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ที่มาและความสําคัญของการสรางสรรคผลงาน  
 การฝกซอมดนตรีน้ันเปนเรื่องของทักษะ (Skills) ท่ีตองใชเวลาและความอดทนเปนอยางมาก และบางคร้ังการเรียนรูบทเพลง 
(Repertory) ท่ีมีระดับเทคนิคท่ีคอนขางสูง การฝกซอมดวยวิธีเรียนรูโดยตรงจากบทเพลงอยางเดียวอาจไมเพียงพอ เพลงแบบฝกหัด 
(Etude) จึงมีความสําคัญและเพิ่มทักษะการเรียนรูบทเพลงใหดีย่ิงข้ึน นักประพันธเพลงหลายทานไดประพันธบทเพลงและก็เพลง
แบบฝกหัดไปพรอมๆกันกับบทเพลงของตวันักประพันธเองดวย ยกตัวอยางเชน Villa Lobos ท่ีมีผลงานมากมายแตก็ยังไดใหความสําคัญ
กับการแตงแบบฝกหัดตางๆ ท่ีใชพัฒนาเทคนิคการเลนกีตารอีกดวย เพลงท่ีมีชื่อเสียงและไดรับความนิยมคือ Douze Etude (12 
Estudos) ซึ่งตัว Villa Lobos แตงไดอยางครอบคลุมและชัดเจนเปนอยางย่ิง “เพลงแบบฝกหัด (Etudios ในภาษาสเปน) เปนหน่ึงในวิธีท่ี
ยอดเย่ียมสําหรับการพัฒนาเทคนิคการเลนเคร่ืองดนตร ีเพราะวาบทเพลงแบบฝกหัดประเภทน้ีจะแยกเทคนิคเฉพาะตางๆ ท่ีใชในเพลงจริง 
เพลงแบบฝกหัดน้ันชวยลดระดับความยากของบทเพลงหลัก ดังน้ันการเลนเพลงแบบฝกหัดน้ัน ทําใหเรียนรูบทเพลงหลักไดอยางรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น” (Bob Broadley-2015) แตเพื่อผลลัพธท่ีดีท่ีสุดผูเลนควรเปนผูคัดเลือกหรือประพันธแบบฝกหัดสําหรับเพลง
น้ันๆ ดวยตนเอง ในบทความผลงานสรางสรรคฉบับนี้จะนําเสนอบทเพลงแบบฝกหัดสําหรับบทเพลง Tres  piezas espanolas ทอน 
Zapateado ของ Joaquin Rodrigo 
 Joaquin Rodrigo  ชาวสเปน เปนนักประพันธผูพิการทางสายตา เน่ืองจากติดเช้ือจากโรคคอตีบ เปนหน่ึงในนักประพันธเพลงท่ี
มีชื่อเสียงในสมัยศตวรรษท่ี 20 เลยทีเดียว บทประพันธเพลง Concierto de Aranjuez เปนหน่ึงในบทประพันธเพลงประเภทกีตารคอน
แชรโต (Guitar Concerto) ท่ีทุกคนรูจักและไดรับการยอมรับเปนอยางย่ิง แมกระท่ังศิลปนแจส (Jazz) ชื่อกองโลกอยาง ชิคคอเรีย (Chick 
Corea) ยังไดนําทํานองของคอนแชรโตบทน้ีไปใชประพันธทํานองหลักของเพลง สเปน (Spain) ในอัลบ้ัม Chick Corea and Return to 
Forever  

บทเพลงชุด Tres  piezas espanolas เปนบทประพันธเพลงเตนรําแบบสเปน ประพันธในป 1954 ซ่ึงบทประพันธท่ีมีท้ังหมด
สามทอนดังน้ี Fandango, Passacaglia, Zapateado บทเพลงชุดน้ีอุทิศใหกับนักกีตารแหงยุคชาวสเปน Andres Segovia ทอน 
Zapateado น้ันตัวชื่อมาจากคําวา Zapatear มีความหมายวา “เคาะเทากับพ้ืน” ซึ่งเทคนิคลักษณะแบบน้ีพบในการเตนฟลาเมงโก 
(Flamengo dance) ของสเปน มากไปกวาน้ัน Zapateado ยังเปนชื่อของทอนเพลงในดนตรีฟลาเมงโกดวย ทอน Zapateado ยังใช
ลักษณะการประพันธท่ีรับแรงบันดาลใจมาจากดนตรีฟราเมงโกท้ังในเร่ืองของจังหวะและทํานอง (Silviu Octavian Ciulei – 2013)  บท
เพลงนี้มีทอนเพลงท่ีตองใชเทคนิคกีตารขั้นกลางและข้ันสูงอยูในหลายทอนและใชเวลาในการเรียนรูในแตละทอนคอนขางมาก ผูวิจัย
เล็งเห็นวาวิธีการสรางแบบฝกหัดเพ่ิมเติมใหกับเพลง Tres  piezas espanolas ทอน Zapateado ของ Joaquin Rodrigo จะทําใหผูเลน
เรียนรูเพลงน้ีไดรวดเร็วและมีคุณภาพมากกวาการเรียนรูเพลง หรือฝกซอมบทเพลงเพียงอยางเดียว  
 
