากชา้ๆในความเร็วและจงัหวะ
ท่ีผูฝึ้กซ้อมสามารถควบคุมได ้อีกทั้งเพ่ือใหน้ิ้วนั้นมีความสัมพนัธ์กบัล้ินท่ีจะคอยออกเสียงสลบัไปมา
อยูต่ลอด ทั้งน้ีการฝึกซอ้มอาจจะเร่ิมซอ้มเป็นสเลอก่อนเพื่อใหผู้ฝึ้กซอ้มคุน้ชินกบัน้ิว จากนั้นกเ็ร่ิมการ
บรรเลงการตดัล้ินแบบธรรมดาและค่อยบรรเลงแบบดบัเบ้ิลทงักิง 
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ตอนที ่2 ความคดิเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง 
ผูว้ิจยัได้สอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างหลงัจากท่ีได้ทดลองใช้แบบฝึกหัดการ

บรรเลงแบบดบัเบ้ิลทงักิงสาํหรับฟลูต: กรณีศึกษาเพลง Midsummer Night's Dream ท่อน Scherzo โดย 
Felix Mendelssohn คือ  ส่วนของผูฝึ้กหดัแบบฝึกหดัการบรรเลงแบบดบัเบ้ิลทงักิงสาํหรับฟลูต 

2.1 แบบฝึกหัดนี้มีส่วนช่วยพัฒนาการบรรเลงแบบดับเบิ้ลทังกิงของท่านดีขึ้นหรือไม่ 
อย่างไร 

จากประเดน็ดงักล่าว สามารถสรุปไดว้า่แบบฝึกหดัน้ีมีการฝึกซอ้มท่ีเป็นลาํดบัขั้นตอนทาํให้
ผูฝึ้กซอ้มเขา้ใจและปฏิบติัตามไดง่้าย  

2.2 ท่านสามารถบรรเลงเทคนิคแบบดบัเบิล้ทงักงิได้เร็วขึน้หรือไม่ 
จากประเด็นดงักล่าว สามารถสรุปไดว้า่แบบฝึกหดัมีคาํอธิบายท่ีละเอียด และใหฝึ้กซอ้มใน

จงัหวะชา้ๆทาํใหผู้ฝึ้กซอ้ม ฝึกการออกเสียงและควบคุมการออกเสียงไดดี้ 
2.3 ท่านคิดว่าแบบฝึกหัดนี้ทําให้ความชัดเจนของการออกเสียงบรรเลงแบบดับเบิลทังกิง 

ของท่านดีขึน้หรือไม่ อย่างไร 
จากประเดน็ดงักล่าว สามารถสรุปไดว้า่สามารถออกเสียงไดช้ดัเจนมากข้ึน การควบคุมการ

ออกเสียงไดง่้ายข้ึน เพราะฝึกซอ้มในจงัหวะท่ีควบคุมได ้
2.4 ท่านคิดว่าแบบฝึกหัดนีท้าํให้การบรรเลง Midsummer Night's Dream ท่อน Scherzo 

โดย Felix Mendelssohn ดขีึน้หรือไม่อย่างไร 
จากประเด็นดงักล่าว สามารถสรุปไดว้่าแบบฝึกหดัมีลกัษณะของเสียงท่ีหลากหลาย ทาํให้

สามารถบรรเลงใหดี้ข้ึน สามารถควบคุมรายละเอียดต่างๆตามคาํอธิบาย 
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ตอนที ่3 ผลจากการประเมินความตรงเชิงเนือ้หา 
ผลท่ีไดจ้ากการใหผู้เ้ช่ียวชาญประเมินความตรงเชิงเน้ือหาโดยใชต้าราง IOC ไดค่้าคะแนน

อยูท่ี่ 0.76 สรุปวา่แบบฝึกหดัน้ีมีความตรงและสามารถนาํไปใชไ้ด ้
ข้อเสนอแนะจากแบบประเมินความตรงเชิงเนือ้หา (IOC) 

จากประเด็นดงักล่าว สามารถสรุปไดว้่าอยากใหมี้รูปภาพและส่ือประกอบแบบฝึกหดัเพ่ือ
ความเขา้ใจท่ีดีข้ึน และเสนอวา่ควรเพ่ิมแบบฝึกหดัท่ีสามารถจะนาํไปปรับใชก้บับทเพลงอ่ืนๆได ้

 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาวิจยัว่าผูเ้ช่ียวชาญในการบรรเลงฟลูตแต่ละคนนั้นจะมีเทคนิควิธีการสอน
ทกัษะฟลูตท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงทกัษะท่ีเป็นความถนดัเฉพาะแต่ละคน ฉะนั้นการจะออกแบบฝึกหดัท่ีจะ
ครอบคลุมเทคนิคของทุกคนจึงมีความยากลาํบาก อีกทั้งหากผูฝึ้กซอ้ม ไม่มีความถนดักบัการออกเสียง
ในแบบฝึกหดัดงักล่าวกจ็ะประสบปัญหาในการฝึกซอ้มเช่นกนั 
 
