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 The research of Chamber Music for Clarinet by Piyawat Louilarpprasert aims 
for studying 3 chamber music works for clarinet by the composer. The selected works 
are 1.Trio for Clarinet in Bb, Trombone and Piano 2. Metamorphose 3.”Doh: Clarinet 
Quintet. These works consist of interesting clarinet’s extended techniques. The researcher 
collects the relevant information through interviewing the composer, studying modern 
clarinet repertoire, and analyzing a musical form. Moreover, the researcher presents 
the performance guideline for the works for the ones who might be interested in 
studying and performing the works by the composer. 
 The research findings reveal that the existing clarinet’s extended techniques 
can be combined as a result of a new interesting sound. In addition, a collaboration 
between the researcher and composer allow the creation of  “Doh” Clarinet Quintet 
comprising a specific tone character and the techniques offered by the research to be 
a dynamic new music composition for clarinet which will be further choice of study 
and performance for Thai clarinets. 
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3. “Doh” Clarinet Q                                                       

บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของงานวิจัย 
 นายปิยวัฒน์ หลุยลาภประเสริฐ นักประพันธ์เพลงชาวไทยรุ่นเยาว์ที่เคยได้รับรางวัล
ชนะเลิศจากการประกวดดนตรีศิลปะระดับเยาวชนท่ีได้รับการยอมรับการยอมรับมากที่สุดเวทีหน่ึงใน
ประเทศไทย "รางวัลยุวศิลปินไทย" ประจําปี พ.ศ. 2556 หรือ Young Thai Artist Award 2013 
สาขาการประพันธ์ดนตรี ด้วยผลงานการประพันธ์เพลง "ปรับ-แปร-เปลี่ยน"1 ผู้วิจัยได้มีส่วนร่วมใน
การแสดงคลาริเน็ตในบทเพลงของผู้ประพันธ์ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2559 รวมถึงบทประพันธ์ที่
คว้ารางวัลชนะเลิศ ผู้วิจัยสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของแนวทางในการใช้คลาริเน็ตของบทประพันธ์
และเล็งเห็นว่าผู้ประพันธ์ใช้รูปแบบการประพันธ์เพลงแบบสมัยใหม่ที่มีความน่าสนใจ อีกทั้งยังให้
ความใส่ใจในการทํางานร่วมกับผู้บรรเลงเพ่ือแสวงหาวัตถุดิบใหม่ เช่น เทคนิคการบรรเลงใหม่ ๆ เพ่ือ
นําไปปรับใช้ในบทประพันธ์ของตน  
 ผู้ประพันธ์ได้นําแนวคิดในการใช้เสียงรบกวน (noise) เป็นวัตถุดิบหลักในการประพันธ์และ
พัฒนาการใช้เสียงและเทคนิคในการบรรเลงเคร่ืองดนตรีที่ของนักดนตรีที่ได้ร่วมทํางานการประพันธ์
เพลงมาเป็นแรงบันดาลใจในการประพันธ์เพลง จากความสนใจของปิยวัฒน์ในคุณลักษณะของเสียง
คลาริเน็ตที่มีความเป็นเอกลักษณ์จากเทคนิคพิเศษของคลาริเน็ต (extended techniques for clarinet) 
จึงได้เกิดบทประพันธ์ใหม่ที่มีช่ือว่า “Doh” Clarinet Quintet จากการพัฒนาการการใช้เทคนิคพิเศษ
ของคลาริเน็ตในบทประพันธ์ของปิยวัฒน์ที่ประพันธ์สําหรับคลาริเน็ตในรูปแบบของดนตรีเชมเบอร์ 
(chamber music) ที่มีความท้าทายต่อผู้เล่นในแง่มุมของเทคนิคการเล่นคลาริเน็ตขั้นสูงจึงทําให้ผู้วิจัย
เกิดความสนใจรวบรวมบทประพันธ์ของ นายปิยวัฒน์ หลุยลาภประเสริฐ ที่ใช้คลาริเน็ตอย่างโดดเด่น
จํานวน 3 บท ได้แก่ 
 1. Trio for Clarinet in Bb, Trombone and Piano 
 2. “ปรับ-แปร-เปลี่ยน” (Métamorphose) 
 uintet  
 1 ผู้จัดการออนไลน์, ชื่นชมศิลปะฝีมือเยาวชนไทย “รางวัลยุวศิลปินไทย’ Young Thai 
Artist Award 2013, เข้าถึงเมื่อ 17 ธันวาคม 2556, เข้าถึงได้จาก http://www.manager.co.th/ 
Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9560000154457 
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 ขั้นตอนการทํางานวิจัยประกอบด้วยการนําบทประพันธ์เหล่านี้มาศึกษาวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบให้เห็นถึงพัฒนาการการใช้เทคนิคพิเศษบนคลาริเน็ต รวมถึงเสนอแนะแนวทางในการ
บรรเลงคลาริเน็ตของทั้ง 3 บท ของนายปิยวัฒน์ หลุยลาภประเสริฐ โดยผู้จิวัยมุ่งเน้นไปที่เทคนิคพิเศษ
ของคลาริเน็ตผนวกกับการให้ข้อแนะนําในการบรรเลงจากผู้ประพันธ์ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการนํามา
ปฏิบัติฝึกซ้อมในภายหลังและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประพันธ์ 
 ผู้วิจัยหวังว่างานวิจัยน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อนักคลาริเน็ตที่จะช่วยให้สามารถบรรเลงบทเพลง
ได้คุณภาพที่ดีย่ิงขึ้น และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในบทประพันธ์สมัยใหม่ที่มีการใช้เทคนิคการเล่นใน
ลักษณะเดียวกัน 
 
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. ศึกษาและวิเคราะห์บทประเพลง 3 บท ของนายปิยวัฒน์ หลุยลาภประเสริฐ ได้แก่
  1.1 Trio for Clarinet in Bb, Trombone and Piano 
  1.2 “ปรับ-แปร-เปลี่ยน” (Métamorphose) 
  1.3 “Doh” Clarinet Quintet  
 2. เปรียบเทียบบทเพลงของนาย ปิยวัฒน์ หลุยลาภประเสริฐ ในบทบาทของการนําคลาริเน็ต
มาใช้ในบทประพันธ์  
 3. แนะนําแนวทางการเล่นเทคนิคพิเศษของคลาริเน็ตที่ใช้ในบทประพันธ์ของนาย ปิยวัฒน์ 
หลุยลาภประเสริฐ ทั้ง 3 บทเพลง 
 
ขอบเขตการศึกษา 
 1. ศึกษาบทประพันธ์สําหรับคลาริเน็ตในรูปแบบดนตรีเชมเบอร์ของนายปิยวัฒน์ 
หลุยลาภประเสริฐ 3 บท 
 2. บทเพลงที่นํามาศึกษาเป็นบทเพลงที่ใช้ B แฟลตคลาริเน็ตในการบรรเลง 
 
ขั้นตอนการศึกษา 
 1. วิเคราะห์บทประพันธ์ทั้ง 3 บท 
 2. คัดเลือกเทคนิคขั้นสูงของคลาริเน็ตที่มีความโดดเด่นของบทเพลงนํามาศึกษา 
 3 สัมภาษณ์ผู้ประพันธ์และผู้เช่ียวชาญด้านการประพันธ์เพลงเกี่ยวกับการตีความหมาย
และการบรรเลงให้ได้มาซึ่งเสียงที่เป็นเอกลักษณ์จากเทคนิคการบรรเลงขั้นสูงที่ผู้ประพันธ์เลือกใช้ 
 4. รวบรวมเอกสารข้อมูลและสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านการบรรเลงคลาริเน็ตเกี่ยวกับเทคนิค
ขั้นสูงของคลาริเน็ต 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ข้อสรุปการใช้เทคนิคการเล่นข้ันสูงของบทประพันธ์สมัยใหม่ที่ประพันธ์โดยนักประพันธ์
ชาวไทยที่ให้ความสําคัญกับคลาริเน็ต 
 2. เกิดแนวทางการตีความบทเพลงสําหรับผู้ที่สนใจบทประพันธ์ของนาย ปิยวัฒน์ 
หลุยลาภประเสริฐ เพ่ือใช้ประกอบการฝึกซ้อมและแสดง 
 3. เกิดบทเพลง “Doh” Clarinet Quintet บทเพลงคลาริเน็ตในดนตรีเชมเบอร์ที่มีรูปแบบ
การประพันธ์สมัยใหม่ 
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บทที่ 2 
 

วรรณกรรมทีเ่ก่ียวข้อง 
 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาตัวแปร สิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจและเทคนิคของบทประพันธ์จากตําราเอกสาร
งานวิจัยที่เก่ียวข้องและการสัมภาษณ์ผู้ประพันธ์ซึ่งมีส่วนเก่ียวข้องกับงานวิจัย เพ่ือเป็นองค์ประกอบกับ
งานประพันธ์ของนายปิยวัฒน์ หลุยลาภประเสริฐ 
 
ประวัติผู้ประพันธ์ 
 นายปิยวัฒน์ หลุยลาภประเสริฐ เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยเริ่มศึกษาดนตรีที่โรงเรียน
อัสสัมชัญ เริ่มต้นจากการเล่นทรอมโบนในปี พ.ศ. 2545 - 2547 ในเวลาต่อมาได้เริ่มศึกษาการประพันธ์
เพลงกับ Dr. Roger W. Pertersen ดร.จิระเดช เสตะพันธุ และอาจารย์ Valeriy Rizayev ในระดับ
ปริญญาตรีที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลและสําเร็จการศึกษาด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1 
นายปิยวัฒน์ได้เข้าศึกษาในระดับปริญญาโทที่ Royal College of Music ณ กรุงลอนดอนประเทศ
สหราชอาณาจักร ในสาขาวิชาประพันธ์เพลงกับอาจารย์ Dai Fujikura และมีความสนใจในการประพันธ์
ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์จึงได้ศึกษาเพ่ิมเติมกับอาจารย์ Gilbert Nuono นอกจากน้ันนายปิยวัฒน์ ยังได้
เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านการประพันธ์เพลงมาอย่างมากมาย อาทิเช่น 
James Stephenson, Paul Rudy, Mara Gibson, James Mobberley และ Jan Van de Roost 
(พ.ศ. 2546 - 2552) 
 นายปิยวัฒน์ มีแนวคิดในการสร้างเสียงเพลงในรูปแบบใหม่โดยใช้เสียงรบกวน (Noise) 
เป็นวัตถุดิบในการประพันธ์เพลง จึงใช้ประสบการณ์และความรู้ที่สั่งสมมาทําการทดลองและประพันธ์
บทเพลงตามแนวความคิดของตน จึงทําให้บทเพลงของนายปิยวัฒน์ เป็นที่ยอมรับมากกว่าใน 15 ภูมิภาค
ทั้งใน เอเชีย ยุโรป สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร บทเพลงของนายปิยวัฒน์ได้มีส่วนร่วมในเทศกาล
ดนตรีที่ยิ่งใหญ่ในหลายโอกาส อาทิเช่น 47th Darmstadt New Music Festival ประเทศเยอรมัน  
World Saxophone Congress ประเทศฝรั่งเศส VIII Mallorca Festival ประเทศสเปน Thailand 
International Composition Festival ประเทศไทย Dian Red Kechil Composers Residency 
ประเทศสิงคโปร์ และผลงานในปี ค.ศ. 2016 ของตนที่ได้รับการยอมรับจากเวทีระดับนานาชาติได้แก่
รางวัลชนะเลิศจากบทเพลง “Black Soaring Birds” ในการแข่งขันประพันธ์เพลงสําหรับโอโบ the 
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inaugural Léon Goossens ซึ่งบทเพลงของนายปิยวัฒน์ถูกตีพิมพ์และบรรเลงโดยศิลปินนักโอโบ
ระดับโลกแห่ง Léon Goossens ณ วันที่ 16 เมษายน ค.ศ. 2016 1  
 
งานประพันธ์ที่เก่ียวข้องกับคลาริเน็ตของนายปิยวัฒน์ หลุยลาภประเสริฐ 
 ในขณะที่ผู้ประพันธ์กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาตรี ผู้ประพันธ์เริ่มประพันธ์เพลง
จากกลุ่มเครื่องดนตรีที่ตนเองถนัดได้แก่กลุ่มประเภทเคร่ืองลมทองเหลือง ในขณะนั้นผู้ประพันธ์ได้เริ่ม
จากการเรียบเรียงเสียงผสานเพลงสมัยนิยมให้แก่กลุ่มเคร่ืองดนตรีต่าง ๆ ไปพร้อมกับการทดลองสรรค์
สร้างบทประพันธ์ที่น่าสนใจ ในปี ค.ศ. 2011 ซึ่งที่ผู้ประพันธ์ได้ประพันธ์เพลง “Three Pieces for 
Three Instruments for Clarinet, Trombone and Piano” ซึ่งเป็นช่วงที่ผู้ประพันธ์ได้ประพันธ์
บทเพลงที่มีคลาริเน็ตผสมอยู่ในกลุ่มมากข้ึน ด้วยเหตุที่ต้องเขียนงานที่มีการผสมเครื่องดนตรีที่ใหญ่ขึ้น
อาทิเช่น ประเภทวงดุริยางค์เครื่องลม และวงเชมเบอร์ จากการรวบรวมข้อมูลได้พบว่าผู้ประพันธ์ได้
เขียนบทเพลงที่เกียวกับดนตรีเชมเบอร์ไว้ทั้งหมด 22 บท2 และมีบทเพลงที่ใช้คลาริเน็ตในวงเชมเบอร์
จํานวน 6 บทได้แก่ 
 1. Three Pieces for Three Instruments for Clarinet, Trombone and Piano (2011) 
 2. Wave for Double Woodwind Quintet (2013) 
 3. Metamorphose for solo trombone and ensemble (2013) 
 4. Doh for Clarinet and Strings (2013) 
 5. Rebellion for Clarinet Quartet (2014) 
 6. Languish, then, Flourish for flute, bass clarinet tenor saxophone, violin 
viola, cello (2016) 
 ในปี ค.ศ. 2012 ปิยวัฒน์ได้ศึกษาเพลงเด่ียวคลาริเน็ตอย่างบทเพลงที่ช่ือ “let me die 
before I wake” ประพันธ์โดย ซาล์วาทอ เชอริโน (Salvatore Sciarrino)3 ซึ่งเป็นบทเพลงที่ขยาย

                                                            

 1 New Oboe Music Project, WINNER OF THE INAUGURAL LÉON GOOSSENS 
PRIZE ANNOUNCED, accessed May 11, 2017, available from http://newoboemusic.org/ 
winner-of-the-inaugural-leon-goossens-prize-announced/ 
 2 Piyawat Louilarpprasert, List of Works, accessed May 11, 2017, available 
from http://piyawatmusic.weebly.com/works.html 
 3 Salvatore Sciarrino, Let me die before I wake, accessed May 11, 2017, 
from http://www.salvatoresciarrino.eu/Data/Catalogo/Let_me_die_before_I_wake. 
 html#dummy 
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เทคนิคขั้นสูงอย่างเสียงควบ (multiphonic) ได้อย่างสวยงาม เชอริโน ใช้เทคนิคเสียงควบเพ่ือบรรยาย
ถึงการสะท้อนของจิตรวิญญาณก่อนจะสิ้นลมหายใจของคนในกระจก บทเพลงที่กล่าวมาจึงได้เป็นแรง
บันดาลใจต่อการใช้เสียงควบและเทคนิคพิเศษอ่ืน ๆ ของคลาริเน็ตในการประพันธ์ผลงานของปิยวัฒน์ 
ครั้นเมื่อมีการได้รับการจ้างวานจากนักศึกษาวิชาดนตรีปฏิบัติเครื่องมือเอกคลาริเน็ตจากทางมหาวิทยาลัย 
มหิดล ให้ประพันธ์บทเพลงสําหรับวงคลาริเน็ต 4 ช้ิน ผู้ประพันธ์ได้ประพันธ์บทเพลง Rebellion for 
Clarinet Quartet ซึ่งเป็นบทเพลงกรณีศึกษาสําหรับผู้ประพันธ์และเป็นจุดเร่ิมต้นในการค้นหาเทคนิค
การใช้เสียงและเทคนิคขั้นสูงของคลาริเน็ตในการสร้างผลงานสําหรับคลาริเน็ตในงานถัดไป 
 นายปิยวัฒน์ หลุยลาภประเสริฐ ได้รับอิทธิพลของแนวความคิดและการใช้รูปแบบการ
ประพันธ์จากนักประพันธ์ที่มีช่ือเสียงอย่าง ยอร์กี ลิเกตี (György Ligeti) และแลนนิส ซีนาคีส (Iannis 
Xenakis) ซึ่งเป็นแบบอย่างของแนวคิดของดนตรีในศตวรรษที่ 20 ด้านของเสียงและรายละเอียดใน
ตัวดนตรีที่มีรูปแบบการสร้างสรรค์ที่หลากหลายและเรียบง่าย ทั้งในรูปแบบการประพันธ์เด่ียวเคร่ือง
ดนตรีและรูปแบบวงเชมเบอร์โดยรายละเอียดถูกจัดวางอย่างมีตรรกะและเหตุผล 
 