วัตถุประสงค  

1. เพื่อศึกษาวิธีการและขั้นตอนการเรยีนรูทักษะปฏิบัติกีตารบทเพลง Tres  piezas espanolas, ทอน Zapateado ของ Joaquin 

Rodrigo  

2. เพื่อเรยีนรูวิธีการประพันธและประยุกตใชแบบฝกหัดใหไดประโยชนสูงสุดกับการเลนบทเพลงหลักท่ีกําหนด 

3. เพื่อสงเสริมและเปนประโยชนในการฝกซอมสําหรับผูท่ีสนใจบรรเลงบทเพลง Tres  piezas espanolas, ทอน Zapateado ของ 

Joaquin Rodrigo    
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กระบวนการสรางสรรคผลงาน  

1. ศึกษาและวิเคราะหโครงสรางของบทเพลง Tres  piezas espanolas ทอน Zapateado ของ Joaquin Rodrigo ท้ังในทางทฤษฎีและ

ทางปฏิบัติ เพื่อวิเคราะหโครงสรางของบทเพลงและหาแนวทางในการสรางแบบฝกหัด บทเพลงน้ีประพันธอยูในบันไดเสียงอีไมเนอร (E 

minor) อัตราจังหวะ 6/8 จํานวนหองเพลงท้ังหมด 199 หองเพลง เครื่องหมายกําหนดจังหวะของเพลงน้ี คือ Allegro (ตัวดํา = 120) บท

เพลงโดยรวมน้ันเปนการเลนแบบทํานองตอเน่ืองไมมีตัวโนตท่ีมีอัตราจังหวะมากกวาตัวโนตตัวดํา มีหองเพลงจํานวนท้ังส้ิน 199 หองเพลง 

โดยผูวิจัยไดวิเคราะหแลววามีเทคนิคหลักท่ีมีสมควรนํามาทําแบบฝกหัดท้ังส้ินจํานวน 9 เทคนิค ซึ่งผูวิจัยไดนําเทคนิคดังกลาวมาจําแนกได

เปนทอนเพลงจํานวน 9 ทอนดังท่ีจะแสดงและอธิบายในสวนตอๆ ไป  

2. วิเคราะหเชิงลึกถึงจุดออนจุดแข็ง เพื่อสํารวจระดับของปญหาในเชิงของการเลนแตละสวนเพลง  

ปญหาในการฝกซอมและบรรเลงบทเพลงโดยท่ัวไปน้ันขึ้นอยูกับตวับุคคล เพราะแตละบุคคลจะประสบปญหาของการบรรเลงบทเพลงไม

เหมือนกัน แตแนวโนมของปญหาท่ีเกิดขึ้นอยูบอยครั้งก็คอื ความตอเน่ืองของการเลนบทเพลง, เทคนิคและความพรอมของการเลนบท

เพลงท่ีคอนขางออน ซึ่งเทคนิคดังกลาวจําเปนอยางมาก ยกตัวอยางจากบทเพลง Tres  piezas espanolas ทอน Zapateado ในหอง

เพลงท่ี 25-28 ลักษณะการเลนมอืซายในหองเพลงน้ีตองอาศัยเทคนิคถึงสามอยางหลักๆ กลาวคือ 1. การเปลี่ยนตําแหนงการเลนมือซาย 

(Left-Hand Position Shifting)  2. การยืดน้ิวมือซาย (Left-Hand Stretching)  3.  เทคนิคอะเพจิโอมือซาย (หองเพลงท่ี 26) (Left 

Hand Arpeggios) ถาผูเลนมีจุดออนในสวนใดสวนหนึ่งจะทําใหไมสามารถบรรเลงทอนเพลงดังกลาวใหสําเร็จได ผูวิจัยมีเปาประสงคท่ีจะ

สรางแบบฝกหัดจําเพาะท่ีจะเปนแนวทางในการฝกซอมและแกไขปญหาดานเทคนิคของบทเพลง Tres  piezas espanolas ทอน 

