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Analysis and Interpretation of Three Pieces for Clarinet Solo 
Composed by Igor Stravinsky

อัครพล เดชวัชรนนท์1

Akkarapon Dejwacharanon

บทคัดย่อ
บทควำมนี้ผู ้เขียนได้น�ำเสนอแนวทำงกำรวิเครำะห์และตีควำมบทเพลงในแนวทำงของผู ้เล่น 

คลำริเน็ต โดยเลือกบทเพลง Three Pieces for Clarinet Solo ประพันธ์โดย อีกอร์ สตรำวินสกี  
บทควำมนี้คือแนวทำงกำรวิเครำะห์ ตีควำม เพื่อกำรบรรเลงโดยประสบกำรณ์ของผู้เขียน เพื่อเป็นแนวทำง
ในกำรศึกษำกำรตีควำมและวิธีกำรบรรเลงคลำริเน็ตสำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อ 
กำรบรรเลงบทเพลงนี้หรือน�ำไปพัฒนำแนวทำงในกำรบรรเลงในบทเพลงอื่นๆ

ค�าส�าคัญ: อีกอร์ สตรำวินสกี, กำรตีควำมบทเพลงคลำริเน็ต, อรรถำธิบำยวิธีกำรบรรเลงคลำริเน็ต

Abstract

In this article, the author presents a method for analyzing and interpreting songs in 

a clarinet player approach by selected the repertoire “Three Pieces for Clarinet Solo”  

composed by Igor Stravinsky. The content of the article is classified into the subject of form 

analysis, music interpretation and explain how to play. The guideline in this article is an 

analysis and interpretation guideline for playing by the author’s experience. As a guideline 

for the study of interpretation and methods of playing the clarinet, it can be applied for 

the benefit of playing this song or developing a guideline for playing it in other song. 

Keyword: Three Pieces for Clarinet Solo, Igor Stravinsky

1อำจำรย์ประจ�ำสำขำดนตรีและกำรแสดง  คณะดนตรีและกำรแสดง  มหำวิทยำลัยบูรพำ
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อีกอร์ สตรำวินสกี (ค.ศ. 1882-1971) เกิดเมื่อวันท่ี 17 มิถุนำยน ค.ศ. 1882 เร่ิมเรียนดนตรี 
โดยเรียนเปียโนกับมำรดำตั้งแต่อำยุ 9 ปี แต่เมื่อเติบโตข้ึนสตรำวินสกีเข้ำศึกษำต่อทำงด้ำนกฎหมำยท่ี
มหำวทิยำลยัเซน็ปีเตอร์สเบร์ิก ในประเทศรัสเซยีโดยไม่ได้ศกึษำในสถำนศกึษำท่ีเกีย่วกบัดนตร ีต่อมำได้ศกึษำ
กำรประพันธ์เพลงเป็นกำรส่วนตัวกับ ริมสกี คอร์ซำคอฟ (Rimsky Korsakov) สตรำวินสกีคือคีตกวีที่ขึ้นชื่อ
ในเรื่องของกำรประพันธ์บัลเลต์ ผลงำนบัลเลต์ที่สร้ำงชื่อให้เขำได้แก่ Firebird (ค.ศ. 1910), Petrushka  
(ค.ศ. 1911) และ The Rite of Spring (ค.ศ. 1913) ทั้งชีวิตของสตรำวินสกีได้ย้ำยถิ่นอำศัยจำกประเทศ
รัสเซีย ไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศฝรั่งเศส และประเทศสหรัฐอเมริกำ แต่ละช่วงชีวิตของเขำจะ
ประพันธ์เพลงด้วยลีลำที่หลำกหลำยและน�ำอิทธิพลที่เขำได้รับจำกสิ่งแวดล้อมรอบตัวมำใช้ในกำรประพันธ์
เพลงของเขำเสมอ ในช่วงท่ีสตรำวินสกีอำศัยอยู่ท่ีประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ค.ศ. 1914-1920) ผลงำน 
กำรประพันธ์ในช่วงนี้ได้รับอิทธิพลมำจำกดนตรีของประเทศเยอรมัน ไอริช ฝรั่งเศส อิตำลี สเปน อีกทั้งยังได้
เพิม่เตมิดนตรทีีห่ลำกหลำยของอเมรกิำเหนอื แต่เป็นทีน่่ำแปลกทีส่�ำเนียงของชนชำตเิหล่ำน้ีไม่พบปรำกฏอยู่
ในผลงำน Three Pieces for Solo Clarinet ที่ประพันธ์ขึ้นในช่วงที่เขำอำศัยอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์  
(ค.ศ. 1918) เลยแม้แต่น้อย จึงมีค�ำถำมเกิดข้ึนว่ำสตรำวินสกีมีแรงบันดำลใจหรือได้รับอิทธิพลจำกอะไรใน 
กำรประพันธ์เพลง Three Pieces for Solo Clarinet