อิทธิพลจาก ยอร์กี ลิเกตี (György Ligeti) 
 ความหลากหลายในการสร้างผลงานการประพันธ์และการนําเสียงอันเรียบง่ายซึ่งนํามา
ประกอบกันอย่างต่อเน่ืองด้วยแนวคิดที่เรียกว่า “Granulated Continuum”4 ในบทเพลง chamber 
concerto สําหรับเครื่องดนตรี 13 ช้ิน ของยอร์กี ลิเกตี นักประพันธ์ชาวฮังการี นายปิยวัฒน์ได้กล่าวถึง
บทเพลงน้ีว่า การใช้เสียงประสานลักษณะคอร์ดแบบปกติจะดําเนินด้วยทํานองชุดโน้ตที่มีลักษณะเป็น 
เรททรอเกรด (Retrograde) พร้อมกับจังหวะที่ชัดเจนและในแต่ละแนวได้ถูกพัฒนาอย่างยอดเย่ียม 
แนวทํานองที่เรียบง่ายที่ถูกจัดวางเป็นจุด ๆ โดยในระหว่างที่มีการหยุดบรรเลงของเครื่องดนตรีหนึ่ง
จะมีอีกหน่ึงเคร่ืองดนตรีบรรเลงอย่างต่อเน่ืองเสมอ5 ซึ่งมีแนวความคิดในการประพันธ์ที่มีความ
แตกต่างกับ เบลา บาร์ต็อก (Béla Bartók) นักประพันธ์เพ่ือนร่วมชาติผู้มีช่ือเสียงด้วยเหตุน้ีปิยวัฒน์จึงได้
ประยุกต์นําเอกลักษณ์เหล่าน้ีใช้เป็นแนวทางของตน 

                                                           

 
 
 

 

 4 Granulated Continuum หมายถึง ลักษณะของดนตรีและเสียงต่อเน่ืองกันอย่าง
ละเอียดคล้ายกับเม็ดสีบนจอโทรทัศน์ 
 5 Michael Searby, “Ligati’s Chamber Concerto – Summation or Turning 
Point?,” Tempo New Series, No. 168, 50th Anniversary 1939-1989 (March 1989): 30. 
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อิทธิพลจาก แลนนิส ซีนาคีส (Iannis Xenakis) 
 แลนนิส ซีนาคีส นักประพันธ์ชาวกรีกในสมัยศตวรรษที่ 20 ในช่วงหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 
บทประพันธ์เพลงของซีนาคีสได้มีอิทธิพลอย่างมากต่อนักประพันธ์รุ่นหลัง ในเรื่องคอนเซ็ปต์ของเสียง 
ซีนาคีสเป็นนักประพันธ์อีกท่านหน่ึงที่ใส่ใจในลายระเอียดของบทเพลง เมื่อเจาะลึกลงไปในตัวโน้ตแล้ว
ซีนาคีสมีความจงใจและต้ังใจเป็นอย่างมากในการเลือกตัวโน้ตหรือเสียงทุกเสียง ในการจัดวางในแต่ละ
จุดของบทประพันธ์ นอกจากการเป็นนักประพันธ์แล้วซีนาคิสยังเป็นนักคณิตศาสตร์อีกด้วย ทําให้มี
แนวคิดในการประพันธ์มีความใส่ใจในความสมมาตรของบทเพลงและการพัฒนาวัตถุดิบทางดนตรีซึ่ง
ถูกทําให้มีตรรกะและการคํานวณอย่างแม่นยํา จึงทําให้บทเพลงของซีนาคีสมีโครงสร้างทางดนตรีที่
แข็งแรง ปิยวัฒน์ได้นําเสนอเปรียบเทียบลักษณะเด่นในรายละเอียดของรูปแบบการควบคุมวัตถุดิบ
ทางดนตรีดนตรีของซีนาคีสไว้ว่า วัตถุดิบทางดนตรีเปรียบเสมือนกลุ่มไอน้ําที่กลายสภาพจากนํ้าที่ถูก
ต้มเดือดจนกลายเป็นไอ และเราไม่สามารถควบคุมการเดือดของโมเลกุลในนํ้าได้แต่ซีนาคีสพยายามใช้
วิธีการที่สามารถควบคุมทิศทางของไอน้ําให้ลอยไปในทิศทางใด ๆ ด้วยกันซึ่งเป็นแนวคิดที่ปิยวัฒน์นํามา
ปรับใช้ในบทเพลงของตน   
 
ความเป็นมาของคลาริเน็ตที่ใช้ในปัจุบัน 
 คลาริเน็ตเป็นเคร่ืองดนตรีประเภทลมไม้ที่ถูกพัฒนามาจากปี่ที่มีชื่อเรียกว่า ชาลูโม 
(chalumeau) ต้ังแต่สมัยศตวรรษที่ 16 คลาริเน็ตได้ถูกพัฒนามาอย่างต่อเน่ืองโดยนักสร้างสรรค์
เครื่องดนตรีที่สําคัญเช่น โยฮัน คริสทอฟ เดนเนอร์ (Johann Christoph Denner, 1655-1707) ผู้ที่
ทําให้ชาลูโมสามารถบรรเลงระดับเสียงได้มากย่ิงขึ้นโดยการใส่รีจีสเตอร์คีย์ (register key) และอีวาน 
มุลเลอร์ (Ivan Muller, 1786-1854) ได้ให้กําเนิดคลาริเน็ต13 คีย์ ซึ่งมีรูปร่างคล้ายกับคลาริเน็ตใน
สมัยปัจจุบันและสามารถบรรเลงเป็นโครมาติกได้จึงสามารถบรรเลงได้หลายคีย์ เมื่อเข้าสู่ปลายศตวรรษ
ที่ 19 คลาริเน็ตได้ถูกพัฒนาจนเข้าสู่ โมเดิร์นคลาริเน็ต (Modern Clarinet) ซึ่งมี 2 ระบบที่ถูกใช้งาน
อย่างแพร่หลายได้แก่ คลาริเน็ตระบบโบห์ม (Boehm system) และระบบโอห์เลอร์ (Oehler) ในช่วง
เวลาต่อมาถึงปัจจุบัน คลาริเน็ตระบบ โบห์ม เป็นระบบที่นิยมใช้มากที่สุดในโลก ด้วยความง่ายดายใน
การบรรเลงและช่วงเสียงของแต่ละตัวโน้ตที่เท่ากันมากกว่าในระบบโอห์เลอร์ 6 

                                                            

 6 อัครพล เดชวัชรนนท์, “การศึกษาปัญหา การแก้ปัญหา และการพัฒนาทักษะการใช้น้ิว
ของคลาริเนต: กรณีศึกษาผลงานIntroduction Theme and Variation for Clarinet and Piano 
ประพันธ์โดย Giacomo Rossini” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2554), 19. 
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 คลาริเน็ตระบบ โบห์ม มีจุดกําเนิดขึ้นจากวิทยาลัยดนตรีแห่งปารีส (Paris Conservatoire) 
โดยไฮยาแซง เออเลนอร์ โคลเซ (Hyacinthe Eléonore Klosé) อาจารย์สอนคลาริเน็ต ณ สมัยนั้น
เป็นผู้ใช้งานคลาริเน็ตระบบโบห์ม โดยโคลเซได้ร่วมพัฒนาคลาริเน็ตนี้กับหลุยส์ โอกุสเตอ บุฟเฟต์ 
(Louis Auguste Buffet) โดยการนําระบบโบห์มในฟลูต (flute) ซึ่งได้ช่ือตามผู้พัฒนาธีโอบาล์ด โบห์ม 
(Theobal Boehm) นํามาดัดแปลงสําหรับคลาริเน็ต  
 การพัฒนาของคลาริเน็ตข้ึนอยู่กับการแก้ปัญหาในการบรรเลงและความต้องการของ
ผู้ประพันธ์ และต่อยอดให้เกิดคลาริเน็ตในระบบอ่ืน ๆ ได้เกิดขึ้นอาทิเช่นคลาริเนตระบบ ดับเบ้ิลโบห์ม 
(Double Boehm) เป็นระบบที่มีการแก้ไขปัญหาช่วงเสียงตํ่าจนถึงช่วงเสียงกลางของคลาริเน็ตให้มี
ความเสถียรมีความห่างของเสียงที่ค่อนข้างตรง โดยการพัฒนาให้ครึ่งช่วงบนของคลาริเน็ตบรรเลงทางน้ิว
เหมือนกับครึ่งช่วงล่าง (มือซ้ายและมือขวาบรรเลงเหมือนกัน)7 แต่นักคลาริเน็ตหลายท่านยังคงใช้
คลาริเน็ตระบบที่ตนเองถนัด มิได้แสวงหาการพัฒนาจากนวัตกรรมเหล่าน้ีเท่าไรนักอาทิ การท่ี
นักคลาริเน็ตในประเทศเยอรมันยังคงใช้คลาริเน็ตระบบ โอห์เลอร์ ด้วยเหตุผลที่สามารถบรรเลงเสียงได้
ราบรื่นกว่าระบบ โบห์ม และนักเล่นที่มีความถนัดอยู่แล้วจึงไม่มีความจําเป็นต้องเปลี่ยนระบบเคร่ือง 
 เมื่อการเริ่มพัฒนาเคร่ืองดนตรีเกิดขึ้น ความสามารถของผู้เล่นเองก็ได้เพ่ิมข้ึนเช่นกัน ปัจจัย
อีกหน่ีงปัจจัยในการสร้างระบบ โบห์ม ขึ้นมา เพ่ือใช้รองรับการประพันธ์ที่มีจํานวนโน้ตที่เยอะและมี
ความรวดเร็วในการบรรเลงสูงได้อย่างง่ายดายกว่าระบบอ่ืน ระบบ โบห์ม จึงตอบสนองความต้องการ
ของนักคลาริเน็ตส่วนมากได้เป็นอย่างดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

 7 เร่ืองเดียวกัน. 
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ภาพที่ 1 B แฟลตคลาริเน็ตระบบ โบห์ม ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน 
 
 เมื่อยุคสมัยได้ก้าวจากยุคเก่าสู่ยุคใหม่แนวการประพันธ์เพลงก็ได้มีการพัฒนาขึ้นมาเร่ือย ๆ 
และถูกปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวผู้ประพันธ์และการใช้
คลาริเน็ตในบทบาทใหม่ ๆ  
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คลาริเน็ตในดนตรีสมัยใหม่ 
 นักประพันธ์เพลงหลายท่านที่ให้ความสนใจในการประพันธ์บทเพลงสําหรับคลาริเน็ตต้ังแต่
การเด่ียวรวมไปถึงการถูกนํามาใช้ในวงออร์เคสตราและวงเชมเบอร์ ด้วยเอกลักษณ์ในเสียงของคลาริเน็ต
ที่มีความไพรเราะนุ่มลึกและสามารถบรรเลงระดับเสียงได้กว้าง จึงทําให้เกิดท่อนเด่ียวในบทเพลงออร์
เคสตรามากมายและเป็นบทเพลงที่มีช่ือเสียงอาทิเช่น Scheherazade ประพันธ์โดย ริมสกี คอร์ซาคอฟ 
(Rimsky Kosakov) Rhapsody in Blue ประพันธ์โดย จอร์จ เกิร์ชวิน (George Gershwin) เป็นต้น  
 ในสมัยศตวรรษที่ 18 นักประพันธ์ที่มีช่ือเสียงอย่าง โวล์ฟกัง อะมาเดอุส โมสาร์ท (Wolfgang 
Amadeus Mozart) และสหายนักคลาริเน็ตนามว่า แอนตัน สตัดเลอร์ (Anton Stadler) เป็นผู้ที่โมสาร์ท
ประพันธ์เพลง Clarinet concerto in A major, kv 622 และ Quintet in A major for Clarinet and 
Strings, kv 581 ให้ นอกจากน้ีในยุคโรแมนติก โยฮันเนส บราห์ม (johannes brahms) ได้ประพันธ์
เพลง Clarinet Sonata no.1, no.2 Op.120 สําหรับ ริชาร์ด มูล์ฟิลด์ (Richard Mühlfeld) ซึ่งเป็น
ผู้ที่บารห์มได้ฟังการบรรเลงคลาริเน็ตและรู้สึกประทับใจ ด้วยเหตุน้ีปัจจัยที่ทําให้นักประพันธ์ส่วนใหญ่
ประพันธ์เพลงสําหรับคลาริเน็ตเน่ืองจากได้รับแรงบันดาลใจจากเทคนิคและเอกลักษณ์ในการบรรเลง
ของนักคลาริเน็ต 
 เทคนิคการบรรเลงในสมัยศตวรรษที่ 18 – 19 ถูกกําหนดให้มีเทคนิคในการบรรเลงเพื่อ
แสดงถึงอารมณ์ของบทเพลง (characteristics) การบรรเลงช่วงโน้ตที่โลดโผน ทางน้ิวที่ต้องผ่านการ
ฝึกซ้อมอย่างดี การออกเสียงและการควบคุมความดังเบา (rang, fingering, articulation and dynamics) 
ทั้งหมดน้ียังถูกนํามาใช้จนถึงปัจจุบัน เพียงแต่นักประพันธ์เพลงสมัยใหม่ได้ขยายเทคนิคเหล่านี้ให้มี
ความซับซ้อนและยากย่ิงข้ึนอาทิเช่น การใช้การบรรเลงบันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์อย่างต่อเน่ืองใน
ยุคก่อนได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นการบรรเลงชุดโน้ต 12 เสียง (twelve tone) อย่างต่อเน่ืองซึ่งอยู่นอกเหนือ
การฝึกซ้อมในบันไดเสียงปกติเป็นต้น นับต้ังแต่อาร์โนลด์ โชนเบิร์ก (Arnold Schoenberg) ได้สร้างทาง
แนวทางการประพันธ์เพลงใหม่ขึ้นมาได้แก่ระบบ 12 เสียง และแอนทัน เวเบิร์น (Anton Webern) ได้
นําระบบ 12 เสียงนํามาสร้างผลงานแบบอนุกรม (serial music) ซึ่งการเป็นวัฒนธรรมทางเสียงระดับ
โลกที่ผู้คนต่างนํามาเป็นแบบอย่างในการประพันธ์ในเวลาถัดมา 
 

 
ภาพที่ 2 บทเพลง series variations for orchestra, Op. 30 ที่มีลักษณะเป็นชุดอนุกรม 
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 จะเห็นได้ว่านักประพันธ์ยุคใหม่พยายามที่จะค้นหาสิ่งที่แตกต่างออกไปและทดลองเสียงที่
น่าสนใจเพ่ือเป็นทางเลือกของการพันธ์ประพันธ์ในอนาคต 8 จึงเป็นตัวแปรทําให้ผู้เล่นในสมัยปัจจุบัน
ต้องพัฒนาความสามารถในการบรรเลงเพ่ือรองรับสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นที่อยู่นอกเหนือความคุ้นเคยของผู้เล่น 
 ในปัจจุบันนักคลาริเน็ตจํานวนมากที่มีความสามารถในการประพันธ์ได้ริเริ่มสร้างงาน
ประพันธ์ที่มีการใช้คลาริเน็ตที่มีความแตกต่างจากบทเพลงในยุคสมัยก่อนและผนวกกับเอกลักษณ์
ประสบการณ์การบรรเลงของตนลงไปด้วย อาทิเช่น วิลเลียม โอ สมิท (William O. Smith, 1926) ได้
ประพันธ์เพลงซึ่งนําเสนอแนวทางการเล่นคลาริเน็ตแบบสมัยใหม่ได้อย่างแปลกใหม่เช่นในบทเพลง Five 
Fragments For Double Clarinet ซึ่งมีผู้บรรเลง 1 คน ในขณะที่ใช้คลาริเน็ต 2 เครื่องบรรเลงใน
เวลาเดียวกัน นอกจากน้ันการนําแนวดนตรีอ่ืนมานําเสนอถูกพบเห็นอย่างบ่อยคร้ังเช่น การนําสิ่งที่ได้
จากแนวดนตรีแจ๊ส (jazz music) การอิมโพไวซ์หรือการด้นสด การดัดเสียงโหนเสียง สิ่งเหล่าน้ีแสดง
ถึงรูปแบบและลักษณะของแนวดนตรีแจ๊สที่หยิบยืมมา ยกตัวอย่างบทประพันธ์ "FANTASIE" โดย
จอร์จ วิดแมน (Jörg Widmann) นักคลาริเน็ตที่มีฝีมือเป็นอย่างมาก ได้ประพันธ์บทเพลงน้ีออกมาใน
ลักษณะเด่ียวคลาริเน็ตโดยไม่มีเครื่องดนตรีบรรเลงประกอบ (unaccompaniment) เป็นบทเพลงท่ี
ผสมผสานเทคนิคเทคนิคพิเศษของคลาริเน็ตที่มีถ่วงทํานองที่มีลักษณะของดนตรีแจ๊ส นับได้ว่าเป็น
บทเพลงข้ันสูงสําหรับคลาริเน็ตเพราะเป็นการประพันธ์โดยใช้ประสบการณ์และความสามารถของตน
ถ่ายทอดออกมาเป็นบทเพลง สรุปได้ว่าเอกลักษณ์ในตัวของนักคลาริเน็ตเป็นส่วนสําคัญในการประพันธ์
บทเพลง เพราะการค้นหาแนวทางความคิดและทิศทางของดนตรีใหม่ ๆ ได้กลายเป็นตัวเลือกสําหรับ
นักประพันธ์ที่แสวงหาเสียงใหม่เช่นกัน  
 คุณภาพของเสียงคลาริเน็ตนั้นเป็นอีกปัจจัยที่สําคัญสําหรับนักประพันธ์และนักบรรเลง 
เน่ืองจากคลาริเน็ตถูกพัฒนามาอย่างยาวนาน ไม่เพียงแค่ระบบการกดน้ิวเท่าน้ันที่ถูกพัฒนา วัสดุที่ใช้
และขนาดท่อในคลาริเน็ตถูกพัฒนาข้ึนมาอย่างเห็นได้ชัด การปรับระดับเสียงคลาริเน็ตในปัจจุบันช่วง
ห่างของระดับเสียงที่ไม่สมดุล จึงทําให้เกิดเทคนิคการปรับระดับเสียงในหมู่นักคลาริเน็ตเกิดข้ึน โดย
การใช้การกดคีย์เพ่ิมเพ่ือปรับระดับเสียงให้ตํ่าลงหรือสูงขึ้น เพื่อแก้ปัญหาเรื่องความกังวานของเสียง
อาทิเช่น โน้ตเสียง A บนคลาริเนตที่สามารถกดคีย์บนมือขวาเพ่ิมเติมเพ่ือทําให้เสียงกังวานขึ้น9 มีผล
ทําให้คุณภาพและระดับเสียงของเปลี่ยนไปเล็กน้อยจึงทําให้ผู้ประพันธ์ส่วนใหญ่ใช้เทคนิคการปรับเสียง
เหล่าน้ีนํามาใช้ทําให้เกิดเทคนิคพิเศษของคลาริเน็ตที่เรียกว่า แทมเบอร์ทิว นอกจากเสียงแล้วการตัดลิ้น

