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บทที่ 1 
บทน า 

 
ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

ผู้เขียนเริ่มศึกษาดับเบิลเบสในขณะที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปัจจุบัน
ผู้เขียนได้สอนในระดับอุดมศึกษาในหลายสถาบัน จากประสบการณ์ที่กล่าวมา ผู้เขียนได้รับรู้ปัญหา
การฝึกซ้อม ทั้งของตนเองและของนักเรียนของผู้เขียน ในการแสดงครั้งนี้ ผู้เขียนได้น าบทเพลงหลาย
บทซึ่งยังไม่ได้มีการแสดงเป็นที่แพร่หลายในประเทศไทย จากการศึกษาท าให้ผู้เขียนทราบว่ายังมีบท
เพลงอีกมากมายที่เป็นบทเพลงของดับเบิลเบสที่ยังไม่ได้รับความนิยมในประเทศไทย รวมไปถึงขาด
บทวิเคราะห์ที่มีรายละเอียดของสังคีตลักษณ์และเทคนิคการเล่นส าหรับบทเพลงส าหรับดับเบิลเบสที่
ยังมีจ านวนจ ากัด 

ในการแสดงครั้งนี้ผู้เขียนได้ท าการศึกษาประวัติและเทคนิคของบทเพลงที่จะน ามาเล่น
จากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง บทเพลงที่น ามาแสดงในครั้งนี้ มีหลากหลายรูปแบบและยุคสมัย ซึ่งการ
แสดงในครั้งนี้ถือเป็นผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในระดับมหาบัณฑิต  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาข้อมูลเชิงทฤษฎีการเล่นดับเบิลเบสและประวัติศาสตร์ดนตรีที่เกี่ยวข้องกับ
บทเพลงที่ใช้ในการแสดงเดี่ยวดับเบิลเบส 

2. เพ่ือประยุกต์ใช้ความรู้จากการศึกษาข้อมูลในการแสดงในการปฏิบัติจริง 
3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพของการแสดงเดี่ยวให้ดียิ่งขึ้น 

 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. มีความรู้เพ่ิมเติมจากการศึกษาบทเพลงน าไปสู่การตีความบทเพลงตามสไตล์และ
รูปแบบการแสดงที่ถูกต้อง  

2. พัฒนาเทคนิคการแสดงด้วยการวางแผนการซ้อมอย่างมีระบบ  
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ขอบเขตของการวิจัย 
1. บทเพลงที่ใช้ในการแสดงครั้งนี้มีทั้งหมด 3 บทดังนี้ 
2. บทเพลงโซนาตาในบันไดเสียงจีเมเจอร์ (Soanta in G major) ประพันธ์โดย โจฮันน์ 

เซบาสเตียน บาค (Johann Sebastian Bach) 
3. บทเพลงโซนาตาส าหรับดับเบิลเบสและเปียโน  (Sonata for Double Bass and 

Piano) ประพันธ์โดย พอล ฮินเดมิธ (Paul Hindemith)  
4. บทเพลงคิโช (Kicho) ประพันธ์โดย แอสเตอร์ เพียสซอลลา (Astor Piazzolla) 

 
ขั้นตอนการศึกษา 

1. ศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับบทเพลงที่ใช้ในการแสดง 
2. วิเคราะห์แนวทางการบรรเลงและตีความบริบทของบทเพลงที่ใช้แสดง  
3. สืบค้นปัญหาของเทคนิคการเล่นดับเบิลเบส  
4. หาแนวทางการแก้ปัญหาเทคนิคการบรรเลง  
5. สรุปและอภิปรายผล  

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1. ทราบถึงประวัติความเป็นมาและบริบทของบทเพลงที่ใช้แสดง 
2. ทราบถึงวิธีการฝึกซ้อมที่เหมาะสมของเพลง  
3. เป็นแนวทางส าหรับนักดับเบิลเบสและผู้สนใจเพื่อน าไปต่อยอดในการบรรเลงต่อไป  
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บทที่ 2 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยเรื่อง การแสดงดับเบิลเบสในระดับมหาบัณฑิต ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากการ

ทบทวนวรรณกรรม ทั้งต ารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้  
1. บทเพลง โซนาตาส าหรับวิโอลา ดา กามบาและฮาร์ปซิคอร์ด หมายเลข 1 บันไดเสียง 

จี เมเจอร์ ผลงานล าดับที่ 1,027 (Sonata for Viola da Gamba and Harpsichord in G major, 
BWV 1027) ประพันธ์ของ โยฮัน เซบาสเตียน บาค (Johann Sebastian Bach) 

2. บทเพลงโซนาตาส าหรับดับเบิลเบสและเปียโน (Sonata for Double bass and 
Piano) บทประพันธ์ของ พอล ฮินเดมิธ (Paul Hindemith) 

3. บทเพลง คีโช (Kicho)ประพันธ์โดย แอสเตอร์ เพียซอลา (Astor Piazzolla) 
 
1. บทเพลง โซนาตาส าหรับวิโอลา ดา กามบาและฮาร์ปซิคอร์ด หมายเลข 1 บันไดเสียง จี 
เมเจอร์ ผลงานล าดับที่ 1,027 (Sonata for abmaV aV aVoiV and Harpsichord in G 
major, BWV 1027) ประพันธ์ของ โยฮัน เซบาสเตียน บาค (Johann Sebastian Bach) 

1.1 ประวัติผู้ประพันธ์เพลง 
โยฮัน เซบาสเตียน บาค (Johann Sebastian Bach,  1685-1750)  เป็นคีตกวีในยุค

บาโรคเกิดวันที่ 21มีนาคม ค.ศ. 1685 ที่เมืองไอเซนาค (Eisenach) บาคได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งยุคบา
โรค จนบางครั้งได้ถือว่าปี ค.ศ. 1750 เป็นปีที่สิ้นสุดยุคบาโรค เพราะเป็นปีที่บาคเสียชีวิต ผู้คนล้วน
แล้วศึกษางานและวิธีการแต่งเพลงของเขา ไม่ เว้นแม้แต่โมสาร์ทหรือเบโธเฟนเอง รวมไปถึงนัก
ประพันธ์เพลงท่านอ่ืน ๆ มาจนถึงปัจจุบัน เนื่องด้วยบาคเป็นผู้ที่ประพันธ์ เพลงออกมาอย่างล้ าสมัย
กว่านักดนตรีในยุคเดียวกัน มีการใช้ท านองสอดประสาน (Counterpoint) เสียงประสานได้อย่างแยบ
ยลและท านองที่มีความไพเราะเป็นอย่างยิ่ง 

1.2 ประวัติเพลง 
ส าหรับโซนาตาส าหรับวิโอลา ดา กามบา เป็นบทประพันธ์หนึ่งในจ านวน 3 บท โดย

บทนี้เป็นที่นิยมน ามาแสดงในปัจจุบัน รวมไปถึงน ามาดัดแปลงให้เครื่องดนตรีอื่นๆ แสดง เช่น  
วิโอลา เชลโล และ ดับเบิลเบส 
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วิโอลา ดา กามบา เป็นเครื่องดนตรีในตระกูลซอวิโอล (Viol) ซึ่งเป็นเครื่องสายที่
ต้องใช้คันชักที่มีหางม้าสีลงบนสายที่ขึงอยู่กับตัวซอวิโอลเพ่ือให้เกิดเสียง อาจจะมีการใช้นิ้วดีดสาย  
ในบางครั้ง แล้วแต่ที่ผู้ประพันธ์ต้องการจะให้เกิดเสียงโดยวิธีใด ซอวิโอลในสมัยสมัยก่อนแบ่งตาม
ขนาดต่าง ๆ ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ ด้วยขนาดที่แตกต่างกันนั้น เราจึงแบ่งซอวิโอลเป็น  
2 จ าพวกใหญ ่ๆ คือ คือ วิโอลา ดา บรัคโช (Viola da braccio) หรือซอที่วางบนหัวไหล่ และ วิโอลา 
ดา กามบา) หรือแปลว่าซอที่วางไว้ที่หว่างขา ชื่อของเครื่องดนตรีดังกล่าวก็ได้บอกคุณลักษณ์ในการ
บรรเลงอยู่แล้วว่าซอวิโอลา ดา บรัคโชจะวางบนหัวไหล่เพ่ือสี และซอ วิโอลา ดา กามบา จะวางไว้ 
ที่หว่างขาเพ่ือสี ผู้สีจะหนีบซอด้วยหว่างขาไว้แล้วนั่งสี วิโอลา ดา กามบาที่มีช่องเสียง (Fret) โดยที่
ลักษณะของช่องเสียงจะเป็นเส้นเอ็นน ามาพันไว้บริเวณคอ และมีสายทั้งหมด 6 สาย เป็นส่วนใหญ่  
 

 
ภาพที่ 1 วิโอลา ดา กามบา  

 
1.3 เทคนิคในการบรรเลง 

1.3.1 การสั่นสาย (VbirVtm) เพื่อเล่นโน้ตที่มีความยาวต่อเนื่อง  
ในบทเพลงนี้ บ่อยครั้งที่ต้องใช้คันชักเดียวในหนึ่งห้อง ซึ่งบางครั้งประกอบไป