ข้อเสนอแนะ 

งานวิจยัในคร้ังน้ีเป็นเพียงงานวิจยัท่ีศึกษาเฉพาะการสร้างแบบฝึกหัดการบรรเลงแบบ
ดบัเบ้ิลทงักิงสําหรับฟลูต: กรณีศึกษาMidsummer Night's Dream ท่อน Scherzo โดย Felix 
Mendelssohn  ซ่ึงมีขอบเขตเฉพาะการบรรเลงแบบดบัเบ้ิลทงักิงของฟลูตเพ่ือนาํมาสร้างแบบฝึกหัด
สาํหรับเพลง Midsummer Night's Dream ท่อน Scherzo โดย Felix Mendelssohn เท่านั้น ผูวิ้จยัคิดว่า
ควรมีการศึกษาวิจยัในทกัษะการบรรเลงฟลูตอ่ืนๆ เพ่ือผูท่ี้ไดศึ้กษาจะไดรั้บความรู้  
อีกทั้งเป็นการพฒันาการเรียนการสอนทกัษะฟลูตในมีความกา้วหนา้ ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะแนวทางใน
การปรับปรุงพฒันาดงัต่อไปน้ี 

1. แนวทางในการวจัิยทีค่รอบคลุมยิง่ขึน้ 
เน่ืองจากขอ้จาํกดัในดา้นเวลา ผูว้ิจยัจึงเสนอแนะใหผู้ท่ี้เรียนดนตรีและมีความสนใจท่ีอยาก

ทาํวิจยัในเร่ืองของทกัษะการบรรเลงฟลูตในเร่ืองต่างๆ วิจยัปัญหาอ่ืนๆ พฒันาส่ือการเรียนการสอนวิชา
ทกัษะฟลูต เพ่ือประโยชน์ต่อการศึกษาดนตรีของประเทศไทย 
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2. แนวทางในการวจัิยทีเ่กีย่วโยงกบัทางการแพทย์ 
ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นวา่การเล่นดนตรีนั้น มีการใชก้ารควบคุมกลา้มเน้ือในส่วนต่างๆ และนกั

ดนตรีหรือผูเ้รียนดนตรีส่วนใหญ่นั้นไม่มีความรู้ จึงทาํให้เกิดอาการบาดเจ็บไดเ้สมอ ผูวิ้จยัจึงมีความ
คิดเห็นวา่ควรนาํวิทยาศาสตร์ทางการแพทยเ์ขา้มาประยกุตใ์ชก้บัการปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 

3. เสนอแนะให้มีการจัดทําตําราเรียนวชิาฟลูตภาษาไทย 
ตาํราเรียนฟลูตนั้นมีแต่ภาษาต่างประเทศ ทาํให้ยากต่อผูท่ี้ไม่มีความรู้ในดา้นภาษาองักฤษ 

ทาํใหเ้กิดอุปสรรคหรือความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือน ผิดพลาด ปัจจุบนัประเทศไทยมีวิทยาการทางดนตรีท่ี
กา้วหนา้ไปมาก มีนกัดนตรีเก่งๆอยูม่ากมายแต่ประเทศไทยยงัไม่มีตาํราเรียนฟลูตท่ีเป็นภาษาไทย ผูว้ิจยั
จึงมีขอ้เสนอแนะใหมี้การจดัทาํตาํราเรียนวิชาฟลูตเป็นภาษาไทยข้ึน 
    ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง
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ภาษาไทย 
ณรุทธ์  สุทธจิตต.์ จิตวทิยาการสอนดนตรี.กรุงเทพฯ:โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2541. 
ณรุทธ์  สุทธจิตต.์ สังคตีนิยม ความซาบซ้ึงในดนตรีตะวนัตก. กรุงเทพฯ: โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลยั, 2548 . 
ณชัชา โสคติยานุรักษ.์ ดนตรีคลาสสิก ศัพท์สําคญั. กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,  

2550. 
ประพล  สุขสนัตส์มภพ. การเล่นฟลูตในสไตล์ของ Mozart. กรุงเทพฯ: งานวิจยัระดบัปริญญาบณัฑิต  

ภาควิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2532 
ปรีชา ชา้งขวญัยนื และคนอ่ืนๆ. เทคนิคการเขียนและผลติตํารา. พิมพค์ร้ังท่ี 6. กรุงเทพฯ: 

สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2552. 
มงคล ภิรมยค์รุฑ “การพฒันาแบบฝึกหดัคลาริเน็ตเพื่อบรรเลงเพลงไทย : กรณีศึกษาเพลงเด่ียวพญา

โศก.”  วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี  
และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2554. 

วรพล กาญจนว์ีระโยธิน, อาจารยป์ระจาํคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร.  
สมัภาษณ์, 12 มกราคม 2556. 