                                                            

 8 Reginald Smith Brindle, The New Music The Avant-garde since 1945,  
(New York: Oxford University press, 1987), 9. 
 9 Rehfeldt Phillip, New Direction for Clarinet (Lanham, MD: Scarecraw 
Press, 2003), 2. 
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ในบทเพลงสําหรับคลาริเน็ตในช่วงสมัยคลาสสิกและโรแมนติก ผู้เล่นเน้นการตัดลิ้นในแบบที่นุ่มนวล
ในแนวที่มีการไล่โน้ตที่ต่อเนื่องโดยให้ชัดเจนที่สุด ในขณะที่บทเพลงสมัยใหม่ผู้ประพันธ์ได้กําหนด
ลักษณะที่มีรายละเอียดมากข้ึนเช่น สั้นมากหรือสั้นเน้นเป็นต้น (ภาพที่ 3) และรายละเอียดของความ
ดังเบาก็ถูกกําหนดอย่างระเอียดมากข้ึนด้วยเช่นกัน (ภาพที่ 4) 
 

 
ภาพที่ 3 ตัวอย่างจากบทเพลง A Set for Clarinet โดย โดนัลด์ มาร์ติโน (Donald Martino) 
 

 
ภาพที่ 4 ตัวอย่างจากบทเพลง BUG โดย บรูโน แมนโทวานิ (Bruno Mantovani) แสดงให้เห็น

ความดังที่ถูกกําหนดทุกตัวโน้ต 
ที่มา: Bruno Mantovani, BUG, accessed May 14, 2017, available from http://www.bruno 
mantovani.com/en/oeuvres-fiche.php?cotage=27077 
 
คาริ คริคู กับการบรรเลงคลาริเน็ตในบทเพลงสมัยใหม่ 
 คาริ คริคู (Kari Kriikku, 1960) นักคลาริเน็ตชาวฟินแลนด์ เป็นสมาชิกของวง Avanti! 
Chamber Orchestra10 คริคูจบการศึกษาการบรรเลงคลาริเน็ตที่วิทยาลัยดนตรีซีเบลิอุส (Sibelius 
Academy) ในปี ค.ศ. 1987 ต่อมาได้ศึกษาคลาริเน็ตกับ อลัน เฮ็คเคอร์ (Alan Hacker) ที่ประเทศ
สหราชอาณาจักร ลีนอน รัชเชียลน็อฟ (Leon Russianoff) และชาร์ลีส์ ไนดิช (Charles Neidich) ที่
                                                            

 10 Katie Marie Morell, “Contemporary Clarinet Music in Finland: 
Three Concertos by Finnish composers commissioned for Kari Kriikku,” (D.M.A. 
Dissertation, Ohio State University, 2014), 36. 



13 

ประเทศสหรัฐอเมริกาตามลําดับ คริคูเป็นศิลปินนักเล่นคลาริเน็ตที่เล่นแนวดนตรีที่หลากหลาย อาทิเช่น 
คลาสสิก ร็อค ไคลซ์เมอร์ และเพลงพื้นบ้านของชาวฟินแลนด์ (classic, rock, klezmer, traditional 
Finnish folk music) ในขณะเดียวกันคริคูมีความชํานาญเกี่ยวกับดนตรีสมัยใหญ่เป็นพิเศษ คริคูเป็น
นักคลาริเน็ตที่เป็นแรงบัดดาลใจแด่นักประพันธ์สมัยใหม่ ซึ่งเปรียบได้ดังสตัดเลอร์ผู้เป็นแรงบันดาลใจ
ให้แก่โมสาร์ท ด้วยฝีมือและประสบการณ์ในการบรรเลงที่ยอดเย่ียมผนวกกับบรรเลงเทคนิคพิเศษที่เป็น
จุดเด่นของคริคูจึงทําให้คริคูเป็นบุคคลตัวอย่างที่ทําให้ผู้วิจัยนํามาศึกษาเพ่ือเป็นแบบอย่างในการบรรเลง
คลาริเน็ต 
 “สื่อมวลชนและสาธารณชนได้ยกย่องให้คาริ คริคู เป็นหน่ึงในนักคลาริเน็ตชั้นแนวหน้า
ของโลก ด้วยการที่มีแนวความคิดที่สร้างสรรค์ทางดนตรีและทัศนคติแบบใหม่ต่อดนตรีแบบดั้งเดิมใน
ด้านการบรรเลง คริคู มีความสามารถในการบรรเลงคลาริเน็ตที่สูง สามารถบรรเลงต้ังแต่บทประพันธ์
ของโมสาร์ท ครอบคุมไปถึงดนตรีสมัยใหม่ ซึ่งได้รับการยอมรับจากนักประพันธ์ที่มีช่ือเสียงและถูกยกย่อง
ให้เป็นบุคคลที่สําคัญต่อชีวิตและงานประพันธ์ของนักประพันธ์เหล่านี้ ได้แก่ แมกนุส ลินด์เบิร์ก 
(Magnus Lindberg) จูคกา เทียนซู (Jukka Tiensuu) และ คิมโม ฮาคูละ (Kimmo Hakola)”11 
 บทความยกย่องความสามารถของคริคู โดยสํานักบันทึกเสียงเพลงในฟินแลนด์ 
 
 
 
 
 
 

                                                            

 11 Ondine, Bizarre Bazaar, accessed May 27, 2017, available from 
http://www.ondine.net/?lid=en&cid=2.2&oid=4076. 
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ภาพที่ 5 คาริ คริคู (Kari Kriikku) ศิลปินนักคลาริเน็ต 
ที่มา: Marco Borggreve, Press Images 3, accessed May 17, 2017, available from http:// 
www.karikriikku.com/press/ 
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 คริคูเป็นนักคลาริเน็ตที่มีความสามารถในการตีความบทประพันธ์เพลงสมัยใหม่ได้อย่าง
ยอดเย่ียมจึงกลายเป็นที่สนใจสําหรับนักประพันธ์ที่มีช่ือเสียงอย่างแมกนุส ลินด์เบิร์ก โดยลินด์เบิร์กได้
ประพันธ์บทเพลงเด่ียวคลาริเน็ตไว้ให้สําหรับคริคูโดยเฉพาะ ลินด์เบิร์กได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า 
 

 “I wrote the Clarinet Concerto for Kari Kriikku, whom I’ve known since the 
late 1970s: he studied harmony with me at the Sibelius Academy. So after 25 
years I think we’ve developed quite an understanding – and I couldn’t have 
written it without him. During the summer, I work at my cottage on an island 
in the Gulf of Finland: the house has been in my family since the 1830s and 
it’s where I grew up. Kari Kriikku lives on the outskirts of Helsinki and though I 
could drive to his house, it’s much easier to take the boat. So each spell of 
writing the concerto ended with a wonderful recreation, a boat trip! It was a 
perfect reward.  The Clarinet Concerto is a big work, not in length but in scale. 
Kari’s first words to me were “Write something fortississimo for the orchestra 
but allow the clarinet to be heard!” So often with new music, people are 
afraid of putting solo instruments against a loud orchestra.  But we did it! Of 
all my works, the Clarinet Concerto is one I still have a lot of affection for.”12 

 
 จากบทความแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างนักคลาริเน็ตกับนักประพันธ์ที่ต่างฝ่ายต่างมี
ความสําคัญในการสร้างบทเพลง ตัวอย่างเช่นในบทเพลงคลาริเน็ตคอนแชร์โตของจูคกา เทียนซู ได้
นําเสนอเทคนิคโหนเสียงในเสียงควบของคลาริเน็ต (multiphonic glissandos) ซึ่งมีลักษณะ 2 เสียง
ได้แก่เสียงบนและเสียงล่าง ผู้เล่นต้องโหนเสียงบนขึ้นลงเป็นขั้นบันไดและคงเสียงล่างคลอ ในขณะท่ีใช้
การเปลี่ยนรูปปากขณะบรรเลง13 โดยสิ่งแรกที่เทียนซูได้นําเสนอคําสําคัญเพียงคําว่า “เสียงช้าง” เท่าน้ัน 
 
 
 
                                                            

 12 Kari Kriikku, Magnus Lindberg Clarinet Concerto, accessed May 27, 
2017, available from http://www.karikriikku.com/projects/magnus-lindberg-clarinet- 
concerto/ 
 13 Katie Marie Morell, “Contemporary Clarinet Music in Finland: 
Three Concertos by Finnish composers commissioned for Kari Kriikku,”, 64. 
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บทเพลง “Doh” Clarinet Quintet 
 นายปิยวัฒน์ได้ประพันธ์ “Doh” Clarinet Quintet ขึ้นในปี พ.ศ. 2556 บทเพลงซึ่งได้
แรงบันดาลใจจากการร่วมมือในการบรรเลงบทเพลงของผู้ประพันธ์อย่างต่อเน่ือง จึงเกิดแนวคิดในการ
นําเทคนิคพิเศษของคลาริเน็ตมาประยุกต์และบรรเลงเด่ียวกับวงสตริงควอเต็ต เน่ืองจากบทเพลงสมัยใหม่
ในรูปแบบ “คลาริเน็ตควินเต็ต” ซึ่งในประเทศไทยมีเป็นจํานวนน้อย ผู้วิจัยจึงนําเสนอเทคนิคพิเศษบน
คลาริเน็ตผ่านเทคนิคการประพันธ์ของนายปิยวัฒน์เพ่ือเพ่ิมเติมบทเพลงเชมเบอร์เพ่ิมข้ึนในประเทศไทย 
บทเพลงน้ีถูกประพันธ์ขึ้นหลังจากบทเพลง “ปรับ–แปร–เปลี่ยน” ซึ่งอยู่ในช่วงของการทดลองเสียงและ
เทคนิคใหม่ ๆ ของผู้ประพันธ์ หลังจากที่ผู้วิจัยได้ร่วมบรรเลงในการแข่งขันผู้วิจัยได้ปรึกษาเกี่ยวกับ
ดนตรีเชมเบอร์สําหรับคลาริเน็ต ผู้วิจัยได้ยกตัวอย่างบทเพลงที่มีช่ือเสียงอาทิเช่น Clarinet Quintet in 
A major, K. 581 โดย Wolfgang Amadeus Clarinet Quintet in B♭ major, Op. 34 โดย Carl 
Maria von Weber และ Clarinet Quintet in B minor, Op. 115 โดย Johannes Brahms ให้แก่
ผู้ประพันธ์ตามลําดับจึงเกิดแนวคิดการสร้างสรรค์บทเพลงที่แตกต่างจากยุคสมัยของบทเพลงที่กล่าวมา 
ด้วยจากประสบการณ์การใช้คลาริเน็ตของผู้ประพันธ์ บทเพลง “Doh” Clarinet Quintet เป็นข้อสรุป
การใช้และการนําเทคนิคพิเศษของคลาริเน็ตจากประสบการณ์การประพันธ์และการทํางานร่วมกัน
ระหว่างผู้วิจัยกับผู้ประพันธ์ ซึ่งในการประพันธ์บทเพลงบทนี้คลาริเน็ตที่เคยถูกใช้บรรเลงเป็นเสียงคลอ 
กลับมาทําให้มีความสําคัญในลักษณะการเด่ียว โดยมีวงสตริง ควอเต็ตประกอบ นอกจากน้ันการ
ผสมผสานแนวทํานองและแนวผสานของผู้ประพันธ์ได้นําแนวคิดที่ได้รับอิทธิพลจากนักประพันธ์ที่เป็น
แบบอย่างและการทดลองการนําเสียงรบกวนท่ีเกิดขึ้นจากเทคนิคพิเศษของคลาริเน็ตนํามาประยุคใช้
จนได้กลายเป็นเอกลักษณ์ของผู้ประพันธ์  
 จากการร่วมงานในปี พ.ศ. 2555 ผู้ประพันธ์ได้นําเสนอกรอบความคิดของบทเพลงที่มี
ลักษณะความวุ่นวายและความสงบแก่ผู้วิจัยให้ดําเนินการด้นสดด้วยเทคนิคพิเศษของคลาริเน็ต ผู้วิจัย
ได้บรรเลงเทคนิคพิเศษจํานวน 6 แบบในการด้นสดและถูกจดบันทึกโดยผู้ประพันธ์ ซึ่งเป็นจุดเร่ิมต้น
ของการคัดเลือกเทคนิคและเสียงซึ่งเป็นที่มาของวัตถุดิบทางดนตรีของบทเพลงนี้ ผนวกกับในขณะน้ัน
ผู้ประพันธ์ได้ทําการการศึกษาเทคนิคพิเศษของเครื่องสายควบคู่กัน จึงเกิดความท้าทายในการผสมเสียง
และการจัดวางรูปแบบของดนตรีให้มีลักษณะคลาริเน็ตควินเต็ต จนกระทั่งเกิดบทประพันธ์ “Doh” 
Clarinet Quintet เทคนิคพิเศษที่ผู้วิจัยได้นําเสนอได้กล่าวไว้ในหัวข้อถัดไป 
 
เทคนิคขั้นสูงหรือเทคนิคพิเศษของคลาริเน็ต 
 ผู้วิจัยได้รวบร่วมเทคนิคพิเศษของคลาริเน็ต ที่ถูกนําเสนอในบทประพันธ์สมัยใหม่จาก
เอกสารข้อมูลที่ผู้วิจัยศึกษาและจากบทประพันธ์ของนายปิยวัฒน์ หลุยลาภประเสริฐ ไว้ดังน้ี 
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จุลเสียง (microtone)  
 จุลเสียงเป็นเทคนิคที่ถูกรวมอยู่ในหมวดการเปลี่ยนระดับเสียง ด้วยการกดนิ้วที่อยู่
นอกเหนือจากทางนิ้วปกติและในโน้ตจุลเสียงน้ัน ต้องใช้การผ่อนปากช่วยในการปรับระดับเสียงโน้ต
จุลเสียงที่นักประพันธ์ส่วนใหญ่นิยมใช้ได้แก่ระบบจุลเสียงที่ถูกแบ่งเป็น 4 ส่วน 
   

 
ภาพที่ 6 บันไดเสียงจุลเสียงที่แบ่งเป็น 4 ส่วน (quarter tone) 
 
 โน้ตจุลเสียงได้กลายเป็นสิ่งสําคัญในการบรรเลงบทเพลงสมัยใหม่สําหรับนักคลาริเน็ต โดย
ที่ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการบรรเลงจุลเสียงเปรียบเสมือนลักษณะเสียงที่แตกต่างหรือการเปลี่ยนแทมเบอร์ 
(timbre) ซึ่งการเปลี่ยนแทมเบอร์คือการใช้นิ้วแทน (alternate fingering) มีผลทําให้ระดับเสียง
เปลี่ยนแปลงออกไปจากเดิมเล็กน้อยเสมอ14  

แทมเบอร์ทิว (timbre trill)  
 ลักษณ์ของแทมเบอร์ทิวคือการพรมน้ิวในขั้นคู่จุลเสียง นอกจากน้ันวิธีการเปลี่ยนตําแหน่ง
ลิ้นในระหว่างการเป่าคล้ายการทําเอ้ือนเสียงของคลาริเน็ต (vibrato) มีลักษณะการปฏิบัติคล้ายกับ
การออกเสียงคําว่า ยู – อี โดยที่ไม่ขยับริมฝีปากสามารถเป็นแทมเบอร์ทิวได้เช่นกัน ขึ้นอยู่การกําหนด
แนวทางในการปรับใช้ของผู้ประพันธ์ และในอีกหน่ึงช่ือเรียกที่มีลักษณะเดียวกันกับแทมเบอร์ทิวได้แก่ 
บิสบิกลานโด หรือ bisb. (bisbigliando) เป็นการเรียกของเทคนิคที่สามารถพบได้ในบทเพลงของฟลูต
และฮาร์ฟ ในขณะที่คลาริเน็ตเริ่มใช้คําน้ีในหมู่นักประพันธ์ชาวฝรั่งเศส15 เน่ืองด้วยเป็นการใช้ทางนิ้วที่
มีเสียงเดียวกัน 2 แบบบรรเลงสลับไปมา มีลักษณะพรมน้ิวและมีการเปลี่ยนแปลงเน้ือเสียง 
 

                                                            