ด้วยโน้ตเขบ็ต 1 ชั้นหลายตัว บางครั้งเป็นโน้ตเดียวที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนไปโน้ตอ่ืน ความส าคัญของ
เทคนิคการเล่นเช่นนี้คือการเล่นโน้ตเดียวเพ่ือประกอบการเล่นของเปียโน เราจึงต้องใช้เทคนิคการสั่น
สาย เข้ามาช่วยในการเล่นโน้ตเดียว 
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1.3.2 การใช้คันชักที่ความเร็วต่ า  
เพ่ือชดเชยการเล่นใกล้สะพานสาย หากต้องเล่นเพ่ือให้ได้เสียงที่ดัง ควรเล่น 

ใกล้สะพานสาย เพื่อให้ได้เสียงที่เต็มกังวาลไปต่อเนื่อง หากการเล่นใกล้สะพานสายนั้น มีความยาก
ตรงที่ ต้องชดเชยน้ าหนักและความเร็วของคันชัก เพื่อให้สัมพันธ์กับแรงตึงของสายขณะที่เรา
จ าเป็นต้องสีใกล้สะพานสาย 

1.3.3 การออกเสียงบนสายใหญ่ในความเร็วสูง  
การออกเสียงบนสายใหญ่ของดับเบิลเบสนั้น มีความยากพอสมควร ผู้แสดง

จะต้องฝึกซ้อมการเล่นบนสายใหญ่เพื่อให้ได้น้ าเสียงชัดเจน ได้ยินครบทุกโน้ตที่มีเสียงดังกังวาล 
1.4  ปัญหาในการบรรเลง 

1.4.1 การบรรเลงโน้ตเสียงยาว  
จ าเป็นต้องอาศัยการก าหนดอัตราส่วนของคันชักเพ่ือชดเชยความช้าของการ

ลากคันชัก ผู้บรรเลงจะต้องใช้ความเร็วในการลากคันชักช้า แต่ต้องใช้น้ าหนักลงไปบนสายเพ่ือให้คัน
ชักเกาะติดสายได้มากขึ้น รวมไปถึงต้องสีในต าแหน่งใกล้กับสะพานสายเพ่ือให้สามารถใช้ความเร็วใน
การลากคันชักที่ช้าลงได้ โดยเราจะใช้การสั่นสาย เพ่ือให้เข้ากับการเล่นของเปียโน ปัญหาที่พบได้คือ
การลากคันชักไม่พอดีกับการเล่นให้ครบจังหวะ 

1.4.2 การใช้คันชักช้า  
จะท าให้เสียงที่เล่นออกมาได้ไม่ดี เสียงที่ใช้ลากคันชักท่ีมักจะเกิดขึ้นขณะเล่น

ใกล้สะพานสาย มักจะท าให้นักดับเบิลเบสค านวณการใช้คันชักและแรงไม่เหมาะสม 
1.4.3 การออกเสียงบนสายต่ าด้วยการลากคันชักเร็ว  

มักจะได้เสียงที่ไม่ชัดเจน ขาดความกังวาน เพราะผู้เล่นมักจะมุ่งไปที่การเล่น
ด้วยการลากคันชักที่เร็วเกินไป ท าให้การเล่นบนสายใหญ่ ขาดความชัดเจน แม้จะเล่นได้ตามความเร็ว
ที่ต้องการก็ตาม  

 
2. บทเพลงโซนาตาส าหรับดับเบิลเบสและเปียโน (Sonata for Double bass and Piano) บท
ประพันธ์ของ พอล ฮินเดมิธ (Paul Hindemith) 

2.1 ประวัติผู้ประพันธ์เพลง 
พอล ฮินเดมิธ (Paul Hindemith) คีตกวีชาวเยอรมัน เกิดวันที่ 16 พฤศจิกายน 

ค.ศ. 1895 ที่เมืองฮาเนาใกล้กับแฟรงเฟิร์ต (Frankfurt) และเป็นผู้สร้างสรรค์ดนตรีอาว็อง-การ์ด1 

                                                 
1 ชื่อเรียกที่ใช้กับกลุ่มใดๆ ก็ได้ โดยเฉพาะศิลปินที่เห็นว่าตัวเองนั้นมีความริเริ่มใหม่และ

ก้าวล้ าไปกว่าคนจ านวนมาก 
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(Avant Garde) มากมาย แท้จริงแล้วฮินเดมิธต้องการที่เป็นนักไวโอลิน ด้วยความมุ่งมั่นดังกล่าวส่งผล
ให้เขาได้รับต าแหน่งเป็นหัวหน้าวงดุริยางค์ในวงอุปรากรของแฟรงคเฟิร์ตอีกด้วย เขาเคยท างานกับคีต
กวีในยุคใหม่มากมาย ทั้งยังเป็นคีตกวีที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับพรรคนาซีอีกด้วย  

บทประ พัน ธ์ ข อ ง ฮิน เ ดมิ ธ จั ด อยู่ ใ น ดนตรี ยุ ค โ ร แมนติ ก  ( Roman t i c )  
เอ็กซ์เพรสชันนิสซึม2 (Expressionism) นอกจากนั้นบทเพลงของยังจัดอยู่ในดนตรีแบบนีโอคลาสสิค
เช่นเดียวกับสตราวินสกี้และคีตกวีเอกอ่ืน ๆ อีกหลายคน งานในช่วงแรกของเขาเน้นไปทางวงขนาด
เล็ก และต่อมาภายหลังเขาได้เริ่มแต่งเพลงส าหรับวงดุริยางค์ขนาดใหญ่ขึ้น 

2.2 ประวัติเพลง 
โซนาตาส าหรับดับเบิลเบสและเปียโนบทนี้เป็นหนึ่งในโซนาตาของฮินเดมิธที่

ประพันธ์ให้ส าหรับเครื่องดนตรีเกือบทุกประเภท รวมไปถึงโซนาตาส าหรับเปียโนซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่
เขาถนัดอีกด้วย เขาตั้งใจจะประพันธ์บทเพลงชุดนี้ส าหรับนักเรียนในโรงเรียนของเขา จึงนับว่าเป็นชุด
บทเพลงส าหรับการศึกษาที่ส าคัญชุดหนึ่งก็ว่าได้ บทเพลงเหล่านี้ประพันธ์อย่างเรียบง่าย ถึงแม้ว่า  
จะเป็นเพลงแบบไม่มีบันไดเสียง (Atonal music) ก็ตาม ในทางกลับกัน แนวบรรเลงเปียโนประกอบ
จะมีการใช้เทคนิคการเล่นที่ยาก ซึ่งโซนาตาทุกบทของฮินเดมิธมักจะมีแนวเปียโนที่ต้องใช้
ความสามารถสูง 

2.3 เทคนิคในการบรรเลง 
2.3.1 การดีด 

การดีดเป็นสิ่งที่นักเล่นดับเบิลเบสท าเป็นประจ าในการบรรเลง หากแต่การดีด
เป็นแนวท านองที่ประกอบการบรรเลงของเปียโน ในบทเพลงส าหรับแสดงเดี่ยว จะมีวิธีการดีด 
จะแตกต่างออกไปจากการดีดเล่นกับวงออร์เคสตรา เทคนิคการดีดจัดอยู่ในเทคนิคที่ส าคัญในวิชาการ
เขียนเพลงส าหรับวงดุริยางค์ในยุคปัจจุบัน หนึ่งในต าราที่หยิบยกเทคนิคการดีดของเครื่องสายมา
ถ่ายทอดได้เป็นอย่างดีคือต าราของ Rimsky-Korsakov ว่าด้วยหลักการของการเรียบเรียงเสียง
ประสานส าหรับวงดุริยางค์3 

                                                 
2 ลัทธิเอ็กเพรสชันนิซม์ (ดนตรี) เริ่มในปี 1918 มีแกนน า 3 คนหลักๆคือ เชินแบร์ก 

แบร์ก เวเบิร์น ซึ่งเราตะได้ยินชื่อของ 3 ท่านนี้ในอีกชื่อคือ ส านักเวียนนิสที่ 2 (Second Viennese 
School) 

3 Nikolay Rimsky-Korsakov, Principles of Orchestration (New York: Dover, 
1964), 26. 
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2.3.2 การเล่นโน้ตฮาร์โมนิก 
การเล่นโน้ตฮาร์โมนิกบนเสียงสูงนั้น ต้องมีการเกี่ยวหรือดันสายเข้าไป  

มิเช่นนั้นการเล่นฮาร์โมนิกจะไม่เกิดเสียงที่ดังกังวาลออกมา การซ้อมเลื่อนนิ้วให้แม่นย าก็เป็นสิ่งที่จะ
ช่วยให้เราสามารถเล่นโน้ตฮาร์โมนิกได้ชัดเจนมากข้ึน  

2.4 ปัญหาในการบรรเลง 
2.4.1 การเล่นจังหวะไม่ปกติ (PaVybng bn cmopaex oeter) 