ศุภชยั จงชนะไชย, นกัดนตรีวงดุริยางคซิ์มโฟนีกรุงเทพฯ. สมัภาษณ์, 10 มกราคม 2556.  
สยา ทนัตะเวช “การพฒันารูปแบบการสอนวิชาการบรรเลงเปียโนประกอบการขบัร้องท่ีมุ่งเนน้การ

สร้างเสริมความเป็นเอกภาพในการบรรเลงร่วมกนัสาํหรับนกัเปียโน.”  วิทยานิพนธ์ปริญญา 
มหาบณัฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา  
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,2554 

สณัห์ชีพ วิทยนคร, อาจารยพ์ิเศษวิชาทกัษะฟลูต  สาขาวชิาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. สมัภาษณ์, 1 ธนัวาคม 2555. 

อติชาติ  เจริญพาโชค. การควบคุมลมสําหรับผู้ปฏิบัตฟิลูตเร่ิมต้น. กรุงเทพฯงานวิจยัระดบัปริญญา
บณัฑิต ภาควชิาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2539. 
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อคัรพล เดชวชัรนนท ์“การศึกษาปัญหา การแกปั้ญหา และการพฒันาทกัษะการใชน้ิ้วของคลาริเนต:  
กรณีศึกษาผลงาน Introduction Theme and Variation for Clarinet and Piano ประพนัธ์ 
โดย Giacomo Rossini” วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบณัฑิต  
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2554. 

ฮิโรชิ มตัสึชิม่า. เพลงดนตรี วิทยาลยัดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล, แปลโดย ชชัพล เจียมจรรยง.  
กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพห์ยนิหยาง, 2542 . 

 
ภาษาองักฤษ 
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Winzer Press, 1987. 
Freed, R. A midsummer night's dream, op. 61. Accessed 08/29/12 from http://www.kennedy- 

center.org/calendar/?fuseaction=composition&composition_id=2675 
Graf, Peter. Interpretation How to shape a melodic line. Schott, 2001. 
Grout, Donald. A History of Western Music. Norton, 1973. 
Mendelssohn-Bartholdys, Felix. A Midsummer Night's Dream, incidental music, Op.61.  

Breitkopf & Härtel, 1874.  
Paull, Barbara and Harrison, Christine. The Athletic Musician A Guide to Playing without Pain.  

Scarecrow Press, 1997. 
Reichert, A. 7 Big exercises for Flute  Op.5.  Alphonse Leduc, 1950. 
Sigurdson, G. Master Solo Intermediate Level – Flute.  Hal Leonard Corporation, 1976. 

Paul Taffanel and Phillip Gaubert. 17 Big Daily Finger Exercises for the Flute. Alphonse Leduc, 
1958. 

Wye,  Trevor. Practice Books for the flute.  Novello 1992.  
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ภาคผนวก   

 

• ตวัอยา่งแบบสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญการบรรเลงฟลูต 

• ตวัอยา่งแบบสอบถามความคิดเห็นแบบฝึกหดั 

• ตวัอยา่งแบบตรวจสอบคุณภาพของแบบฝึกหดั 

• รายช่ือกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นงานวิจยั 

• แบบฝึกหดัการบรรเลงแบบดบัเบ้ิลทงักิงสาํหรับฟลูต: กรณีศึกษาเพลง Midsummer 
Night's Dream ท่อน Scherzo โดย Felix Mendelssohn 

• แบบเสนอโครงการวิจยั 

• จดหมายตน้ฉบบัอาจารยท่ี์ปรึกษา 
• แบบประเมินความกา้วหนา้ในการวิจยั 
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แบบสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญการบรรเลงฟลูต 
ช่ือ______________________ นามสกลุ______________________                                                                  
ตําแหน่ง_____________________________________________________________________ 
 
1.แนวทางวธีิการทีท่่านใช้สอนการตัดลิน้แบบดับเบิล้ทงักงิ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
2.แนวทางวธีิการทีท่่านตัดส้ินในช่วงคู่แปด (ตํ่า กลาง สูง) 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
3.ตัวอกัษรทีท่่านใช้ในการออกเสียงดบัเบิล้ทงักงิ Ex. Ta Ka, Doo, Koo, etc 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
4.แนวทางทีท่่านใช้ในการตดัลิน้ความดังเบาต่างๆ  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
5.ท่านใช้หนังสือหรือตําราเล่มใดในการฝึกดับเบิล้ทงักงิ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
6.ท่านมีแนวทางในการฝึกซ้อมบทเพลง Midsummer Night's Dream ท่อน Scherzo โดย Felix 
Mendelssohn 
______________________________________________________________________________ 
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แบบสอบถามความคดิเห็นของแบบฝึกหัด 
การบรรเลงแบบดับเบิลทงักงิสําหรับผู้ฝึกซ้อม 

 
1.ท่านคิดวา่แบบฝึกหดัน้ีมีส่วนช่วยพฒันาการบรรเลงแบบดบัเบิลทงักิงของท่านดีข้ึนหรือไม่ อยา่งไร 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
2.ท่านสามารถบรรเลงเทคนิคแบบดบัเบิลทงักิงไดเ้ร็วข้ึนหรือไม่ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
3.ท่านคิดวา่แบบฝึกหดัน้ีทาํใหค้วามชดัเจนของการออกเสียงบรรเลงแบบดบัเบิลทงักิง ของท่านดีข้ึน
หรือไม่ อยา่งไร 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
4.ท่านคิดวา่แบบฝึกหดัน้ีทาํใหก้ารบรรเลง เพลง Midsummer Night's Dream ท่อน Scherzo โดย Felix 
Mendelssohn ดีข้ึนหรือไม่อยา่งไร 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
ขอ้เสนอแนะ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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แบบตรวจสอบคุณภาพ 
เร่ือง การสร้างแบบฝึกหดัการบรรเลงแบบดบัเบ้ิลทงักิงสาํหรับฟลูต 