 14 Gary Wilson Behm, “A Comprehensive performance project in clarinet 
literature with an essay on  the use of extended, or new, technique in selected 
unaccompanied clarinet solos published from 1960 Through 1987,” (D.M.A. 
Dissertation, the University of Southern Mississippi, 1992), 7. 
 15 Colin Lawson, The Cambridge Companion to the Clarinet (New York: 
Cambridge University Press, 1995), 169. 
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เสียงควบ (multiphonic)  
 เสียงควบของคลาริเน็ตเกิดขึ้นจากการสั่นของคลื่นเสียงที่ต่างกันในท่อของคลาริเน็ตในขณะที่
เป่า ทําให้เกิดเสียงมากกว่า 1 เสียงในขณะบรรเลงคล้ายกับการบรรเลงเสียงคอร์ด เมื่อขยายความใน
เชิงกายภาพ การบรรเลงคลาริเน็ตในรูปแบบปกติเมื่อเสียงตัวโน้ตใด ๆ ที่มีความถี่ที่ถูกต้องจะทําให้เกิด
ระดับเสียงที่ทับซ้อนตามธรรมชาติที่เรียกว่า โอเวอร์โทน ฮาร์โมนิค (overtone harmonic) เช่นเมื่อ
บรรเลงโน้ตเสียง C ก็จะสามารถได้ยินโน้ตเสียง G, C, E, G, Bb, C ที่มีระดับสูงขึ้นไปเป็นขั้นบันไดจาก
ตัวโน้ตหลัก ดังน้ันเสียงควบของคลาริเน็ตคือการพยายามบรรเลงเสียงอื่นที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติบน
คลาริเน็ตให้ออกมานอกเหนือจากเสียงหลัก ทั้งน้ีทั้งน้ันข้ึนอยู่กับรูปแบบการกดคีย์ของผู้บรรเลง รวมถึง
การใช้รูปปากกับลมและรูปแบบของคลาริเน็ต16  
 การบันทึกโน้ตเทคนิคสียงควบผู้ประพันส่วนใหญ่มักจะเขียนคําแนะนําเก่ียวกับการกดน้ิว
ไว้ก่อนเข้าสู่บทเพลงหรือเขียนวิธีกดนิ้วในตัวบทเพลง ยกตัวอย่างบทเพลง “let me die before I wake” 
โดยเชอริโน เป็นบทเพลงเด่ียวคลาริเน็ตที่ประพันธ์โดยใช้เสียงควบของคลาริเน็ตเกือบทั้งบท เชอริโน
ได้นําเสนอเสียงควบพร้อมการพรมน้ิว ในตลอดทํานองหลักของบทเพลง โดยใช้สัญลักษณ์แนะนําวิธี
กดน้ิวที่มีลักษณะเป็นวงกลมเล็กมีจํานวนเท่ากับรูด้านหน้าของคลาริเน็ตโดยวงกลมสีดําคือปิดรู วงกลม
สีขาวคือเปิดรู (ภาพที่ 7) 

 

 
ภาพที่ 7 เสียงควบพร้อมกับการพรมน้ิวที่ปรากฏบ่อยที่สุดในในบทเพลง let me die before I 

wake เปรียบเสมือนทํานองหลักของบทเพลง 
ที่มา: Salvatore Sciarrino, Let me die before I wake, accessed May 11, 2017, from 
http://www.salvatoresciarrino.eu/Data/Catalogo/Let_me_die_before_I_wake. 
 html#dummy 
                                                            

 16 Nicolas del Grazia, Clarinet Multiphonics, accessed May 27, 2017. 
available from http://www.clarinet-multiphonics.org/clarinet-multiphonics.html 
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 เทคนิคเสียงควบของคลาริเน็ตมีขีดจํากัดทางด้านการบรรเลงดังเบา (dynamic) ด้วยเหตุที่
ต้องบรรเลงเสียงโน้ตออกมา 2 ถึง 3 เสียง ความเร็วลมในการเป่าที่น้อยหรือแรงต้านในท่อคลาริเน็ต
อาจทําให้เสียงควบบรรเลงออกมาไม่ครบท้วน ดังนั้นชุดเสียงควบบางชุดไม่สามารถเล่นความดังได้
หลากหลายเช่นเสียงควบเสียง G, A# 
 

 
ภาพที่ 8 ชุดเสียงควบเสียง G กับ A# เป็นชุดเสียงควบที่สามารถบรรเลงได้แต่เสียงเบา (p - pp) 
ที่มา: Salvatore Sciarrino, Let me die before I wake, accessed May 11, 2017, from 
http://www.salvatoresciarrino.eu/Data/Catalogo/Let_me_die_before_I_wake. 
 html#dummy 
 
 เสียงควบที่เกิดจากการบรรเลงโน้ตช่วงเสียงตํ่าของคลาริเน็ตต้ังแต่เสียง E ชาลูโม จนถึง C 
ชาลูโม เป็นเสียงควบที่สามารถบรรเลงเทคนิคโหนเสียงได้ร่วมได้ เสียงที่เกิดขึ้นในขณะโหนเสียงใน
ช่วงเสียงตํ่าได้แก่เสียงที่อยู่ใน โอเวอร์โทน ฮาร์โมนิค ของเสียงนั้น ๆ ด้วยช่วงเสียงดังกล่าวมีลักษณะ
การกดนิ้วที่ปิดรูบนคลาริเน็ตทั้งหมด จึงทําให้ลมเดินทางผ่านจากปากเป่าสู่ลําโพง สามารถบรรเลงได้ 
2 เสียง โดยเสียงข้างบนที่สูงกว่าเกิดขึ้นเป็นคู่ 12 ในระหว่าง 2 เสียงน้ีสามารถโหนเสียงไปมาได้ หาก
เทคนิคดังกล่าวสามารถบรรเลงได้ดีบนเบสคลาริเน็ตด้วยเหตุผลที่ตัวเคร่ืองของเบสคลาริเน็ตมีลักษณะ
ที่ยาวกว่า B แฟลตคลาริเน็ต 
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ภาพที่ 9 multiphonic glissando 
 
 การเคลื่อนที่ของเสียงที่โหนผู้เล่นสามารถใช้การขยับกามล่างของปากเพ่ือการเปิดช่องว่าง
ในปากให้กว้างขึ้นเพ่ือการคลอเสียงล่างไว้ จากน้ันจึงใช้ตําแหน่งลิ้นขยับเพ่ือโหนเสียง17  

การรัวลิ้น (flutter tonguing)  
 เป็นเทคนิคการออกเสียง ใช้การกระดกลิ้นหรือการใช้ปลายลิ้นแตะที่เพดานปากพร้อมกับ
การเป่า การรัวลิ้นเป็นเทคนิคที่เปลี่ยนเน้ือเสียงสามารถบรรเลงได้ทุกความดังและทุกระดับเสียง การ
รัวลิ้นจะเพ่ิมระดับความยากขึ้นต่อเมื่อรัวลิ้นในระดับเสียงที่สูงขึ้นมาก ๆ ในช่วงเสียงสูงของคลาริเน็ต
หรือช่วงอัลติสิโม (altissimo) นักคลาริเน็ตบางคนไม่สามารถใช้ลิ้นในการรัวได้นักคลาริเน็ตส่วนนี้จึงใช้
การเปล่งเสียงร้องขณะเป่าแทนซึ่งได้เสียงออกมาคล้ายการรัวลิ้นเช่นกัน 

การใช้ฟันกัดบนลิ้นของคลาริเน็ต (teeth to reed)  
 การใช้ฟันกัดที่บริเวณลิ้นของคลาริเน็ตมีผลทําให้ได้เสียงที่อยู่ในช่วงเสียงสูงคล้ายกับเสียง
นกหวีด เทคนิคน้ีถูกนํามาใช้กับการบันทึกโน้ตสําหรับการใช้ระดับเสียงที่สูงที่สุด18 เช่น ในบทเพลง 
Doh for Clarinet and Strings ของปิยวัฒน์ซึ่งให้ความสําคัญกับเทคนิคน้ีโดยประพันธ์เทคนิคดังกล่าว
ในบทเพลงมีความยาวโดยรวมประมาณ 1- 2 นาที 
 สแลพทังกิง (slap tonguing)  
 เทคนิคสแลพทังกิง สามารถพบเจอได้บ่อยในงานประพันธ์ของแซ็กโซโฟน (saxophone) 
รวบถึงการบรรเลงแซ็กโซโฟนในแนวดนตรีแจ๊ส เน่ืองจากการล้ินของแซ็กโซโฟนมีขนาดที่ใหญ่กว่าของ
คลาริเน็ต จึงสามารถบรรเลงสแลพทังกิงได้หลากหลายความดังเบาและรวดเร็วกว่าบนคลาริเน็ต การ 
สแลพทังกิงคือการใช้ลิ้นของผู้บรรเลงสัมผัสที่หน้าลิ้นของคลาริเน็ตเป็นพ้ืนที่กว้างกว่าการตัดลิ้นในปกติ

                                                            

 17 Mikko Raasakka. Exploring the Clarinet: A guide to clarinet technique 
and Finnish clarinet music (Helsinki: Fennica Gehrman, 2010), 74. 
 18 Gary Wilson Behm, “A Comprehensive performance project in clarinet 
literature with an essay on  the use of extended, or new, technique in selected 
unaccompanied clarinet solos published from 1960 Through 1987,”, 73. 
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และดึงลิ้นลงอย่างทันที ในกรณีที่สแลพทังกิงโดยไม่เป่าลมจะเกิดเพียงแค่เสียงที่คล้ายกับการ “ตบ” 
วัตถุหรือคล้ายปิทซิคาโต (pizzicato) ของเครื่องสายขึ้นอยู่การกําหนดแนวทางของผู้ประพันธ์ 
เพราะฉะน้ันการเป่าลมพร้อมกับการสแลพจะทําให้เกิดระดับเสียงข้ึนด้วยเช่นกัน19 การควบคุมความ
ดังเบาของเทคนิคสแลพทังกิงไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณในการเป่าลมแต่อย่างใด แต่ขึ้นอยู่กับเน้ือที่บริเวณ
ในการสัมผัสหน้าลิ้นคลาริเน็ตและความแรงของการดึงลิ้น จึงทําให้เกิดการสแลพ 2 รูปแบบ20 ได้แก่ 
 1. การสแลพทังกิงแบบปิด เป็นการสแลพโดยใช้ลิ้นของผู้เล่นเสียงที่ได้จะคล้ายกับการเล่น
เทคนิค ปิทซิคาโต สามารถบรรเลงได้เร็วและคล่องแคล่ว 
 2. การสแลพทังกิงแบบเปิด เป็นการสแลพโดยใช้ริมฝีปากหรือขากรรไกรล่างช่วยในการ
ออกเสียง ใช้กับการสแลพทังกิงที่มีความดังมาก (ff) 
 

 
ภาพที่ 10 การบันทึกโน้ตเทคนิคสแลพทังกิง (slap tonguing) 
 
 
 

                                                            

 19 Rehfeldt Phillip, New Direction for Clarinet, 65. 
 20  Patrick Murphy, “Extended Techniques for Saxophone An Approach 
Through Musical Examples,” (D.M.A. Dissertation, Arizona State University, Arizona, 
2013), 20. 
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บทที่ 3 
 

วิธีดําเนนิการวิจัย 
 
 การศึกษาและวิเคราะห์บทประพันธ์เพลงเชมเบอร์สําหรับคลาริเน็ตประพันธ์ของนายปิยวัฒน์ 
หลุยลาภประเสริฐ เพ่ือให้ได้แนวทางคําแนะนําสําหรับในการฝึกซ้อมบทเพลงให้ตรงตามแนวความคิด
ของผู้ประพันธ์และได้คุณภาพในการบรรเลงได้ดีย่ิงขึ้นซึ่งมีขั้นตอนในการดําเนินการดังน้ี 
 
ศึกษารวบรวมข้อมูลและวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย 
 1. รวบรวมข้อมูลประวัติของผู้ประพันธ์และผมงานที่เก่ียวกับคลาริเน็ตของผู้ประพันธ์ 
 2. รวบรวมข้อมูลเอกสาร งานวิจัย วารสารออนไลน์เก่ียวกับที่มาของแรงบันดาลใจในการ
ประพันธ์   
 3. รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับเทคนิคพิเศษของคลาริเนตที่ถูกนํามาใช้บนบทเพลงสมัยใหม่
รวมถึงบทเพลงที่ปิยวัฒน์ได้เคยประพันธ์ที่ความโดดเด่นในการใช้คลาริเน็ต 
  
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ  
 1. สัมภาษณ์ผู้ประพันธ์เก่ียวกับประวัติและผลงานด้านการประพันธ์เพลงสําหรับคลาริเน็ต 
 2. สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านการประพันธ์เพลงเพ่ือขอรับคําแนะนําเก่ียวกับเทคนิคการ
ประพันธ์ที่นายปิยวัฒน์ใช้  
 
การวิเคราะห์บทเพลง  
 ผู้วิจัยได้คัดเลือกบทประพันธ์ 3 บท ที่ใช้คลาริเน็ตได้โดดเด่นที่สุดของนายปิยวัฒน์ได้แก่ 
1. Trio for Clarinet in Bb, Trombone and Piano, 2. “ปรับ-แปร-เปลี่ยน” (Métamorphose) 
3. “Doh” Clarinet Quintet เพ่ือวิเคราะห์และบทสรุปได้ 3 เป้าหมายดังน้ี 
 1. วิเคราะห์โครงสร้างและลายระเอียดของบทเพลง 
 2. วิเคราะห์การลักษณะหน้าที่และแนวทางการบรรเลงของคลาริเน็ตในบทเพลง  
 3. วิเคราะห์เทคนิคพิเศษของคลาริโดยใช้ข้อมูลจากตํารา เอกสารวิจัยและการสัมภาษณ์
อ้างอิงเพ่ือนํามาใช้เป็นแนวทางในการบรรเลงให้ดีย่ิงขึ้น 
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การแสดงบทเพลง 
 ผู้วิจัยได้นําบทเพลง “Doh” Clarinet Quintet เป็นหน่ึงในบทเพลงที่ผู้วิจัยเลือกนํามา
วิเคราะห์ และเป็นบทเพลงที่เป็นบทสรุปของการใช้คลาริเน็ตในดนตรีเชมเบอร์ของนายปิยวัฒน์ ฝึกซ้อม
และแสดงในวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2557 เมื่อทราบถึงปัญหาในการแสดงและการฝึกซ้อมแล้วจึงนํามา
สรุปพร้อมข้อเสนอแนะในการเตรียมตัวก่อนการแสดง 
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บทที่ 4 
 

สังคีตลักษณบ์ทประพันธ ์
 
 นายปิยวัฒน์ หลุยลาภประเสริฐได้ประพันธ์เพลงเชมเบอร์ที่ใช้คลาริเน็ตไว้ทั้งหมดจํานวน 
6 บท ผู้วิจัยคัดเลือกบทประพันธ์ที่ใช้คลาริเน็ตที่มีความโดดเด่นที่สุดจํานวน 3 บท นํามาวิเคราะห์ซึ่ง
เป็นบทประพันธ์สมัยใหม่ที่ยังคงใช้สังคีตลักษณ์ (form) ในแบบสังคีตลักษณ์สองตอน (binary form) 
สังคีตลักษณ์สามตอน (Ternary Form) และสังคีตลักษณ์อิสระ (free form) ตามลําดับ ทั้งน้ีมีการใช้
โหมดเสียงและบันไดเสียงออกตาโทนิก (octatonic scale) เสียงรบกวนและเทคนิคพิเศษของคลาริเน็ต 
นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาโมทีฟ1 (motive) เหล่าน้ีได้อย่างเป็นเอกลักษณ์และเป็นภาษาทางดนตรีของ
ผู้ประพันธ์ 
 
Trio for Clarinet in Bb, Trombone and Piano 
 เพลง Trio for Clarinet in Bb, Trombone and Piano ปิยวัฒน์ได้ประพันธ์ขึ้นในปี 
พ.ศ. 2555 ขณะที่ยังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดล ในระดับปริญญาตรีซึ่งบท
ประพันธ์ช้ินน้ีประพันธ์สําหรับเคร่ืองดนตรี 3 ช้ินได้แก่ ทรอมโบน คลาริเน็ต และเปียโน 
 ในบทประพันธ์ได้มีการใช้การสอดประสานทํานองและการใช้บันไดเสียงออกตาโทนิก 
(Octatonic) ได้อย่างลงตัวและต่อเน่ือง จากแนวคิดของผู้ประพันธ์ ปิยวัฒน์ ได้กล่าวไว้ว่า  
 “ผมต้องการเสียงที่มีความเป็นดนตรีฮังการีอยู่ในแนวทํานองของทรอมโบน คลาริเน็ตและ
เปียโน ซึ่งยังคงท่วงทํานองเหล่าน้ันเอาไว้ ผมจึงใช้เทคนิคเคาน์เตอร์พอยท์ (Counterpoint) ในการ
ประพันธ์ทําให้มีความต่อเน่ืองและสิ่งเหล่าน้ันที่ผมคิดเป็นจริง”2 

 

 1 ความคิดหลักด้านทํานองหรือจังหวะที่เป็นวัตถุดิบในการสร้างบทเพลง ดูใน ณัชชา 
พันธ์ุเจริญ, พจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศลิป์, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2552), 238. 
 2 สัมภาษณ์ ปิยวัฒน์ หลุยลาภประเสริฐ, ผู้ประพันธ์บทเพลง Trio for Clarinet in Bb 
Trombone and Piano, 11 กุมภาพันธ์ 2557. 
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 ในท่อนที่ 1 และท่อนที่ 3 ของบทประพันธ์ ผู้ประพันธ์ได้ให้ความสําคัญของเคร่ืองดนตรี
ทั้ง 3 ช้ินให้มีความเท่าเทียมกันยกเว้นในท่อนที่ 2 ซึ่งเป็นท่อนแสดงความสามารถของผู้บรรเลงทรอมโบน 
ที่ต้องบรรเลงเทคนิคพิเศษของทรอมโบนโดยมีคลาริเน็ตและเปียโนบรรเลงประกอบ 
 ท่อนที่ 1 Allegro con fuoco    = 144 
 1. สังคีตลักษณ์  
  ผู้ประพันธ์ใช้สังคีตลักษณ์ 2 ตอน (binary form) ซึ่งผู้วิจัยได้วิเคราะห์ถึงการกลับมา
ของทํานองที่ 1 ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนตอนของท่อนเพลง ในตอน A และตอน B จึงมีความแตกต่าง
ของแนวทํานองและการเปลี่ยนนําทํานองหลักไปอยู่ในแนวของทรอมโบนมากขึ้น ซึ่งในแต่ละตอน
ผู้ประพันธ์พัฒนาทํานองและเทคนิคการประพันธ์ทําให้มีความแตกต่างกันระหว่าง 2 ตอน 
 
