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บทที่ 1  
 

บทน า 
 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
เปียโนเป็นเครื่องดนตรีที่มีเทคนิคการเล่นที่สลับซับซ้อน บทเพลงต่าง ๆ ที่ประพันธ์

ขึ้นมาส าหรับเปียโน มักจะมีความยาก ซึ่งต้องใช้เทคนิคเฉพาะและความทุ่มเทในการฝึกซ้อม อุปสรรค
ต่าง ๆ เหล่านี้ ท าให้นักเปียโนหลาย ๆ คนไม่สามารถบรรเลงออกมาได้อย่างไพเราะ อีกทั้งในการ
ฝึกซ้อมอย่างหนักนั้น มักจะน าพามาซึ่งอาการบาดเจ็บที่นิ้ว มือ หรือแขน อยู่บ่อยครั้ง ซึ่งเป็นปัญหา
หลักของนักเปียโนที่ซ้อมด้วยความทุ่มเทแต่ผิดวิธี 

Dorothy Taubman นักเปียโนและปรมาจารย์ด้านการสอนเปียโนชาวอเมริกัน ผู้คิดค้น
กลวิธีฝึกซ้อมเปียโนโดยใช้เทคนิคที่มีชื่อว่า The Taubman  Approach   เทคนิคนี้ มุ่งเน้นให้นัก
เปียโนใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเคลื่อนไหวอย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่รู้สึกฝืนหรืออาการเกร็งจนท า
ให้เกิดความเจ็บปวดของร่างกาย วิธีการสอนของ Dorothy Taubman ท าให้เข้าใจถึงการเคลื่อนไหว
ของนิ้ว มือ และแขน ที่สัมพันธ์กันอย่างลงตัว    

จากสาเหตุของการฝึกซ้อมที่ท าให้เกิดอาการบาดเจ็บ  ซึ่งผู้วิจัยเคยมีประสบการณ์ได้รับ
การบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมอยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะบทเพลงในยุคโรแมนติกตอนปลาย ที่จะต้องใช้
ก าลังในการเล่นเสียงให้ดัง การยืดนิ้วเพ่ือกดคอร์ดที่กว้างเต็มมือเกือบตลอดเวลา และการเล่น 
Chromatic Scale ที่ขนานกันเป็นคู่ 3 คู่ 5 คู่ 6 เป็นต้น เทคนิคดังที่กล่าวข้างต้น ล้วนแต่เป็นเหตุที่
ท าให้เกิดอาการบาดเจ็บได้ง่ายทั้งสิ้น ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกบทเพลง Liebesfreud  เป็น
กรณีศึกษา ซึ่งบทเพลงนี้เต็มไปด้วยเทคนิคการประพันธ์ ที่มีความยากสลับซับซ้อน เสี่ยงต่อการ
บาดเจ็บจากการฝึกซ้อมที่ไม่ถูกต้องเป็นอย่างยิ่ง 

จากการศึกษาข้อมูลและค้นคว้าเกี่ยวกับ The Taubman Approach   ผู้วิจัยเห็นว่า 
การใช้กลวิธีในการฝึกซ้อมตามแนวทางของ Dorothy Taubman จะท าให้การฝึกซ้อมบทเพลง 
Liebesfreud ประสบความส าเร็จโดยการเล่นที่เป็นธรรมชาติ เคลื่อนไหวมือได้อย่างคล่องแคล่ว มี
น้ าเสียงที่ไพเราะ และสามารถตีความบทเพลงได้ในระดับขั้นคีตศิลป์ (Artistic Level)   

  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. ศึกษาและวิเคราะห์กลวิธีการสอนตามแนวทางของ Dorothy Taubman  ในการ
ฝึกซ้อมอย่างมีประสิทธิภาพ



 
2 

 

2. วิเคราะห์เทคนิค เพ่ือประโยชน์ในการฝึกซ้อมอย่างเป็นระบบ 
3. ศึกษาสภาพปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาในการฝึกซ้อมตามแนวทางของ Dorothy 

Taubman 
4. พัฒนาองค์ความรู้ในการฝึกซ้อมที่ถูกต้อง  

 
ขอบเขตการวิจัย 

1. ศึกษาปัญหาและแนวทางการฝึกซ้อมจากบทเพลง Liebesfreud ในแง่ของเทคนิค 
ที่ Dorothy Taubman ได้วางแนวทางไว้ ดังนี้  

2. การวางต าแหน่งของมือ (Hand Position) การงอนิ้ว (Curling) การแยกนิ้ว (Finger 
Isolation) การบิดข้อมือ (Twisting) การบิดข้อมือและการเล่นขั้นคู่8 (Twisting and Octaves)     
การกดลงบนคีย์ (Keybedding) การยืดนิ้ว (Stretching)  ข้อมือลงต่ า (Low Wrist) 
 
ขั้นตอนการวิจัย 

1. รวบรวมข้อมูลจากงานวิจัย ต ารา เอกสาร สื่อที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย 
2. ศึกษาบทเพลง วิเคราะห์ปัญหาด้านเทคนิคจากบทเพลง วิธีการแก้ปัญหาและการ

ประยุกต์ใช้กลวิธีการสอนของ Dorothy Taubman  
3. สรุปผลการศึกษาจากการประยุกต์ใช้กลวิธีการสอนของ Dorothy Taubman 
4. น าเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากการประยุกต์ใช้กลวิธีการสอนของ Dorothy Taubman 

อย่างเป็นระบบ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการต่อยอดการวิจัยในล าดับต่อไป 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

1. ทราบถึงประวัติและความเป็นมาของ The Taubman Approach  
2. ทราบถึงแนวทางในการฝึกซ้อมบทเพลงโดยปราศจากอาการบาดเจ็บระหว่างการ

ฝึกซ้อม 
3. ทราบถึงปัญหาทางเทคนิคของบทเพลง Liebesfreud  และแนวทางการแก้ไข

ปัญหา 
4. สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในบทเพลงอื่นต่อไป
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บทที่2  
 

วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

เมื่อกล่าวถึงค าว่า “เทคนิค”  Nadia Boulanger1    ได้ให้ค ากล่าวถึงความส าคัญของ
เทคนิคในทางดนตรีไว้ว่า  “Music is technique. It is the only aspect of music we can 
control” ดนตรี คือ กลวิธีการ ซึ่งเป็นเพียงแง่มุมเดียวในทางดนตรีที่เราสามารถควบคุมได้   และ 
Nadia Boulanger ยังมีความเชื่อว่า “One can only be free if the essential technique of 
one’s art has been completely mastered” เมื่อกระบวนการเรียนรู้ทางวิธีปฏิบัติเกิดขึ้นด้วย
ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ (และควบคุมได้อย่างดี) แล้ว เมื่อนั้นจะเกิดความอิสระ (ในการแสดงออก) 
อย่างเป็นธรรมชาติ2      

จากค ากล่าวนี้ ผู้วิจัยมองว่าเทคนิคเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญมากในการศึกษาบทเพลงเพลง
หนึ่ง ซึ่งเทคนิคนั้นจะต้องอยู่บนพ้ืนฐานแห่งความเป็นธรรมชาติ ดังค ากล่าวของ Ivan Galamian3   
ว่า “Naturalness should be the first guiding principle  and that ‘right’ is only what is 
natural for the particular student, for only what natural is comfortable and efficient.”  
ความเป็นธรรมชาติ ควรเป็นข้อปฏิบัติสิ่งแรกที่ต้องค านึงถึง  และความถูกต้องจะเกิดขึ้น เมื่อความ
เป็นธรรมชาติส่งผลให้เกิดความสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพ4   

นักดนตรี เมื่อเทียบกับนักกีฬาแล้ว  มักจะมีอาการบาดเจ็บทางกล้ามเนื้ออยู่เสมอ อัน
เนื่องมาจากการซ้อมที่มีระเวลาอันยาวนานต่อเนื่องหลายชั่วโมง แต่ส าหรับนักกีฬานั้น เมื่อได้รับ
บาดเจ็บทางกล้ามเนื้อ ก็ต้องไปท ากายภาพบ าบัดโดยวิธีการนวด การใช้น้ าแข็งประคบ การฝังเข็ม 
หรือแม้แต่การฉีดยาเพื่อระงับอาการเจ็บปวด 

                                           
1 (ค.ศ. 1887 – ค.ศ. 1979) นักประพันธ์  วาทยกร นักเปียโน ชาวฝรั่งเศส  และเป็น

ปรมาจารย์ของนักประพันธ์ นักดนตรีแห่งยุคศตวรรษท่ี 20 
2 Nadia Boulanger,“ Saying of Great Teachers, ”The Piano Quarterly 

No.26, Winter (1958-1959): 26. 
3 (ค.ศ. 1903 - ค.ศ. 1981) ปรมาจารย์สอนไวโอลิน ชาวอาร์เมเนีย 
4 Ivan Galamian, Principles of Violin Playing and Teaching (Englewood 

Cliffs, N.J :.Prentice-Hall, 1961), 1. 
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   Dorothy Taubman เชื่อว่า อาการบาดเจ็บทางกล้ามเนื้อเหล่านี้ สามารถหลีกเลี่ยง
ไม่ให้เกิดขึ้นได้ โดยการหาวิธีการปฏิบัติหรือเทคนิคที่เหมาะสมกับสรีระ และจากวิธีการดังกล่าว  
ไม่เพียงแต่น าไปสู่หนทางการเล่นที่ปราศจากความเจ็บปวดเท่านั้น แต่ยังสามารถแสดงออกทางศิลปะ
ได้มากขึ้น5 

ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่อง
ของเทคนิคการเล่นเปียโนและการบาดเจ็บในการฝึกซ้อม  อันเป็นใจความหลักของงานวิจัยชิ้นนี้ ซึ่ง
จะมุ่งเน้นไปที่เทคนิคของ Dorothy Taubman โดยศึกษาถึงประวัติความเป็นมาและวิธีการปฏิบัติ
ตามแนวทางของ The Taubman Approach  เพ่ือกลไกของร่างกายในการเล่นเปียโนได้อย่างเป็น
ธรรมชาติ ปราศจากอาการบาดเจ็บ ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษารวบรวมและแบ่งออกเป็น 5 ส่วนดังนี้ 

ความเป็นมาของบทเพลง Liebesfreud ประวัติและผลงานของ Rachmaninov ใน
ฐานะนักเปียโนเอกของโลก 

1. โครงสร้างสังคีตลักษณ์ของบทเพลง Liebesfreud 
2. เทคนิคการฝึกซ้อมจากนักเปียโนคนส าคัญ 
3. เทคนิคการฝึกซ้อมเปียโนตามแนวทางของ Dorothy Taubman  
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและกล่าวถึงเทคนิคการเล่นเปียโน  
 

1. ความเป็นมาของบทเพลง Liebesfreud ประวัติและผลงานของ Rachmaninov ในฐานะ 
นักเปียโนเอกของโลก 

บทเพลง Liebesfreud  ซึ่งประพันธ์โดย   Fritz Kreisler (นักไวโอลินและนักประพันธ์
ชาวออสเตรีย)  เป็นบทเพลงส าหรับเดี่ยวไวโอลิน บทเพลงนี้มีการน าไปเรียบเรียงใหม่ในหลากหลาย
รูปแบบที่ไม่ใช่เล่นเฉพาะในไวโอลินเท่านั้น และ  Rachmaninov (นักเปียโนและนักประพันธ์ชาว
รัสเซีย) ได้น ามาท าเป็น บทเพลงเรียบเรียง (Transcription) ส าหรับเดี่ยวเปียโนอีกด้วย  

Liebesfreud เป็นเพลงหนึ่งที่อยู่ในเพลงชุดที่มีชื่อว่า The 3 Old Viennese Dances 
ที่ Kreisler ประพันธ์ขึ้นในปี ค.ศ. 1905 ซึ่งในเพลงชุดนี้จะ ประกอบไปด้วยบทเพลง 3 บทด้วยกัน 
เพลงแรก คือ Liebesfreud (Love’s Joy) เพลงที่สอง คือ Liebesleid (Love’s Sorrow) และ
สุดท้าย Schön Rosmarin (Lovely Rosemary)  

ในบทประพันธ์ชุดนี้ Kreisler ได้ผสมผสานเทคนิคการเล่นโน้ตที่ท าให้เกิดเสียงสั่น 
(Vibrato) ของเขาเอง กับรูปแบบของความเป็นดนตรีเต้นร าในแบบฉบับดั้งเดิมของเวียนนา Kreisler 
บทประพันธ์ชุดนี้ของ Kreisler ถูกจัดว่าเป็นบทประพันธ์ที่ยอดนิยม จนมีนักประพันธ์ท่านอ่ืนน า
ท านองไปเรียบเรียงใหม่อีกมากมายหลากหลายรูปแบบ  

Rachmaninov นักเปียโนและนักประพันธ์ชาวรัสเซีย ได้น าผลงานของ Kreisler  
มาเรียบเรียงใหม่ จ านวน 2 บทเพลง คือ Liebesfreud และ Liebeslied  โดยท า Liebeslied ก่อน  

                                           
5 Vivien Schweitzer, Dorothy Taubman Therapist for Pianists Dies at 95, 

accessed November 1, 2014, available from http://www.nytimes.com/2013/04/17/ 
arts /music/dorothy-taubman -95-dies-helped-pianists-avoid-injuries.html?r=0 



 
 

5 

 

ในปี ค.ศ. 1921  สี่ปีต่อมา จึงท า Liebesfreud ในปี ค.ศ. 1925  ทั้งสองบทเพลงนี้ เป็นบทเพลงที่ฟัง
สบาย และท านองเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ สิ่งที่ Rachmaninov ได้น าเสนอออกมานั้น เมื่อเปรียบเทียบ 
กับของต้นฉบับแล้ว จะพบได้ว่าบทเรียบเรียงของ Rachmaninov นั้นมีความเป็นอัตลักษณ์ 
ส่วนตัวอย่างมาก ซึ่งมีเสน่ห์ได้ไม่เท่าของต้นฉบับ  

ต้นฉบับของ Kreisler นั้นเป็นบทประพันธ์ส าหรับไวโอลินและเปียโน มีเนื้อดนตรี 
(Texture) ที่ ไม่หนาแน่น ท าให้ ง่ายส าหรับผู้ เล่นและผู้ ฟั ง แต่ส าหรับบทเพลงเรียบเรียงนี้ 
Rachmaninov ได้ท าการปรับเปลี่ยนแนวเสียงประสาน (Harmony) ซึ่งท าให้เสียงมีความแข็งแกร่ง
ยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีการสร้าง ช่วงน าบทเพลง (Introduction) และช่วงท้ายบทเพลง (Coda) เพ่ิมเข้ามา  
แต่ก็ยังคงความมีเสน่ห์และความเป็นบทเพลงที่ฟังสบายตามแบบต้นฉบับของ Kreisler อยู่  

Liebesfreud ในรูปแบบการประพันธ์ของ  Rachmaninov  มีความยาวโดยประมาณ  
8 นาที เริ่มด้วยช่วงน าของบทเพลง ประพันธ์ในรูปของ คอร์ดเต็มมือ ท าให้ผู้ฟังมีความรู้สึกถึง  
ความตื่ น เต้นและมีพลั ง จากนั้ นจึ งด้ วยท านองหลั ก อัน ไพ เราะสนุ กสนานจาก Kreisler   
ซึ่ง Rachmaninov เองได้น าท านองหลักนั้น มาท าให้มีลูกเล่นแพรวพราย ไม่ได้ตามรูปแบบเดิมของ 
Kreisler มากนัก ลักษณะการประพันธ์ของ Rachmaninov เต็มไปด้วยบุคลิกของเพลงที่มีลักษณะ
แตกต่างกันระหว่าง เสียงที่เข้มแข็งห้าวหาญ กับเสียงที่เต็มไปด้วยสีสัน ซึ่งจะปรากฏอย่างชัดเจนใน
ตอนท้าย ขณะที่ท่อนกลางของเพลง Rachmaninov จะใช้ลักษณะเนื้อของดนตรีที่เบาบางอ่อนหวาน 

 
2. โครงสร้างสังคีตลักษณ์ของบทเพลง Liebesfreud 

โครงสร้างสังคีตลักษณ์ของบทเพลง Liebesfreud ในรูปแบบดั้งเดิมจาก Kreisler และ
ในรูปแบบของ Rachmaninov 
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ตารางที่ 1 แสดงถึงโครงสร้างสังคีตลักษณ์ของบทเพลง Liebesfreud 
Form Kreisler Rachmaninov 

A [Key C Major ] mm.1-31    [ Key C Major ] Introduction + A  
mm.1-22 + mm.23-53 

B [Key C Major] mm.32-64   [ Key A Flat Major] B+  
[Key E Major] Variation +  
[ Key C Major] Transition  
mm.54-72 + mm.73-83+ mm.84-91 

A [Key C Major] mm.65-80 [ Key C Major] A + Variation + Transition 
mm.92-106 + mm.107-123 + mm.124-128 

C [ Key F Major]  (a-b-a) 
 mm.81-112, mm.113-144, 
mm.145-160 

[ Key F Major] C ( a-b-Transition-a)+ 
Transition 
mm.129-159 , mm.130-190, mm.191-
203,mm.204-219 
+ mm.220-229 

A [ Key C Major] mm.161-192 [ Key C Major] A + Cadenza + Coda 
mm.230-281 + mm.282-332 + mm.333-382 

 
Rachmaninov ได้น าท านองและจังหวะหลัก (Motive)ไปใช้ในการสร้าง ช่วงน าบท

เพลง (Introduction)  โดยน าเอาท านองและจังหวะหลักนี้มาขยายโดยใช้เทคนิคที่ เรียกว่า การ
เปลี่ยนกุญแจเสียงแบบห้วงล าดับท านอง (Sequential Modulation) ซึ่งมีความสัมพันธ์กันเป็นคู่สาม
ไมเนอร์ นอกจากนั้นยังใช้เทคนิคที่ เรียกว่า การด าเนินเสียงแบบครึ่งเสียง (Chromatic Voice 
Leading Progression) ในการสร้าง รูปแบบการด าเนินคอร์ด (Chord Progression)  ที่น่าสนใจ 
เพ่ือน าเข้าสู่ท่อน A เมื่อเปรียบเทียบกับต้นฉบับของ Kriesler แล้วจะพบได้ว่า ของ Rachmaninov 
นั้น มีรูปแบบการประพันธ์ที่เพ่ิมเติมความหนาแน่นของเสียงประสานที่มากยิ่งข้ึน 