กรณีศึกษา:เพลง Midsummer Night's Dream ท่อน Scherzo โดย Felix Mendelssohn 
คาํช้ีแจง ผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบสอบถามผูเ้ช่ียวชาญเพื่อพิจารณาความตรงของเน้ือหากบัหวัขอ้

ท่ีประเมินของแบบฝึกหดัการบรรเลงแบบดบัเบ้ิลทงักิงสาํหรับฟลูต กรณีศึกษา:เพลง Midsummer 
Night's Dream ท่อน Scherzo โดย Felix Mendelssohn  ขอใหท่้านไดพ้ิจารณาและทาํเคร่ืองหมาย  ลง
ในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน ซ่ึงไดแ้ก่ 
  เห็นดว้ย    +1  คะแนน 
  ไม่เห็นดว้ย   -1  คะแนน 
  ไม่แน่ใจ    0  คะแนน    ส
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สมุดกลาง
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แบบตรวจสอบคุณภาพ 
แบบฝึกหดัการบรรเลงแบบดบัเบ้ิลทงักิงสาํหรับฟลูต 

กรณีศึกษา: Midsummer Night's Dream ท่อน Scherzo โดย Felix Mendelssohn 
ข้อความตรวจสอบ ความคดิเห็น 

+1 0 -1 
1. เน้ือหาของแบบฝึกมีความยากง่ายเหมาะสมกบัผูเ้รียน    
2. การจดัลาํดบัเน้ือหาของแบบฝึกมีความเหมาะสม    
3. เน้ือหาของแบบฝึกมีความถูกตอ้ง ชดัเจน    
4. แบบฝึกสามารถพฒันากระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
ดา้นการแกไ้ขเร่ืองการตดัล้ินแบบดบัเบ้ิลทงักิงได ้

   

5. แบบฝึกช่วยใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจเร่ืองการตดัล้ินแบบดบัเบ้ิลทงักิงมากข้ึน    
6. ภาษาท่ีใชใ้นแบบฝึกมีความชดัเจน    
7. แบบฝึกมีความน่าสนใจสาํหรับผูเ้รียน    
8. แบบฝึกสามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริง    
9. ผูเ้รียนไดป้ระโยชน์จากการนาํแบบฝึกไปใช ้    

 
 
ข้อเสนอแนะ_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

ลงช่ือ_______________________________________ 
                                                 (_____________________________________) 

                 ผูเ้ช่ียวชาญ 
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รายช่ือกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในงานวจัิย 

 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญการบรรเลงฟลูต 
 

1. อาจารยส์ณัห์ชีพ วิทยนคร    อาจารยว์ิชาทกัษะฟลูต คณะครุศาสตร์  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
2. อาจารยศุ์ภชยั จงชนะไชย    นกัฟลูตประจาํวงดุริยางคซิ์มโฟนีกรุงเทพฯ 
 
3. อาจารยว์รพล กาญจนว์ีระโยธิน อาจารยว์ิชาทกัษะฟลูต คณะดุริยางคศาสตร์  

                   มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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บัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 
แบบเสนอหัวข้อเร่ือง และ โครงการวทิยานิพนธ์ / การค้นคว้าอสิระ 

ขา้พเจา้ นายชนะศกัด์ิ วงษว์รีะวินิจ นกัศึกษาสาขาวิชา การแสดงดนตรี 
ภาควิชาสงัคีตและพฒันาวิจยั รหสัประจาํตวั 54701303 
 
1. ช่ือหัวข้อวทิยานิพนธ์ / การค้นคว้าอสิระ 
(ภาษาไทย) การสร้างแบบฝึกหดัการบรรเลงแบบดบัเบ้ิลทงักิงสาํหรับฟลูต: กรณีศึกษาเพลง 
Midsummer Night's Dream ท่อน Scherzo โดย Felix Mendelssohn 
(ภาษาองักฤษ)   THE DESIGNING DOUBLE TONGUING EXERCISE FOR SCHERZO FROM 
MENDELSSOHN’S A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM (FLUTE EXCERPT) 
 
2. ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

ฟลูต เป็นเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองเป่าลมไม ้ซ่ึงแตกต่างจากเคร่ืองเป่าลมไมป้ระเภทอ่ืน 
ๆ ท่ีกาํเนิดเสียงจากการสัน่สะเทือนของล้ิน ฟลูต กาํเนิดเสียงจากการผวิของลม ลกัษณะเสียงของฟลูต 
จะมีความไพเราะ นุ่มนวล อ่อนหวาน 

