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 การแสดงเด่ียวเชลโลและสารนิพนธ์เล่มน้ีคงส าเร็จลุล่วงไม่ได ้หากไม่ไดรั้บค าแนะน า ความ
ช่วยเหลือจากบุคคลดงัต่อไปน้ี 
 ขอขอบพระคุณ อาจารยกิ์ตติคุณ สดประเสริฐ และอาจารยอ์ภิชยั เล่ียมทอง อาจารยผ์ูส้อนวิชา
ทกัษะเชลโล ผูท่ี้ให้ความรู้ ค  าสั่งสอน ค าแนะน า ค  าปรึกษา ความช่วยเหลือและก าลงัใจท่ีมีค่ายิ่งเสมอ
มา 
 ขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร. ยศ วณีสอน อาจารย์ท่ีปรึกษาค้นควา้อิสระ และอาจารย์ ดร . 
พรพรรณ บรรเทิงหรรษา  ส าหรับความรู้ ค  าแนะน า ความช่วยเหลือต่าง ๆ ท่ีดีเสมอมา 
 ขอขอบพระคุณคณาจารย์ สาขาสังคีตวิจยัและพฒันา คณะดุ ริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร และอาจารยด์ าริห์ บรรณวิทยะกิจ คณบดี คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ส าหรับ
ความรู้ ค  าแนะน าต่าง ๆ อนัมีค่ายิง่ 
 ขอขอบพระคุณ ยามาฮ่า มิวสิค สแควร์ ส าหรับสถานท่ีจดัการแสดงทั้งสองคร้ัง และเชลโล
ไฟฟ้าในวนัแสดง 
 ขอขอบคุณ คุณวชัระ ปล้ืมญาติ ท่ีคอยเป็นก าลงัใจ ช่วยเหลือ ให้ค  าปรึกษาช้ีแนะและชกัจูงให้
ไดมี้ประสบการณ์ใหม่ ๆ ตลอดช่วงเวลาท่ีศึกษาระดบัมหาบณัฑิต อีกทั้งช่วยประพนัธ์เพลงส าหรับการ
แสดงเด่ียวเชลโลเพื่อส าเร็จการศึกษาในคร้ังน้ี 
 ขอขอบพระคุณ อาจารย ์ดร. Jean-David Caillouet วง Stone Panda และคุณบุญญฤทธ์ิ อนุตริ-
ยะ ท่ีมาช่วยบรรเลงประกอบในการแสดงเด่ียวเชลโลคร้ังน้ี ขอขอบคุณ คุณวณิฐา ช้างแกว้ ส าหรับ
ค าปรึกษาดา้นทฤษฎีดนตรี 
 ท่ีส าคญัท่ีสุด ขอกราบขอบพระคุณบิดาและมารดาของผูเ้ขียน ท่ีคอยสนบัสนุน ส่งเสริมและ
เป็นก าลงัใจท่ีส าคญัท่ีสุด 
 ทา้ยท่ีสุด ขอขอบคุณ คุณอธิชยั ตระกูลเดช เพื่อนร่วมรุ่นปริญญามหาบณัฑิต ท่ีคอยช่วยเหลือ 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1. ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ผูเ้ขียนเร่ิมมีความสนใจและศึกษาการบรรเลงเชลโลอย่างจริงจงัตั้งแต่ระดบัปริญญาตรี จาก
การศึกษาท่ีผ่านมาพบว่า  ทักษะความรู้ในการบรรเลงเชลโลรวมถึงบทเพลงท่ีบันทึกอยู่ใน
ประวติัศาสตร์ดนตรีคลาสสิกนั้นยงัมีบทเพลงส าหรับการบรรเลงเด่ียวเชลโลอีกเป็นจ านวนมากท่ี
ผูเ้ขียนยงัไม่สามารถท่ีจะน ามาบรรเลงได ้เน่ืองจากตอ้งใชท้กัษะและเทคนิคในการบรรเลงขั้นสูง อีกทั้ง
บทเพลงต่าง ๆ มีรูปแบบการประพนัธ์ของเหล่านักประพันธ์ท่ีต้องอาศัยความเข้าใจซ่ึงเกินกว่า
ความสามารถของผูเ้ขียน แต่เม่ือศึกษามาไดร้ะดบัหน่ึงกลบัเห็นว่าในการจะบรรเลงบทเพลงแต่ละบท
เพลงไดอ้ยา่งดีนั้น จะตอ้งอาศยัการวางแผนการฝึกซ้อม กระบวนการคิดและวิเคราะห์บทเพลงเหล่านั้น
จึงจะสามารถบรรเลงออกมาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   
 การแสดงเด่ียวคร้ังน้ีผูเ้ขียนไดค้ดัเลือกบทประพนัธ์ส่ีช้ินจากนกัประพนัธ์ท่ีมีช่ือเสียงจากส่ียุค
สมยั ไดแ้ก่ ยคุบาโรค ยคุคลาสสิก ยุคโรแมนติก และยุคศตวรรษท่ี 20 หรือดนตรีร่วมสมยั ดนตรีในแต่
ละยุคนั้นมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีสามารถบ่งบอกได้ว่ามาจากยุคใด ดนตรีในยุคบาโรคมีลักษณะท่ี
พฒันาข้ึนมาโดยเปล่ียนจากการใชโ้หมดมาเป็นการใชบ้นัไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ อตัราจงัหวะเป็น
ส่ิงส าคญั ลกัษณะของเสียงท่ีดงั – เบาเป็นลกัษณะดงัและเบามากกว่าท่ีจะใชค้่อย ๆ ดงัข้ึนหรือค่อย ๆ 
เบาลง ไม่มีการใชค้วามดงัท่ีดงัเบาอยา่งมาก มีการดน้สดของนกัดนตรี ใชค้วามตดักนั (Contrast) และ
การเรียบเรียงท่ีมากด้วยชั้นเชิงและเม็ดพราย (Ornate design)1 ดนตรีในยุคคลาสสิกเป็นดนตรีท่ีมีแบบ
แผนอย่างมาก การใช้บนัไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์เป็นหลกัในการประพนัธ์เพลง ลกัษณะของบท
เพลงมีแบบแผน บริสุทธ์ิ มีลกัษณะของเสียงเก่ียวกบัความดงัเบาเป็นหลกัส าคญั ไม่มีการแสดงอารมณ์
หรือความรู้สึกของนกัประพนัธ์ไวใ้นบทเพลงอยา่งชดัเจน ต่างกบัดนตรียคุโรแมนติกท่ีมีลกัษณะเด่นคือ  
ดนตรีแสดงอารมณ์ความรู้สึกของนกัประพนัธ์อย่างมาก ศิลปินยุคโรแมนติกส่วนใหญ่มีความคิดเป็น
ของตวัเองมากข้ึน สามารถแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดอยา่งมีอิสระ เล้ียงตวัเองดว้ยการเล่นดนตรี จะ
ประพนัธ์และแสดงคอนเสิร์ตขายแก่ส านกัพิมพแ์ละผูว้า่จา้ง ต่างจากนกัดนตรีและนกัประพนัธ์เพลงใน
ยุคก่อน ๆ ท่ีท างานเพื่อโบสถ์และราชส านัก นกัดนตรีและนกัประพนัธ์เพลงในยุคน้ีมกัใช้ชีวิตอย่าง
อิสระ ไม่ยึดติดกบักฎเกณฑ์หรือส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นทางอารมณ์เป็นส าคญั เน้นสีสัน การจินตนาการ  
ความเป็นอิสระทางกายและใจในการแสดงออก จึงท าให้ความรักอิสระและการใชชี้วิตอยา่งอิสระนั้น  

                                           

 
1
 ไขแสง ศุขะวฒันะ, สังคตีนิยมว่าด้วย : ดนตรีตะวนัตก, พิมพค์ร้ังท่ี 3 (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพไ์ทยวฒันาพานิช, 2541), 99. 
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สะทอ้นออกมาทางผลงานดนตรีอย่างชดัเจน โครงสร้างของดนตรีแตกต่างกนัไปในรายละเอียด โดย
การพฒันาหลกัต่าง ๆ ต่อจากยคุคลาสสิก การใชบ้นัไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ยงัเป็นส่ิงส าคญั แต่การ
ประสานเสียงจะพฒันาและคิดคน้หลกัใหม่ ๆ ข้ึนอยา่งมากเพื่อเป็นการแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึก
ของนกัประพนัธ์ และยุคสุดทา้ยคือยุคศตวรรษท่ี 20 เป็นยุคของการทดลองส่ิงแปลกใหม่ น าหลกัการ
เก่า ๆ มาพฒันาเปล่ียนแปลงใหม่เพื่อใหเ้ขา้กบัแนวคิดปัจจุบนั มกัมีการใชอิ้เล็กทรอนิกส์ท าให้เกิดเสียง
ท่ีมีสีสันแปลกออกไป บางคร้ังไม่มีท านองท่ีโดดเด่น มีการใช้การประสานเสียงโดยใช้บนัไดเสียง    
ต่าง ๆ รวมกนั และไม่ใชเ้สียงหลกัในการแต่งท านองหรือประสานเสียงจึงไดเ้ป็นเพลงแบบใช้บนัได
เสียง 12 เสียง เนน้การใชจ้งัหวะในรูปแบบต่าง ๆ ในการประพนัธ์ 
 ดนตรีในแต่ละยุคน้ีมีความแตกต่างกนั ทั้งทางดา้นการบรรเลง เทคนิค การตีความบทเพลงใน
แต่ละยุคและรูปแบบการประพนัธ์ โดยผูเ้ขียนท าการศึกษาและพฒันาองค์ความรู้ทางด้านการวาง
แผนการฝึกซ้อม การวิเคราะห์บทเพลง และการพฒันาความสามารถทางด้านทกัษะและเทคนิคการ
บรรเลงจนสามารถน าออกแสดงเด่ียวได้ รวมถึงการพฒันาองค์ความรู้ใหม่ท่ีได้จากการศึกษาและ
คน้ควา้ดว้ยตนเองซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อผูฟั้ง ผูท่ี้ศึกษาและผูท่ี้สนใจต่อไป 

 
2. วตัถุประสงค์ของการแสดง  
 1. เพื่อศึกษาหลกัและขั้นตอนการพฒันาทกัษะการบรรเลงเชลโล 
 2. เพื่อวเิคราะห์บทเพลงมาตรฐานส าหรับเชลโล  รวมทั้งศึกษาถึงรูปแบบในการการ 
  ประพนัธ์และรูปแบบในการแสดง 
 3. เพื่อวางแผนการพฒันาทกัษะในการบรรเลงใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 4. เพื่อเผยแพร่ผลงานการบรรเลงเด่ียวเชลโลใหแ้ก่นกัเรียน  นกัศึกษาท่ีศึกษาการบรรเลง 
  เชลโลและผูท่ี้สนใจทัว่ไป 
 5. เพื่อน าขอ้มูลจากการศึกษาบทเพลงและการพฒันาทกัษะการบรรเลงเชลโลมา  
  รวบรวมเป็นรูปเล่มเพื่อเผยแพร่ต่อผูท่ี้สนใจและศึกษาการบรรเลงเชลโลต่อไป 
 
3. ขอบเขตของการแสดง 
 ผูแ้สดงไดก้ าหนดขอบเขตการแสดงของบทเพลงท่ีใชใ้นการแสดงไวจ้  านวน  4  บทเพลง  ดงัน้ี 

1. Cello  Suite  No. 1  in  G  Major ,  BWV  1007 

ประพนัธ์โดย  Johann Sebastian  Bach 

ใชเ้วลาบรรเลงประมาณ  25  นาที 
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2. 12  Variations  on  a  Theme  from  Handel’s  “ Judas  Maccabaeus”  
ประพนัธ์โดย  Ludwig  Van  Beethoven 

  ใชเ้วลาบรรเลงประมาณ  12  นาที 
 3. Fantasiestücke  Op. 73 ประพนัธ์โดย  Robert  Schumann 
  ใชเ้วลาบรรเลงประมาณ  12  นาที 
 4. Ayapana ประพนัธ์โดย  วชัระ  ปล้ืมญาติ 
   ใชเ้วลาบรรเลงประมาณ  7  นาที 
 
4. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. สามารถเขา้ใจถึงรูปแบบการประพนัธ์รวมถึงรายละเอียดของบทเพลง  เพื่อวิธีการ 
  บรรเลงท่ีเกิดประสิทธิภาพ 
 2. สามารถพฒันาทกัษะการบรรเลงเชลโลไดมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 3. สามารถใชเ้ป็นแนวทางให้แก่ผูท่ี้ตอ้งการศึกษาบทเพลง  เพื่อเป็นแนวทางในการแกไ้ข 
  ปัญหาในการฝึกซอ้ม 
 4. สามารถน าขอ้มูลจากการศึกษาและวเิคราะห์มารวบรวมจดัท าเป็นรูปเล่มเพื่อเผยแพร่ 
  ต่อผูท่ี้สนใจและศึกษาการบรรเลงเชลโลต่อไป 
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บทที ่2 
อรรถาธิบายบทเพลงวิทยานิพนธ์ 

 
1.  Cello Suite No.1 in G Major ประพนัธ์โดย Johann Sebastian Bach  
 1.1 ประวติัของผูป้ระพนัธ์และความส าคญัของบทเพลง 
 โยฮนัน์ เซบาสเตียน บาค (Johann Sebastian Bach) เป็นคีตกวีและนกัออร์แกนชาวเยอรมนั อยู่
ในยคุสมยับาโรค เกิดเม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม ค.ศ. 1685 ในครอบครัวนกัดนตรีประจ าราชส านกั ท่ีเมืองไอ
เซนนาค บาคแต่งเพลงไวม้ากมายโดยส่วนใหญ่เป็นเพลงส าหรับใชใ้นโบสถ์ การประพนัธ์เพลงของเขา
เป็นเอกลกัษณ์ของยคุสมยันั้น ผลงานของบาคโดดเด่นในทุกแง่ทุกมุม ดว้ยความพิถีพิถนัของบทเพลงท่ี
เต็มไปด้วย ท่วงท านอง เสียงประสาน หรือเทคนิคการสอดประสานกนัของท่วงท านอง  ต่าง ๆ ท่ี
สมบูรณ์แบบ บาคถึงแก่กรรมเม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม ค.ศ. 1750 ท่ีเมืองไลพซิ์ก บาคเป็นท่ีรู้จกัในฐานะ
นักออร์แกนและนักดนตรีท่ีมีช่ือเสียง แต่ในขณะท่ียงัมีชีวิตอยู่นั้ น มิได้รับการยกย่องในฐานะ
ผูป้ระพนัธ์เพลงชั้นเยี่ยมแต่ประการใด และเม่ือบาคเสียชีวิตลง ผลงานดนตรีนั้นถูกลืมไปร่วมร้อยปี 
จนกระทัง่ลิสซตผ์ูป้ระพนัธ์เพลงช่ือดงัยคุโรแมนติกน าผลงานของบาคมาร้ือฟ้ืน บาคจึงไดเ้ป็นท่ีรู้จกัใน
ฐานะผูป้ระพนัธ์เพลงชั้นเยี่ยมแห่งยุคบาโรคตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา2 กลายเป็นหลกัอา้งอิงท่ีไม่สามารถหา
ผูใ้ดเทียบไดใ้นบรรดาผลงานดนตรีตะวนัตก ส าหรับบทเพลงชุดของเชลโลน้ี บาคได้ประพนัธ์ไว้
ประมาณปี ค.ศ. 1717-1723 มีทั้งหมด 6 บทดว้ยกนั ไดแ้ก่  
 Cello Suite No. 1 in G major, BWV 1007 
 Cello Suite No. 2 in D minor, BWV 1008 
 Cello Suite No. 3 in C major, BWV 1009 
 Cello Suite No. 4 in E-flat major, BWV 1010 
 Cello Suite No. 5 in C minor, BWV 1011 
 Cello Suite No. 6 in D major, BWV 1012 
 