ในท่อน B ท านองมีความอ่อนหวาน สวยงาม บทประพันธ์ส าหรับไวโอลินอยู่ในบันได
เสียง  C เมเจอร์ แต่ส าหรับเปียโน อยู่ ในบันไดเสียง A แฟลตเมเจอร์ ซึ่ งเป็นบันไดเสียงที่มี
ความสัมพันธ์แบบเสียงประสานคู่สาม (Third Relation) กับท่อน A  ท านองในท่อน B นี้ 
Rachmaninov ได้เติมท านองสอดประสาน (Counter Melody) ซ้อนไว้ได้อย่างลงตัว นอกจากนั้น 
Rachmaninov ยังได้มีการน าท านองมาแปรเปลี่ยนให้แปลกออกไป(Variation) เพ่ิมโดยอาศัย
ความสัมพันธ์แบบพ้องเสียงในประสานคู่สาม (Enharmonic Third Relation) ให้กลายเป็นบันได
เสียง E เมเจอร์   และมีการใช้ เทคนิคการประพันธ์โดยการยืดขยายโดมินันท์  (Dominant 
Prolongation) เพ่ือน าท านองท่อน A กลับมาอีกครั้งหนึ่ง   
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ในกลับมาของท่อน A  ซึ่ง Rachmaninov ได้น าท านองมาแปรโดยใช้เทคนิคการ
ประพันธ์ที่เรียกว่า Harmonic Intensity ซึ่งเป็นรูปแบบของการประพันธ์ที่ท าให้ เสียงประสาน 
(Harmony) มีความเข้มข้นขึ้น เต็มไปด้วยเสียงที่มีความตึงเครียด (Tension) และ การเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว แต่ยังคงซ่อนท านองเดิมเอาไว้ ก่อนที่ท านองจะด าเนินต่อไปยังท่อน C  Rachmaninov 
ได้แทรกช่วงเชื่อม (Transition)โดยใช้ เทคนิคการเคลื่อนที่ของคอร์ดเมเจอร์ที่ขนานกันแบบโครมาติก 
(Pararell in Major Chord Chromatic Movement) ในบทเพลงมักใช้เทคนิคการประพันธ์นี้ในการ
เปลี่ยนไปยังคีย์อ่ืน  

ท่อน C อยู่ในบันไดเสียง F เมเจอร์ ซึ่ง Rachmaninov ได้รักษาท านองเดิมไว้อย่าง
ค่อนข้างครบถ้วน  มีเพียงการเพ่ิมเสียงประสานที่มีความตึงเครียด และใช้คอร์ดแทน (Substitute 
Chord) ในเสียงประสาน ท าให้เสียงประสานนั้นมีความน่าสนใจกว่าบทประพันธ์ในรูปแบบดั้งเดิม 
และในช่วงท้ายของท่อน C ในท่อนเชื่อม จะพบได้ว่าเสียงเพลงมีความเข้มข้นขึ้น เสียงประสานพบว่า
มีการใช้โน้ตนอกบันไดเสียงในคอร์ดต่าง ๆ ในรูปของคอร์ดแบบครึ่งเสียง (Chromatic Chord) และ
โครงสร้างของท านองที่สร้างบนบันไดเสียงครึ่งเสียง (Chromatic Scale) อย่างอิสระ  

ท านอง A ในช่วงสุดท้าย  Rachmaninov ได้ขยายท่อนนี้ออกไปในรูปแบบบทเพลงลีลา
ด้นสด (Impromptu) โดยท าการพัฒนาท านองและจังหวะหลัก มีการไปยังบันไดเสียงต่าง ๆ ด้วย
เทคนิคการเปลี่ยนกุญแจเสียงแบบห้วงล าดับท านอง (Sequential Modulation) มีการก าหนด
อารมณ์ให้เล่นแบบกึ่งบรรเลงช่วงเดี่ยว (Cadenza) มีการยืดขยาย และลดทอนประโยคเพลงให้
แตกต่างกับต้นฉบับ ท าให้เกิดความตื่นเต้นและน่าติดตาม อีกท้ังยังเติมโน้ตต่าง ๆ ที่เน้นเทคนิคเปียโน 
เพ่ือเป็นการแสดงศักยภาพของผู้เล่นออกมาได้อย่างเต็มที่  

ในช่วงสุดท้ายก่อนจบเพลงมีการเปลี่ยนความรู้สึกของการเน้นจังหวะให้เป็นสอง 
(Hemiola) ท าให้เกิดการเคลื่อนของจังหวะตก ก่อนที่จะสรุปบทเพลงอันน่าประทับใจนี้  อย่าง
ยิ่งใหญ่สมกับที่ผู้ประพันธ์เป็นนักเปียโนมือหนึ่งในประวัติศาสตร์ดนตรี 

 
3. เทคนิคการฝึกซ้อมจากนักเปียโนคนส าคัญ 

เทคนิคการฝึกซ้อมเปียโนนั้นมีมากมายและหลากหลายมุมมอง ตั้งแต่ยุคอดีตมาจนถึงยุค
ปัจจุบัน โดยพ้ืนฐานของเทคนิคนั้นจะขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวอย่างเป็นธรรมชาติของร่างกาย  ซึ่ง
องค์ความรู้ต่าง ๆ เหล่านี้ได้ถูกค้นคว้า วิจัย จากมุมมองอันหลากหลายของนักเปียโนผู้ยิ่ งใหญ่ในสมัย
ตั้งแต่อดีต  และได้ถูกส่งผ่านในรูปแบบต ารามาจนถึงยุคปัจจุบัน   ถ้าหากเราได้ท าการศึกษาโดยผ่าน
หลาย ๆ มุมมองที่แตกต่างกันแล้วนั้น ก็จะท าให้เราได้เห็นและเข้าใจกระบวนการเคลื่อนไหวของ
ร่างกายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น  

ต าราเทคนิคการฝึกซ้อมเปียโนที่เกิดขึ้นมานั้น  ผู้วิจัยได้จัดเรียบเรียงโดยแบ่งตามล าดับ
พัฒนาการของเปียโนในแต่ละยุคสมัย  ซึ่งมีนักแต่งเพลงและบุคคลส าคัญด้านเปียโนที่มีอิทธิพลต่อ
การพัฒนาเทคนิคการเล่น โดยแบ่งออกเป็น 4 ยุค ดังนี้ 

3.1 ยุคของฮาร์ปซิคอร์ด และ คลาวิคอร์ด (Harpsichord and Clavichord)  
เป็นยุคที่คีย์บอร์ดมีข้อจ ากัดในการเล่นค่อนข้างมาก เนื่องจากลักษณะการเกิดเสียง

นั้น ไม่ได้เกิดจากการมีค้อนไปตีสายให้เกิดเสียง แต่เป็นลักษณะของการใช้ลิ่มโลหะไปเกี่ยวสาย ส่งผล
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ให้เสียงที่ออกมาไม่สามารถควบคุมความดัง ความเบาได้ ท าให้ผู้เล่นไม่สามารถแสดงอารมณ์และสร้าง
ประโยคเพลงที่ต่อเนื่องได้ดีนัก 

ต า ร า เท ค นิ ค ก าร เล่ น ฮ า ร์ ป ซิ ค อ ร์ ด แ ล ะค ล าวิ ค อ ร์ ด เล่ ม แ รก มี ชื่ อ ว่ า  
Il Transilvano ถูกเขียนขึ้นโดย Girolado Diruta (ค.ศ. 1554 – ค.ศ. 1660)6  ในต าราได้ระบุถึง 5 
ข้อหลักการเบื้องต้นไว้ว่า  

1. นั่งให้อยู่ตรงกลางคีย์บอร์ด 
2. ห้ามขยับตัวไปมา หน้าอก ศีรษะ และล าตัวต้องตั้งตรงอย่างสมดุล 
3. แขนอยู่ในระดับเดียวกับมือ ไม่สูงกว่าหรือต่ ากว่า 
4. นิ้วตั้งเป็นรูปโค้งวางเรียงกันไว้บนคีย์บอร์ด มือวางในลักษณะสบาย และในการ

เคลื่อนที่ของนิ้วนั้น จะเป็นในลักษณะที่ใช้ส่วนของแขน ให้ท าหน้าที่เคลื่อนไหวน าทิศทางพามือไป   
5. นิ้วแต่ละนิ้วยกสูงและเป็นอิสระเม่ือกดลงไปบนคีย์บอร์ด7 
เทคนิคการเล่นโดยใช้แรงจากนิ้ว ได้กลายมาเป็นเทคนิคหลักในยุคบาโรคและยุค

คลาสสิค อย่างไรก็ตาม สิ่งที่คนในยุคนี้ เห็นความส าคัญมากที่สุดจะเป็นเรื่องของลักษณะทาง
เสียงดนตรี และการตีความบทเพลงเสียมากกว่า  ดังกรณีตัวอย่างบทประพันธ์ของ Johann 
Sebastian Bach (ค.ศ. 1685 – ค.ศ. 1750) ในบทประพันธ์ชุดที่มีชื่อว่า Two-Part Inventions โดย 
Bach ได้เขียนแนะแนวการเรียนรู้บทประพันธ์นี้ไว้ว่า  

In which lovers of keyboard music, and especially those desiring 
to learn and to play, are shown a clear way not only (1) to learn to play cleanly 
in two parts, but also after further progress (2) to proceed correctly and well with 
three obbligato parts, and at the same time not only to compose good 
inventions, but to develop them well; but most of all to achieve a cantabile 
style in playing, and to acquire a taste for the elements of composition.8 

จะเห็นได้ว่าสิ่งที่ Bach ค านึงถึงคือ ให้ผู้เล่นนั้นมีความเข้าในบทประพันธ์ และ
สามารถเล่นท่วงท านองที่ซ้อนกันออกมาได้อย่างไพเราะและเป็นอิสระออกจากกัน โดยไม่ได้ค านึงถึง
เรื่องเทคนิคการเล่นแต่อย่างใดเลย 

Jean-Phillippe Rameau (ค.ศ. 1683 – ค.ศ. 1764) นักประพันธ์ร่วมยุคสมัย
เดียวกันนี้ ได้มีความสนใจในเรื่องของเทคนิค จากบทประพันธ์ที่มีชื่อว่า Pieces de Clavecin ซึ่งเป็น

                                           
6 นักออร์แกนชาวอิตาเลียน นักทฤษฎี และนักประพันธ์ มีชื่อเสียงในด้านการสอนและ

เขียนต ารา 
7 Reginal R.Gerig, Famous pianist and Their Technique, (Indiana University 

Press, 2007), 11. 
8J.S.Bach, Two-Part Inventions edited by Willard A .Palmer, 2nd ed. 

(n.p.: Alfred Publishing, 1991), 1.  
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แบบฝึกหัดสั้น ๆ ส าหรับฝึกฝนนิ้วโดยเฉพาะ อีกทั้งยังได้เขียนต าราที่มีชื่อว่า Code de Musique 
Pratique เป็นต าราที่อธิบายถึงวิธีการฝึกซ้อม และได้กล่าวถึงวิธีการใช้เทคนิคนิ้วไว้ว่า 

 Each finger must preserve its own particular action, 
independent of the rest and that fingers must be lifted as high as 
possible in trills, but the more you advance in training, the less you need 
this lifting and finally it is transformed into and easy and rapid action9 

นอกจาก Rameau แล้ว ยังมี Francois Couperin (ค.ศ. 1668 – ค.ศ. 1733) ที่ให้
ความสนใจในเรื่องของเทคนิคนิ้วเช่นกัน โดยได้ประพันธ์แบบฝึกหัดไว้ 8 บท ปรากฏอยู่ในต าราที่มีชื่อ
ว่า The Art of  Playing the Harpsichord ต าราแบบฝึกหัดในยุคสมัยนี้ ก็ถือว่าเป็นแบบฝึกหัด
ส าหรับการเตรียมพร้อมของนิ้ว เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นก่อนเริ่มบรรเลงบทเพลงเพียงเท่านั้นเอง 

 Carl Philipp Emanuel Bach(ค.ศ. 1714 – ค.ศ. 1788) บุตรชายของ Bach ได้
เขียนต าราที่มีชื่อว่า Essay on the True Art of Playing Keyboard Instrument เป็นต าราที่จัดได้
ว่าดีที่สุดแห่งยุคนี้ ถือได้ว่าเป็นคู่มือส าคัญส าหรับครูผู้สอน ซึ่งในภายหลังมีนักประพันธ์มากมายที่
ได้รับอิทธิพลจากต าราเล่มนี้ แต่ที่โดดเด่นที่สุดคือ Haydn Beethoven และ Czerny ในต าราได้แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก ได้เขียนถึง วิธีการใช้นิ้วที่ถูกต้อง การเล่นโน้ตประดับ และการได้ยินเสียง
แล้วร้องออกมา ต าราในส่วนที่สองนั้น ได้เขียนถึง วิธีฝึกการแสดง การบรรเลงประกอบ การบรรเลง
ด้นสด ในบทบาทของคีย์บอร์ดที่ท าหน้าที่เป็นเครื่องบรรเลงประกอบ 10 

จากตัวอย่างต าราทั้งหมดที่ได้กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า การเรียนรู้ดนตรีในยุค
สมัยนี้ ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการตีความบทเพลง การบรรเลงด้นสด และการประพันธ์ท านอง มา
เป็นอันดับแรก และความส าคัญในเรื่องเชิงกายภาพนั้นเป็นประเด็นที่ส าคัญรองลงมา วิธีการเล่น
คีย์บอร์ดในลักษณะของยุคสมัยนี้ ได้ถูกส่งผ่านต่อไปยังเครื่องคีย์บอร์ดที่เกิดข้ึนมาในยุคสมัยถัดไป   

3.2 ยุคแห่งการพัฒนาการสร้างเปียโน 

ในช่วงปีค.ศ. 1700 Bartolomeo Cristofori (ค.ศ. 1655 – ค.ศ. 1731) ผู้สร้าง
เครื่องดนตรีชาวอิตาเลียน ได้พัฒนาคีย์บอร์ดในยุคแรกโดยเพ่ิมกลไกใหม่คือ การให้ค้อนตีสายเปียโน
โดยที่ค้อนไม่ค้างอยู่กับสาย และตัวค้อนก็กลับสู่ต าแหน่งเดิม โดยไม่ดีดหรือเด้งอย่างรุนแรง แต่ก็ยังไม่
สามารถท าเสียงดัง  เสียงเบา ได้แตกต่างกันอย่างชัดเจนนัก  ซึ่งผู้วิจัยถือว่าช่วงเวลานี้เป็นการเริ่มต้น
เข้าสู่ยุคเปียโนตอนต้น   

Muzio Clementi (ค.ศ . 1752 - ค .ศ . 1832) เป็ นคนแรกที่ ได้ท าการส ารวจ
ศักยภาพเปียโนรูปแบบใหม่นี้ในเรื่องของวิธีการผลิตเสียง จึงได้เกิดต ารา บทประพันธ์ ที่น าเสนอการ

                                           
9Reginal R. Gerig, Famous pianist and Their Technique, (n.p.: Indiana 

University Press, 2007), 18. 
10Ibid., 25. 
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ใช้เทคนิคการเล่นที่ไม่เคยมีมาก่อน เช่น การรัวโน้ต (Tremolos) การเล่นโน้ตรัวขั้นคู่สาม (Double 
Third) การเล่นโน้ตซ้ า (Repeated Notes) และการเล่นโดยใช้มือไขว้กัน (Hand Crossing Over)11 

เปียโนถูกพัฒนาให้สามารถท าเสียงดัง เสียงเบา ได้แตกต่างกันมากขึ้น และได้มีการ
เพ่ิม Pedal ส าหรับหยุดเสียงและลากเสียงให้ยาว ซึ่งพัฒนาขึ้นมาโดย Gottfried Silbermann (ค.ศ. 
1683 - ค.ศ. 1753) เพ่ือนผู้ร่วมงานในยุคสมัยเดียวกันกับ Bach  

กรุงเวียนนานั้นได้เกิดความตื่นตัวกับเปียโนแบบใหม่นี้มาก และในปลายศตวรรษที่ 
18  เปียโนจากเวียนนา ได้ถูกสร้างขึ้นจากแผ่นไม้ สายลวดสองสายต่อโน้ตหนึ่งเสียง และใช้หัวค้อนที่
หุ้มด้วยหนังสัตว์ สีของคีย์เปียโนจะมีสีตรงข้ามกับเปียโนยุคปัจจุบัน คือ คีย์ ชาร์ป แฟลต เป็นสีขาว 
และคีย์ธรรมดาจะเป็นสีด า ส่งผลให้เปียโนในยุคนี้ สามารถบรรเลงได้ไพเราะและมีเสียงที่ต่อเนื่อง
เหมือนเสียงร้องมากยิ่งข้ึน   

 บทประพันธ์ที่เกิดขึ้นในยุคนี้ จึงมีลักษณะที่บ่งบอกถึง Articulation, Dynamic 
Contrast, Phrasing มากกว่าบทประพันธ์ในยุคแรก อีกทั้งยังมีบทประพันธ์ที่ถูกประพันธ์ขึ้นเพ่ือ
พัฒนาเทคนิคนิ้วโดยเฉพาะ เพ่ือให้ผู้เล่นนั้นสามารถเล่นโน้ตแบบไล่บันไดเสียง (Scale),โน้ตแยก 
(Arpeggio), กลุ่มโน้ตประสาน (Chord) และโน้ตช่วงคู่แปด (Octave) ที่มีความยากได้อย่างง่ายดาย 
ตัวอย่างบทประพันธ์เช่น 24 Etudes Op.70 ประพันธ์โดย Ignaz Moscheles (ค.ศ. 1794 - ค.ศ. 
1870) Great Practical Piano School ประพันธ์โดย Johann Baptist Cramer (ค.ศ. 1791 - ค.ศ. 
1858) Gradus Ad Parnassum ประพันธ์โดย Muzio Clementi (ค.ศ. 1752 - ค.ศ. 1832) 

3.3 ยุคของเปียโนเปลเยล (Pleyel Piano) 
ในปี ค.ศ. 1820 Ignaz Pleyel  ได้ท าการพัฒนาเปียโนโดยสร้างช่วงเสียงที่กว้างขึ้น

