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“งานสร�างสรรค�ทางดนตรี: ทางเปลี่ยนเพลงนํ้าตาแสงใต�สําหรบัแสดงเดี่ยวทรอมโบน
กับวงทรอมโบนควอร�เท็ต” 

“A Creative Work: Variation on Namta-saeng-tai Song for Trombone 
and Trombone Ensemble” 

 
ฐิตินันท$ เจริญสลุง, ซิน เม.ย ลิม 

Thitinun Charoensloong, Lim Sin Mei 
 

บทคัดย�อ 
 ดนตรีร.วมสมัย (Contemporary) การนําองค$ประกอบทางสังคม วัฒนธรรม ศิลปะ และ
ดนตรี ในแบบตะวันตกและตะวันออกมาผสมผสานกัน หรืออาจะกล.าวไดGว.า การนําดนตรีตะวันตก
และตะวันออกมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการบรรเลงในรูปแบบของทํานอง หรือทําการเรียบเรียงเสียง
ประสานดนตรีไทยในรูปแบบดนตรีตะวันตก หลังจากน้ันการผสมผสานดนตรีไทยกับดนตรีตะวันตกก็
เร่ิมเปOนท่ีแพร.หลายมากข้ึน ซึ่งในปcจจุบันเราเรียกว.าว.า “ดนตรีไทยร.วม” 
  ทํานองหลักและทางแปร (Theme and Variation) เปOนเทคนิคการประพันธ$เพลงชนิดหน่ึง
ท่ีมีอยู.ทั้งในดนตรีตะวันตกและตะวันออก ซึ่งเปOนการนําเอาส.วนใดส.วนหน่ึงของบทเพลงอาทิเช.น แนว
ทํานอง จังหวะ มาปรับเปลี่ยน ประดับตกแต.ง พัฒนา ย.อส.วน ขยายส.วน ใหGเปลี่ยนไปจากเดิม แต.ยัง
รักษาส.วนท่ีสําคัญบางประการทางดนตรีเอาไวG ดังน้ันสิ่งท่ีเกิดข้ึนจากการกระทําดังกล.าวเราจึงเรียกว.า 
“ทางแปร (Variation)” 
 ดังน้ันการวิจัยในคร้ังน้ีจึงไดGบทเพลงนํ้าตาแสงใตG สําหรับการเด่ียวทรอมโบนกับวง
ทรอมโบนควอร$เท็ตในรูปแบบทํานองหลักและทางแปรท้ังหมด 4 ท.อนแบ.งเปOน 1 ทํานองหลักในแบบ
ท่ีมีเอกลักษณ$และโครงสรGางชัดเจนและทางแปรท่ี 1 ทางแปรในแบบดนตรีตะวันออก ทางแปรท่ี 2 
ทางแปรในรูปแบบยุคบาโรก และทางแปลท่ี 3 ทางแปรในแบบดนตรีศตวรรษท่ี 20 ซึ่งในแต.ละท.อน
จะทําใหGผูGฟcงไดGรับอรรถรสท่ีแตกต.างกันออกไป 
 

Abstract 
A Contemporary music of elements of society, culture, art and music in 

Western and East out blend or may be able to say. As the music of East and West 
come in the form of cultural exchange music melody. The remix music or in the 
form of western music After combining music with western music began to be more 
prevalent. Currently, we call that " Contemporary Thai-music " 

The main melody and the Variation (Theme and Variation) is a technique of 
music composition of existing in both Eastern and Western music, which is to take 
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the part of it. Of any part of the song such as the melody, rhythm, to modify the 
decorated, develop recess extension part, make change from the original, but fails. 
Keep some important part in music. So what happened from such actions, we called 
it the "Variation". 
 The purpose of a conclusion is “NamTa-Saeng-Tai for Solo trombone and 
trombone quartet. NamTa-Saeng-Tai have 1 theme 3 variation and every part have 
different Structure, Technique for trombone. Every part will make the audience have 
different effects. 
 
ความสาํคญัและท่ีมาของปEญหา 

ดนตรีร.วมสมัย (Contemporary) การนําองค$ประกอบทางสังคม วัฒนธรรม ศิลปะ และ
ดนตรี ในแบบตะวันตกและตะวันออกมาผสมผสานกัน หรืออาจะกล.าวไดGว.า การนําดนตรีตะวันตก
และตะวันออกมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการบรรเลงในรูปแบบของทํานอง หรือทําการเรียบเรียงเสียง
ประสานดนตรีไทยในรูปแบบดนตรีตะวันตก หลังจากน้ันการผสมผสานดนตรีไทยกับดนตรีตะวันตกก็
เร่ิมเปOนท่ีแพร.หลายมากข้ึน ซึ่งในปcจจุบันเราเรียกว.าว.า “ดนตรีไทยร.วม”  

ทํานองหลักและทางแปร (Theme and Variation) เปOนเทคนิคการประพันธ$เพลงชนิดหน่ึง
ท่ีมีอยู.ทั้งในดนตรีตะวันตกและตะวันออก ซึ่งเปOนการนําเอาส.วนใดส.วนหน่ึงของบทเพลงอาทิเช.น แนว
ทํานอง จังหวะ มาปรับเปลี่ยน ประดับตกแต.ง พัฒนา ย.อส.วน ขยายส.วน ใหGเปลี่ยนไปจากเดิม แต.ยัง
รักษาส.วนท่ีสําคัญบางประการทางดนตรีเอาไวG ดังน้ันสิ่งท่ีเกิดข้ึนจากการกระทําดังกล.าวเราจึงเรียกว.า 
“ทางแปร (Variation)” 

ในดนตรีไทยการประพันธ$โดยใชGเทคนิคทํานองหลักและทางแปร จะเกิดข้ึนกับแนวทํานอง
ต.างๆ ของแต.ละเคร่ืองดนตรี โดยเฉพาะการบรรเลงทางแปรในช.วงขณะท่ีทําการบรรเลงอยู.น้ัน
เรียกว.าการดGนสด ซึ่งจะดํารงค$ไวGซึ่งโครงสรGางหรือทํานองหลักๆของบทเพลงน้ันๆ แต.หากว.านักดนตรี
ตGองการท่ีจะสรGางทางแปรโดยการดGนสดของแต.ละบุคคลน้ัน จะทําการบรรเลงร.วมกันเปOนวงจะ
กลายเปOนเร่ืองท่ียาก 

การแปรทางในรูปแบบท่ีมีแบบแผนโครงสรGางและมีความเปOนเอกลักษณ$ของดนตรีไทยจะ
สามารถแบ.งออกไดG 5 ประเภท อาทิเช.น 1.ทางแปรเท่ียวกลับ 2.ทางรGอง-ทางรับ 3.ทางเด่ียว-ทางเก็บ 
4.ทางรGองเด่ียว-ทางเด่ียว-ทางเก็บ 5.ทางแปรตามโครงสรGางเพลงเถา เปOนตGน และการแปรทํานอง
หลักในดนตรีตะวันตกจะสามารถแบ.งตามยุคสมัยเปOน 3 ลักษณะ คือ 1.ทางแปรในแนวเบสตาม
ตัวเลข (Baroque Period) 2.ทางแปรในช.วงปฏิบัติเด่ียว (Classical Period) 3.ทางแปรในการ
ปฏิบัติเฉพาะช.วง (20th Century Period) 

ดังน้ันผูGวิจัยจึงทําการศึกษาหาขGอมูลสําหรับการแปรท้ังในดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก
เพ่ือท่ีจะนํามาเปOนขGอมูลสําหรับการทํางานสรGางสรรค$ โดยนําบทเพลง “นํ้าตาแสงใตG (สง.า อารัมภีร)” 
มาเรียบเรียงเสียงประสานในรูปแบบการประพันธ$ในแบบทํานองหลักและทางแปรแบบตะวันตกเพ่ือ



254 การประชมุวิชาการระดบัชาติ ครั $งที( 7 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 
 

ใชGกับการแสดงเด่ียวทรอมโบนกับวงทรอมโบนควอร$เท็ต และในคร้ังน้ีไดGรับความร.วมมือจากนายนิธิ 
จันทร$ชมเชย ซึ่งเปOนนักประพันธ$บทเพลงในศตวรรษท่ี 20  
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

1.เพ่ือสรGางสรรค$บทเพลงสําหรับการแสดงเด่ียวสําหรับทรอมโบนกับวงทรอมโบนควอเท็ตใน
บทเพลง “นํ้าตาแสงใตG” 

2.เพ่ือจัดการแสดงเด่ียวทรอมโบนกับวงทรอมโบนควอเท็ตต.อสาธรณชน 
 

ผลงานสร�างสรรค� 
 บทเพลงสําหรับการแสดงเด่ียวทรอมโบนกับวงทรอมโบนควอร$เท็ต “นํ้าตาแสงใตG ทํานอง
หลักและทางแปร (Namta-Saeng-Tai Theme and Variation)” 
 
วิธีวิจัย 
 การศึกษาหาความรูGในการเรียบเรียงเสียงประสานบทเพลง“นํ้าตาแสงใตG ในรูปแบบทํานอง
หลักและทางแปร และเผยแพร.โดยการจัดแสดงผลงานและเอกสารวิจัยเชิงสรGางสรรค$ 
 
การวิเคราะห�ข�อมูลการวิจัย  
 ความรู�เร่ืองการเรียบเรียงเสียงประสานในรูปแบบทํานองหลักและทางแปร 

ทํานองหลักและทางแปร (Theme and Variation) เปOนเทคนิคการประพันธ$เพลงชนิดหน่ึง
ท่ีมีอยู.ทั้งในดนตรีตะวันตกและตะวันออก ซึ่งเปOนการนําเอาส.วนใดส.วนหน่ึงของบทเพลงอาทิเช.น แนว
ทํานอง จังหวะ มาปรับเปลี่ยน ประดับตกแต.ง พัฒนา ย.อส.วน ขยายส.วน ใหGเปลี่ยนไปจากเดิม แต.ยัง
รักษาส.วนท่ีสําคัญบางประการทางดนตรีเอาไวG ดังน้ันสิ่งท่ีเกิดข้ึนจากการกระทําดังกล.าวเราจึงเรียกว.า 
“ทางแปร (Variation)”ในดนตรีไทยการประพันธ$โดยใชGเทคนิคทํานองหลักและทางแปร จะเกิด
ข้ึนกับแนวทํานองต.างๆ ของแต.ละเคร่ืองดนตรี โดยเฉพาะการบรรเลงทางแปรในช.วงขณะท่ีทําการ
บรรเลงอยู.น้ันเรียกว.าการดGนสด ซึ่งจะดํารงค$ไวGซึ่งโครงสรGางหรือทํานองหลักๆของบทเพลงน้ันๆ แต.
หากว.านักดนตรีตGองการท่ีจะสรGางทางแปรโดยการดGนสดของแต.ละบุคคลน้ัน จะทําการบรรเลง
ร.วมกันเปOนวงจะกลายเปOนเร่ืองท่ียาก  

การแปรทางในรูปแบบท่ีมีแบบแผนโครงสรGางและมีความเปOนเอกลักษณ$ของดนตรีไทยจะ
สามารถแบ.งออกไดG 5 ประเภท อาทิเช.น 1.ทางแปรเท่ียวกลับ 2.ทางรGอง-ทางรับ 3.ทางเด่ียว-ทางเก็บ 
4.ทางรGองเด่ียว-ทางเด่ียว-ทางเก็บ 5.ทางแปรตามโครงสรGางเพลงเถา เปOนตGน และการแปรทํานอง
หลักในดนตรีตะวันตกจะสามารถแบ.งตามยุคสมัยเปOน 3 ลักษณะ คือ 1.ทางแปรในแนวเบสตาม
ตัวเลข (Baroque Period) 2.ทางแปรในช.วงปฏิบัติเด่ียว (Classical Period) 3.ทางแปรในการ
ปฏิบัติเฉพาะช.วง (20th Century Period) 



The Seventh National Symposium  

Bangkokthonburi University 
255 

 

 โดยผูGวิจัยไดGนําบทเพลง “นํ้าตาแสงใตG (สง.า อารัมภีร)” มาเรียบเรียงเสียงประสานในรูปแบบ
การประพันธ$ในแบบทํานองหลักและทางแปรแบบตะวันตก ซึ่งใชGเคร่ืองดนตรีทรอมโบนและวง
ทรอมโบนควอร$เท็ตในการบรรเลงทํานองหลักและทางแปร บทเพลงนํ้าตาแสงใตGแบ.งออกเปOน 1 
ทํานองหลักและ 3 ทางแปร 
 
ลักษณะทางดนตรี 
 บทเพลงนํ้าตาแสงใตGในรูปแบบทํานองหลักและทางแปร แบ.งเปOน 

1. ท�อนท่ีหนึ่ง ทํานองหลักของบทเพลงน้ําตาแสงใต� (สง�า อารัมภีร) 
โดยในท.อนท่ีหน่ึงจะเปOนการคงไวGซึ่งทํานองหลักและแนวทางการดําเนินคอร$ดเพ่ือใหGบท

เพลงนํ้าตาแสงใตG ของสง.า อารัมภีร เปOนธรรมชาติมากท่ีสุด และชุดคอร$ดท่ีเปOนธรรมชาติ จะทําใหGผูGท่ี
ไดGรับฟcงรูGสึกถึงความเย็นชํ่าช่ืนใจผสมกับความเศรGาของทํานองหลัก ซึ่งในท.อนท่ีหน่ึงน้ี เร่ิมตGนดGวย
ทรอมโบนท้ัง 4 แนวเหมือนกับเปOนโหมโรงเพ่ือส.งเขGาทํานองในคอร$ด จีเมเจอร$(Gmajor) และตาม
ดGวยการเด่ียวทรอมโบนบนทํานองหลักในจังหวะท่ียืดหยุ.น (Rubato) หลังจากน้ันจึงบรรเลงในจังหวะ
ปกติจนจบท.อนท่ีหน่ึง 

 
 

ภาพท่ี 1 ทํานองหลัก 
 

2. ท�อนทางแปรท่ี 1  
 โดยในท.อนน้ีจะเปOนการแปรทางในรูปแบบท่ีมีแบบแผนโครงสรGางและมีความเปOน
เอกลักษณ$ของดนตรีไทยในแบบทางเด่ียว-ทางเก็บ ซึ่งเร่ิมตGนการบรรเลงของเด่ียวทรอมโบนสลับกับ
วงทรอมโบนควอร$เท็ต ทางเด่ียวทรอมโบนจะเปOนการบรรเลงทางเดินโนGตหรือทํานองทางแปรยาวใน
คีย$ F เมเจอร$ เพ่ือเปOนการแสดงเทคนิคท่ีพิเศษสําหรับทรอมโบนในแนวทํานองน้ันๆ และจะรับดGวยวง
ทรอมโบนควอเท็ตในทางรับหรือทางเก็บ 
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ภาพท่ี 2 ทางแปรท่ี 1 
3. ท�อนทางแปรท่ี 2 