 
 

                                           
2 ณรุทธ์ สุทธจิตต.์ สังคตีนิยม ความซาบซ้ึงในดนตรีตะวนัตก. พิมพค์ร้ังท่ี 9 (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2550), 246. 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Cello_Suites_(Bach)#Suite_No._1_in_G_major.2C_BWV_1007
http://en.wikipedia.org/wiki/Cello_Suites_(Bach)#Suite_No._2_in_D_minor.2C_BWV_1008
http://en.wikipedia.org/wiki/Cello_Suites_(Bach)#Suite_No._3_in_C_major.2C_BWV_1009
http://en.wikipedia.org/wiki/Cello_Suites_(Bach)#Suite_No._4_in_E-flat_major.2C_BWV_1010
http://en.wikipedia.org/wiki/Cello_Suites_(Bach)#Suite_No._5_in_C_minor.2C_BWV_1011
http://en.wikipedia.org/wiki/Cello_Suites_(Bach)#Suite_No._6_in_D_major.2C_BWV_1012


 

 

1.2 บทวเิคราะห์ 
  บทเพลงชุดหรือสวีท (Suite) บทเพลงบรรเลงในยุคบาโรกท่ีประกอบดว้ยท่อนเพลงหลาย
ท่อน ในลกัษณะจงัหวะ อตัราความเร็ว อตัราจงัหวะ และลีลาเพลงเตน้ร าท่ีแตกต่างกนั จดัอยูใ่นสังคีต
ลกัษณ์หลายท่อน ท่อนหลกัประกอบดว้ย อลัเลอมานด์ คูรานต ์ซาราบานด์ และจีก ทั้งน้ีอาจแทรกดว้ย
ท่อนสลบั เช่น กาวอต บูเร มินูเอ็ต โปโลเนส และอาจเร่ิมดว้ยท่อนน า3 ในยุคบาโรกนั้น คือบทเพลง
เตน้ร า ส่วนใหญ่อยูใ่นสังคีตลกัษณ์สองตอนทั้งแบบธรรมดาและแบบยอ้นกลบั ท่อนหลกัของเพลงชุด
ไดแ้ก่ เพรลูด (Prelude) อลัเลอมานด์ (Allemande) คูรานต ์(Courante) ซาราบานด์ (Sarabande) มินูเอ็ต 
(Minuet) และจีก (Gigue) เป็นการบรรเลงเด่ียวของเคร่ืองดนตรี โดยไม่มีเคร่ืองอ่ืนบรรเลงประกอบ 
 
  ท่อนท่ี 1 เพรลูด อยู่ในกุญแจเสียงจี เมเจอร์ สังคีตลกัษณ์สองตอนแบบธรรมดา ในอตัรา
จงัหวะส่ีธรรมดา ลกัษณะของท านองมีการใชค้อร์ดแตก (Broken chord) และบนัไดเสียงเป็นหลกั ใช้
โน้ตเขบ็ตสองชั้นทั้งท่อน ยกเวน้ในห้องท่ี 22 ซ่ึงเป็นเขบ็ตหน่ึงชั้นโยงเสียงกบัเขบ็ตสองชั้น และมี
เคร่ืองหมายยดืจงัหวะ (Fermata) เร่ืองของการประสานเสียงนั้น มีการใชค้อร์ดหลกัและคอร์ดระดบัสอง 
(Secondary Chord)4 (ตวัอยา่งท่ี 1) มีการใชค้นัชกัแบบโนต้สามตวัในหน่ึงคนัชกั ผสมกบัการแยกคนัชกั 
ในตอน A ท านองทุกห้องใชเ้ทคนิคการซ ้ าท านองกนั (Repetition) (ตวัอยา่งท่ี 2) ในห้องท่ี 37-38 ไล่
โนต้โครมาติกคร่ึงเสียงข้ึนไปหาคอร์ดหน่ึงและมีการใชโ้นต้เสียงคา้ง (Pedal Note)5 ตั้งแต่ห้องท่ี 31-41 
เตรียมเขา้คอร์ดหน่ึงเพื่อจบดว้ยเคเดนซ์ปิดแบบสมบูรณ์ (ตวัอยา่งท่ี 3) 
 
 
 
 

                                           

 
3
 ณชัชา พนัธ์ุเจริญ, พจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์, พิมพค์ร้ังท่ี 3 (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพเ์กศกะรัต, 2552), 366. 

 
4
 Secondary chord ใชค้วามหมายเดียวกบั Secondary dominant chord คือคอร์ดโครมาติกชนิดหน่ึง เป็นคอร์ดโดมินนัทข์อง

กุญแจเสียงอ่ืนซ่ึงไม่ใช่กุญแจเสียงหลกัของเพลง เช่น คอร์ด D เมเจอร์เป็นคอร์ด V/V ในกุญแจเสียง C เมเจอร์ เพราะเป็นคอร์ดโดมินนัท์
ของ G เมเจอร์ซ่ึงเป็นคอร์ด V ในกุญแจเสียงหลกั C เมเจอร์.  ณชัชา พนัธ์ุเจริญ, พจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์, พิมพค์ร้ังท่ี 3 (กรุงเทพฯ: 
ส านกัพิมพเ์กศกะรัต, 2552), 339. 

 
5
 Pedal tone โนต้ท่ีเล่นคา้งไว ้หรือโนต้ท่ีเล่นซ ้าๆ ติดต่อกนัในขณะท่ีแนวอ่ืนเล่นเสียงประสานในคอร์ดต่างๆ กนั เป็นโนต้

นอกคอร์ดชนิดหน่ึงและเป็นโนต้นอกคอร์ดชนิดเดียวท่ีไม่ตอ้งการการเกลา.  ณชัชา พนัธ์ุเจริญ, พจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์, พิมพค์ร้ัง
ท่ี 3 (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพเ์กศกะรัต, 2552), 277. 
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สมุดกลาง



 

 

 
ตวัอยา่งท่ี 1 การใชค้อร์ดระดบัสอง 
 

 
 
ตวัอยา่งท่ี 2 การใชโ้นต้อาร์เปโจและการซ ้ าท านอง 
 

 
 
ตวัอยา่งท่ี 3 ไล่โนต้โครมาติกคร่ึงเสียงข้ึนและการใชโ้นต้เสียงคา้ง 
 

 
 
  ท่อนท่ี 2 อลัเลอมานด์ (Allemande) อยู่ในสังคีตลักษณ์สองตอนแบบธรรมดาในอัตรา
จงัหวะส่ีธรรมดา กุญแจเสียงจี เมเจอร์ มีลกัษณะจงัหวะและท านองท่ีส าคญัคือ การใชโ้นต้ประจุด และ
โนต้พรม (Trill)  มีการเล่นคอร์ดในแนวตั้ง (ตวัอยา่งท่ี 4) ต่างจากท่อนเพรลูดท่ีใชเ้ป็นคอร์ดแตก มีการ
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ใชเ้ทคนิคซีเควนซ์ (Sequence)6 (ตวัอยา่งท่ี 5) ท านองส่วนใหญ่เป็นบนัไดเสียงข้ึนลง การใชโ้นต้ประ
จุดในยุคบาโรคนั้นส่วนมากจะยืดค่าโน้ตตวัหน้าให้ยาวกว่าปกติ ส่วนการพรมน้ิวจะพรมจากโน้ตตวั
บนก่อนเสมอ การเล่นคอร์ดแตกนั้นยงัคงใช้คนัชักแบบโน้ตสามตวัในหน่ึงคนัชัก (ตัวอย่างท่ี 6) 
เหมือนกบัท่อนเพรลูด การด าเนินท านองยงัคงเป็นโนต้เขบ็ตสองชั้นเช่นเดียวกนั ในช่วงกลางของตอน 
A มีการเปล่ียนกุญแจเสียงเป็นดี เมเจอร์ ซ่ึงเป็นกุญแจเสียงสัมพนัธ์กบัจี เมเจอร์ ในตอน B เปล่ียน
กุญแจเสียงเป็นเอ ไมเนอร์ช่วงสั้น ๆ และจบดว้ยเคเดนซ์ปิดสมบูรณ์ในกุญแจเสียงโทนิกเดิมจี เมเจอร์ 
 
ตวัอยา่งท่ี 4 คอร์ดแนวตั้ง 
 

 
 
ตวัอยา่งท่ี 5 คอร์ดแตกและการใชค้นัชกัโนต้สามตวัในหน่ึงคนัชกั 
 

 
 
 
 
 

                                           

 
6
 Sequence เป็นการซ ้าท  านองทนัทีในต่างระดบัเสียงหรือต่างกุญแจเสียง ท าให้ลกัษณะการข้ึนลงของท านองมีระยะขั้นคู่

เท่ากนั การซ ้าท  านองอาจเกิดข้ึนในแนวเดียวกนัหรือต่างแนวกนัก็ได ้เป็นเทคนิคส าคญัในการประพนัธ์เพลง.  ณชัชา พนัธ์ุเจริญ, 

พจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์, พิมพค์ร้ังท่ี 3 (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพเ์กศกะรัต, 2552), 225. 
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ตวัอยา่งท่ี 6 การใชเ้ทคนิคซีเควนซ์ 
 

 
 
  ท่อนท่ี 3 คูรานต ์ (Courante) อยูใ่นสังคีตลกัษณ์สองตอนแบบธรรมดาในอตัราจงัหวะสาม
ธรรมดา กุญแจเสียงจี เมเจอร์ มีการเปล่ียนกุญแจเสียง 4 คร้ัง ไดแ้ก่ ห้องท่ี 9-18 เปล่ียนเป็นกุญแจเสียงดี 
เมเจอร์ซ่ึงเป็นกุญแจเสียงสัมพนัธ์กบักุญแจเสียงจี เมเจอร์ ตอน B เร่ิมดว้ยกุญแจเสียงดี เมเจอร์ ห้องท่ี 
23-33 เปล่ียนเป็นกุญแจเสียงอี ไมเนอร์ซ่ึงเป็นกุญแจเสียงร่วมกบักุญแจเสียงจี เมเจอร์ และกลบัสู่กุญแจ
เสียงโทนิกเดิมคือจี เมเจอร์ ลกัษณะเด่นของจงัหวะท่ีพบในท่อนน้ีคือ การไล่โนต้อาร์เปโจลง ดว้ยโนต้
เขบ็ตหน่ึงชั้น 3 ตวั ตามดว้ยบนัไดเสียง 6 ตวั (ตวัอยา่งท่ี 7) ดว้ยโนต้เขบ็ตสองชั้น มีการใชโ้นต้ 3 ตวั
เขบ็ตสองชั้นในลกัษณะการด าเนินท านองตามขั้นการไล่บนัไดเสียงข้ึนเป็นหน่วยท านองเอก (Motif) 
(ตวัอยา่งท่ี 8) 
 
ตวัอยา่งท่ี 7 ลกัษณะจงัหวะเด่นและการไล่โนต้อาร์เปโจลง ตามดว้ยบนัไดเสียง 
 

 
 
ตวัอยา่งท่ี 8 โนต้ 3 ตวัเขบต็สองชั้น ไล่บนัไดเสียงข้ึนเป็นหน่วยท านองเอก 
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  ท่อนท่ี 4 ซาราบานด์ (Sarabande) อยูใ่นสังคีตลกัษณ์สองตอนแบบธรรมดาในอตัราจงัหวะ
สามธรรมดา กุญแจเสียงจี เมเจอร์ มีการเปล่ียนกุญแจเสียง 4 คร้ังเช่นเดียวกบัท่อนคูรานต ์ไดแ้ก่ ห้องท่ี 
6-10 เปล่ียนเป็นกุญแจเสียงดี เมเจอร์ซ่ึงเป็นกุญแจเสียงสัมพนัธ์กบักุญแจเสียงจี เมเจอร์ ห้องท่ี 11-14 
เปล่ียนเป็นกุญแจเสียงอี ไมเนอร์ซ่ึงเป็นกุญแจเสียงร่วมกบักุญแจเสียงจี เมเจอร์ และกลบัสู่กุญแจเสียง
โทนิกเดิมคือจี เมเจอร์ ลกัษณะของท านองเป็นการบรรเลงคอร์ดแนวตั้งควบคู่ไปกบัท านอง มีการใช้
เทคนิคสีควบสองสาย (Double stop)7 (ตวัอยา่งท่ี 9) ท าใหฟั้งแลว้มีเสียงประสานเกิดข้ึน 
 
ตวัอยา่งท่ี 9 การใชค้อร์ดแนวตั้งควบคู่ไปกบัท านองและเทคนิคสีควบสองสาย 
 

 
 
  ท่อนท่ี 5 มินูเอ็ต (Minuet) 1 และ 2 อตัราจงัหวะสามธรรมดา ใชโ้ครงสร้างของมินูเอ็ตทรี
โอ (Minuet-trio) เป็นสังคีตลกัษณ์แบบสามตอนผสม คือ A B A  แยกยอ่ยไดเ้ป็น a a b b /  c c d d / a b  
คือมีสังคีตลกัษณ์สองตอนซ่อนอยูใ่นแต่ละท่อน ท่อนมินูเอต็ 1 เป็น A มินูเอต็ 2 เป็น B และยอ้นตอน A 
อีกหน่ึงคร้ังโดยไม่ตอ้งซ ้ าตอนในท่อน ระหวา่งมินูเอ็ต 1 กบั 2 ต่างกนัคือ มินูเอ็ต 1 อยูใ่นโมดเมเจอร์ 
กุญแจเสียงจี เมเจอร์ และมินูเอต็ 2 อยูใ่นโมดไมเนอร์ กุญแจเสียงจี ไมเนอร์  

                                           