ถึง 7 คู่แปด พัฒนาการสร้าง Frame และ Soundboard โดยมีองค์ประกอบของโลหะเป็นหลัก 
ในช่วงเวลานี้ ศูนย์กลางการสร้างเปียโนได้ย้ายจากเวียนนาไปยังปารีส ซึ่งเป็นเมืองที่นักเปียโนผู้
ยิ่งใหญ่ ได้แก่ Chopin และ Liszt อาศัยอยู่ จึงท าให้เกิดกระแสพัฒนาการส าคัญตามมา คือการมี 
Double Action ของคีย์เปียโน ซึ่งท าให้นักเปียโนสามารถเล่นโน้ตที่มีความเร็วมาก ๆ ได้อย่าง
คล่องแคล่ว อีกท้ังยังมีการเพิ่ม Sostenuto Pedal  เพ่ือท าให้เปียโนลากเสียงยาวได้ขึ้นมาอีกด้วย   

Clementi  Hanon และ Czerny ได้เห็นความส าคัญของการพัฒนาเทคนิคการเล่น
ที่เน้นความคล่องแคล่ว จากกลไกที่เอ้ืออ านวยของนวัตกรรมใหม่นี้ จึงได้ประพันธ์ผลงานแบบฝึกหัดที่
มุ่งเน้นการเล่นแบบ Virtuoso ในยุคสมัยนี้กลวิธีการศึกษาเทคนิคในการเล่นเปียโนนั้น เกิดจากการ
เลียนแบบลักษณะท่าทาง โดยไม่ได้ค านึงถึงหลักการของ กายวิภาค และ กลไกทางชีวภาพของ
ร่างกายมนุษย์ จึงท าให้เกิดอาการบาดเจ็บ และก่อให้เกิดความสูญเสีย เนื่องมาจากความไม่รู้ถึง
                                           

11Therese Elaine Milanovic, Healthy Virtuosity With The Taubman 
Approach .accessed January 2, 2015, available from http//:www.appca.com.au/ 
pdf/papers2011  / Milanovic  % 202011%20APPC,%20Healthy%20Virtuosity%20with 
%20the%20Taubman%20 Approach.pdf   
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หลักการกลไกของร่างกายนั่นเอง ดังในกรณีของ Schumann  จากใจความตอนหนึ่งในหนังสือเรื่อง 
นักดนตรีเอกของโลก โดย ทวี มุขธระโกษา ได้กล่าวถึง Schumann ว่า “Schumann อุทิศเวลาวัน
ละ 6 ชั่วโมง โดยหวังว่าจะเป็นนักเปียโนเอกให้ได้ แต่แล้วไม่นานนัก นิ้วมือของเขาก็เกิดพิการ หงิกงอ
ไม่สามารถจะเล่นได้คล่องแคล่วนัก สาเหตุที่มือของเขาพิการนั้น เป็นเพราะคร่ าเคร่งในการเล่นเปียโน
มากจนเกินไป”12 

ถึงแม้จะเป็นที่รู้กันว่าการซ้อมในลักษณะนี้ อาจจะก่อให้เกิดการเกร็งและการ
บาดเจ็บได้ แต่ดูเหมือนว่าไม่มีใครสนใจหรือเกรงกลัวสักเท่าใดนัก มีบันทึกกล่าวถึงชั่วโมงการฝึกซ้อม
ของ Clementi และ Czerny ในวัยเด็ก ซึ่งใช้เวลาการฝึกซ้อมถึง 8ชั่วโมงต่อวัน และ Kalkbrenner 
ฝึกซ้อม 12 ชั่วโมงต่อวัน ในขณะที่ Henselt ฝึกซ้อมถึง 16 ชั่วโมงต่อวัน 13 

ค่านิยมในการฝึกซ้อมในยุคนี้ จะเน้นหนักในการเล่นแบบยกนิ้วสูง และมือและแขน
ต้องอยู่นิ่ง บางส านักให้เอาเหรียญหรือแก้วน้ ามาวางบนมือของนักเปียโน เพ่ือเป็นการทดสอบความ
นิ่งของมือและแขน   

 

 
ภาพที่ 1 Chiroplast 
ที่มา:  Chiroplast, accessed August 16, 2016, available from 
http://www.entre88teclas.es/blogs /fuera -de-programa/142-inventos-del-siglo-xix-para-
mejorar-la-tecnica-pianistica 

นอกเหนือจากนั้น ยังเกิดสิ่งประดิษฐ์ช่วยซ้อมที่มีชื่อเรียกว่า Chiroplast สร้างขึ้น
โดย Johann Bernhard Logier  อุปกรณ์นี้สามารถช่วยให้มือและแขนของนักเปียโนจัดวางอยู่ใน
ต าแหน่งที่ถูกต้อง (ตามความเชื่อในยุคนั้น) สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้มีลักษณะเป็นรางไม้วางขนานกับ

                                           
12 ทวี มุขธระโกษา, นักดนตรีเอกของโลก, พิมพ์ครั้งที่ 6 (ม.ป.ท.อมรการพิมพ์, 2542), 

139     
13Milanovic, Therese Elaine .Healthy Virtuosity With The Taubman 

Approach, accessed January 2, 2015, available from http//:www.appca.com.au/pdf /
papers2011/Milanovic % 202011%20APPC,%20Healthy%20Virtuosity%20with%20the 
%20Taubman%20Approach.pdf   
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คีย์บอร์ด มีกลไกที่สามารถปรับระดับความสูงต่ าเพ่ือให้พอดีกับระดับข้อมือที่นักเปียโนต้องวางพาดลง
ไปบนรางไม้ สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้นอกจากจะท าให้แขนและมือของนักเปียโนถูกจัดวางได้นิ่งแล้ว ยังท าให้
เกิดเทคนิคการเล่นแบบใหม่ขึ้นมา คือ “เทคนิคการใช้ข้อมือ (Wrist Technique)”  ซึ่งเทคนิคที่เกิด
ขึ้นมาใหม่นี้นั้น เป็นช่วงรอยต่อส าคัญจากยุคแรกที่มีการใช้ “เทคนิคนิ้ว (Finger Technic)” เพียง
อย่างเดียว ไปสู่ยุคที่มีการใช้ “เทคนิคการถ่ายเทน้ าหนัก (Weight Technic)”14 

จากผลงานวิ จั ยของ Yoshinori Hosaka เรื่ อ ง  Sumiko Mikimoto’s Piano 
Method:  a Modern Physiological Approach to Piano Technique in Historical Context 
ยืนยันถึงพัฒนาการของการเล่นเปียโนซึ่งควบคู่ไปกับการผลิตกลไกและเทคโนโลยีในการสร้างเปียโน 
เพ่ือท าให้เสียงเปียโนดีขึ้น กังวานขึ้น ตามความปรารถนาของนักเปียโนและผู้ประพันธ์ดนตรีในยุค
ศตวรรษท่ี 19 ดังนี้ 

“In the nineteenth century, the piano underwent the 
most dramatic changes.  Many prominent piano composers were 
searching for new sounds and demanded that piano makers adjust the 
workings to their satisfaction.  It is easy to see the expanding horizon of 
sounds and technique springing from nineteenth-century composers; 
from Beethoven to Liszt and their contemporaries, these new demands 
caused new development in the mechanism of the piano” 

นอกจากนั้นยังมีข้อความที่สนับสนุนถึงพัฒนาการของเปียโน ซึ่งปรากฏในหนังสือ
ของ Derek Watson ชื่อว่า Liszt กล่าวไว้ว่า เปียโนต้นแบบของเปียโนสมัยใหม่ได้ถูกพัฒนาภายใน
ช่วงชีวิตของ Liszt ซึ่งพอจะสรุปโดยสังเขปได้ดังนี้ 

ค.ศ. 1823 ในประเทศฝรั่งเศส เปียโนยี่ห้อ Erard ผลิตเปียโนที่มีช่วงเสียง 7 คู่แปด 
และมี Double-Escapement Action  

ค.ศ.1825 ที่เมืองบอสตัน Alpheus Babcock ได้ผลิตโครงเปียโนที่ท าจากโลหะชิ้น
เดียวได้ส าเร็จ  

ค.ศ. 1840 Jonas Chickering ได้ต่อยอดสิ่งที่ Babcock คิดค้นไว้ จนเป็นคนแรกที่
สามารถผลิตเปียโนที่ท ามาจากโครงเหล็กได้ส าเร็จ ซึ่งท าให้เสียงเปียโนดีขึ้น เพราะสามารถขึงสาย
โลหะที่มีความยาวและมีความแข็งแรงได้ตึง ก่อให้เกิดเสียงเปียโนที่กังวานไพเราะ 

จากข้อความข้างต้น จะเห็นว่าเปียโนต้นแบบของ Modern Piano ในยุคของ Liszt 
มีกลไกที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเทคนิคการเล่นเปียโนอย่างก้าวกระโดด ดังจะเห็นจากผลงาน
เพลง Transcendental Etudes ที่ Liszt ได้ประพันธ์ขึ้น ฉบับแรกประพันธ์ตั้งแต่อายุ 13 ปี และได้มี
การแก้ไขปรับปรุงถึง 3 ครั้งในช่วง 25 ปี  ในทุก ๆ ครั้งที่มีการปรับปรุง Liszt จะแต่งเติมเทคนิคใหม่ 
ๆที่เขาได้คิดค้นขึ้นตามเทคนิคการเล่นของเขา เทคนิคการเล่นเปียโนของ Liszt  เทคนิคช่วงแรกได้รับ
                                           

14 Natalie Strelchenko, Lecture Recital-Vienese Instruments, Accessed 
January7, 2015,  Available from https://m.youtube.com/watch?v=u8wfCGALLIE 
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อิทธิพลจากครูของเขา Czerny  ซึ่งประกอบไปด้วยเทคนิค Scale, Arpeggio ที่เลียนแบบจากผลงาน
ของ Czerny op.740 และในฉบับต่อมา เทคนิคการเล่นเปียโนของเขาได้รับอิทธิพลจากการ
เลียนแบบผลงานการประพันธ์เพลงของ Paganini นักไวโอลินฝีมือยอดเยี่ยมในสมัยนั้น ซึ่งเขาได้
ขยายขีดจ ากัดทุกความเป็นไปได้ของเทคนิคการเล่นเปียโน จนท าให้ Transcendental Etudes ถูก
บันทึกไว้ว่าเป็นบทประพันธ์ส าหรับเปียโนที่ยากท่ีสุดในยุคนั้น  

จากบทประพันธ์ของ Liszt นี้เองที่ได้ผลักดันนักเปียโนให้หลุดออกจากกรอบเทคนิค
การเล่นแบบเดิม ๆ ที่ใช้เพียงแต่นิ้ว ด้วยรูปแบบการประพันธ์ที่มีลักษณะหนา เต็มเสียงแบบวง 
ออเคสตร้า ลักษณะของคอร์ดที่กดเต็มมือและรวดเร็ว การไล่โน้ตที่กว้าง ส่งผลให้นักเปียโนเริ่มมีการ
ใช้น้ าหนักจากแขนมาช่วยในการเล่น อันเป็นจุดเริ่มต้นของเทคนิคการถ่ายเทน้ าหนัก  (Weight 
Technic) 

3.4 ยุคของเปียโนสมัยใหม่ (Modern Piano)  
เป็นยุคที่เปียโนได้รับการพัฒนาไปจนถึงขั้นสุด เพราะวิทยาการสมัยใหม่มีความ

เจริญก้าวหน้าอย่างมาก มีการทดลองค้นคว้าและค านวณตามแนวทางวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น และมี
การเขียนแบบ ค านวณสัดส่วนไว้อย่างชัดเจนแน่นอน ในการผลิตเปียโนยุคนี้จะใช้วัสดุที่มีความคงทน 
มีรูปแบบ ขนาดที่มาตรฐาน มีโครงสร้างที่แน่นอน ลดความฟุ่มเฟือยหรูหรา เปลี่ยนแบบเป็นลักษณะ
เฉพาะที่มีความเรียบง่าย และมีน้ าหนักที่ตัวคีย์บอร์ดเพ่ิมมากขึ้น จากเปียโนยุคแรกนั้นที่มีน้ าหนัก
เพียง 23 กรัมต่อคีย์ พัฒนาต่อมาจนมีน้ าหนัก 45 กรัมต่อคีย์ และน้ าหนักคีย์เปียโนในยุคปัจจุบันจะมี
น้ าหนักอยู่ที่ 50-60 กรัมต่อคีย์  

ในระหว่างช่วงพัฒนาโครงสร้างเปียโน ที่ท าให้คีย์เริ่มมีน้ าหนักเพ่ิมมากขึ้นตั้งแต่ช่วง
ปลายศตวรรษที่ 19 จนถึงช่วงต้นศตวรรษท่ี 20 นั้น เป็นช่วงเวลาส าคัญที่ท าให้ครูผู้สอนเปียโนได้เกิด
การตระหนักรู้ว่า การเล่นเปียโนโดยใช้เพียงแต่เทคนิคนิ้วนั้น ไม่เพียงพอที่จะท าให้ผู้เล่นสามารถ
พัฒนาทักษะและบรรเลงบทเพลงที่มีความยากข้ึนได้  

ผู้ที่ริเริ่มชี้ให้เห็นถึงปัญหาเหล่านี้ คือ William Mason (ค.ศ. 1829 – ค.ศ. 1908) 
Adolph Marx (ค.ศ. 1795 - ค.ศ. 1866) และ Adolph Kullak (ค.ศ. 1823 - ค.ศ. 1862) 

Ludwig Deppe (ค.ศ. 1828 - ค.ศ. 1890) เป็นคนแรกที่ได้อธิบายถึงหลักกลไก
การท างานในส่วนของแขน เขาเชื่อว่า วิธีการเล่นเปียโนที่ดีนั้น กลไกของร่างกายในส่วนแขน จะต้องมี
ความเคลื่อนไหวที่ประสานกันตั้งแต่ไหล่ตลอดจนปลายนิ้ว เขาได้แนะน าให้นั่งเก้าอ้ีต่ า ในระดับที่
ข้อศอกอยู่ต่ ากว่าเปียโน 1-2 นิ้ว วางมือเป็นรูปโค้งและใช้ส่วนของปลายนิ้วในการเล่น ในระหว่างที่
เล่นนั้น ข้อมือต้องมีการเคลื่อนไหวในลักษณะวงกลม โดยมีข้อศอกออกแรงดันช่วยเสริมการเคลื่อนที่
ของข้อมือและนิ้ว หลักการโดยทั่วไปของเขาคือการเคลื่อนไหวโดยที่ไม่รู้สึกว่ามีส่วนใดส่วนหนึ่งเกิด
อาการเกร็งหรือแข็งทื่อ 

เป็นเรื่องน่าเสียดายที่ Deppe ไม่ได้เขียนต าราทิ้งไว้ให้คนรุ่นหลัง แต่เหล่าบรรดาลูก
ศิษย์ของเขา Elizabeth Calan (ค.ศ. 1812 - ค.ศ. 1929) ได้เขียนต าราที่มีชื่อว่า Artistic Piano 
Playing as Taught by Ludwig Deppe  เป็นต าราที่ เกี่ยวกับหลักการสอนเปียโนโดยวิธีของ 
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Deppe ซึ่งแสดงให้เห็นถึงมุมมองการเล่นเปียโนที่ต่างออกไปจากอดีตอย่างเห็นได้ชัด และ Amy Fay 
(ค.ศ. 1844 - ค.ศ. 1928) นักเปียโนชาวอเมริกัน ที่เรียนเปียโนในยุโรป ซึ่งต่อมาภายหลังได้กลายมา
เป็นลูกศิษย์ของ Deppe  ก่อนหน้านี้ Fay มีความเชื่อมาโดยตลอดว่า การฝึกนิ้วอย่างหนักนั้นจะเป็น
วิธีการที่สามารถท าให้เล่นเปียโนได้ดี เธอจึงเดินทางมายุโรปเพ่ือเข้าศึกษาในโรงเรียนดนตรีที่ซึ่งเป็น
ต้นต าหรับแห่งเทคนิคนิ้ว จากใจความตอนหนึ่งในหนังสือเรื่อง Music Study in Germany เขียนโดย 
Amy Fay  เล่าถึงเหตุการณ์ที่ Fay ได้เรียนเปียโนกับ Louis Ehlert ที่ Tausig’s Conservatory  ณ 
กรุงBerlin ไว้ว่า  “ Ehlert makes me play them tremendously forte, and as fast as I can 
go. My hand gets so tired that it is ready to break, and then I say that I cannot go on. 
But you must go on, he will say.”15 

ต่อมา Fay ได้เรียนเปียโนกับครูท่านอ่ืน ๆ อีกมากมาย จนได้มาเรียนกับ Deppe 
เธอได้กล่าวถึงวิธีการสอนของ Deppe ไว้ในหนังสือเล่มเดียวกันนี้ว่า  

“ He takes a piece, and while he plays it with the most wonderful 
fineness of conception, he cold-bloodedly dissects the mechanical elements of it, 
separates them, and tells you how to use your hand so as to grasp them one after 
the other.  In short, he makes the technique and the conception identical, as of 
course they ought to be, but I never had any other master who trained his pupils to 
attempt it.”16 

จากเรื่องราวที่ Fay ได้กล่าวมานั้น แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจน ใน
วิธีการสอนเปียโนช่วงปลายยุคศตวรรษที่ 19 Deppe คือจุดเริ่มต้นที่จะเปลี่ยนมุมมองวิธีการเล่นและ
การสอนเปียโน ให้แก่คนในรุ่นต่อไป 

ภายหลังจากที่ Deppe ได้เสียชีวิต วงการเปียโนได้เกิดกระแสคิดค้นเทคนิคขึ้นใหม่ 
มีบรรดาครูเปียโนมากมายได้พยายามอธิบายความส าพันธ์ของกลไกการท างานระหว่าง แขน มือ และ
นิ้ว ซึ่งต่อมาภายหลังได้พัฒนามาเป็น เทคนิคการถ่ายเทน้ าหนักจากแขน และ การผ่อนคลาย (Arm 
Weight and Relaxation) 