ตารางที่ 1 ตารางวิเคราะห์สังคีตลักษณ์ของท่อนที่ 1 
 

Allegro con fuoco     = 144 
A B 

Theme 1 mm. 1 - 20 Theme 1 mm. 59 - 65 
Theme 2 mm. 21 - 39 Development mm. 66 - 78 
Theme 3 mm. 40 - 58 Counterpoint mm. 79 - 85 

  Coda mm. 86 - 103 
 
 2. ทํานอง (melody) 
  ผู้ประพันธ์ใช้บันไดเสียง C ออกตาโทนิกในการประพันธ์เป็นทํานองหลัก 
 

 
 
ภาพที่ 11 แสดงตัวอย่างของบันไดเสียง C ออกตาโทนิก 
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  ข้อสังเกต ทํานองหลักในแนวของคลาริเน็ตตั้งแต่ห้องที่ 1 ถึงห้องที่ 4 ในตัวอย่างเป็น
ทํานองที่ไล่ระดับเสียงอย่างต่อเน่ืองไม่ได้มีลักษณะการกระโดดข้ามเสียงแบบขั้นคู่เสียงกว้าง การเดิน
ของทํานองเป็นการไล่บันไดเสียงออกตาโทนิกในทิศทางเป็นขั้นบันไดขึ้น (ภาพที่ 12) ผู้วิจัยวิเคราะห์
การไล่เสียงในทํานองหลักออกเป็น 3 กลุ่มซึ่งในแต่ละกลุ่มจะสูงขึ้นกลุ่มละ 1 เสียงเต็ม ทํานองหลักน้ี
จะถูกกระจายไปในแนวของเคร่ืองดนตรีทั้ง 3 ช้ินอย่างเท่าเทียมกันในท่อนที่ 1 และถูกพัฒนาโดยการ
ปรับเปลี่ยนระดับเสียงหรืออัตราส่วนโน้ตให้ดูแตกต่างออกไปเล็กน้อยโดยใช้เทคนิคการขยายส่วน
ลักษณะจังหวะ (Augmentation)  
 

 
ภาพที่ 12 ทํานองหลักท่ีเกิดขึ้นบนแนวคลาริเน็ตในห้องที่ 1 
 
  ทํานองหลักที่เกิดขึ้นในแนวทรอมโบนจะมีความแตกต่างจากคลาริเน็ต (ภาพที่ 13) ใน
ด้านการใช้ลักษณะของจังหวะให้มีความถี่น้อยลงในขณะที่ทํานองยังคงอยู่ในบันไดเสียง C ออกตาโทนิก  
 

 
ภาพที่ 13 แสดงถึงแนวทํานองหลักท่ีถูกพัฒนาในแนวของทรอมโทนในห้องที่ 7 
 
  แนวทํานองได้ถูกทําให้สงบลงในช่วงเช่ือมต่อ (Bridge) ระหว่างทํานองหลักเช่นในห้อง
ที่ 11 เพ่ือส่งต่อทํานองหลังในทํานองรองที่มีความสงบกว่าทํานองแรกผู้ประพันธ์ใช้ลักษณะจังหวะที่
กว้างข้ึน ความดังระดับปานกลาง (mf) และมีแนวประสานเสียงระหว่างคลาริเน็ตกับทรอมโบนทําให้
ดูเรียบง่ายและถูกส่งทํานองต่อไปยังแนวเปียโน 
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ภาพที่ 14 ช่วงสะพาน (Bridge) ในห้องที่ 11 
 
  ผู้ประพันธ์เลือกการใช้ทํานองหลักน้ีทํานองเดียวในการบรรยายอารมณ์ความรู้สึกและ
เป็นส่วนสําคัญในการนําบทเพลงเข้าสู่จุดสุดยอดของบทประพันธ์ (ภาพที่ 15) ทํานองบนเปียโนที่นํามา
บรรเลงเด่ียวสามารถสร้างสร้างความแตกต่าง (contrast) และความหนักแน่นของดนตรี 
 

 
ภาพที่ 15 แนวทํานองหลักบนเปียโนในห้องที่ 15 
 
  จากภาพที่ 5 แสดงถึงโน้ตที่ต้องเล่นอย่างต่อเน่ืองทั้งมือซ้ายและมือขวาผู้ประพันธ์
กําหนดให้เล่นระดับความดัง (f) จึงทําให้เปียโนในห้องที่ 15 เป็นโน้ตที่มีระดับเสียงสูงที่สุดของทํานอง
หลักผู้ประพันธ์นําเสนอทํานองหลักท่ี 2 ในแนวของทรอมโบนโดยทํานองที่ 2 มีลักษณะเสียงลากและ
อยู่ในลักษณะจังหวะที่เป็นโน้ตตัวดําและบรรเลงอย่างต่อเน่ือง (legato) โดยการเคลื่อนที่ของทํานอง
ขั้นคู่เสียงใกล้และไกลสลับกันมีความดังปานกลาง (mf) พร้อมกับแนวของเปียโนบรรเลงทํานองประสาน
เป็นจังหวะมีค่าโน้ตที่ถี่กว่าและส่วนใหญ่ใช้ขั้นคู่เสียงแบบคร่ึงเสียงเป็นส่วนใหญ่ 
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ภาพที่ 16 ทํานองที่ 2 ถูกบรรเลงโดยทรอมโบน 
 
  ผู้ประพันธ์นําเสนอทํานองที่ 3 เมื่อทุกเครื่องดนตรีบรรเลงพร้อมกัน เป็นนํานองที่พัฒนา
มาจากทํานองที่ 2 โดยกําหนดให้มีระดับเสียงที่ดังกว่าทํานองที่ 2 และบรรเลงด้วยการตัดลิ้น ส่งผลให้
เสียงขาดออกจากกัน นอกจากน้ันมีลักษณะจังหวะอัตราเขบ็ต 1 ช้ันเพ่ิมเข้ามาที่แนวของคลาริเน็ตและ
ทรอมโบน ในขณะที่เปียโนจะมีจังหวะขัดในลักษณะของฮีมิโอลา (hemiola) ในอัตราสามซึ่งขัดกับ
แนวทํานองในแนวคลาริเน็ตและทรอมโบนจึงทําให้ทํานองที่ 3 จะมีลักษณะดุดันและเร่งเร้า 
 

 
ภาพที่ 17 แสดงถึงทํานองที่ 3 ที่ต้องบรรเลงอย่างเน่ืองบนเครื่องดนตรีทั้ง 3 ชิ้น และการแบ่งกลุ่ม

จังหวะของเปียโน 
 
 3. เนื้อดนตรีและเทคนิค (texture and techniques)  
  องค์ประกอบทางด้านเน้ือดนตรีโดยรวมของบทเพลงในท่อนที่ 1 ได้แก่ทํานองหลักที่
ดําเนินไปพร้อมกับทํานองรองหรือสวนขึ้นมา และลีลาสอดประสาน โดยเคร่ืองดนตรีแต่ละช้ินทําหน้าที่
รับส่งและบรรเลงโต้ตอบกันกับในเคาน์เทอเมเลอดิ (Counter Melody) ในทํานองหลักที่ 2 (ภาพที่18) 
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ภาพที่ 18 ทํานองหลักบนแนวคลาริเน็ต เคาน์เทอเมเลอดิบนแนวทรอมโบนและลีลาสอดประสานบน

เปียโนในห้องที่ 29 
 
  ในห้องที่ 59 ทํานองหลักถูกนํากลับมาเน้นยํ้าบนแนวทํานองของคลาริเน็ต ซึ่งเป็นทาํนอง
ที่ถูกดัดแปลงในจังหวะที่ 2 ของโมทีฟ นอกจากนี้ในแนวทรอมโบนกับเปียโนจะถูกเปลี่ยนเป็นแนว
สนับสนุน โดยการบรรเลงพร้อมกันด้วยจังหวะขัด ซึ่งมีลักษณะเป็นเสียงกระด้าง 
 

 
ภาพที่ 19 ทรอมโทนและเปียโนที่บรรเลงเสียงกระด้างเป็นจังหวะขัด 
 
  จากทํานองหลักท่ี 3 เน่ืองจากในแนวของเปียโนมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบจังหวะของ
โมทีฟ เพ่ือเตรียมเข้าสู่ท่อนใหญ่ถัดไป (ภาพที่ 20) 
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ภาพที่ 20 โมทีฟที่ถูกเปลี่ยนแปลงในแนวเปียโนที่ห้อง 43 
 
  ในทํานองหลักที่ 3 น้ันจุดเด่นยังคงอยู่ในแนวทรอมโบนและคลาริเน็ต ที่เริ่มด้วยทํานอง
เดียวกัน ในขณะที่แนวของเปียโนบรรเลงเป็นคอร์ดซึ่งมีความยาวของจังหวะที่ยาวกว่า 
 

 
ภาพที่ 21 การผสานแนวทํานอง เทคนิคพิเศษของทรอมโบนและการเน้นยํ้าโน้ตบนเปียโนเพ่ือไปสู่โน้ต

ที่สูงที่สุดที่มีความดัง ff เป็นจุดที่สําคัญที่สุดของท่อน 
 
  การใช้ลีลาลอดประสานของผู้ประพันธ์ในการบรรเลงพร้อมกันทั้ง 3 แนวในห้องที่ 47 
ผู้ประพันธ์ใช้เทคนิคพิเศษของทรอมโบนคือการรูดเสียงจากเสียงโน้ต Gb จนถึงโน้ต E เพื่อให้ได้เสียง
ที่น่าสนใจในขณะเดียวกันที่ในแนวของคลาริเน็ตบรรเลงบันไดเสียงที่สูงขึ้นและเปียโนยํ้าโน้ตที่มีลักษณะ
จังหวะคงเดิมโดยไล่ระดับเสียงให้สูงขึ้นไปเช่นกันจนถึงห้องที่ 50 คลาริเน็ตและทรอมโบนลากเสียงยาว
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โดยคลาริเน็ตบรรเลงเทคนิครัวลิ้นพร้อมลากเสียงยาวในขณะที่แนวเปียโนกลับบรรเลงโน้ตกระด้างและ
ตามด้วยโน้ตตัวหยุดตามหลังในทันที (ภาพที่ 21) เน่ืองด้วยลักษณะการใช้จังหวะและเทคนิคของทั้ง 3 
แนวมีความแตกต่างกันเปรียบเทียบได้ดังสี 3 สี ที่ระบายทับซ้อนกันอยู่ซึ่งมีความเข้มขึ้นเรือ่ย ๆ จนไปถึง
ปลายทางที่มีแต่ความว่างป่าว  
 ท่อนที่ 2 Rubato    = 60 
 1. สังคีตลักษณ์ (form) 
  ท่อนที่ 2 มีสังคีตลักษณ์เป็นแบบอิสระซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นตอนได้อย่างชัดเจนและ
เป็นการเด่ียวทรอมโบนกับคลาริเน็ตและเปียโนซึ่งเป็นเพียงเคร่ืองดนตรีที่บรรเลงประกอบในท่อนที่ 2 
เป็นท่อนที่แสดงถึงความสามารถของนักทรอมโบนโดยใช้เทคนิคปกติจนไปถึงเทคนิคพิเศษของทรอมโบน
อาทิเช่น การกระดกลิ้น (slap tonguing) เสียงควบ (multiphonic) ลักษณะของท่อนเป็นการเล่น
จังหวะแบบอัตราจังหวะลัก (rubato)3 และในแต่ละค่าความยาวของตัวโน้ตถูกระบุไว้อย่างไม่ตายตัว
และบันไดเสียงหลังยังคงเป็น C ออกตาโทนิก ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์ในรูปแบบของระยะเวลาของบทเพลง 
 
ตารางที่ 2 ตารางวิเคราะห์สังคีตลักษณ์ของท่อนที่ 2 
 
          Rubato    = 60 
Intro 0:00” – 1:00” 
Trombone Cadenza 1 1:01” - 1:30” 
Tutti 1:31” - 4:30” 
Trombone Cadenza 2 4:31” - 5:00” 
Trombone Cadenza to the end 5:01” - 5:30” 

 
 2. เนื้อดนตรีและเทคนิค (texture and techniques) 
  ตอนที่ 2 ของบทเพลงมีการนําเสนอแนวทํานองหลักที่ไม่ชัดเจน การเดี่ยวทรอมโบน
ซึ่งมีการใช้ใช้เทคนิคพิเศษ เป็นการแสดงความสามารถของผู้บรรเลงและแสดงถึงความอิสระในการใช้
ช่วงเวลาในการบรรเลง เพ่ือขยายเสียงจากเทคนิคพิเศษของทรอมโบนให้มีลักษณะเป็นทํานองหลังของ
ท่อนที่ 2 ในขณะที่แนวคลาริเนตกับเปียโนเป็นแนวสนับสนุน มีการใช้เทคนิคการรูดสายบนเปียโน 
                                                            

 3 อัตราความเร็วไม่เคร่งครัด ให้ยืดหยุ่นตามแต่ผู้เล่นจะเห็นควร ดูใน ณชัชา พันธ์ุเจริญ, 
พจนานุกรมศพัท์ดุริยางคศลิป,์ พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 
2552), 326. 
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(play on piano strings) ซึ้งถูกนําเสนอเป็นอับดับแรกของต้นท่อน ต่อมาทรอมโบนบรรเลงเทคนิค
การกระดกลิ้น ซึ่งเป็นหน่ึงในเทคนิคพิเศษของทรอมโบนที่สําคัญของบทประเพลงในขณะที่การเข้ามา
ของแนวของคลาริเน็ตเป็นจุดสําคัญโดยลักษณะจังหวะถูกดําเนินด้วยโน้ตเขบ็ต 2 ช้ัน 6 พยางค์ ซึ่งเป็น
ส่วนประกอบหลักที่เกิดขึ้นตลอดท่อนที่ 2 น้ี ผู้ประพันธ์กําหนดให้แนวเปียโนและคลาริเน็ตเป็นแนว
เช่ือมต่อระหว่างแนวเด่ียวทรอมโบนและแนวสนับสนุน จึงมีลักษณะของเสียงที่บางกว่าและเมื่อถึงท่อน
ของการเด่ียวทรอมโบนในช่วงโคดา (coda) หรือคาเดนซา (cadenza) แนวที่เหลือจะไม่มีการบรรเลง 
 

 
ภาพที่ 22 รูปแบบอัตราจังหวะเขบ็ต 2 ช้ัน 6 พยางค์ที่ถูกกระจายไปยังที่ต่าง ๆ ของท่อนที่ 2 
 
  จากภาพที่ 13 แนวคลาริเน็ตเล่นเป็นแนวสนับสนุนจากในห้องที่ 16 จนถึงห้องที่ 19 
ซึ่งเป็นเพียงแนวเดียวที่มีระดับเสียงและมีลักษณะเป็นแนวทํานอง ผู้ประพันธ์ใช้การพรมน้ิวระหว่าง
โน้ตสองตัวโน้ตและการรัวลิ้น (flutter tonguing) ระหว่างโน้ตแต่ละชุดมีการกระโดดขั้นคู่เสียงไกลเป็น
ขั้นคู่ 8 โดยมีโน้ตตัว G เป็นหลักเปลี่ยนลักษณะจังหวะในแต่ละชุดจนไปถึงห้องที่ 17 มีการใช้การโน้ต
แยก อาร์เพโจ (arpeggio) ในคอร์ด C# ดิมินิช ในอัตราจังหวะเขบ็ต 2 ชั้น 10 พยางค์ โดยเล่นจาก
ช้าไปเร็วเพ่ือเป็นการส่งไปยังการเด่ียวทรอมโบนในส่วนที่ 2  
 

 
ภาพที่ 23 การพรมน้ิวและการรัวลิ้นบนแนวคลาริเน็ตในห้องที่ 16 และ 17 



 33

  หลังจากนําเสนอการเด่ียวของทรอมโบนจนจบท่อนที่ 2 ในช่วงสุดท้ายผู้ประพันธ์มี
ความต้ังใจทําให้ดนตรีดําเนินต่อไปทันที (attacca) เพ่ือให้มีความต่อเน่ืองตามทิศทางของดนตรีที่มี
ความดังและหนักแน่นในตามดังที่ทรอมโบนได้บรรเลงไว้ 
 

 
ภาพที่ 24 เครื่องหมายให้ดําเนินต่อ (Attacca) มีผลมาจากเทคนิคและความดังเบาในก่อนหน้า ซึ่งสื่อ

ถึงการเปลี่ยนไปยังท่อนสุดท้าย  
 
 3. ข้อเสนอแนะในการบรรเลง 
  การบรรเลงคลาริเน็ตในท่อนน้ีควรบรรเลงควบคู่กับการดูสกอร์เพลงของเคร่ืองดนตรี
ทั้ง 3 ช้ิน เพ่ือให้เห็นการเคลื่อนที่ของดนตรีเป็นภาพรวม เน่ืองจากการบรรเลงในจุดนัดหมายเป็น
แบบอิสระผู้บรรเลงสามารถบรรเลงอัตราจังหวะลัก (rubato) ได้ตามสมควร การบรรเลงความดัง
สามารถบรรเลงออกมาด้วยความมั่นใจ ในช่วงจบท่อนที่ 2 ผู้ประพันธ์ได้ระบุได้ว่า attaca ซึ่งต้อง
บรรเลงต่อไปทันทีหลังจากจบท่อน ผู้บรรเลงควรเตรียมตัวในการเร่ิมต้นท่อนต่อไปในทันทีหลังจากที่
ในแนวทรอมโบนบรรเลงเทคนิครูดเสียงเสร็จโดยเฉพาะนักเปียโน  
  ท่อนที่ 3 Presto    = 86 
 1. สังคีตลักษณ์ (form) 
 