Zapateado ได  

3. สรางแบบฝกหัดท่ีชวยพัฒนาการบรรเลงบทเพลง Tres  piezas espanolas ทอน Zapateado ผลงานสรางสรรคชิ้นน้ีเกิดข้ึนมาจาก

การวิเคราะหโครงสรางของเทคนิคและการเรียนรูบทเพลงชุด Tres  piezas espanolas ทอน Zapateado โดยผลงานสรางสรรคน้ีจะ

แบงออกเปนหกทอนดังน้ี  

ทอน A หองเพลงท่ี 1-4  

สองหองแรกของทอนน้ีจะอางถึงเทคนิคการเลนโนตแนวเดียวซ่ึงปรากฏในสองหองแรกของบทเพลงหลัก (Zapateado) การใชจังหวะ 

และโครงสรางของตัวโนตน้ันจะเปนไปในแนวทางเดียวกัน แตในแบบฝกหัดจะใชบันไดเสียงอีเนเชอรัลไมเนอร  (E natural minor) แทนท่ี

จะเปน อีฮาโมนิคไมเนอร (E harmonic minor) ดังท่ีบทเพลงหลักใช ผูท่ีไดเลนแบบฝกหัดชุดน้ีจะไดฝกเทคนิคการยืดน้ิวมือซายใน

รูปแบบการเลนท่ีงายกวา  

ทอน B หองเพลงท่ี 5-12 

ในทอนนี้ประพันธโดยใชเทคนิคการเลน อารเพจจิโอ  (Appeggio) (พบเทคนิคน้ีไดในหองเพลงท่ี 2 ของ Zapateado) ทอน B น้ีจะใช

คอรดในบันไดเสียงจีเมเจอร (G Major) โดยใชคอรดจํานวนสองคอรด เร่ิมดวยจีเมเจอรเซเวน (G Major7) และตอดวยคอรด บีไมเนอร

เซเวน (B minor7) โดยรูปแบบคอรดมือซายที่ใชจับตัวรูท (Root) ของคอรดจะอยูท่ีสายสี่และก็ไลตอไปท่ีตัวสาม, หา, เจ็ด ตามลําดับจึงได

รูปคอรดเปนลักษณะแบบเรียงกัน สวนรูปคอรดของบีไมเนอร (B minor) จะเปนลักษณะคลายกันคือเร่ิมตัวแรกท่ีสายสี่โดยเปนโนตรูท แต

แทนท่ีจะตอดวยโนตสาม กลับใชโนตตัวท่ีเจ็ดเสียงลา ท่ีเฟร็ตสองสายสาม จากน้ันก็ตอดวยโนตท่ีสามกับเจ็ด ตามลําดับปกติ ท้ังสองคอรด

น้ีจะเลนอยูตําแหนงท่ีสองของกีตารจําไมยากมากท่ีจะเปล่ียนคอรดกลับไปกลับมาในสถานการณการเลนจริง ๆ การเลนมือขวาของทอนท่ี

จะเปนรูปแบบการเลนอารเพจิโอมือขวา (Right-Hand Arpeggio) ท่ีพบไดในบทเพลงกีตารคลาสสิคสวนใหญ (a, m, i, p, i, m) ซึ่งการฝก

แบบฝกหัดในทอนน้ีจะเปนการเตรียมพรอมสูการเลนบทเพลงไดอยางดี 

ทอน C หองเพลงท่ี 13-28 

ทอนน้ีใชพัฒนาเทคนิคการเลนทอนทํานองหลักของเพลง Zapateado ซึ่งเริ่มท่ีหองเพลงท่ีสามของบทเพลงและยังพบอีกในหลาย ๆ หอง

เพลง ในเพลงแบบฝกหัดจะใชการเลนตัวโนตอะเพจจิโอสามพยางค (Triplet) ซ้ํา ๆ โดยจะใชตวัโนตตัวท่ีสองของโนตสามพยางคแตละชุด
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เปนตัวขับเคล่ือนทํานองหลักของเพลงในบันไดเสียงอีไมเนอร (E minor) ทํานองดังกลาวน้ันจะเปล่ียนไปทุก ๆ สี่หองเพลงในบันไดเสียงอี

ไมเนอร (E minor)     

ทอน D หองเพลงท่ี 29-36 

มีโครงสรางไมตางกับทอน C แตจะตางกันตรงท่ีทอนนี้มีการเปลี่ยนทํานองใหเคล่ือนท่ีเร็วขึ้นโดยการเปล่ียนจากทํานองทุก ๆ สี่หอง เปน