Rudolf Maria Breithaupt (1873-1945) เป็ นลู กศิษย์ ของ Deppe เขาได้น า
วิธีการสอนของ Deppe มาเรียบเรียงให้เป็นระบบหลักการที่เข้าใจง่าย ในหนังสือของเขาที่มีชื่อว่า 
Natural Piano Technique เป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมอย่างสูงและได้ถูกน ามาตีพิมพ์ซ้ าถึง 5 ครั้ง
ในช่วงเวลา 16 ปี ในหนังสือเขาได้อธิบาย เทคนิคการเล่นที่ค านึงถึงการผ่อนคลายแขน มือ และนิ้ว 
โดยหลักการของเขาคือ การใช้ส่วนของแขนอย่างอิสระ ไม่ตึงกล้ามเนื้อแขน ส่วนของแขนมีการแกว่ง
และหลวม ในขณะที่เล่น นิ้วให้อยู่นิ่งที่สุดเท่าที่จะสามารถนิ่งได้ และใช้น้ าหนักในการกด เขาให้

                                           
15Amy Fay, Music Study in Germany: from the Home Correspondence 

of Amy Fay (NY: Dover Publications, 1965), 21. 
16 Ibid., 318. 
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ความเห็นว่า  ตราบใดที่ทั้งแขนและมือไม่ตึง มีความผ่อนคลาย และแกว่งได้อย่างอิสระนั้น นิ้วก็จะ
สามารถบังคับให้เล่นออกมาได้ดี ต่างกับวิธีการเล่นแบบเดิมที่ทั้งแขนและมือต้องอยู่นิ่ง ซึ่งไม่ได้ช่วยให้
นิ้วสามารถเล่นได้ดีเลย    

หลักการเคลื่อนไหวร่างกายในการเล่นเปียโนที่ Breithaupt ได้กล่าวไว้ สรุปโดยย่อ 
ดังนี้ 

1. การเคลื่อนไหวของแขนในแนวตั้ง (the longitudinal oscillation of the arm) 
2. การเคลื่อนไหวในลักษณะยืดขยายของแขนท่อนล่าง (the extension of the 

forearm) 
3. การเคลื่อนไหวในลักษณะการหมุนแขนท่อนล่าง (rolling of the forearm) 
4. การเคลื่อนไหวนิ้วโดยการถ่ายน้ าหนักจากแขนไปสู่นิ้วอย่างอิสระ (the free 

oscillation of the fingers) 
 Otto Ortmann (ค.ศ. 1889 - ค.ศ. 1979) ศาสตราจารย์ด้านเปียโนของ 

Peabody Conservatory of Music ประเทศอเมริกา ได้ท าการค้นคว้าและศึกษาถึงเทคนิคการเล่น
เปียโน โดยใช้หลักการและเครื่องมือทางฟิสิกส์ ศึกษาลักษณะทางกายภาพและกายวิภาคของนัก
เปี ย โน ใน ข ณ ะ เล่ น  The Physiological Mechanics of Piano Technique เป็ น ห นั งสื อ ที่ 
Ortmann กล่าวถึงความสมดุลระหว่างแรงต้านบนพ้ืนผิวคีย์บอร์ดที่เหมาะสมกับโครงสร้างกระดูก
และกล้ามเนื้อของนักเปียโน  

Ortmann ยังเน้นย้ าถึงความส าคัญของการใช้กล้ามเนื้ออย่างเป็นระบบเพ่ือให้
เกิดพลังในการกดคีย์เปียโนอย่างมีประสิทธิภาพ เขาได้มีการวิเคราะห์ลักษณะการเคลื่อนไหวของ
กล้ามเนื้อ ซึ่งเริ่มจากกล้ามเนื้อแผ่นหลัง ต่อเนื่องมาสู่แขนท่อนบน และแขนท่อนล่าง และสุดท้ายส่ง
พลังมาที่กล้ามเนื้อมือและนิ้วในที่สุด 

จะเห็นได้ว่าวิธีคิดวิเคราะห์ในแนวทางของ Ortmann ซึ่งมีความชัดเจนและจับ
ต้องได้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ท าให้ครูเปียโนในยุคต่อมาเข้าใจลักษณะกล้ามเนื้อและกายวิภาค
ของนักเปียโนมากยิ่งขึ้น 

จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการเล่นเปียโนตั้งแต่ยุคสมัย
โบราณมาจนถึงช่วงต้นศตวรรษท่ี 20 จะเห็นว่าการเล่นเปียโนมีความเก่ียวข้องกับการใช้ นิ้ว มือ และ
แขน เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บจากการฝึกซ้อม ดังนั้นความเข้าใจในระบบการ
เคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ ระบบกายวิภาค และระบบการซ้อมที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นปัจจัยส าคัญที่
จะท าให้ประสบความส าเร็จในการเล่นเปียโนในระดับสูง Taubman Method เป็นแนวทางหนึ่งใน
การฝึกซ้อม ที่ผู้วิจัยเห็นว่า มีความทันสมัย เข้าใจง่าย มีความชัดเจนในเรื่องของความเข้าใจเชิงกาย
วิภาค และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง และสามารถแก้ปัญหาอาการบาดเจ็บจากการซ้อมเปียโนได้
อย่างดี  
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4. เทคนิคการฝึกซ้อมเปียโนตามแนวทางของ Dorothy Taubman   
 

 
ภาพที่ 2 Dorothy Taubman 
ที่มา:  Dorothy Taubman, accessed August 16, 2016, available from 
http://www.nytimes.com/ 2013/04/17/arts/music/dorothy-taubman-95-dies-helped-
pianists 
 

ในช่วงต้นปี ค.ศ. 1950 Dorothy Taubman ได้เริ่มพัฒนาวิธีการเล่นเปียโนที่มีชื่อว่า 
The Taubman Technic  โดยในเทคนิคนี้ได้สนับสนุนวิธีการหมุนแขน เพ่ือลดความจ าเป็นในการ
บิดและยืดในต าแหน่งการเล่นที่ไม่สะดวกสบาย รวมไปถึงการประสานกันของการเคลื่อนไหวและการ
จัดต าแหน่งที่เหมาะสมของนิ้วมือ แขน และมือ อีกด้วย 

“The body is capable of fulfilling all pianistic demands without a violation 
of its nature if the most efficient ways are used; pain, insecurity and lack of technical 
control are symptoms of incoordination rather than a lack of practice, intelligence or 
talent”  

จากค ากล่าวของ Dorothy Taubman แสดงให้เห็นว่า ร่างกายคนเรานั้นสามารถที่จะ
ตอบสนองวิธีการเล่นเปียโนออกมาได้ตามต้องการ โดยไม่ฝืนธรรมชาติ ถ้าใช้วิธีที่ถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพที่สุด  ส่วนการเกิดอาการบาดเจ็บ   วิธีการเล่นที่รู้สึกได้ถึงความไม่มั่นคงในการควบคุม
นั้น เป็นผลมาจากการท างานไม่ประสานกันของร่างกายมากกว่าที่จะเป็นผลมาจากการขาดการ
ฝึกซ้อม  หรือสติปัญญาความสามารถ 

วิธีการสอนเปียโนของ Dorothy Taubman นั้นเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง และมีลูก
ศิษย์หลายท่านที่น าวิธีการสอนไปสานต่อ  หนึ่งในนั้นคือ Edna Golansky  ซึ่ง Ednaได้กล่าวว่า 
Dorothy Taubman นั้นมีสมองในการคิดวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ได้ดีดุจดังนักวิทยาศาสตร์ ปัจจุบัน 
Edna ได้เปิดสถาบันสอนเปียโนที่มีชื่อว่า The Golandsky Institue ซึ่งเป็นสถาบันที่สอนตาม
แนวทางของ The Taubman Approach  และลูกศิษย์ที่มีชื่อเสียงโดดเด่นมากอีกหนึ่งคน คือ 
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Yoheved Kaplinsky  ซึ่งปัจจุบันเป็นประธานของภาควิชาเปียโนที่ Juilliard และยังคงสอนโดยใช้
วิธีการตามแนวทางของ Dorothy Taubman 

Dorothy Taubman ได้ท างานร่วมกับนักเปียโนหลายคนที่มีชื่อเสียงและประสบปัญหา
ด้านอาการบาดเจ็บอันเป็นเหตุที่ส่งผลต่อด้านอาชีพการงานโดยตรง   ตัวอย่างเช่น Leon Fleisher17  
ผู้ซึ่งเคยประสบปัญหากับระบบประสาทของกล้ามเนื้อ จนท าให้สูญเสียการควบคุมมือข้างขวาไป ในปี 
ค.ศ. 1964 หลังจากนั้น เป็นเวลาหลายสิบปี ที่ได้ท าการแสดงและบันทึกเสียง บทเพลงที่ใช้เฉพาะมือ
ซ้ายบรรเลง และในช่วงปลายปี ค.ศ. 1990 ก็ได้เริ่มที่จะฟ้ืนฟูการใช้งานมือข้างขวาขึ้นใหม่อีกครั้ง 
ภายใต้ความช่วยเหลือของ Dorothy Taubman 

แนวคิดของ Dorothy Taubman นั้นเกี่ยวกับ สรีรศาสตร์ของการเล่นเครื่องดนตรี ซึ่ง
สามารถใช้งานควบคู่ไปกับ Alexander Technique18 และ Feldenkrais Method19 ได้ โดยสองวิธี
นี้นั้นมีวิธีการสอนให้ผู้เล่น  เล่นโดยปราศจากความตึงของกล้ามเนื้อ อันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิด
ความรู้สึกไม่สะดวกสบาย จนเกิดเป็นอาการบาดเจ็บได้  แต่แนวคิดนี้ ก็มีผู้ที่ไม่เห็นด้วย เพราะคิดว่า 
วิธีการเรียนการสอนของพวกเขานั้นอาจน าไปสู่อาการบาดเจ็บ หรือเทคนิคที่ไม่เพียงพอ 

 Dorothy Taubman นั้นเป็นที่รู้กันดีของคนทั่วไปว่า เป็นคนมีความดันทุรังสูง มีความ
มุ่งมั่นและยืนยันในแนวคิดที่ว่า อาการบาดเจ็บนั้นมีมานานแล้วในโลกของนักดนตรี แต่นักดนตรีเอง
ไม่เต็มใจที่จะยอมรับปัญหาเหล่านี้ โดย ผู้คนซึ่งเป็นนักดนตรี ก็มักจะหลีกเลี่ยงที่จะไม่ข้องเกี่ยวด้วย 
เพราะอาจส่งผลกระทบต่อด้านอาชีพการงานได้ และในท้ายที่สุด แนวคิดของ Dorothy Taubman 
นั้ น  ก็ ได้ รั บ ก า ร ย อ ม รั บ  “ In the beginning, I was not a believer, I frankly was not 
interested.  I thought the Taubman Institute was some cult, like a hippie club or 
something. In the end I was completely won over, not only by the intelligence but 
by the results.” ค ากล่าวนี้เป็นค ากล่าวของนักเปียโนที่มีชื่อว่า Gabriela Montero ซึ่งกล่าวว่า ใน
ตอนแรกนั้นก็ไม่เชื่อ ไม่สนใจ คิดว่า The Taubman Institue คงเป็นเพียงวิถีความคิดของคนกลุ่ม
หนึ่ง แต่ในท้ายที่สุด Gabriela ก็ยอมรับโดยดุษฎีกับแนวคิดนี้ จากผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในเชิงบวกกับ
การเล่นของเธอ 

Dorothy Taubman เกิดในส่วนตะวันออกของ New York เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ค.ศ. 
1917 พ่อแม่ของเธอ Benjamin และ Bertha เป็นผู้อพยพจากรัสเซีย พ่อเป็นนักธุรกิจฆ่าตัวตาย
หลังจากตลาดหุ้นตกในปี ค.ศ. 1929 

Dorothy Taubman ไม่เคยจบการศึกษาจากวิทยาลัย แต่ได้ศึกษาเอาหลักสูตรที่ 
Juilliard และColumbia โดยศึกษากับนักเปียโนที่มีชื่อเสียง Rosalyn Tureck  และได้ตัดสินใจเรียก
ตัวเองว่า เป็นครูสอนเปียโน ไม่ใช่นักเปียโน Dorothy Taubman ก ากับดูแลโรงเรียน The Dorothy 

                                           
17(born July 23, 1928)เป็นนักเปียโนและวาทยากรชาวอเมริกัน 
18 ทฤษฎีแนวคิดในเรื่องของกายวิภาคและการเคลื่อนไหว ถูกคิดค้นขึ้นโดย Frederick 

Matthias Alexander  (ค.ศ. 1869 – ค.ศ. 1955) 
19 เป็นการศึกษาในเรื่องของระบบร่างกาย ถูกคิดค้นข้ึนโดย Moshé Feldenkrais (ค.ศ.

1904 – ค.ศ. 1984) มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดอาการบาดเจ็บหรือข้อจ ากัดในการเคลื่อนไหวของร่างกาย 
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Taubman School of Piano at Amherst College ใน  Massachusetts อีกทั้ งยั งสอนที่  The 
Aaron Copland School of Music of Queens College และ Temple University ที่ซึ่งมี Maria 
del Pico Taylor  และ  Sondra Tammam คอยจั ด งานสั มมน าวิ ธี ก ารสอนของ Dorothy 
Taubman ที่มีชื่อว่า The Taubman  Approach  ขึ้นเป็นประจ าทุกปี ซึ่งเป็นหนึ่งในหลาย ๆ 
สถาบันที่จัดงานสัมมนานี้ขึ้นมาเพ่ือสืบสานต่อวิธีการของ  Dorothy Taubman ต่อไป 

Dorothy Taubman ผู้ซึ่งคิดค้นและพัฒนาวิธีการที่จะช่วยให้นักเปียโนเสริมสร้าง
เทคนิคของพวกเขา และหลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บจากการซ้อม ได้เสียชีวิตลงด้วยโรคปอดบวม เมื่อ
วันที่ 3 เมษายน ค.ศ. 2013 อายุรวม 95 ป2ี0   

4.1 หลักการพื้นฐานของ The Taubman Approach 

4.1.1 การนั่ง (Sitting) 
 

 
ภาพที่ 3 การนั่ง 

 
เป็นสิ่งแรกที่เราควรต้องค านึงถึง เพ่ือให้การท างานของนิ้ว มือ และแขน 

เป็นไปได้อย่างสอดคล้องกัน  โดยที่ท่อนแขนช่วงล่างจะอยู่ในลักษณะแนวนอนขนานกับพ้ืน ระยะการ
วางประมาณได้จากข้อศอกที่จะอยู่ในระดับเดียวกันกับคีย์ขาวของเปียโน  

                                           
20 Vivien Schweitzer, Dorothy Taubman Therapist for Pianists Dies at 

95, April 16 2013,  Accessed November 1, 2014, Available from 
http//:www.nytimes.com/2013/04/17  / arts/music/dorothy-taubman-95-dies-helped-
pianists-avoid-injuries.html?r=0  
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ความสูงของเก้าอ้ี ขึ้นอยู่กับสัดส่วนของต้นแขนกับล าตัวของผู้เล่น ถ้าหาก
นั่งเก้าอ้ีในระดับที่ต่ าเกินไป ก็จะท าให้น้ าหนักท่ีแขนลงไปอยู่ที่ข้อศอก  ส่งผลให้นิ้ว และมือ ที่เกาะอยู่
บนตัวคีย์เปียโนนั้น ไม่มีแรงประคอง และด้วยกลไกธรรมชาติของร่างกาย  ข้อมือจะถูกยกสูงขึ้นเอง
เพ่ือให้นิ้ว มือ สามารถมีแรงกดลงไปบนคีย์เปียโนได้  เมื่อข้อมือถูกยกสูงขึ้นแล้ว ไหล่และข้อศอก ก็จะ
ถูกยกสูงขึ้นด้วยเช่นกัน  ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดอาการเจ็บปวดที่บริเวณแขน คอ ไหล่ และหลังได้   

ในทางกลับกัน ถ้าหากนั่งเก้าอ้ีในระดับที่สูงเกินไป อาจก่อให้เกิดถึง
ความรู้สึกไม่ม่ันคง แทนที่ควรจะรู้สึกถึงความควบคุมได้มากกว่า  นอกจากจะท าให้ความสามารถการ
ในควบคุมเสียงและความเร็วบั่นทอนลดลงไปแล้ว ยังก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บบริเวณแขนส่วนบนหรือ
กล้ามเนื้อที่หลังได้  

นอกจากนี้แล้วการวางข้อมือที่มีระดับต่ าเกินไป ก็จะไปกระทบกับกลไก
ความสัมพันธ์ของ นิ้ว มือ และแขนได้   อีกทั้งยังเป็นการดึงไหล่ลงมาให้ใกล้ชิดกับคีย์เปียโนมากขึ้น 
ดังนั้น การนั่งจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก ความสูงของที่นั่งและระยะห่างของเก้าอ้ี จะต้องมีการปรับให้
เหมาะสมกับผู้เล่น เพ่ือที่ท่อนแขนจะได้ถูกใช้ได้อย่างอิสระ  

4.1.2 การจัดให้ถูกต าแหน่ง (Alignment) 
เมื่อจัดการกับที่นั่งเสร็จสิ้นแล้ว  เรื่องต่อไปคือการจัดวางต าแหน่งของนิ้ว

มือ  มือ และแขน โดยความสัมพันธ์ของทั้งสามส่วนนี้ ควรเป็นในลักษณะของความรู้สึกแบบเดียวกัน
กับการห้อยแขนโดยที่นิ้วและมือ วางเกาะอยู่บนคีย์  การจัดวางที่เป็นไปในลักษณะธรรมชาติเช่นนี้ 
จะท าให้ร่างกายนั้นเคลื่อนไหวได้อย่างสะดวกสบาย   

การจัดวางต าแหน่ง ได้ผลเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาเช่น ศิลปะการต่อสู้และ
โยคะ มาเป็นเวลานานหลายปี   

4.1.3 ต าแหน่งมือ (Hand Position) 