ตารางที่ 3 ตารางวิเคราะห์สังคีตลักษณ์ของท่อนที่ 3 
 

Presto    = 86 
Section A Section B 

Intro mm. 1 - 2 Theme 2 mm. 45 - 56 
Theme 1 mm. 3 - 28 Theme 2’ mm. 57 - 102 
Theme 1’ mm. 29 - 44   
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  สังคีตลักษณ์ในท่อนที่ 3 ที่เป็นแบบ 2 ตอน (binary form) ประกอบไปด้วยทาํนอง
หลักที่ 1 และทํานองหลักที่ 2 ซึ่งแนวทํานองแรกของท่อนมีความเร่งเร้าและกลมกลืนไปกับแนวเปียโน
ที่เล่นเป็นเสียงประกอบ 
 2. ทํานอง (Melody) 
  ทํานองยังคงอยู่ในบันไดเสียงออกตาโทนิก เพียงแต่ทํานองในท่อนน้ีมีการใช้เสียงข้ันคู่
ค่อนข้างแคบและมีลักษณะอัตราความเร็วที่เร็วที่สุดในบทเพลงและจังหวะที่หลากหลายกว่าท่อนที่ 1 
โดยเริ่มนําเสนอทํานองแรกบนแนวคลาริเน็ต 
 

 
ภาพที่ 25 ทํานองหลักท่ี 1 ของคลาริเน็ตแนวคลาริเน็ต 
 
  จากภาพที่ 15 มีการใช้เทคนิคโหนเสียง (pertamentto) ในโน้ต 2 ตัวแรก ตามด้วย
ทํานองที่อยู่บนบันไดเสียงออกตาโทนิกเพ่ือต้องการสําเนียงของดนตรีฮังการี ซึ่งทรอมโบนและคลาริเน็ต
สามารถบรรเลงเทคนิคโหนเสียงได้ดี จากห้องที่ 22 มีการบรรเลงแนวทํานองน้ีพร้อมกันบนแนวคลาริเน็ต
และทรอมโบน 
 

 
ภาพที่ 26 ทํานองจากแนวคลาริเน็ต ทรอมโบนซึ่งบรรเลงการโหนเสียงพร้อมกัน 
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  ทํานองที่ 1 น้ันได้ถูกกระจายไปสู่แนวของเคร่ืองดนตรีทั้ง 3 ช้ิน ซึ่งเป็นแนวคิดที่คล้าย
กับท่อนที่ 1 และแนวทํานองที่ 1 จบด้วยการเล่นพร้อมกันทุกเคร่ืองดนตรีซึ่งเป็นท่อนสะพาน (bridge) 
ซึ่งเช่ือมไปสู่ทํานองที่ 2   
 

 
ภาพที่ 27 การบรรเลงพร้อมกันทุกแนวเพ่ือจบทํานองที่ 1 และเช่ือมไปยังทํานองที่ 2 
 
  ทํานองที่ 2 มีลักษณะเป็นแคนอน (canon) ต้ังแต่ห้องที่ 47 มีลักษณะจังหวะเขบ็ต 1 ช้ัน 
และมีโน้ตสะบัดเป็นโน้ตประดับในทุก ๆ โน้ตเขบ็ต 1 ช้ัน และแนวทํานองที่ 2 บรรเลงอย่างต่อเน่ือง
เร่ิมจากแนวทรอมโบน คลาริเน็ตและเปียโนตามลําดับ ในขณะที่แนวทํานองดังกล่าวดําเนินตามลําดับ
เป็นลักษณะแคนอน มีการเปลี่ยนเคร่ืองหมายประจําจังหวะบ่อยคร้ัง เข้าสู่จังหวะของทํานองท่ี 1 เพ่ือ
การกลับมาอีกครั้งของทํานองที่ 1 
 

 
ภาพที่ 28 ความถ่ีในการเปลี่ยนเคร่ืองหมายประจําจังหวะบนทํานองที่ซ้ําก่อนทํานองที่ 1 กลับมา 
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  สังเกตได้ว่าอัตราจังหวะระหว่าง 5/8 และ 6/8 ยังคงเดิมจึงกําหนดได้ว่าหลักจากจบ 
4/4 คือการจบประโยค  
 3. ทํานองประสาน (harmony) 
  การสอดประสานและทํานองรองมีการวางไว้พร้อมกับทํานองหลักเสมอหรือเป็นการ
บรรเลงพร้อมกัน ซึ่งจะถูกเน้นยํ้าบนทุกแนวในช่วงการนําเสนอทํานองหลัก ทํานองรองและ coda 
โดยส่วนมากจะสอดประสานเป็นขั้นคู่ 5 เพอร์เฟ็คต์ และคู่ 5 ดิมินิช (ภาพที่ 19) 
 

 
ภาพที่ 29 แนวทํานองสอดประสานที่บรรเลงเป็น Unison บน Coda 
 
 4. ข้อเสนอแนะในการบรรเลง 
  การบรรเลงของเคร่ืองดนตรีทั้ง 3 ช้ินในท่อนที่ 3 ต้องบรรเลงอย่างพร้อมเพรียงกันทั้ง
และแม่นยํา เพราะผู้ประพันธ์ได้กําหนดทุกส่วนของจังหวะให้มีความต่อเนื่องและสลับกันบรรเลง จน
การกลับเข้ามาบรรเลงพร้อมกันในที่สุด ควรมีการนัดหมายในจุดเร่ิมต้นประโยคใหม่ ยกตัวอย่างใน
ห้องที่ 95 ที่มีอัตราจังหวะ 1/4 และต่อด้วยห้องที่ 96 ที่มีอัตราจังหวะ 4/8 ซึ่งต้องมีการนัดหมายที่
แม่นยําและเพ่ือการสื่อสารที่สมควร มิฉะน้ันจะทําให้การบรรเลงของ 2 ห้องนี้เป็นเส้นตรงเกินไป 
ถึงแม้ว่าอัตราจังหวะจะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยแต่โน้ตเขบ็ต 1 ช้ันยังมีจังหวะที่คงที่สามารถบรรเลง
ตามความเร็วที่กําหนดไว้ เพียงแต่คํานึงถึงความเป็นประโยคในตัวทํานอง ยกตัวอย่างในการนาํเสนอ
ทํานองหลักในแนวคลาริเน็ตที่ควรคํานึงประโยคจํานวน 4 ห้อง (ภาพท่ี 15) สําหรับนักคลาริเน็ตความ
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ยาวของค่าโน้ตที่อยู่นอกเหนือเครื่องหมายที่กําหนดให้เล่นโน้ตสั้น สามารถเล่นเสียงได้สั้นกว่าปกติเพ่ือ
ความกระชับ 
 
“ปรับ-แปร-เปลี่ยน” (Métamorphose) 
 บทเพลงนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวด "รางวัลยุวศิลปินไทย" ประจําปี พ.ศ. 2556 
หรือ Young Thai Artist Award 2013 ลักษณะของการรวมวงเป็นแบบเด่ียวทรอมโบนกับกลุ่มเคร่ือง
ดนตรีหลายช้ิน ได้แก่โอโบ คลาริเน็ต วิโอลา และเชลโล ผู้ประพันธ์ได้กล่าวบทนําเกี่ยวกับบทเพลง 
“ปรับ-แปร-เปลี่ยน” ไว้ว่าการนับจังหวะในบทเพลงจะมีความยืดหยุ่นอย่างมาก เพ่ือให้นักดนตรีได้มี
เวลาในการนําเสนอเทคนิคมากขึ้น ผู้ประพันธ์จึงใช้เวลาและเทคนิคพิเศษของเครื่องดนตรีเป็นตัวกําหนด 
การเดินทางของดนตรี การเด่ียวทรอมโบนนําเสนอเสียงและนิคพิเศษของทรอมโบน อย่างครบถ้วนและ
พัฒนาเสียง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบรรเลงไปพร้อมกับเทคนิคของวง 
 “ผมมีความสนใจในความสามารถในการบรรเลงของนักดนตรี และในบางทีสิ่งที่น่าสนใจ 
อย่างการคล้อยตามกันในขณะที่บรรเลง เสียงที่ได้ออกมาเป็นในแบบการสื่อสารด้วยระหว่างนักดนตรี
ภายในวงและผู้รับชม ทุกส่ิงจึงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน”4  
 ด้วยรูปแบบการประพันธ์ของบุคคลที่เป็นแรงบันดาลใจของนายปิยวัฒน์ หลุยลาภประเสริฐ 
อย่างแลนนิส ซีนาคีส (Iannis Xenakis) ที่มีแนวคิดเสียงที่ต้องการสื่อสารอย่างละเอียด และแนวความคิด
เหล่าน้ีจึงทําให้นายปิยวัฒน์ เขียนโน้ตเพลงออกมาในรูปแบบกราฟฟิกสกอร์ (graphic -score)5 เพ่ือให้
นักดนตรีได้เห็นภาพรวมเพ่ือใช้ในการสื่อสาร เป็นโอกาสทางดนตรีที่ทําให้ผู้บรรเลงแบบอิมโพไวซ์ 
(Improvise) ในกรอบของแนวการประพันธ์ อาทิเช่นในบทเพลงได้มีการกําหนดกล่องซึ่งมีตัวโน้ตและ
เทคนิคกําหนดไว้ ในขณะเดียวกันผู้เล่นสามารถกําหนดจังหวะตามความเหมาะสม6 
 สังคีตลักษณ์ (form) 
 เสียงหลักท่ีใช้ในบทเพลงน้ีได้แก่เสียง C  
 
 

                                                            

 4 สัมภาษณ์ ปิยวัฒน์ หลุยลาภประเสริฐ, ผู้ประพันธ์บทเพลง 2 “ปรับ-แปร-เปลี่ยน” 
(Métamorphose), 9 กันยายน 2557. 
 5 การบันทึกโน้ตซึ่งกําหนดขอบเขตและเง่ือนไขการคีตปฏิภาณโดยผู้ประพันธ์ให้อิสระใน
การบรรเลงจึงไม่บันทึกเป็นตัวโน้ตแต่บันทึกเป็นรูปภาพ. Reginald Smith Brindle, The New 
Music The Avant-garde since 1945, (New York: Oxford University press, 1987), 81. 
 6 Ibid., 84. 
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ภาพที่ 30 ภาพร่างของบทเพลง (Graphic Score) ซึ่งแสดงถึงทิศทางและอารมณ์ของเพลง 
 
 ผู้ประพันธ์ได้วาดแผนผังของสังคีตลักษณ์ (ภาพที่ 30) เพ่ือเป็นแนวทางและควบคุมการ
เดินทางของเน้ือหาของเพลงโดยใช้สัญลักษณ์การวาดเส้นเป็นตัวควบคุมอารมณ์ เสียง และเทคนิคของ
ตัวดนตรี โดยเส้นที่วาดมีลักษณะการเปลี่ยนรูปมีความแตกต่างกันทําให้เกิดความชัดเจนในแนวทาง
ความคิด ดังนั้นสังคีตลักษณ์ที่ใช้จึงเป็นแบบสังคีตลักษณ์อิสระซึ่งเป็นการตัดสินใจของผู้ประพันธ์ที่
ต้องการมุ่งเน้นทิศทางของเสียงจึงต้องมีการใช้โน้ตเสียงหลักและพัฒนาเสียงเหล่าน้ันโดยใช้เทคนิคพิเศษ
ในการประพันธ์ และด้วยแนวความคิดที่สร้างสรรค์น้ันทําให้เกิดบทเพลงความยาวประมาณ 9.28 นาที 
ในบทประพันธ์ผู้วิจัยได้วิเคราะห์แบ่งออกช่วงเวลาออกเป็น 8 ช่วงเวลาดังน้ี 
 
ตารางที่ 4 วิเคราะห์การเดินทางของเน้ือหาดนตรีของเพลง “ปรับ-แปร-เปลี่ยน” 
 
ช่วงที่ จํานวน (วินาที) การบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่าง ๆ 

1 23 น่ิงสบงและรอการเข้ามาของแต่ละเคร่ืองดนตรี 
2 22 ในแต่ละเครื่องดนตรีลากเสียงยาวและมีการเคลื่อนไหวของเสียงที่มีการลาก

ค้างไว้เล็กน้อย 
3 62 เกิดการปรับเปลี่ยนการเคลื่อนของโน้ตที่ลากเสียงยาว ให้มีขั้นคู่กว้างขึ้นและ

ค่าจังหวะในแต่ละโน้ตที่ยาวมากกว่า 1 วินาที กลับมาช้าลงอีกครั้ง 
4 96 เป็นช่วงการเด่ียวทรอมโบนมีความถี่ขึ้นและสลับกันบรรเลงระหว่างกลุ่ม

เคร่ืองสาย กลุ่มเครื่องลมและเคร่ืองเด่ียว 
5 136 ทุกเครื่องมือมีการบรรเลงด้วยความดัง (ff) สลับกับเบา (pp) บ่อยครั้ง 

ผนวกกับมีการเล่นเทคนิคพิเศษในแนวทรอมโบนในการเปลี่ยนโทนเสียงและ
ไล่ระดับความดังต้ังแต่เบาไปดังที่สุดและกลับมาเบาที่สุด (p - ff - pp) 

6 99 เริ่มต้นจุดสําคัญที่สุดของการเด่ียวทรอมโบนในท่อนน้ีโดยมีเครื่องดนตรี
สองกลุ่มบรรเลงเป็นจังหวะขัดสลับกันกับเคร่ืองเด่ียวและจบด้วยการเล่น
ด้วยความดังมากพร้อมกัน 
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ตารางที่ 4 วิเคราะห์การเดินทางของเน้ือหาดนตรีของเพลง “ปรับ-แปร-เปลี่ยน” (ต่อ) 
 
ช่วงที่ จํานวน (วินาที) การบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่าง ๆ 

7 48 เร่ิมต้นการเด่ียวทรอมโบน 
8 47 ค่อย ๆ จบลงด้วยจังหวะที่ช้าลงในท่อนน้ี 

 
 เทคนิคและการเคลื่อนไหวทางดนตรี (techniques and musical gesture) 
 การแสดงออกทางเสียงของเพลง “ปรับ–แปร–เปลี่ยน” เป็นการเช่ือมโยงของเสียงในแต่ละ
เคร่ืองมือจนไปถึงทรอมโบน และในแต่ละเคร่ืองมีบทบาท เทคนิคการสร้างเสียงและเทคนิคพิเศษของ
แต่ละเคร่ืองมือที่ผู้ประพันธ์นํามาใช้ในการประพันที่แตกต่างกันโดยแบ่งเป็นกลุ่มได้ดังน้ี 
 1. การเคลื่อนไหวทางดนตรีของกลุ่มเครื่องสาย (วิโอลาและเซลโล) 
  ผู้ประพันธ์ใช้เครื่องสายในการเริ่มต้นเป็นเคร่ืองแรกเพ่ือให้ได้เสียงที่สงบและมีสีสัน 
กลุ่มเครื่องสายจึงถูกนํามาใช้งานในอิริยาบถน้ีเป็นส่วนใหญ่ ด้วยเทคนิคการเล่นฮาโมนิค และรูดสาย 
(Harmonic Glissando) ในเวลาเดียวกัน  
 

 
ภาพที่ 31 เทคนิค Harmonic Glissando บนเชลโลแสดงถึงอิริยาบถที่สงบ  
 
  รูปแบบการเคลื่อนไหวทางดนตรีของเคร่ืองสายเป็นการลากค้างเสียง (padel) เป็นแนว
สนับสนุนบทเพลงตลอดบทเพลง โดยผู้ประพันธ์เลือกเสียงลากค้างยาวพร้อมเทคนิคพิเศษ เพ่ือสร้าง
บรรยากาศที่ต่างกันอาทิเช่นการเล่นเสียงควบ 2 สายเป็นขั้นคู่ 5 ในขณะที่วิโอล่าและเชลโลบรรเลง
โน้ตเสียงที่ระยะห่างเป็นคร่ึงเสียงรวมถึงการบรรเลงรูดเสียงฮาโมนิค 
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ภาพที่ 32 โน้ตที่ที่เล่นเป็นข้ันคู่ minor 2nd ด้วยระดับความดังมาก มีการเน้นเสียงด้วยการเบนเสียง

พร้อมกันของวิโอลาและเชลโลที่แสดงถึงจุดที่เร่ิมมีความตึงเครียด 
 

 
ภาพที่ 33 แนวเคร่ืองที่บรรเลงรูดเสียงบนฮาโมนิคที่มีความเหลื่อมกัน 
 
 ในการเช่ือมต่อเสียงของบทเพลง เคร่ืองสายจึงมีหน้าที่บรรเลงคลอเป็นหลัก และสามารถ
ส่งเสริมทิศทางของบทเพลงให้ถึงจุดสูงสุดเพ่ือจบประโยคเพลง การบรรเลงจากเสียงที่กําหนดไปถึงเสียง
ที่สูงที่สุดและต่อด้วยการรูดเสียงข้ึนลงเพ่ือให้เกิดความวุ่นวายซึ่งเป็นอิริยาบถหลักของเครื่องสาย (จาก
ภาพที่ 34) 
 

 
ภาพที่ 34 แนวเคร่ืองสายที่สนับสนุนให้ท่อนจบโดยบรรเลงจากโน้ตตัวที่กําหนดและรูดเสียงจนถึง 
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 2. การเคลื่อนไหวทางดนตรีของกลุ่มเครื่องเป่า (โอโบและคลาริเน็ต) 
  หน้าที่ความสําคัญและการเคลื่อนไหวทางดนตรีของเครื่องเป่าได้แก่การบรรเลงเสียง
สอดแทรกต่อจากเครื่องที่เล่นคลอตลอดบทเพลง โดยการใช้เทคนิคพิเศษของคลาริเน็ตพร้อมกับการ
เคลื่อนโน้ตเป็นจุลเสียง (microtone) ในแนวของโอโบ ซึ่งเป็นการผสมเสียงด้วยเทคนิคพิเศษตาม
แนวความคิดของผู้ประพันธ์ 
 