การเปล่ียนทุก ๆ หองเพลง  

ทอน E หองเพลงท่ี 37-40 

มีโครงสรางไมตางกับสองทอนท่ีผานมา แตในทอนน้ีจะเปลี่ยนทํานองของเพลงใหเร็วย่ิงข้ึนไปอีก จากทุกๆ หองเพลงเปนทุกๆ จังหวะของ

หองเพลง การเปล่ียนทํานองลักษณะอยางในสามทอนท่ีผานมา เปนการเตรียมความพรอมสําหรับการทําความเขาใจโครงสรางโดยรวมและ

การเพ่ิมความเร็วของการเลนของบทเพลงจรงิไดอยางดี  

ทอน F หองเพลงท่ี 41-59 

ในทอนนี้เปนการสรางแบบฝกหัดโดยนําโครงสรางของแบบฝกหัดมาจากธีม (theme) ของเพลง ซึ่งปรากฏครั้งแรกหองท่ี สามของเพลง 

Zapateado แบบฝกหัดทอนน้ีส่ีหองเพลงแรก (หองเพลงท่ี 41-44) ประพันธโดยอิงจากโครงสรางของคอรดอีไมเนอร (E minor) สวนใน

หองเพลงท่ี 41-44 นั้นจะเปล่ียนไปใชคอรดอีเมเจอร (E Major) ซ่ึงเปนคอรดโดมิแนนทลําดับท่ีสอง (Secondary Dominant) ของคอรดท่ี

ส่ีในคียเมเจอร (V/iv) และหลังจากน้ันก็กลับมาเหมือนขางตนจํานวนแปดหองและจบทอนเพลงดวยการเลน Pattern บนสายสี่โดยใช

รูปแบบการใชน้ิวมือซายท่ีตางกัน จากการฝกแบบฝกหัดทอนน้ีทําใหเขาใจทํานองหลักบทเพลงและทําใหบรรเลงหรือเรียนรูตัวบทเพลง

หลักไดเร็วขึ้น  

ทอน G หองเพลงท่ี 60-75 

ทอนน้ีประกอบดวยดวยคอรดท้ังส้ินสามคอรดซึ่งอยูในบันไดเสียงอีไมเนอร (E minor) คอรดแรกจะปรากฏสองคร้ังในทอนเพลงน้ีคือหอง

เพลงท่ี 60-63 และ หองเพลงท่ี 68-71 คอรดตอไปคอรดดีเมเจอร (D major) ซ่ึงปรากฏในหองเพลงท่ี 64-67 คอรดสุดทายคือคอรดเอ

เมเจอร (A major) ปรากฏในส่ีหองสุดทายของทอนเพลงน้ี ทอนน้ีใชฝกการเลนแพทเทิรนมือขวา (Right-hand Pattern) ท่ีจะพบอยู

บอยคร้ังในบทเพลง Zapateado ตวัอยางเชนในหองเพลงท่ี (33-34)  

ทอน H หองเพลงท่ี 76-91 

จังหวะหลักท่ีใชในทอนน้ีเปนจังหวะเดียวกับจังหวะในหองเพลงที่ 57 ของเพลง Zapateado สวนส่ิงท่ีไมเหมือนกับในแบบฝกหัดน้ีก็คือ

การใชคอรดในแบบฝกหัดในทอนน้ีจะเร่ิมดวยการใชคอรดอีไมเนอร (E minor) ตามดวยคอรดดีเมเจอร (D major) และก็คอรดเอเมเจอร 

(A major) ซึ่งการดําเนินคอรดในทอนน้ีนั้นไมตางจากในทอน G ท่ีผานมา เพียงแตการใชคอรดเอเมเจอร (A major) ท่ีจะเพิ่มระยะการ

เลนใหมีระยะเวลานานข้ึนจํานวนท้ังสิ้นสี่หองเพลง   

ทอน I หองเพลงท่ี 92-99 

ทอนเพลงน้ีเปนทอนเพลงท่ีมีการเปลี่ยนเครื่องหมายตั้งบันไดเสียงจากอีไมเนอร (E minor) เปน เอเมเจอร (A major) ทอนเพลงน้ีไดนํา

โครงสรางการประพันธมาจากหองเพลงท่ี 133-134 ของเพลง Zapateado ลักษณะการประพันธเปนการเลนโนตตวัเขบ็ตสองชั้น