 
7
 Double stop เทคนิคส าหรับเคร่ืองสายท่ีเล่นพร้อมกนัหลายสาย ถา้กดน้ิวพร้อมกนั 2 สายเรียกวา่การกดน้ิวควบสองสาย.   

ณชัชา พนัธ์ุเจริญ, พจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์, พิมพค์ร้ังท่ี 3 (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพเ์กศกะรัต, 2552), 240. 
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 ท่อนท่ี 6 จีก (Gigue) อยูใ่นสังคีตลกัษณ์สองตอนแบบธรรมดาในอตัราจงัหวะสองผสม 6/8 
เป็นท่อนท่ีเร็วท่ีสุดของเพลงชุด มีการเปล่ียนกุญแจเสียง 5 คร้ัง ไดแ้ก่ ห้องท่ี 8-17 เปล่ียนเป็นกุญแจ
เสียงดี ไมเนอร์ และมีการใชโ้นต้สามปรับ (Picardy third)8 (ตวัอยา่งท่ี 10) ในห้องท่ี 12 เพื่อจบตอน A 
หอ้งท่ี 18-23 เปล่ียนเป็นกุญแจเสียงอี ไมเนอร์ ซ่ึงเป็นกุญแจเสียงร่วมกบักุญแจเสียงจี เมเจอร์ ห้องท่ี 24-
27 เปล่ียนเป็นกุญแจเสียงจี ไมเนอร์ ซ่ึงเป็นกุญแจเสียงคู่ขนานกบักุญแจเสียงจี เมเจอร์ และกลบัสู่กุญแจ
เสียงโทนิกเดิมคือจี เมเจอร์ในห้องท่ี 29 รูปแบบจงัหวะท่ีพบบ่อย มกัพบในช่วงกลางของการเปล่ียน
กุญแจเสียงต่าง ๆ ประกอบดว้ยโนต้เขบ็ตสองชั้น 2 ตวัตามดว้ยเขบ็ต 1 ชั้นสองตวั การใชค้นัชกัแบบ
โนต้สามตวัในหน่ึงคนัชกั 
 
ตวัอยา่งท่ี 10 การใชโ้นต้สามปรับในกุญแจเสียงดี ไมเนอร์ 
 

 
 
ตวัอยา่งท่ี 11 กลุ่มจงัหวะท่ีพบในการเปล่ียนกุญแจเสียงต่าง ๆ 
 

 
 
 

                                           

 
8
 Picardy third โนต้ตวัท่ี 3 หรือโน้ตตวักลางของคอร์ดไมเนอร์ท่ีถูกปรับให้สูงข้ึนคร่ึงเสียง ท าให้คอร์ดไมเนอร์นั้นกลายเป็น

คอร์ดเมเจอร์ เกิดข้ึนในคอร์ดสุดทา้ยของเพลงท่ีอยูใ่นกุญแจเสียงไมเนอร์ และคอร์ดท่ีถูกปรับจะเป็นคอร์ดโทนิกเสมอ เพลงจึงจบดว้ย

คอร์ดเมเจอร์ แทนท่ีจะเป็นคอร์ดไมเนอร์.  ณัชชา พนัธ์ุเจริญ, พจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์, พิมพค์ร้ังท่ี 3 (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพเ์กศ

กะรัต, 2552), 286. 

10 



 

 

1.3 วตัถุประสงคใ์นการบรรเลงบทเพลง 
 บทเพลงบทน้ีเป็นบทเพลงระดบัสูงท่ีนกัเรียนเชลโลและนกัเชลโลทุกคนทุกระดบัตอ้งศึกษา 
เป็นเพลงท่ีสามารถใช้ในการวอร์มอพัมือซ้ายและเรียนรู้เทคนิคการใช้น้ิวมือซ้าย รวมถึงต าแหน่งน้ิว
ทั้งหลายไดเ้ป็นอยา่งดี อาจารยกิ์ตติคุณ สดประเสริฐเคยกล่าวไวว้า่ท่านจะตอ้งบรรเลงบทเพลงน้ีหน่ึง
บทในทุก ๆ เชา้ท่ีเร่ิมฝึกซ้อมเชลโล นอกจากน้ียงัเป็นเพลงท่ีตอ้งฝึกการบรรเลงต่อเน่ืองเป็นเวลานาน 
เพราะเน่ืองจากเป็นบทเพลงท่ีบรรเลงคนเดียวโดยในแต่ละท่อนเพลงไม่มีการหยุดพกั รวมถึงเป็นการ
โชวท์กัษะในการตีความบทเพลงในแต่ละท่อน ทั้งเร่ืองของจงัหวะท่ีไม่ตายตวั ความดงัเบาท่ีไม่มี
ก าหนดไวแ้ละคนัชกัท่ีหลากหลาย 
 
 1.4 วธีิการฝึกซอ้มบทเพลง ปัญหาและวธีิการแกปั้ญหา 
 ผูเ้ขียนเร่ิมตน้ฝึกซอ้มบทเพลงน้ีดว้ยบนัไดเสียงจี เมเจอร์ ซ่ึงเป็นกุญแจเสียงหลกัของบทเพลงน้ี 
และโนต้ส่วนใหญ่จะมีการไล่บนัไดเสียงอยูเ่ป็นจ านวนมาก โนต้ในกระบวนท่ี 1-4 เป็นโนต้เขบ็ตสอง
ชั้น จึงฝึกซ้อมบนัไดเสียงดว้ยลกัษณะโน้ตเขบ็ตสองชั้น เพื่อความแม่นย  าของต าแหน่งน้ิวและความ
แม่นย  าในการสร้างระดบัเสียงท่ีถูกตอ้ง (Intonation)9  
 
ตวัอยา่งท่ี 12  
 

 

                                           

 
9
 Intonation ความเท่ียงตรงหรือความแม่นย  าในการสร้างระดบัเสียงท่ีถูกตอ้ง รวมถึงการสร้างคุณภาพเสียงท่ีดีดว้ย เป็นค าท่ีใช้

ในการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีหรือขบัร้อง. ณชัชา พนัธ์ุเจริญ, พจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์, พิมพค์ร้ังท่ี 3 (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพเ์กศกะรัต, 

2552), 180. 
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 ปัญหาท่ีพบบ่อยคือความแม่นย  าในการสร้างระดบัเสียงท่ีถูกตอ้ง โดยเฉพาะในเพรลูด ซ่ึงมีการ
เล่นคอร์ดแตก การขา้มสายและการใชค้นัชกัในลกัษณะโน้ตสามตวัในหน่ึงคนัชกั สามารถท าให้เกิด
การเพี้ยนไดง่้าย จึงตอ้งฝึกซ้อมเป็นคู่เสียง เพื่อตรวจสอบความแม่นย  า อีกทั้งกระบวนน้ีตอ้งอาศยัความ
ทนทานของกลา้มเน้ือมือซ้ายสูง จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งฝึกกลา้มเน้ือให้อยูใ่นลกัษณะท่ีไม่แข็งเกร็ง
ตลอดเวลา และในกระบวนอ่ืนเช่นกนั จะมีการบรรเลงโน้ตท่ีเป็นคอร์ดและการกดน้ิวควบสองสาย 
(Double stops) พร้อมดว้ยการพรมน้ิว (Trill) ท่ีโนต้ตวับนสุด ในการบรรเลงเทคนิคน้ีของเคร่ืองสายจะ
บรรเลงจากสายต ่ากวา่ก่อน จ าเป็นจะตอ้งฝึกซอ้มคู่เสียงเช่นกนั 
 
ตวัอยา่งท่ี 13 
 

 
 
 วธีิการฝึกซอ้มในท่อนเร็ว ท านองหลกัเป็นโนต้เขบ็ตสองชั้นและมีขา้มสายไปมา ผูเ้ขียนจะเร่ิม
ฝึกซ้อมจากอตัราจงัหวะท่ีชา้กว่าจริงก่อนและฝึกซ้อมควบคู่ไปกบัเคร่ืองก าหนดจงัหวะ (Metronome) 
เสมอ 
 
2. 12 Variations on a Theme from Handel’s  “ Judas Maccabaeus ” ประพันธ์โดย Ludwig Van 
Beethoven  
 2.1 ประวติัของผูป้ระพนัธ์และความส าคญัของบทเพลง 

 ลุดวิก ฟาน เบโธเฟน (Ludwig Van Beethoven) เกิดท่ีเมืองบอนน์ ประเทศเยอรมนี เม่ือวนัท่ี 
17 ธนัวาคม ค.ศ. 1770 เร่ิมเรียนเปียโนตอนอายุ 4 ปี กบับิดาของเขาซ่ึงเป็นนกัดนตรีทอ้งถ่ิน ออกแสดง
เปียโนคร้ังแรกเม่ืออายุ 7 ปี เบโธเฟน ตั้งรกรากท่ีกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เม่ืออายุ 22 ปี และมี
โอกาสเล่นเปียโนให้โมสาร์ทฟัง เม่ือโมสาร์ทไดฟั้งฝีมือของเบโธเฟนแลว้ กล่าวกบัเพื่อนวา่เบโธเฟน
จะเป็นผูย้ิ่งใหญ่ในโลกดนตรีต่อไป เบโธเฟนมีโอกาสศึกษาดนตรีกบัโจเซฟ ไฮเดินช่วงระยะหน่ึง เขา
ประสบความส าเร็จในการแสดงคอนเสิร์ตในฐานะนกัเปียโนเอก และผูท่ี้สามารถเล่นไดโ้ดยคิดท านอง
ข้ึนมาไดส้ด ๆ แต่ไม่นานหลงัจากนั้นเบโธเฟนเร่ิมมีอาการไม่ไดย้ินเป็นระยะ จากนั้นจึงหนัเหจากนกั
ดนตรีมาเป็นผูป้ระพนัธ์เพลง ในขณะท่ีอายุใกล ้30 ปี ดว้ยความตั้งใจและความอจัฉริยะ ท าให้เบโธ-
เฟนสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีแนวแตกต่างไปจากดนตรียุคคลาสสิกคือ ใช้รูปแบบของเขา โดยใช้เน้ือหา
จากจิตใจและความรู้สึกในการประพนัธ์เพลง จึงท าให้ผลงานเป็นตวัของตวัเอง เน้ือหาของเพลงเต็มไป
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ดว้ยการแสดงออกของอารมณ์อย่างเด่นชดั มีกลุ่มผูช่ื้นชมในผลงานของเบโธเฟนสนบัสนุนการเงิน 
โดยมีขอ้สัญญาว่าเบโธเฟนตอ้งอยู่ในเวียนนา ท าให้เขาสามารถอยู่ไดอ้ย่างสบาย ๆ และผลิตผลงาน
ตามท่ีเขาตอ้งการโดยไม่ตอ้งรับค าสั่งจากใคร เหตุการณ์ด าเนินไปดว้ยดีไม่นานนกั อาการเก่ียวกบัความ
สูญเสียการไดย้ินมีมากข้ึนเป็นล าดบั แต่เบโธเฟนไม่ยอมแพใ้นโชคชะตาของตนเอง ยงัคงสร้างสรรค์
ผลงานชั้นยอดเยีย่มเป็นจ านวนมาก  อาการไม่ไดย้นิรุนแรงข้ึนเร่ือย ๆ จนในท่ีสุดก่อนเบโธเฟนเสียชีวิต 
8 ปี หูของเบโธเฟนหนวกสนิทคือ ตั้งแต่ประมาณค.ศ. 1819 และไดป้ระพนัธ์ซิมโฟนีหมายเลข 9 ข้ึนมา
ในช่วงน้ี เบโธเฟนเสียชีวิตเม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม ค.ศ. 1827 งานพิธีศพของเขาได้จดัข้ึนอยา่งอลงัการใน
โบสถ์เซนต์ตรินิตี โดยมีผูม้าร่วมงานกว่า 30,000 คน ศพของเขาถูกฝังอยูท่ี่สุสานกลางในกรุงเวียนนา 
ในประวติัศาสตร์ดนตรีแลว้ ผลงานของเบโธเฟนแสดงถึงช่วงรอยต่อระหวา่งยุคคลาสสิก (ค.ศ. 1750 -
 ค.ศ. 1810) กบั ยุคโรแมนติก (ค.ศ. 1810 -ค.ศ. 1900) โดยสามารถจดัแบ่งไดเ้ป็นสามลกัษณะตาม
รูปแบบการประพนัธ์ไดแ้ก่ ระยะแยก ตั้งแต่เบโธเฟนเร่ิมประพนัธ์เพลงจนถึงราว ค.ศ. 1802 มีรูปแบบ
การประพนัธ์ของยุคคลาสสิก ช่วงท่ีสอง ตั้งแต่ ค.ศ. 1802-1816 เป็นช่วงท่ีเบโธเฟนพฒันารูปแบบการ
ประพนัธ์เพลงจนเป็นของตนเองคือ เป็นแนวโรแมนติก  และช่วงสุดทา้ย ตั้งแต่ ค.ศ. 1816 -1827 
รูปแบบการประพนัธ์เปล่ียนไปจากช่วงท่ีสองอยา่งเห็นไดช้ดั ลกัษณะของผลงานแสดงถึงความพยายาม
ท่ีจะสร้างสรรครู์ปแบบใหม่ ๆ โดยการทดลองส่ิงต่าง ๆ ผลงานมีเสน่ห์ชวนฟังอยูใ่นตวั เน่ืองจากความ
พยายามในการสร้างสรรคส่ิ์งท่ีน่าช่ืนชมในเชิงโสตศิลป์อยา่งจริงจงั10

 

 
 2.2 บทวเิคราะห์ 
 บทเพลงน้ีประพันธ์ ข้ึนในปีค.ศ. 1796 เบโธเฟนได้น าท านองหลักจากเพลง Judas 
Maccabaeus ของแฮนเดลมาประพนัธ์ส าหรับเชลโลและเปียโน ใช้สังคีตลกัษณ์ท านองหลกัและการ
แปร โดยมีการแปรทั้งหมด 12 คร้ัง 
 
 ท านองหลกั อยู่ในกุญแจเสียงจี เมเจอร์ จงัหวะค่อนขา้งเร็ว (Allegretto) โดยเป็นอตัรา
จงัหวะตดั (Cut time) สังคีตลกัษณ์สองตอน A B โดยแบ่งเป็นท านอง A และ B ห้องท่ี 1-8 คือท านอง A 
และหอ้งท่ี 9-16 คือท านอง B ท านองหลกัทั้งหมดน้ีบรรเลงโดยเปียโน ส่วนเชลโลจะบรรเลงคลา้ยแนว
เบสของเปียโนทั้งท านองและจงัหวะ 
 

                                           

 10 ณรุทธ์ สุทธจิตต.์ สังคตีนิยม ความซาบซ้ึงในดนตรีตะวนัตก. พิมพค์ร้ังท่ี 9 กรุงเทพ: ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2550, 

255. 
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ตวัอยา่งท่ี 14 ท านองหลกั 
 

 
 