การเล่นจังหวะไม่ปกติในเพลงของฮินเดมิธนั้น ผู้ชมอาจจะไม่ทันสังเกตว่า 
มีการเปลี่ยนจังหวะแบบไม่ปกติหลายต่อหลายครั้ง ปัญหาเรื่องจังหวะจึงเป็นปัญหาที่มีความส าคัญ
ที่สุดของเพลงนี้ การซ้อมกับเครื่องก าหนดจังหวะสามารถช่วยได้และอาจจะไม่ครบทุกแง่มุม ผู้แสดง
จึงต้องเปิดเมโทรนอมก าหนดจังหวะย่อย เพื่อให้เข้าใจจังหวะได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้การฝึกซ้อมลักษณะ
นี้อาจมีความยากล าบากในการฟังจังหวะย่อยเป็นอย่างมาก 

2.4.2 การใช้ฮาร์โมนิคสังเคราะห์ (Antificial harmonic) 
การบรรเลงโดยโน้ตฮาร์โมนิคสังเคราะห์ มีความยากในการฝึกซ้อมเพราะ 

ผู้แสดงจะต้องกดโน้ตที่ถูกต้องพร้อมกัน 2 โน้ตบนสายเดียวกันจึงจะได้เสียงที่ถูกต้อง การฝึกซ้อมที่
ถูกต้อง จ าเป็นจะต้องฝึกด้วยจังหวะช้า ๆ เพื่อให้เกิดความแม่นย าก่อนที่จะเพ่ิมความเร็วในการเล่น 
 
3. บทเพลง คีโช (Kicho)ประพันธ์โดย แอสเตอร์ เพียซอลา (Astor Piazzolla) 

3.1 ประวัติผู้ประพันธ์เพลง 
เพียซอลา เป็นนักประพันธ์เพลงชาวอาร์เจนตินาในศตวรรษที่ 20 เขาเป็นนักแต่ง

เพลงแทงโกแบบอาร์เจนตินา นอกจากนั้นเขายังเป็นเป็นนักเล่นแบนโดเนียนและ เป็นนักเรียบเรียง
เสียงประสาน ในวัยเด็กเขาถูกเลี้ยงดูมาในครอบครัวของผู้ลี้ภัยในอิตาลี ต่อมาได้ย้ายไปอยู่ที่นิวยอร์ค 
และได้กลับมายังเมืองมาร์ เดอ ปลาตา (Mar del Plata) บ้านเกิดของเขา ที่ ๆ เขาได้เริ่มเล่นใน 
ออร์เคสตราและเริ่มแสดงดนตรีแทงโก นอกจากนั้นยังได้มีโอกาสเรียนดนตรีกับ อัลแบร์โต กี เอเนลลี 
(Roberto Giannelli) และเริ่มประพันธ์เพลงบัวโนสไอเรสซิมโฟนีซึ่งมี 3 ท่อน และต่อจากนั้นเขาได้
ย้ายไปอยู่ปารีส เขาเสียชีวิตที่กรุงบัวโนสไอเรสในวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1992 

3.2 ประวัติเพลง 
ค าว่าคิโชนั้น แท้จริงแล้วคือชื่อของบุคคลนามว่าเอ็นริค คิโช ไดแอซ (Enrique 

Kicho Díaz) เป็นชื่อของนักดับเบิลเบสแทงโก ซึ่งเป็นนักดับเบิลเบสประจ าวงของเพียซโซลาอีกด้วย 
คิโชเริ่มอาชีพนักดนตรีของเขาในปี ค.ศ. 1935 ด้วยการเป็นนักดับเบิลเบสประจ าวง 5 ชิ้น  
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ของเพียซโซลา หลังจากนั้นเขาได้ร่วมงานด้วยกันกับเพียซโซลาและร่วมแสดงดนตรีด้วยกันมาจนถึงปี 
ค.ศ. 1992 จนวาระสุดท้ายของชีวิต 

3.3 เทคนิคในการบรรเลง 
3.3.1 การเล่นโน้ต 2 เสียงพร้อมกัน (Double stop) 

การเล่น 2 โน้ตพร้อมกันให้ได้เสียงประสานที่ถูกต้องนั้น จะต้องเตรียมตัวใน
การเล่นมาเป็นอย่างดี เนื่องจากเทคนิคจะมีความยากมากขึ้นโดยเฉพาะในบทเพลงและจะมีการ
เคลื่อนที่ตลอดเวลา  

3.3.2 การเล่นโน้ตเร็ว 
การเล่นโน้ตเร็ว เป็นปัญหาที่พบบ่อยส าหรับคนเล่นดับเบิลเบสอยู่แล้ว ด้วย

ความใหญ่ของสายและขนาดของเครื่อง กอปรกับในแต่งละ 1 ต าแหน่งของมือซ้าย สามารถใช้นิ้วได้
เพียง 3 นิ้ว ซึ่งไม่เหมือนกับเครื่องสายอ่ืน ๆ ที่สามารถเล่นได้ครั้งละ 4 นิ้ว ในหนึ่งต าแหน่ง ส่งผลให้
เคลื่อนไหวได้ช้ากว่าเครื่องสายชนิดอ่ืน จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องน าแบบฝึกหัดที่เหมาะใช้เพ่ือพัฒนา
ความเร็วในการบรรเลงและช่วยให้สามารถเล่นด้วยความเร็วสูง และได้ด้วยเสียงที่มีคุณภาพและ
คมชัด 

3.4 ปัญหาในการบรรเลง 
การฝึกซ้อมในบทเพลงนี้ถือได้ว่าเป็นบทเพลงที่มีเทคนิคท่ีเรียบง่ายที่สุดในรายการ

เพลงทั้งหมด เพราะนอกจากบทเพลงจะมีความยาวน้อยที่สุดในรายการแล้ว  
โครงสร้างของประโยคเพลงในช่วงตอนต้นที่เป็นช่วงคาเดนซ่า ผู้เขียนได้ทดลอง

ฝึกซ้อมและตีความออกมาหลายๆ แบบ มีการคิดท่ีแตกต่างกันออกไป  
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บทที่ 3  
ขั้นตอนการแสดง 

 
1. ข้อมูลการแสดง 

ผู้แสดงได้เลือกบทเพลงส าหรับการแสดงเดี่ยวดับเบิลเบสทั้งหมด 3 บทเพลง ดังนี้ 
1. บทเพลง โซนาตาส าหรับวิโอลาดากามบาและฮาร์ปซิคอร์ด หมายเลข 1 บันไดเสียง จี 

เมเจอร์ ผลงานล าดับที่ 1027 (Sonata for Double Bass and Harpsichord in G major, BWV 
1027) บทประพันธ์ของ โยฮัน เซบาสเตียน บาค (Johann Sebastian Bach) 

2. บทเพลงโซนาตาส าหรับดับเบิลเบสและเปียโน (Sonata for Double bass and 
Piano) ประพันธ์โดย พอล ฮินเดมิธ (Paul Hindemith) 

3. บทเพลง คีโช (Kicho) ประพันธ์โดย แอสเตอร์ เพียซอลา (Astor Piazzolla) 
 
2. การศึกษาค้นคว้าข้อมูลของบทเพลง และการปฏิบัติ 

1. ศึกษาประวัตินักประพันธ์และประวัติเพลง  

2. ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทเพลง  
3. ศึกษาวิธีแก้ปัญหาการเล่นโดยใช้ข้อมูลที่ได้น าไปใช้ทดลองจริง  

 

3. การด าเนินการจัดการแสดง  
1. ฝึกซ้อมบทเพลงที่จะน ามาแสดง และรับค าแนะน าจากอาจารย์ประจ าเครื่องเอก  

2. ติดต่อสถานที่ในการแสดง  
3. ท าโปสเตอร์ส าหรับประชาสัมพันธ์ 
4. ประชาสัมพันธ์การแสดง ด้วยช่องทางสังคมออนไลน์ 

5. เตรียมสูจิบัตรส าหรับการแสดง  
6. จัดการแสดง 

  
4. การแสดงเดี่ยว  

การแสดงเดี่ยวแบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยชว่งแรกจะแสดง 2 บทเพลง พักครึ่ง 15 นาที 
แสดง ต่อช่วงที่ 2 รวมเวลาทั้งหมดประมาณ 53 นาที  
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5. รายการแสดงเดี่ยว  
1. บทเพลง โซนาตาส าหรับวิโอลาดากามบาและฮาร์ปซิคอร์ด หมายเลข 1 บันไดเสียง จี 

เมเจอร์ ผลงานล าดับที่ 1,027 (Sonata for Double bass and Harpsichord in G major, BWV 
1027) บทประพันธ์ของ โยฮัน เซบาสเตียน บาค (Johann Sebastian Bach) เวลาโดยประมาณ 16 
นาท ี

กระบวนที่ 1  
กระบวนที่ 2 
พักการแสดง 15 นาที 
2.  บทเพลงโซนาตาส าหรับดับเบิลเบสและเปียโน (Sonata for Double bass and 

Piano) ประพันธ์โดย พอล ฮินเดมิธ (Paul Hindemith) เวลาโดยประมาณ 15 นาที 
3.  บทเพลง คีโช (Kicho)ประพันธ์โดย แอสเตอร์ เพียซอลา (Astor Piazzolla) เวลา

โดยประมาณ 7 นาที 
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บทที่ 4 
อรรถาธิบายการเล่นเทคนิคในบทเพลง 

 
1. บทเพลง โซนาตาส าหรับวิโอลาดากามบาและฮาร์ปซิคอร์ด หมายเลข 1 บันไดเสยีง จี เมเจอร์ 
ผลงานล าดับที่ 1027 (Sonata for Double  B ass and Harpsichord in G major, BWV 
1027) บทประพันธ์ของ โยฮัน เซบาสเตียน บาค (Johann Sebastian Bach) 