แบบตอเน่ือง ซึ่งในแบบฝกหัดทอนน้ีไดสรางใหใกลเคียงกับตัวบทเพลงจริงแตในบันไดเสียงท่ีแตกตางกัน 

4. ทดลองการใชแบบฝกหัดนักศึกษาวิชาทักษะการแสดงดนตรี 1 จํานวน 10 คน 

กําหนดใหนักศึกษาเลนเพลงแบบฝกหัดโดยเลือกฝกตามทอนเพลงท่ีตนเองตองการพัฒนา แลวฝกซอมตามเงื่อนไขเวลาและแนวทางการ

ฝกซอมท่ีผูวิจัยกําหนดให โดย 1. เริ่มตนเรียนรูบทเพลง Zapateado โดยการบรรเลงบทเพลงโดยตรง 2. เลือกทอนของแบบฝกหัดท่ี

นักศึกษาเห็นสมควรท่ีจะตองพัฒนาจากประสบการณการบรรเลงบทเพลงในครั้งแรก  3. ทดลองเลนเพลง Zapateado อีกคร้ังหน่ึง 4. จด

บันทึกและเปรียบเทียบการฝกซอมท้ังสองรูปแบบ  
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5. ประเมินผลและอภิปรายการทดสอบการใชแบบฝกหัด  

ผลจากการใชเพลงแบบฝกหัดท่ีไดประพันธข้ึนกับนักศึกษาจํานวนท้ังส้ิน  10 คนพบวา 80% ของนักศึกษามีแนวโนมและสามารถเลนเพลง 
Zapateado จํานวนหาหองเพลงแรกไดจากการฝกแบบฝกหัดท่ีกําหนดให   
 
6. สรุปงานวิจัยสรางสรรค 
งานวิจัยสรางสรรคชุดนี้ทําใหผูวิจัยเล็งเห็นวาเพลงแบบฝกหัด (Etude) น้ัน เปนหน่ึงในข้ันตอนสําคัญสาํหรับการเรียนรูบทเพลงท่ีมีเทคนิค
คอนขางยาก หลังจากการเรียนรูเพลงแบบฝกหัด (Etude) ทําใหผูท่ีถูกฝกมีแนวโนมท่ีจะบรรลุผลการฝกบทเพลงน้ันๆ มากข้ึน เน่ืองจาก
แบบฝกหัดไดถูกสรางจากโครงสรางของบทเพลง Zapateado แตในรูปแบบท่ีงายกวา ผูท่ีใชแบบฝกหัดจึงรูสึกคุนชินและสามารถเรียนรู
บทเพลงไดเร็วกวาผูท่ีเลนบทเพลงโดยตรงโดยที่ไมไดฝกแบบฝกหัดเลย  
  

ขนาดหรือความยาวของผลงานสรางสรรค  
บทเพลงน้ีอยูบันไดเสียงอีไมเนอร (E Minor) เครื่องหมายกําหนดจังหวะ 6/8 มีความยาวท้ังหมด 99 หองเพลง  
ความยาวของบทเพลงอยูท่ี 3.00 นาที (โนตตวัดํา = 100 bpm)  
 
องคความรูที่ไดจากการปฏิบัติงานสรางสรรค  
บทความการสรางสรรคผลงานฉบับน้ีเปนการประพันธแบบฝกหัดเพื่อสงเสริมการบรรเลงบทเพลง piezas espanolas ทอน Zapateado 
ของ Joaquin Rodrigo โดยผานกระบวนการการวิเคราะหจุดออนของแตละทอนเพลงมาเปนแกนหลักในการประพันธ องคความรูท่ีได
จากการปฏิบัติงานสรางสรรคชุดน้ีมอียูหลากหลายดังน้ี   
1. ศึกษาและเรียนรูบทเพลงและเขาใจแนวทางการประพันธบทเพลง piezas espanolas ทอน Zapateado ของ Joaquin Rodrigo 
2. รูการประพันธบทเพลงแบบฝกหัดโดยใชแรงบันดาลใจหรือแนวคิดหลักจากบทเพลงท่ีตองใชทักษะทางปฏิบัติ คอนขางสูงในการปฏิบัติ  
3. คนพบวาวิธีการดังกลาวน้ันเปนหน่ึงในวิธีการสงเสริมการเรียนรูเพลงท่ีรวดเรว็และมีคุณภาพมากข้ึน 
4. รูเพิ่มเติมเก่ียวกับการวางน้ิวสําหรับการเลนกีตาร (Guitar Fingering) เพ่ือสงเสริมการเขาถึงบทเพลงในเชิงของการปฏิบัติและทฤษฎีได  
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ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ  
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