 
 การแปรคร้ังท่ี 1 แนวท านองทั้งหมดจะบรรเลงโดยเปียโนทั้งหมด โดยไม่มีเชลโล อยู่ใน
กุญแจเสียงจี เมเจอร์และเป็นอตัราจงัหวะตดั การบรรเลงแนวเบสของเปียโนนั้น ไม่ไดเ้ป็นคอร์ดแต่
บรรเลงแบบเลียนท านองกนัระหวา่งมือซ้ายกบัมือขวา ท าให้ท านองมีการเคล่ือนไหวมากข้ึน ส่วนมาก
ลกัษณะท านองจะเป็นเขบต็หน่ึงชั้น 
 
ตวัอยา่งท่ี 15 การแปรคร้ังท่ี 1  
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 การแปรคร้ังท่ี 2 แนวท านองหลกัถูกแปรโดยเชลโลในกุญแจเสียงจี เมเจอร์และเป็นอตัรา
จงัหวะตดั มีลกัษณะท่ีเพิ่มข้ึนจากเดิมคือ เปียโนบรรเลงโดยใชโ้นต้สามพยางคเ์ลียนกนัทั้งหมดระหวา่ง
มือซา้ยกบัมือขวา รูปแบบจงัหวะของเชลโลไม่ซบัซอ้น โดยใชล้กัษณะโนต้ตวัด า 
 
ตวัอยา่งท่ี 16 การแปรคร้ังท่ี 2 
 

 
  
 การแปรคร้ังท่ี 3 เป็นอตัราจงัหวะตดั อยูใ่นกุญแจเสียงจี เมเจอร์ เปียโนบรรเลงโดยการไล่
บนัไดเสียงข้ึนลงเป็นเขบ็ตสองชั้น ส่วนเชลโลบรรเลงเป็นโน้ตอาร์เปโจขาลง และเป็นโน้ตสั้ น 
(Staccato) ความเขม้ของเสียงเบา 
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ตวัอยา่งท่ี 17 การแปรคร้ังท่ี 3 
  

 
 
 การแปรคร้ังท่ี 4 เป็นอตัราจงัหวะตดั อยูใ่นกุญแจเสียงจี ไมเนอร์ เชลโลบรรเลงท านองหลกั 
เปียโนบรรเลงประกอบดว้ยโนต้เขบต็สองชั้นโดยใชค้อร์ดแตกและบนัไดเสียง มีการบรรเลงดว้ยโนต้คู่
แปดขนานกนัระหวา่งแนวบนและแนวล่าง 
 
ตวัอยา่งท่ี 18 การแปรท านองท่ี 4 
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 การแปรคร้ังท่ี 5 อตัราจงัหวะตดั อยู่ในกุญแจเสียงจี เมเจอร์ สลบักนัเล่นท านองหลกั
ระหวา่งเชลโลและเปียโนอย่างละ 2 ห้องในลกัษณะถาม-ตอบกนั โดยเร่ิมดว้ยเปียโนบรรเลงดว้ยโน้ต
เขบ็ตสองชั้น 2 ห้องและเชลโลบรรเลงรับด้วยโน้ตเขบ็ตหน่ึงชั้น ในระหว่างท่ีเชลโลบรรเลงรับนั้น 
เปียโนจะบรรเลงคอร์ดประกอบ 
 
ตวัอยา่งท่ี 19 การแปรท านองท่ี 5 
 

 

 
 
 
 การแปรคร้ังท่ี 6 อตัราจงัหวะตดั อยูใ่นกุญแจเสียงจี เมเจอร์ เชลโลและเปียโนบรรเลงลอ้กนั
โดยท านอง A เร่ิมดว้ยเชลโลบรรเลงท านองหลกัก่อนหน่ึงห้องตามดว้ยเปียโนบรรเลงท านองลอ้กนั 
ท านอง B สลบักนัโดยเปียโนบรรเลงท านองหลกัก่อน เชลโลบรรเลงลอ้ และก่อนจบท านอง A กลบัมา
อีกคร้ัง บรรเลงจบพร้อมกนัทั้งเชลโลและเปียโน ส่วนใหญ่ด าเนินท านองดว้ยโนต้เขบ็ตหน่ึงชั้นทั้งเชล-
โลและเปียโน 
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ตวัอยา่งท่ี  20 การแปรท านองท่ี 6  
 

 
 
 การแปรคร้ังท่ี 7 อตัราจงัหวะตดั ท านอง A อยู่ในกุญแจเสียงจี เมเจอร์ และท านอง B 
เปล่ียนเป็นกุญแจเสียงอี ไมเนอร์ ท านองหลกับรรเลงโดยเชลโลดว้ยโน้ตสามพยางค์ อาร์เปโจและ
บนัไดเสียงข้ึนลง เปียโนบรรเลงประกอบทุกจงัหวะตกดว้ยโนต้อาร์เปโจ ช่วงกลางของท านอง B  เชล-
โลหยดุและเปียโนบรรเลงโนต้สามพยางคแ์ทน 
 
ตวัอยา่งท่ี 21 การแปรท านองท่ี 7 
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 การแปรคร้ังท่ี 8 อตัราจงัหวะตดั อยู่ในกุญแจเสียงจี ไมเนอร์ ท านอง A เชลโลบรรเลง
ท านองหลกั ส่วนเปียโนตั้งแต่ห้องท่ี 1-6 เปียโนบรรเลงคอร์ดและบนัไดเสียงข้ึนสลบักนัมือซ้ายและ
ขวา หอ้งท่ี 7-8 บรรเลงบนัไดเสียงขาลง ดว้ยโนต้เขบต็สองชั้น ท านอง B เปียโนบรรเลงท านองหลกั 
 
ตวัอยา่งท่ี 22 การแปรท านองท่ี 8  
 

 
 
 การแปรคร้ังท่ี 9 อตัราจงัหวะตดั อยูใ่นกุญแจเสียงจี เมเจอร์ ท านองหลกับรรเลงลอ้กนั
ระหว่างเชลโลและเปียโน โดยเปียโนบรรเลงเร่ิมท่ีจงัหวะท่ีหน่ึง เชลโลเร่ิมท่ีจงัหวะท่ีสาม โดยความ
เขม้ของเสียงเหมือนกนัทั้งเชลโลและเปียโน มีสามระดบัคือเบา เบามาก และเนน้ 
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ตวัอยา่งท่ี 23 การแปรท านองท่ี 9 
 

 
 
 การแปรคร้ังท่ี 10 อตัราจงัหวะตดั อยูใ่นกุญแจเสียงจี เมเจอร์ น าท านองหลกักลบัมาเสนอ
ก่อนจบเพื่อใหผู้ฟั้งระลึกถึงของเดิมได ้ท านอง A บรรเลงลอ้กนัระหวา่งเชลโลและแนวเบสของเปียโน 
บรรเลงเหมือนกนัทั้งระดบัเสียงและจงัหวะ แนวบนของเปียโนบรรเลงประกอบดว้ยคอร์ดแตกโน้ต
เขบ็ตสองชั้น ท านอง A กลบัมาอีกคร้ัง เปียโนบรรเลงท านองหลกัดว้ยคู่แปด ความเขม้ของเสียงท่ีดงั
มาก ซ่ึงยงัไม่เคยปรากฏในการแปรคร้ังท่ีผา่นมา 
 
ตวัอยา่ง การแปรท านองท่ี 10 
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 การแปรคร้ังท่ี 11 มีการเปล่ียนจากเดิมอย่างส้ินเชิง คือเปล่ียนอตัราจงัหวะและความเร็ว 
ก าหนดให้บรรเลงดว้ยอตัราจงัหวะชา้พอประมาณ (Adagio) และจากจงัหวะตดัท่ีมีค่า 2/2 เป็นจงัหวะ 
4/4 ซ่ึงเป็นการแปรท่ีมีจงัหวะช้าท่ีสุดของเพลง ถูกน าเสนอดว้ยความเขม้ของเสียงท่ีเบาและเบามาก 
เปียโนบรรเลงดว้ยการไล่โนต้อาร์เปโจข้ึน ใชโ้นต้เขบ็ตสามชั้นและเขบ็ตสองชั้น ท านองหลกัมีการใช้
โน้ตประดบั (Ornament)11 อย่างมากในท่อนน้ี เร่ิมบรรเลงดว้ยเปียโนและเชลโลบรรเลงสรุปของทุก
ท านองหลกัทั้ง A และ B 
 
ตวัอยา่ง การแปรท านองท่ี 11 
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 Ornament โนต้ท่ีเพ่ิมเขา้มาเพ่ือตกแต่งท านองให้ไพเราะข้ึนหรือน่าสนใจข้ึน เช่น Trill, Turn. ณชัชา พนัธ์ุเจริญ, 

พจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์, พิมพค์ร้ังท่ี 3 (กรุงเทพ: ส านกัพิมพเ์กศกะรัต, 2552), 264. 
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 การแปรคร้ังท่ี 12 เคร่ืองหมายประจ าจงัหวะเปล่ียนเป็น 3/8 ในกุญแจเสียงจี เมเจอร์ การ
แปรคร้ังท่ีมีการเล่นท านองหลกัเพื่อย  ้าความคิด 4 คร้ัง ท านอง A แรกบรรเลงโดยเปียโนในห้องท่ี 1-8 
และห้องท่ี 9-16 เชลโลบรรเลงท านองหลกั A เหมือนกบัท่ีเปียโนบรรเลง ท านอง B เปียโนเป็นผู ้
บรรเลงท านองหลกั ท านอง A คร้ังท่ีสามเปียโนบรรเลง โดยเชลโลท าหนา้ท่ีเป็นผูบ้รรเลงประกอบโดย
บรรเลงดว้ยโนต้เขบต็สองชั้น และ ท านอง A คร้ังสุดทา้ยเปียโนและเชลโลบรรเลงพร้อมกนั 
 
ตวัอยา่งท่ี 24 การแปรท านองท่ี 12 
 

 
 
 2.3 วตัถุประสงคใ์นการบรรเลงบทเพลง 
 ผูเ้ขียนไดเ้ลือกบทประพนัธ์น้ีข้ึนเพื่อเป็นตวัอย่างของบทเพลงในยุคคลาสสิกซ่ึงน าบทประพนัธ์
เดิมจากยุค มาประพนัธ์ข้ึนใหม่โดยใช้ฉันทลักษณ์ท่ีมีรูปแบบของยุคคลาสสิก บทประพนัธ์น้ีเป็น
มาตรฐานของนกัศึกษาเชลโลท่ีน ามาแสดงเด่ียว เน่ืองจากความไพเราะคุน้หูของท่วงท านองท่ียงัคงใช้
ในพิธีมิสซาในโบสถข์องศาสนาคริสต ์นิกายโรมนัคาทอลิกในปัจจุบนั ผูป้ระพนัธ์ไดป้ระพนัธ์ให้เชล -
โลและเปียโนมีบทบาทสลบักนัเป็นทั้งผูบ้รรเลงประกอบและท านองหลกั 
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 2.4 วธีิการฝึกซอ้มบทเพลง ปัญหาและวธีิการแกปั้ญหา 
 บทเพลงน้ีคลา้ยกบัเป็นบทเอทูด (Etude)12 ส าหรับเชลโล ความยากส่วนมากในหลายการ
แปรจะอยู่ท่ีแนวท านองของเปียโน ส่วนความยากของเชลโลในการบรรเลงบทเพลงน้ีท่ีอยู่ในยุค
คลาสสิกนั้น มีความยากในเร่ืองความแม่นย  าในการสร้างระดบัเสียงท่ีถูกตอ้ง และการบรรเลงจงัหวะท่ี
ถูกตอ้งแม่นย  า การเร่ิมตน้การฝึกซ้อมจะเร่ิมดว้ยการไล่บนัไดเสียงและอาร์เปโจทุกคร้ัง ตามตวัอยา่งท่ี 
12 ปัญหาท่ีพบบ่อยคร้ังอยู่ในการแปรคร้ังท่ี 7 แนวท านองของเชลโลนั้นเป็นการบรรเลงโน้ตสาม
พยางค์ ด้วยอาร์เปโจและบนัไดเสียงข้ึนลงตลอด จงัหวะค่อนขา้งเร็ว ฉะนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้ง
ฝึกซ้อมกบัเคร่ืองก าหนดจงัหวะเพื่อความแม่นย  าของทั้งจงัหวะและมือซ้ายท่ีเปล่ียนโน้ตและต าแหน่ง
น้ิวตลอดเวลา อีกทั้งเพื่อให้มือซ้ายและมือขวาสัมพนัธ์กนัทุกตวัโนต้ท่ีเคล่ือนท่ี การขา้มสายไปมา การ
เปล่ียนต าแหน่งมือตลอดเวลาและเคล่ือนท่ีไปต าแหน่งน้ิวท่ีสูงมากอีกดว้ย อีกการแปรหน่ึงท่ีมีความยาก
และส าคญัท่ีสุดของเพลงคือการแปรคร้ังท่ี 11 อตัราจงัหวะชา้พอประมาณ ท่ีผูบ้รรเลงส่วนใหญ่จะใช้
วิธีการนับจงัหวะย่อยจากอตัราจงัหวะ 4/4 เป็นนับโน้ตเขบ็ตหน่ึงชั้นเท่ากบัหน่ึงร้อย แต่ผูเ้ขียนใช้
วิธีการนับเป็นอตัราจงัหวะ 4/4 เพื่อให้ความรู้สึกถึงชีพจรท่ีใหญ่กว่า เคล่ือนท่ีและไหลล่ืนมากกว่า 
ดงันั้นในจงัหวะท่ีช้ามากในการแปรคร้ังท่ี 11 น้ีการควบคุมการใช้คนัชักจะต้องแบ่งสัดส่วนในมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด เพื่อคุณภาพของเสียงในแต่ละประโยคเพลงท่ีมีการเช่ือมเสียงโนต้หลายจงัหวะ 
  