จำกกำรสืบค้นข้อมูลและประวัติช่วงชีวิตและกำรประพันธ์เพลงของสตรำวินสกีจึงท�ำให้พบ 
ค�ำตอบว่ำสตรำวินสกีได้รับอิทธิพลในกำรประพันธ์เพลง Three Pieces for Solo Clarinet จำก  
“ดนตรแีรก็ไทม์” (Ragtime) ในช่วงชีวติทีส่ตรำวนิสกอีำศยัทีป่ระเทศสวติเซอร์แลนด์ เขำได้ศกึษำดนตรีแร็ก
ไทม์จำกโน้ตเพลงแร็กไทม์จ�ำนวนมำก และผลงำนที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ล้วนได้รับอิทธิพลจำกดนตรีแร็กไทม ์
และดนตรีแจ๊ส ยกตัวอย่ำงเช่นผลงำนที่มีชื่อว่ำ “L’histoire du soldat” ในค�ำแปลภำษำอังกฤษว่ำ  
“The Soldier’s Tale” เป็นบทเพลงดนตรีกึ่งกำรแสดงที่เรียกว่ำ Theatrical work คือดนตรีที่ประกอบ
ด้วยกำรอ่ำนบรรยำยเรื่องรำว กำรเต้นของนักเต้น ในผลงำนชิ้นนี้มีท่อนหนึ่งชื่อท่อนว่ำ Ragtime ที่มีช่วงที่
โมทฟีและจงัหวะคล้ำยกบัโมทฟีของ Three Pieces for Clarinet Solo นอกจำกนัน้สตรำวนิสกยีงัใช้จังหวะ
ส่วนโน้ตของเพลงแร็กไทม์มำใช้ในผลงำนเดี่ยวคลำริเน็ตของเขำอีกด้วย2

วิเคราะห์สังคีตลักษณ์ของบทเพลง
ในบทเพลงนี้เป็นบทเพลงส�ำหรับเดี่ยวคลำริเน็ต แบ่งเป็น 3 กระบวนโดยโครงสร้ำงของแต่ละ 

กระบวนนัน้เป็นรปูแบบอสิระ มลีลีำแตกต่ำงกัน ผูเ้ขยีนได้วเิครำะห์และตีควำมโดยละเอียดตำมล�ำดับกระบวน
เพลงดังนี้

กระบวนที่ 1 ในกระบวนนี้ใช้ A คลำริเน็ต (Clarinet in A) ในอัตรำจังหวะช้ำผู้ประพันธ์ได ้
ก�ำหนดลีลำ ควำมเข้มเสียง และอัตรำจังหวะของบทเพลงไว้อย่ำงชัดเจน คือ ‘Sempre p e molto  
tranquillo’ ผู้เขียนตีควำมว่ำ ให้เล่นในควำมเข้มเสียงเบำอย่ำงสม�่ำเสมอในควำมรู้สึกที่เงียบสงบมำก ค�ำว่ำ

2อัครพล เดชวัชรนนท์. “กำรแสดงคลำริเน็ตดุริยนิพนธ์”(วิทยำนิพนธ์, จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2557), 4-5.
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“เงยีบสงบมำก” ผูเ้ขยีนตคีวำมเป็นลกัษณะของบรรยำกำศ ควำมเงยีบสงบจะมำกหรอืน้อยไม่ได้ขึน้อยูก่บัว่ำ
ต้องเล่นให้มีควำมเบำมำกที่สุด หำกแต่ต ้องสร้ำงสีสันและเอกลักษณ์ของเสียง (Tone Color) 
ให้เป็นลักษณะของควำมเงียบสงบ กำรที่สตรำวินสกีเลือกใช้ A คลำริเน็ต บรรเลงในระดับเสียงต�่ำของคลำริ
เน็ตที่ เรียกว ่ำระดับเสียงชำลูโม (Chalumeau register) ระดับเสียงชำลูโมคือระดับเสียงต�่ำ 
ตั้งแต่เสียง E ต�่ำที่สุดไปจนถึงเสียง Bb กลำงของคลำริเน็ต สีสันในระดับเสียงต�่ำของคลำริเน็ตเหมำะสมกับ
ควำมเงียบสงบในกระบวนน้ี เน่ืองจำกสีสันของเสียง A คลำริเน็ต มีควำมทุ้ม กว้ำง และลึก ต่ำงจำก Bb  
คลำริเน็ตที่มีควำมใส แหลม และมีชีวิตชีวำมำกกว่ำ A คลำริเน็ต

อัตรำควำมเร็วของจังหวะท่ีก�ำหนดไว้ให้ตัวด�ำมีค่ำเท่ำกับ 52 หำกแต่ต้องมีควำมยืดหยุ่นเพื่อสร้ำง
ควำมสวยงำมให้กบัประโยคของบทเพลงในกระบวนนี ้ผูเ้ขยีนเลอืกใช้เทคนคิกำรใช้อตัรำจังหวะลกั (Rubato) 
มำใช้ในช่วงที่เป็นมีเครื่องหมำยหำยใจ (Breath mark) หรือตัวหยุด (Rest) เช่นในตัวอย่ำงห้องที่ 5 และ 6 
นกัคลำรเิน็ตบำงคนอำจมมีมุมองทีเ่ลอืกเล่นตำมจงัหวะอย่ำงตรงไปตรงมำ ผูเ้ขยีนมองว่ำกำรเล่นจงัหวะแบบ
ตรงไปตรงมำนัน้จะได้ควำมรูส้กึในควำมเงยีบสงบของสิง่ทีไ่ม่มชีวีติ ผูเ้ขยีนไม่ได้ต้องกำรให้ตรงไปตรงมำทีส่ดุ
เท่ำที่จะท�ำได้ ไม่ใช่เพียงแค่เป็นบรรยำกำศของควำมสงบ แต่ต้องเป็นอำรมณ์ควำมรู้สึกที่สงบที่มีชีวิตหรือ 
ควำมสงบในใจของมนุษย์ จึงไม่ได้เล่นแบบตรงไปตรงมำเพื่อให้ท�ำนองรู้สึกถึงควำมเคลื่อนไหวและมีชีวิต