 
ภาพที่ 4 การวางต าแหน่งมือในแบบธรรมชาติ 

 
Dorothy Taubman ได้สนับสนุนในเรื่องการวางต าแหน่งมือให้เป็นไปใน

รูปแบบของธรรมชาติ ซึ่งมีบทความทางด้านดนตรีจ านวนมากที่เห็นด้วยและให้การสนับสนุน
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แนวความคิดนี้ แต่การตีความของการวางมือแบบ ธรรมชาติ นั้น มีมากมาย ตั้งแต่ การวางมือบนลูก
บอล หรือ ผลส้ม Dorothy Taubman เชื่อว่า การวางมือโดยทิ้งน้ าหนักจาก ส่วนกระดูกข้อต่อที่อยู่
ระหว่างฝ่ามือกับนิ้ว จะช่วยท าให้เกิดความสะดวกสบายที่กล้ามเนื้อในส่วนที่งอข้อต่อของกระดูกนิ้ว 
ส่งผลให้นิ้วนั้นเคลื่อนที่ได้เป็นอย่างดี   

 

 
ภาพที่ 5 การวางต าแหน่งมือในลักษณะนิ้วโค้งงอ 

 
นิ้วมือของคนเรา จะมีความโค้งงอตามธรรมชาติอยู่แล้ว จากข้อนิ้ว 

ซึ่งประกอบด้วย นิ้วหัวแม่มือ จ านวนสองข้อต่อ นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง และนิ้วก้อย มีจ านวนทั้งสิ้นนิ้ว
ละสามข้อต่อ  การวางต าแหน่งมือ ในลักษณะนิ้วโค้งงอเป็นที่ยอมรับของเหล่าบรรดาปรมาจารย์
ผู้สอนเปียโนทั้งหลาย  และถึงแม้ว่ารูปมือจะถูกวางในลักษณะโค้งงอตามแบบธรรมชาติแล้ว แต่ถ้า
หากว่า มีข้อต่อของนิ้วไม่ตั้งขึ้น หรือที่เรามักจะเรียกว่าปลายนิ้วหัก  ก็จะท าให้มือผิดรูป ส่งผลต่อ
ข้อจ ากัดในการเคลื่อนไหวของนิ้ว อีกท้ังยังเป็นสาเหตุการเกิดอาการบาดเจ็บได้อีกด้วย  

4.1.4 นิ้วโป้ง (The Thumb) 
ในขณะที่เราเล่นเปียโนโดยใช้นิ้ว 2 3 4 และ 5 นั้น   กล้ามเนื้อที่เป็นส่วน

งอข้อต่อของนิ้วโป้งจะพานิ้วโป้งเคลื่อนที่ไปยังฝ่ามือโดยธรรมชาติ  ในการเคลื่อนย้ายนิ้วโป้งไปบนคีย์
เปียโนจะ  เป็นการย้ายนิ้วอ่ืน ๆ ไปด้านข้าง (Abduction) การเคลื่อนย้ายนิ้วโป้งในลักษณะนี้  ไม่
สามารถท าให้เล่นเร็วได้ อีกท้ังยังเป็นสาเหตุการเกิดอาการบาดเจ็บได้อีกด้วย 

วิธีที่ดีที่สุดส าหรับการใช้นิ้วโป้ง คือ การย้ายนิ้วโป้งในรูปแบบของการ
เตรียมการเคลื่อนไหวล่วงหน้า โดยเป็นกลไกการท างานร่วมกันระหว่างข้อต่อของนิ้ว กับ การหมุน
ของแขนช่วงล่าง อย่างไรก็ตาม นิ้วโป้งต้องได้รับแรงจากมือและแขนมาช่วยในการเล่นด้วย 

4.1.5 การผลิตเสียงโดยการทิ้งน้ าหนักตามธรรมชาติ (Free Fall) 
คือการปล่อยให้มือ แขน และนิ้วที่ใช้เล่น ลงน้ าหนักตามแรงโน้มถ่วงของ

โลก เพ่ือที่จะให้กล้ามเนื้อท างานน้อยที่สุด เพ่ือลดอาการบาดเจ็บและเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต
เสียงที่ไพเราะ และสามารถฝึกซ้อมได้เป็นเวลานานขึ้น  
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4.1.6 การหมุน (Rotation) 
เทคนิคในการหมุนนี้ เป็นหัวใจของการเล่นเปียโนตามแบบฉบับของ 

Taubman เทคนิคนี้รวมไปถึงการหมุนของนิ้ว มือและแขน ซึ่งเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการเล่น
โน้ตที่มีความเร็วสูง  ซึ่งผู้เล่นไม่ควรจะเกร็งกล้ามเนื้อแขนส่วนบนและข้อศอกในขณะที่ท าเทคนิคการ
หมุน เพ่ือให้การเคลื่อนไหวของนิ้วเป็นไปอย่างอิสระ ถ้าหากไม่ใช้เทคนิคการหมุนนี้เป็นตัวช่วยในการ
เคลื่อนไหวนิ้ว จะท าให้เกิดการบาดเจ็บ กล้ามเนื้อติดขัด และบางครั้งก็อาจจะเกิดอาการกล้ามเนื้อ
อ่อนแรงได้อย่างง่ายดาย  นอกจากเทคนิคนี้จะท าให้เคลื่อนไหวได้เร็วแล้ว ยังช่วยให้เล่นโน้ตกระโดด
กว้าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย ไม่มีอาการนิ้วพันกัน และท าให้นิ้วแต่ละนิ้วแข็งแรงขึ้นด้วย  เทคนิคการหมุน
สามารถเคลื่อนที่ได้ในลักษณะ 2 ทิศทาง คือ 1. ขึ้นและลง 2.ซ้ายและขวา ซึ่งนิ้วและแขนท่อนล่าง
จะต้องเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน   

4.1.7 ต าแหน่งการกดบนแป้นนิ้ว (In and Out)  
เทคนิคการท า In and out คือการที่ผู้เล่นเลือกต าแหน่งในการกดแป้นให้

เหมาะสมตามลักษณะการเดินขึ้นลงของโน้ตที่สัมพันธ์กับนิ้วที่เลือกใช้  เนื่องจากความยาวของนิ้วทั้ง 
5 ของเรามีความยาวไม่เท่ากัน Taubman กล่าวไว้ว่าถ้าหากเราปรับเปลี่ยนต าแหน่งเพียงเล็กน้อย
เพ่ือให้นิ้วแต่ละนิ้วกดลงบนจุดที่ผ่อนแรง (โดยการเล่น ชิดใน(In)  หรือ ชิดนอก(Out))  จะท าให้การ
ควบคุมเสียง และควบคุมความเร็วได้อย่างเป็นธรรมชาติ  ตัวอย่างเช่นการเล่นสเกล C Major โดยใช้
นิ้ว 1-2-3-4-5 นิ้วโป้งจะอยู่ต าแหน่งปกติ นิ้วชี้และนิ้วกลางจะอยู่ต าแหน่งชิดนอกเพราะนิ้วเหล่านี้ยาว
กว่า ถ้าเล่นต าแหน่งชิดในจะกดยากและกินแรง   ส่วนนิ้วนางและนิ้วก้อยจะต้องอยู่ที่ต าแหน่งชิดใน
เพราะนิ้วสั้นกว่า เป็นต้น 

4.1.8 การออกแบบการเคลื่อนไหวของมือและแขน (Walking Hand and 
Arm) 

นอกจากเทคนิคการหมุนและการเลือกวางต าแหน่งการกดแล้วนั้น 
Taubman ยังได้น าเสนอเทคนิคที่เรียกว่า Walking Hand and Arm ซึ่งหมายถึง การผสมผสาน 
และปรับเปลี่ยนการเคลื่อนไหวของมือและแขน ในขณะที่นิ้วทั้งหมดกดลง และยกขึ้น เปรียบเสมือน
ท่อนมือและแขนเดินขึ้นลงบนคีย์เปียโน เพื่อให้เกิดความแม่นย าในการเล่นโน้ตต่าง ๆ ซึ่งช่วยให้ผู้เล่น
ที่มีมือขนาดเล็กสามารถเล่นโน้ต Arpeggio และโน้ตกระโดดกว้าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย 

4.1.9 ขั้นคู่และโน้ตคู่แปด (Intervals and Octaves) 
การเล่นโน้ตที่ เป็นโน้ตขั้นคู่ต่าง ๆ และโน้ตคู่แปดบนเปียโนให้ดีนั้น 

Taubman ให้ค านึงถึงพลังที่ส่งมาจากท่อนแขนและข้อมือ พลังที่ส่งมาอย่างถูกต้อง จะท าให้ความ
เข้มของเสียงขั้นคู่เหล่านั้นสมดุลน่าฟัง หลังจากนั้นผู้เล่นจะต้องฟังและเลือกเน้นเสียงตาม voicing ที่
ต้องการอีกชั้นหนึ่ง โดยส่งพลังผ่านท่อนแขนไปสู่นิ้วที่เล่นเสียงนั้น ๆ  การควบคุมน้ าหนักข้ันคู่เสียงใด 
ๆ ก็ตามจะต้องถ่ายน้ าหนักไปมาระหว่างท่อนแขนไปยังนิ้วที่เล่นเสียงส าคัญและนิ้วโป้งเสมอ (แม้ว่า
บางครั้งนิ้วโป้งจะไม่ได้ใช้ก็ตาม แต่ก็ต้องคิดแบบนี้เสมอ)  นอกจากนั้น Taubman ยังเตือนอีกว่า 
เวลาเล่นคู่กว้างหรือคู่แปด ข้อมือและท่อนแขนจะอยู่ในต าแหน่งที่สูงกว่าปกติเป็นรูปโค้ง (Arch 
Structure)  ซึ่งท าให้เกิดก าลังในการกดข้ันคู่กว้าง ๆ ได้แรงขึน้ 
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4.1.10 การแบ่งกลุ่มโน้ต (Grouping) 
การแบ่งกลุ่มโน้ตเป็นการจัดระบบความคิดและร่างกาย ท าให้สมองและ

กล้ามเนื้อสามารถจ ากระบวนการเคลื่อนไหวได้ ท าให้ผู้เล่นบรรเลง ประโยคของเพลงที่มีความยาก
และซับซ้อน ออกมาได้อย่างง่ายดาย โดยวิธีการแบ่งกลุ่มโน้ตนั้น จะแบ่งกลุ่มโดยดูจาก ทิศทางของ
โน้ต (Direction of the notes) การกระโดดของท านอง (Leaps) หรือลักษณะของเนื้อดนตรี 
(Texture) แต่บางครั้งการแบ่งกลุ่มโน้ตก็สามารถแบ่งตามจังหวะได้เช่นเดียวกัน  

4.1.11 การกระโดดของท านอง (Leaps)  
ในต าราของ Taubman ได้กล่าวถึงวิธีการเล่นท่วงท านองที่มีการกระโดด

ไว้ว่า ให้แอบหายใจก่อนที่จะเล่นโน้ตตัวแรก จากนั้นค่อยส่งมือและแขนไปยังจุดหมายปลายทาง โดย
ระหว่างทางก่อนถึงจุดหมายนั้น มือและแขนจะต้องเคลื่อนที่ให้อยู่ในระนาบเดียวกัน  

4.1.12 การเลือกใช้นิ้ว (Fingering) 
นักประพันธ์เพลง ย่อมใส่เครื่องหมายต่าง ๆ รวมไปถึงเลขนิ้ว ลงไปในบท

ประพันธ์ เพ่ือบ่งบอกถึงทิศทาง หรือแนวทางวิธีการเล่นให้แก่ผู้บรรเลง ซึ่งนักเปียโนส่วนใหญ่นั้น
มักจะมีความซื่อตรงต่อต้นฉบับ อย่างในกรณีที่มีโน้ตกระโดดกว้าง แล้วต้องเล่นให้เสียงมีความยาว
ต่อเนื่องกัน (Legato) นักเปียโนมักเลือกที่จะยืดนิ้วออกไปแทนที่จะใช้การเหยียบเพเดิล Taubman 
มองว่า การที่นักเปียโนยึดติดกับเครื่องหมายที่ถูกก าหนดจากผู้ประพันธ์มากเกินไป จะท าให้เกิดผล
เสียต่อตัวนักเปียโนเองในเรื่องของ อารมณ์เพลงที่ออกมาไม่สุด เพราะเนื่องมาจากการไม่ได้เลื อกใช้
นิ้วที่ท าให้เคลื่อนไหวได้อย่างสะดวกสบาย นักเปียโนจึงไม่สามารถที่จะสร้างเสียงที่ต้องการได้ 
Taubman จึงแนะน าว่า ให้เปลี่ยนนิ้วทันทีเม่ือรู้สึกได้ถึงความไม่ถนัด 

 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

5.1 งานวิจัยต่างประเทศ 
1 .  The Experience of Pianist Who Have Studied the Alexander 

Technique: Six Case Studies วิจัยโดย Iris Kaplan, PhD, New York University, 1994  
ในวิจัยฉบับนี้ได้ศึกษาประสบการณ์ของกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นนักเปียโน 6 ท่าน 

ในงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ Alexander Technique ในการฝึกซ้อมและฝึกฝนเปียโนกลุ่มเป้าหมาย ใช้
การส ารวจและเก็บข้อมูลในเชิงพรรณนาและเชิงเปรียบเทียบ นอกจากนั้นยังได้เก็บข้อมูลในเชิงสถิติ
เพ่ือส ารวจผลสัมฤทธิ์ของการประยุกต์ใช้ Alexander Technique ของกลุ่มเป้าหมายทั้ง 6 คน ซึ่ง
ครอบคลุมประเด็นในการศึกษาต่าง ๆ ดังนี้ 1. impetus of the study 2. Musical Education 
3.The Alexander Technique Process 4. The Application of the Alexander Technique 
to the Piano Playing 5. Result of the Alexander Technique Study และ 6. disciplines 
the complement the Alexander Technique. กลุ่ ม เป้ าหมายทั้ ง 6 ได้ รับการประยุกต์ ใช้ 
Alexander Technique เพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการเล่นเปียโน เช่น ปัญหาจากการบาดเจ็บ 
ปัญหาจากการเล่นที่ล าบาก ปัญหาจากการเกร็ง และปัญหาการกลัวเวที ผลการวิจัยพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างทั้ง 6 ได้รับการพัฒนาและยอมรับว่า การใช้ Alexander Technique ในการฝึกฝนเปียโนท า
ให้เขาก้าวหน้าตามล าดับอย่างดี และสามารถพบการใช้กล้ามเนื้อในลักษณะการเคลื่อนไหวที่ผิดและ
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ก่อให้เกิดอาการเกร็งซึ่งเป็นผลร้ายต่อการเล่นเปียโน Alexander Technique ช่วยท าให้กลุ่มตัวอย่าง
เล่นเปียโนได้อย่างสะดวกสบายและเป็นอิสระมากขึ้น ซึ่งไม่เพียงแต่ท าให้เขาเล่นเป็นอย่างมี
ความหมายแต่ยังท าให้เขาตระหนักรู้ รู้ตัวในการฝึกซ้อมตลอดเวลา 

2.  Integrating Piano Technique, Physiology, And Motor Learning: 
Strategies for Performing the Chopin Etudes วิจัย โดย Tracy D. lipke-Perry, DMA., The 
University of Arizona, 2008 

ในวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยได้น าเสนอว่าบทเพลง Etude ทั้ง 27 บทของ Chopin เป็น
บทเพลงที่สมบูรณ์แบบทั้งในแง่ของการประพันธ์และการออกแบบการฝึกซ้อมที่เป็นระบบและ
ส่งเสริมการบริหารกล้ามเนื้อนิ้วในการเล่นเปียโนที่มีประสิทธิภาพ มีหนังสือ บทความ และเอกสาร
มากมายที่กล่าวถึงผลงานและการฝึกซ้อมบทเพลง etude เหล่านี้ของ Chopin แต่ในมุมมองของ
ผู้วิจัยบทเพลง Etude เหล่านี้ มิได้ทรงคุณค่าทางวิชาการในฐานะบทเพลงชั้นเลิศหรือในฐานะของ
แบบฝึกหัดชั้นดี แต่เป็นบทเพลงที่บูรณาการเรื่องของจินตนาการ เสริมสร้างทักษะทางกายภาพของผู้
เล่น และการเรียนรู้ลักษณะการเคลื่อนไหวทางร่างกายอย่างอิสระ ซึ่งเป็นกลยุทธ์การเรียนรู้ผ่านบท
เพลง Etude ของ Chopin ผู้วิจัยพบว่าการเล่นบทเพลงชุดนี้ส่งผลให้ ผู้เล่นสามารถพัฒนากล้ามเนื้อ
นิ้วได้ดีขึ้นหากใช้มิติของจินตนาการเข้าช่วย โดยมีเป้าหมายในการฝึกซ้อมบทเพลงชุดนี้ไม่ใช่อยู่ที่
ความคล่องแคล่วในด้านเทคนิคเท่านั้น แต่ต้องค านึงถึงเสียงจากภายใน ที่จะก าหนดการเคลื่อนไหว
ของนิ้วให้มีความเหมาะสม เหมาะกับงานชุดนี้ และเสริมสร้างลักษณะนิสัยการเล่นเปียโนที่ถูกต้อง
ต่อไป งานวิจัยชิ้นนี้มีเป้าหมายชัดเจนที่จะศึกษาความสัมพันธ์ของการท างานเชิงกายภาพกับเชิง
จนิตนาการ ที่ส่งผลโดยตรงต่อความสามารถของกล้ามเนื้อต่าง ๆ ในการควบคุมการเคลื่อนไหวในการ
เล่นเปียโนที่ไพเราะ 

3. บทความวิจัยเรื่อง Healthy Virtuosity With the Taubman Appoach โดย 
Therese Milanovic, PhD., 2011  