3. Fantasiestücke, Op. 73 for Cello and Piano ประพนัธ์โดย Robert Schumann  
 3.1 ประวติัของผูป้ระพนัธ์และความส าคญัของบทเพลง 
 โรเบิร์ต ชูมนัน์มีชีวติอยูใ่นปีค.ศ. 1810 – 1856 เป็นนกัแต่งเพลงและเปียโนชาวเยอรมนัท่ีไดรั้บ
การยกย่องว่าแต่งเพลงแบบโรแมนติกไดดี้ท่ีสุดคนหน่ึง ผลงานส่วนใหญ่มีเน้ือผิวท่ีค่อนขา้งหนา ใช้
โน้ตโครมาติก จงัหวะขดัและลกัษณะจงัหวะท่ีซับซ้อน มีท านองหลกัและท านองรองสอดประสานท่ี
ไพเราะ ส่วนแนวบรรเลงประกอบจะมีลกัษณะหลากหลาย เช่นคอร์ดเต็ม (Full Chord) คอร์ดแตกหรือ
อาร์เปโจ และท่ีส าคญัเพลงเปียโนของชูมนัน์ตอ้งใช้เพเดิลในการบรรเลงเสมอ เพื่อเช่ือมท านองและ
เสียงประสานใหต่้อเน่ือง ผลงานท่ีท าใหเ้ขาเป็นท่ีรู้จกัคือเพลงร้องและเพลงส าหรับเปียโนซ่ึงมีจุดเด่นท่ี
ท านองอนัแสนไพเราะกินใจ 
 ดา้นชีวิตส่วนตวัของชูมนัน์  เขาแต่งงานกบัคลารา วีค (Clara Wieck) ลูกสาวของฟรีดริค วีค 
(Friedrich Wieck)  ชูมนัน์รู้จกักบัคลาราในปี ค.ศ. 1830  เม่ือเขามาสมคัรเรียนดนตรีกบัฟรีดริค วีค  
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 Etude บทฝึกหดั เป็นเพลงสั้น ๆ ท่ีแต่งข้ึนเพ่ือฝึกหดัเทคนิคและกลเมด็เด็ดพรายในการบรรเลงเคร่ืองดนตรีต่าง ๆ.  สดบัพิณ 

รัตนเรือง, Music of the masters, พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2543),115. 
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หลังจากนั้นในปี ค.ศ. 1840 คลาราและชูมันน์ก็แต่งงานกันทั้งท่ีวีคผูเ้ป็นพ่อไม่เห็นด้วย หลังจาก
แต่งงานแลว้คลาราก็ยงัสอนเปียโน แต่งเพลง และออกแสดงคอนเสิร์ตอยา่งสม ่าเสมอ คลาราเองก็เป็น
แรงบนัดาลใจส าคญัของสามีในการสร้างสรรคผ์ลงานส าคญัหลายช้ินอีกดว้ย เม่ือชูมนัน์เสียชีวิตในปี 
ค.ศ. 1856 หลงัจากมีอาการเป็นโรคประสาทอยู่หลายปี คลาราไดร้วบรวมผลงานเพลงของสามี เรียบ
เรียงโนต้เพลงให้ถูกตอ้งเรียบร้อย และทยอยตีพิมพร์ะหวา่งปี ค.ศ. 1879 – 1887  โดยส านกัพิมพไ์บรท์
คอฟท์อุนด์แฮร์เทล (Breitkopf & Hartel) ปัจจุบนัโน้ตเพลงดงักล่าวถูกพิมพจ์  าหน่ายโดยส านกัพิมพ์
โดเวอร์ (Dover) และเน่ืองจากบิดาของชูมนัน์เองก็เป็นนักเขียนและผูพ้ิมพ์หนังสือขาย ชูมนัน์จึงมี
โอกาสคลุกคลีในวงการหนงัสือตั้งแต่เด็กและมีโอกาสท าหน้าท่ีเป็นบรรณาธิการวารสารดนตรีฉบบั
หน่ึงเป็นเวลานานถึง 10 ปี คือ Neue Zeitschrift für Musik (English: New Journal of Music) แห่งเมือง
ไลพซิ์ก ไดน้ าผลงานของโชแปง, บราหมส์ และศิลปินคนอ่ืนมาตีพิมพเ์ผยแพร่และเขียนบทความและ
บทวจิารณ์ดนตรีจ านานมาก ซ่ึงงานเขียนดงักล่าวไดรั้บการยกยอ่งวา่มีเน้ือหาสาระดีมาก โดยเฉพาะงาน
เขียนท่ีเก่ียวกบัโชแปงและบราหมส์  ชูมนัน์จะใช้นามแฝงต่างกนัในการเขียนบทความ อาทิ  โฟลเรส
ทนั (Florestan)  ออยเซบิอุส (Eusebius) ซ่ึงชูมนัน์ไดน้ านามแฝงดงักล่าวมาตั้งเป็นช่ือท่อนในเพลง
ส าหรับเปียโนหลายบทอีกดว้ย ซ่ึงอยู่ในบทเพลง Carnival Op.9 เป็นการน าเสนอตวัเองผ่านช่ือย่อ
บรรดานกัแต่งเพลงหลายคนมกัมีการน าช่ือของตวัเองมาแต่งเป็นเพลง เช่นชูมนัน์นั้น ใชร้หสัแทนช่ือ
คือ S-C-H-A (E♭, C, B, A) A, E♭, C, B♮  (= A, S, C, H) and A♭, C, B♮  (= As, C, H) เพื่อ
น าเสนอตวัเองในเพลง ในทุกๆท่อนเพลงของบทเพลง Carnival จะใชโ้มทีฟอนัใดอนัหน่ึงในน้ีแต่ง 
 ชูมนัน์แต่งเพลงไวห้ลายประเภท ทั้งซิมโฟนี คอนแชร์โต แชมเบอร์ และเพลงร้องจ านวนมาก 
เพลงส าหรับเปียโนส่วนมากเป็นเพลงคาแรกเตอร์, เอทูด, Theme & Variations และโซนาตา ส่วน
ผลงานการประพนัธ์บทเพลงเชลโลของชูมนัน์ ไดแ้ก่ Cello Concerto in A, Op. 129 บทเพลง 5 Stücke 
im Volkston for Piano and Cello, Op. 102 และผลงานจากเคร่ืองอ่ืนท่ีเชลโลน ามาบรรเลงเด่ียว ไดแ้ก่ 
Fantasiestücke for Clarinet and Piano, Op. 73 และ Adagio and Allegro for Horn and Piano, Op. 70 
รวมถึงผลงานแชมเบอร์มิวสิคอีกหลายบท 
 บทเพลงแฟนตาซี (Fantasy) เรียกวา่เป็นบทเพลงคาแรคเตอร์ (Character-piece) เป็นบทเพลง
บรรเลงท่ีนิยมแต่งและฟังกนัอย่างมากในยุคโรแมนติก ส่วนใหญ่จะประพนัธ์ส าหรับบรรเลงเด่ียว
เปียโน เป็นเพราะเปียโนไดรั้บการพฒันาอย่างสูงในช่วงนั้น และยงัมีบทเพลงลกัษณะพิเศษส าหรับ
เคร่ืองอ่ืน ๆ อีกตามมา บทเพลงลกัษณะพิเศษมีมากมายหลายประเภท ท่ีเป็นท่ีนิยมกนัมากในยุคโรแมน 
ติก อาทิ 
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1. บากาแตล (Bagatelle) เป็นเพลงสั้น ๆ ส าหรับบรรเลงเด่ียวเปียโน เพลงบากาแตล ชุดท่ีมี
ช่ือเสียงและเป็นท่ีนิยมมากในปัจจุบนัมาก คือ บทเพลง Für elise ซ่ึงเป็นบทประพนัธ์ของ
เบโธเฟน 

2. แฟนตาซี (Fantasy) เป็นบทประพนัธ์ท่ีมีลีลาฟุ้งฝัน แสดงออกถึงจินตนาการท่ีมีความเป็น
อิสระ ไม่ยดึติดกบักรอบของดนตรีแบบเดิม ๆ เพลงแฟนตาซีในหลาย ๆ บทให้ความรู้สึก
เหมือนกบัวา่ผูแ้สดงดน้สดเพลงเองตามความคิด จินตนาการของตนเองเด๋ียวนั้น และเพลง
แฟนตาซีหลายบทท่ีมีท านองไพเราะเป็นท่ีรู้จักกันอยู่แล้ว ก็มีการน ามาขยายตาม
จินตนาการต่อเน่ืองไป13 

Fantasiestücke ของ Robert Schumann มีดว้ยกนั 4 บท ไดแ้ก่  

1. Fantasiestücke, Op. 12 (ประพนัธ์ข้ึนในปี ค.ศ. 1837) ส าหรับเด่ียวเปียโน  

2. Three Fantasiestücke Op. 111 (ประพนัธ์ข้ึนในปี ค.ศ. 1851) ส าหรับเด่ียวเปียโน  

3. Fantasiestücke Op. 73 ส าหรับคลาริเน็ท หรือเชลโลกบัเปียโน (ประพนัธ์ข้ึนในปี ค.ศ. 1849)  

4. Fantasiestücke Op. 88 ส าหรับเปียโนทรีโอ (ไวโอลิน เชลโล และเปียโน) (ประพนัธ์ข้ึนในปี ค.ศ.
1842) 

 
 3.2 บทวเิคราะห์ 
 บทประพนัธ์น้ีแบ่งเป็น 3 กระบวน ไดแ้ก่ กระบวนท่ี 1 Zart und mit Ausdruck แปลวา่ นุ่มนวล
และดว้ยความรู้สึก กระบวนท่ี 2 Lebhaft, Leicht แปลวา่ มีชีวติชีวา สบายๆ กระบวนท่ี 3 Rasch und mit 
Feuer แปลวา่ เร็ว มีชีวิตชีวาและดว้ยความเร่าร้อน แต่ละกระบวนเม่ือจบกระบวนจะบรรเลงต่อทนัที
โดยไม่มีการหยดุพกั (Attacca) 
 กระบวนท่ี 1 อตัราความเร็วก าหนดให้ตวัด าเท่ากบัแปดสิบ ช้าท่ีสุดในสามกระบวน อตัรา
จงัหวะส่ีธรรมดา อยูใ่นสังคีตลกัษณ์สามตอน (Ternary Form) ABA (coda) อยูใ่นกุญแจเสียงเอ ไมเนอร์
และมีการเปล่ียนกุญแจเสียงเป็นโมดเมเจอร์ในตอนจบกระบวน ลกัษณะส าคญัระหว่างเชลโลและ
เปียโนคือ มือขวาของเปียโนบรรเลงโน้ตสามพยางค์ตลอดทั้งกระบวนขดักบัเชลโลซ่ึงบรรเลงโน้ต
เขบต็หน่ึงชั้น 

                                           

 13 สดบัพิณ รัตนเรือง, Music of the masters, พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2543),114. 
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 ตอน A (ห้องท่ี 1- 20) อยู่ในกุญแจเสียงเอ ไมเนอร์ ท านองหลกัส่วนใหญ่ของเชลโลจะเป็น
โนต้ตวัด าและเขบ็ตหน่ึงชั้น ในห้องท่ี 10-12 มีการยอ่ส่วนลกัษณะจงัหวะ (Diminution)14 (ตวัอย่างท่ี 
25) ในแนวเปียโน โนต้สุงสุดของเชลโล (Climax note) คือโนต้ตวัซี ในหอ้งท่ี 17 
 
ตวัอยา่งท่ี 25 
 

 
 
 ตอน B (ห้องท่ี 21-36) เปล่ียนกุญแจเสียงเป็นซี เมเจอร์ในช่วงห้าห้องแรก และเปล่ียนกลบัมา
เป็นกุญแจเสียงเอ ไมเนอร์ มีการเคล่ือนท านองแบบสวนทางกนั (Contrary motion) ระหวา่งเชลโลและ
เปียโน ในหอ้งท่ี 27-35 และเปียโนมีการใชโ้นต้เสียงคา้งท่ีตวัเอฟ (ตวัอยา่งท่ี 26) ในหอ้งท่ี 29-33 
 
 
 
 
 

                                           

 
14

 Diminution เทคนิคการยอ่ส่วนลกัษณะจงัหวะให้มีความยาวเหลือเพียงคร่ึงเดียวหรือหน่ึงในส่ี โดยรักษาระดบัเสียงของ

ท านองเดิมไว.้ ณชัชา พนัธ์ุเจริญ, พจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์, พิมพค์ร้ังท่ี 3 (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพเ์กศกะรัต, 2552), 99. 
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ตวัอยา่งท่ี 26 
 

 
 
 ตอน A (ห้องท่ี 37-58) กุญแจเสียงเอ ไมเนอร์ เป็นการซ ้ าตอน A ทุกประการยกเวน้ห้องท่ี 55-
56 แนวเปียโนบรรเลงท านองเชลโลเป็นคร้ังแรก 
 ช่วงหางเพลง (ห้องท่ี 59-69) เปียโนบรรเลงท านองหลกัของเชลโลเพื่อเป็นการสรุปจบ เชลโล
มีคาเดนซาเล็ก ๆ ในห้องท่ี 61-63 มีการเปล่ียนกุญแจเสียงเป็นเอ เมเจอร์ ซ่ึงเป็นกุญแจเสียงคู่ขนาน 
(Parallel key) กบักุญแจเสียงเอ ไมเนอร์ ตั้งแต่ห้องท่ี 65 จนจบกระบวน ท านองจะค่อยๆเบาลงและนกั
ประพนัธ์ไดเ้ขียนใหเ้ร่ิมบรรเลงกระบวนต่อไปทนัที 
 กระบวนท่ี 2 อตัราความเร็วก าหนดให้ตวัด าเท่ากบัหน่ึงร้อยสามสิบแปด ซ่ึงเร็วกวา่กระบวนท่ี 
1 อตัราจงัหวะส่ีธรรมดา สังคีตลกัษณ์สามตอน (Ternary Form) หรือ ABA (coda) อยูใ่นกุญแจเสียงเอ 
เมเจอร์ ลกัษณะจงัหวะของเปียโนในท่อนน้ียงัเหมือนเดิมคือมือขวายงัคงบรรเลงเป็นโนต้สามพยางค ์
ส่วนเชลโลนั้นโมทีฟหลกัคือตวัด า เขบต็หน่ึงชั้นสองตวั และตวัด า 
 ตอน A (ห้องท่ี 1-26) อยูใ่นกุญแจเสียงเอ เมเจอร์ แต่ไม่ปรากฏคอร์ดเอ เมเจอร์ในห้องแรก 
เร่ิมตน้ดว้ยคอร์ดอี เมเจอร์แลว้จึงมีคอร์ดเอ เมเจอร์ในห้องท่ีสองท่ีจงัหวะสาม แนวของเปียโนในห้อง
แรกจนถึงห้องท่ี 3 แนวมือซ้ายและท านองเคล่ือนท านองสวนทางกนั (ตวัอยา่งท่ี 27) และมีการเลียน
จงัหวะกนักบัแนวเชลโล มีการซ ้ าท านองแรกอีกคร้ังในห้องท่ี 6-10 ท านองท่ีสองเร่ิมห้องท่ี 11 มีการ
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เปล่ียนกุญแจเสียงเป็นบี ไมเนอร์สองห้องคือห้องท่ี 11-12 และเปล่ียนกลบัมากุญแจเสียงเอ เมเจอร์
เหมือนเดิม มีการซ ้ าท านองท่ีสองอีกคร้ังในหอ้งท่ี 19-26 
 
ตวัอยา่งท่ี  27 
 

 
 