ตัวอย่ำงที่ 1 Three Pieces, Igor Stravinsky กระบวนที่ 1 ห้องที่ 1 - 6

จุดที่น่ำสังเกตอีกจุดหนึ่งคือเครื่องหมำยประจ�ำจังหวะ (Time signature) ที่แปรเปลี่ยนชีพจรของ
จังหวะไปในแทบทุกห้อง เครื่องหมำยก�ำหนดจังหวะทั้งหมดที่ปรำกฏในกระบวนนี้คือ 2/4, 5/8, 3/4, 3/8, 
5/8, 6/8 และ 7/8  หำกผูบ้รรเลงให้ควำมใส่ใจในกำรเปลีย่นชพีจรจงัหวะทีป่รำกฏในเพลงนีจ้ะท�ำให้ประโยค
เพลงมีควำมน่ำสนใจกว่ำกำรท�ำให้ประโยคสวยงำมเพียงอย่ำงเดียว เป็นเทคนิคกำรประพันธ์ที่จะพบได้บ่อย
ในผลงำนเพลงของสตรำวินสกี ลักษณะของกำรเปล่ียนแปลงอัตรำจังหวะเช่นนี้มักพบในเพลงของ 
สตรำวินสกีโดยเฉพำะเพลงประเภทบัลเลต์ ผู้เขียนได้ทดลองจินตนำกำรถึงอำรมณ์ของกำรเต้นร�ำ (Dance) 
ตำมชพีจรจงัหวะ (Pulse) ทีแ่ปรผนั แต่ไม่เน้นหนกัมำกจนเกนิไป ยงัคงบรรยำกำศของควำมนิง่สงบเป็นหลัก
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ผู้เขียนได้จ�ำแนกตอนของกระบวนที่ 1 เป็น 4 ตอนด้วยโน้ตตัวหยุดที่ปรำกฏในเพลง หำกกล่ำวถึง
สิ่งท่ีท�ำหน้ำที่แบ่งประโยคเพลงคือเคร่ืองหมำยหำยใจ โน้ตตัวหยุดในกระบวนนี้ก็ท�ำหน้ำที่เหมือนเป็น
เครื่องหมำยยืดจังหวะ (Fermata) โดยอำจทิ้งช่วงเวลำให้นำนกว่ำค่ำตัวหยุด เพื่อท�ำหน้ำที่เป็นตัวแบ่งตอน
เพลงรวมถึงอำรมณ์และควำมรู้สึก โน้ตตัวหยุดในกระบวนที่ 1 นี้มีทั้งสิ้น 4 จุดคือ ห้องที่ 3, 9, 24 และ 
ห้องที่ 28 แสดงให้เห็นถึงกำรใช้ช่องว่ำงในกำรสร้ำงอำรมณ์และควำมรู้สึกที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

ตัวอย่ำงที่ 2 Three Pieces, Igor Stravinsky กระบวนที่ 1 ห้องที่ 1 - 30

จำกภำพตัวอย่ำงตอนน�ำเสนอท�ำนองหลักในห้องที่ 1 - 3 เป็นประโยคสั้นๆ โดยกลุ่มโน้ต ที่จะ 
น�ำไปสู่กำรพัฒนำท�ำนองในตอนต่อไป ช่วงที่ 2 อยู่ในช่วงของห้องท่ี 4 - 9 เป็นกำรตอบท�ำนองหลักท่ีได้ 
น�ำเสนอมำ ช่วงที่ 3 ในห้องที่ 10 - 28 จะเป็นกำรเดินท�ำนองที่แปรเปลี่ยนไปและมีกำรเคลื่อนไหวมำกขึ้น 
เป็นช่วงที่เผยให้เห็นถึงศูนย์กลำงของเสียง (Tone center) ได้อย่ำงชัดเจนคือโน้ต E ต�่ำที่สุดของคลำริเน็ต
ในตอนท้ำยสดุของกระบวนที ่1 คอื 2 ห้องสดุท้ำยทีมี่ควำมแตกต่ำงจำกทัง้ 3 ตอนแรกในเร่ืองของระดับเสียง
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ที่มีควำมดัง จังหวะที่เร็วขึ้น และจบด้วยเสียง Eb ไม่ใช่เสียง E ที่น�ำเสนอในตอนที่ 3 แม้จะเป็นประโยคสั้นๆ 
เพียง 2 ห้องแต่กลับท�ำให้บทเพลงมีควำมน่ำสนใจและชัดเจนในแนวทำง โน้ต Eb สุดท้ำยที่ลำกผ่ำน 
เครื่องหมำยเฟอร์มำตำ ก�ำหนดค�ำว่ำ ‘lunga’ ซึ่งหมำยควำมว่ำ เล่นยำวกว่ำค่ำโน้ตหรือค่ำตัวหยุด จนน�ำ 
เข้ำสู่กระบวนต่อไป