1.1 การสั่นสาย (Vibrato) 
การสั่นสายนั้น เป็นการท าให้เกิดคลื่นเสียงต่อเนื่องเป็นจังหวะ ผู้ที่เริ่มศึกษาเรื่อง 

การสั่นสายอย่างจริงจังคือ มินิมิส มาริน เมอร์ซานเน่ (Minimis Marin Mersenne)1 การสั่นสายนั้น 
ท าเพ่ือให้ได้เสียงที่ไม่กระด้าง เป็นเสน่ห์ของการเล่นเครื่องสาย และการสั่นสายนั้นสามารถใช้บนสาย
เปล่าได้เช่นกัน เพราะบางครั้งการเล่นสายเปล่ามีความจ าเป็นในบางโอกาส แต่เสียงจะแบนเรียบ ไม่
น่าฟัง การสั่นสายนั้นจึงสามารถน ามาใช้ได้ในบางโอกาสกับสายเปล่า ซึ่งเราสามารถท าได้โดยการ  
สีไปที่สายเปล่า แต่กดโน้ตที่สายอ่ืนและท าการสั่นสาย จะได้เสียงเหมือนการสั่นสาย ปกติ William 
Primrose2 กล่าวไว้ว่า ไม่มีใครฝึกซ้อมโดยปราศจากสั่นสาย3 

                                                 
1 ชื่อพระในยุคศตวรรษที่ 17 Marsenne’s Harmonie Universelle (1636) 
2 William Primrose (1904-1982) นักวิโอล่าชาวอังกฤษ สมาชิกวง London String 

Quartet 
3 Samuel Applebaum, The art and science of string performance (CA: 

Alfred Publishing, 1986), n. pag. 
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ภาพที่ 2 โน้ตเพลง Sonata in G major ส าหรับ วิโอลา ดา กามบา และ ฮาร์ปซิคอร์ด ในช่วงต้น

โน้ตเพลง Sonata for Viola da Gamba 1 2 3 
 

จากภาพที่ 2 การเล่นโน้ตเขบ็ต 2 ชั้น เมื่อเปลี่ยนหน้าที่ของการเล่นท านองให้เป็น
การเล่นประกอบ ควรใช้คันชักเพียงครั้งเดียวในหนึ่งห้องส าหรับการสั่นสาย ในห้องที่ 4 จ าเป็นจะต้อง
ใช้ความเร็วของการสั่นสายเท่ากับท านองที่ด าเนินอยู่ 

การสั่นเสียงของดับเบิลเบสนั้นไม่มีต าราที่แน่ชัด หยาง ชุน (Xun Yang)4  นัก
ดับเบิลเบสชาวจีน ได้แนะน าการฝึกซ้อมโดยการ ใช้ข้อมือด้านล่าง ถูไปบนคอของดับเบิลเบสเป็น
จังหวะเขบ็ตหนึ่งชั้น สามพยางค์ และเขบ็ต 2 ชั้นตามล าดับ นอกจากนั้น ผู้เขียนยังใช้ต าราของ  
ฟราน ซิมมานดล์ (Franz Simandl)5  ในบทที่กล่าวถึงการทริล (Trill) มาเป็นตัวอย่างอีกด้วย 
  
 

                                                 
1  2  

3  
4 Xun Yang นักดับเบิลเบสจากวง Singapore Symphony Orchestra ปัจจุบันพ านัก

อยู่ที่ประเทศเยอรมนี 
5 Franz  Simandl, Method for New the double bass, revised by F. 

Zimmerman (New York: Carl Fischer, 1984), 97. 
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ภาพที่ 3 แบบฝึกหัดการพรมนิ้ว โดย ฟร้านซ์ ซิมานดล์ หนังสือแบบฝึกหัดของ Simandl  
 

จากภาพ คือการใช้แบบฝึกหัดการทริลของซิมานดล์มาเป็นทางเลือกในการซ้อมสั่น
เสียง ซึ่งจะสามารถท าให้เราสั่นเสียงได้คล่องแคล่วดังเช่นเดียวกับการเล่นทริล 

การสั่นเสียงของเครื่องสายเสียงต่ านั้นแตกต่างกับเครื่องสายเสียงสูง ส่วนใหญ่
เครื่องสายเสียงสูงจะใช้ข้อมือ แขน และนิ้ว แต่ในทางตรงกันข้าม เครื่องสายเสียงต่ าจะใช้ มือ แขน 
ข้อศอก และแขนช่วงล่างซึ่ง มาร์ค มอร์ตัน6 ได้กล่าวไว้ในหนังสือของเขาว่า ดับเบิลเบสจะต้อง 
วิบราโตให้กว้างกว่าเครื่องดนตรีชนิดอื่น 

แบบฝึกหัดต่อมาท่ีใช้ได้ดี และง่าย เพื่อสร้างพ้ืนฐานของการวิบราโตที่ถูกต้อง มี 2 แบบ 
แบบละ 2 วิธี ดังนี ้

 
                                                 

6 Mark Morton (1962) อาจารย์ดับเบิลเบส มหาวิทยาลัยเท็กซัส เท็ค หัวหน้ากลุ่ม
ดับเบิลเบสวงลูบบอคซิมโฟนี และผู้อ านวยการดนตรีของ American School of Double Bass 
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ภาพที่ 4 แบบฝึกหัดการสั่นสาย 
 

1.2 การใช้คันชักความเร็วต่ า เพื่อสีใกล้กับสะพานสาย 
การสีของเครื่องสายนั้น มีปัจจัยอยู่ 3 อย่างที่จะท าให้เกิดเสียงขึ้นมา 
1. ความเร็วของคันชัก (bow speed) 
2. ต าแหน่งตกกระทบของคันชักกับสาย (point of contact) 
3. น้ าหนักของมือขวา (weight of right hand)  
โดยทั้งหมดจะมีความสัมพันธ์กันดังนี้7 
1. ความเร็วของสาย 

เมื่อใช้คันชักในความเร็วสูง เสียงจะมีความดังมาก แต่เราสามารถสีได้บริเวณ
ใกล้สะพานนิ้ว (fingerboard) เท่านั้น หากค่อย ๆ เลื่อนคันชักลงไปใกล้สะพานสายมากเท่าไหร่  
เราสามารถใช้ความเร็วของคันชักได้น้อยลง ในทางตรงกันข้าม ถ้าเราใช้ความเร็วคันชักน้อย เสียงที่ได้
ก็จะเบาลง แต่เราสามารถสีได้ลงไปลึกถึงสะพานสายได้ ด้วยเสียงที่ไม่เบานัก 

2. ต าแหน่งตกกระทบของคันชักกับสาย 
เมื่อเราสีบนต าแหน่งด้านบน กล่าวคือใกล้สะพานนิ้ว เสียงที่ได้จะเบา เบลอ 

ไม่คมชัด ไม่มีมวลเสียง แต่เราสามารถใช้ความเร็วคันชักได้เร็วมาก หากเราสีลงไปบริเวณใกล้สะพาน

                                                 
7 Doris Gazda, High Tech for Strings (New York: Carl Fischer, 2000), 6. 
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สาย เสียงจะมีพละก าลัง เสียงจะดัง คมชัดมาก แต่ต้องแลกกับการใช้ความเร็วของคันชักที่ช้าลง และ
เพ่ิมน้ าหนักในการกดสายลงไป 

3. น้ าหนักของมือขวา 
หากเราจ าเป็นต้องเล่นในต าแหน่งใกล้กับสะพานสาย เราจะต้องใช้น้ าหนักที่

เยอะ เพ่ือให้คันชักสามารถออกเสียงได้เต็มที่ หากเราใช้น้ าหนักน้อยในต าแหน่งใกล้สะพานสาย เสียง
จะไม่มีพละก าลัง หรือแทบจะไม่มีเสียงออกมาเลย ในทางตรงกันข้าม หากเราจะต้องเล่นใกล้สะพาน
นิ้ว เราจะต้องใช้แรงน้อย ๆในการสี มิเช่นนั้นสายจะไปตีกับสะพานนิ้วหรือจะไม่มีเสียงออกมา 

ปัจจัยดังกล่าวทั้ง 3 ประการ เมื่อรวมกันจะสรุปได้หลายกรณี โดยจ าแนกได้ดังนี้ 
หากเราต้องการเล่นเสียงดัง สามารถท าได้โดย 2 วิธีคือ 
1. ใช้ความเร็วคันชักมาก (เล่นใกล้สะพานนิ้วและใช้น้ าหนักน้อย) 
2. ใช้น้ าหนักมาก (เล่นใกล้สะพานสายและใช้น้ าหนักที่มาก) 
หากเราต้องการเล่นด้วยน้ าหนักที่มาก สามารถท าโดยการเล่นใกล้กับสะพานสาย

และใช้ความเร็วคันชักไม่มาก หากต้องการเล่นด้วยความเร็วคันชักที่เร็วมากขึ้น สามารถท าได้โดยการ
เล่นใกล้สะพานนิ้ว และใช้น้ าหนักมือน้อยลง 

ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าการจะใช้คันชักความเร็วต่ าในการสี ใกล้
สะพานสายนั้นจะต้องใช้น้ าหนักในการกดมาก วิธีการเตรียมตัวของผู้แสดง คือ การซ้อมบันไดเสียง
ด้วยคันชัก 1 ครั้ง ด้วยโน้ตสามพยางค์ 2 คู่แปด ใน 1 ห้อง โดยเราควรจะซ้อมสายเปล่าในแต่ละวัน
เพ่ือพัฒนาทักษะทางด้านนี้8  

                                                 
8 Louis Feuillard, Daily Exercises for Violoncello (London: Schott Music 

Publishers, 1919), 1-6. 
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ภาพที่ 5 กระบวนที่ 4 ของบทเพลงโซนาตาส าหรับวิโอลา ดา กามบา โน้ตเพลง Sonata for Viola 

da Gamba  
 
การออกเสียงบนสายใหญ่ ในกระบวนที่ 4 ของเพลง เราจะโน้ตเสียงต่ าที่ต้องเล่นใน

ความเร็วที่ถือว่าท าให้การออกเสียงยากส าหรับการสะกดค า ในดับเบิลเบสนั้น สายที่ใหญ่ที่สุด 2 สาย
ด้านล่าง จะมีความตึงและความใหญ่ของสายมาก ท าให้การออกเสียงแต่ละครั้ง จ าเป็นต้องใช้แรงเข้า
มาช่วย มิเช่นนั้นจะไม่สามารถท าให้เราออกเสียงได้ง่ายนัก การออกเสียงบนสายใหญ่มีวิธีฝึกหลาย
แบบ ผู้เขียนขออนุญาตน าวิธีฝึกจากต าราของ Michael Barry Wolf 9 ในการยกตัวอย่าง 

 

 
ภาพที่ 6  การใช้จุดหมุนของแขนที่แตกต่างกัน หนังสือ Principle of Double Bass Technic โดย 

Michael Wolf  
                                                 

9 Michael Barry Wolf, Principle of Double Bass Technique (London: 
Shott Music Publishers), 24.  
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จากรูป เราจะเห็นการใช้จุดหมุนที่แตกต่างออกไป ในรูปซ้ายมือ จะเป็นจุดหมุนที่

เหมาะสมส าหรับการเล่นเร็ว ๆ เพราะสามารถใช้กล้ามเนื้อได้และวงแขนได้ในเนื้อที่จ ากัด มีส่งผลให้
พละก าลังในการเล่นมากขึ้น แตกต่างกับในรูปขวาที่เหมาะกับการเล่นแบบต่อเนื่อง จะได้เสียงที่ยาว
กว่า และไม่จ าเป็นต้องใช้พละก าลังในการเล่นที่เหมาะกับการเล่นประโยคที่ยาว ไม่ได้เล่นทีละโน้ต 

 

 
ภาพที่ 7 แบบถึงหัดการแยกประสาทสัมผัสของมือขวาและมือซ้าย โดย Michael wolf หนังสือ 

Principle of Double Bass Technic  
 

ภาพที่ 7 ในแบบฝึกหัดที่เห็นในรูป เป็นแบบฝึกหัดที่สามารถช่วยให้เราแยกประสาทของ
มือขวาและมือซ้ายได้ดีขึ้น ช่วยให้แต่ละโน้ตที่เล่น มีความชัดเจน เป็นอุบายที่ช่วยเสริมความเคยชิน
กับรูปแบบการเล่น เมื่อไปเล่นกับบทเพลงจริงๆ 

การสีด้วยความเร็วคันชักสูงนั้น เราเรียกอีกอย่างได้ว่า โอเวอร์เพรชเชอร์ เป็นการสีด้วย
ความเร็วที่มากกว่าปกติ เหมือนกับการใช้ความเหนียวของยางสนที่ดีนั้นช่วยให้คันชักสามารถลื่นไปได้
มากกว่าปกติ ยกตัวอย่างการสีแบบนี้ได้ในเพลงกระบวนที่ 2 ของ ซิมโฟนีหมายเลข 2 ประพันธ์โดย 
John Corigliano10 

                                                 
10 John Corigliano นักประพันธ์ชาวอเมริกันปัจจุบันเป็นอาจารย์ที่ 8 Juliard และเคย

ได้รับรางวัลแกรมมีอวอร์ด 5 รางวัล 
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ภาพที่ 8 ซิมโฟนีหมายเลข 2 โดย John Corigliano กระบวนที่ 2 ห้องท่ี 75 
ที่มา: Eric Dain, “The Double bass: The Double Bass: A Technical Study of Timbre” 

(Bachelor of Music University of Delaware, 2010), 13.  
 
2. บทเพลงโซนาตาส าหรับดับเบิลเบสและเปียโน (Sonata for Double bass and Piano) 
ประพันธ์โดย พอล ฮินเดมิธ (Paul Hindemith) 

2.1  การดีด (pbzzbcVtm) 
การดีดส าหรับดับเบิลเบสนั้นโดยทั่วไปมีอยู่ 2 ชนิด คือการดีดส าหรับการเล่นเพลง

คลาสสิก และการดีดส าหรับการเล่นในเพลงแบบแจ๊ส 
การดีดในการเล่นแบบแจ๊สนั้น  พงษ์ศักดิ์ สุขเสวก11 ได้นิยามไว้หลายๆส่วนดังนี้  
ต าแหน่งการวางมือขวา (Input) คือการวางต าแหน่งของมือขวาที่เกือบจะขนานกับ

สะพานสาย ซึ่งนักดับเบิลเบสบางคนอาจจะเอานิ้วโป้งวางเป็นจุดหมุนกับสะพานสาย ในขณะที่บาง
คนเอานิ้วโป้งวางไว้ใต้สะพานสาย ซึ่งวิธีการสอนส่วนใหญ่จะให้ใช้นิ้วโป้งเป็นจุดหมุนกับสะพานสาย 

การวางต าแหน่งนิ้ว มี หลายประเภท เช่น ใช้นิ้วเดียว คือนิ้วชี้ในการดีด (Ray 
Brown Approach)12 หรือ ใช้สองนิ้วสลับกันในแต่ละครั้ง ระหว่างนิ้วชี้ กับนิ้วกลาง  ซึ่งเป็นเทคนิค
สมัยใหม่ (ในแบบของ Ron Carter)13 แต่ทั้งสองวิธีจะยึดหลักการให้ผิวหนังของนิ้วสัมผัสกับสายให้
มากที่สุด 

                                                 
11 พงษ์ศักดิ์ สุขเสวก นักดับเบิลเบสแจ๊สและผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบอะคูสติกของ

ดับเบิลเบส 
12 Ray Brown นักดับเบิลเบสแจ๊สผิวด าผู้ได้รับเกียรติอยู่ใน Jazz Hall of Frame จาก

นิตยสาร Downbeat 
13 Ronald Levin Carter นักดับเบิลเบสแจ๊สผิวด า ผู้มีผลงานในการบันทึกเสียงถึง 

2, 221 ชิ้น  
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ลักษณะเสียงที่ต้องการ (Output) หากผู้เล่นต้องการเสียงที่ในลักษณะเป็นพ้ืนฐาน 
มีความเป็นจังหวะและมีหน้าที่เป็นเสียงประสาน ซึ่งจะมีองค์ประกอบหลัก ๆ คือ  การกระแทก คือ
ดีดลากสายจากสายสูงไปต่ า แล้วหยุดที่สายต่ าโดยทันที เช่น ดีดสาย G แล้วไปหยุดพักนิ้วที่สาย D 
เป็นต้น การดีดในลักษณะนี้จะต้องวางต าแหน่งนิ้วมือค่อนข้างไปทางปลายสะพานสาย การใช้ pink 
เพ่ือสร้างจังหวะให้กับเพลง อีกแบบหนึ่งคือ การดีดแบบเสียงยาว คือการดีดสายแล้วปล่อยให้เสียง
ของโน้ตนั้น มีค่ายาวตามที่ต้องการ เหตุนี้เป็นที่มาของการใช้สายเบสที่ท าขึ้นเล่นในแบบแจ๊สที่เน้น
การดีดเป็นหลัก 

ส าหรับการดีดในการเล่นดนตรีคลาสสิก จะมีวิธีดีดอยู่หลายแบบ แล้วแต่เทคนิคของ
แต่ละบุคคล โดยจะเน้นถึงการใช้ข้อนิ้วชี้ตอนปลาย และตอนกลาง  

 
ภาพที่ 9 ส่วนที่หนาของนิ้วส าหรับใช้ดีดในดนตรีคลาสสิค 
 

นิ้วของแต่ละคนมีความหนาบางไม่เหมือนกัน ผู้เล่นควรจะเลือกใช้ส่วนที่มีเนื้อหนา
มากที่สุดในการดีด ซึ่งหลาย ๆ คนอาจจะใช้ปลายนิ้วในการดีด แต่ในกรณีของบทเพลงนี้ใช้ บริเวณข้อ
นิ้ว 2 ข้อปลายในการดีด 