ในปี ค.ศ. 1832 ผูผ้ลิตเคร่ืองดนตรีชาวเยอรมนัช่ือธีโอดอร์ โบห์ม (Theobald Boehm) ได้
คิดคน้ระบบการวางน้ิวของฟลูตใหม่ และเปล่ียนวสัดุท่ีใชผ้ลิตจากไมเ้ป็นโลหะ ทาํใหฟ้ลูตสามารถ
เรียนรู้ไดง่้ายยิง่ข้ึนและเสียงเจิดจา้ข้ึน ไม่เพี้ยนเหมือนฟลูตสมยับาโรค อีกทั้งการบรรเลงสามารถ
บรรเลงเทคนิคยากๆได ้ ระบบเดียวกนัน้ียงัถูกนาํไปประยกุตใ์ชก้บั โอโบ คลาริเนต และแซกโซโฟน
ดว้ย หลงัจากท่ีฟลูตของ โบห์มเร่ิมเป็นท่ีนิยมแพร่หลาย ทาํใหค้ตีกวีนิยมประพนัธ์ใหฟ้ลูตมีความโดด
เด่น มีบทเพลงเด่ียวสาํหรับฟลูตเกิดข้ึนมากมายไม่วา่จะเป็นโซนาตาหรือคอนแชร์โตแมแ้ต่ในบทเพลง
สาํหรับวงดุริยางคอ์อร์เครสตรากมี็ท่อนหรือวลีสาํหรับใหฟ้ลูตบรรเลงเด่ียวมากมาย 

เทคนิคท่ีสาํคญัของฟลูตคือการบรรเลงแบบดบัเบ้ิลทงักิง (Double Tonguing) ซ่ึงจะใช้
บรรเลงในการตดัล้ินท่ีเร็วมาก จนไม่สามารถใชก้ารตดัล้ินธรรมดาหรือท่ีเรียกวา่ซิงเกิลทงักิง (Single 
Tonguing) ไดซ่ึ้งเทคนิคการตดัล้ินน้ีจะตอ้งฝึกฝนทกัษะในการควบคุมกลา้มเน้ือล้ินใหข้ึ้นและลงตาม
จงัหวะอีกทั้งความแรงและความเร็วของลมท่ีใชใ้นการตดัล้ินโนต้แต่ละตวั เน่ืองจากกลา้มเน้ือล้ินจะ
ไม่ไดใ้ชง้านแบบน้ีเลย จะใชง้านกต่็อเม่ือบรรเลงฟลูต ไม่เหมือนกบักลา้มเน้ือน้ิวท่ีใชง้านใน
ชีวิตประจาํวนัอยูแ่ลว้ 
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Midsummer Night's Dream ท่อน Scherzo โดย Felix Mendelssohn ไดรั้บความนิยมใน
การนาํมาเป็นบทเพลงท่ีใชใ้นการสอบคดัเลือกสาํหรับฟลูตเพื่อเขา้ศึกษาต่อในวิทยาลยัดนตรีหรือ
สาํหรับสอบคดัเลือกเขา้ร่วมวงดุริยางคอ์อร์เครสตราต่างๆ แต่บทเพลงน้ีมีจงัหวะท่ีเร็วและจะมีการตดั
ล้ินตลอดทั้งเพลง ซ่ึงในหนงัสือหรือตาํราต่างๆจะอธิบายเพยีงท่ีสาํหรับการหายใจ การแบ่งวรรคเพลง
แต่ไม่มีหนงัสือหรือตาํราเล่มใดกล่าวถึงวธีิการซอ้มการบรรเลงสาํหรับบทเพลงน้ีโดยเฉพาะ 

จากเหตุผลดงักล่าว ส่ิงท่ีจาํเป็นอยา่งยิง่สาํหรับการบรรเลงบทเพลงของ Midsummer 
Night's Dream ท่อน Scherzo โดย Felix Mendelssohn คือ แบบฝึกหดัการบรรเลงแบบดบัเบ้ิลทงักิงเพื่อ
การบรรเลงเพลง Midsummer Night's Dream ท่อน Scherzo โดย Felix Mendelssohn 

 
3. ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา 

เพื่อจดัทาํแบบฝึกหดัการซอ้มการตดัล้ินเพือ่ใชส้าํหรับบรรเลงเพลง Midsummer Night's 
Dream ท่อน Scherzo โดย Felix Mendelssohn 
4. สมมติฐานของการศึกษา 

1. นกัฟลูตชาวไทยมีปัญหาเก่ียวกบัการบรรเลงตดัล้ืนแบบดบัเบ้ิลทงักิง 
2. แบบฝึกหดัสามารถช่วยใหน้กัฟลูตสามารถบรรเลงดบัเบ้ิลทงักิงไดดี้ข้ึน 

 
5. ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเทคนิคการตดัล้ินในรูปแบบท่ีเรียกวา่ ดบัเบ้ิลทงักิง ของ
บทเพลง Midsummer Night's Dream ท่อน Scherzo โดย Felix Mendelssohn ตั้งแต่หอ้งท่ี 339 จนจบ
เพลง 