 ท.อนทางแปรท่ี 2 จะเปOนการนําเอาหลักทางแปรของดนตรีตะวันตกเรียบเรียงทางแปรใน
ท.อนน้ีและจะทําการเปลี่ยนคีย$เพลงไปเปOนคีย$ Bb เมเจอร$ เพ่ือเปOนการใหGผูGฟcงไดGรับรูGถึงความ
เปลี่ยนแปลงของทางแปรท่ีแตกต.างไปจากเดิม ซึ่งจะใชGในรูปแบบทางแปรในแนวเบสตามตัวเลข 
(Baroque Period) ผสมกับทางแปรในการปฏิบัติเฉพาะช.วง (20th Century Period) เพ่ือเปOนการ
ส.งอารมณ$ผ.านทางแปรท่ี2 ไปสู.ทางแปรท่ี 3 
 

 
 

ภาพท่ี 3 ทางแปรท่ี 2 
 

4. ท�อนทางแปรท่ี 3 
 ท.อนสุดทGายน้ีจะเปOนการผสมระหว.างทางแปรการปฏิบัติเฉพาะช.วง (20th Century 
Period) กับทางแปรในช.วงปฏิบัติเด่ียว (Classical Period) พอมาถึงในท.อนน้ีจะเปOนการแสดง
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เทคนิคพิเศษสําหรับทรอมโบนในศตวรรษท่ี20 ของผูGบรรเลง อาทิเช.น เบนเสียงแบบเฉียบพรัน 
(Pitch Bend) การเป�าแบบมัลทิโฟนิค (Multiphonic) การกระดกลิ้น (Slap Tonguing) การวิบราโตG
แบบไม.ปก ติ  (Non-Standard Vibrato) และการสไลด$ เสี ยงท่ี แบบไม.ปก ติ  (Non-Standard 
Glissando) ซึ่งจะทําใหGผูGฟcงไดGรับอรรถรสท่ีแปลกใหม.ในทางแปรน้ี 
 

 
 

ภาพท่ี 4 ทางแปรท่ี 3 
 

สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยในคร้ังน้ีจึงไดGบทเพลงนํ้าตาแสงใตG สําหรับการเด่ียวทรอมโบนกับวงทรอมโบนควอร$
เท็ตในรูปแบบทํานองหลักและทางแปรท้ังหมด 4 ท.อนแบ.งเปOน 1 ทํานองหลักในแบบท่ีมีเอกลักษณ$
และโครงสรGางชัดเจนและ ทางแปรท่ี 1 ทางแปรในแบบดนตรีไทยท่ีมีเอกลักษณ$และโครงสรGางท่ี
ชัดเจน ทางแปรท่ี 2 ทางแปรในแนวเบสตามตัวเลข (Baroque Period) ผสมกับทางแปรในการ
ปฏิบัติเฉพาะช.วง (20th Century Period)และทางแปลท่ี 3 ทางแปรในรูปแบบการผสมระหว.างทาง
แปรการปฏิบัติเฉพาะช.วง (20th Century Period) กับทางแปรในช.วงปฏิบัติเด่ียว (Classical 
Period) ซึ่งในแต.ละท.อนจะทําใหGผูGฟcงไดGรับอรรถรสท่ีแตกต.างกันออกไป 
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63. ดร.ชนะ รัตนภกัดี     อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
64. ดร.เถลิงศกัดิs  เสนาคาํ    อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
65. ดร.ธวชัชยั แสวงทรัพย ์    อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
66. ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ    อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
67. ดร.ปรียาพร เหตระกลู    อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
68. ดร.นพคุณ ทอดสนิท    อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
69. ดร.บรรจง โซ๊ะมณี     อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
70. ดร.ณิฐษาภกัค ์จตัุปาอิทธิวฒัน ์   อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
71. ดร.ขิง แขวงวเิศษชยัชาญ    อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
72. ดร.ประถมภรณ์ รัตนภกัดี    อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
73. ดร.พีระ อินทรทูต     อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 



 

 

74. ดร.เกียรติศกัดิs  กลัยาสิริวฒัน ์    อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
75. ดร.ฉววิรรณ ปูรานิธี    อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
76. ดร.ชูศกัดิs  จึงพานิช     อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
77. ดร.หฤทยั ปัญญาวธุตระกลู    อาจารยป์ระจาํคณะนิเทศศาสตร์ อนุกรรมการ 
78. ดร.ศิรชญาน์ การะเวก    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
79. ร้อยตรี ดร.บุญช่วย แจง้เวชฉาย   อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
80. ดร.กญัญาณฐั ไฝคาํ     อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
81. ดร.ทิพยล์าวลัย ์แกว้นิล    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
82. ดร.ณฐัวชัร์ เผา่ภู่     อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
83. ดร.สุชาติ ปรักทยานนท ์    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
84. ดร.กฤษฎาภรณ์ รุจิธาํรงกลุ    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
85. ดร.นภทัร จนัทรารมย ์    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
86. ดร.ประพฒัสอน เปียกสอน    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
87. ดร.ณฐัภูอิสร์ ศรีเพชร    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
88. ดร.ณชัชา กริ$มใจ     อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
89. ดร.ชนนัชิดา กิจประเสริฐ    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
90. ดร.ธนวฒัน์ ทีปะปาล    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
91. ดร.กว ีบุญเลิศวณิชย ์    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
92. ดร.พิบูล ทีปะปาล     อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
93. ดร.ลาวลัย ์ตน้สกลุรุ่งเรือง    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
94. ดร.พงษเ์ทพ ศรีโสภาจิต    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
95. ดร.ราวดี สุริสระพนัธ์ุ    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
96. ดร.พีรวฒัน์ ชูเกียรติ    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
97. ดร.ธีระพงศ ์ธนเจริญรัตน ์    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
98. ดร.จรูญ ชาํนาญไพร    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
99. ดร.จุฬาลกัษณ์ ฟรููโนะ    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
100. ดร.สุภาสินีย ์ปริญญาพิพนธ์    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
101. ดร.นราธิป แนวคาํดี    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
102. ดร.เพชรราภรณ์ คาํหลวง    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
103. ดร.พรประภา ศรีราพร    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
104. ดร.ธีรเดช ทิวถนอม    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
105. ดร.นนัทน์ภสั ผลตาล    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
106. ดร.เสาวนีย ์สมนัตต์รีพร    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
107. ดร.สุธาสินี วยิาภรณ์    อาจารยป์ระจาํคณะศิลปศาสตร์ อนุกรรมการ 
108. ดร.มธุรส ผา่นเมือง     อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 

         
 

 

 

 



 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
1. Professor Dr.Terry Miller    Kent State University อนุกรรมการ 
2. ศาสตราจารย ์ดร.สาํเรียง เมฆเกรียงไกร    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั อนุกรรมการ 
3. รองศาสตราจารย ์ดร.รุ่งภพ คงฤทธิs ระจนั    มหาวทิยาลยัสวนดุสิต อนุกรรมการ 
4. รองศาสตราจารย ์ดร.กลา้  ทองขาว    มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิต อนุกรรมการ 
5. รองศาสตราจารย ์ดร.สุภมาส องัศุโชติ    มหาวทิยาลยัสุโขทยั อนุกรรมการ 

    ธรรมาธิราช 
6. รองศาสตราจารย ์ดร.ลดัดาวลัย ์เพชรโรจน ์    มหาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ อนุกรรมการ 
7. รองศาสตราจารย ์ดร.สวงค ์เศวตวฒันา    มหาวทิยาลยัปทุมธานี อนุกรรมการ 
8. รองศาสตราจารย ์ดร.สุวทิย ์ภาณุจารี    มหาวทิยาลยัมกฏุราชวทิยาลยั  อนุกรรมการ  
9. รองศาสตราจารย ์ดร.โกวทิย ์ขนัธศิริ    มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต อนุกรรมการ 
10. รองศาสตราจารย ์ดร.ชุมศกัดิs  อินทร์รักษ ์   มหาวทิยาลยัคริสเตียน อนุกรรมการ 
11. รองศาสตราจารย ์ดร.สนัติ ศรีสวนแตง    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อนุกรรมการ 
12. รองศาสตราจารย ์ดร.ประสงค ์ตนัพิชยั    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อนุกรรมการ 
13. รองศาสตราจารย ์ดร.อภิชาติ ใจอารีย ์    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อนุกรรมการ 
14. รองศาสตราจารย ์ดร.พนิต เขม็ทอง    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อนุกรรมการ 
15. รองศาสตราจารย ์ดร.วกิร ตณัฑวทุโฒ    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อนุกรรมการ 
16. รองศาสตราจารย ์ดร.วรัทยา ธรรมกิตติภพ   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อนุกรรมการ 
17. รองศาสตราจารย ์ดร.สุวรรณา นาควบูิลยว์งศ ์   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อนุกรรมการ 
18. รองศาสตราจารย ์ดร.สาโรช โสภีรักษ ์    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อนุกรรมการ 
19. รองศาสตราจารย ์ดร.สุรชยั ประเสริฐสรวย   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อนุกรรมการ 
20. รองศาสตราจารย ์ดร.อริสรา เลก็สรรเสริญ   มหาวทิยาลยัมหิดล  อนุกรรมการ 
21. รองศาสตราจารย ์ดร.รัชตกร พลภกัดี    สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม อนุกรรมการ 

เกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
22. รองศาสตราจารย ์ดร.มานพ วสุิทธิแพทย ์   มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ อนุกรรมการ 
23. รองศาสตราจารย ์ดร.ชยัวฒัน์ คุประตกลุ   มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ อนุกรรมการ 
24. Associate Professor Dr.Andrew Shariary   Kent State University อนุกรรมการ 
25. รองศาสตราจารยช์ฎาพร ฑีฆาอุตมากร    มหาวทิยาลยัรามคาํแหง อนุกรรมการ 
26. รองศาสตราจารย ์ไพรัช พนัธ์ุชาตรี    มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  อนุกรรมการ 
27. รองศาสตราจารย ์วนิยั ลํ#าเลิศ     มหาวทิยาลยัรามคาํแหง อนุกรรมการ 
28. รองศาสตราจารย ์บาหยนั อิ$มสาํราญ    ขา้ราชการบาํนาญ  อนุกรรมการ 
29. รองศาสตราจารย ์เชาวยทุธ พรพิมลเทพ   มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี อนุกรรมการ  
30. รองศาสตราจารย ์ธโสธร ตูท้องคาํ    มหาวทิยาลยัสุโขทยั อนุกรรมการ 

ธรรมาธิราช 
31. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุพจน์ ยคุลธรวงศ ์    มหาวทิยาลยัเกษตร  อนุกรรมการ 
32. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประยงค ์มีใจซื$อ    มหาวทิยาลยัรามคาํแหง อนุกรรมการ 
33. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธีระศกัดิs  บึงมุม    มหาวทิยาลยัปทุมธานี อนุกรรมการ 
34. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นกัรบ ระวงัการณ์    มหาวทิยาลยัมหิดล  อนุกรรมการ 
35. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประเสริฐ อินทร์รักษ ์    มหาวทิยาลยัศิลปากร อนุกรรมการ 

 



 

 

36. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ดารารัตน์ สุขแกว้    มหาวทิยาลยัราชมงคล อนุกรรมการ 
    รัตนโกสิทร์ 

37. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรรณี เนียมหอม    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อนุกรรมการ 
38. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สูติเทพ ศิริพิพฒันกลุ    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อนุกรรมการ 
39. ผูช่้วยศาสตราจารย ์นต.ดร.สญัชยั พฒันสิทธิs     มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อนุกรรมการ 
40. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ราตรี ศิริพนัธ์ุ    สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม อนุกรรมการ 

เกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
41. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศราวธุ อินทรเทศ   สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม อนุกรรมการ 

    เกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
42. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สถาพร ขนัโต    มหาวทิยาลยัมหามกฏุ อนุกรรมการ 

    ราชวทิยาลยั 
43. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประพนัธ์ศกัดิs  พุม่อินทร์    มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ อนุกรรมการ 
44. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สาํเริง อ่อนสมัพนัธ์ุ    มหาวทิยาลยัศิลปกร อนุกรรมการ 
45. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วธุพงษ ์ลาภเจริญ    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ อนุกรรมการ 
46. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รัตนา วงศรั์ศมีเดือน    มหาวทิยาลยัสวนดุสิต อนุกรรมการ 
47. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชุมพล รอดแจ่ม    มหาวทิยาลยัรามคาํแหง อนุกรรมการ 
48. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พิชิต รัชตพิบุลภพ    มหาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ อนุกรรมการ 
49. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ยทุธพงษ ์ลีลากิจไพศาล    มหาวทิยาลยัสวนดุสิต อนุกรรมการ 
50. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เสาวนารถ เลก็ลอสินธ์ุ    มหาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ อนุกรรมการ 
51. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วชิิต บุญสนอง    มหาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ อนุกรรมการ 
52. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ฐิติมา โหล้าํยอง    มหาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ อนุกรรมการ 
53. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เรวดี ศกัดิs ดุลยธรรม    มหาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ อนุกรรมการ 
54. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธนภทัร ปัจฉิมม ์    มหาวทิยาลยัสวนดุสิต อนุกรรมการ 
55. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กฤษณ์ รักชาติเจริญ    มหาวทิยาลยัมหิดล  อนุกรรมการ 
56. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พราม อินพรม    มหาวทิยาลยัมหิดล  อนุกรรมการ 
57. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ขนิษฐา สุขสวสัดิs    มหาวทิยาลยัรัตนบณัฑิต อนุกรรมการ 
58. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อาํไพ ทองธีรพาพ   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อนุกรรมการ 
59. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สงัวาล บกสุวรรณ   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั อนุกรรมการ 
60. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อาคีรา ราชเวยีง    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช อนุกรรมการ 

มงคลรัตนโกสินทร์ 
61. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นภดล เชนะโยธิน   มหาวทิยาลยัราชภฏัราช อนุกรรมการ 

นครินทร์ 
62. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ภทัราพร ปุณะตุง    มหาวทิยาลยัสวนดุสิต อนุกรรมการ  
63. ผูช่้วยศาสตราจารย ์วารี ศรีสุรพล    มหาวทิยาลยัสวนดุสิต อนุกรรมการ 
64. ผูช่้วยศาสตราจารย ์พรเพญ็ ไตรพงศ ์    มหาวทิยาลยัสวนดุสิต อนุกรรมการ 
65. ผูช่้วยศาสตราจารยน์ํ# าผึ#ง ไขวพ้นัธ์ุ    มหาวทิยาลยัสวนดุสิต อนุกรรมการ 
66. ผูช่้วยศาสตราจารยว์บูิลย ์ลือมงคล    วทิยาลยัเทคโนโลยพีนมวนัท ์อนุกรรการ 
67. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ประสงค ์อุทยั    มหาวทิยาลยัธนบุรี  อนุกรรมการ 
68. ดร.เมตต ์เมตตก์ารุณ์จิต    วทิยาลยัเทคโนโลยพีนมวนัท ์อนุกรรการ 
69. พ.ต.ท.ดร.พสักร จิตตรัตน ์    วทิยาลยัเทคโนโลยพีนมวนัท ์อนุกรรการ 