กระบวนที่ 2 ในกระบวนนี้มีควำมแตกต่ำงกันจำกกระบวนที่ 1 อย่ำงมำกแต่ยังคงใช้  A คลำริเน็ต
ในกำรบรรเลง ผู้เขียนแบ่งกระบวนท่ี 2 เป็น 3 ช่วงท่ีแตกต่ำงกันอย่ำงชัดเจน จุดเด่นของกระบวนนี้คือ 
กำรใช้ช่วงระดับเสียงที่กว้ำงตั้งแต่ต้นเพลง กำรข้ำมระดับเสียงในโน้ตท่ีมีควำมถี่และควำมเร็วสูงและ 
อัตรำจังหวะเร็วจำกภำพตัวอย่ำงที่ 3 โดยเริ่มจำกโน้ต D ในระดับเสียงต�่ำ (Chalumeau register)  
ข้ำมขึ้นไปโน้ต C ในระดับเสียงกลำง (Clarion register) อย่ำงรวดเร็ว

ระดับเสียงกลำงคือระดับเสียงช่วงกลำงของคลำริเน็ตท่ีเร่ิมต้ังแต่เสียง B กลำง ไปจนถึงเสียง C  
ออคเทฟที่ 3 ของ A คลำริเน็ตและกระโดดไปที่เสียง D ในระดับเสียงสูง (Altissimo register) (ดูตัวอย่ำงที่ 
4) ท้ังหมดนี้เกิดขึ้นในจังหวะที่รวดเร็วในเครื่องหมำยโยงเสียง จัดว่ำเป็นจุดท่ียำกของคลำริเน็ตเนื่องจำก 
ต้องท�ำให้โน้ตที่มีขั้นคู่ห่ำงเชื่อมต่อกันในขณะที่จังหวะด�ำเนินไปรวดเร็ว

ตัวอย่ำงที่ 3 Three Pieces, Igor Stravinsky ช่วงต้นของกระบวนที่ 2

ตัวอย่ำงที่  4 ช่วงเสียงของคลำริเน็ต
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ข้อสังเกตอีกประกำรหนึ่งคือในกระบวนที่ 2 สตรำวินสกีไม่ได้เขียนเส้นกั้นห้องแต่ใช้เคร่ืองหมำย
หำยใจ โน้ตตัวหยุดและเครื่องหมำยยืดจังหวะในกำรแบ่งประโยคเพลง (ดูตัวอย่ำงที่ 5)  ผู้เขียนวิเครำะห์ว่ำ 
กำรไม่มเีส้นกัน้ห้องท�ำให้ผูเ้ล่นมอีสิระในกำรสร้ำงสสีนัในประโยคเพลงและตีควำมบทเพลงในแบบของตนเอง
ได้หลำกหลำย

ในช่วงต้นของกระบวนเป็นกำรน�ำเสนอท�ำนองทีร่วดเรว็ เปรยีบเสมอืนนกทีบ่นิโผไปมำอย่ำงรวดเรว็ 
ผู้บรรเลงต้องใช้เทคนิคขั้นสูงและสมำธิในกำรเล่นอย่ำงมำกเนื่องจำกเป็นกำรด�ำเนินท�ำนองที่รวดเร็วแต่ 
ไม่ได้มีลักษณะของบันไดเสียง กล่ำวคือเป็นขั้นคู่ท่ีค่อนข้ำงกว้ำงในตอนเร่ิม ต้องอำศัยควำมช�ำนำญใน 
กำรเชื่อมเสียงอย่ำงรวดเร็ว 

ช่วงกลำงของกระบวนจะมีลักษณะที่แตกต่ำงจำกช่วงแรกโดยกำรเดินท�ำนองท่ีช้ำลงตำม 
ส่วนของโน้ตที่กว้ำงขึ้นในช่วงเสียงกลำงและต�่ำ และใช้โน้ตสะบัดในกำรสร้ำงสีสันให้บทเพลง เปรียบเสมือน 
ตัวละครคนละตัวกับในช่วงต้น ผู้เขียนจินตนำกำรถึงกำรก้ำวย่ำงของแมวที่คอยตะครุบนกที่โผบินไปมำ  
ทั้งนี้ควำมเป็นจริงเพลงนี้มิใช่บทเพลงบรรยำยเรื่องรำว (Program Music) หำกแต่เป็นกำรเปรียบเปรยจำก
กำรตีควำมของผู้เล่นและสื่อสำรให้เห็นภำพเพื่อควำมเข้ำใจที่ชัดเจนที่สุดของผู้อ่ำน

ตัวอย่ำงที่ 5 Three Pieces, Igor Stravinsky ช่วงกลำงของกระบวนที่ 2

จำกช่วงกลำงเข้ำสู่ช่วงท้ำยของกระบวนโดยกำรกลับมำของลีลำที่เร่ำร้อนของท�ำนองในช่วงต้น  
จุดสูงสุดของบทเพลงในกระบวนนี้อยู่ในประโยคที่ใช้โน้ต G ซึ่งเป็นโน้ตสูงที่สุดของกระบวน
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ตัวอย่ำงที่ 6 Three Pieces, Igor Stravinsky ช่วงท้ำยของกระบวนที่ 2