 
6. ขั้นตอนของการศึกษา 

1. ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล รวบรวมเอกสาร และวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. สร้างเคร่ืองมือแบบสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญการบรรเลงฟลูต  
3. สร้างแบบฝึกหดั 
4. ทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 
5. ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหาโดยผูเ้ช่ียวชาญ (IOC) 
6. สรุปผลการวิจยั 

   ส
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5. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจัิย 
แบบฝึกหดัการบรรเลงแบบดบัเบ้ิลทงักิงเพื่อการบรรเลงเพลง Midsummer Night's Dream 

ท่อน Scherzo โดย Felix Mendelssohn 
 
 

7. เวลาทีใ่ช้ในการวจัิย ประมาณ  8 เดือน 
คิดวา่จะเร่ิมงานวิจยั ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 และเสนอวิทยานิพนธ์ / การคน้ควา้

อิสระ ภายในเดือนกมุภาพนัธ์ 2556 
8. วธีิการศึกษา 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย  

ประชากร ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นฟลูต 3 คน  
กลุ่มตัวอย่าง ไดแ้ก่  นิสิต นกัศึกษาดนตรี วิชาเอกฟลูต 5 คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย ไดแ้ก่  
ตอนท่ี 1 แบบสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญในการบรรเลงฟลูต 
ตอนท่ี 2 แบบสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งท่ีไดท้ดลองใชแ้บบฝึกหดั 
ตอนท่ี 3 แบบประเมินความเท่ียงตรงของเน้ือหา IOC 

 
9. แหล่งข้อมูล 

Trevor Wye. (1992). Practice Books for the flute.  
Trevor Wye. (1994). Practice Books for the piccolo.  
Emily G. Orr The University of North Carolina at Greensboro, (2005) Teaching the 

Piccolo: A Survey of Selected College Flute Teachers. 
Angeleita S Floyd. (1990). The Gilbert Legacy. 
ฮิโรชิ มตัซูชิมา. (2542) . สนุกกบัฟลูต ตอนท่ี 3. วารสารดนตรีดุริยางคศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัมหิดล. 84-87.   
Howard Harrison. (2007) How to Play the Flute: Everything You Need to Know to Play 

the Flute. 
Barbara Conable and William Conable. (1995) How to learn the Alexander Techinique.  
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10. อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการค้นคว้า 
1. อินเตอร์เน็ต 
2. หนงัสือ ตาํรา แบบฝึกหดั 
3. วิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
11. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการวจัิย 10000 บาท 
 
12. การเสนอผลงาน 

1. PowerPoint 
 (ลงช่ือ) ชนะศกัด์ิ วงษว์ีระวินิจ ผูเ้สนอหวัขอ้วิทยานิพนธ์ / การคน้ควา้อิสระ 
วนัที 12/7/2555 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



48 

แบบฝึกหัดการบรรเลงแบบดับเบิล้ทงักงิสําหรับฟลูต: กรณศึีกษาเพลง  
Midsummer Night's Dream ท่อน Scherzo โดย Felix Mendelssohn 
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ตัวอย่างโน้ตเพลง 
Midsummer Night's Dream ท่อน Scherzo โดย Felix Mendelssohn 

 



50 

คาํอธิบายในการใช้แบบฝึกหัดการบรรเลงแบบดับเบิล้สําหรับฟลูต: กรณศึีกษาเพลง Midsummer 
Night's Dream ท่อน Scherzo โดย Felix Mendelssohn 
1. วธีิการการตัดลิน้แบบดับเบิล้ทงักงิ 
1. การฝึกใหเ้ร่ิมจากการร้องออกเสียงระหวา่งตวัอกัษร เสียงตวั ท หรือ ด และ ค หรือ ก และฝึกฝนให้

การออกเสียงตวัอกัษรทั้งสองตวัมีความชดัเจนเท่ากนั  
2. โดยเร่ิมฝึกจากการตดัล้ินแบบธรรมดา(Single Tonguing) ก่อน จากนั้นค่อยเพิ่มการออกเสียงของ

การบรรเลงแบบดบัเบ้ิลเขา้ไป ซอ้มชา้ๆ 
3. ทดลองเคล่ือนตาํแหน่งปลายล้ินไปบริเวณต่างๆในช่องปาก (หนา้ หลงั บน ล่าง ซา้ย ขวา) แลว้จะ

พบวา่มีตาํแหน่งล้ินท่ีหน่ึงท่ีใหเ้สียงต่อเน่ืองท่ีสุด  ใหส้งัเกต และจดจาํตาํแหน่งดงักล่าวเพื่อ
นาํไปใช ้

4. ตอ้งฝึกซอ้มทุกวนั โดยฝึกซอ้มกบัแบบฝึกหดัและเมโทรนอม 
2. แนวทางวธีิการทีต่ัดส้ินในช่วงคู่แปด (ตํ่า กลาง สูง) 
1. ช่วงคู่แปด 1: เสียงตํ่าควรมีการฝึกแบบฝึกหดัเฉพาะ เพราะการตดัล้ินเสียงตํ่าของฟลูตทาํไดย้ากกวา่