ในบทความวิจัยฉบับนี้ผู้เขียนได้น าเสนอแนวคิดและการประยุกต์ใช้กลวิธีการ
ฝึกซ้อมแนวใหม่ คิดค้นโดย Dorothy Taubman ซึ่งเป็นแนวคิดที่ผนวกเทคนิคการฝึกซ้อมเพ่ือ
ป้องกันการบาดเจ็บของนักเปียโน เราคงจะเคยได้ยินเรื่องราวของนักเปียในอดีตที่มีชื่อเสียงหลายท่าน 
ที่ เคยได้ รับการบาด เจ็บจากการฝึ กซ้ อมที่ หนั ก เกิน ไป  เช่ น  Robert Schumann,  Sergei 
Rachmaninov, Clara Schumann, Glenn Gould เป็นต้น ซึ่งเป็นเรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นซ้ าซากตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน  Dorothy Taubman ครูเปียโนที่มีชื่อเสียงชาวอเมริกันได้ค้นพบว่า อาการ
บาดเจ็บที่เกิดจากการซ้อม มักจะมีสาเหตุหลักมาจากการใช้กล้ามเนื้อที่ผิด ท่านั่งที่ผิด ต าแหน่งการ
นั่ง ต าแหน่งการวางมือ และลักษณะการเคลื่อนไหวที่ฝืนธรรมชาติฝืนแรงโน้มถ่วงของโลก ผู้วิจัยได้
น าเสนอกรณีศึกษาของอาการบาดเจ็บประเภทต่าง ๆ และเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้กลวิธีของ  
Taubman ในการแก้ปัญหา การที่นักเปียโนจะผลักดันตัวเองให้เป็นนักแสดงขั้นเทพ (Virtuoso) 
จ าเป็นจะต้องซ้อมหนักและบางครั้ง ค่อนข้างต่อเนื่อง จึงเสี่ยงต่อการได้รับอาการบาดเจ็บ ใน
บทความวิจัยนี้ต้องการให้นักเปียโนที่ใช้กลวิธีซ้อมแบบ Taubman เป็นนักเปียโนระดับเทพที่สุขภาพ
ดี  (Healthy Virtuosity)  ลักษณะแนวคิดของ Taubman คล้ าย ๆ แนวคิดของ Alexander 
Technique เพียงแต่ท่านมีระบบที่ชัดเจน เจาะจง และประยุกต์ใช้ได้ชัดเจนกับการเล่น Passage 
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ต่าง ๆ ของเปียโน โดยค านึงถึง  1. ท่านั่งที่สมดุล 2. ต าแหน่งที่นั่งเพ่ือความสมดุล 3. ต าแหน่งของ
ข้อมือ 4. ต าแหน่งนิ้วมือ  5. ลักษณะความโค้งของนิ้วมือ 6. การหมุนข้อมือ เป็นต้น อย่างไรก็ตามผู้ที่
น าไปปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาเปียโนเพ่ือการฝึกซ้อมตนเอง หรือครูที่จะไปสอนผู้อ่ืน จ าเป็น
จะต้องผ่านการอบรมจากผู้รู้ของสถาบัน Taubman เพ่ือน าความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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บทที่ 3 
 

วิธีการด าเนินวิจัย 
 
การวิจั ย เรื่อ งกลวิธีการฝึ กซ้ อมเปี ย โน โดยใช้ เทคนิ คของ  DorothyTaubman:  

กรณีศึกษา บทเพลง Liebesfreud ประพันธ์โดย Rachmaninov มีข้ันตอนการวิจัยดังนี้ 
 

วิธีและข้ันตอนการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มีวิธีการด าเนินวิจัย 5 ขั้นตอนส าคัญคือ 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปเป็นฐานข้อมูลหลักของงานวิจัย  

แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนย่อยคือ 
1. ศึกษาประวัติความเป็นมาของ Dorothy Taubman เพ่ือที่จะได้เข้าใจว่าเบื้องหลัง

ของแนวคิดในการพัฒนาเทคนิคนี้ และเพ่ือให้เข้าใจว่าท าไม Dorothy Taubman ถึงใส่ใจและสนใจ
ในเรื่องอาการบาดเจ็บจากการซ้อมเปียโน 

2. ศึกษากลวิธีการฝึกซ้อมเปียโนในแบบฉบับของ The Taubman Approach เพ่ือให้
เข้าใจถึงลักษณะการท างานของกล้ามเนื้อนิ้ว แขน ข้อมือ และสรีระต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และท าให้
เข้าใจถึงความสัมพันธ์ของการเคลื่อนไหวในลักษณะต่าง ๆ เพ่ือบรรเทาอาการเจ็บปวดจากการเล่นที่
ผิดลักษณะอันควร 

ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์เทคนิคและจัดกลุ่มในบทเพลง  
1. จากการศึกษาบทเพลง Liebesfreud ของ Rachmaninov ผู้วิจัยยึดหลักในการ

วิเคราะห์ ดังนี้ 1. วิเคราะห์โครงสร้างของเพลง 2. วิเคราะห์เทคนิคการเล่นโดยปรึกษาและขอความ
คิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 ท่าน  

2. จัดกลุ่มเทคนิคและวิเคราะห์ผลเพื่อเลือกวิธีการที่เหมาะสมในการประยุกต์ใช้แนวคิด
ของ Dorothy Taubman ในการฝึกซ้อม 

ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาสภาพปัญหาจากการทดลองใช้หลักการซ้อมเปียโนของ Dorothy 
Taubman ในกลุ่มเทคนิคท่ีได้จากการวิเคราะห์บทเพลง หากการจัดกลุ่มไม่เหมาะสมก็จะต้องน ามา
จัดกลุ่มใหม่ 

ขั้นตอนที่ 4 สรุปผลการทดลองจากขั้นตอนที่ 3  และสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้เพ่ือใช้
ประโยชน์ต่อไป 
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หลักเกณฑ์ในการประเมิน 
ผู้วิจัยได้จัดท าแบบประเมินเพ่ือประเมินผลการประเมิน โดยจะแบ่งผลการประเมิน

ออกเป็นก่อนการทดลองและประเมินผลหลังการทดลอง ในการประเมินมีสองแบบคือ ผู้วิจัยเป็นผู้
ประเมินตนเอง และให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ประเมิน  

โดยมีรายละเอียดในการประเมินดังต่อไปนี้ 
1. ผู้เล่นสามารถเล่นโน้ตครบถ้วนได้อย่างเป็นธรรมชาติและไม่มีอาการเกร็ง 
2. ผู้เล่นสามารถผลิตเสียงที่มีคุณภาพ มีน้ าหนักเสียงที่หนักแน่นและมีความไพเราะ 
3. ผู้เล่นสามารถเล่นโน้ตได้อย่างคล่องแคล่วโดยปราศจากความพยายามที่ไม่จ าเป็น 
4. ท่าทางในการผลิตเสียงของผู้เล่นสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวอย่างเป็นธรรมชาติตาม

แนวคิดของ Dorothy Taubman 
5. ผู้เล่นสามารถท า Articulation และ Dynamic ได้ถูกต้องตามเนื้อหาของบทเพลงได้

อย่างเป็นธรรมชาติ 
6. ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้ประเมินในคุณภาพการเล่นบทเพลงและการตีความ

บทเพลง 
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บทที่4  
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
1. การประยุกต์ใช้กลวิธีการฝึกซ้อมแบบ Taubman ในบทเพลง 

ผู้วิจัยได้เลือกน ากลวิธีการฝึกซ้อมในแบบฉบับของ Taubman  มาใช้จ านวนทั้งสิ้น 5 
ขั้นตอน  โดยได้แบ่งตามล าดับพร้อมทั้งก าหนดเครื่องหมายและสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์บท
เพลงไว้ดังนี้  

1. เครื่องหมายและสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์บทเพลง 
2. การแบ่งกลุ่มโน้ต (Grouping) 

 
3. การเลือกใช้นิ้ว (Fingering)  

1 2 3 4 5  
4. ต าแหน่งการกดบนแป้นนิ้ว (In and Out) 

 
 
ชิดใน (In)  ชิดนอก (Out) 

5. การหมุน (Rotation) 
 

 
 

หมุนไปทางขวา                  หมุนไปทางซ้าย 
 
 
หมุนต่อเนื่องโดยเริ่มจากทางขวา                 หมุนต่อเนื่องโดยเริ่มจากทางซ้าย 

6. การกระโดดของท านอง (Leap)  
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ท่อน Introduction (mm.1-22) 
 

 
ภาพที่ 6 ท่อน Introduction ของ Liebesfreud 
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ในท่อนช่วงน าของบทเพลง (Introduction) ผู้ วิจัยได้วิ เคราะห์การแบ่งกลุ่มโน้ต
(Grouping) โดยดูจาก ทิศทางการเคลื่อนที่ซึ่งในท่อนช่วงน าบทเพลงตั้งแต่ห้องที่ 1-22 มีลักษณะเป็น
รูปแบบของกลุ่มคอร์ด ในแต่ละกลุ่มคอร์ดที่เป็นคอร์ดเดียวกัน ต าแหน่งการวางมือ จะอยู่ในต าแหน่ง
ใกล้กัน ผู้วิจัยจึงจัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ตามความเหมาะสมและความพอดีของต าแหน่งมือ การ
เลือกใช้นิ้ว (Fingering) โดยรวม เมื่อได้วิเคราะห์จากต าแหน่งการวางมือตามที่ได้แบ่งกลุ่มโน้ตไว้แล้ว
นั้น จัดได้ว่ามีความพอดีของนิ้วเป็นอย่างดี (Pianistic) การเลือกใช้นิ้วควรเลือกใช้โดยค านึงถึงความ
สบายของกล้ามเนื้อ กล่าวคือ ไม่เกร็ง และอีกกลวิธีที่ช่วยให้นิ้วเกิดความสบายได้อย่างลงตัวมากขึ้น
คือ การจัดต าแหน่งการวางนิ้วชิดใน ชิดนอกบนแป้นคีย์  

จุดส าคัญในท่อนช่วงน าของบทเพลง ผู้วิจัยได้พบปัญหา จ านวน 3 ต าแหน่ง โดย
ต าแหน่งแรกนั้นอยู่ใน ห้องที่ 1 กลุ่มโน้ตอยู่ในต าแหน่งคีย์ขาวทั้งหมด โดยผู้วิจัยได้เขียนก ากับให้ใช้
นิ้ว 3 และให้จัดวางอยู่ในต าแหน่งชิดใน เนื่องจากนิ้ว 3 เป็นนิ้วที่ยาวที่สุด การวางในระนาบเดียวกัน
กับนิ้วอ่ืน จะท าให้นิ้ว 3 เกิดอาการเกร็ง เมื่อย้ายนิ้วดังกล่าวเข้าต าแหน่งชิดในแล้ว จึงเกิดความรู้สึก
สบาย พอดีกับนิ้ว 

ต าแหน่งต่อมา ห้องที่ 11-12  ผู้วิจัยให้ใช้มือซ้าย ในโน้ตจังหวะที่หนึ่งของทั้งสองห้อง 
และใช้นิ้วที่ผู้วิจัยได้เขียนก ากับไว้ ผู้วิจัยเคยลองใช้นิ้วอ่ืนและใช้มือซ้ายเล่นเพียงแต่โน้ตตัวแรกของทั้ง
สองห้อง ผลลัพธ์ที่ได้ออกมา โน้ตยังคงเดิมแต่อัตราส่วนของจังหวะนั้น เมื่อได้ฟังแล้วไม่สามารถรู้สึก
ได้ถึงอัตราจังหวะ 3 / 4  แต่ถ้าหากใช้นิ้วตามที่ผู้วิจัยได้ก ากับไว้ เมื่อเล่นแล้วจะรู้สึกถึงอัตราจังหวะที่
ไม่เปลี่ยนไป อีกทั้งยังต้องระวังต าแหน่งการกดของนิ้วด้วย ตามที่ผู้วิจัยได้เขียนก ากับไว้ เป็นต าแหน่ง
ที่จัดวางชิดนอก ชิดในได้อย่างพอดีกับรูปมือ  

ต าแหน่งสุดท้ายที่ผู้วิจัยพบปัญหา คือต าแหน่งมือซ้ายห้องที่ 13-14 โน้ตคอร์ดมีความ
กว้าง และมีการกระโดดไกลในจังหวะที่สองไปยังจังหวะที่สาม อีกทั้งยังมีการกระโดดจากโน้ตจังหวะ
ที่ 1 ไปยังจังหวะที่ 2 เช่นกัน แต่เนื่องจากว่าเป็นคอร์ดเดียวกัน การกระโดดจึงไม่พบปัญหาเพราะยัง
อยู่ในต าแหน่งการเคลื่อนที่ในระนาบเดียวกัน ในการแก้ปัญหานี้ผู้วิจัยได้น าวิธีการหมุน (Rotation) 
มาช่วย และแยกซ้อมโน้ตกระโดดตัวล่างสุดของคอร์ด เพ่ือให้นิ้วได้ชินกับโน้ตที่มีต าแหน่งในระนาบที่
ต่างกัน 
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ท่อน A (mm. 23-53)  

 

 
ภาพที่ 7 ท่อน A ของ Liebesfreud (1) 
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ภาพที่ 8 ท่อน A ของ Liebesfreud (2) 

 
เมื่อเข้าสู่ช่วงท านอง A ตั้งแต่ห้องที่ 23-53 ผู้วิจัยได้ท าการแบ่งกลุ่มโน้ตโดยแบ่งตาม

ประโยคของท่วงท านอง (Phrasing) ซึ่งมีลักษณะซ้ ากันจนจบท านอง A การเคลื่อนที่ของมือซ้าย 
ยังคงเป็นในรูปแบบของคอร์ดกระโดด แต่ไม่พบว่าเป็นปัญหา เนื่องจากเป็นคอร์ดในบันไดเสียง
เดียวกัน ต าแหน่งการเคลื่อนที่จึงอยู่ในระนาบเดียวกัน ส าหรับมือขวานั้น ผู้วิจัยได้เขียนก ากับนิ้วไว้ใน
ห้องที่  26-29เป็นรูปนิ้วที่มีความพอดีกับข้อมือ เมื่อใช้แล้วจะรู้สึกได้ว่า การเคลื่อนที่มีความ
คล่องแคล่วไม่ติดขัด 

 ปัญหาส าคัญที่ผู้วิจัยพบในท่อน Aคือมือขวาห้องที่ 42-46 ซึ่งยังคงเป็นโน้ตเดิมกับ
ท านอง ก่อนหน้านี้ เพียงแต่เพ่ิมโน้ตจากขั้นคู่ กลายเป็นโน้ตคอร์ด โดยมีนิ้วโป้งเล่นโน้ตตัวล่างสุด 
ปัญหาที่พบคือ เดิมทีผู้วิจัยไม่สามารถเล่นได้โดยที่มือไม่เกิดอาการเกร็ง ถึงแม้เสียงที่ออกมานั้นจะ
คมชัดก็ตาม เมื่อได้ศึกษาเทคนิควิธีการเล่นของ Taubman  แล้ว จึงได้พบสาเหตุของอาการเกร็งอัน
เนื่องมาจาก ผู้วิจัยนั้นไม่ได้ค านึงถึงหลักการนิ้วโป้งตามหลักทางกายวิภาค ซึ่ งจัดให้นิ้วโป้งเป็น 
กล้ามเนื้อที่ดึงส่วนของร่างกายออกจากแกนหลัก (Abductor) ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ผู้วิจัยเกิดอาการ
เกร็งที่มือ วิธีที่ผู้วิจัยน ามาแก้ปัญหา คือ การจัดวางต าแหน่งชิดนอก ชิดใน ของนิ้วโป้ง โดยค านึงถึง
การเตรียมการเคลื่อนไหวล่วงหน้าที่มีความสะดวกสบายต่อกล้ามเนื้อ 
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ท่อน B (mm.54-72) 

 

 
 
ภาพที่ 9 B ของ Liebesfreud  
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เมื่อเข้าสู่ท่อน B ท่วงท านองดนตรีเปลี่ยนไปในรูปแบบที่นุ่มนวลอ่อนหวาน ผู้วิจัยได้
แบ่งกลุ่มประโยคเพลงออกเป็น 2 ประโยค ประโยคเพลงละ 8 ห้อง โดยมีโครงสร้างย่อยของแต่ละ
ประโยคเป็น 2+2+4 และมีประโยคเชื่อม (Transition) อีก 3 ห้อง เมื่อน าแนวคิดเรื่องการแบ่งกลุ่ม
โน้ต มาวิเคราะห์ในบทเพลงท่อนนี้ พบว่า การแบ่งกลุ่มโน้ตกับประโยคเพลงย่อยมีความสัมพันธ์กัน
อย่างลงตัว ต าแหน่งของมือขวาทั้งหมดอยู่ในต าแหน่งชิดใน ส าหรับมือซ้าย ยังคงเป็นโน้ตกระโดดไกล 
ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่า หากนักเปียโนที่มีพ้ืนฐานไม่ดีนัก อาจจะกระโดดโน้ตเหล่านี้ ได้ไม่แม่นย า จึงควร
ฝึกการวางต าแหน่งมือ (Hand Position) เพ่ือเพ่ิมความแม่นย าในการเล่น และในประโยคเชื่อมห้องที่ 
70-72 ผู้วิจัยค้นพบว่า การแบ่งกลุ่มโน้ตไม่สัมพันธ์กับประโยคเพลง เนื่องมาจาก ผู้ประพันธ์ใช้เทคนิค 
Hemiola ในการประพันธ์เพลง ผู้วิจัยแนะน าว่าควรใช้ เทคนิคการหมุน (Rotation) ตามกลุ่มโน้ตที่
แบ่งไว้ 
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Variation +Transition (mm.73-83 + mm.84-91) 

 

 
ภาพที่ 10 ท่อน Variation ของ Liebesfreud 

 
ท่อน Variation ตั้งแต่จังหวะที่ 2 ของห้องที่ 72 ถึง จังหวะที่ 1 ของห้องที่ 83 ผู้วิจัยจัด