ความแตกต่างอีกประการของการดีดในดนตรีคลาสสิคที่แตกต่างกับดนตรีแจ๊ส คือ 
ควรเน้นที่หางเสียงและเนื้อเสียงของหัวโน้ต ไม่เหมือนกับการดีดแบบแจ๊สที่จะเน้นหัวเสียงแบบแหลม
คม หากใช้เนื้อบริเวณนิ้วมากเท่าไหร่ เราจะได้ยินเสียงที่นุ่มมากขึ้น จะมีมวลความกลมกลืนมากขึ้น 
ความกังวานของเสียงจะมีมากข้ึน สามารถรองรับการเล่นในวงออร์เคสตราได้เป็นอย่างดี  

 



20 

 

 
ภาพที่ 10 โซนาตาส าหรับดับเบิลเบสและเปียโน กระบวนที่ 1 ในช่วงที่ดีดประกอบให้กับเปียโน 

โน้ตเพลง Sonata for Double bass ประพันธ์โดย Paul Hindemith  

 
จากภาพที่ 10 ประโยคช่วง B จะเป็นช่วงที่ต้องดีดเพ่ือเล่นประกอบให้กับเปียโน ซึ่ง

จังหวะในช่วงนี้จะเปลี่ยนอัตราจังหวะไปหลายแบบ จึงต้องเน้นจังหวะให้ถูกที่ มิฉะนั้นเราจะไม่ได้
รูปแบบประโยคเพลงที่ถูกต้อง โดยจะเริ่มใหม่ทุกครั้งที่เป็นอัตราจังหวะ 5/4  

2.2 การเล่นฮาร์โมนิก  
การเล่นฮาร์โมนิกบนดับเบิลเบสนั้น ท าได้ง่ายกว่าเครื่องสายประเภทอ่ืน เนื่องจากมี

พ้ืนที่ให้เราได้ขยับนิ้วได้มากกว่าเครื่องสายประเภทอ่ืนที่มีขนาดเล็กกว่า แต่กระนั้นก็จ าเป็นที่จะต้อง
ชดเชยความใหญ่ของสายด้วยความเร็วของคันชัก ซึ่งการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องฮาร์โมนิกนี้ เป็น
การศึกษาโดยการน าหลักฟิสิกส์มาใช้ประกอบ ผู้เขียนได้ค้นคว้าไปถึงวิทยานิพนธ์ของ Leonard 
Richard Payton ว่าด้วยเรื่อง “การศึกษาในเรื่องของ สวนศาสตร์และการประพันธ์เพลงของดับเบิล
เบส “Contrabass Harmonic Potential: A Study in Acoustics and Composition”14 

                                                 
14 Leonard Richard Payton, “Contrabass Harmonic Potential: A Study in 

Acoustics and Composition” (Sandiego University of California, 1988), n. pag. 
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ภาพที่ 11 โน้ตฮาร์โมนิกธรรมชาติในเพลงโซนาตาส าหรับเปียโนและดับเบิลเบส โน้ตเพลง Sonata 

for Double bass ประพันธ์โดย Paul Hindemith 

 
จากภาพ โน้ตทั้ งหมดเป็นฮาร์ โมนิกธร รมชาติทั้ งหมด สาเหตุที่ ใช้ค าว่ า  

“ฮาร์โนิกธรรมชาติ” ขึ้นมาใช้ เพราะมีฮาร์โมนิกอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่า ฮาร์โมนิกสังเคราะห์ 
(Antificial harmonic) ฮาร์โมนิกแบบสังเคราะห์ จะเป็นฮาร์โมนิกที่ถูกสร้างขึ้น โดยการกดโน้ตหนึ่ง
และแตะสายส าหรับอีกโน้ตหนึ่งพร้อมกัน เพ่ือให้เกิดเสียงใหม่ 

 
ภาพที่ 12 ภาพซ้ายแสดงให้เห็นถึงการวางนิ้วปกติ ภาพขวาแสดงให้เห็นถึงการดันสาย 
 

จากภาพที่ซ้ายมือ เป็นการวางนิ้วส าหรับเล่นฮาร์โมนิกให้จากบทเพลงจ าเป็นที่ต้อง
ต้องปรับวิธีการวางนิ้วในรูปแบบขวามือ 
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รูปขวามือจะเป็นแบบที่การวางนิ้วลักษณะนี้ท าให้เราสามารถดันสายได้เพ่ือท าให้
การเล่นฮาร์โมนิกชัดเจนมากขึ้น การดันสายแบบนี้นอกจากจะท าให้ช่วยเพ่ิมความชัดเจนของเสียง
แล้ว ยังช่วยเรื่องการปรับตั้งเสียงไม่ให้เพ้ียนอีกด้วย 

ผู้ เขียนได้ศึกษาจากวิทยานิพนธ์ของ Jeffrey Charles Denson  ในหัวข้อ 
Melodic and Chordal Applications for Harmonics on the Double Bass: A Study of 
Tecniques, Chords, and Composition ได้เน้นย้ าความส าคัญของฮินเดมิธว่าเป็นเพลงที่น่าสนใจที่
น าท านองที่บรรเลงด้วยฮาร์โมนิก เข้ามาใช้ในบทเพลงที่เป็นดนตรีที่ไม่มีบันไดเสียง  

 

 
ภาพที่ 13 ตัวอย่างและเสียงที่จะเกิดขึ้นเมื่อเล่นโน้ตฮาร์โมนิคในเพลงโซนาตาส าหรับดับเบิลเบสและ

เปียโน โน้ตเพลง Sonata for Double bass ประพันธ์โดย Paul Hindemith  
 

การเล่นฮาร์โมนิกให้เกิดเสียงที่ดีนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ซึ่งปัจจัยที่ส าคัญที่สุดคือ
ตัวเครื่องดับเบิลเบส เพราะการติดตั้งสะพานสายที่ถูกต้อง จะไม่ท าให้เสียงฮาร์โมนิคผิดเพ้ียน ในทาง
ตรงกันข้าม หากการติดตั้งเครื่องไม่ดีเท่าที่ควร อาจจะท าให้เสียงฮาร์โมนิคผิดเพ้ียนได้  ซึ่งจะเป็น
ปัญหาต่อไป หากแต่ผู้เล่นสามารถแก้ไขได้ด้วยการดันนิ้วขึ้นไป เพ่ือให้ได้เสียงที่ตรงมากข้ึน 
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ภาพที่ 14 แบบฝึกหัดการรักษารูปมือเพื่อเล่นฮาร์โมนิคแบบสังเคราะห์ 
ที่มา Jeffrey Charles Denson, “Melodic and Chordal Applications for Harmonics on the 
Double Bass: A Study of Techniques, Chords, and Composition” (D.M.A., Music UC 
San Diego, 2010), 19. 

 
ในภาพที่ 14 นั้น แสดงให้เห็นถึงการใช้ฮาร์โมนิกสังเคราะห์ ว่าเมื่อเรากดนิ้วโป้งที่

ตัว G หากเราแตะนิ้วอ่ืนที่โน้ตใดๆ จะเกิดเสียงอะไรขึ้นมา 
ส าหรับการซ้อม ฮาร์โมนิกแบบสังเคราะนั้น มีมีแบบฝึกหัดที่จ าเป็นส าหรับการซ้อม

คือ แบบฝึกหัดการรักษารูปมือ ซึ่งมีประโยชน์กับการเล่นฮาร์โมนิคแบบสังเคราะห์มาก ในการเล่น
ตามปกติ เราจะใช้แค่นิ้วเดียวสัมผัสกับโน้ต หากแต่ในการเล่นฮาร์โมนิกแบบสังเคราะห์นั้น นอกจาก
นิ้วแรกที่เราต้องกดลงไปบนสายนั้น ยังมีอีกหนึ่งนิ้วที่เราต้องวางลงไปบนสาย โดยไม่ต้องออกแรงกด
ใดๆ ซึ่งนิ้วที่ 2 ต้องห่างเป็นระยะพอดีกับนิ้วแรก แบบฝึกหัดการรักษารูปมือ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งในการ
เตรียมพร้อมที่จะเล่นฮาร์โมนิคสังเคราะห์  
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ภาพที่ 15 แบบฝึกหัดการรักษารูปมือก่อนจะเริ่มเล่นฮาร์โมนิคสังเคราะห์ แบบฝึกหัด Thump 

Position ของ Jeff Denson  

 
ต่อมา เมื่อเรามีทักษะและความแข็งแรงของนิ้วที่มั่วคงแล้ว เราจะเปลี่ยนจาก

แบบฝึกหัดแรก จากภาพที่ 15 เพ่ิมนิ้วแรกด้วยโน้ตอื่นเข้าไป ดังเช่นในภาพที่ 16 
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ภาพที่ 16 แบบฝึกหัดเริ่มต้นส าหรับการเล่นฮาร์โมนิคสังเคราะห์ แบบฝึกหัดการเล่นฮาร์โมนิค

สังเคราะห์ ของ Jeff Denson (1) 
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ภาพที่ 17 แบบฝึกหัดเริ่มต้นส าหรับการเล่นฮาร์โมนิคสังเคราะห์ แบบฝึกหัดการเล่นฮาร์โมนิค

สังเคราะห์ ของ Jeff Denson (2) 
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จากภาพที่  16 และภาพที่ 17 จะเป็นนิ้วที่พบได้บ่อยในการเล่นฮาร์โมนิคแบบ
สังเคราะห์ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ต่อจากแบบฝึกหัดแรกที่เราจะใช้แค่การฝึกกล้ามเนื้อ ผู้เขียนคิดว่า การฝึก
ฮาร์โมนิคสังคราะห์ด้วยแบบฝึกหัดแรกก็เพียงพอ  