เสียงสูงๆ ข้ึนไป ควรฝึกแบบฝึกหดันั้นทุกวนั โดยไดฟั้งคาํแนะนาํจากอาจารยบ่์อยๆ หลายคนอา้
ปากเวลาเป่าเสียงตํ่า ทาํใหต้ดัล้ินไดไ้ม่ชดัเจน หมายความวา่ ช่องริมฝีปากจะตอ้งไม่ใหญ่เกินไป คือ
ถา้ลมไปชนท่ีจุดตรงกลางของขอบรูดา้นนอก จะสามารถตดัล้ินไดช้ดัเจน โดยเฉพาะเสียงตํ่า  มกั
พบวา่การตดัล้ิน ในช่วงเสียงตํ่านั้น ทาํใหเ้สียงออกยาก ทั้งน้ี สมัพนัธ์กบัการสนบัสนุนลมท่ีดี และ
พื้นฐานในการหาตาํแหน่งของเสียง หากทาํทั้งสองเร่ืองน้ีไดดี้ กจ็ะทาํใหต้ดัล้ินแลว้ไดเ้สียงท่ีคม
ชดัเจน และไม่บวมเทอะทะโดยไม่จาํเป็น ตวัอกัษรในการออกเสียงคือ ดู และ ก ู 

2. ช่วงคู่แปด 2: เป็นช่วงเสียงท่ีตดัล้ินง่าย ไม่ค่อยพบปัญหา อยา่งไรกต็าม ยงัคงควรจะคาํนึงถึงการ
สนบัสนุนลมและเสียงเพื่อความต่อเน่ือง ตวัอกัษรในการออกเสียงคือ ทา และ คา หรือ ดา และ กา 

3. ช่วงคู่แปด 3: เสียงสูงๆ ช่องริมฝีปากจะเลก็กวา่ และตอ้งมีแรงอดัของลมท่ีมากกวา่ เป็นช่วงเสียงท่ี
ตดัล้ินแลว้ไดย้นิชดัเจนท่ีสุด โดยปกติจะตดัล้ินใหค้ม ฉบัไว โดยไม่กระแทก และตอ้งสนบัสนุน
ลมใหเ้หมาะสม ตวัอกัษรในการออกเสียงคือ ทา และ คา  

3.  ตัวอกัษรทีใ่ช้ในการออกเสียงดบัเบิล้ทงักงิ  
1. การใช ้D และ G ประสมกบัสระ โอ (DO GO DO GO) เพราะทาํใหล้ิ้นไม่เกร็งและช่วงเปิดช่อง

ปาก ทาํใหเ้สียงเปิด และมีความยดืหยุน่มากข้ึน  แต่กมี็การปรับเปล่ียนพยญัชนะและสระไปตาม
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2. สาํนกัเรียนฟลูตฝร่ังเศสแนะนาํใหใ้ช ้TU KU (ตู ก)ู เพราะมีความชดัเจน แต่ไม่ไดห้มายความวา่จะ
ใชส้ระ อู ตลอดไปเวลาท่ีเล่นในบทเพลง ซ่ึงข้ึนอยูก่บัลกัษณะเฉพาะของเสียงท่ีตอ้งการดว้ย โดย
จะเป็นไปตามสระอกัษรเยอรมนั คือ A E I O U (อา เอ อี โอ อู) เวลาตดัล้ินกเ็ป็น TA KA, TE KE, 
TI KI, TO KO, TU KU ใชส้ระอะไรข้ึนอยูก่บัดนตรี  
 

4.  แนวทางทีใ่ช้ในการตัดลิน้ความดงัเบา ต่างๆ  
3. ใชล้ิ้นเบาเสมอ ไม่วา่ในระดบัเสียงเบาหรือดงั เพราะจุดประสงคข์อง ดบัเบ้ิลทงักิง คือ ความ

คล่องตวัท่ีมากกวา่การตดัล้ินแบบธรรมดาการใชล้ิ้นหนกัและแรงจะทาํใหค้วามคล่องตวัลดลง  
4. ใชเ้หมือนกนัไม่วา่ดงัหรือเบา สาํคญัแต่วา่มนัตอ้งชดัเจนเท่านั้น  
5. ถา้ดงั ใชล้ิ้นนอ้ยๆ ใชล้มเยอะๆ  ตวัอกัษรในการออกเสียงคือ ดู ก ู
6. ถา้เบา ใชล้ิ้นชดัๆ ใชล้มนอ้ยลง ตวัอกัษรในการออกเสียงคือ ทา คา 
 
5.  หนังสือหรือตําราเล่มใดในการฝึกดับเบิล้ทงักงิ 
1. ฝึกกบั Scale ทัว่ไป 
2. Taffanel and Gaubert : 17 Grand Daily Exercises  
3. Reichert : Daily Exercise Op.5 
4. J.S. Bach : Sonata in C Major BWV1033, Allegro 
5. Voxman  
6. Otto langey 
  
6.  แนวทางในการฝึกซ้อมบทเพลง Midsummer Night's Dream ท่อน Scherzo โดย Felix 
Mendelssohn 
1. ออกเสียงร้องบทเพลงใหไ้ด ้ตอ้งร้องเสียงใหถู้กและตรงกบัระดบัเสียงเพราะการร้องเหมือนกบัการ