แบ่งกลุ่มโน้ตออกเป็น 7กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มโน้ตที่ 1 ห้องที่ 72-73 เมื่อเล่นถึงโน้ตตัวสุดท้ายของกลุ่ม 
ผู้วิจัยได้ยกมือออกแล้วมาวางเริ่มต้นใหม่ในโน้ตตัวแรกของกลุ่มโน้ตที่ 2 ห้องที่ 73 เนื่องมาจากระยะ
ของโน้ตที่ห่างกันและระยะความกว้างนิ้วของผู้วิจัยที่ไม่สามารถยืดออกได้มากนัก ในกรณีเดียวกันนี้
พบได้อีกในช่วงระหว่างโน้ตตัวสุดท้ายของกลุ่มโน้ตที่ 2 ห้องที่75ไปยังโน้ตตัวแรกของกลุ่มโน้ตที่ 3 
ห้องที่ 75 และจากโน้ตสุดท้ายของกลุ่มที่ 3 ห้องที่ 76 ไปยังโน้ตตัวแรกของกลุ่มที่ 4 ห้องที่ 77  
กล่าวได้ว่า การแบ่งกลุ่มโน้ตในท่อนนี้ผู้วิจัยวิเคราะห์จากการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งตามรูปมือ ยกเว้น
กลุ่มโน้ตที่ 4 ห้องที่ 77-79 ไปยังกลุ่มโน้ตที่ 5 ห้องที่ 79-80 และจากกลุ่มโน้ตที่ 5 ไปยังกลุ่มโน้ตที่ 6 
ห้องที่ 80-82 นั้น ผู้วิจัยแบ่งกลุ่มโน้ตโดยท าการวิเคราะห์จากทิศทางขอท่วงท านอง ส าหรับต าแหน่ง
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การวางมือ ตั้งแต่โน้ตกลุ่มที่ 1 จนถึงโน้ตกลุ่มสุดท้าย ผู้วิจัยจัดการวางต าแหน่งมือขวาให้อยู่ต าแหน่ง
ชิดในมีเพียงโน้ตสามตัวแรกของกลุ่มที่ 3 ที่ผู้วิจัยได้จัดวางต าแหน่งให้อยู่ชิดนอก ผู้วิจัยได้ทดลองโดย
การเล่นในต าแหน่งชิดในแล้วพบว่าการเคลื่อนที่ของมือมีความไม่สะดวก จึงได้เปลี่ยนต าแหน่งและท า
การทดลองใหม่ เมื่อเปลี่ยนการวางเป็นต าแหน่งชิดนอกแล้วนั้น ผู้วิจัยจึงพบว่าการเคลื่อนที่ของมือมี
ความต่อเนื่องดี ไม่ติดขัด ส าหรับมือซ้ายยังคงอยู่ในรูปแบบกลุ่มคอร์ดกระโดดไกล การเลือกใช้นิ้ว
โดยรวม เมื่อวิเคราะห์จากต าแหน่งการวางมือตามที่ได้แบ่งกลุ่มโน้ตไว้แล้วนั้น จัดได้ว่ามีความซับซ้อน 
แต่ผู้วิจัยได้เขียนก ากับนิ้วไว้โดยค านึงถึงความสบายของกล้ามเนื้อในแต่ละนิ้วที่มีความพอดีและลงตัว
กับการจัดวางต าแหน่งชิดในของมือ  

 
Transition (mm.84-91) 

 
ภาพที่ 11 Transition ของ Liebesfreud 

 
ท่อน Transition ตั้งแต่ห้องที่ 84-91 มีลักษณะการแบ่งกลุ่มโน้ตที่ต่างกัน ในห้องที่ 84 

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์การจัดแบ่งกลุ่มโน้ตของมือขวาโดยดูจากทิศทางการเคลื่อนที่ของขั้นคู่ ซึ่งมีการ
เคลื่อนที่ในรูปแบบครึ่งเสียง (Chromatic) ผู้วิจัยจึงแบ่งกลุ่มโน้ตออกเป็นทั้งหมด 4 กลุ่ม โน้ตใน 3 
กลุ่มแรกนั้นให้ใช้นิ้วเหมือนกันดังที่ผู้วิจัยได้เขียนก ากับไว้ และในโน้ตกลุ่มแรกให้ใช้เทคนิคการหมุนไป
ทางขวาเพ่ือช่วยให้การเล่นสะดวกขึ้น ส าหรับมือซ้ายนั้น ต าแหน่งการวางให้อยู่ชิดในทั้งหมด โน้ต
ตั้งแต่ห้องที่ 85-91เมื่อวิเคราะห์จากทิศทางการเคลื่อนที่ของโน้ตแล้ว สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
ใหญ่ โดยมีกลุ่มของห้องที่ 85-87  และกลุ่มของห้องที่ 88-91  และในกลุ่มใหญ่มีการแบ่งกลุ่มย่อย
โดยแบ่งตามเส้นเครื่องหมายเชื่อมเสียง (Slur) ในแต่ละกลุ่มย่อยมีลักษณะการเคลื่อนที่ การใช้นิ้ว ที่
เหมือนกัน อีกทั้งยังมีการใช้เทคนิคการหมุนเข้ามาร่วมด้วยดังที่ผู้วิจัยได้เขียนก ากับไว้ เทคนิคการ
หมุนที่น ามาใช้ในห้องที่ 85-87 เป็นการหมุนมือแบบ Double Rotation ซึ่งเป็นลักษณะการหมุนที่
ท าการหมุนไปยังทางซ้ายโดยเริ่มการหมุนมาจากทางขวา ส าหรับการหมุนมือที่เกิดขึ้นในห้องที่ 88-
89 นั้นเป็นการหมุนไปยังทิศทางเดียว โดยหมุนไปทางขวาและหมุนไปทางซ้าย สลับกัน 
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ท่อน A + Variation + Transition (mm.92-106 + mm.107-123 + mm.124-128)  

 

 
ภาพที่ 12 ท่อน A ของ Liebesfreud ห้องท่ี 92-106 เหมือนท่อน A ตอนต้นบทเพลง 
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Variation (mm.107-123) 

 

 
 
ภาพที่ 13 ท่อน Variation ของ Liebesfreud 
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เมื่อเข้าสู่ท่อน Variation ตั้งแต่ห้องที่ 107-123 ผู้วิจัยได้ท าการจัดแบ่งกลุ่มโน้ตโดย
วิเคราะห์จากทิศทางของท่วงท านอง ในท่วงท านองของมือขวาและมือซ้าย พบว่า โน้ตมีความเชื่อมต่อ
กันดี ไม่กระโดดหรือกว้างเกินไปจึงต้องหานิ้วที่เหมาะสมและมีความต่อเนื่องให้มากที่สุด การจัดวาง
ต าแหน่งนิ้ว ผู้วิจัยวิเคราะห์จากต าแหน่งการวางนิ้วโป้งเป็นหลัก และมีการใช้เทคนิคการหมุนเข้ามา
ช่วยเพียงเล็กน้อยเท่านั้นในห้องท่ี 108-109 และในห้องท่ี 116-117  

 
Transition (mm.124-128) 

 
ภาพที่ 14 ท่อน Transition ของ Liebesfreud 

 
ส าหรับท่อน Transition ในห้องที่  124-128 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม มีลักษณะการ

เคลื่อนที่ของท่วงท านองที่เหมือนกัน รูปแบบการวางมือแบบเดียวกัน ทั้งมือขวาและมือซ้าย 
 

ท่อน C + Transition (mm.129-219 + mm.220-229) 
ท่อน C ตั้งแต่ห้องที่ 129-219 ผู้วิจัยได้แบ่งท่อนย่อยออกไปอีกโดยมี ท่อนท านอง a ใน

ห้องที่ 129-159 ท่อนท านอง b ในห้องที่ 159-190 ท่อนท านอง Transition ในห้องที่ 191-203 
ท่อนท านอง á ในห้องที่ 204-219 และท่อน Transition สุดท้ายในห้องที่ 220-229 
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ท่อน C(a) (mm.129-159) 

 
 
ภาพที่ 15  ท่อน C (a)  ของ Liebesfreud (1) 
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ภาพที่ 16 ท่อน C (a)  ของ Liebesfreud (2) 

 
ท่อนท านอง a ตั้งแต่ห้องที่ 129-159 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์การจัดแบ่งกลุ่มโน้ตออกเป็น 8 

กลุ่ม กลุ่มโน้ตละ 4 ห้อง โดยอิงจากท่วงท านองหลักของบทเพลง เมื่อศึกษาทิศทางของโน้ตในแต่ละ
กลุ่มแล้วนั้นจัดได้ว่า มีความพอดีส าหรับต าแหน่งการวางนิ้วและมืออย่างลงตัว เมื่อเริ่มต้นท่อท านอง 
a ผู้วิจัยจัดวางต าแหน่งของมือทั้งสองข้างไว้ที่ต าแหน่งชิดใน มีชิดนอกบ้างเพียงเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับ
ขนาดและความพอดีของรูปแบบการวางมือ  การเคลื่อนที่ของมือซ้ายและมือขวามีความสอดคล้องไป
ในทิศทางเดียวกัน จุดส าคัญที่ต้องระวังในท่อนนี้คือ โน้ตมือซ้ายในรูปแบบของคอร์ดกระโดดไกลใน
ห้องที่ 145 ห้องที่ 151 และห้องที่ 153 แต่เดิมที่ผู้วิจัยยังไม่ได้ท าการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคของ 
Taubman ผู้วิจัยมักจะเล่นพลาดเสมอ แต่เมื่อได้ท าการศึกษาวิเคราะห์ จึงพบสาเหตุที่ท าให้เกิด
ข้อผิดพลาดเหล่านั้น ซึ่งก็คือการกระโดดของโน้ตที่ไม่ได้อยู่ในต าแหน่งการวางมือในระนาบเดียวกัน 
กล่าวได้ว่าการจัดวางต าแหน่งของรูปมือมีความส าคัญอย่างยิ่ง  เมื่อพบต าแหน่งการจัดวางแล้ว ก็ต้อง
ฝึกซ้อมให้แม่นย า 
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ท่อน C(b) (mm.159-190) 

 
ภาพที่ 17 ท่อน C (b)  ของ Liebesfreud (1) 
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ภาพที่ 18 ท่อน C (b)  ของ Liebesfreud (2) 

 
ท่อนท านอง b ตั้งแต่ห้องที่ 159-190 การแบ่งกลุ่มโน้ต ผู้วิจัยวิเคราะห์จากท่วงท านอง

และต าแหน่งการเคลื่อนที่ของมือเป็นหลัก ซึ่งการเคลื่อนที่นั้นจะต้องเป็นไปในทิศทางและระนาบ
เดียวกัน ถ้าหากเปลี่ยนกลุ่มใหม่ จะสังเกตได้ว่ามักมีการกระโดดของมือ เพ่ือ เปลี่ยนต าแหน่งการ
วางมือส าหรับโน้ตกลุ่มใหม่  โน้ตในห้องที่ 184-186 และโน้ตในห้องที่ 188-190 ซึ่งถูกจัดแบ่งให้อยู่
กลุ่มเดียวกัน ผู้วิจัยได้เขียนก ากับการใช้นิ้วไว้ เพ่ือให้การเคลื่อนที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องในแต่ละกลุ่ม 
การจัดวางต าแหน่งมือในท่อนท านอง b ผู้วิจัยยึดถือต าแหน่งการเคลื่อนที่ของนิ้วโป้งเป็นหลัก  เมื่อ
ท าการเคลื่ อนที่ มื อ ไปตามต าแหน่ งของนิ้ ว โป้ ง จะท าให้ เกิ ดความรู้ สึ กสบ ายไม่ ติ ด ขั ด  
การเคลื่อนที่ของมือเป็นไปอย่างคล่องแคล่ว ต าแหน่งมือซ้ายที่ควรระวัง คือห้องที่ 164-165 และห้อง
ที่ 166-167  เป็นการเคลื่อนท่ีของโน้ตกลุ่มคอร์ดที่กระโดดไกลและไม่ได้อยู่ในระนาบเดียวกัน  
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ท่อน C (Transition) (mm.191-203) 

 

 
ภาพที่ 19  ท่อน C (Transition)  ของ Liebesfreud 
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ท่อนท านอง Transition ตั้งแต่ห้องที่ 191-203  ลักษณะการเคลื่อนที่ของมือซ้ายเปลี่ยน
จากรูปแบบการกระโดดของคอร์ดเป็นท่วงท านองที่มีการสอดประสานไปพร้อมกับมือขวา โดยมือทั้ง
สองข้างอยู่ในต าแหน่งที่ใกล้กัน อีกทั้งยังมีการเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน การแบ่งกลุ่มโน้ตตั้งแต่
ห้องที่ 191-195 มือขวาและมือซ้าย จัดแบ่งกลุ่มโดยสังเกตจากการยกมือออกเมื่อต้องเปลี่ยนการวาง
ต าแหน่งของมือไปตามทิศทางการเคลื่อนที่ของโน้ต  การแบ่งกลุ่มโน้ตตั้งแต่ห้องที่ 196-203 ผู้วิจัย
จัดการแบ่งกลุ่มโดยแบ่งเป็นกลุ่มละ 1 ห้อง เนื่องมาจากการเคลื่อนที่ของโน้ตในทั้งสองมือนั้น มี
ลักษณะเป็นท านองในรูปแบบของกลุ่มคอร์ดที่มีความต่อเนื่องกัน ผู้ วิจัยจึงจัดแบ่งกลุ่มตามจังหวะ 
เพ่ือให้ง่ายต่อการเล่นและการจ าต าแหน่งมือ เทคนิคการเล่นที่ส าคัญที่ผู้วิจัยน ามาใช้ส าหรับท่อนนี้คือ 
การหมุนข้อมือ ท าให้การเล่นกลุ่มโน้ตคอร์ดที่มีท านองต่อเนื่องเป็นไปได้อย่างง่ายดาย และในห้องที่ 
200-203 โน้ตมีลักษณะทับซ้อนกัน จึงต้องมีความระมัดระวังในการจัดวางต าแหน่งเพ่ือให้มีความง่าย
และสะดวกสบายต่อการเคลื่อนที่ของมือ  

 
ท่อน C(a’) (mm.204-219)  

 
ภาพที่ 20 ท่อน C (a’)  ของ Liebesfreud (1) 
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ภาพที่ 21 ท่อน C (a’)  ของ Liebesfreud (2) 

 
 ท่อนท านอง á ตั้งแต่ห้องที่ 204-219  เป็นการกลับมาของท านอง a อีกครั้งในท่อน C 

ซึ่งการกลับมานี้ ท านองยังคงเดิม แต่มีการเพ่ิมเสียงประสานที่มีความหนาแน่นยิ่งขึ้น โดยมีการ
ผสมผสานของโน้ตในรูปแบบคอร์ดกระโดดและโน้ตขั้นคู่เสียงประสานที่มีท านองต่อเนื่องกัน ส าหรับ
การจัดแบ่งกลุ่มโน้ต ผู้วิจัยแบ่งโดยดูจากการที่ต้องยกมือเพ่ือเปลี่ยนต าแหน่งการวางเมื่อต้องเล่นโน้ต
ในกลุ่มถัดไป ทั้งมือซ้ายและมือขวายังคงเกาะกลุ่มกันดี การเคลื่อนที่ยังคงไปในทิศทางเดียวกัน มีการ
เคลื่อนที่เป็นกลุ่มคอร์ดในลักษณะครึ่งเสียง การจัดวางต าแหน่งของทั้งสองมือจึงควรอยู่ในต าแหน่งชิด
ใน เพ่ือท าการเคลื่อนไหวมีความต่อเนื่องและเป็นไปอย่างคล่องแคล่ว ในห้องที่ 208-209  พบโน้ต
กระโดดไกลที่มือขวาและมือซ้าย โดยมีลักษณะเป็นการกระโดดของโน้ตขั้นคู่ที่กว้าง ไปยังขั้นคู่ที่แคบ
กว่าและอยู่ไกลออกไปหนึ่งช่วงคู่แปด เป็นอีกหนึ่งจุดที่ต้องใช้ความแม่นย าในการซ้อม และด้วยความ
ที่โน้ตของทั้งสองมือมีเสียงประสานท านองที่มีความต่อเนื่องกัน การก าหนดใช้นิ้วที่ดี ก็จะช่วยท าให้
เสียงที่ผลิตออกมานั้นมีความต่อเนื่องของท านองได้ดียิ่งขึ้น ดังตัวอย่างที่ผู้วิจัยได้เขียนก าหนดนิ้วไว้ 
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Transition (mm.220-229) 

 
ภาพที่ 22 ท่อน Transition  ของ Liebesfreud 

 
ท่อน Transition สุดท้ายตั้งแต่ห้องท่ี 220-229 โน้ตมือซ้ายกลับมาในรูปแบบของคอร์ด

กระโดด และโน้ตมือขวาก็เป็นลักษณะในรูปแบบของคอร์ดที่เคลื่อนที่เป็นครึ่งเสียงต่อเนื่องกัน การ
แบ่งกลุ่มโน้ตผู้วิจัยจัดแบ่งตามอัตราจังหวะสาม ตั้งแต่ห้องที่ 226 -229 จังหวะการเน้นของทั้งสองมือ
มีการเปลี่ยนแปลง เป็นการเน้นเสียงที่เปลี่ยนความรู้สึกของอัตราจังหวะให้เป็นสองหรือที่เรียกว่า 
Hemiola  ส าหรับรูปแบบการวางมือนั้น ผู้วิจัยพบว่ามีความพอดีของมืออย่างลงตัว ไม่กว้างและยืด
จนเกินไป  อีกท้ังยังมีการจัดการวางต าแหน่งชิดนอกชิดในตั้งแต่ห้องที่ 221-228 เพ่ือท าให้ง่ายต่อการ
ซ้อมอย่างเป็นระบบ และมือซ้ายเป็นโน้ตกระโดดในรูปแบบของคอร์ดและข้ันคู่ท่ีไม่ได้ไกลจากกันมาก
นัก อีกทั้งยังมีความพอดีกับรูปมืออย่างลงตัว 
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ท่อน A (mm.230-281) 

 

ภาพที่ 23 ท่อน A ของ Liebesfreud (1) 
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ภาพที่ 24 ท่อน A ของ Liebesfreud (2) 

 
ท่อน A กลับมาในครั้งสุดท้าย มีการเพ่ิมเติมและยืดขยายของท่วงท านองเพ่ือส่งเข้าท่อน 

Cadenza การจัดแบ่งกลุ่มในท่อน A  ยังคงแบ่งกลุ่มตามท่วงท านอง เช่นเดียวกันกับท่อน A ใน
ตอนต้นของบทเพลง ตั้งแต่ห้องที่ 265-281 การแบ่งกลุ่มเปลี่ยนไปโดยแบ่งตามลักษณะรูปมือตาม
การกระโดดของกลุ่มคอร์ด ในช่วงห้องที่ 249-253โน้ตมีลักษณะการเคลื่อนที่เป็นกลุ่มคอร์ดขึ้นลง
ครึ่งเสียง เป็นการใช้กล้ามเนื้อที่ซ้ ากัน จึงต้องจัดวางต าแหน่งชิดนอกชิดในให้เหมาะสมเพ่ือความ
สะดวกสบายต่อการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้จัดวางต าแหน่งโดยยึดนิ้วโป้งเป็นหลักและ
ได้จัดวางต าแหน่งชิดนอกชิดในอีกในห้องที่ 276-279 โดยเป็นการจัดวางต าแหน่งเพ่ือไม่ให้มือทั้งสอง
นั้นเบียดกันจนเกินไปเพราะโน้ตมีความต่อเนื่องเรียงกัน หากไม่จัดวางต าแหน่งมือให้ดีจะท าให้เล่น
ติดขัดได้ และในห้องที่ 276-277 ผู้วิจัยได้เขียนนิ้วก ากับไว้ท าให้ง่ายและชัดเจนต่อการจัดวางต าแหน่ง
ได้มากยิ่งขึ้น อีกต าแหน่งที่ควรระวังคือ ในช่วงห้องที่ 265-275 มีโน้ตกระโดดในรูปแบบของคอร์ด  
และขั้นคู่ที่ต้องเล่นไปพร้อมกันในทั้งสองมือ ลักษณะการเคลื่อนที่กระโดดของโน้ตนั้น เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันและคอร์ดอยู่ในต าแหน่งที่พอดีกับรูปมือ 
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ท่อน Cadenza (mm.282-312)  