 

 

70. ดร.ทวพีร ตูพ้จ    วทิยาลยัเทคโนโลยพีนมวนัท ์อนุกรรการ 
71. ดร.ธเนศ อุ่นปรีชาวณิชย ์    มหาวทิยาลยัราชภฏั อนุกรรมการ 

     พิบูลสงคราม 
72. ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ    มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร อนุกรรมการ 

        พระนครศรีอยธุยา   
73. ดร.เจษณี บุตรดาํ      มหาวทิยาลยัรามคาํแหง อนุกรรมการ 
74. ดร.รักเกียรติ จาริก      มหาวทิยาลยัรามคาํแหง อนุกรรมการ 
75. ดร.มนษริดา ทองเกดิ     มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี อนุกรรมการ 

       ราชมงคลวทิยาลยัเขตจกัรพงศภู์วนาท 
76. ดร.อาํนวย แกว้ใส      มหาวทิยาลยัหอการคา้ อนุกรรมการ 
77. ดร.อานนท ์วนัลา      มหาวทิยาลยัราชภฏั อนุกรรมการ 

       กาญจนบุรี 
78. ดร.ฐปนพฒัน์ รัชญาเมธีธรรม    มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา อนุกรรมการ 
79. เรืออากาศเอกหญิง ดร.ณีรนุช กล่อมดี    กรมควบคุมการปฏิบติั อนุกรรมการ 

       ทางอากาศ 
80. ดร.ประยทุธ์ สวสัสดิเรียวกลุ     มหาวทิยาลยัชินวตัร อนุกรรมการ 
81. ดร.พชัรี ทองคาํพานิช     สถาบนัการพลศึกษา  อนุกรรมการ 

       วทิยาเขตสุพรรณบุรี 
82. ดร.ศศิธร เดชพรหม     มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ อนุกรรมการ 
83. ดร.กรศิริ คตภูธร      มหาวทิยาลยัมหามกฎุ อนุกรรมการ 

       ราชวทิยาลยั 
84. ดร.เมธาวนิ  สาระยาน    มหาวทิยาลยัราชภฏั อนุกรรมการ 

     เพชรบุรี 
85. ดร.อาทิตย ์โพศรีทอง     มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ อนุกรรมการ 
86. ดร.กลุธิดา นาคะเสถียร     มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ อนุกรรมการ 
87. ดร.รุจิภาส ภูธนญัพิภทัร์     มภร พระนครศรีอยธุยา อนุกรรมการ 
88. ดร.รุ่งทิวา วฒันวงศ ์     สพฐ.นครปฐม เขตL อนุกรรมการ 
89. ดร.จนัทนา สงัวรโยธิน     มหาวทิยาลยัศิลปากร อนุกรรมการ 
90. ดร.องัคณา ใจเทิม      มหาวทิยาลยัสยาม  อนุกรรมการ 
91. ดร.วธุพงศ ์ลาภเจริญ     มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ อนุกรรมการ 
92. ดร.ธนากร ปักษา      มหาวทิยาลยัสวนดุสิต อนุกรรมการ 
93. ดร.ธวชัชยั ตั#งอุทยัเรือง     มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต อนุกรรมการ 
94. ดร.ศิริรัตน์ ทองมีศรี     วทิยาลยัการฝึกหดัครู อนุกรรมการ 
        มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 
95. ดร.สุพตัรา แผนวชิิต     มหาวทิยาลยัสุโขทยั อนุกรรมการ 
        ธรรมาธิราช  
96. ดร.จิรวฒัน์ กิติพิเชษฐสรรค ์     วทิยาลยันครราชสีมา อนุกรรมการ 
97. ดร.สมศกัดิs  สุภิรักษ ์     มหาวทิยาลยัเจา้พระยา อนุกรรมการ 
98. ดร.ในตะวนั กาํหอม     วทิยาลยัทองสุข  อนุกรรมการ 
99. ดร.วริศรา เชนะโยธิน 



 

 

100. ดร.ดุริยะ จนัทร์ประจาํ     โรงเรียนนาเยยีศึกษา อนุกรรมการ 
รัชมงัคลาภิเษก 

101. อาจารยด์าํริห์ บรรณวทิยกิจ     มหาวทิยาลยัศิลปกร อนุกรรมการ 
102. อาจารยพ์ชัราพร เฉลิมไพศาลสุข    มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี อนุกรรมการ  

 
�.�.�. คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒพิจิารณาผลงาน  กลุ่มวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 

1. รองศาสตราจารย ์ดร. รุ่งโรจน์ พุม่ริ#ว   อาจารยป์ระจาํคณะสาธารณสุขศาสตร์ อนุกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย ์ดร.สุเทพ ศิลปานนักลุ  อาจารยป์ระจาํคณะสาธารณสุขศาสตร์ อนุกรรมการ 
3. รองศาสตราจารย ์เพียงจนัทร์ โรจนวภิาต  อาจารยป์ระจาํคณะสาธารณสุขศาสตร์ อนุกรรมการ 
4. รองศาสตราจารย ์พญ.จรวยพร สุภาพ   อาจารยป์ระจาํคณะสาธารณสุขศาสตร์ อนุกรรมการ 
5. ดร.สุวมิล แสนเวยีงจนัทร์    อาจารยป์ระจาํคณะพยาบาลศาสตร์ อนุกรรมการ 
6. ดร.ธวชัชยั กาญจนะทวกีลุ    อาจารยป์ระจาํคณะวทิยาศาสตร์  อนุกรรมการ 

และเทคโนโลย ี 
7. ดร.ประกิต หงส์แสนยาธรรม    อาจารยป์ระจาํคณะวทิยาศาสตร์ อนุกรรมการ 

และเทคโนโลย ี 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

1. ศาสตราจารย ์ดร.สมจิตต ์สุพรรณทศัน ์      อนุกรรมการ 
2. ศาสตราจารย ์ดร.ลีรา กิตติกลุ       อนุกรรมการ 
3. รองศาสตราจารย ์ดร.เฉลิมชยั ชยักิตติกรณ์      อนุกรรมการ 
4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ทพ.อุดม วอ่งไวทองดี  มหาวทิยาลยัเวสเทิร์น  อนุกรรมการ 
5. ดร.อนุสรณ์ มนตรี     มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  อนุกรรมการ 
6. ดร.สมพร ส่งตระกลู    มหาวทิยาลยับูรพา   อนุกรรมการ 
7. ดร.ดลภา พศกชาติ     มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  อนุกรรมการ 

 
�.�.Z  คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒพิจิารณาผลงาน  กลุ่มวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 
1. ศาสตราจารย ์ดร.ชยัยงค ์พรหมวงศ ์    รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ  ประธาน 

รักษาการคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
2. ศาสตราจารย ์ดร.จงจิตร์ หิรัญลาภ    คณบดีคณะเทคโนโลยแีละนวตักรรม อนุกรรมการ 
3. ศาสตราจารย ์ดร.โจเซฟ เคดรี    อาจารยค์ณะเทคโนโลยแีละนวตักรรม อนุกรรมการ 
4. รองศาสตราจารยบุ์ญชู เรืองพงศรีสุข    อาจารยป์ระจาํคณะเทคโนโลยแีละนวตักรรม อนุกรรมการ 
5. รองศาสตราจารยดิ์เรก ทองอร่าม    อาจารยป์ระจาํคณะเทคโนโลยแีละนวตักรรม อนุกรรมการ 
6. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุเทพ ทองแพ    อาจารยป์ระจาํคณะเทคโนโลยแีละนวตักรรม อนุกรรมการ 
7. ผูช่้วยศาสตราจารย ์อุทยั อึdงเจริญ    คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์  อนุกรรมการ 
8. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ประกอบ มณีเนตร    อาจารยป์ระจาํคณะวศิวกรรมศาสตร์  อนุกรรมการ 
9. ดร.ธชัพรรณ หนูเนียม     อาจารยป์ระจาํคณะเทคโนโลยแีละนวตักรรม อนุกรรมการ 
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ชื่อเรื่อง งานสร้างสรรค์ทางดนตรี: ทางเปลี่ยนเพลงน้ำตาแสงไตส้ำหรับแสดงเดี่ยวทรอมโบนกับ 
 วงทรอมโบนควอร์เท็ต 
ผู้วิจัย ฐิตินันท์ เจริญสลุง และ ซิน เม่ย ลิม 
คณะ ดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยกรงุเทพธนบุรี 
 

บทคัดย่อ 

 ดนตรีร่วมสมัย (Contemporary) การนำองค์ประกอบทางสังคม วัฒนธรรม ศิลปะ และ
ดนตรี ในแบบตะวันตกและตะวันออกมาผสมผสานกัน หรืออาจะกล่าวได้ว่า การนำดนตรีตะวันตก
และตะวันออกมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการบรรเลงในรูปแบบของทำนอง หรือทำการเรียบเรียงเสียง
ประสานดนตรีไทยในรูปแบบดนตรีตะวันตก หลังจากนั้นการผสมผสานดนตรีไทยกับดนตรีตะวันตกก็
เริ่มเป็นที่แพร่หลายมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันเราเรียกว่าว่า “ดนตรีไทยร่วม” 
  ทำนองหลักและทางแปร (Theme and Variation) เป็นเทคนิคการประพันธ์เพลงชนิด
หนึ่งที่มีอยู่ทั้งในดนตรีตะวันตกและตะวันออก ซึ่งเป็นการนำเอาส่วนใดส่วนหนึ่งของบทเพลงอาทิเช่น 
แนวทำนอง จังหวะ มาปรับเปลี่ยน ประดับตกแต่ง พัฒนา ย่อส่วน ขยายส่วน ให้เปลี่ยนไปจากเดิม 
แต่ยังรักษาส่วนที่สำคัญบางประการทางดนตรีเอาไว้ ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าวเราจึง
เรียกว่า “ทางแปร (Variation)” 
 ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้จึงได้บทเพลงน้ำตาแสงไต้ สำหรับการเดี่ยวทรอมโบนกับวง
ทรอมโบนควอร์เท็ตในรูปแบบทำนองหลักและทางแปรทั้งหมด 4 ท่อนแบ่งเป็น 1 ทำนองหลักใน
แบบที่มีเอกลักษณ์และโครงสร้างชัดเจนและทางแปรที่ 1 ทางแปรในแบบดนตรีตะวันออก ทางแปรที่ 
2 ทางแปรในรูปแบบยุคบาโรก และทางแปลที่ 3 ทางแปรในแบบดนตรีศตวรรษที่ 20 ซึ่งในแต่ละ
ท่อนจะทำให้ผู้ฟังได้รับอรรถรสที่แตกต่างกันออกไป 
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Title  A Creative Work: Variation on Namta-saeng-tai Song for Trombone and 
Trombone Ensemble. 
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Abstract 
 

The element of contemporary music is form by society, culture, art and music 
of Western and East. The merge of East and West music brings cultural exchanges in 
music melody. The remix music in the form of western music began to be more 
prevalent. It is called " Contemporary Thai-music " 

Using the main melody and the variation (Theme and Variation) is a technique 
of music composition in both Eastern and Western music. Take some part of the 
song such as melody, rhythm, to modify or develop and make some changes from 
the original piece, but still  keep the important part in music. For this actions, we 
called it "variation". 
 The piece is “NamTa-Saeng-Tai for Solo trombone and trombone quartet. 
NamTa-Saeng-Tai have 1 theme and 3 variations and each part have different 
structure and technique for trombone. The audience will feel the different effect in 
every part of it. 
Keywords: Instruction book, Multiphonic, slap tongue, Flutter tongue 
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บทที่ 1 
 

บทนำ 
 
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

ดนตรีร่วมสมัย (Contemporary) การนำองค์ประกอบทางสังคม วัฒนธรรม ศิลปะ และ
ดนตรี ในแบบตะวันตกและตะวันออกมาผสมผสานกัน หรืออาจะกล่าวได้ว่า การนำดนตรีตะวันตก
และตะวันออกมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการบรรเลงในรูปแบบของทำนอง หรือทำการเรียบเรียงเสียง
ประสานดนตรีไทยในรูปแบบดนตรีตะวันตก หลังจากนั้นการผสมผสานดนตรีไทยกับดนตรีตะวันตกก็
เริ่มเป็นที่แพร่หลายมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันเราเรียกว่าว่า “ดนตรีไทยร่วม” 
  ทำนองหลักและทางแปร (Theme and Variation) เป็นเทคนิคการประพันธ์เพลงชนิดหนึ่ง
ที่มอียู่ทั้งในดนตรีตะวันตกและตะวันออก ซึ่งเป็นการนำเอาส่วนใดส่วนหนึ่งของบทเพลงอาทิเช่น แนว
ทำนอง จังหวะ มาปรับเปลี่ยน ประดับตกแต่ง พัฒนา ย่อส่วน ขยายส่วน ให้เปลี่ยนไปจากเดิม แต่ยัง
รักษาส่วนที่สำคัญบางประการทางดนตรีเอาไว้ ดังนั้นสิ่งที่เกิดข้ึนจากการกระทำดังกล่าวเราจึงเรียกว่า 
“ทางแปร (Variation)” 
 ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้จึงได้บทเพลงน้ำตาแสงไต ้สำหรับการเดี่ยวทรอมโบนกับวง
ทรอมโบนควอร์เท็ตในรูปแบบทำนองหลักและทางแปรทั้งหมด 4 ท่อนแบ่งเป็น 1 ทำนองหลักในแบบ
ที่มีเอกลักษณ์และโครงสร้างชัดเจนและทางแปรที่ 1 ทางแปรในแบบดนตรีตะวันออก ทางแปรที่ 2 
ทางแปรในรูปแบบยุคบาโรก และทางแปลที่ 3 ทางแปรในแบบดนตรีศตวรรษที่ 20 ซึ่งในแต่ละท่อน
จะทำให้ผู้ฟังได้รับอรรถรสที่แตกต่างกันออกไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพ่ือสร้างสรรค์บทเพลงสำหรับการแสดงเดี่ยวสำหรับทรอมโบนกับวงทรอมโบนควอเท็ตใน
บทเพลง “น้ำตาแสงไต้” 