เป่าฟลูต 
2. เป่าเป็นสเลอก่อน พยายามเรียนรู้วิธีการใชล้มวา่ใชอ้ยา่งไร 
3. ฝึกซอ้มดว้ยการบรรเลงแบบตดัล้ินธรรมดาทั้งหมด และสงัเกตความชดัเจนของเสียง 



52 

4. ฝึกซอ้มดว้ยการบรรเลงแบบ “G หรือ K” ทั้งหมด ใหไ้ดค้วามชดัเจนของเสียงเท่ากบัตอนตดัล้ิน
ธรรมดา 

5. ฝึกดว้ยดบัเบ้ิลทงักิงโดยสลบัวิธีการเป่าคือ เร่ิมดว้ย “G” ก่อน ดงัน้ี “G D G D G D” 
6. เม่ือฝึกจนไดผ้ลเป็นท่ีน่าพอใจทั้งสามแบบแลว้ จึงฝึกดว้ยดบัเบ้ิลทงักิง แบบปกติ คือ D G D G 
7. ซอ้มชา้ๆแลว้ ค่อยๆเพิ่มความเร็วข้ึน เพื่อใหน้ิ้วและล้ินสมัพนัธ์กนัและเท่ากนั ตอ้งซอ้มกบั      

เมโทรนอม ทุกคร้ัง  
8. ควรจะฟังบทเพลงก่อนเพื่อใหท้ราบถึงสไตลใ์นการบรรเลง  
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แบบฝึกหัดทีที ่1 
วิธธีการฝึกซ้อม 
ตอนท่ี 1 ฝึกซอ้อมการออกเสียยงโดยไม่ใชฟ้ลูต 

1. ฝึกออกกเสียง โดยพดูคาํวา่ ที และ เเค ในโนต้แต่ลละตวั 
2. ฝึกออกกเสียง โดยพดูคาํวา่ ดา และ  กา ในโนต้แตต่ละตวั 

ตอนท่ี 2 ฝึกซอ้อมโดยใชฟ้ลูตต 
ฝึกออกกเสียง โดยพดูคาํวา่ ดู และ กูก ูในโนต้แต่ละตวั 3. 

ฝึกออกกเสียง โดยออกเสียงคาํวา่ ที และ เค ในโนนต้แต่ละตวั 1. 
2. ฝึกออกกเสียง โดยออกเสียงคาํวา่ ดาา และ กา ในโโนต้แต่ละตวั
3. ฝึกออกกเสียง โดยออกเสียงคาํวา่ ดู  และ ก ูในโน้นต้แต่ละตวั 
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 ( ซํ้า 4 รอบ )) 

 

 ( ซํ้า 4 รอบ )) 

 ( ซํ้า 4 รอบ )) 
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5

ใช
หมายเห

ชใ้นการฝึกคร้ั
หตุ : ถา้ฝึกซอ้
ั้ งต่อๆไป 

อมแลว้อกัษรตตวัใชท่ี้สามารถทาํใหก้ารอออกเสียงง่ายท่ีสุสดกใ็หน้าํอกัษรมา

วิธธีการฝึกซ้อม 

 
1

2

3

 

5.                    

1. ฝึกซอ้มมในความเร็วทีท่ีสามารถควบบคุมการบรรเลงไดโ้ดยไม่ผดิด 
2. ฝึกซอ้มมในบนัไดเสียยงเมเจอร์และไไมเนอร์ ทุกบนันไดเสียง 

. 

2. 

3. 

                                                                    

 
 

แบบฝึกหัดทีที ่2 

 ( ซํ้า 4 รอบ )) 
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แบบฝึกหัดทีที3่ 
 

วิธธีการฝึกซ้อม 
ฝึกซอ้มมลกัษณะของเสียงโดยเลือกกฝึกซอ้มตามหหมายเลขต่างๆ 1. 

2. ฝึกซอ้มมในบนัไดเสียยงเมเจอร์และไไมเนอร์ ทุกบนันไดเสียง 
3. กาํหนดดความเร็ว เร่ิมมตน้ท่ี = 60 แลว้ค่อยยๆเพิ่มความเร็ววข้ึนเร่ือยๆ 
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วิธธีการฝึกซ้อม 
ฝึกซอ้มมลกัษณะของเสียง (Articculation) โดยเลือกฝึกซ้ซอ้มตามหมายเเลขต่างๆ 

 

4. 
กาํหนดดความเร็ว เร่ิมมตน้ท่ี = 60  แลว้ค่อยๆเพิ่มความเร็ร็วข้ึนเร่ือยๆ 5. 

 

แบบฝึกหัดทีที ่4 
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แบบฝึกหัดที ่5 

วิธีการฝึกซ้อม 
1. ฝึกซอ้มลกัษณะของจงัหวะ (rhythm) โดยเลือกฝึกซอ้มตามหมายเลขต่างๆ 
2. กาํหนดความเร็ว เร่ิมตน้ท่ี = 60  แลว้ค่อยๆเพ่ิมความเร็วข้ึนเร่ือยๆ 
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