 ตอน B (หอ้งท่ี 27-50) เปล่ียนกุญแจเสียงเป็นเอฟ เมเจอร์ ซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์คู่สามกบักุญแจ
เสียงเอ เมเจอร์ เชลโลบรรเลงโน้ตสามพยางค์คร้ังแรกของเพลง ท านองเป็นบนัไดเสียงโครมาติก 
(ตวัอยา่งท่ี 28) และเปียโนบรรเลงเลียนเชลโลในห้องท่ี 27-28 หลงัจบห้องท่ี 34 มีการยอ้นกลบัไปห้อง
ท่ี 27 อีกคร้ัง 
 
ตวัอยา่งท่ี 28 
 
 

 
   
 ตอน A (หอ้งท่ี 51-63) กลบัมาในกุญแจเสียงเอ เมเจอร์ เหมือนตอน A ทุกประการ  
 ช่วงหางเพลง (ห้องท่ี 64-73) ค่อย ๆ เงียบสงบลง (Nach und nach ruhiger) เชลโลน าโมทีฟมา
สรุปจบ มีการขยายโทนิกโดยแนวเบสของเปียโนบรรเลงโนต้เสียงคา้งตวัเอไปจนจบ (ตวัอยา่งท่ี 29) 
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ตวัอยา่งท่ี 29 
 

 
 
 กระบวนท่ี 3 อตัราความเร็วก าหนดให้ตวัด าเท่ากบัหน่ึงร้อยหกสิบ ซ่ึงมีความเร็วมากท่ีสุดของ
เพลง อตัราจงัหวะส่ีธรรมดา สังคีตลกัษณ์สามตอน (Ternary Form) ABA (coda) อยู่ในกุญแจเสียง      
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เอ เมเจอร์ ลกัษณะจงัหวะของเปียโนในท่อนน้ียงัเหมือนเดิมคือแนวบนยงัคงบรรเลงเป็นโน้ตสาม
พยางคเ์หมือนกบัทุกท่อน 
 ตอน A (ห้องท่ี 1-24) อยูใ่นบนัไดเสียงเอ เมเจอร์ มีการยอ้นในห้องท่ี 10-24 เป็นคร้ังแรกของ
เพลงท่ีเชลโลบรรเลงโน้ตเขบ็ตสองชั้น มีการบรรเลงเลียนกนัระหว่างเชลโลและเปียโนในห้องท่ี 3-4 
และ 7-8 (ตวัอยา่งท่ี 30) บรรเลงท านองไล่บนัไดเสียงเป็นยนิูซัน (Unison) ระหวา่งเชลโลและมือซ้าย
ของเปียโน ส่วนแนวของมือขวาบรรเลงสูงกวา่หน่ึงช่วงคู่แปด (Octave) หอ้งท่ี 5, 9, 17 และ24  
 
ตวัอยา่งท่ี 30 
 

 
 
 ตอน B (ห้องท่ี 25-51) เปล่ียนกุญแจเสียงเป็นเอ ไมเนอร์ ซ่ึงเป็นกุญแจเสียงคู่ขนานกบักุญแจ
เสียงเอ เมเจอร์ มีการยอ้นกลบัสองจุดไดแ้ก่ ห้องท่ี 25-32 และ 34-47 รูปแบบจงัหวะของเชลโลและ
แนวเบสของเปียโนเหมือนกนัในห้องท่ี 25-28 ในขณะท่ีแนวบนของเปียโนยงัคงบรรเลงเป็นโน้ตสาม
พยางค ์(ตวัอยา่งท่ี 31) 
 
ตวัอยา่งท่ี 31 
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  ตอน A (หอ้งท่ี 51-63) กลบัมาในกุญแจเสียงเอ เมเจอร์ เหมือนตอน A ทุกประการ  
 ช่วงหางเพลง (ห้องท่ี 71-101) เป็นช่วงหางเพลงท่ียาวกว่าปกติมีทั้งหมด 30 ห้อง มีการเร่ง
ความเร็ว (Schneller) ไวท้ั้งหมดสองท่ีคือห้องท่ี 79 และห้องท่ี 94  แนวของเปียโนในช่วงหางเพลงน้ี
เปล่ียนโนต้จากโนต้สามพยางคม์าเป็นโนต้เขบ็ตสองชั้น บรรเลงเป็นโนต้อาร์เปโจ (ตวัอยา่งท่ี 32) การ
เร่งความเร็วคร้ังแรกหอ้งท่ี 79 นั้นท านองและจงัหวะเหมือนตอนตน้เพลง แนวเปียโนทั้งมือซ้ายและมือ
ขวานั้นบรรเลงเป็นช่วงคู่แปดกัน แนวมือซ้ายของเปียโนเคล่ือนลงเป็นโครมาติกในห้องท่ี 88-89 
(ตวัอยา่งท่ี 33) การเร่งความเร็วคร้ังท่ีสองห้องท่ี 94-95 แนวเชลโลท านองเคล่ือนลงเป็นโครมาติก ส่วน
แนวมือซา้ยของเปียโนมีการใชโ้นต้เสียงคา้งตวัเอเพื่อขยายโทนิก (ตวัอยา่งท่ี 34) และจบดว้ยเคเดนซ์ก่ึง
ปิด (Plagal cadence) 
 
ตวัอยา่งท่ี 32 
 

 
 
ตวัอยา่งท่ี 33 
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ตวัอยา่งท่ี 34 
 

 
 
3.3 วตัถุประสงคใ์นการบรรเลงบทเพลง 
  บทเพลงน้ีเป็นบทเพลงหน่ึงท่ีนักเชลโลนิยมน ามาแสดงและใช้ในการสอบทั้งในการสอบ
ระดบับณัฑิตศึกษาและมหาบณัฑิตศึกษา เป็นบทเพลงท่ีส าคญัคือการฝึกความทนทานในการบรรเลง
ของนกัเชลโล เน่ืองจากตลอดทั้งเพลงผูบ้รรเลงแทบไม่มีการหยุดพกั โดยทั้งสามท่อนนั้นมีเขียนก ากบั
ไวใ้ห้บรรเลงต่อไปในทนัที และยงัเป็นการแสดงความสามารถทางดา้นทกัษะการตีความบทเพลงใน
กระบวนท่ี 1 ซ่ึงมีอตัราจงัหวะชา้และเป็นกุญแจเสียงไมเนอร์ รวมถึงการใชค้นัชกัในประโยคเพลงท่ีเร่ิม
จากกลางห้องและมีการเปล่ียนคนัชกักลางห้องเพลง การเปล่ียนความเขม้ของเสียงตลอดเวลา และยงั
แสดงความสามารถทกัษะทางดา้นเทคนิคในกระบวนท่ีเร็ว อีกทั้งการบรรเลงร่วมกบัเปียโนท่ีมีลกัษณะ
จงัหวะขดักนัตลอดทั้งบทเพลงอีกดว้ย 
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3.4 วธีิการฝึกซอ้มบทเพลง ปัญหาและวธีิการแกปั้ญหา 
 เทคนิคการประพนัธ์ในบทประพนัธ์น้ีคือ การซบัซ้อนของจงัหวะท่ีเชลโลและเปียโนบรรเลง
จงัหวะท่ีต่างกนั โดยเชลโลบรรเลงโนต้เขบ็ตหน่ึงชั้น ส่วนเปียโนบรรเลงเป็นโนต้สามพยางค ์ซ่ึงตอ้ง
อาศยัการฟังและการนบัจงัหวะดว้ยกนัอยา่งดี  ปัญหาท่ีเชลโลประสบในกระบวนท่ี 1 คือประโยคเพลง
ท่ีเร่ิมกลางห้องและทา้ยห้อง มีการใช้เคร่ืองหมายเช่ือมเสียงยาวถึงสองห้องและมีการใชค้วามเขม้ของ
เสียงดงัข้ึนและเบาลงในทุกประโยคเพลง ท าให้มีปัญหาในการแบ่งคนัชกัให้มีสัดส่วนท่ีเพียงพอในแต่
ละประโยคเพลง การฝึกซ้อมจะตอ้งฝึกซ้อมจากการสีสายเปล่าและนบัจงัหวะ แบ่งคนัชกัตามจงัหวะ
ของเพลงโดยฝึกซอ้มกบัเคร่ืองก าหนดจงัหวะ 
 
ตวัอยา่งท่ี 35 
 

 
  
 ในกระบวนท่ี 2 ปัญหาหลกัคือการบรรเลงโนต้เป็นบนัไดเสียงโครมาติกดว้ยโนต้สามพยางค์
ดว้ยจงัหวะท่ีเร็วข้ึนกว่ากระบวนท่ี 1 จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งฝึกซ้อมบนัไดเสียงโครมาติกดว้ยหน่ึง
ช่วงเสียงต่อหน่ึงคนัชกั และในช่วงหางเพลงค่อย ๆ สงบลงเพื่อต่อเน่ืองไปในกระบวนท่ี 3 โดยไม่มีการ
หยุดดว้ยจงัหวะท่ีเร็วข้ึนทนัทีในกระบวนท่ี 3 และมีโนต้เขบ็ตสองชั้นตั้งแต่เร่ิมกระบวน ส่ิงส าคญัคือ
เร่ืองจงัหวะ ซ่ึงในตอนทา้ยกระบวนน้ีจะมีการเร่งจงัหวะข้ึนถึงสองคร้ัง ฉะนั้นผูบ้รรเลงตอ้งเตรียมตวั
และค านวณจงัหวะในตอนทา้ยเป็นหลกัก่อนว่าอตัราจงัหวะเท่าไหร่จึงจะสามารถบรรเลงไดท้นัและ
ชดัเจน แลว้น าจงัหวะนั้นมาเลือกใชบ้รรเลงในตอนเร่ิมกระบวนท่ี 3 ผูบ้รรเลงจะตอ้งฝึกซ้อมบนัไดเสียง
ท่ีเป็นโน้ตเขบ็ตสองชั้นอย่างแม่นย  า เพื่อให้ไดเ้สียงท่ีคมชดัในการบรรเลงกระบวนน้ี โดยฝึกซ้อมกบั
เคร่ืองก าหนดจงัหวะจากอตัราจงัหวะชา้ก่อนเพื่อความคมชดั แลว้จึงเพิ่มความเร็วข้ึนเร่ือย ๆ จนกระทัง่
ไดอ้ตัราความเร็วจริงท่ียงัสามารถควบคุมคุณภาพเสียงให้ยงัคมชดัอยู ่ในตอนกลางของกระบวนมีการ
เปล่ียนเป็นโมดไมเนอร์ทนัทีและอตัราจงัหวะชา้ลงเล็กนอ้ยจะตอ้งปรับเปล่ียนอารมณ์และดึงจงัหวะให้
ชา้ลงให้ทนั เป็นจุดท่ีส าคญัท่ีจะตอ้งนดักบันกัเปียโนให้แม่นย  าเช่นกนั การวิบราโตจะตอ้งปรับเปล่ียน
ใหช้า้ลง และในทา้ยเพลงแนวของเปียโนจะใหญ่มาก ดงันั้นเชลโลจะตอ้งบรรเลงใหเ้สียงพุง่ไปขา้งหนา้
ใหม้ากท่ีสุดและจะตอ้งมีเสียงท่ีดงัพอเพื่อประชนักบัแนวเปียโนใหไ้ด ้
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 ส่ิงส าคญัในการฝึกซ้อมกบัเปียโนในกระบวนน้ีนั้น ผูบ้รรเลงและนกัเปียโนจะตอ้งใช้เคร่ือง
ก าหนดจงัหวะในการฝึกซอ้ม เพราะดว้ยโนต้ท่ีค่อนขา้งเร็วและเป็นโนต้เขบ็ตหน่ึงชั้นจึงมีแนวโนม้ท่ีจะ
เร่งจงัหวะข้ึนจนผูบ้รรเลงเชลโลอาจมีปัญหาบรรเลงไม่ทนัในตอนทา้ยของเพลง 
 

4. Ayapana ประพนัธ์โดย วชัระ ปลืม้ญาติ และวง Stone Panda 

4.1 ประวติัของผูป้ระพนัธ์และความส าคญัของบทเพลง 

 วชัระ ปล้ืมญาติ จบการศึกษาระดับปริญญาบณัฑิตจากคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร สาขาการแสดงดนตรี เคร่ืองเอก ทรัมเป็ต เม่ือปี พ.ศ. 2551 จากนั้นไดเ้ขา้ศึกษาต่อในระดบั

ปริญญามหาบณัฑิตของคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร สาขาวิชาสังคีตวิจยัและพฒันา ภาค

วชิาการประพนัธ์เพลง เขาไดเ้ร่ิมตน้เรียนวิชาการประพนัธ์ดนตรีกบัอาจารย ์อภิสิทธ์ิ วงศโ์ชติ ต่อมาได้

ศึกษาเพิ่มเติมกบัอาจารย ์ดร.อโณทยั นิติพน จนจบระดบัปริญญาบณัฑิตและเขา้ศึกษาต่อเน่ืองในระดบั

ปริญญามหาบณัฑิต ผลงานการประพนัธ์เพลงท่ีผา่นมาของเขาก็ไดมี้การจดัแสดงในนิทรรศการต่าง ๆ 

อาทิ “ Forming light - Dispersing shadow ” บทประพนัธ์ร่วมสมยัส าหรับ ฟลู๊ต คลาริเนต ทรัมเป็ต 

เพอร์คสัชัน่ และฮาร์ป จดัแสดงในงาน “ StudiomusikFabrik (German) with ASEAN contemporary 

ensemble ” ณ หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร “ ลายทรอมบา ” บทประพนัธ์เพลงร่วมสมยั

ส าหรับทรัมเป็ตหกเคร่ือง บรรเลงโดยวง “ ทรอมบาบราเธอร์ส ” จดัแสดงในงาน “ Thailand 

International Trumpet Seminar 2012 ” ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร “ Say what you 

want to tell...Tell what you want to play ” บทประพนัธ์เพลงร่วมสมยัส าหรับ วิโอลา และนาฬิกาจบั

เวลา บรรเลงโดย Michael Hall (นกัไวโอลิน ศิลปิน นกัวิชาการดนตรี) จดัแสดงในงาน “ Thailand 

International composition festival (TICF) 8th ” ณ มหาวิทยาลยัมหิดล จงัหวดันครปฐม และไดรั้บ

รางวลัดีเด่นจากรายการการประกวด “ รางวลัศิลปะเพื่อเยาวชนไทยประจ าปี ๒๕๕๑, ๒๔๔๔ และ

๒๔๔๕ ” สาขาการประพนัธ์ดนตรี นอกจากน้ี เขายงัไดมี้โอกาสเขา้ร่วมโครงการดนตรีกบัชุมชน และ

กิจกรรมดนตรีต่าง ๆ อีกมากมาย 
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ประวติัวง Stone Panda 

 เ ร่ิมก่อตั้ งข้ึนเม่ือปีพ.ศ. 2554 เป็นวงดนตรีท่ีความหลากหลายไม่จ  ากัดแนวเพลงทั้ ง 

Improvisation, Experimental, Funk, Rock และในอีกหลายรูปแบบ เกิดจากการรวมกลุ่มกนัของนกั