2.เพ่ือจัดการแสดงเดี่ยวทรอมโบนกับวงทรอมโบนควอเท็ตต่อสาธรณชน 
สมมติฐานของการศึกษา 
 1.สร้างแบบฝึกหัดเทคนิคพิเศษสำหรับทรอมโบนในบทเพลง “น้ำตาแสงไต้” 
 2.ได้ขัน้ตอนการฝึกซ้อมเทคนิคพิเศษสำหรับทรอมโบน 
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ขอบเขตการศึกษา 
 1. ศึกษาแง่มุมของปัญหาเทคนิคพิเศษสำหรับทรอมโบนและนำไปสร้างแบบฝึกหัดเทคนิค
เสียงควบสำหรับทรอมโบนเพ่ือใช้ในบทเพลง น้ำตาแสงไต้ ประพันธ์โดยฐิตินันท์ เจริญสลุง 
 2. ศึกษาและสัมภาษณ์เกี่ยวกับเทคนิคพิเศษในบทเพลงจากผู้เชี่ยวชาญ  
  2.1 ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเล่นทรอมโบนตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยกำหนดไว้ มีดังนี ้
   2.1.1 เป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ และสอนทรอมโบนระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
   2.1.2 มีวุฒิทางด้านการศึกษาดนตรีไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี 
   2.1.3 มีผลงานการแสดงเป็นที่ยอมรับน่าเชื่อถือ 
   2.1.4 ยินดีให้ความร่วมมือ 
  2.2 ผู้วิจัยได้เลือกผู้ที่จะสัมภาษณ์ที่ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ดังนี้ 
   2.2.1 ปิยวัฒน์ หลุยลาภประเสริฐ นักประพันธ์เพลง 
   2.2.2 วาเลรี รีซาเยฟ (Valeriy Rizayev) อาจารย์ประจำภาควิชาประพันธ์เพลง 
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
   2.2.3 สาธิต ชมเชี่ยวชาญ อาจารย์สอนทรอมโบนประจำภาควิชาดนตรีปฏิบัติ 
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และตำแหน่งทรอมโบนแนวหนึ่ง วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิก 
แห่งประเทศไทย 
   2.2.4 ฟิลิป บริงค์ (Philip Brink) อาจารย์สอนเบสทรอมโบนประจำภาควิชา
ดนตรีปฏิบัติ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มทรอมโบน วง
ดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย 
    
ขั้นตอนการศึกษา  
 1. สัมภาษณ์ปิยวัฒน์ หลุยลาภประเสริฐ และวาเลรี รีซาเยฟเกี่ยวกับคีตลักษณ์ของเพลง
ในแต่ละท่อน 
 2. วิเคราะห์ปัญหาเทคนิคพิเศษสำหรับทรอมโบนในบทเพลง น้ำตาแสงไต้ ประพันธ์โดย 
ฐิตินันท์ เจริญสลุง และตีความหมายเพลงของตัวผู้แสดง  
 3. นำแง่มุมของปัญหาเสียงควบที่เกิดขึ้นปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญการเล่นทรอมโบน 
 4. สร้างแบบฝึกหัดสำหรับการฝึกซ้อมเทคนิคเสียงควบในแบบของผู้แสดง และการ
ตีความเพลง น้ำตาแสงไต้ ประพันธ์ฐิตินันท์ เจริญสลุง ด้วยตัวของผู้แสดงเองและนำไปปรึกษากับ
ผู้เชี่ยวชาญ 
 5. ฝึกซ้อมแบบฝึกหัดเทคนิคพิเศษสำหรับทรอมโบนและจดบันทึกความพัฒนาของผู้
แสดง  
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 6. นำข้อมูลที่จดบันทึกการพัฒนาปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญการเล่นทรอมโบนและแลกเปลี่ยน
ความคดิเห็นกับนักประพันธ์  
 7. รวบรวมข้อมูลและสรุปผล  
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เทคนิคพิเศษสำหรับทรอมโบน คือ เทคนิคพิเศษที่เกิดขึ้นในปีค.ศ.1900 เป็นต้นมาและ

นักประพันธ์นิยมใช้ในการประพันธ์เพลง1 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. ได้แนวคิดการตีความเพลงในแบบของผู้แสดงและผู้ประพันธ์  
 2. ได้แบบฝึกหัดเทคนิคเสียงควบในแบบของตัวผู้แสดงอย่างมีแบบแผน 
 3. ได้แนวทางการฝึกซ้อมเทคนิคเสียงควบและความหมายของแต่ละท่อนเพลง  
 4. สามารถนำแบบฝึกหัดไปใช้ในการเรียนการสอนได้ 

 

 
1 ณัชชา พันธุ์เจริญ, พจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์ (กรุงเทพฯ: ศนูย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั, 2553), 240. 



 
 

 

บทที่ 2 
 

วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร แหล่งข้อมูล และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการเป่า

เทคนิคเสียงควบสำหรับเครื่องลมทองเหลืองโดยผู้วิจัยได้ค้นคว้าในประเด็นดังต่อไปนี้ 

 ตอนที่ 1 ทรอมโบน 

   1. ประวัติทรอมโบน 

   2. เทคนิคการเล่นทรอมโบน 

   3. ประวัติและผลงานของผู้ประพันธ์ 

 ตอนที่ 2 เสียงควบ 

   1. การกดนิ้วควบ 2 สาย (Double Stop) 

   2. เทคนิคพิเศษสำหรับทรอมโบน (Extended Technique for Trombone) 

   3. ประวัติเสียงควบ (Multiphonic) 

   4. ประวัติเทคนิคเสียงควบในเครื่องลมทองเหลือง 

   5. ความสำคัญของการใช้เทคนิคเสียงควบบนเครื่องลมทองเหลือง 

 

ตอนที่ 1 ทรอมโบน 

 ประวัติทรอมโบน 

 ทรอมโบนคือหนึ่งในเครื่องดนตรีที่เก่าแก่ที่สุดในบรรดาเครื่องลมทองเหลืองในวงออร์เคสตรา 

ทรอมโบนถือกำเนิดในปีคริสต์ศักราช 15001 ในยุโรป ทรอมโบนถูกเรียกว่า ซักบัต (Sackbut) แต่มี

บางคนเชื่อว่าทรอมโบนเกิดขึ้นตั้งแต่ปลายปีค.ศ. 1400 เนื่องจากมีภาพวาดบนกำแพงในโบสถ์ที่

ประเทศอิตาลี ทรอมโบนได้ถูกพัฒนามาจากทรัมเป็ต  ในประเทศอิตาลีเรียกทรอมโบนว่า ลาจ

ทรัมเป็ต หรือ ทรอมบา (Large Trumpet, Tromba) “ก่อนปี ค.ศ. 1490 มีการค้นพบรูปวาดใน

โบสถ์ในประเทศอิตาลี ถูกเขียนขึ้นโดย โอริวิเออร์ เดอร์ ลา มาร์เช (Olivier de la Marche) ซักบัต

 

 1 Eric John Blanchard, “Legato Trombone: A Survey of Pedagogical Resources” 
(Master of Music, University of Michigan, 2002), 1. 
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ถูกใช้ในงานแต่งงานของเจ้าชายแห่งฝรั่งเศสในปีค.ศ. 1468”2 อย่างไรก็ตาม ทรอมโบน ในปีค.ศ. 

1400-1490 ก็ยังมีขนาดเล็กกว่าทรอมโบนปัจจุบันมากจากขนาดของปากแตร (Bell) ของซักบัตที่เล็ก

กว่าขนาดของทรอมโบนในปัจจุบันเป็นอย่างมาก 

 

 
                          
ภาพที ่1 ซักบัต (Sackbut) 
ที่มา: Noah Gladstone, Brass Ark, accessed December 12, 2015, available from http:// 
www.brassark.com/new.html 

 
 ยุคบาโรกและยุคคลาสสิก (Baroque and Classical) รูปร่างของทรอมโบนมีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ปากแตรมีหลายขนาดและมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น ในยุคคลาสสิกทรอมโบนเป็นที่
ยอมรับมากขึ้น เริ่มมีการนำทรอมโบนไปใช้บรรเลงในโบสถ์และวงออร์เคสตรามากขึ้น ช่วงแรกมี
เพียงอัลโตทรอมโบน (Alto Trombone) และเทเนอร์ทรอมโบน (Tenor Trombone) ต่อมาเริ่มเป็นที่
แพร่หลายและเป็นสมาชิกของกลุ่มเครื่องลมทองเหลืองในวงออร์เคสตราอย่างเป็นทางการ ต่อมาเริ่ม
มีการเขียนแนวทำนองของทรอมโบนที่มีการเคลื่อนที่ของทำนองที่ใช้ขั้นคู่เสียงที่กว้างขึ้น เช่น เล่น
ทำนองกับนักร้องในบทประพันธ์ Tuba Mirum in The Requiem Mass in D minor ประพันธ์โดย 
โวล์ฟกัง อะมาเดอุส โมสาร์ท (Wolfgang Amadeus Mozart) 
 

 

 

 2 Anthony C. Baines, The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 
2nd  ed. (London: An imprint of Oxford University Press, 2001).  
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ภาพที ่2 อัลโตทรอมโบน (Alto trombone) 
ที่มา: Johann Christoph, National Music Museum, accessed December 12, 2015, 
available from http://orgs.usd.edu/nmm/Brass/Trombones/5946Fiebig/Fiebig 
Trombone.html 
 
 ต่อมาทรอมโบนมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะรูปทรง เริ่มจากขนาดของตัวเครื่องที่มีการ
ขยายขนาดท่อไปจนถึงขนาดของปากแตร และวัสดุที่ใช้ในการผลิตทรอมโบน มีการนำเอาโลหะมา
ผสมกันหลายชนิดเช่น ทองเหลือง ทองแดง ทองและเงิน จากนั้นจึงนำโลหะต่างๆ มาผสมกันจนกลาย
โลหะที่ใช้ในการสร้างทรอมโบนที่เห็นกันในปัจจุบัน ต่อมาช่วงกลางศตวรรษที่ 19 มีการพัฒนาครั้งใหญ่ 
โดยการนำวาล์วของฮอร์น (Valves of Horn) มาใช้ในทรอมโบนเป็นครั้งแรก ระบบวาล์วทรอมโบนใช้
ชื่อระบบว่า ระบบวาล์วของเอตเวิด (Edward-Trombone Valve) และระบบวาล์วของเฮกแมน 
(Hagmann-Trombone Valve)3  
 

 
 
ภาพที ่3 ระบบวาล์วของเอตเวิด (Edward-Trombone valve) 

 

 3 Satit chomchewchan, “Graduate Trombone Recital” (Master of Music, 
College of Music, Mahidol University, 2012). 
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ที่มา: Edward, Edward-Trombone valve, accessed December 7, 2015, available from 
http://www.edwards-instruments.com 

 
 
ภาพที ่4 ระบบวาล์วของเฮกแมน (Hagmann-Trombone valve) 
ที่มา: Josef Gopp, Hagmann-Trombone valve, accessed December 7, 2015, available 
from http://www.josefgopp.de/?id-30&L-1 

 

 
 

ภาพที ่5  ทรอมโบนในปัจจุบัน (Trombone) 
ที่มา: Hickey’s Music Center, Courtois Alto & Tenor Trombones, accessed December 
7, 2015, available from http://www.hickeys.com/pages/tn00cu.htm 

 
 เทคนิคการเล่นทรอมโบน 
 ทรอมโบนเป็นเครื่องลมทองเหลืองที่มีการพัฒนาเทคนิคการเล่นมายาวนาน ตั้งแต่ปี 
ค.ศ. 1600 จนถึงปัจจุบัน มีแบบฝึกหัดพ้ืนฐานสำหรับการเล่นเทคนิคต่างๆ ของทรอมโบน อาทิเช่น 
Complete Method for Trombone and Euphonium ประพันธ์โดย ฌอง แบ็พติสต์ อัลบัล (Jean 

http://www.josefgopp.de/?id=30&L=1
http://www.hickeys.com/pages/tn00cu.htm
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Baptiste Arban, 1825-1889)4 ที่ทำการรวบรวมเทคนิคพื้นฐานที่สำคัญของทรอมโบน อาทิเช่น 
การวางปากบนกำพวด (Mouthpieces) เทคนิคการใช้ลม (Air Technique) เทคนิคการชักสไลด์ 
(Slide Technique) การเชื่อมเสียง (Slur) การบังคับลิ้นในอัตราจังหวะสามชั้น (Triple Tonguing) 
การบังคับลิ้นในอัตราจังหวะสองชั้น (Double Tonguing) และพ้ืนฐานต่างๆ อีกมากมาย 
 

 
 
ภาพที ่6  แบบฝึกหัดการเชื่อมเสียง (Slur) ประพันธ์โดย ฌอง แบ็พติสต์ อัลบัล 
ที่มา: Jean Baptiste Arban, “Standard Technique,” Complete Method for Trombone 
and Euphonium Jean, Edited by Wesley Jacobs (U.S.A: Encore Music Publishers, 
2002), 15. 
 
 กลุ่มเครื่องลมทองเหลืองสมัยใหม่ (1920)5 ในศตวรรษที่ 18 ทรอมโบนถูกพัฒนาเพ่ิมขึ้น

จากสมัยก่อนอย่างมาก ทำให้มีทรอมโบนหลายชนิด อาทิเช่น อัลโตทรอมโบน (Alto Trombone) 

เทเนอร์ทรอมโบน  (Tenor Trombone) เบสทรอมโบน (Bass Trombone) และคอนตราเบส

ทรอมโบน (Contrabass Trombone) นักทรอมโบนมีแนวคิดการแสดงอารมณ์ในบทเพลงแสดงเดี่ยว 

 

 4 Jean Baptiste Arban, “Standard Technique ,” Complete Method for 
Trombone and  Euphonium Jean, Edited by Wesley Jacobs (U.S.A: Encore Music 
Publishers, 2002). 
 5 Wills Simon, “Brass in the modern orchestra, ” in The Cambridge 
Companion to Brass Instruments, Edited by Trevor Herbert and John Wallace 
(Cambridge: Cambridge University press, 1977), 157. 
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และคิดสัญลักษณ์เกี่ยวกับเทคนิคในบทเพลงแสดงเดี่ยว และสามารถทำเทคนิคพิเศษ 6 ได้มากขึ้น 

เช่น การรูดเสียง (Glissando) การรัวลิ้นด้วยความเร็ว (Flutter-Tonguing) การเปล่งเสียงขับร้อง 

(Vocalizations) การวิบราโตที่ไม่ปกติ (Non-Standard Vibrato) การกระดกลิ้น (Slap-tonguing) 

เสียงที่เกิดจากร่างกาย (Body Sounds) เสียงที่เกิดจากเครื่องดนตรี (Instrumental Effect) และ

เสียงควบ (Multiphonic) เป็นต้น ทำให้ส่งผลต่อการประพันธ์เพลงแสดงเดี่ยวของนักทรอมโบน7 

 นักประพันธ์เพลงในทศวรรษ 1950 มีแนวทางการประพันธ์เพลงที่หลากหลาย อาทิเช่น 

การสร้างเสียงที่แปลกใหม่ การใช้ระบบแถวโน้ต 12 ตัว จึงทำให้นักประพันธ์ต้องการรูปแบบการบันทึก

โน้ตแบบใหม่ๆ (Notational System) และเทคนิคพิเศษที่ต่างไปจากเดิมที่มีอยู่ เช่น ‘เฮนริ โธมัสซี 