กระบวนที่ 3 คือกำรเคลื่อนไหวครั้งสุดท้ำยที่สับสนวุ่นวำยแต่สม�่ำเสมอ กล่ำวคือ กำรมีโน้ตจ�ำนวน
หนำแน่นมำกจนไม่มีที่หยุดพักท้ัง 61 ห้อง ในขณะท่ีเคร่ืองหมำยประจ�ำจังหวะท่ีเปล่ียนตลอดเวลำแต ่
ยังคงสม�่ำเสมอในอัตรำส่วนจังหวะแบ่งย่อย (Subdivise) และควำมเข้มเสียงคงที่ตลอดทั้งกระบวน  
โดยมีลักษณะเหมือนกำรเต้นร�ำ สตรำวินสกีใช้ลักษณะของดนตรีแจ๊สอย่ำงชัดเจนในกระบวนนี้ ด้วยกำรใช้
โน้ตสะบัดและโน้ตสำมพยำงค์ให้ควำมรู้สึกถึงส�ำเนียงของดนตรีแจ๊ส รวมถึงอัตรำส่วนของโน้ตในบำงช่วงท่ี
ให้ควำมรู้สึกคล้ำยจังหวะสวิง (Swing) ของดนตรีแจ๊ส

ตัวอย่ำงที่ 7  กระบวนที่ 3 ห้องที่ 1-5 กำรใช้โน้ตสะบัดและโน้ตสำมพยำงค์

ตัวอย่ำงที่ 8 กระบวนที่ 3 ห้องที่ 11 - 14 อัตรำส่วนโน้ตที่ให้ควำมรู้สึกถึงจังหวะสวิง (Swing) ในดนตรีแจ๊ส
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สิ่งที่น่ำสนใจของกระบวนนี้คือควำมละเอียดของผู้ประพันธ์ในกำรก�ำหนดเครื่องหมำยสั้นและยำว
ชัดเจนและหำกผู้บรรเลงปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัดจะท�ำให้เกิดสีสันจำกควำมต่ำงของส�ำเนียงในแต่ละโน้ต  
จำกควำมเข้มเสียงท่ีดังและเปี่ยมด้วยพลังตั้งแต่ต้นกระบวน (ดูตัวอย่ำงท่ี 9) มำถึงจุดสูงสุดของบทเพลง 
คือโน้ต Bb ลำกยำวตัวสุดท้ำยที่เบำลงทีละน้อยและจบด้วยโน้ตสะบัดเสียง Bb สูงข้ึนไปหนึ่งช่วงคู่แปด  
ถือเป็นเสน่ห์ของบทเพลงที่ผู้บรรเลงแต่ละคนได้มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรเล่นที่แตกต่ำงกันไป

ตัวอย่ำงที่ 9 Three Pieces, Igor Stravinsky กระบวนที่ 3 ช่วงเริ่มต้นผู้ประพันธ์ระบุให้เล่นควำมเข้มเสียง    
 f ตั้งแต่ต้นเพลงจนจบเพลง

ตัวอย่ำงที่ 10 Three Pieces, Igor Stravinsky กระบวนที่ 3 ห้องที่ 61

อรรถาธิบายวิธีการบรรเลง  
กระบวนที่ 1 ช่วงต้นของกระบวนแรกนี้ผู ้เขียนบรรเลงในควำมรู ้สึกที่เรียบ เคลื่อนไหวช้ำ  

ไม่กระตือรือร้น และเวิ้งว้ำง ในควำมเข้มเสียง p โดยกำรวำงรูปปำกที่คงที่ไม่เคลื่อนไหว เพื่อเปล่งประกำย
สีสันของช่วงเสียงต�่ำใน A คลำริเน็ตที่มีควำมทุ้ม ลึก อบอุ่น และกว้ำง ได้อย่ำงเต็มที่ อีกหนึ่งจุดที่ผู้เขียนให้
ควำมส�ำคัญคือกำรแบ่งประโยคเพลง ผู้เขียนเลือกท่ีจะหำยใจเฉพำะที่ผู้ประพันธ์ก�ำหนดเครื่องหมำยหำยใจ
จำกโน้ตต้นฉบับไว้เท่ำน้ัน หำกพบตัวหยุด (Rest) ผู้เขียนจะกล้ันหำยใจ จำกกำรตีควำมบทเพลงผู้เขียน 
มองว่ำผู้ประพันธ์ต้องกำรให้เชื่อมต่อประโยคเพลงกับประโยคถัดไปแม้ว่ำจะมีตัวหยุดก็ตำม จำกตัวอย่ำง 
ตัวหยุดเขบ็ตหนึ่งชั้นในห้องท่ี 3 ผู้เขียนหยุดเสียงโดยหำงเสียงของโน้ต G# นั้นจะไม่บรรเลงในลักษณะปิด
หรือเก็บประโยคแต่จะเปิดหำงเสียงเพื่อประโยคต่อไป และหำยใจตรงจุดที่ผู้ประพันธ์ให้หำยใจ  

ตัวอย่ำงที่ 11 Three Pieces, Igor Stravinsky กระบวนที่ 1 ห้องที่ 1-5
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ผู้เขียนตัดสินใจบรรเลงโน้ตสะบัดให้ตรงจังหวะไม่บรรเลงก่อนจังหวะเนื่องจำกต้องกำรสร้ำง 
ควำมรูส้กึมัน่คง แน่วแน่ จนิตนำกำรถงึกำรท�ำสมำธหิรือกำรเดินจงกรมท่ีกำรบรรเลงโน้ตสะบดั เปรียบเสมอืน
ควำมรู้สึกของสัมผัสแรกที่ส้นเท้ำสัมผัสกับพื้นดินเวลำย่ำงเท้ำ