 
ภาพที่ 35 คลาริเน็ตที่ลากค้างเสียงควบและการเข้ามาของโอโบเคล่ือนที่เป็นจุลเสียงต่อจากคลาริเน็ต 
 
  การเคลื่อนที่เป็นข้ันคู่แบบจุลเสียงในโอโบนั้นมีผลต่อสีสันของเสียง เพราะระดับเสียง
ของโอโบที่ถูกเปลี่ยนน้อยกว่าครึ่งเสียงให้ความรู้สึกคล้ายเสียงเพ้ียนตํ่าหรือสูงออกไปจากศูนย์กลางเสียง 
  เมื่อแนวคลาริเน็ตและโอโบเข้ามาด้วยเทคนิคของแต่ละเคร่ือง จะเป็นการบ่งบอกถึง
ทิศทางของดนตรีที่กําลังจะเข้าสู่จุดที่มีเสียงที่วุ่นวายหรือหนาเกิดข้ึน (ภาพที่ 25) นอกจากน้ีเทคนิค
พิเศษเสียงควบ (multiphonic) ของคลาริเน็ตถูกนํามาใช้หลายช่วงของบทเพลง ผู้ประพันธ์ได้นําเสนอ
ชุดเสียงควบจํานวน 2 ชุด และจะเป็นเสียงควบที่เกิดขึ้นตลอดบทเพลง (ภาพที่ 26) 
 

 
ภาพที่ 36 ชุดเสียงควบของคลาริเน็ตที่นํามาใช้ในบทเพลง “ปรับ–แปร–เปลี่ยน” 
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  ซึ่งผู้วิจัยให้ความเห็นว่าชุดเสียงควบนี้สามารถบรรเลงความดังได้หลากหลาย (p - f) และ
สามารถบรรเลงเสียงโน้ตออกมาอย่างครบถ้วนง่ายดาย ด้วยเหตุน้ีผู้ประพันธ์จึงเลือกใช้ความดังเบาอย่าง
อิสระ  
  เมื่อการบรรเลงโดยพร้อมเพรียงกันของในช่วงจบประโยคเกิดข้ึนผู้ประพันธ์ได้นําเสนอ
สัญลักษณ์การบรรเลงโน้ตระดับเสียงที่สูงที่สุดเท่าที่สามารถบรรเลงได้แก่ทุกแนวเคร่ืองดนตรี (ภาพที่ 38) 
 

 
ภาพที่ 37 สัญลักษณ์ระดับเสียงที่สูงที่สุดจาก Performance notes ของบทเพลง 
 

 
ภาพที่ 38 การบรรเลงของระดับเสียงที่สูงที่สุดของทุกแนวยกเว้นเคร่ืองเด่ียวทรอมโบน 
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  การเลือกใช้ระดับเสียงที่สูงที่สุด บนเครื่องสายผู้เล่นเลือกใช้ฮาโมนิคของเครื่องส่วน
คลาริเน็ตควรใช้วิธีใช้ฟันกัดที่ลิ้นของคลาริเน็ตในขณะที่เป่าพร้อมกัน จะได้เสียงที่มีระดับเสียงสูงคล้าย
กับนกหวีดซึ่งเหมาะสมกับสถานการณ์  
  จุดสําคัญอีกจุดหน่ึงของแนวเคร่ืองเป่า ผู้ประพันธ์ใช้การพรมน้ิว (trill) ในแนวของโอโบ 
โดยใช้ระดับเสียงที่มีความใกล้ชิดกัน และมีลักษณะเป็นเสียงกระด้าง พร้อมกับการบรรเลงด้วยจังหวะ
ขัดกับการเทคนิคเสียงควบของคลาริเน็ตจากที่กล่าวไว้ข้างต้นการเข้ามาของแนวโอโบและคลาริเน็ตใน
ลักษณะน้ีคือการเตรียมตัวสําหรับการเด่ียวทรอมโบน ซึ่งสุดท้ายการบรรเลงพร้อมกันของเครื่องเป่าที่
บรรเลงอัตราจังหวะจากช้าแล้วค่อย ๆ เร็วขึ้นพร้อมกับการดังข้ึนโดยมีแนวทรอมโบนบรรเลงเทคนิคที่
แตกต่างคือการปิดและเปิดลําโพงสลับกัน (ภาพที่ 39) 
 

 
ภาพที่ 39 การพรมน้ิวของโอโบ พร้อมการบรรเลงเสียงควบและพรมน้ิวของคลาริเน็ต 
 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นการเคลื่อนไหวทางดนตรีของกลุ่มเครื่องเป่ามีความสําคัญในการเล่น
เป็นกลุ่มเพ่ือใช้เช่ือมต่อท่อน เทคนิคของเด่ียวทรอมโบนและเคร่ืองสายและพร้อมช่วยสนับสนุนในแนว
เด่ียวทรอมโบนช่วงเวลาที่ต้องการเปลี่ยนความดังอย่างฉับพลัน  
 ข้อเสนอแนะในการบรรเลงคลาริเน็ต 
 จากการร่วมบรรเลงของผู้วิจัยกับผู้ประพันธ์ แนวทางในบทเพลง “ปรับ–แปร–เปลี่ยน” 
การปรับการบรรเลงเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางดนตรีของผู้ประพันธ์ก่อนการฝึกซ้อมจึงมีความสําคัญ
มาก บทเพลงน้ีต้องฝึกซ้อมตามคําแนะนําของผู้ประพันธ์เขียนอย่างถ่ีถ้วน ในขณะบรรเลงต้องฟังและ
ดูแนวของเครื่องอ่ืนควบคู่ไปด้วยเพราะ ในขณะบรรเลงการลากเสียงของโน้ตตัวกลมเท่ากับเส้นขีดและ
เลขที่ผู้ประพันธ์ได้กําหนดไว้ ดังน้ันการบรรเลงความยาวในแต่ละช่วงต้องประมาณการณ์จากการสังเกต
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ทั้งนักดนตรีที่ร่วมบรรเลงและวาทยกร โดยระยะห่างของแต่ละเส้นประเท่ากับ 1 วินาทีแต่ก็ไม่สามารถ
ระบุได้อย่างแน่นอน จุดประสงค์ของการประพันธ์เช่นน้ีเพ่ือให้เกิดการสื่อสารระหว่างนักดนตรีด้วย
กันเองในขณะที่บรรเลง (ภาพที่ 40)  
 สิ่งที่สําคัญในการบรรเลงเทคนิคพิเศษของคลาริเน็ตในบทเพลงนี้คือ การฝึกซ้อมชุดเสียง
ควบของบทเพลงดังภาพที่ 26 ด้วยระดับความดังที่หลากหลาย เพราะการนําเสนอในส่วนต้นเพลง
ผู้ประพันธ์จงใจที่จะทําให้เสียงควบของคลาริเน็ตเป็นการนําเสนอเอกลักษณ์ของบทเพลงและสิ่งที่จะ
เกิดต่อไป (ลักษณะของเสียงบทเพลง) เสียงควบเหล่าน้ีผู้ประพันธ์กําหนดให้มีความดังเบาสลับกันอย่าง
บ่อยคร้ัง เสียงควบชุดแรกที่นํามาใช้ได้แก่เสียง B Eb และ G##  
 ในกรณีที่ไม่สามารถบรรเลงเสียงออกมาได้ครบทั้ง 3 เสียงให้พยายามบรรเลงโน้ต B ซึ่งเป็น
เสียงพ้ืนและ G ## ออกมาให้มากที่สุดเพ่ือสามารถทําให้เอ็ฟเฟ็คตามแนวคิดของผู้ประพันธ์ออกมาได้
อย่างชัดเจน ในส่วนของเสียงควบชุดถัดไปประกอบด้วยโน้ต C, F#, Eb เป็นชุดเสียงควบที่มาจากบท
เพลง “FANTASIE” ประพันธ์โดย JÖRG WIDMANN ซึ่งนักประพันธ์ท่านน้ีเป็นนักคลาริเน็ตและได้
นําเสนอทางน้ิวของเสียงควบชุดดังกล่าวได้อย่างยอดเยี่ยมและสามารถบรรเลงได้ทุกระดับความดัง
นายปิยวัฒน์ หลุยลาภประเสริฐจึงประพันธ์โดยให้เสียงควบชุดน้ีมีความดัง ff ซึ่งหมายความว่าดังที่สุด
เท่าที่ผู้บรรเลงจะบรรเลงได้ 
 

 
ภาพที่ 40 ตัวกําหนดจังหวะเพ่ือบ่งช้ีว่าเมื่อใดความเปลี่ยนตัวโน้ตและการเปลี่ยนตัวโน้ตของคลาริเน็ต

ขึ้นอยู่กับการเข้ามาของบนแนวโอโบด้วย 
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ภาพที่ 41 การบรรเลง Key Click โดยพร้อมกันโดยโอโบและคลาริเน็ต  
 
 การบรรเลง key click โดยเล่นเป็นเสียงเดียวกับแนวโอโบ ซึ่งผู้ประพันธ์ได้แนะนําส่วนของ
จังหวะดังภาพที่ 41 ไว้ดังน้ี 
 

 
ภาพที่ 42 ส่วนจังหวะที่แนะนําโดยผู้ประพันธ์จากภาพที่ 41 
 

 
ภาพที่ 43 สัญลักษณ์บ่งบอกการบรรเลงโน้ตในกล่องข้อความท่ีกําหนด 
 
 การบรรเลงโน้ตในกล่องที่ผู้ประพันธ์กําหนด ผู้ประพันธ์ได้เขียนไว้ในโน้ตเพลงอย่างชัดเจน 
 “Repeat the music from the box in random order, from slow to fast” 
  “Repeat the music from the box as fast as possible in random order” 
 ให้บรรเลงตัวโน้ตในกล่องให้เร็วขึ้นและค่อย ๆ เร็วขึ้นทีละช้า ๆ  
 ผู้ประพันธ์เน้นการบรรเลงโมทีฟในกล่องให้เร็วขึ้นเรื่อย ๆ ตามเวลาที่กําหนดแต่ในการ
บรรเลงในกล่องไม่กําหนดจังหวะการบรรเลงอย่างตายตัว ดังตัวอย่างภาพที่ 44 ชุดเสียงควบนานกว่า
การเล่น Key click หลังจากน้ันจึงจบประโยคด้วยการพรมน้ิว ผู้บรรเลงจึงสามารถยืดระยะเวลาระหว่าง
เสียงควบและการเล่น Key click ได้มากพอสมควร เพราะต้องรอความยืดหยุ่นของผู้อํานวยเพลงและ
แนวเด่ียวของทรอมโบน 
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ภาพที่ 44 ตัวอย่างของกล่องที่ผู้ประพันธ์กําหนด 
 
 การบรรเลงคลาริเน็ตในเพลง “ปรับ–แปร–เปลี่ยน” มีความแตกต่างจากบทเพลง “Trio 
for Clarinet in Bb, Trombone and Piano” เพราะเทคนิคการประพันธ์ที่นํามาใช้ในบทเพลงน้ีไม่มี
การใช้ทักษะการเพียงไล่บันไดเสียง แต่เป็นการบรรเลงกลุ่มโน้ตที่ผู้ประพันธ์กําหนดไว้ รวมถึงการเล่น
เทคนิคพิเศษของคลาริเน็ต เน่ืองในบทเพลงไม่มีเครื่องหมายกําหนดจังหวะแต่ถูกกําหนดอยู่บนพ้ืนฐาน
ของเวลา ผู้แสดงจึงต้องการประสบการณ์ในการได้ยินเสียงและเทคนิคที่กําลังพัฒนาจากการฝึกซ้อมกับ
วง และควรฝึกซ้อมหลายครั้ง ด้วยแนวคิดของปิยวัฒน์คือการสื่อสารระหว่างผู้เล่นด้วยกันเอง เช่นการที่
จะทําให้ทราบว่าเมื่อไหรที่นักทรอมโบนพยายามจะจบประโยค (เพราะการเล่นโซโลในคาเดนซาของ
นักดนตรีจะไม่เท่ากัน) นอกจากการนัดหมายที่ดีบทเพลงยังต้องการ ๆ สื่อสารที่ดีอีกด้วย 
 
“Doh” Clarinet Quintet  
 
ตารางที่ 5 ตารางวิเคราะห์โครงสร้างของบทเพลง “Doh” Clarinet Quintet 
 

= 86 
Section A  

(Intro) 
Cadenza

 
A’  

(Main ection) 
B  

(Slow Section) 
2nd  

Cadenza 
A 

(Outro) 
Measure 1 - 15 16 - 27 28 - 58 59 - 77 78 - 87 88 - 113

 
 สังคีตลักษณ์และโครงสร้างมีรูปแบบการประพันธ์ที่ไม่ซับซ้อนมากนัก โดยการประพันธ์
จะมุ่งเน้นไปในการสร้างทิศทางของดนตรีและทํานองที่สร้างจากเทคนิคพิเศษเป็นส่วนใหญ่7  
 

                                                            

 7 สัมภาษณ์ Valeriy Rizayev, อาจารย์ภาควิชาการประพันธ์ดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 6 มกราคม 2559. 
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 A 
 บทเพลงเริ่มต้นด้วยการนําเสนอเทคนิครูดเสียง (glissando) พร้อมกับการเขย่าคลาริเนต
ทําให้เกิดเสียงสั่น (Shaking Sound) ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากเร่ิมต้นบทเพลง Rhapsody in Blue 
โดย George Gershwin 
 นักคลาริเน็ตผู้มีช่ือเสียงอย่าง Kari Kriikku ท่านได้กล่าวไว้ว่าเมื่อครั้งหน่ึงมีนักประพันธ์
ถามว่าสามารถบรรเลงเทคนิคพิเศษที่จิตนาการถึง “ม้า” ได้หรือไม่ Kriikku ได้แสดงเทคนิคน้ีแก่ผู้คน
ภายในห้องเป็นการรูดเสียงพร้อมกับเขย่าคลาริเน็ต เสียงที่ได้มีความแกว่งมากกว่าการทํา Vibrato เป็น
เสียงที่น่าสนใจ และสามารถนํามาใช้ได้จริงซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นแรงบันดาลใจของเทคนิคที่ใช้เริ่มต้น
ของบทเพลง (ภาพที่ 45) 
 

 
ภาพที่ 45 เร่ิมต้นบทเพลงด้วยการรูดเสียงพร้อมเขย่าคลาริเน็ต 
 

 
ภาพที่ 46 ทํานองของ Section A ซึ่งมีหน้าที่เป็น Intro  
 
 ในส่วนของ A นั้นมีแนวทํานองอยู่บนแนวเดี่ยวคลาริเน็ตเป็นช่วงบรรเลงจังหวะลักษณ์ 
(Rubato) (ภาพที่ 45) แต่ไม่ใช่ทํานองหลังที่ปรากฏขึ้นทั้งบทเพลง เพียงแต่ผู้ประพันธ์ใช้เป็นจุดเร่ิมต้น
และจุดจบของบทเพลงเท่าน้ัน พ้ืนหลังของแนวบรรเลงประกอบมีลักษณะเป็นจังหวะที่เข้ามาไม่พร้อมกัน
บนสตริงควอเต็ตแต่จะมีลักษณะโมทีฟและจังหวะที่บรรเลงพร้อมเพียงกันเป็นแนวคิดที่นําเสนอแนว
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ทํานองท่ีสามารถทําให้ผู้ฟังจดจําได้ง่ายและเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาแนวทํานองแปลไปสู่เทคนิค
พิเศษในช่วงถัดไป 
 

 
ภาพที่ 47 ชุดเสียงควบที่ปรากฏครั้งแรกในบทเพลง  
 

8 ชุดเสียงควบชุดน้ีเป็นชุดเสียงควบท่ีมีลักษณะการพรมนิ้ว  โดยมีเสียงโน้ตครบทั้ง 4 
เสียง ใช้สําหรับบรรเลงในความดังเบาถึงปานกลาง (p - mp) ในห้องที่ 8 โมทีฟของทํานองได้กลับมา
อีกครั้งและถูกพัฒนาสู่ห้องถัดไปโดยมีค่าจังหวะโน้ตที่ถี่ขึ้น  
 

 
ภาพที่ 48 แนวทํานองในห้องที่ 8 – 10 ที่ถูกพัฒนา 
 

                                                            

 8 Rehfeldt Phillip, New Direction for Clarinet (Lanham, MD: Scarecraw 
Press, 2003), 54. 
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 จากภาพที่ 38 ห้องที่ 10 การใช้ความดังเบาในบทเพลงสมัยใหม่น้ันมีการระบุอย่างชัดเจน
โดยในแต่ละชุดของโมทีฟผู้ประพันธ์ใส่การ crescendo ในทุกจังหวะของกลุ่มโน้ตเพ่ือให้เสียงที่ออกมา
เข้ากับแนวการคลอของสตริง  
 Cadenza 
 เป็นท่อนเช่ือมระหว่างจุดเร่ิมต้นและ A หลักไว้ด้วยกัน นอกจากน้ียังเป็นท่อนที่ใช้เทคนิค
พิเศษของคลาริเน็ตถึง 3 ลักษณะโดยเริ่มต้นด้วยเสียงควบพร้อมการพรมน้ิวในห้องที่ 14 จากความดัง 
f และมาหยุดอยู่ที่โน้ตที่มีเครื่องหมายเฟอร์มาตา (Fermata) ซึ่งมีความดังเท่ากับ pp จนค่อย ๆ หายไป 
ห้องที่ 17 ผู้ประพันธ์นําเสนอเทคพิษใหม่ได้แก่ สแลพทังกิง (Slap Tonguing) สลับกับการบรรเลงเสียง
ที่สูงที่สุด (higest pitch) เป็นตอนที่ผู้ประพันธ์จงใจนําเสนอเทคนิคที่เป็นจุดสําคัญของบทเพง 
 