(Henri Tomasi) ได้ใช้สีสันทางดนตรีและความแปลกใหม่ของทำนองลงไปในบทเพลงแสดงเดี่ยวของ

ทรอมโบน สีสันทางดนตรีได้เข้ามามีบทบาทที่สำคัญในการประพันธ์เพลง’8 และ ‘Sequenza V 

ประพันธ์โดย ลูซีโน เบอริโอ (Luciano Berio) ผลงานนี้ถูกเขียนขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1966 เป็นงานประพันธ์ที่

แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดที่เกิดขึ้นกับเครื่องลมทองเหลืองหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 

ชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงดนตรีเข้าสู่ยุคปัจจุบัน ผลงานนี้จึงเป็นมากกว่าเพลงแสดงเดี่ยวแต่ยังรวม

ไปถึงศิลปะ ละคร ภาพวาด และการแสดงเดี่ยว’9  

 นักประพันธ์ นายปิยวัฒน์ หลุยลาภประเสริฐ ได้ประพันธ์เพลง Orderless(2013) ซึ่งเป็น

เพลงสำหรับการแสดงเดี่ยวทรอมโบน คลาริเน็ตและเปียโน บทเพลง Orderlessประกอบด้วยท่อน

เพลงสามท่อน และส่วนประกอบของเพลงในแต่ล่ะท่อนผู้ประพันธ์ได้แบ่งไว้อย่างชัดเจนได้แก่ ท่อนที่ 

1 ออกตาโทนิก (Octatonic Scale) ท่อนที่ 2 ดนตรีเสี่ยงทาย (Aleatory Music) และเทคนิคที่

สำคัญอย่าง ‘เสียงควบ’ (Multiphonic) และท่อนที่ 3 ดนตรีปัจจุบัน  (Modern) และใช้เทคนิค

สมัยใหม่ของทรอมโบน การควบคุมเสียงที่ไม่ปกติ (Non-Standard Tonguing) เทคนิคการใช้ที่ซับ

 

 6
 Jame Max Adam, “Timbral Diversity: An Annotated Bibliography of Selected 

Solo Works for The Tenor Trombone Containing Extended Technique” (Doctor of Arts, 
College of Perfroming and Visual Art, University of Northern Colorado, 2008), 12. 
 7 Botstein Leon, “Modernism,” The New Grove Dictionary of Music and 
Musicians, 2nd ed. (London: An imprint of Oxford University Press, 2001).  
 8 Claude Tomasi, Biographical sketch of Henri Tomasi, “Henri Tomasi,”  
accessed August 19, 2014, available from http://www.henri-omasi.asso.fr/en/about.php 
 9 Wills Simon, “Brass in the modern orchestra,” in The Cambridge 
Companion to Brass Instruments, 120. 
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เสียง (Mute Technique) การกระดกลิ้น (Slap Tonguing) และเสียงควบ (Multiphonic) ในการ

ประพันธ์เพลง 
 ประวัติและผลงานผู้ประพันธ์ 
 ปิยวัฒน์ หลุยลาภประเสริฐ ได้ประพันธ์เพลง Orderlessขึ้นในปีค.ศ. 2012 ในขณะที่ยัง
ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการประพันธ์ดนตรี และศึกษาทรอมโบนกับอาจารย์ฟิลิป 
บริงค์ ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล นักประพันธ์ได้รับเลือกให้ประพันธ์เพลงในงาน 
Tubamania International Festival, 2013 ประพันธ์ เพลง ‘Tubaholic’ งานTICF (The Thailand 
International Composition Festival 2013) ประพันธ์เพลง ‘Piano Quintet’ และเข้ารอบ Finalists 
in the Thai Music for Orchestra Composition Competition at Mahidol University ประพันธ์
เพลง ‘String Quartet’ และได้รับรางวัลชนะเลิศงาน Young Thai Artist Award 2013 สาขาการ
ประพันธ์ดนตรีในผลงานที่ชื่อว่า ‘ปรับ-แปร-เปลี่ยน’ โดยปิยวัฒน์ หลุยลาภประเสริฐ วิทยาลัยดุริยางค
ศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผลงานสร้างประสบการณ์ดนตรีให้ผู้ฟังได้เต็มอ่ิม  และที่สำคัญ นายปิยวัฒน์ 
หลุยลาภประเสิรฐ ประพันธ์เพลงให้กับวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย 10 และยังมีการ
ประพันธ์เพลงให้กับการแสดงเดี่ยวของเครื่องดนตรีอื่นๆ อีกมากมาย 
 Orderlessเป็นผลงานชิ้นเอกของนายปิยวัฒน์ หลุยลาภประเสริฐ โดยเพลงได้ประพันธ์
ขึ้น เพ่ือการแสดงเดี่ยวของทรอมโบนโดยมีคลาริเน็ตและเปี ยโนเป็นแนวบรรเลงประกอบ 
(Accompaniment) โดยรูปแบบของงานชิ้นนี้มีลักษณะที่ต่างกันออกไปในแต่ละท่อน โดยท่อนแรก
ใช้แนวทำนองสอดประสานกันระหว่างเครื่องดนตรีทั้งสามเครื่อง โดยใช้ร่วมกับบันไดเสียง ออกตาโท
นิก ท่อนที่ 2 ดนตรีเสี่ยงทาย และเทคนิคที่สำคัญอย่าง ‘เสียงควบ’ และท่อนที่ 3 ดนตรีปัจจุบัน เป็น
แนวทางในการประพันธ์เพลงนี้ 
 
ตอนที่ 2 เสียงควบ 
 การกดนิ้วควบ 2 สาย (Double Stop) 
 การสร้างเสียงมากกว่าหนึ่งเสียงในเวลาเดียวกันบนเครื่องสาย (String instruments) 
หรือการเล่นสองสายในเวลาเดียวกันเพ่ือให้เกิดเป็นขั้นคู่เสียงมีลักษณะคล้ายกับเทคนิค เสียงควบ
เรียกว่า ‘เทคนิคการกดนิ้วควบ 2 สาย (Double Stop)’ เทคนิคการกดควบ 2 สายได้ถูกพัฒนาโดย
นักไวโอลิน (Violinist) เช่น บทเพลง  Regola Rubertina ประพันธ์โดย ซิเวสโตร กานาซซี (Sylvestro 

 

 10 สัมภาษณ์ สุกร ีเจริญสุข,  คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล , 20 
กุมภาพันธ์ 2558. 
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Ganassi) ในปี ค.ศ.154211 หลังจากนั้นนักวิโอลา คริสโตเฟอร์ ซิมซัน (Christopher Simpson, 1659) 
ให้คำจำกดัความของการทำเทคนิคนี้ไว้ว่า “การกดนิ้วควบ 2 สายต้องเล่นให้เหมือนกับนักดนตรีที่เล่น 
ออร์แกน (Organ) หรือฮาร์ปซิคอร์ด (Harpsichord) ด้วยมือเดียวอย่างชำนาญ”12 โดยจะต้องเน้นใน
เรื่องของความเที่ยงตรงของเสียงมากท่ีสุด 
 

 
 
ภาพที ่7 รูปแสดงเทคนิคการกดนิ้วควบ 2 สายของไวโอลินในบทเพลง d’ Inventione op.8 no.2 

ประพันธ์โดย Biagio Marini 
ที่มา: Peter Walls, “Multiple stopping,” in The New Grove Dictionary of Music and 
Musicians, 2nd ed. (London: An imprint of Oxford University Press, 2001).  
 
 เทคนิคพิเศษสำหรับทรอมโบน (Extended Technique for Trombone) 
 1. เสียงท่ีเกิดจากเครื่องดนตรี (Instrumental Effects) 
  การสร้างเสียงทุกเสียงของทรอมโบนที่นอกเหนือจากการเป่าไม่ว่าจะเป็นการเคาะที่
ปากแตร การชักสไลด์ไปมาด้วยความเร็วแล้วทำให้เกิดเสียง และการเป่าปากเป่าในปากแตรของ
ทรอมโบน เพ่ือให้เกิดเสียงที่แตกต่างหรือทำให้เกิดเป็นเสียงลม ได้เสียงที่ต่างไปจากการเป่าทรอมโบน
ธรรมดา13 

 

 11 Peter Walls, “Multiple stopping,” in The New Grove Dictionary of Music 
and Musicians, 2nd ed. (London: An imprint of Oxford University Press, 2001).   
 12 Ibid. 
 13 Jame Max Adam, “Timbral Diversity: An Annotated Bibliography of Selected 
Solo Works for The Tenor Trombone Containing Extended Technique,” 12. 
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ภาพที ่8 รูปแสดงเทคนิคการสร้างเสียงที่เกิดจากเครื่องดนตรีในบทเพลง “Solo for Sliding 

Trombone” ประพันธ์โดย John Cage 
ที่มา: John Cage, Solo for Sliding Trombone (1958) (New York: Menmar Press, 1960). 
 
 2. การรัวลิ้นด้วยความเร็ว (Flutter-Tonguing) 
  เป็นการตัดลิ้นชนิดหนึ่งที่ใช้การกรอลิ้นพร้อมกับการเป่าโน้ตที่กำหนดให้ ทำให้ได้
คุณลักษณะของเสียงที่พล่ามัวและสับสน เทคนิคนี้มักเกิดขึ้นเมื่อถึงในช่วงเวลาที่มีความสำคัญที่สุด 
(Climax) และใช้สำหรับการด้น (Improvisation)  
 

 

 
ภาพที ่9 รูปแสดงเทคนิคการรัวลิ้นด้วยความเร็วในบทเพลง “Solo for Sliding Trombone” 

ประพันธ์โดย John Cage 
ที่มา: John Cage, Solo for Sliding Trombone (1958) (New York: Menmar Press, 1960).  
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 3. เสียงท่ีเกิดจากร่างกาย (Body Sounds) 
  เป็นเทคนิคที่ใช้เสียงที่เกิดจากร่างกายของนักทรอมโบน เช่น การปรบมือ ตบเท้าเพ่ือ
ทำให้เกิดเสียงดังเป็นจังหวะในขณะที่เป่าอยู่ ลักษณะของเสียงที่ ได้จะคล้ายกับเครื่องกระทบ
(Percussion) 
 

 

 
ภาพที ่10 รูปแสดงเทคนิคเสียงที่เกิดจากร่างกายในบทเพลง “Elegy for Mippy II” ประพันธ์โดย 

Leonard Bernstein 
ที่มา: Leonard Bernstein, Elegy for Mippy II (1948) (New York: G. Schirmer, 1950). 
 
 4. การวิบราโตที่ไม่ปกติ (Non-Standard Vibrato) 
  เป็นการทำวิบราโตตามความเร็วที่ผู้ประพันธ์กำหนดไว้ในบทเพลง โดยปกติการทำ
วิบราโตจะมีความเร็วในการสั่นของเสียงที่คงท่ี  
 

 

 
ภาพที ่11 รูปแสดงเทคนิคการวิบราโตที่ไม่ปกติในบทเพลง “Plum Blossom, Warm Gentle 

Wind, Shimmering Stillness for Bass Trombone and Ensemble” ประพันธ์โดย 
Jason L. Levis 

ที่ มา: Jason L. Levis, Plum Blossom, Warm Gentle Wind, Shimmering Stillness for 
Bass Trombone and Ensemble (2012) (Berkeley: University of California, 2012). 
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 5. จุลเสียง (Micro-tones) 
  เป็นเทคนิคการสร้างระดับเสียงที่มีความระเอียดมากกว่าระบบเสียงมาตรฐาน 12 เสียง 
(Standard Twelve-Pitch) ของดนตรีตะวันตก ทำให้มีเสียงให้ผู้ประพันธ์เลือกใช้มากข้ึน 
 

 
 
ภาพที ่12 รูปแสดงเทคนิคจุลเสียงในบทเพลง “Sound the Tucket Sonance and the Note to 

Mount for Trombone and Tape (2013)” ประพันธ์โดย Barry Anderson 
ที่มา: Barry Anderson, Sound the Tucket Sonance and the Note to Mount for 
Trombone and Tape (2013) (Los Angeles: University of California, 2013). 
 
 6. ผลที่เกิดจากการควบคุมลักษณะเสียง (Articulation Effects) 
  เป็นการบังคับลิ้นในอัตราจังหวะสามชั้นสลับกับการบังคับลิ้นในอัตราจังหวะสองชั้น 
พร้อมกับการรัวลิ้นด้วยความเร็วหรือทำการรูดเสียงไปด้วย ลักษณะการเล่นหรือเสียงที่ได้จะคล้ายกับ
เครื่องกระทบ 

 
 
ภาพที ่13 รูปแสดงเทคนิคผลที่เกิดจากการควบคุมลักษณะเสียงในบทเพลง “Sound the Tucket 

Sonance and the Note to Mount for Trombone and Tape(2013)” ประพันธ์โดย 
Barry Anderson 

ที่มา: Barry Anderson, Sound the Tucket Sonance and the Note to Mount for 
Trombone and Tape (2013) (Los Angeles: University of California, 2013). 
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 7. การเปล่งเสียงขับร้อง (Vocalizations) 
  การร้องเป็นระดับเสียงหรือร้องเป็นแนวทำนองโดยใช้ทรอมโบนหรือไม่ใช้ก็ได้ แต่จะ
แตกต่างกับเทคนิคเสียงควบตรงที่ การเปล่งเสียงขับร้องจะเป็นการร้องเพียงอย่างเดียวจะไม่มีเสียง
ของการเป่าเลย 
 

 
 
ภาพที ่14 รูปแสดงเทคนิคการเปล่งเสียงขับร้องในบทเพลง “Sequenza V” ประพันธ์โดย 

Luciano Berio. 
ที่มา: Luciano Berio, Sequenza V (1966) (London: Universal Edition, 1968). 
 

 8. การรูดเสียงที่ไม่ปกติ (Non-Standard Glissando) 
  เทคนิคนี้จะแตกต่างกับเทคนิคการรูดเสียงทั่วไปตรงที่จะทำการชักสไลด์ในอนุกรม
เสียงหลอก (Harmonic Series) เพ่ือไม่ให้เสียงขาดเป็นสองจังหวะ นอกเหนือการเป่าแบบธรรมดา
แล้วจะเพ่ิมการชักสไลด์ในขณะทำการเป่า การรูดเสียงที่ไม่ปกติ ใช้การเป่าแบบพิเศษ เช่นเป่าพร้อม
กับการกดวาล์วและการชักสไลด์พร้อมกับการเป่า หรือชักสไลด์ข้ามอนุกรมเสียงหลอก 
 

 
 
ภาพที ่15 รูปแสดงเทคนิคการรูดเสียงที่ไม่ปกติในบทเพลง “Sound the Tucket Sonance and 

the Note to Mount for Trombone and Tape (2013)” ป ร ะ พั น ธ์ โ ด ย  Barry 
Anderson 

ที่มา: Barry Anderson, Sound the Tucket Sonance and the Note to Mount for 
Trombone and Tape (2013) (Los Angeles: University of California, 2013). 
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 9. เสียงท่ีเกิดจากการไม่มีระดับเสียง (Non-pitched effects) 
  เป็นการสร้างเสียงผ่านทรอมโบนโดยที่ไม่ใช่เสียงในระบบเสียงมาตรฐาน 12 เสียงโดย
จะเป็นการเลียนแบบเสียงของธรรมชาติ เช่น เสียงเฮลิคอปเตอร์ เสียงรถมอเตอร์ไซด์และเสียงเครื่อง
กระทบ 
 

 
 
ภาพที ่16 รูปแสดงเทคนิคเสียงที่เกิดจากการไม่มีระดับเสียงในบทเพลง “Sound the Tucket 

Sonance and the Note to Mount for Trombone and Tape (2013)” ประพันธ์ 
 โดย Barry Anderson 
ที่มา: Barry Anderson, Sound the Tucket Sonance and the Note to Mount for 
Trombone and Tape (2013) (Los Angeles: University of California, 2013). 
 