 
3. บทเพลง คีโช (Kicho)ประพันธ์โดย แอสเตอร์ เพียซอลา (Astor Piazzolla) 

3.1 การเล่นสายคู่  
ในระนาบของการสีคันชักลงบนสาย โดยปกติแล้ว เราจะเริ่มกันด้วยการสีที่สาย G 

สาย D สาย A และสาย E ตามล าดับ แต่ในกรณีที่ควรฝึกฝนและเตรียมตัวเรื่องการเล่น 2 สาย เรา
ต้องซ้อมสายเปล่า พร้อมกันทีละ 2 สายคือ G และ D, D และ A, A และ E นี่คือประการแรกของการ
เริ่มต้นของการฝึกซ้อมการเล่นสายคู่  

ในล าดับต่อมา เมื่อสามารถสีให้เสียงทั้งสองสายมีมวลเสียงเท่ากันแล้ว ล าดับต่อไป 
ผู้เล่นต้องฝึกซ้อมให้สายที่เล็กกว่า มีความดังมากกว่า และลองซ้อมแบบให้สายใหญ่กว่ามีความดัง
มากกว่า สาเหตุที่ต้องฝึกซ้อมแบบนี้ เนื่องจากในบางครั้ง เพ่ือให้เกิดความกลมกลืนของการผสมเสียง
ที่ถูกต้องนั้น การท าให้เสียงที่สูงกว่า หรือต่ ากว่า ดังขึ้นมากกว่าอีกสายหนึ่งนั้นมีความจ าเป็นอย่าง
มาก ในบางกรณีที่ต้องการให้เสียงโน้ตต่ าออกมากกว่า ในฐานะของการเป็นตัวควบคุมเสียงประสาน 
หรือบางครั้งในความเป็นท านองจึงจ าเป็นต้องให้เสียงโน้ตตัวสูงออกเยอะกว่า  

 

 
ภาพที่ 18 ช่วงการเล่นโน้ต 2 เสียง ในเพลง Kicho 
 

จะเห็นได้ว่า การเล่นดับเบิลสต็อปคู่ 6 จ าเป็นจะต้องเล่นให้โน้ตเสียงต่ าออกมากกว่า
โน้ตเสียงสูง ทั้งนี้เพ่ือความกลมกลืนของเสียง ผู้เขียนเคยทดลองให้โน้ตเสียงสูงออกมากกว่าโน้ตเสียง
ต่ าแล้ว ปรากฏว่าเสียงขนาดแนวเบสเบส ผู้เขียนจึงต้องปรับด้วยเทคนิคดังกล่าวเพ่ือให้โน้ตเสียงต่ าให้
ได้ยินมากข้ึน การศึกษาเกี่ยวกับดับเบิลสตอปนั้นมีหลายทาง ในวิทยานิพนธ์ของ Daniel Stotz15 ได้

                                                 
15 Daniel Stotz, “A Revision of Joseph Prunner’s Progressive Studies for the 

Double Bass” (Doctor of Musical Arts:  Arizona State University, 2012), n. pag. 
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แนะน าให้ใช้แบบฝึกหัดของ Carl Flesch (1873-1944)16 มาในการฝึกซ้อม โดยที่ Stotz ก็ได้น า
แบบฝึกหัดของ Carl Fresch มาประยุตย์ใช้ในแบบของตัวเอง    

 

 
ภาพที่ 19 แบบฝึกหัดส าหรับการเล่นโน้ต 2 เสียงแบบครอบคลุมทั้งบันไดเสียง แบบฝึกหัด Scale 

ของ Carl Fresch เรียบเรียงส าหรับ Double bass (1) 

                                                 
16 Carl Flesch, Scale System (Berlin: Ries & Erler, 1993), 7-9. 
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ภาพที่ 20 แบบฝึกหัดส าหรับการเล่นโน้ต 2 เสียงแบบครอบคลุมทั้งบันไดเสียง แบบฝึกหัด Scale 

ของ Carl Fresch เรียบเรียงส าหรับ Double bass (2) 
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ภาพที่ 21 แบบฝึกหัดส าหรับการเล่นโน้ต 2 เสียงแบบครอบคลุมทั้งบันไดเสียง แบบฝึกหัด Scale 

ของ Carl Fresch เรียบเรียงส าหรับ Double bass (3) 
 
แบบฝึกหัดของ Carl Fresch นั้นมีความน่าสนใจมาก เพราะเป็นการฝึกหัดทั้งบันได

เสียง A ไมเนอร์ รวมไปถึงอาร์เปโจ และ ดับเบิลสต็อปด้วย 
นอกจากนั้น ผู้แสดงใช้แบบฝึกหัดของ Francesco Petracchi (80ปี) มาใช้ ซึ่ง 

Petracchi น าเพลงของ Koussevitzky มาใช้เป็นแบบฝึกหัด 
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ภาพที่ 22 แบบฝึกหัดที่ Petracci น ามาจากเพลงคอนแชร์โตของ Koussevitzky แบบฝึกหัด ของ 

Petracci  

 
จากภาพที่ 19 แบบฝึกหัดนี้เป็นที่นิยมในการฝึกการเล่นขั้นคู่ ซึ่งน ามาจากเพลงของ 

Koussevitzky17 ซึ่งจะช่วยพัฒนาเทคนิคการฝึกเล่นขั้นคู่ได้เป็นอย่างดี 
อีกแบบฝึกหัดหนึ่งซึ่งจะช่วยให้การเล่น Thump position ดีขึ้น เพราะถ้าหากดูจาก

โน้ตที่ต้องเล่นแล้ว จะมีการเล่นด้วยนิ้วโป้ง ด้านบนของคอเครื่องการเล่นด้วยต าแหน่งนิ้วโป้งนั้น 
โดยทั่วไปจะเริ่มท่ีฮาร์โมนิกท่ี 1 เป็นต้นไป ฮาร์โมนิกท่ี 1 คือโน้ตบนสายเดียวกันที่ข้ึนจากสายเปล่า 
ไป 1 ช่วงคู่แปด  

                                                 
17 Serge Koussevitzky (1874-1951) ผู้อ านวยเพลงเคยเป็นหัวหน้าผู้อ านวยนัก

ดับเบิลเบส นักประพันธ์เพลง Boston Symphony Orchestra เพลงของวงและยังเป็นคนก่อตั้ง
แคมป์ดนตรีอีกด้วย Tangle wood 
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ภาพที่ 23 การใช้ Thump position ในต าแหน่งปกติ 
 

จากรูป จะเห็นการเริ่มต้นใช้นิ้วโป้งที่ต าแหน่งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นแรก จุดนี้คือโน้ต
เดียวกับสายเปล่า ซึ่งจุดนี้จะถูกแบ่งกึ่งกลางระหว่างช่วงบนสุดของสาย และสะพานนิ้ว  แต่เนื่องจาก
ในเพลงนี้ มีการใช้โน้ตขั้นคู่ 6 ท าให้ต้องเลื่อนนิ้วโป้งขึ้นไปด้านบน เพ่ือเริ่มเล่นในต าแหน่งที่ต่ ากว่า 

 

 
ภาพที่ 24 ส่วนหนึ่งของเพลง Kicho ที่มีการเล่นสายคู่จะท าให้กลายเป็นแบบในภาพ 
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ภาพที่ 25 การวางต าแหน่ง thump position ในต าแหน่งที่สูงขึ้นไป 
 

นักดับเบิลเบสสามารถใช้แบบฝึกหัดของ Petracci ในการซ้อมแบบนี้ได้เพ่ือเสริม
พัฒนาทักษะการเล่นต าแหน่งนิ้วโป้ง 

 

 
ภาพที่ 26 แบบฝึกหัดการเลื่อนนิ้วของ Petracci ส าหรับนิ้วโป้งที่อยู่สูงขึ้นไป แบบฝึกหัดของ 

Petracci  
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ภาพที่ 26  จะเป็นการใช้นิ้วโป้งในการเริ่มตั้งแต่โน้ตตัว D บนสาย G ซึ่งไม่ได้พบ
บ่อยนักในการเล่นเพลงส าหรับวงออร์เคสตรา 

3.2 การเล่นโน้ตเร็ว 

 
ภาพที่ 27 ช่วงโน้ตเร็วในเพลง Kicho โน้ตเพลง Kicho  
 

จากรูป จะเห็นว่าโน้ตเขบ็ต 2 ชั้นนั้นแม้ไม่ยาก แต่ต้องเล่นด้วยความเร็วสูง ซ่ึง
จ าเป็นที่จะต้องเล่นจังหวะให้เท่ากับแนวเปียโนซึ่งจะมีการสลับบทบาทกัน สิ่งส าคัญคือการด าเนิน
ดนตรีอย่างเป็นเอกภาพขณะที่แนวเบส เล่นจังหวะให้กับกับแนวเปียโน 

 

 

 
ภาพที่ 28 ช่วงโน้ตเร็วที่เปียโนเล่นเป็นท านองหลักในเพลง Kicho  
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ผู้แสดงมีแบบฝึกหัดในการเตรียมตัวส าหรับเล่นโน้ตที่มีความเร็วสูงหลายวิธี แต่
ต้องการยกตัวอย่างแบบฝึกหัดที่สามารถใช้กับบทเพลงนี้ คือการเล่นแบบสลับ (Shuffle) 