ตัวอย่ำงที่ 12 Three Pieces, Igor Stravinsky กระบวนที่ 1 ห้องที่ 1 - 13

สิง่ส�ำคัญทีผู่เ้ขียนปฏิบัตอิย่ำงเคร่งครดัคอื กำรรกัษำควำมคงทีข่องจงัหวะในกรอบของควำมเข้มเสยีง 
p ตลอดทั้งกระบวนเพื่อไม่ให้สูญเสียควำมรู้สึกเงียบสงบ จำกกำรศึกษำพบว่ำตลอดทั้งกระบวนที่ 1 นั้นจะ
ไม่มีค�ำสั่งให้ช้ำลงจนถึงห้องที่ 29 ที่ก�ำหนดว่ำ poco piu f e poco piu mosso ซึ่งหมำยควำมว่ำ ให้บรรเลง
ดังขึ้นและช้ำลงเล็กน้อย

ตัวอย่ำงที่ 13 Three Pieces, Igor Stravinsky กระบวนที่ 1 ห้องที่ 29 - 30

กระบวนที่ 2 ข้อสังเกตของกระบวนนี้คือไม่มีเส้นกั้นห้อง ผู้เขียนแบ่งประโยคเพลงจำกเครื่องหมำย
หำยใจที่ผู ้ประพันธ์ก�ำหนดเช่นเดียวกันกับกระบวนแรก ช่วงแรกเริ่มด้วยกำรด�ำเนินท�ำนองที่รวดเร็ว  
แต่ด้วยระยะห่ำงของขัน้คูที่ก่ว้ำงในบำงช่วงจงึท�ำให้เกดิปัญหำในกำรเชือ่มเสยีงให้ด�ำเนนิไปได้อย่ำงเรียบเนยีน 
ผู้เขียนจึงให้ควำมส�ำคัญเป็นพิเศษในจุดท่ีระยะห่ำงของขั้นคู่มำกดังตัวอย่ำง ในขั้นตอนของกำรซ้อมผู้เขียน
ซ้อมช้ำในลักษณะของกำรลำกเสียงยำวเพ่ือหำจุดท่ีเชื่อมเสียงได้อย่ำงเรียบเนียนโดยไม่ฝืน จำกนั้นจ�ำ 
ควำมรู้สึกถึงต�ำแหน่งนั้น และเพิ่มควำมเร็วข้ึนทีละน้อยตำมล�ำดับจนได้ควำมเร็วที่ก�ำหนด จุดนี้ต้องให้ 
ควำมละเอียดแม้กำรด�ำเนินท�ำนองจะรวดเร็ว แต่หำกมีโน้ตตัวใดตัวหน่ึงท่ีไม่เชื่อมต่อกันอย่ำงเรียบเนียน 
จะท�ำให้ทิศทำงของกำรด�ำเนินท�ำนองนั้นเสียไป  
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ตัวอย่ำงที่ 14 Three Pieces, Igor Stravinsky กระบวนที่ 2 ช่วงเริ่มของกระบวน

จำกกำรก�ำหนดอัตรำควำมเร็วตวัเขบ็ตหน่ึงชัน้เท่ำกับ 168 ผูเ้ขียนปฏบิตัติำมอตัรำควำมเรว็ทีก่�ำหนด
โดยเคร่งครัด สิ่งที่ควรระมัดระวังอย่ำงมำกคือกำรแบ่งส่วนจังหวะโดยเฉพำะโน้ตตัวเขบ็ตสองชั้น ผู้ประพันธ์
จะระบุโดยละเอียดว่ำจุดใดให้บรรเลงในลักษณะของโน้ตสำมพยำงค์และจุดใดให้บรรเลงตำมค่ำโน้ตปกติ  
มีนักคลำริเน็ตจ�ำนวนมำกที่ลืมตรงจุดนี้ไป ผู้เขียนจึงให้ควำมส�ำคัญตรงจุดนี้เป็นพิเศษ

ตัวอย่ำงที่ 15 Three Pieces, Igor Stravinsky กระบวนที่ 2 กำรก�ำหนดค่ำโน้ต

กำรบรรเลงโน้ตสะบัดในกระบวนที่ 2 ผู้เขียนเลือกบรรเลงก่อนถึงจังหวะซึ่งแตกต่ำงจำกกระบวนที่ 
1 เนื่องจำกต้องกำรควำมรู้สึกที่ไม่หนักจนเกินไป เหมำะกับกำรด�ำเนินท�ำนองท่ีรวดเร็วและคล่องตัว  
ควำมแตกต่ำงของวิธีกำรบรรเลงโน้ตสะบัดในกระบวนที่ 1 และ 2 นั้นเป็นจุดเล็กๆ ที่ส�ำคัญในกำรท�ำให้เกิด
อำรมณ์และควำมรู้สึกที่แบ่งแยกกันอย่ำงชัดเจน