 10. เสียงควบ (Multiphonic) 
  เป็นการนำเทคนิคการเป่าทรอมโบนและเทคนิคการร้องมาปฎิบัติพร้อมกัน จึงทำให้
เกิดเสียงเป็นขั้นคู่ มีลักษณะเหมือนกับเทคนิคการเปล่งเสียงขับร้อง 
 

 
 
ภาพที ่17 รูปแสดงเทคนิคเสียงควบในเพลงThree Pieces for Three Instruments 
 (ภาพโดย ปิยวัฒน์ หลุยลาภประเสริฐ ผู้ประพันธ์เพลง Three Pieces for Three  
 Instruments, 2558) 
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 จะสังเกตได้ว่าเทคนิคพิเศษของทรอมโบนมีให้เลือกใช้มากมาย เทคนิคที่กล่าวข้างต้นเป็น
เทคนิคที่ผู้ประพันธ์ใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่ก็ยังมีเทคนิคอีกบางส่วนที่ไม่ได้กล่าวไว้ในงานวิจัยครั้งนี้  
ทั้งนี้เทคนิคเสียงควบเป็นเทคนิคที่สำคัญในเพลง Orderlessโดยปิยวัฒน์ หลุยลาภประเสริฐ ผู้วิจัยจึง
มีความสนใจที่จะศึกษาประวัติศาตร์ความเป็นมาและสร้างแบบฝึกหัดการฝึกซ้อม 
 ประวัติเสียงควบ (Multiphonic) 
 เสียงควบเป็นเทคนิคสมัยใหม่สำหรับเครื่องลม (Wind Instruments) เครื่องลมแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ เครื่องลมทองเหลือง (Brasswind) และเครื่องลมไม้ (Woodwind) การทำ
เทคนิคเสียงควบเกิดขึ้นในเครื่องดนตรีพ้ืนบ้านเก่าแก่ของชาวอะบอริจินในประเทศออสเตรเลีย 
ประวัติศาสตร์เสียงควบจากเครื่อง ‘ดิดเจริดู (Didgeridoo)’ และเมารีทรัมเป็ต (Maori Trumpet) มี
ลักษณะเป็นท่อนไม้กลวงยาว มีหลักการเป่าเสียงควบคล้ายกับทรอมโบน คือ การเป่าและร้องออกไป
ในเวลาเดียวกัน ชาวพ้ืนเมืองใช้เครื่องดนตรีสองชนิดนี้ในการเลียนแบบเสียงของธรรมชาติและใช้ใน
พิธีกรรมต่างๆ เป็นต้นตำหรับของเสียงควบ”14 
 

 
                                    
ภาพที ่18 เครื่องดนตรีดิดเจริดู (Didgeridoo) 
ที่มา: William Thoren, Didgeridoo, accessed December 7, 2015, available from http:// 
www.williamthoren.com 
 

 

 14 Michael McKenney Davidson, “An Annotated Database of 102 Selected 
Published Works for Trombone Requiring Multiphonics” (Doctor of Musical Arts in 
Trombone Perfromance, University of Cincinnati, 2005), 3. 

http://www.williamthoren.com/
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 ความสำคัญของการใช้เสียงควบบนเครื่องลมทองเหลือง 

 ในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 (ราวค.ศ.1960) เทคนิคเสียงควบบนแซกโซโฟนมีการนำมาใช้

ในดนตรีแจ๊สมากขึ้นและเริ่มมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในกลุ่มนักดนตรีอาทิเช่น จอห์น โคลเทรน 

(John Coltrean) ซึ่งเป็นผู้ที่ทำให้เทคนิคนี้เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักดนตรีแจ๊ส เห็นได้จากการนำเอา

เทคนิคการเล่นเสียงควบแบบของโคลเทรนไปเป็นส่วนหนึ่งของแบบทดสอบสำหรับการสอบเข้าเรียน

ดนตรีในระดับปริญญามหาบัณฑิต15 โคลเทรนมักจะทำเทคนิคเสียงควบเมื่อเล่นทำนองหลักเป็นช่วงๆ 

และในช่วงที่ทำการด้น เพ่ือให้ได้อรรถรสและทำให้เกิดความพิเศษของเสียงมากข้ึน16 นักทรัมเป็ตแจ๊ส 

หลุยส์ อาร์มสตรอง (Louis Armstrong) และนักทรอมโบนแจ๊ส นิลส์ วอแกรม (Nils Wogram)  จะใช้

แนวทางการเล่นคล้ายๆ กับ จอห์น โคลเทรน โดยเฉพาะตอนที่ทำการด้น17 

 การใช้เทคนิคเสียงควบในดนตรีคลาสสิกช่วงแรกๆ มีให้เห็นในบทประพันธ์ของ คาร์ล มา

เรีย ฟอน เวเบอร์ (Carl Maria von Weber) โดยนำเทคนิคนี้มาใช้ในแนวฮอร์น (Horn) ในบทเพลง 

Concertino for Horn, Op.45 ในช่วงของคาเดนซา (Cadenza) และหลังจากนั้นช่วงปลายศตวรรษ

ที่ 19 ไปจนถึงศตวรรษที่ 20 เทคนิคนี้จึงเป็นที่แพร่หลาย โดยจะใช้บ่อยในช่วงของคาเดนซา18 

 

 

 15 R. Ingham,  The Cambridge Companion To The Saxophone 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1998). 
 16 David Glen Such, Avant-Garde Jazz Musicians: “Perfroming Out 
There” (Iowa City: University of Iowa Press, 1993), 12. 
 17 Nick van Dijk, Brass multiphonic in jazz (New Zealand School of Music 
2009), 14. 
 18 Michael McKenney Davidson, “An Annotated Database of 102 Selected 
Published Works for Trombone Requiring Multiphonics”, 5. 
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ภาพที ่19 Concertino for Horn, Op. 45 ประพันธ์โดย Carl Maria von Weber  
ที่มา: Weber Horn Concertino op.45, accessed December 7, 2015, available from 
 http:// hornmatters.com/solo-parts/Weber-Concertino Op.45-Horn Part.pdf  
 
 จากรูปแสดงให้เห็นการบันทึกโน้ตเสียงควบสำหรับฮอร์น ซึ่งนักประพันธ์ได้เลือกใช้หัว
โน้ตแบบธรรมดา เพลงสำหรับทรอมโบนที่มีเทคนิคเสียงควบ อาทิเช่น Sequenza V ประพันธ์โดย รูซี
โน แบริโอ (Sequenza V by Lucino Berio) เบนนี่ ซลูชิน (Benny Sluchin) มิเชล แมคเคนนี เดวิซัน 
(Michael Mckenney Davidson) คาเดนซาในท่อนที่ 3 ของซิมโฟนีหมายเลข 9 (1994) ประพันธ์
โดย คาเลวิ อาโฮ (Kalevi Aho) มีการใช้เทคนิคเสียงควบในทรอมโบนให้มีเสียงพล่ามัวคล้ายกับกีตาร์
ที่ใช้เอ็ฟเฟ็กต์เสียงจี่ (Feedback) ของ จิมิ เฮนดริกซ์ (Jimi Hendrix)19 Minstrel Man ประพันธ์โดย 
แอนเดอร์ซัน ทีเจ (Anderson T. J.) สำหรับเบสทรอมโบนใช้เทคนิคเสียงควบในท่อนที่ 2 ของเพลง20 
Dream Sequence (1976) ประพันธ์โดย แดเนียล เอเชีย (Daniel Asia) 
 
 
 
 

 

 19  Jame Max Adam, “Timbral Diversity: An Annotated Bibliography of 
Selected Solo Works for The Tenor Trombone Containing Extended Technique”, 25.  
 20 Samuel Benjamin Woodhead, “Recital Repertoire for Trombone and 
Percussion” (Doctor of Musical Art, School of music, University of Maryland, 2011), 10. 
 

http://www.williamthoren.com/
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ภาพที ่20 โน้ตหัวเหลี่ยม (Diamond-Shaped Note-Heads) 
ที่มา: Cherry Amy Kristine, “Extended Techniques in Trumpet Perfromance and 
Pedagogy” (Doctor of Musical Arts, University of Cincinnati, 2009), 38. 
 
 เนื่องจากความนิยมในการใช้เทคนิคของเสียงควบ ทำให้เกิดการเขียนสัญลักษณ์ที่เป็น
สากลขึ้น โดยการใช้การบันทึกโน้ตแบบโน้ตหัวเหลี่ยม21 (Diamond-Shaped Note-Heads)22 ในบท
เพลง Orderlessของปิยวัฒน์ หลุยลาภประเสริฐ  
 

 

 
ภาพที ่21 แบบโน้ตหัวเหลี่ยมในบทเพลง Three Pieces for Three Instruments 
 (ภาพโดย ปิยวัฒน์ หลุยลาภประเสริฐ ผู้ประพันธ์เพลง Three Pieces for Three  
 Instruments, 2558) 

 

 

 21  ณัชชา พันธุ์เจริญ, พจนานกุรมศัพท์ดุริยางคศิลป์ (กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553), 359. 
 22 Cherry Amy Kristine, “Extended Techniques in Trumpet Perfromance 
and Pedagogy” (Doctor of Musical Arts, University of Cincinnati, 2009), 38. 
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ภาพที ่22 คลื่นความถี่ขณะทำการเป่าเสียงควบ 
ที่มา: Paul Keenan Music, Paul Keenan Research, accessed December 7, 2015, 
available from http://www.paulkeenanmusic.co.uk/index.php/research 
 
 จากรูปคลื่นความถี่ (ภาพที่ 22) แสดงให้เห็นถึงความเข้มข้นในขณะการทำเทคนิคเสียง
ควบ ซึ่งจากค่าเริ่มต้นของคลื่นคือ การเป่าโน้ตแบบปกติ และหลังจากนั้นจึงเป่า เสียงควบ คลื่นที่มี
ความเข้มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในเวลาที่เล่นเทคนิคเสียงควบ ดังนั้นจึงเห็นนักดนตรีแจ๊สเล่นเทคนิคเสียง
ควบในท่อนด้นเพ่ือให้ได้อรรถรสและความพิเศษของแนวทำนอง23 และเพลง Orderlessได้นำเอา
เทคนิคเสียงควบมาใช้ในท่อนที่สองเพ่ือให้ได้ความพิเศษของเสียงในท่อนที่ 2 ของเพลงและยังเป็นการ
แสดงเทคนิคการเล่นทรอมโบนของผู้แสดงในยุคศตวรรษที่ 2024 

 

 23 David Glen Such, “Perfroming Out There” Avant-Garde Jazz Musicians  
(Iowa City: University of Iowa Press, 1993). 
 24 สัมภาษณ์, ปิยวัฒน์ หลุยลาภประเสิรฐ,  ผู้ประพันธ์เพลง Three pieces for Three 
Instruments, 10 กุมภาพันธ์ 2557. 
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 เทคนิคเสียงควบสำหรับทรอมโบนเริ่มมีบทบาทมากขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ.194025 โดยพบได้
ในช่วงคาเดนซา และตามท่อนเพลงต่างๆ เพ่ือเปลี่ยนสีสันของเสียงทรอมโบน (Tone Color) และให้
ผู้เล่นทรอมโบนได้แสดงความสามารถพิเศษในการเป่าทรอมโบนมากขึ้น หลังจากนั้นก็มีผลงานเพลง
ทรอมโบนที่ใช้เทคนิคเสียงควบออกมามากมาย 
 จากการศึกษาวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวกับเพลงทรอมโบนที่มีการใช้เทคนิคพิเศษของ มิเชล 
แมคเคนี่ เดวิซั่น (Michael Mckenney Davidson) เจมส์ แม็ก อดัม (James Max Adam) นาธาน 
ชาร์ด โฮเรย์ (Nathan Chad Horsley) จึงเห็นได้ว่ามีการใช้เทคนิคเสียงควบของทรอมโบนเพ่ิมมาก
ขึ้นในระยะเวลา 80 ปี ออกมาเป็นตารางได้ดังภาพที่ 23 
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ภาพที ่23 เพลงทรอมโบนที่ใช้เทคนิคเสียงควบ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1920 – 2000 
 
 ข้อมูลจากวิทยานิพนธ์ทั้ง 3 เล่ม ที่ทำการวิจัยเกี่ยวกับเพลงแสดงเดี่ยวของทรอมโบนที่ใช้
เทคนิคพิเศษต่างๆ ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์เทคนิคพิเศษออกมาได้ 15 ชนิด ดังภาพที่ 24 ตารางจะ
แสดงให้เห็นถึงเทคนิคพิเศษที่นักประพันธ์นิยมใช้มากที่สุดในรอบ 80 ปีเทคนิคพิเศษนั้นคือ เทคนิค
การเป่าทรอมโบนแบบเสียงควบซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้ประพันธ์ให้ความสนใจมากเป็นพิเศษ 
 

 

 25 Jame Max Adam, “Timbral Diversity: An Annotated Bibliography of 
Selected Solo Works for The Tenor Trombone Containing Extended Technique”, 5. 
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ภาพที ่24 ความนิยมใช้เทคนิคเสียงควบในเพลงทรอมโบน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1920 – 2000 



 

บทที่ 3 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 
 งานสร้างสรรค์ทางดนตรี: ทางเปลี่ยนเพลงน้ำตาแสงไต้สำหรับแสดงเดี่ยวทรอมโบนกับวง
ทรอมโบนควอร์เท็ต ประพันธ์โดยฐิตินันท์ เจริญสลุง” ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาองค์ความรู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือนำไปเป็นข้อมูลหลักของงานวิจัย 
 ขัน้ตอนที่ 2 รวบรวมข้อมูล 

 ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปเป็นข้อมูลหลักของงานวิจัย 
 1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี การสร้างแบบฝึกหัดการเล่นเทคนิคพิเศษสำหรับ
ทรอมโบน ในบทเพลง น้ำตาแสงไต้ ประพันธ์โดยฐิตินันท์ เจริญสลุงและแนวทางการฝึกซ้อมของตัว
ผู้วิจัยเอง 
 2. สัมภาษณ์ผู้ประพันธ์ที่เก่ียวข้องกับบทเพลง น้ำตาแสงไต้ ประพันธ์โดยฐิตินันท์ เจริญส
ลุง และผู้เชี่ยวชาญการเล่นทรอมโบนตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยกำหนดไว้ ดังนี้ 
  2.1 เป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ และสอนทรอมโบนระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
  2.2 มีวุฒิทางด้านการศึกษาดนตรีไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี 
  2.3 มีผลงานการแสดงเป็นที่ยอมรับน่าเชื่อถือ 
  2.4 ยินดีให้ความร่วมมือ 
  ผู้วิจัยได้เลือกผู้ที่จะให้สัมภาษณ์ที่ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ดังนี้ 
  ปิยวัฒน์ หลุยลาภประเสริฐ นักประพันธ์เพลง 
  วาเลรี รีซาเยฟ อาจารย์ประจำภาควิชาประพันธ์เพลง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัย 
มหิดล 
  สาธิต ชมเชี่ยวชาญ ตำแหน่งทรอมโบนแนวหนึ่ง วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย 
  ฟิลิป บริงค์ อาจารย์สอนเบสทรอมโบน ประจำภาควิชาดนตรีปฏิบัติ วิทยาลัยดุริยางค
ศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มทรอมโบน วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย 
  สุทธิพงษ์ ไม่หน่ายกิจ ตำแหน่งทรอมโบนแนวสอง วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศ

ไทย 
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 3. สร้างแบบคำถามเกี่ยวกับเสียงควบเพ่ือใช้ในการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญมีลักษณะเป็น

ข้อคำถามปลายปิด 

  3.1 เสียงควบสำหรับทรอมโบนในความหมายของคุณเป็นอย่างไร 

  3.2 เสียงควบสำหรับทรอมโบนมีขั้นตอนการฝึกซ้อมในแบบของคุณอย่างไร 

  3.3 คุณรู้สึกอย่างไรกับเทคนิคเสียงควบของทรอมโบน 

  ผู้วิจัยใช้คำถามดังกล่าวเพ่ือสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ คือ ปิยวัฒน์ หลุยลาภประเสริฐ     

วาเลรี รีซาเยฟ  สาธิต ชมเชี่ยวชาญ  ฟิลิป บริงค ์และสุทธิพงษ์ ไม่หน่ายกิจ  

 การสร้างเครื่องมือวิจัย 

 การทำวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาในเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์ซึ่งมีวิธีการสร้าง

เครือ่งมือเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้ 

 1. ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคเสียงควบเพ่ือ สร้างคำถามสำหรับการสัมภาษณ์ 

เสนอต่ออาจารย์เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่อง 

 

ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมข้อมูล 

 1. ถอดความเทปบันทึกบทสัมภาษณ์จากผู้ประพันธ์และผู้เชี่ยวชาญการเล่นทรอมโบน 

 2. รวบรวมหนังสือ ตำรา และข้อมูลที่ผู้วิจัยได้ศึกษาหรืออ้างอิงไว้ในการวิจัยครั้งนี้ 

 3. รวบรวมแนวทางการแก้ปัญหาจากผู้ประพันธ์และผู้เชี่ยวชาญการเล่นทรอมโบน 

 

ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. วิเคราะห์และสรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ประพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญการเล่นทรอมโบน

หนังสือ ตำรา และข้อมูลที่เก่ียวข้อง  

 2. สร้างแบบฝึกหัดสำหรับเทคนิคเสียงควบ ด้วยตัวของผู้แสดงเอง นำไปปรึกษากับ

ผู้เชี่ยวชาญ นำแบบฝึกหัดมาศึกษาและจดบันทึกพัฒนาการของผู้แสดง 

 3. สรุปรวบรวมข้อมูล ทำการอภิปรายผลและนำเสนอผลงานการวิจัย 

 



 
 

 

บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 งานสร้างสรรค์ทางดนตรี: ทางเปลี่ยนเพลงน้ำตาแสงไต้สำหรับแสดงเดี่ยวทรอมโบนกับวง
ทรอมโบนควอร์เท็ต ประพันธ์โดยนิธิ จันทร์ชมเชย” ผู้วิจัยได้ทำการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผู้ประพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญการเล่นทรอมโบน รวมทั้งหนังสือ ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้แบ่ง
การนำเสนอผลวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลที่ได้จากบทสัมภาษณ์ผู้ประพันธ์ 
   1. นิยามและความสำคัญของเสียงควบ 
   2. ความสำคัญ ในการใช้ เทคนิคพิ เศษสำหรับทรอมโบน ในบทเพลง 
Orderless ประพันธ์โดยนิธิ จันทร์ชมเชย 
   3. ทฤษฎี หลักการและแนวทางในการปฏิบัติโดยใช้เทคนิคเสียงควบ 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญการเล่นทรอมโบนทั้ง 3 ท่าน 
   1. ฟิลิป บริงค์  
   2. สาธิต ชมเชี่ยวชาญ  
   3. สุทธิพงษ์ ไม่หน่ายกิจ   
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลจากการสังเคราะห์จากบทสัมภาษณ์ของผู้ประพันธ์และผู้เชี่ยวชาญ
การเล่นทรอมโบนทั้ง 5 ท่าน 
   1. แบบฝึกหัดเทคนิคเสียงควบสำหรับฝึกร้องกับเปียโน 
   2. แบบฝึกหัดเทคนิคเสียงควบสำหรับทรอมโบนกับเปียโน 
   3. แบบฝึกหัดเทคนิคเสียงควบสำหรับทรอมโบนกับการร้อง 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลที่ได้จากบทสัมภาษณ์ผู้ประพันธ์ 
 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ประพันธ์ สามารถแบ่งประเด็นหลักออกเป็น  
3 ประเด็น โดยสรุปได้ ดังนี้ 
 1. นิยามและความสำคัญของเสียงควบ สามารถสรุปข้อมูลของผู้ประพันธ์ได้ดังนี ้
  ผู้ประพันธ์ทั้ง 2 ท่าน ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงควบเหมือนกัน คือ เทคนิคเสียงควบ
เป็นเทคนิคพิเศษสำหรับเครื่องลมไม้และเครื่องลมทองเหลือง ที่สามารถทำให้เกิด เสียงสองเสียงใน



27 

 

 

เวลาเดียวกัน และที่สำคัญระดับเสียงนั้นจะต้องมีความเที่ยงตรง จึงจะทำให้เกิดอนุกรมเสียงหลอก 
(Harmonic Series) 
 2. ความสำคัญในการใช้เทคนิคเสียงควบในการแสดงและเทคนิคเสียงควบในบท
เพลง Three Pieces for Three Instruments สามารถสรุปข้อมูลของผู้ประพันธ์ได้ดังนี้ 
  บทเพลงสำหรับการแสดงเดี่ยวทรอมโบนในปัจจุบันต้องการเสียงมากกว่าเสียงใน
ระบบมาตรฐาน 12 เสียง รวมไปถึงเทคนิคพิเศษสำหรับทรอมโบน ในบทเพลง Orderless ประพันธ์
โดยนิธิ จันทร์ชมเชยในปีค.ศ. 2013 ผู้ประพันธ์ใช้เทคนิคเสียงควบในการพาอารมณ์ของผู้ฟังให้รู้สึกถึง
จุดสูงสุดของท่อนที่ 2 และยังเป็นการแสดงเทคนิคพิเศษของตัวผู้แสดงเอง 
 3. ทฤษฎี หลักการ และแนวทางในใช้เทคนิคเสียงควบ สามารถสรุปข้อมูลผู้ประพันธ์
ได้ดังนี ้
  เริ่มต้นฝึกซ้อมเทคนิคเสียงควบได้จากบทเพลง Sequenza V ประพันธ์โดย ลูซีโน    
เบอริโอ (1966) และบทเพลง Brazzmusic ประพันธ์โดย โธมัส ฮิลเลอบราส (2010) เนื่องจาก  
2 บทเพลงนี้ ถูกกล่าวถึงในงานวิจัยเกี่ยวกับทรอมโบนบ่อยครั้งท่ีสุด 
 

 

 
 

 
ภาพที่ 25 ภาพแสดงถึงความหมายสัญลักษณ์เสียงควบในบทเพลง Sequenza V ประพันธ์โดย  

ลูซีโน เบอริโอ (1966) 
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ภาพที ่26  เพลงที่ใช้ในการฝึกซ้อมเทคนิคเสียงควบบทเพลง Sequenza V ประพันธ์โดย ลูซีโน เบอริโอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 

 

 

 

 

 

 
ภาพที ่27 ภาพแสดงแบบฝึกหัดเทคนิคเสียงควบ ประพันธ์โดย โธมัส ฮิลเลอบรานซ์ 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 
 การสังเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณผ์ู้เชี่ยวชาญการเล่นทรอมโบน 
 ฟิลิป บริงค์  มีแนวทางการฝึกซ้อมดังนี ้
 ขั้นตอนแรกเริ่มจากการศึกษาบทเพลง Sequenza V ประพันธ์โดย เบอริโอ (1966) และ
เล่นเสียงควบตามความเข้าใจของตัวเองโดยที่ไม่ต้องสนใจว่าเสียงที่เล่นออกมานั้นจะมีคุณภาพหรือไม่ 
และที่สำคัญต้องสังเกตลำคอและปาก ว่ามีการขยับมากน้อยเพียงใด หลังจากนั้น ให้แยกเป็นหลักการ
เป่าทรอมโบนและหลักการร้องเพ่ือที่จะได้สร้างแบบฝึกหัดทีละหลักการเพ่ือจะได้ซ้อมได้อย่างตรงจุด 
 

 

 
ภาพที ่28 ภาพแสดงแบบฝึกหัดเทคนิคเสียงควบจากการสัมภาษณ ์ฟิลิป บริงค์ 
  
 สาธิต ชมเชี่ยวชาญ มีแนวทางการฝึกซ้อม ดังนี้ 
 เสียงควบ คือ การเป่าและร้องในเวลาเดียวกันและจะต้องมีความเที่ยงตรงของเสียงอย่าง
มากเพ่ือที่ผู้ฟังหรือรวมไปถึงคนที่กำลังเป่าอยู่สามารถได้ยินเสียงของอนุกรมเสียงหลอกได้อย่างชัดเจน 
ดังนั้นควรจะเริ่มซ้อมจากการร้องเป็นอันดับแรก โดยฝึกร้องบันไดเสียงทุกบันไดเสียงจนเกิดความ
ชำนาญ และสามารถร้องบันไดเสียงได้เที่ยงตรง หลังจากนั้น ฝึกเล่นเสียงลากยาวกับทรอมโบนทุก
บันไดเสียงเช่นกัน โดยไม่ให้เสียงสั่นไหวและให้สังเกตเสียงของทรอมโบนให้เกิดความเที่ยงตรงตลอด
การเป่า หลังจากฝึกทั้งสองขั้นตอนเสร็จ ให้นำมาปฎิบัติพร้อมกันโดยต้องคำนึงทั้งคุณภาพของเสียง
ทรอมโบนและคุณภาพของเสียงร้อง 
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ภาพที ่29 ภาพแสดงแบบฝึกหัดเทคนิคเสียงควบ สรุปจากการสัมภาษณ์ สาธิต ชมเชี่ยวชาญ 
  
 สุทธิพงษ์ ไม่หน่ายกิจ มีแนวทางการฝึกซ้อมดังนี้ 
 เทคนิคเสียงควบเป็นเทคนิคพิเศษที่ต้องการความชำนาญในการเล่นทรอมโบนเป็นอย่าง
มาก ดังนั้นขั้นตอนการฝึกซ้อมจึงต้องใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอน ตั้งแต่การฝึกซ้อมการร้องให้ตรง
กับโน้ตบนเปียโนและการลากเสียงยาว เพ่ือไม่ให้เกิดการคลาดเคลื่อนของเสียงทีจ่ะเกิดข้ึนในขณะการ
แสดง  
 ขั้นแรก เล่นทรอมโบนลากเสียงยาว ดังตัวอย่างภาพที่ 30 โดยไม่ให้เสียงสั่นไหวและ
ระดับเสียงมีความเที่ยงตรงตลอดเวลา จนครบทุกบันไดเสียง หลังจากนั้นทำการฝึกซ้อมร้องโดยการ
กดคีย์เปียโนไปด้วยจนครบทุกบันไดเสียงเพ่ือจดจำระดับเสียงที่มีความเที่ยงตรงจากเปียโน เมื่อฝึก
ครบทั้งสองขั้นตอน จึงนำมาปฎิบัติพร้อมกัน โดยต้องคำนึงถึงคุณภาพเสียงทั้งสองเสียงด้วย 
 

 

 
 

 

 
ภาพที ่30 ภาพแสดงแบบฝึกหัดเทคนิคเสียงควบ สรุปจากการสัมภาษณ ์ สุทธิพงษ์ ไม่หน่ายกิจ 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลจากการสังเคราะห์บทสัมภาษณ์ผู้ประพันธ์และผู้เชี่ยวชาญการเล่นทรอมโบน 
 ทั้ง 5 คน  
 1. แบบฝึกหัดเทคนิคเสียงควบสำหรับฝึกร้องกับเปียโน 
  จากการศึกษาเทคนิคเสียงควบโดยการสัมภาษณ์ผู้ประพันธ์และผู้เชี่ยวชาญการเล่น
ทรอมโบนทั้ง 5 ท่าน พบว่า มีแบบฝึกหัดที่ใช้ในการเริ่มต้นการฝึก คือ ต้องเล่นทรอมโบนและร้อง
ปากเปล่าให้เที่ยงตรงกับระดับเสียงเปียโน โดยเล่นเปียโนเสียงที่ต้องการจะร้องในบันไดเสียง C 
เมเจอร์ ทีละเสียงและเพ่ิมระดับเสียงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากบันไดเสียง C เมเจอร์เป็นบันไดเสียงที่ง่าย
สำหรับการร้อง และร้องให้ครบทุกบันไดเสียง ดังภาพที่ 31 
 

 
 

ภาพที ่31 ภาพแสดงแบบฝึกหัดเทคนิคเสียงควบสำหรับร้อง 
 
  ขั้นตอนที่ 2 แบบฝึกหัดฝึกขยายความกว้างของช่วงเสียงในการร้อง โดยเริ่มที่บันได
เสียง C เมเจอร์เมื่อฝึกร้องในบันไดเสียง C เมเจอร์จนชำนานแล้วให้เปลี่ยนไปร้องจนครบทุกบันไดเสียง 
แบบฝึกหัดนี้ต่างจากแบบฝึกหัดที ่1 (ภาพที่ 31) โดยห้องรองสุดท้ายจะจบด้วยโน้ตตัวที่ 5 ของบันได
เสียงเพ่ือให้ได้ความรู้สึกของขั้นคู่ 5 เพอร์เฟ็ก (Perfect Fifth) เนื่องจากเสียงควบในบทเพลง Three 
Pieces for Three Instruments เป็นขั้นคู่ 5 เพอร์เฟ็กดังภาพที ่32 
 