 

ภาพที่ 25 ท่อน Cadenza ของ Liebesfreud (1) 
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ภาพที่ 26 ท่อน Cadenza ของ Liebesfreud (2) 
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ภาพที่ 27  ท่อน Cadenza  ของ Liebesfreud (3) 

 
ท่อน Cadenza ตั้งแต่ห้องที่ 282-296 ผู้วิจัยจัดการแบ่งกลุ่มโน้ตโดยอิงจากท่วงท านอง 

การยกมือวางต าแหน่งใหม่ช่วงตอนเปลี่ยนท่วงท านองมีความพอดีและสอดคล้องกันอย่างลงตัว โน้ต
ตั้งแต่ห้องที่ 297-312 มือซ้ายกลับมาเป็นรูปแบบของโน้ตขั้นคู่และคอร์ดกระโดดที่เน้นจังหวะใน
อัตราสาม การแบ่งกลุ่มโน้ตส าหรับมือซ้าย ผู้วิจัยแบ่งตามกลุ่มของจังหวะ การจัดแบ่งกลุ่มโน้ตส าหรับ
มือขวานั้น ผู้วิจัยวิเคราะห์จากต าแหน่งการวางมือและการยกออกเมื่อต้องเปลี่ยนรูปแบบหรือ
ต าแหน่งการกด ในช่วงห้องท่ี 287-295 ไว้มีการใช้เทคนิคการหมุนเข้ามาร่วมด้วยทั้งในมือซ้ายและมือ
ขวา โดยมือซ้ายในห้องที่ 287-293 ใช้เทคนิคการหมุนแบบสองทิศทาง (Double Rotation) และ
การหมุนส าหรับมือขวาในห้องที่ 293-295 เป็นการหมุนแบบทิศทางเดียว อีกทั้งยังได้เขียนนิ้วก ากับ
ไว้ในช่วงห้องที่ 287-295 
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ท่อน Coda (mm.313-362) 

 
ภาพที่ 28 ท่อน Coda  ของ Liebesfreud (1) 
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ภาพที่ 29 ท่อน Coda  ของ Liebesfreud (2) 
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ท่อน Coda ตั้งแต่ห้องที่ 313-324 ทิศทางการเคลื่อนที่ของโน้ตทั้งมือซ้ายและมือขวา
นั้นเป็นการเคลื่อนที่โน้ตแบบครึ่งเสียง ไม่มีการกระโดด ในมือขวามีการยกมือเพ่ือเปลี่ยนต าแหน่ง
เพียงเล็กน้อยเท่านั้น โน้ตในห้องที่ 325-333 ผู้วิจัยแบ่งกลุ่มโน้ตในอิงท านองของมือขวาเป็นหลัก โดย
มีมือซ้ายที่เน้นและประคองท านองร่วมไปกับมือขวา ตั้งแต่ห้องที่ 333-362 การจัดแบ่งกลุ่มโน้ตมี
ความหลากหลาย โดยผู้วิจัยจัดแบ่งกลุ่มโน้ตในห้องที่ 333-340 เป็นแบบแบ่งตามอัตราจังหวะสาม 
ห้องที่ 341-362แบ่งกลุ่มตามท านองและทิศทางการเคลื่อนที่ของโน้ต มีการน าเทคนิคการหมุนมาใช้
ในห้องที่ 323-332 โดยห้องที่ 323-324 เป็นการหมุนแบบทิศทางเดียว และห้องที่ 325-332 เป็นการ
หมุนแบบสองทิศทาง อีกทั้งผู้วิจัยยังได้เขียนก ากับการใช้นิ้วไว้ในห้องที่ 337 -340 และห้องที่ 345-
352 เพ่ือให้การเคลื่อนไหวของนิ้วเป็นไปอย่างอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว 
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บทที่ 5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
การวิจัยเรื่อง กลวิธีการฝึกซ้อมเปียโนโดยใช้ เทคนิคของ Dorothy Taubman : 

กรณีศึกษาบทเพลง Liebesfreud ประพันธ์โดย Rachmaninov เป็นวิจัยเชิงคุณภาพโดยผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาแง่มุมต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพในการเล่นเปียโน เกี่ยวข้องกับ
ประวัติศาสตร์พัฒนาการของเปียโน และเทคนิคการฝึกซ้อมของปรมาจารย์เปียโนในอดีตจนถึง
ปัจจุบัน การวิเคราะห์ประวัติเพลงและสังคีตลักษณ์ การวิเคราะห์เทคนิคการฝึกซ้อมของ Dorothy 
Taubman และการจัดหมวดหมู่เทคนิคการฝึกซ้อม เพ่ือการฝึกซ้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 

ผู้วิจัยได้จ าแนกการสรุปผลการวิจัยออกเป็น 4 ตอนดังนี้ 
1. สรุปผลการวิจัยด้านเทคนิคการฝึกซ้อมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
2. สรุปผลการประยุกต์ใช้กลวิธีการฝึกซ้อมโดยใช้เทคนิคของ Dorothy Taubman ใน

การเล่นบทเพลง Liebesfreud 
3. ปัญหาที่พบระหว่างการด าเนินการวิจัย 
4. ข้อเสนอแนะในการใช้เทคนิคของ Dorothy Taubman ในการฝึกซ้อมและการแสดง

อย่างมีประสิทธิภาพในมุมมองของผู้วิจัย 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. สรุปผลการวิจัยด้านเทคนิคการฝึกซ้อมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
จากการศึกษาข้อมูลและเอกสารอ้างอิงที่กล่าวถึงพัฒนาการของการสร้างเปียโน

พบว่า เปียโนเป็นเครื่องดนตรีประเภทคีย์บอร์ดที่พัฒนามาจาก ฮาร์ปซิคอร์ดและคลาวิคอร์ด  เครื่อง
ดนตรีทั้งสองไม่ต้องการน้ าหนักนิ้วหรือพลังนิ้วในการเล่นมากนัก ดังนั้นผู้เล่นคีย์บอร์ดในยุคแรก จึงใช้
พลังที่มาจากกล้ามเนื้อนิ้วแต่เพียงส่วนเดียว 

ต่อมาในช่วงปี ค.ศ. 1820 เครื่องคีย์บอร์ดเหล่านี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นให้มีเสียงที่ดีและมี
ความกังวานมากยิ่งขึ้น แต่ใช้น้ าหนักและพลังการเล่นที่มาจากนิ้วเพียงอย่างเดียวไม่ได้ นักคีย์บอร์ดใน
ยุคนี้จึงพัฒนาเทคนิคในการเล่นใหม่ โดยการใช้กล้ามเนี้อในส่วนของข้อมือมาช่วยในการเล่น ประกอบ
กับบทเพลงในยุคนี้ เน้นเรื่องความเร็วของท านองและความแตกต่างในการท าเสียงดัง เบา การใช้
กล้ามเนื้อข้อมือส่งพลังไปยังคีย์บอร์ดที่มีระบบ Double Action  จึงเป็นสาระส าคัญของการเล่นใน
ยุคนี้ 
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ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถึงศตวรรษที่ 20 เป็นช่วงเวลาส าคัญที่เกิดเทคนิคใหม่ 
เนื่องมาจากเปียโนได้รับการพัฒนาขึ้นอีกโดยมีรูปแบบโครงสร้างที่ใหญ่ขึ้น คีย์มีน้ าหนักมากข้ึน ท าให้
ผู้เล่นจ าเป็นจะต้องใช้แรงมาก วิธีที่ผู้เล่นใช้เพ่ิมเติมในการเล่น คือการใช้น้ าหนักจากแขนมาเสริมการ
ใช้ข้อมือและการใช้นิ้ว ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเทคนิคการถ่ายเทน้ าหนัก จากการที่ตัวเปียโนได้ถูก
พัฒนาให้ใช้แรงที่มากยิ่งขึ้นในการเล่น และบทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นมาในช่วงยุคเวลานั้น ก็เป็นบทเพลง
ที่ถูกประพันธ์ขึ้นเพ่ือแสดงถึงศักยภาพของเครื่องดนตรีรวมไปถึงความสามารถของผู้เล่น ที่ ต้องใช้
ก าลังในการเล่นมากข้ึนเพ่ือตอบโจทย์บทเพลงยุคโรแมนติกตอนปลาย  จึงส่งผลให้นักเปียโนส่วนหนึ่ง
ได้รับการบาดเจ็บจากการฝึกซ้อม  

ต่อมาในช่วงต้นปีค.ศ. 1950 Dorothy Taubman ได้ตระหนักถึงความส าคัญของ
การหลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บและเพ่ิมประสิทธิภาพในการฝึกซ้อม จึงได้คิดค้นระบบและกลวิธีในการ
ฝึกซ้อมของเธอขึ้น ผู้วิจัยได้ น ามาศึกษาและพบว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ด้วยกลวิธีของ Taubman 
ท าให้ผู้เล่นตระหนักถึงการใช้กล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับทิศทางของการเคลื่อนไหว 
และเป็นไปอย่างธรรมชาติที่สุด ท าให้ผู้ เล่นสามารถเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ได้อย่าง
คล่องแคล่วเพราะมีความสัมพันธ์กันอย่างดีเป็นระบบ ในขณะเดียวกันก็มีการผ่อนแรงและเพ่ิมแรงได้
อย่างเหมาะสมตามเนื้อหาของบทเพลง ไม่มากไม่น้อยเกินไป เกิดความสมดุลของพลังและจังหวะการ
เคลื่อนไหวอย่างลงตัว 

2. สรุปผลการประยุกต์ใช้กลวิธีการฝึกซ้อมโดยใช้เทคนิคของ Dorothy Taubman 
ในการเล่นบทเพลง Liebesfreud 

ก่อนที่ผู้วิจัยจะได้ใช้เทคนิคของ Taubman ในการฝึกซ้อม ผู้วิจัยมีปัญหาเรื่อง
เทคนิคหลายประการ เช่นการเล่นเปียโนแล้วรู้สึกถึงอาการเกร็งกล้ามเนื้อ การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อใน
ส่วนต่าง ๆ ไม่คล่องแคล่ว มีอาการเมื่อยและปวดกล้ามเนื้อในขณะที่เล่นและฝึกซ้อม ลักษณะเสียง
หรือ Tone Color ขาดพลังและความนุ่มลึกของเสียง มีปัญหาในการเลือกใช้นิ้วและแบ่งวรรค
ประโยคเพลง ท าให้นิ้วติดขัด  Musicality หรือวิญญาณดนตรีของเพลงไม่ชัดเจน ไม่มีมิติความ
หลากหลายในการสื่อสารกับผู้ฟัง เพราะมีอาการเหนื่อยล้าในขณะบรรเลงบทเพลงที่มีความยาว  

ภายหลังจากที่ผู้วิจัยได้ศึกษาเทคนิควิธีการเล่นเปียโนของ Taubman แล้วน ามา
ประยุกต์ใช้ในบทเพลง Liebesfreud ผู้วิจัยได้ค านึงตามหลักการของ Taubman ในเรื่องของการ
เคลื่อนไหวกล้ามเนื้อที่ต้องสัมพันธ์กับทิศทาง รวมไปถึงการจัดลักษณะท่าทางการนั่ง การวางมือ การ
จัดแบ่งกลุ่มโน้ต การเลือกใช้นิ้ว ท าให้ฝึกซ้อมได้ยาวนานหมดปัญหาอันก่อให้เกิดความเมื่อยล้าและ
อาการปวดเกร็งของกล้ามเนื้อ อีกท้ังยังท าให้เสียงเปียโนที่ผู้วิจัยเล่นมีความไพเราะข้ึนกว่าเดิม 
ปัญหาที่พบระหว่างการด าเนินการวิจัย 

1. กลวิธีการสอนของ Dorothy Taubman เป็นเรื่องใหม่มากในประเทศไทย ยังไม่มี
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยเฉพาะ ผู้วิจัยได้ศึกษาจากวีดีโอบทสัมภาษณ์และวีดีโอการอบรมเชิง
ปฏิบัติการจาก Edna Golansky  ศึกษางานวิจัยของ Therese Milanovic และได้รับค าปรึกษาจาก  
ดร.พรพรรณ บรรเทิงหรรษา มาใช้ประกอบกัน  

2. การเก็บข้อมูลใช้เวลานาน เนื่องมาจากผู้วิจัยจะต้องทดลองเล่นบทเพลงฝึกฝนเทคนิค
ตามระบบ Dorothy Taubman ใหม่ทั้งหมด และจะต้องบันทึกผลพัฒนาการของการฝึกซ้อมซึ่งใช้
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เวลาอย่างน้อย 3 เดือน จึงจะเห็นผล ทั้งนี้ผู้วิจัยได้รับการแนะน าอย่างใกล้ชิดจาก ดร.พรพรรณ 
บรรเทิงหรรษา ในการประยุกต์ใช้เทคนิคเหล่านี้ในการฝึกซ้อม 

3. การวิเคราะห์บทเพลง และการวางแผนการซ้อม มีการปรับเปลี่ยนหลายครั้ง ทั้งนี้
เนื่องมาจากประสบการณ์ของผู้วิจัยในการที่จะวางแผนระบบนิ้ว ระบบการหมุน การจัดวางต าแหน่ ง
มือ แขน และนิ้ว จากการทดลองอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลา 6 เดือนก่อนการแสดง Recital ผู้วิจัยจึง
สามารถวางแผนการใช้กล้ามเนื้อเพ่ือการเคลื่อนไหวอย่างเป็นธรรมชาติและมีประสิทธิภาพตาม
แนวคิดของ Dorothy Taubman ได้ในที่สุด  
 
ข้อเสนอแนะ 

บทสรุปที่ผู้วิจัยได้จากการศึกษากลวิธีการสอนของ Dorothy Taubman การใช้
เทคนิคของ Dorothy Taubman ในการฝึกซ้อมและการแสดงอย่างมีประสิทธิภาพในมุมมองของ
ผู้วิจัย ซึ่งมีจุดประสงค์ชัดเจนคือ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการฝึกซ้อม ลดอาการบาดเจ็บและใช้
กล้ามเนื้อต่าง ๆให้ประสานกันอย่างเป็นธรรมชาติ การฝึกซ้อมในระบบ Dorothy Taubman จ าเป็น
จะต้องค านึงถึงหลักการส าคัญต่อไปนี้ 

1. ความส าคัญของการวางต าแหน่งกล้ามเนื้อต่าง ๆ 
ต าแหน่งของจุดนั่ง ต าแหน่งของล าตัว เมื่อเปลี่ยนช่วงเสียง ต าแหน่งแขน 

ต าแหน่งข้อมือ และต าแหน่งนิ้วที่วางบนคีย์ ผู้เล่นจะต้องระวังและค านึงถึงต าแหน่ งต่าง ๆ ที่กล่าว
ข้างต้น เพ่ือให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ธรรมชาติที่สุด  

2. วิเคราะห์บทเพลงเพ่ือการวางแผนการซ้อม 
วิเคราะห์บทเพลงโดยการจัดแบ่งกลุ่ม เพ่ือประโยชน์ในการหาจุดหมุนมือ จุดชิด

นอกชิดใน และการเลือกใช้นิ้วที่เป็นธรรมชาติ 
3. การบริหารจัดการโน้ตที่มีคู่กว้าง คู่กระโดดและคู่แปด 

การบริหารจัดการโน้ตที่มีคู่กว้าง คู่กระโดดและคู่แปด จะต้องฝึกซ้อมแบบ
เตรียมการเคลื่อนไหวล่วงหน้า โดยการส่งมือและแขนไปยังจุดหมาย ในระหว่างจุดหมายนั้น มือและ
แขนต้องเคลื่อนที่ให้อยู่ในระนาบเดียวกัน  

จากบทสรุปทั้ง 3 ประเด็นข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่า นักเปียโนในปัจจุบันจ าเป็นต้อง
เล่นและแสดงบทเพลงที่มีความยาก ต้องการพลังและต้องฝึกซ้อมต่อเนื่องเป็นเวลานาน อีกทั้งเปียโน
ในยุคปัจจุบันก็มีน้ าหนักคีย์ที่ค่อนข้างหนัก หากนักเปียโนเหล่านั้น นั่งผิดท่า ผิดต าแหน่ง วางมือไม่
ถูกต้องและมีการใช้กล้ามเนื้อที่เคลื่อนไหวในลักษณะฝืนธรรมชาติ ฝืนแรงโน้มถ่วงของโลก จะท าให้
เกิดอาการบาดเจ็บจากการฝึกซ้อม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเทคนิคขั้นสูง นักเปียโนหลายท่าน
ไปไม่ถึงฝั่งฝันเพราะสาเหตุเหล่านี้ การซ้อมในระบบ Dorothy Taubman เป็นการสร้างนิสัยการใช้
กล้ามเนื้อให้เป็นธรรมชาติ ผู้เล่นจ าเป็นจะต้องวิเคราะห์บทเพลง เพ่ือวางแผนการใช้นิ้ว ใช้กล้ามเนื้อ 
และแผนการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อเพ่ือประสิทธิภาพสูงสุดในการซ้อมและการแสดง ผู้วิจัยหวังว่า 
งานวิจัยชิ้นนี้จะช่วยจุดประกายให้นักเปียโนรุ่นใหม่ รู้จักบริหารจัดการ การซ้อม อย่างชาญฉลาด โดย
ใช้แรงและพลังงานน้อยที่สุด แต่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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