 

 
ภาพที่ 29 วิธีการซ้อมขั้นเริ่มเต้นในการเล่นโน้ตเร็ว 

 
จากภาพ จะเห็นการขยายจังหวะและเปลี่ยนวิธีเล่นให้เป็นโน้ตตัวด าประจุดและตาม

ด้วยโน้ตเขบ็ต 1 ชั้น การฝึกแบบนี้จะได้ความแข็งแรงและคล่องตัวของนิ้วมือซ้าย เพื่อให้เมือซ้ายและ
มือขวามีความสัมพันธ์มากขึ้น 

 

 
ภาพที่ 30 วิธีการซ้อมในการเล่นโน้ตเร็วในเพลง Kicho 
 

ต่อมา ให้เราเพ่ิมความเร็วขึ้น 1 เท่าตัว โดยเปลี่ยนเป็นส่วนโน้ตแบบในลักษณะนี้ 
จะท าให้สามารถเล่นได้ชัดเจนและคล่องขึ้น ก่อนจะเล่นตามความเร็วและส่วนของโน้ตตามจริงได้ 

หากคุณภาพของการเล่นยังไม่ดีพอ ควรมีการซ้อมข้ันสูงซึ่งหากสามารถเล่นแบบนี้ได้ 
จะท าให้เล่นได้ชัดเจนมากข้ึน 

 

 
ภาพที่ 31 วิธีการซ้อมระดับสูงในการเล่นโน้ตเร็วในเพลง Kicho 
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ตัวอย่างสุดท้ายเป็นการเล่นความเร็วเท่าโน้ตต้นฉบับ จะมีความยากมากขึ้น ถ้า 
สามารถฝึกหัดในแบบนี้ได้อย่างคล่องแคล่ว จะสามารถเล่นโน้ตต้นฉบับได้เร็วเท่าที่ต้องการ ซึ่งการ
เล่นแบบสลับนี้ จะท าให้ความสัมพันธ์ของมือขวาและมือซ้ายสามารถไปได้พร้อม ๆ กัน  

นอกจากนี้ งานวิทยานิพนธ์ของ Massimo Cavalli ยังได้กล่าวถึงการเล่นด้วย
ความเร็วสูงด้วยหลักการเกี่ยวกับการเปลี่ยนต าแหน่ง (Shifting)ไว้เป็นอย่างดี Cavalli ได้อ้างอิงถึง
ต าราของ Dr. Mark Morton (1962)18 ว่าใช้หลักการ Portamento19 ในการเลื่อนนิ้ว โดยที่เขาได้ยก
ตารางของ Dr. Morton ไว้ในวิทยานิพนธ์ของตัวเอง 

 

 
ภาพที่ 32 ความเหมาะสมในการเลื่อนนิ้ว โดยหลักกางของ Morton 
ที่มา Massimo Cavalli, “Double Bass and Electric Bass: The Case Study of John 

Patitucci” (Evora: University of Evora, 2016), 80. 
 
ตารางของ ดร. มอร์ตัน แสดงให้เห็นว่าควรเลื่อนนิ้วในกรณีไหน และเม่ือใช้นิ้วหนึ่งไปยัง

อีกนิ้วหนึ่ง ควรจะเลื่อนไปในลักษณะไหน 
 
 

                                                 
18 Mark Morton อาจารย์  
19 Portamento คือการเลื่อนนิ้วโดยมีใช้การรูดสายด้วยเล็กน้อย แต่ไม่ได้รูดถึงขนาดที่

เรียกว่า Glissando 
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บทที่ 5  
สรุปและอภิปรายผล 

 
สรุปผลการวิจัย 

ผู้ เขียนได้ฝึกซ้อมเพลงทั้งหมดมาซ้อมเพ่ือเตรียมตัวแสดง การหาข้อมูลเชิงลึก
ประกอบการท าสารนิพนธ์ฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการสอนดับเบิลเบสในอนาคต สิ่งที่ผู้เขียนได้
ท าการศึกษาจากบทเพลงทั้งหมดนั้น ผู้เขียนได้ทราบถึงปัญหาและข้อจ ากัดต่าง ๆ ของเพลงและ
ทักษะของผู้เขียนเอง ผู้เขียนได้มีโอกาสเรียนรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการกับศิลปินหลายท่าน สิ่งที่
ผู้เขียนได้รับคือ วิธีการสอนของผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตีความใน
เพลงของบาค เพลงของบาคนั้นผู้แสดงๆได้มีโอกาสศึกษากับ ฟู ยิน ฮง (Yin Hong Foo) เป็นเวลา 1 
ภาคการศึกษา ฟู ยิน ฮง ได้ศึกษาเพลงนี้จาก Duncan McTier1 ซึ่ง Prof. Mctier ได้ตีพิมพ์โน้ตใน
แบบฉบับของตัวเองออกมาจ าหน่าย ซึ่งมีความแตกต่างกันเล็กน้อยจากอีก 2 ฉบับ ฉบับแรกคือของ 
Frank Proto2 จัดพิมพ์โดยส านักพิมพ์ Liben Music และอีกฉบับเป็นของส านักพิมพ์ Hofmeister 
ปัญหาของผู้แสดงคือผู้แสดงได้เริ่มใช้ฉบับของ Frank Proto เป็นหลัก ท าให้มีความแตกต่างเมื่อไป
เรียนกับอาจารย์ฟู ยิน ฮง แต่ก็ไม่ใช่ปัญหา อาจารย์ฟู ยิน ฮง ได้อธิบายเรื่องการตีความและเหตุผลใน
แบบของ MctTier ท าให้การเรียนนั้นราบรื่นเป็นอย่างดี ผู้เขียนจึงมีความคิดที่จะเสนอแนะว่า การ
เริ่มต้นการเรียนในแต่ละเพลง เราควรจะศึกษาแบบฉบับของโน้ตเพลงที่เราจะเรียน จากครูผู้สอน 
เพราะครูผู้สอนแต่ละคน มีการีใช้ฉบับของโน้ตเพลงที่แตกต่างกัน ถ้าหากผู้แสดงต้องเรียนกับอาจารย์
ท่านอ่ืน อาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการเล่นและวิธีการตีความใหม่ทั้งหมด ซึ่งจะท าให้เสียเวลาโดยใช่เหตุ 

นอกจากนั้น พ้ืนฐานและทักษะของการใช้เครื่องและคันชักของผู้แสดง แตกต่างในบาง
เรื่องกับอ.ฟู ยิน ฮง ซึ่งอาจารย์ก็ไม่ได้มีแนวคิดว่าเราจะต้องเปลี่ยนตาม ถึงแม้ผู้แสดงจะมีความตั้งใจ
ว่าจะรับแนวคิดบางอย่างจากอาจารย์มาแล้ว อาจารย์ก็ยังยืนยันว่าเราสามารถใช้ทักษะบางอย่าง
เหมือนเดิมได้ จ าเป็นต้องเปลี่ยนตามทั้งหมด ทักษะดังกล่าวได้แก่ การจับคันชักด้วยการน านิ้วโป้ง

                                                 
1 Duncan Mctier นักแสดงเดี่ยวดับเบิลเบสและครูสอนดับเบิลเบส เคยร่วมงานกับวง

ออร์เคสตราหลายวง อาทิ Academy of ST. Martin in the Fields Royal Scottish National 
Orchestra English Chamber Orchestra Concertgebouw Chamber Orchestra 

2 Frank Proto นักดับเบิลเบสและคีตกวีชาวอเมริกัน เป็นผู้ประพันธ์เพลงยุคใหม่ที่มี
ชื่อเสียงมากในยุคปัจจุบัน มีเพลงที่มีชื่อเสียงมากๆเช่น Carmen Fantasy for Double Bass 
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วางบนคันชักด้วยปลายนิ้ว ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้แสดงใช้โคนนิ้วโป้งวางบนปลายนิ้ว แต่
อาจารย์ก็ได้บอกและอธิบายว่าไม่ใช่ปัญหาที่จ าเป็นต้องแก้ แต่เมื่อผู้แสดงได้ทดลองใช้แบบอาจารย์
แล้วเห็นผลลัพธ์ที่ดีกว่า ผู้แสดงจึงลองเปลี่ยนมาใช้ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งก็ได้ผลที่พอใจ นอกจากเรื่องมือ
ขวาแล้ว ในมือซ้ายเอง ผู้แสดงก็ได้ศึกษาการใช้แบบฝึกหัดประจ าวันวัยของ Prof. Mctier เข้ามาใน
ชีวิตประจ าวัน ซึ่งเป็นผลดีกับชีวิตของผู้แสดงและนักเรียนของผู้แสดงมาก ข้อเสนอเรื่องนี้ถือว่าเป็นสิ่ง
เปลี่ยนชีวิตผู้เขียน เมื่อได้รู้จักกับการซ้อมประจ าวันของ Mctier เพราะท าให้การซ้อมในแต่ละวันของ
ผู้เขียนดีขึ้น การท างานเป็นระบบมากขึ้น  

 
ภาพที่ 33 แบบฝึกหัดประจ าวันของ McTier 
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