ดนตรีท่ีมากดว้ยประสบการณ์ทางดา้นดนตรี และช่ืนชอบในการสร้างสรรคด์นตรีให้มีลกัษณะเฉพาะ

ในแบบของตวัเอง สมาชิกของวง น าโดย Dr. Jean-David Caillouet (กีตา้ร์ / ร้องน า) วชัระ ปล้ืมญาติ 

(ทรัมเป็ต / ร้องน า / เพอร์คสัชัน่) เกษมสมยั วงศช์ยาศิลป์ (กีตา้ร์เบส) และกิตติวงษ ์ชุมแสง (กลองชุด) 

วง Stone Panda ปรากฏสู่สาธารณะชนคร้ังแรกในงาน “Stone Free คร้ังท่ี 2” เม่ือปี พ.ศ. 2555 ท่ีผา่นมา 

หลงัจากท่ีไดมี้การฝึกซ้อมมาเป็นเวลานาน และไดรั้บการตอบรับเป็นอย่างดี ดว้ยการน าเสนอท่ีแปลก

ใหม่ของดนตรีท่ีมีลกัษณะคล้ายเพลงเมดเลย ์โดยมีการน าท่อนท่ีมีความแตกต่างกนัทั้งในเร่ืองของ

จงัหวะ ท านองสอดประสาน และวธีิคิดท่ีน ามาร้อยเรียงจนกลายเป็นเพลงท่ีมีความยาวมากกวา่ปกติตาม

แบบฉบบัของวง อาทิเพลง “2012” และเม่ือปลายปี พ.ศ. 2555 Stone Panda ก็ไดมี้สมาชิกเพิ่มอีกหน่ึง

คนคือ ณณิก ตนัศรีสกุล (คียบ์อร์ด) มาเพิ่มสีสันใหก้บัวง 

 บทเพลงน้ีประพนัธ์ข้ึน 2 ช่วงดว้ยกนัคือ ช่วงแรกมาจากการดน้สด (Improvisation)15 ร่วมกนั

ของสมาชิกภายในวง Stone Panda และค่อย ๆ สร้างโมทีฟ แลว้ย  ้าจนกลายเป็นท านองหลกัท่ีส าคญัมาก

ท่ีสุดของบทเพลงน้ี Dr. Jean-David เป็นผูต้ ั้งช่ือเพลงว่า “Ayapana” หมายถึง พืชพื้นเมืองของลุ่ม

แม่น ้ าอเมซอนในเขตอเมริกาใต ้และเป็นพืชท่ีจดัอยูใ่นตระกูลเดียวกนักบัดอกเดซ่ี (Daisies) และดอก

ทานตะวนั (Sunflowers) สรรพคุณของ Ayapana น้ีไดรั้บการยอมรับจากแพทยต์ะวนัตกมาตั้งแต่ช่วง

ปลายยคุ ค.ศ. 1800 ในการรักษาโรคต่าง ๆ ไดม้ากมาย ซ่ึงความมหศัจรรยข์องพืชชนิดน้ีก็ไดก้ลายมาช่ือ

ของบทประพนัธ์น้ีข้ึนในภายหลงั จากนั้นมีการพฒันาต่อถึงความรู้สึกท่ีมีต่อตวัเพลงวา่มีลกัษณะคลา้ย

บทเพลงท่ีเป็นดนตรีพรรณา (Program Music) วชัระจึงไดรั้บช่วงต่อในการท่ีจะสร้างบทเพลงน้ีให้

กลายเป็นบทเพลงดนตรีพรรณาข้ึนมา ซ่ึงทุกคนก็ได้ลงความเห็นว่าควรใช้เสียงเชลโลเป็นตวัเล่า

เร่ืองราว  

 

                                           

 
15

 Improvisation การเล่นดนตรีหรือขบัร้องโดยไม่ไดเ้ตรียมซอ้มตามโนต้เพลงมาก่อน แต่คิดข้ึนทนัควนับนเวที เชิงปฏิภาณ. 

ณชัชา พนัธ์ุเจริญ, พจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์, พิมพค์ร้ังท่ี 3 (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพเ์กศกะรัต, 2552), 177. 
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 4.2 บทวเิคราะห์ 

 บทเพลง Ayapana น้ี ประพนัธ์ข้ึนส าหรับเชลโลและวง Stone Panda อยู่ในบนัไดเสียงดี 

เมเจอร์ โครงสร้างของบทประพนัธ์น้ีมีอยู่หลายส่วนดว้ยกนั คลา้ยบทประพนัธ์ท่ีเป็นดนตรีพรรณนา 

แต่ละท่อนท่ีไดมี้การน าเสนอลกัษณะคลา้ยกบัการเล่าเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนเป็นฉาก ๆ ลกัษณะพิเศษ

ของบทประพนัธ์น้ีคือ มีการดน้สดสอดแทรกอยูต่ามส่วนต่าง ๆ ของบทประพนัธ์ และเทคนิคการต่าง ๆ 

ของการเล่นเชลโล ประกอบกบัการเล่นโดยใช้ดีเลย ์(Delay) ท่ีเป็นเอฟเฟคกีตาร์ ซ่ึงช่วยเพิ่มมิติของ

เสียงใหก้บับทประพนัธ์ไดเ้ป็นอยา่งดี 

 บทประพนัธ์น้ีเร่ิมตน้ดว้ยการดน้สดของเชลโลโดยเทคนิค “โอเพ่นฮาร์โมนิกส์ บนสายซีของ

เชลโล (Open / Explore harmonics on C string)” (ตวัอยา่งท่ี 36) คือการแตะสายแลว้เล่นไปบนฮาร์โม-

นิกซีร่ีย ์(Harmonic series)16 ของสาย เทคนิคการรูดสาย (Glissando) บนสายซีของเชลโลโดยไม่ก าหนด

ทิศทางและความเร็วของการรูดให้อยู ่ณ ต าแหน่งใดต าแหน่งหน่ึงของสาย เพื่อให้สร้างความแตกต่าง

ของเสียงท่ีเกิดข้ึน เทคนิคการสีใกลห้ยอ่ง (Sul ponticello)17 เพื่อให้ไดเ้สียงท่ีมีลกัษณะกระดา้ง การใช้

ดีเลยป์ระกอบการเล่น เพื่อเพิ่มมิติของเสียงให้มีลกัษณะกอ้งกงัวาน  และการดน้สดของกลุ่มเคร่ืองตี 

(Djembe Cymbals และRainstick) ท่ีสร้างสภาวการณ์ของความลึกลบัในการเดินทางคน้หาตน้ Ayapana 

 

ตวัอยา่งท่ี 36 

 

 

                                           

 
16

 Harmonic series โนต้ชุดหน่ึงประกอบดว้ยโนต้หลายตวั เกิดจากการสัน่สะเทือนในระดบัรองของคล่ืนเสียงหลกั. ณชัชา 

พนัธ์ุเจริญ, พจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์, พิมพค์ร้ังท่ี 3 (กรุงเทพ: ส านกัพิมพเ์กศกะรัต, 2552), 162. 

 
17

 Sul ponticello ใชก้บัเคร่ืองสาย แปลตรงตวัวา่บนหยอ่ง แต่อนัท่ีจริงเป็นค าสั่งให้ใชค้นัชกัสีใกลห้ยอ่ง เพ่ือให้ไดคุ้ณภาพ

เสียงพิเศษ. ณชัชา พนัธ์ุเจริญ, พจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์, พิมพค์ร้ังท่ี 3 (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพเ์กศกะรัต, 2552), 367. 
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 ท่อน A ห้องท่ี 1-5 เร่ิมตน้ดว้ยส่วนจงัหวะสองผสม 6/8 ในอตัราเร็วปานกลาง มีการก าหนด

จงัหวะของบทประพนัธ์อยา่งชดัเจนดว้ยกลอง Djembe กบัเชลโลท่ีเล่นเป็น Pattern เนน้จงัหวะคลา้ยกบั

กลอง Djembe ก่อนท่ีจะเขา้สู่การน าเสนอท านองหลกัในห้องท่ี 6 ของท่อน กระทัง่ห้องท่ี 21 ของท่อน 

กลบัมาเล่นในลกัษณะการเล่นเป็น Pattern เน้นจงัหวะเหมือนช่วงตน้ของท่อน (ตวัอย่างท่ี 37) สร้าง

สภาวการณ์คลา้ยกบัการล่องเรือไปบนแม่น ้าอเมซอน 

 

ตวัอยา่งท่ี 37 

 

 
 

 ท่อน B ของบทประพนัธ์มีลกัษณะเหมือนกบัช่วงเร่ิมตน้ของบทประพนัธ์ คือการดน้สดดว้ย

เทคนิคโอเพน่ฮาร์โมนิกส์ แต่เปล่ียนมาเล่นบนสายดีของเชลโลแทน มีการเพิ่มการเล่นโนต้ท่ีเป็นฮาร์โม

นิกส์จากแนวเบสไฟฟ้า และคอร์ดผสมกบัเอฟเฟคดีเลย ์ และรีเวิร์บ (Reverb) ต่าง ๆ จากแนวกีตา้ร์

ไฟฟ้า สร้างสภาวการณ์ของการคน้หาตน้ Ayapana  
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ตวัอยา่งท่ี 38 

 

 
 

 ท่อน C ของบทประพนัธ์ แนวเชลโลน าเสนอโมทีฟ  ท่ีเป็นวตัถุดิบหลกัในการสร้างบท

ประพนัธ์ ในลกัษณะอตัราความเร็วไม่เคร่งครัด ใหย้ดืหยุน่ตามแต่ผูเ้ล่นจะเห็นควร (Rubato) จากนั้นก็มี

การเปิดโอกาสให้เคร่ืองดนตรีอ่ืน ๆ เร่ิมน าเสนอโมทีฟหลักน้ีในลักษณะการด้นสดเป็นพื้นหลัง

ให้กบัเชลโล ลกัษณะเด่นในท่อนน้ี ผูป้ระพนัธ์ไดน้ าเอาเส้นกั้นห้อง (Bar line) ออกจากบทประพนัธ์

เพื่อให้ผูเ้ล่นเกิดความอิสระอย่างเต็มท่ี โดยก ากบัการแบ่งประโยคเพลง (Phrasing) แต่ละช่วงด้วย

เคร่ืองหมายยดืจงัหวะ (Fermata) เป็นตวัก าหนด (ตวัอยา่งท่ี 39) 

 

ตวัอยา่งท่ี 39 

 

 
 

 ท่อน D ของบทประพนัธ์ เป็นท่อนท่ีมีโครงสร้างของจงัหวะอยา่งชดัเจนโดยบรรเลงพร้อมกนั

ทั้งวงตามหนา้ท่ีในแต่ละแนวท่ีต่างกนั และท่อนน้ีเชลโลมีการดน้สดและการน าเสนอเทคนิคสมยัใหม่

เพื่อเพิ่มสีสันให้กบับทประพนัธ์ อาทิ “Seagull effect” (ตวัอย่างท่ี 40) เป็นการเลียนแบบเสียงนก

นางนวลโดยการใช้ Harmonic glissando (ตวัอย่างท่ี 41) เป็นการบรรเลงโน้ตฮาร์โมนิกส์ปลอม 
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(Artificial harmonics)18 แลว้รูดเสียงข้ึนไปหาเสียงท่ีสูงท่ีสุด เทคนิค Harmonics tremolo (ตวัอยา่งท่ี 42) 

เป็นการเล่นโน้ตฮาร์โมนิก ซีร่ีย ์รูดเสียงไปตามต าแหน่งต่าง ๆ ของสาย แลว้สีใกลห้ย่อง พร้อมทั้งสี

แบบรัวโนต้ (Tremolo) อยา่งรวดเร็ว ซ่ึงทั้งหมดน้ี มีการใชเ้อฟเฟคดีเลย ์ตลอด เพื่อสร้างเสียงท่ีสะทอ้น

ไปมาและเพิ่มมิติ สีสันใหก้บัเทคนิคต่าง ๆ ท่ีใชใ้นท่อนน้ี 

 

ตวัอยา่งท่ี 40 Seagull effect 

 

 
 

ตวัอยา่งท่ี 41 Harmonics glissando 

 

 
 

 

 

 

 

                                           

 
18

 Artificial harmonics เสียงหลอกของโนต้ท่ีเกิดจากการใชน้ิ้วกดสาย ไม่ใช่เกิดจากการสีสายเปล่า. ณชัชา พนัธ์ุเจริญ, 

พจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์, พิมพค์ร้ังท่ี 3 (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพเ์กศกะรัต, 2552), 20. 
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ตวัอยา่งท่ี 42 Harmonics tremolo 

 

 
 

 ช่วงทา้ยของบทประพนัธ์ ในท่อน E ไดมี้การเพิ่มช่วงสะพาน (Bridge passage)19 เพื่อเช่ือมและ

พฒันาบทประพนัธ์ สร้างสภาวการณ์ถึงการคน้พบตน้ Ayapana ก่อนท่ีท่อน D จะมีการน าเสนอโมทีฟ

หลกัของบทประพนัธ์โดยแนวเชลโลและแนวอ่ืน ๆ สลบักนัน าเสนอดว้ยรูปแบบของการดน้สด และ

จบบทประพนัธ์ดว้ยเสียงสุดทา้ยของ Rainstick สร้างสภาวการณ์ถึงการส้ินสุดการคน้หาตน้ Ayapana 

  

 4.3 วตัถุประสงคใ์นการบรรเลงบทเพลง 

 บทประพนัธ์น้ีเป็นบทประพนัธ์ร่วมสมยัท่ีน าเสนอรูปแบบและมุมมองใหม่ของการบรรเลง 

เชลโล เน่ืองจากมีความน่าสนใจดว้ยเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ อาทิ การใชเ้ทคนิคสมยัใหม่ของเชลโล 

เพื่อสร้างสีสันและมิติของเสียงให้มีความน่าสนใจ การด้นสดถือเป็นหัวใจหลกัของการบรรเลงบท

ประพนัธ์น้ี ยงัแสดงถึงความทา้ทายในการร่วมบรรเลงกบัเคร่ืองดนตรีอ่ืน ๆ ท่ีเป็นเคร่ืองดนตรีไฟฟ้า 

อีกทั้งยงัตอ้งอาศยัไหวพริบปฏิภาณเพื่อตอบสนองเสียงท่ีสอดคลอ้งกบัเร่ืองราวและความหมายของบท

ประพนัธ์ บทประพนัธ์น้ีจึงเป็นบทเพลงท่ีมีความน่าสนใจ สามารถใช้วดัระดบัความสามารถในการ

แก้ปัญหาเชิงปฏิภาณ และยงัสามารถสร้างความเขา้ใจในการตีความบทประพนัธ์ อีกทั้งในด้านการ