 
 

ภาพที ่32 ภาพแสดงแบบฝึกหัดเทคนิคเสียงควบสำหรับร้อง 
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  แบบฝึกหัดที่ 3 สำหรับการฝึกร้อง แบบฝึกหัดนี้ทำการร้องเป็นคู่เสียงแต่จะเปลี่ยนขั้น
คู่ไปเรื่อยๆ และจะกลับมาที่เสียงเริ่มต้นเสมอ ในห้องสดุท้ายจบด้วยโน้ตตัวที่ 5 ของบันไดเสียง
เช่นเดิม และทุกครั้งที่ร้องต้องคำนึงถึงความเที่ยงตรงเสมอดังภาพที่ 33 
 

 
 

ภาพที ่33 ภาพแสดงแบบฝึกหัดเทคนิคเสียงควบสำหรับร้อง 
 
  ทั้ง 3 แบบฝึกนี้สร้างมาเพ่ือการฝึกร้องกับเปียโนเพ่ือให้เกิดความเที่ยงตรงมากที่สุด 
โดยรูปแบบอ้างอิงมาจากหนังสือ 333 Elementary Exercises in Sight-Singing ประพันธ์โดย 
โซลทัน โคดาย (Zoltán Kodály) ทั้งนี้ เมื่อเริ่มร้องจนเกิดความเที่ยงตรงแล้ว จากนั้นต้องทำการ
เปลี่ยนบันไดเสียงจนครบ การจบแบบฝึกหัดด้วยโน้ตตัวที่ 5 ของบันไดเสียงเนื่องจากผู้วิจัยต้องการทำ
ให้ ได้ความรู้สึกถึงคู่ห้ าเพอร์ เฟ็กเนื่ องด้วย เสียงควบในบทเพลง Three Pieces for Three 
Instruments เป็นคู่ห้าเพอร์เฟ็ก 
 2. แบบฝึกหัดเทคนิคเสียงควบสำหรับทรอมโบนกับเปียโน 
  จากการศึกษาเทคนิคเสียงควบโดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน พบว่า การฝึก
ทรอมโบนจะมีลักษณะเหมือนกับการฝึกร้องโดยจะเริ่มจากการเป่าทีละเสียงเป็นบันไดเสียงและกดฟัง
เสียงเปียโนควบคู่กันไปเพ่ือให้เกิดความเที่ยงตรงให้มากที่สุด เริ่มจากบันไดเสียง C เมเจอร์ โดยกด
เปียโนเพ่ือฟังเสียงที่ตรงก่อนแล้วหลังจากนั้นทำการเป่าให้เสียงตรงกับเปียโนให้มากที่สุด และฝึกไป
เรื่อยๆ จนเกิดความเที่ยงตรง หลังจากนั้นเปลี่ยนบันไดเสียงจนครบทุกบันไดเสียง ดังภาพที่ 34 
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ภาพที ่34 ภาพแสดงแบบฝึกหัดเทคนิคเสียงควบสำหรับทรอมโบน 
 
  ต่อจากนั้นแบบฝึกหัดที่ 2 เริ่มที่บันไดเสียง C เมเจอร์โดยที่แบบฝึกหัดนี้จะเล่นเป็นขั้น
คู่ท่ีละคู่ และเปลี่ยนบันไดเสียงจนครบทุกบันไดเสียง ที่สำคัญต้องกดเปียโนฟังเสียงควบคู่ไปด้วยตลอด
เพ่ือความเที่ยงตรง และจบด้วยโน้ตตัวที่ 5 ของบันไดเสียง ดังภาพที ่35 
 

 

 
ภาพที ่35 ภาพแสดงแบบฝึกหัดเทคนิคเสียงควบสำหรับทรอมโบน 
 
 3. แบบฝึกหัดเทคนิคเสียงควบสำหรับทรอมโบนกับการร้อง 
  ขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่ผู้วิจัยฝึกการร้องกับเปียโนและเป่าทรอมโบนกับเปียโน เพ่ือ
สร้างความเที่ยงตรงของเสียงร้องและเสียงทรอมโบน ผู้วิจัยจะนำทั้ง 2 เทคนิค มาปฎิบัติพร้อมกันใน
แบบฝึกหัดสุดท้ายโดยเริ่มจากการเป่าและร้องเสียงเดียวกันเพ่ือเป็นการทดสอบว่าเสียงที่ร้องและเป่า
ตรงกันหรือไม ่โดยเริ่มจากบันไดเสียง C เมเจอร์ดังภาพที่ 36 
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ภาพที ่36 ภาพแสดงแบบฝึกหัดเทคนิคเสียงควบสำหรับทรอมโบนและร้อง 
 
  จากนั้น ฝึกแบบฝึกหัดในแบบขั้นคู่โดยเริ่มจากการเล่นทรอมโบนก่อนในโน้ตแรกของ
แบบฝึกหัด ดังภาพที่ 37 และ ทำการร้องในห้องที่สอง และในห้องที่สามจึงเล่นทั้งสองอย่างพร้อมกัน
และห้องสุดท้ายจึงจบด้วยเสียงทรอมโบนเพียงเสียงเดียวเพ่ือเป็นการทดสอบว่าผู้วิจัยยังเล่น
ทรอมโบนในเสียงเดิมอยู่ ดังภาพที ่37-38 
 

 

 
ภาพที ่37 ภาพแสดงแบบฝึกหัดเทคนิคเสียงควบสำหรับทรอมโบนและร้อง 
 

 

 
ภาพที ่38 ภาพแสดงแบบฝึกหัดเทคนิคเสียงควบสำหรับทรอมโบนและร้อง 
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  แบบฝึกหัดสุดท้ายของเทคนิคเสียงควบ หลังจากที่ผู้วิจัยได้ผ่านการฝึกร้องกับเปียโน
และแบบฝึกหัดการเล่นทรอมโบนกับเปียโน และรู้ถึงความเที่ยงตรงของขั้นคู่เสียง ดังนั้นในแบบฝึกหัด
นี้จะเป็นการรวมเอาเทคนิคทั้งสองอย่างมาเล่นพร้อมกัน โดยจะมีการสลับกันระหว่างการเล่น
ทรอมโบนและการร้อง สลับกันเป็นโน้ตเสียงค้าง (Pedal Note) กับเสียงที่เคลื่อนที ่ดังภาพที่ 39 
 

 

 
ภาพที ่39 ภาพแสดงแบบฝึกหัดเทคนิคเสียงควบสำหรับทรอมโบนและร้อง 
 



 

บทที่ 5 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจัยเรื่อง “งานสร้างสรรค์ทางดนตรี: ทางเปลี่ยนเพลงน้ำตาแสงไต้สำหรับแสดงเดี่ยว
ทรอมโบนกับวงทรอมโบนควอร์เท็ต ประพันธ์โดย ฐิตินันท์ เจริญสลุง” เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ 
นำเสนอข้อมูลในรูปแบบพรรณนาและใช้การวิเคราะห์เนื้อหา โดยผู้วิจัยได้ทำการรวบรวมและเก็บ
ข้อมูล ทั้งจากตำรา หนังสือ เอกสารทางวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญการ
เล่นทรอมโบน ผู้ประพันธ์เพลง น้ำตาแสงไต ้ประกอบด้วยสาระสำคัญ ดังนี้ 
 1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2. ผู้เชี่ยวชาญเครื่องดนตรีทรอมโบนและผู้ประพันธ์เพลง 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 4. สรุปผลการวิจัย 
 5. อภิปลายผล 
 6. ข้อเสนอแนะ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาและความสำคัญของเทคนิคพิเศษสำหรับทรอมโบนในบท
เพลง ทางเปลี่ยนน้ำตาแสงไต ้

2.เพ่ือวิเคราะห์เทคนิคพิเศษของทรอมโบนในบทเพลง ทางเปลี่ยนน้ำตาแสงไต ้
3.เพ่ือสร้างขั้นตอนการฝึกหัดเทคนิคพิเศษของทรอมโบนในแบบของผู้วิจัยเพื่อใช้กับบทเพลง 

ทางเปลี่ยนน้ำตาแสงไต ้อย่างมีแบบแผน 
 
ผู้เชี่ยวชาญการเล่นทรอมโบนและผู้ประพันธ์เพลง 
 ผู้เชี่ยวชาญการเล่นทรอมโบน 
 1. ฟิลิป บริงค์  
 2. สาธิต ชมเชี่ยวชาญ  
 3. สุทธิพงษ์ ไม่หน่ายกิจ  
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 ผู้ประพันธ์เพลง 
 1. นิธิ จันทร์ชมเชย 
 2. วาเลรี รีซาเยฟ  
 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การทำวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาในเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์ซึ่งมีวิธีการ
สร้างเครือ่งมือเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 1. ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคเสียงควบเพ่ือ สร้างคำถามสำหรับสัมภาษณ์ เสนอ
ต่ออาจารย์เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่อง 
 
สรุปผลการวิจัย  
 การสร้างแบบฝึกหัดการเล่นเทคนิคพิเศษสำหรับทรอมโบน ในบทเพลง ทางเปลี่ยนน้ำตา
แสงไต ้ประพันธ์โดย ฐิตินันท์ เจริญสลุง ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 
 จากการสัมภาษณ์ ผู้ประพันธ์ ได้สามารถสรุปได้ว่า นักประพันธ์ในยุคศตวรรษที่ 21 
ต้องการได้ยินเสียงที่แตกต่างจากเดินในบันได้เสียงปกติ ที่ เป็นเสียงทั้ง 12 เสียง เพ่ือเป็นการ
ตอบสนองความต้องการของตัวผู้ประพันธ์เองและเพ่ือเป็นการสื่อสารระหว่างผู้บรรเลงและผู้ฟังได้
ชัดเจนมากขึ้น โดยส่วนใหญ่นักประพันธ์จะใช้เทคนิคพิเศษในการแสดงถึงจุดที่สำคัญของบทเพลง
นั้นๆ  และเพ่ือเป็นการแสดงถึงความสามารถพิเศษสำหรับผู้บรรเลง 
 จากการสัมภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญ 
 เทคนิคพิเศษสำหรับทรอมโบนนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากการบรรเลงหรือเป่าผิดพลาด แต่
ในความผิดพลาดนั้นกลับกลายเป็นเรื่องที่ดีสำหรับผู้ประพันธ์ เนื่องจากได้เสียงที่แปลกใหม่ ซึ่งเป็น
เสียงที่ผู้ประพันธ์ต้องการมากที่สุดในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นเทคนิคพิเศษสำหรับทรอมโบนจึงควรมี
แบบฝึกหัดที่เป็นแบบแผนแน่นอนเพ่ือความชำนาญในการเป่า และได้เสียงที่ผู้ประพันธ์ต้องการ 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงนำข้อแนะนำต่างๆ ที่ได้จากการสัมภาษณ์ ผู้ประพันธ์และผู้เชี่ยวชาญทั้ง 4 
ท่าน มาวิเคราะห์และนำองค์ความรู้มาสร้างแบบฝึกหัดเทคนิคพิเศษสำหรับทรอมโบนในบทเพลง ทาง
เปลี่ยนน้ำตาแสงไต้ ซึ่งประกอบไปด้วย เทคนิคพิเศษการเบนเสียงแบบเฉียบพรัน (Pitch Bend) การ
เป่าแบบมัลทิโฟนิค (Multiphonic) การกระดกลิ้น (Slap Tonguing) การวิบราโต้แบบไม่ปกติ 
(Non-Standard Vibrato) และการสไลด์เสียงที่แบบไม่ปกติ (Non-Standard Glissando) ในแบบ
ของผู้วิจัย 
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อภิปรายผล 
 ในการวิจัยเรื่อง “งานสร้างสรรค์ทางดนตรี: ทางเปลี่ยนเพลงน้ำตาแสงไต้สำหรับแสดง
เดี่ยวทรอมโบนกับวงทรอมโบนควอร์เท็ต ประพันธ์โดย ฐิตินันท์ เจริญสลุง” ผู้วิจัยได้อภิปรายผลตาม
หลักวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้ 
 1. การวิจัยเพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาของทรอมโบน และเทคนิคพ้ืนฐานสำหรับ
ทรอมโบนเพ่ือไม่ให้เกิดการสับสนระหว่าง เทคนิคพ้ืนฐานกับเทคนิคพิเศษสำหรับทรอมโบน 
 2. ศึกษาแนวทางการฝึกซ้อมเทคนิคเสียงควบและแนวทางการใช้เทคนิคเสียงควบ
ตลอดจนแบบฝึกหัดเกี่ยวกับเทคนิคเสียงควบของทรอมโบน จากการสัมภาษณ์ผู้ประพันธ์และ
ผู้เชี่ยวชาญการเล่นทรอมโบน เพ่ือเป็นแนวทางการสร้างแบบฝึกหัดเสียงควบ 
 3. สร้างขั้นตอนการฝึกซ้อมและแบบฝึกหัดเทคนิคเสียงควบจากการสัมภาษณ์นัก
ประพันธ์และผู้เชี่ยวชาญการเล่นทรอมโบน ซึ่งผู้วิจัยสนใจทำวิจัยชิ้นนี้ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กว้าง
ขึ้นและสร้างแบบฝึกหัดเทคนิคเสียงควบที่ยังไม่เป็นที่แพร่หลายในประเทศไทย ทั้งนี้ทั้งนั้นเพ่ือเป็น
แนวทางการฝึกซ้อมเทคนิคเสียงควบของทรอมโบนต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.ควรนำแนวคิด หรือทฤษฎีการเรียนรู้ของนักวิชาการทางด้านการศึกษาอ่ืนๆ มาปรับใช้
ให้เข้ากับแบบฝึกหัดเทคนิคพิเศษ เพ่ือสร้างและพัฒนารูปแบบของแบบฝึกหัดให้เกิดความเป็นแบบ
แผนและน่าสนใจ ทำให้ผู้ฝึกฝนเกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น 
 2.ควรนำแบบฝึกหัดเทคนิคพิเศษสำหรับทรอมโบนนี้ไปดัดแปลง ให้ทันสมัยโดยการสร้าง
เป็นสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ในรูปแบบของ E-Learning หรือ E-Book เป็นต้น 
 3.ควรพัฒนาแบบฝึกให้หลากหลายและน่าสนใจมากขึ้น เพ่ือให้ผู้ที่สนใจในระดับอ่ืนๆ ได้
ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมได้  
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สกอร์บทประพันธ์เพลง  ทางเปลี่ยนเพลงน้ำตาแสงไต้สำหรับแสดงเดี่ยวทรอมโบนกับวง

ทรอมโบนควอร์เท็ต 
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