ตัวอย่ำงที่ 16 Three Pieces, Igor Stravinsky กระบวนที่ 2 กำรบรรเลงโน้ตสะบัด
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ในช่วงกลำงของท�ำนองนั้นเป็นลีลำของท�ำนองที่ต่ำงจำกช่วงต้น มีกำรเดินท�ำนองที่สุขุมโดยจะ 
แบ่งเป็นสองลักษณะ จุดนี้ผู ้ประพันธ์ได้แบ่งชัดเจนโดยก�ำหนดเคร่ืองหมำยหำยใจและควำมเข้มเสียง 
ที่แตกต่ำงกัน จึงเกิดกำรด�ำเนินท�ำนอง 2 ลีลำในช่วงกลำงของกระบวนโดยท�ำนองแรกนั้นผู้เขียนจินตนำกำร
เหมือนกำรย่ำงเท้ำในลักษณะกำรย่องของแมว ผู้เขียนจึงบรรเลงให้ได้ควำมรู้สึกเหมือนแนวตั้ง ท�ำนองที่ 2  
ผู้เขียนบรรเลงในลักษณะของท�ำนองที่ไพเรำะเป็นแนวนอนแตกต่ำงจำกท�ำนองแรก โดยช่วงกลำงของ 
กระบวนนี้จะมีท�ำนองทั้ง 2 แบบนี้สลับกันไปมำ

ตัวอย่ำงที่ 17 Three Pieces, Igor Stravinsky กระบวนที่ 2 ช่วงกลำงของกระบวน ลีลำที่แตกต่ำงกันของ
ท�ำนอง

ช่วงก่อนทีจ่ะเข้ำสูท้่ำยกระบวนมเีครือ่งหมำยเสยีงสัน้มำก (Staccatissimo) ทีโ่น้ต G ซ่ึงเป็นจดุเดียว
ท่ีมีเครือ่งหมำยเสยีงสัน้มำกของกระบวน ผูเ้ขยีนบรรเลงโดยใช้ล้ินอดุทีห่ำงเสียงเพ่ือให้เกดิส�ำเนยีงทีแ่ตกต่ำง
จำกเครื่องหมำยเสียงสั้น ท�ำให้เกิดควำมรู้สึกถึงกำรสร้ำงประโยคเพลงใหม่เพื่อน�ำไปสู่กำรจบกระบวนที่ 2 
อย่ำงสมบูรณ์

ตัวอย่ำงที่ 18 Three Pieces, Igor Stravinsky กระบวนที่ 2 เครื่องหมำยเสียงสั้นมำก (Staccatissimo)

ช่วงท้ำยของกระบวนที ่2 กลบัเข้ำสูก่ำรเดนิท�ำนองทีร่วดเรว็และเป่ียมด้วยควำมเร่ำร้อนของกำรเดนิ
ท�ำนอง ผู้เขียนระมัดระวังเป็นพิเศษในเรื่องของกำรบรรเลงโดยค�ำนึงถึงค่ำโน้ตที่ก�ำหนดเหมือนช่วงต้น  
กระบวน โดยแบ่งค่ำโน้ตปกติกับค่ำโน้ตสำมพยำงค์ให้ชัดเจน เหตุที่ต้องระมัดระวังเนื่องด้วยอัตรำจังหวะที่มี
ควำมเรว็ ท�ำให้ยำกต่อกำรควบคุมกำรเคลือ่นนิว้ วธีิกำรเดียวท่ีจะท�ำให้สำมำรถควบคมุได้คอืกำรซ้อมในอตัรำ
จังหวะท่ีช้ำที่สุดเท่ำที่ผู้เขียนควบคุมได้ จำกกำรศึกษำและฝึกซ้อมผู้เขียนเร่ิมซ้อมในอัตรำจังหวะตัวเขบ็ต 
หนึ่งชั้นเท่ำกับ 72 และค่อยๆ เร็วขึ้นตำมล�ำดับจนถึงควำมเร็วที่ก�ำหนด
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ตัวอย่ำงที่ 19 Three Pieces, Igor Stravinsky กระบวนที่ 2 ช่วงท้ำยกระบวน

กระบวนที่ 3 เป็นกระบวนที่ต้องใช้พละก�ำลังเป็นอย่ำงมำก เนื่องจำกต้องบรรเลงควำมเข้มเสียง f    
จนถึงท้ำยกระบวน อยู่ในอัตรำจังหวะเร็วและไม่มีจุดพัก ผู้เขียนได้เตรียมควำมพร้อมทำงด้ำนร่ำงกำยเพื่อที่
จะส่งพลงัตัง้แต่ช่วงต้นจนจบกระบวน จำกกำรศกึษำพบว่ำในกระบวนสดุท้ำยนีม้โีน้ตสะบดัและลกัษณะของ
โน้ตสำมพยำงค์ที่คล้ำยโน้ตสะบัด ผู้เขียนจึงตีควำมถึงดนตรีแจ๊สที่ต้องมีส�ำเนียงของกำรโหนเสียง และ 
สร้ำงส�ำเนยีงของเพลงแจ๊สโดยกำรหย่อนรมิฝีปำกล่ำงในขณะทีบ่รรเลงโน้ตสะบดัและตงึรมิฝีปำกอย่ำงรวดเรว็
เพือ่ให้เสยีงเช่ือมกับโน้ตหลกั จะได้ลักษณะของหวัเสยีงทีย่ดืหยุน่ ไม่แขง็กระด้ำง ซึง่เป็นบคุลกิของดนตรแีจ๊ส