ตอบสนองการฟังเสียงท่ีเกิดข้ึนจากเคร่ืองดนตรีอ่ืน ๆ เพื่อยกระดบัความคิดและความเขา้ใจถึงการ

พดูคุย การส่ือสาร โตต้อบผา่นเสียงของเคร่ืองดนตรีโดยไม่มีค  าพดู 

 

 
                                           

 
19

 Bridge Passage ช่วงเช่ือมระหวา่ง 2 ส่วนท่ีส าคญัในบทเพลง มกัไม่มีเน้ือหาทางดนตรีท่ีส าคญันกั แต่สามารถเช่ือมส่วน

ส าคญัต่าง ๆ ในเพลงให้ด าเนินไปไดอ้ยา่งราบร่ืน. ณชัชา พนัธ์ุเจริญ, พจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์, พิมพค์ร้ังท่ี 3 (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์

เกศกะรัต, 2552), 46. 
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 4.4 วธีิการฝึกซอ้มบทเพลง ปัญหา และวธีิการแกปั้ญหา 

 บทประพนัธ์น้ี เป็นบทประพนัธ์ท่ีเนน้เร่ืองของการดน้สดเป็นหลกั ฉะนั้นผูบ้รรเลงควรศึกษา

และท าความเขา้ใจในความหมายและวิธีการของการดน้สด เพื่อให้การบรรเลงเต็มไปดว้ยความล่ืนไหล

อยา่งลงตวั ผูบ้รรเลงควรศึกษาถึงโมทีฟหลกัของบทประพนัธ์ แลว้ลองตีความถึงวิธีการในการน าเสนอ

ดว้ยการทดลองสร้างและขยายโมทีฟหลกั เพื่อน ามาเป็นวตัถุดิบในการท่ีจะท าความเขา้ใจถึงความหมาย

และวิธีการดน้สดในเชิงปฏิบติั ผูบ้รรเลงควรฝึกซ้อมและหมัน่สร้างท านองต่าง ๆ ท่ีมาจากโมทีฟหลกั 

โดยฝึกซ้อมจากการไล่บนัไดเสียง อาร์เปโจและขั้นคู่ต่าง ๆ เพื่อสามารถน ามาปรับประยุกต์ใช้ในการ

บรรเลงร่วมกบัเคร่ืองดนตรีอ่ืน ๆ  ในการบรรเลงบทประพนัธ์น้ี ส่ิงส าคญัอีกเร่ืองท่ีผูบ้รรเลงควรศึกษา

และท าความเขา้ใจคือการฟัง เม่ือเวลาท่ีบรรเลงร่วมกบัวงและเคร่ืองดนตรีชนิดอ่ืน ๆ  ส่ิงท่ีผูบ้รรเลงควร

ค านึงอยู่เสมอก็คือการฟัง เน่ืองจากในการด้นสดนั้น จะเต็มไปด้วยพื้นท่ีของการส่ือสารด้วยเสียง 

ความคิด และอารมณ์ต่าง ๆ ท่ีสอดแทรกอยูภ่ายในเสียงท่ีบรรเลงออกมา การสลบักนัพดู การสลบักนัฟัง 

และการท าความเขา้ในเสียงหรือประโยคเพลงต่าง ๆ จึงมีความส าคญัเป็นอย่างมาก เพื่อเพิ่มอรรถรส

ให้กบัผูฟั้ง เพื่อสร้างการส่ือสารระหวา่งผูบ้รรเลงอ่ืน ๆ ในวง เพื่อเพิ่มความสามารถในการฟังและการ

ส่ือสารร่วมกบัผูบ้รรเลงอ่ืน ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 
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บทที ่3 

วธีิการแสดงเดี่ยวเชลโล 

 

1. ข้อมูลการแสดง 

 ผูแ้สดงไดค้ดัเลือกบทเพลงส าหรับการแสดงทั้งหมดจ านวน 4 เพลงดงัน้ี 

 1. Cello  Suite  No. 1  in  G  Major ,  BWV  1007  ประพนัธ์โดย  Johann    

      Sebastian  Bach 

 2. 12  Variations  on  a  theme  from  Handel’s  “ Judas  Maccabaeus “ 

 ประพนัธ์โดย  Ludwig  Van  Beethoven 

 3. Fantasiestücke  Op. 73 ประพนัธ์โดย  Robert  Schumann 

 4. Ayapana: for amplified cello and band ประพนัธ์โดย  วชัระ  ปล้ืมญาติ และวง Stone  

      Panda 

 

2. วตัถุประสงค์ของการแสดง 

 ผูแ้สดงไดก้ าหนดวตัถุประสงคข์องการแสดงไวด้งัน้ี 

 1. เพื่อพฒันาทกัษะและศกัยภาพในการบรรเลงเชลโล 

 2. เพื่อศึกษา วเิคราะห์ ตีความบทเพลงมาตรฐานส าหรับเชลโลทั้งรูปแบบการประพนัธ์และการ 

     บรรเลง 

  3. เพื่อวางแผนการพฒันาทกัษะในการบรรเลงใหมี้ประสิทธิภาพมาก 

 4. เพื่อเผยแพร่ผลงานการบรรเลงเด่ียวเชลโลใหแ้ก่นกัเรียน นกัศึกษาท่ีศึกษาการบรรเลงเชลโล 

      และผูท่ี้สนใจทัว่ไป 

 5. เพื่อน าขอ้มูลจากการศึกษาบทเพลงและการพฒันาทกัษะการบรรเลงเชลโลมารวบรวมเป็น 

      รูปเล่มเพื่อเผยแพร่ต่อผูท่ี้สนใจและศึกษาการบรรเลงเชลโลต่อไป 
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3. วธีิการแสดงเดี่ยว 

 1. ก าหนดรายการแสดง และรูปแบบในการแสดง 

 2. ก าหนดผูแ้สดงประกอบของแต่ละบทเพลง 

 3. สร้างสรรคผ์ลงานในแต่ละบทเพลงใหส้องคลอ้งและใกลเ้คียงกบัวตัถุประสงคข์อง   

     ผูป้ระพนัธ์และผูแ้สดงอยา่งลงตวัใหม้ากท่ีสุด 

 4. ท าความเขา้ใจในรายละเอียดการบรรเลงทั้งผูแ้สดงและผูแ้สดงประกอบให้เกิดการส่ือสารท่ี 

     ตรงกนัและเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัมากท่ีสุด 

 5. ปรับแต่งรูปแบบการแสดงใหเ้หมาะสมกบัสถานท่ีแสดง 

 

4. แนวทางปฏิบัติและกระบวนการเตรียมตัวก่อนการแสดง 

 1. พบอาจารยท่ี์ปรึกษาและอาจารยผ์ูส้อนวชิาเคร่ืองเอกเชลโลเพื่อขอค าแนะน าเร่ืองการ 

     คดัเลือกบทเพลงใหเ้หมาะสมกบัการแสดง 

 2. วางแผนการฝึกซอ้มส าหรับตนเองและผูแ้สดงประกอบ 

 3. ฝึกซอ้มบทเพลงตามแผนท่ีไดว้างไว ้

 4. ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบับทเพลงท่ีท าการแสดงโดยคน้หาจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ 

 5. ฝึกซอ้มตนเองทุกวนัอยา่งนอ้ยวนัละส่ีชัว่โมงและฝึกซอ้มกบัผูแ้สดงประกอบอยา่งนอ้ย 

     สัปดาห์ละสองคร้ัง 

 6. แสดงบทเพลงทั้งหมดใหอ้าจารยผ์ูส้อนวชิาเคร่ืองเอกเชลโลชมก่อนเพื่อขอค าแนะน าในการ   

     ปรับปรุงแกไ้ข 

 7. ติดต่อและส ารวจสถานท่ีแสดงเพื่อปรับวธีิการแสดงให้ระบบเสียงเขา้กบัสถานท่ีแสดง 

 8. จดัท าสูจิบตัรส าหรับการแสดง 
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5. ตารางการวางแผนเสนอผลงาน 

 ตารางแสดงขั้นตอนการวางแผนและการด าเนินงานน าเสนอผลงานโดยเร่ิมตั้งแต่เดือน

พฤศจิกายน 2554 ถึงเดือนเมษายน 2556 

จดัพิมพแ์ละ
น าเสนอเป็นรูปเล่ม
วทิยานิพนธ์ 

แสดงผลงาน 

ปรับปรุงและแกไ้ข
การแสดง 

จดัเตรียมการจดัการ
แสดงและเสนอ
ผลงานภายใน 

ศึกษาและฝึกซอ้ม
บทเพลงที่ใชแ้สดง 

ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล
ที่เกี่ยวขอ้งและ
วเิคราะห์บทเพลง 

เขา้พบอาจารยท์ี่
ปรึกษาและอาจารย์
ทกัษะดนตรี 

คดัเลือกและศึกษา
บทเพลง 

เริ่มท าวทิยานิพนธ์
เดือนพฤศจิกายน 

2554 

      
 

 

พ.ย. 

ปี พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2556 

        

ธ.ค. 

     
 

  

ม.ค. 

        

ก.พ. 

    
 

   

มี.ค. 

        

เม.ย. 

        

พ.ค. 

   
 

    

มิ.ย. 

        

ก.ค. 

 
  

     

ส.ค. 

        

ก.ย. 

 
       

ต.ค. 

        

พ.ย. 

        

ธ.ค. 

        

ม.ค. 

        

ก.พ. 

        

มี.ค. 

        

เม.ย. 
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6. การแสดง 

 การแสดงแบ่งออกเป็นสองช่วง ช่วงแรกแสดงบทเพลง 2 เพลง ใชเ้วลาแสดงรวม 37 นาที ช่วง

ท่ีสองแสดงบทเพลงท่ีเหลืออีก 2 เพลง ใชเ้วลาแสดงรวม 19 นาที ระหวา่งการแสดงช่วงแรกและช่วงท่ี

สองมีการพกัการแสดง 15 นาที และเปิดใหผู้ช้มเขา้ก่อนการแสดงเร่ิม 20 นาที 

 

7. รายการและเวลาการแสดง 

 1. Cello  Suite  No. 1  in  G  Major ,  BWV  1007      25 นาที 

     ประพนัธ์โดย  Johann Sebastian  Bach 

 2. 12  Variations  on  a  theme  from  Handel’s  “ Judas  Maccabaeus “ 12 นาที 

     ประพนัธ์โดย  Ludwig  Van  Beethoven 

พกัการแสดง 15 นาที 

 3. Fantasiestücke  Op. 73 ประพนัธ์โดย  Robert  Schumann   12 นาที 

 4. Ayapana ประพนัธ์โดย  วชัระ  ปล้ืมญาติ และวง Stone Panda      7 นาที 

 

รวมเวลาในการแสดงทั้งส้ินประมาณ 71 นาที 
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บทที ่4 
สูจิบัตรการแสดงและโปสเตอร์ประชาสัมพนัธ์การแสดง 

 
1. สูจิบัตรการแสดง 
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2. โปสเตอร์ประชาสัมพนัธ์การแสดง 
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บทที ่5 
บทสรุป 

 
 สารนิพนธ์การแสดงเด่ียวเชลโลเล่มน้ี ท าให้เห็นถึงการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลท่ีผูเ้ขียนไดน้ ามา
รวบรวมไว ้ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้บทเพลงจากนกัประพนัธ์ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละยุค การศึกษาถึง
ประวติัศาสตร์การพฒันาวิวฒันาการของเชลโลในแต่ละยุคสมยั การวิเคราะห์ตีความบทประพนัธ์ท่ี
ผูเ้ขียนเลือกมาโดยอา้งอิงจากแหล่งขอ้มูลความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้ไดม้าซ่ึงความเขา้ในบทประพนัธ์และ
สามารถบรรเลงออกมาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ การวางแผนการฝึกซ้อมเพื่อพฒันาทกัษะกระบวนการ
ความคิดทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบติั การพฒันาสุนทรียศาสตร์ในการฟังท่ีเกิดจากการเปรียบเทียบ
ลกัษณะการบรรเลงท่ีแตกต่างกนัของนกัเชลโลท่ีมีช่ือเสียง อีกทั้งความเขา้ใจในการเตรียมพร้อมก่อนท า
การแสดง เหล่าน้ี นบัเป็นคุณประโยชน์ท่ีควรค่าแก่การศึกษาและน าองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการคน้ควา้มา
ต่อยอดเพื่อพัฒนาศักยภาพทางกระบวนการความคิด เพื่อเสริมสร้างทักษะในการปฏิบัติให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 ผูเ้ขียนมีความคาดหวงัวา่สารนิพนธ์การแสดงเด่ียวเชลโลเล่มน้ีจะเป็นแบบอย่างในการพฒันา
ความรู้ความเข้าใจให้กับนักดนตรี นักเชลโลและผู ้ท่ี มีความสนใจทางด้านดนตรี ได้ทราบถึง
กระบวนการต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน โดยผูเ้ขียนมุ่งเนน้การพฒันาทกัษะทางกระบวนการความคิดและเทคนิค
ปฏิบติัในการบรรเลงเชลโลเพื่อให้เกิดรูปแบบใหม่ของการฝึกซ้อมและพฒันาระบบการศึกษาให้ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
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การแสดงเดี่ยวจัดแสดง ณ ยามาฮ่ามิวสิคสแควร์ สยามดิสคัฟเวอร่ีเซ็นเตอร์ 
วนัพฤหัสบดีที ่13 ธันวาคม 2555 

 
 รายการแสดงประกอบดว้ยบทเพลง 4 เพลง ดงัน้ี 
1. Cello Suite No. 1 in G Major, BWV 1007 โดย  Johann Sebastian  Bach 
2. 12 Variations on a theme from Handel’s “Judas Maccabaeus” โดย  Ludwig  Van  Beethoven 
3. Fantasiestücke Op.73 โดย Robert Schumann 
4. Ayapana โดย วชัระ ปล้ืมญาติ และวง Stone Panda 
 รวมเวลาในการแสดงทั้งส้ินประมาณ 71 นาที 
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ช่ือ   นางสาวปริยตา พะหุโล 
 
วนั เดือน ปีเกิด  17 มกราคม 2528 
 
ประวติัการศึกษา  ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนสมถวลิ หวัหิน 
     ปีการศึกษา พ.ศ. 2533 - 2538 
 
   ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนวงัไกลกงัวล ในพระบรมราชูปถมัภ ์
    ปีการศึกษา พ.ศ. 2539 – 2540 
    โรงเรียนเซนตฟ์รังซีสซาเวยีร์คอนแวนต์ 
    ปีการศึกษา พ.ศ. 2541 - 2543 
    
   ดุริยางคศาสตร์บณัฑิต (การแสดงดนตรี เชลโลคลาสสิก) 
    คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
    ปีการศึกษา 2547 
 
   ดุริยางคศาสตร์มหาบณัฑิต (สังคีตวจิยัและพฒันา) 
    คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
    ปีการศึกษา 2555 
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