 
ภาพที่ 49 เทคนิคทั้งหมดที่ถูกนํามาใช้ในท่อน Cadenza 
 
 การบรรเลงเทคนิคพิเศษอย่างต่อเน่ืองในช่วงเพลง มีความยากในการบรรเลง ผู้ประพันธ์
จึงกําหนดให้มีการบรรเลงแบบลักษณะจังหวะลัก ซึ่งเป็นการขยายเวลาสําหรับการเล่นเทคนิคพิเศษของ
คลาริเน็ตให้มากขึ้น ห้องที่ 24 ผู้ประพันธ์ใช้โน้ตอัตราจังหวะที่ถี่ขึ้นและเร็วขึ้น ในขณะที่ต้องบรรเลง
เทคนิคพิเศษไปด้วยซึ่งเป็นจุดที่ยากและสําคัญที่สุดของคาเดนซา  
 เทคนิค “higest pitch” ผู้ประพันธ์กําหนดให้ผู้เล่นบรรเลงระดับเสียงที่สูงที่สุดที่ผู้เล่น
สามารถเล่นได้และเป็นเทคนิคที่ใช้อย่างบ่อยคร้ังในบทเพลง 
 

 
ภาพที่ 50 ห้องที่ 24 แสดงถึงโมทีฟที่มีเทคนิคเสียงที่สูงที่สุดและสแลพทังกิ้ง 
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 สแลพทังกิง เป็นอีกหน่ึงเทคนิคพิเศษที่ปรากฏบ่อยคร้ังในบทเพลง เป็นเทคนิคที่พบเห็นน้อย
ในเพลงสําหรับคลาริเน็ต แต่พบได้บ่อยในเพลงของแซ็กโซโฟนสมัยใหม่ เป็นเทคนิคที่ใช้ลิ้นออกเสียง
แบบไม่ปกติ แต่เป็นการใช้ลิ้นแตะเป็นระนาบเดียวกันกับลิ้นของคลาริเน็ตและดึงออกอย่างรวดเร็ว
พร้อมกับการเป่าลม9 ทําให้เกิดเสียงที่คล้ายกับการตบและมีระดับเสียงเป็นตัวโน้ต 
 A’ 
 ท่อนน้ีมีลักษณะเป็นการขยายเทคนิคของการบรรเลงในทุก ๆ แนว ผู้ประพันธ์ใช้โมทีฟที่มี
ลักษณะจังหวะดังภาพที่ 51 และใช้โน้ตอัตราเขบ็ต 2 ขั้น บรรเลงอย่างต่อเน่ืองโดยแต่ละแนวเริ่มต้น
ไม่พร้อมกันมีความเหลื่อมห่างกันอัตราเขบ็ต 2 ช้ัน และมาบรรจบพร้อมกันในห้องที่ 29, 31 และ 37 
ตามลําดับที่มีลักษณะเป็นจุดนัดพบก่อนเริ่มต้นการเหลื่อมของจังหวะอีกครั้ง เพ่ือเตรียมพร้อมสําหรับ
แนวเด่ียวคลาริเน็ต  
 

 
ภาพที่ 51 เร่ิมต้นท่อน A’ ด้วยแนวไวโอลิน 1 และ 2 
 
 ในกลุ่มการเริ่มต้นประโยคเพลงของแนวคลาริเน็ตประกอบไปด้วยกลุ่มโน้ตซีเคว็นซ์ 3 
พยางค์และเปลี่ยนเสียงขึ้นไปเป็นจํานวน 4 ชุด 
 
 
 

                                                            

 9 Colin Lawson, The Cambridge Companion to the Clarinet (New York: 
Cambridge University Press, 1995), 171. 
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ภาพที่ 52 จุดเริ่มต้นบรรเลงในท่อน A’ ของคลาริเน็ตในห้องที่ 28 
 
 ในห้องที่ 29 การบรรเลงพร้อมกับสตริงของคลาริเน็ตมีความซับซ้อนเพราะจังหวะบน
แนวเด่ียวคลาริเน็ตจังหวะที่ 2 ใน 1 จังหวะต้องบรรเลงถึง 12 ตัวโน้ตเป็นซีเคว็นซ์พร้อมแนวบรรเลง
ประกอบเป็นเขบ็ต 1 ช้ัน 8ตัวและค่อย ๆ เร่งขึ้นภายใน 2 จังหวะทําให้ได้เสียงทํานองที่ดูขัดและเร่งเร้า
เข้าสู่ห้องถัดไป ผู้ประพันธ์ใช้การวางกลุ่มตัวโน้ตในลักษณะจังหวะเหลื่อมกันในแต่ละแนวทั้งบนแนว 
(ภาพที่ 52) 
 

 
ภาพที่ 53 การใช้เทคนิคจังหวะเหลื่อมบนแนวประกอบ 
 
 แนวทํานองหลักบนการเดี่ยวของคลาริเน็ตผู้วิจัยได้วิเคราะห์และแบ่งฟิกเกอ (Figure) 
ออกมาได้ 5 ชุดได้แก่ 
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ภาพที่ 54 ฟิกเกอที่ 1 
 

 
ภาพที่ 55 ฟิกเกอที่ 2 
 

 
 
ภาพที่ 56 ฟิกเกอที่ 3 
 

 
ภาพที่ 57 ฟิกเกอที่ 4 
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ภาพที่ 58 ฟิกเกอที่ 5 
 

 
 
ภาพที่ 59 ฟิกเกอที่ 6 
 
 ทํานองหลักของฟิกเกอทั้ง 6 เป็นวัตถุดิบหลักที่จะปรากฏข้ึนอย่างสมํ่าเสมอ โดยถูกสลับ
สับเปลี่ยนระดับเสียงและขยายการใช้งานในภายหลัง เมื่อวัตถุดิบถูกนํามาใช้งานอย่างอ่ิมตัวแล้วการ
ไล่เสียงจากโน้ตตัวหน่ึงไปยังโน้ตที่มีเสียงที่สูงที่สุดได้จึงถูกนํามาใช้ในช่วงจบประโยค (ภาพที่ 44) ในช่วง
ห้องที่ 34 แนวของสตริงได้ถูกนําเสนอมากข้ึน โน้ตบนแนวคลาริเน็ตได้ถูกลดลงเทคนิครูดเสียงได้ถูก
นํามาใช้เพ่ือเป็นการเช่ือมต่อและสนับสนุนแนวเคร่ืองสายในห้องที่ 38 การรูดเสียงอยู่ในช่วงเสียงตํ่า
โดยทําให้สูงขึ้นได้แก่ C คลาริออน ไปถึง E คลาริออน จึงไม่สามารถใช้ริมปีปากในการทําการดัดเสียง
ให้สูงขึ้นได้มากนักจึงจําเป็นต้องใช้น้ิวในการค่อย ๆ เปิดรูเพ่ิมขึ้นทีละน้อยช่วยแทน เมือ่จบจากห้องที ่41 
ฟิกเกอที่ 2 ได้กลับมาอีกคร้ังเป็นจํานวน 2 ห้องและจบประโยคด้วยการรูดเสียงลงไปพร้อม ๆ กับแนว
สตริง ครั้งน้ีจากเสียงที่สูงที่สุดรูดลงมาสามารถใช้เทคนิคการปากได้โดยไม่ใช้การปิดน้ิว 
 

 
ภาพที่ 60 ห้องที่ 33 แสดงถึงการจบประโยคบนแนวเด่ียวคลาริเน็ต 
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 B (Slow Section) 
 เทคนิคของฮาโมนิคเสียงสูงทั้งบนแนวสตริงและเด่ียวคลาริเนต ผู้ประพันธ์ใช้วิซเซิลโทน 
(whistle tone) ซึ่งเป็นเทคนิคที่เกิดข้ึนจากการใช้ฟันแตะที่บริเวณลิ้นของคลาริเน็ตพร้อมกับการเป่า
แบบปกติ (teeth on reed) จะได้เสียงสูงคล้ายกับการเล่นฮาโมนิกของเครื่องสาย10   
 

 
ภาพที่ 61 วิซเซิลโทน 
 
 เสียงที่ได้จากการใช้ฟันสู่ลิ้นคลาริเน็ตจะได้เสียงต้ังแต่ F ชาร์ป ถึง C ในช่วงเสียงอัลทิสสิโม 
(altissimo) ซึ่งผู้เล่นสามารถบรรเลงเสียงใดก็ได้ช่วงเสียงที่กล่าวมาพร้อมการพรมน้ิวทําให้วิซเซิลโทน
มีเสียงที่แกร่งไปด้วย ในท่อนช้าน้ีบนแนวเด่ียวคลาริเน็ตไม่มีการเปลี่ยนระดับเสียงแต่การเปลี่ยนเสียง
ถูกนําไปใช้ในแนวเครื่องสายเพราะสามารถกําหนดการขยับระดับเสียงได้แม่นยํากว่าบนคลาริเน็ต
เพ่ือให้เกิดความหน้าสนใจความดังเบาจึงถูกนํามาใช้สลับกับการทําสแลพทังกิง ผู้ประพันธ์จึงกําหนด
ความยาวของตัวโน้ตและเทคนิคให้เป็นในรูปแบบจากยาวไปถึงค่อย ๆ มีความถ่ีขึ้นและเร่งให้เร็วขึ้นโดย
มีพ้ืนหลังเป็นเคร่ืองสายที่เล่นฮาโมนิกมาโดยตลอกเป็นจํานวน 14 ห้อง การอิมโพไวซ์จึงถูกนํามาใช้ใน
ห้องที่ 73 เพ่ือแสดงถึงจุดสิ้นสุดห้อง  
 
 
 
 
 
 

                                                            

 10 Rehfeldt Phillip, New Direction for Clarinet, 64. 



 55

 
ภาพที่ 62 จบท่อนช้าด้วยการอิมโพไวซ์วิซเซิลโทน 
 
 จากภาพที่ 62 การอิมโพไวซ์บนเครื่องหมายที่ผู้ประพันธ์กําหนดสามารถบรรเลงได้ตามที่
ผู้เล่นต้องการโดยยังอยู่บนพ้ืนฐานของ teeth on reed ผู้วิจัยแนะนําการเปลี่ยนเสียงของวิซเซิลโทน
สามารถทําได้โดยการเปลี่ยนตําแหน่งการวางฟันล้างที่แตะอยู่กับลิ้นคลาริเน็ตให้ขยับขึ้นหรือลงจะทํา
ให้เกิดเสียงที่แกว่งหรือผู้เล่นสามารถกดนิ้วหรือคีย์ใด้อย่างไรก็ได้ตามท่ีต้องการ  
 Ending 
 เป็นการนําทํานองที่อยู่บน A กลับมาบรรอีกครั้งด้วยแนวเคร่ืองสายที่บรรเลงสนับสนุนมี
ความวุ่นวายขึ้นและมีโน้ตที่เยอะขึ้นในห้องที่ 100 เป็นครั้งแรกที่กลุ่มเครื่องสายนําเสนอทํานองหลัก
จากแนวเด่ียวคลาริเน็ตเพ่ือเป็นโคดาแสดงถึงการเตรียมตัวการจบบทเพลง การกลับมาของเทคนิคพิเศษ
ผู้บรรเลงควรคํานึงถึงความเร็วให้คงเท่าเมื่อเร่ิมต้นบทเพลง เพ่ือเน้นยํ้าความชัดเจนของแนวทํานองใน
ท่อนจบ  
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บทที่ 5 
 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 
 จากการวิเคราะห์บทประพันธ์ผู้วิจัยพบความแตกต่างทั้งด้านการประพันธ์และการใช้
คลาริเน็ตโดยผสมกับประสบการณ์การร่วมมือของผู้วิจัยและผู้ประพันธ์ ซึ่งสามารถสรุปเป็นรายบทเพลง
ได้ดังน้ี 
 
Trio for Clarinet in Bb, Trombone and Piano 
 1. รูปแบบการประพันธ์เป็นลักษณะแบบดั้งเดิม ใช้สังคีตลักษณ์แบบ 2 ตอน แบบอิสระ
และ 2 ตอนตามลําดับ และใช้บันไดเสียง c ออกตาโทนิก เป็นหลัก 
 2. การบรรเลงเน้นให้ความสําคัญแก่เครื่องดนตรีทั้ง 3 ช้ินอย่างเท่าเทียม ยกเว้นในท่อนที่ 
2 ซึ่งเป็นการเด่ียวของทรอมโบนเป็นส่วนใหญ่ 
 3. ไม่มีเทคนิคพิเศษของคลาริเน็ต แต่มีกลุ่มบันไดเสียงที่ต้องใช้เวลาการฝึกซ้อม 
 
“ปรับ-แปร-เปลี่ยน” (Métamorphose) 
 1. เป็นรูปแบบการประพันธ์ที่เน้นทิศทางของดนตรีไม่มีลักษณะการนําทํานองหลักกลับมา
ใช้ใหม่ ในขณะที่เป็นการนําเทคนิคพิเศษของแต่ละเคร่ืองดนตรีมาพัฒนาและผสมเพ่ือให้เกิดเสียงที่
น่าสนใจ 
 2. ทรอมโบนมีความโดนเด่นกว่าตัววงตามจุดประสงค์ของผู้ประพันธ์ แต่เมื่อเจาะรายละเอียด
ในการบรรเลงในแต่ละเคร่ืองมือ จะสังเกตได้ว่าผู้ประพันมีความจงใจและใส่ใจในการเลือกเทคนิคพิเศษ
เหล่าน้ีมาเป็นอย่างดี เพราะผู้ประพันธ์ไม่ได้ใช้เทคนิคพิเศษอย่างฟุ่มเฟือยยกตัวอย่างเช่น การใช้ชุด
เสียงควบของคลาริเน็ต ผู้ประพันใช้เพียงแค่ 2 แบบเท่าน้ัน แต่เป็นชุดเสียงควบที่สามารถบรรเลงได้
หลายความดังเบา 
 3. ด้านการใช้คลาริเน็ตของผู้ประพันธ์ ผู้ประพันธ์ไม่ใช้การไล่นิ้วดังที่บทเพลงสําหรับ
คลาริเน็ตเคยมีมา อาจด้วยบทบาทท่ีเป็นการบรรเลงเพ่ือสนับสนุนจึงไม่ใช้การไล่น้ิว ผู้ประพันธ์นําเสนอ
เทคนิคเสียงที่สูงที่สุดของเครื่องดนตรี ในขณะที่ผู้วิจัยร่วมฝึกซ้อมบรรเลงผู้วิจัยได้นําเสนอการใช้ฟันสัมผัส
ที่ลิ้นคลาริเน็ตเพ่ือให้เกิดระดับเสียงที่สูง ผู้ประพันธ์จึงได้เปลี่ยนให้กลายเป็นเทคนิค teeth on reed 
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“Doh” Clarinet Quintet 
 1. ผู้ประพันธ์นําประสบการณ์ที่เคยได้ร่วมมือกันและนําเทคนิคลักษณะการประพันธ์ที่
ผ่านมาเป็นแนวทางของบทประพันธ์บทน้ี ทําให้บทประพันธ์บทน้ีกลายเป็นข้อสรุปแนวทางในการใช้
เทคนิคพิเศษของคลาริเน็ตของผู้ประพันธ์  
 2. บทประพันธ์น้ีมีโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อนมีทิศทางที่เข้าใจง่าย มีการกลับมาของแนวทํานอง
และจบด้วยการเน้นยํ้าในเอกลักษณ์ของผู้ประพันธ์ ซึ่งมีส่วนคล้ายกับตอนจบของบทเพลง Trio for 
Clarinet in Bb, Trombone and Piano 
 3. “Doh” Clarinet Quintet เป็นบทประพันธ์สําหรับการเด่ียวคลาริเน็ตกับวงสตริงควอเต็ต 
ที่มีระดับสูงต้องอาศัยการฝึกซ้อมเป็นเวลานาน เน่ืองด้วยแนวทํานองหลักที่ผู้ประพันธ์นําเสนอคอืเทคนิค
พิเศษที่มีความยากในการบรรเลงมาผสมเข้าด้วยกัน บทเพลงน้ีจึงเป็นบทเพลงสมัยใหม่ที่เหมาะสมสาํหรบั
นักคลาริเน็ตที่ฝึกฝนคลาริเน็ตจนชํานาญแล้ว 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลของงานวิจัยเร่ือง ดนตรีเชมเบอร์สําหรับคลาริเน็ตโดยนายปิยวัฒน์ หลุยลาภประเสริฐ 
ผู้วิจัยพบว่า แนวทางการบรรเลงเทคนิคพิเศษของคลาริเน็ตหรือบทประพันธ์สมัยใหม่สําหรับคลาริเน็ต
ในประเทศไทย ยังมีเป็นจํานวนน้อยและนอกเหนือจากเทคนิคพิเศษของคลาริเน็ตที่อยู่ในงานวิจัยเล่นน้ี
ยังไม่กว้างพอและลึกซึ่งพอ ผู้วิจัยจึงมีความต้องการท่ีจะเสนอแนะแนวทางในการต่อยอดและพัฒนา
ดังต่อไปนี้ 
 1. งานวิจัยน้ีสามรถต่อยอดการรวบรวมเทคนิคพิเศษของคลาริเน็ต เพ่ือใช้เป็นการช้ีนํา
ในการบรรเลงบทเพลงสมัยใหม่แก่นักคลาริเน็ตที่สนใจ 
 2. เทคนิคพิเศษต่าง ๆ สามารถนํามาผสมซึ่งทําให้เกิดเทคนิคการบรรเลงของคลาริเน็ต
ใหม่ ๆ ได้ 
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