ตัวอย่ำงที่ 20 Three Pieces, Igor Stravinsky กระบวนที่ 3 ห้องที่ 1 - 3

กระบวนท่ี 3 นี้ผู้ประพันธ์ได้ก�ำหนดควำมยำวค่ำโน้ตไว้อย่ำงชัดเจน ซึ่งผู้เขียนให้ควำมส�ำคัญกับ 
ค่ำควำมสัน้ยำวของโน้ตในบทประพนัธ์ของสตรำวนิสกีเป็นอย่ำงมำก โดยใช้เทคนคิกำรออกเสียงแทนส�ำเนยีง
ของเครื่องหมำยเสียงสั้นเพื่อสร้ำงควำมแตกต่ำงดังนี้ เสียงสั้น ออกเสียง “ทะ” และเสียงสั้นมำก ออกเสียง 
“ทุด” เพื่อให้เกิดส�ำเนียงที่และค่ำควำมยำวของหำงเสียงที่แตกต่ำงกัน

ตัวอย่ำงที่ 21 Three Pieces, Igor Stravinsky กระบวนที่ 3 ห้องที่ 21 - 23
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ในห้องที ่29 - 31 และห้องที ่34 คอือกีจดุหนึง่ทีผู้่เขยีนให้ควำมส�ำคญัเพรำะมลัีกษณะทีโ่ดดเด่นของ
ส�ำเนียงคล้ำยดนตรีแจ๊ส เป็นลักษณะของกำรบรรเลงโน้ตข้ันคู่ครึ่งเสียงสลับไปมำพร้อมทั้งเบำลงทีละน้อย  
ผูเ้ขยีนเลอืกทีจ่ะบรรเลงหวัเสยีงไม่แขง็กระด้ำงโดยใช้ลมในกำรเน้นหวัเสยีงมำกกว่ำลิน้ เมือ่ใช้ลมในกำรก�ำเนิด
หัวเสียงเป็นหลักท�ำให้กำรท�ำให้ควำมเข้มเสียงเบำลงอย่ำงแนบเนียนในระยะเวลำอันสั้นนั้นท�ำได้ง่ำยและ
ชัดเจนขึ้น อย่ำงไรก็ตำมผู้เขียนได้ทดลองใช้ลิ้นเน้นหัวเสียงมำกขึ้น ผลปรำกฏว่ำ หำกผู้เขียนใช้ลิ้นในกำรเน้น
หัวเสียงมำกข้ึนจะท�ำให้หัวเสียงมีควำมแข็งกระด้ำงจนเกินไปจนท�ำให้เสียงถัดไปที่ต้องเบำลงมีควำมรู้สึก
เหมือนเบำลงทนัท ี(Subito) จะมคีวำมรูส้กึไม่เหมอืนกับท่ีผูป้ระพนัธ์ก�ำหนดไว้ในเครือ่งหมำยเบำลงทลีะน้อย 
(Decrescendo)   

ตัวอย่ำงที่ 22 Three Pieces, Igor Stravinsky กระบวนที่ 3 ห้องที่ 26 - 35

ห้องที่ 54 ก่อนเข้ำสู่ช่วงสุดท้ำยของบทเพลงก�ำหนดเครื่องหมำยดังขึ้นทีละน้อยไปจนถึงห้องที่ 56 
ผู้เขียนสร้ำงจุดสูงสุดของบทเพลงด้วยกำรยังไม่เริ่มดังขึ้นชัดเจนในห้องที่ 54 - 56 จนกระทั่งถึงจังหวะที่ 2 
ของห้องที ่56 ผูเ้ขยีนจึงเริม่ดงัขึน้ด้วยควำมจรงิจงัในท้ำยประโยคก่อนทีจ่ะหยดุเสยีงในตวัหยดุและเครือ่งหมำย
หำยใจในห้องที่ 57 เพื่อบรรเลงประโยคสุดท้ำยที่ดังที่สุดของบทเพลงได้อย่ำงถึงอำรมณ์ 

ตัวอย่ำงที่ 23 Three Pieces, Igor Stravinsky กระบวนที่ 3 ห้องที่ 53 - 61
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กำรบรรเลงโน้ต Bb ลำกยำวในห้องสุดท้ำย ผู้เขียนใช้เทคนิคกำรลำกเสียงโดยค้ำงควำมเข้มเสียง 
ที่ดังมำกไว้ก่อนหน้ำประมำณ 2 วินำทีเพื่อเป็นกำรแสดงถึงจุดแนวนอนสุดท้ำยของเพลงหลังจำกที่ด�ำเนิน
ท�ำนองที่เป็นแนวตั้งมำตลอดทั้งเพลง จำกนั้นจึงค่อยๆ เบำลงมำตรงถึงจุดที่เบำและบรรเลงโน้ต Bb สุดท้ำย
ในสีสันที่แตกต่ำงจำกควำมเร่ำร้อนของทั้งกระบวนคล้ำยกำรสร้ำงอำรมณ์ขบขัน

ตัวอย่ำงที่ 24 Three Pieces, Igor Stravinsky กระบวนที่ 3 ห้องที่ 60 - 61

อรรถำธิบำยวิธีกำรบรรเลงในบทควำมนี้เป็นกรณีศึกษำจำกกำรปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริง โดยมุมมอง 
ของผู้เขียนที่ใช้องค์ควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรแก้ไขปัญหำ พัฒนำ และสร้ำงเสียงจำกจินตนำกำร  
ผู้เขียนหวังว่ำบทควำมนี้จะมีประโยชน์และเป็นแนวทำงหน่ึงที่ให้ผู้อ่ำนได้ศึกษำและน�ำไปพัฒนำต่อยอด 
องค์ควำมรู้ในด้ำนกำรแสดงดนตรีให้ทัดเทียมระดับสำกล
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