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บทคัดย่อ
การพัฒนาคู่มือการปฏิบัติเสียงสูงของทรอมโบน มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค
การปฏิบัติเสีย งสูงของทรอมโบน 2) เพื่อการพัฒ นาคู่มือการปฏิบัติเสียงสู งของทรอมโบน และ 3) ศึกษา
ผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ย นของผู้ เรี ย นโดยใช้ คู่มือการปฏิบัติเสี ยงสู งของทรอมโบน ซึ่ง เป็นการวิจัยเชิงผสม
(Mixed Methods) ได้แก่ การวิจั ย เชิง คุณภาพ (Qualitative Research) และการวิ จัยเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) โดยเก็บข้อมูลภาคสนามจากครูผู้สอนและนักเรียนทรอมโบนในโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ที่มีหลักสูตรดนตรีตะวันตก จานวน 4 โรงเรียน โดยวิธีผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ประสบปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจด้านการปฏิบัติเสียงสูง ผู้วิจัยจึงได้นาผลการศึกษาดังกล่าวมาพัฒนาคู่มือ
การปฏิบัติเสียงสูงของทรอมโบน ในหัวข้อ เรื่องพื้นฐาน เทคนิค และวิธีฝึกเสียงสูงของทรอมโบน และทาการ
หาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโดยการวัดและประเมินผลก่อนและหลังการฝึกซ้อม (Pre-Test/PostTest) ผลการวิจั ยพบว่า นักเรีย นทรอมโบน 3 โรงเรียน มีผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ เรียนโดยใช้คู่มือ
การปฏิบัติเสียงสูงของทรอมโบนก่อนการฝึกซ้อม น้อยกว่าร้อยละ 50 อยู่ในระดับปรับปรุง (ระดับ 1) และ
นักเรียนทรอมโบน 1 โรงเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนน้อยกว่าร้อยละ 75 อยู่ในระดับพอใช้ (ระดับ 2)
หลังจากการวัดผลสัมฤทธิ์และประเมินผลสภาพจริงหลังการฝึกซ้อม (Post-Test) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียนโดยใช้คู่มือการปฏิบัติเสียงสูงของทรอมโบนหลังการฝึกซ้อมในภาพรวมจากเกณฑ์การประเมิน
ขององค์ประกอบทั้ง 3 ส่วน ได้ผลคะแนนเฉลี่ ยรวมร้อยละ 75 อยู่ในระดับดี (ระดับ 3) นักเรียนทรอมโบน
มีการพัฒนากระทั่งสามารถปฏิบัติเสียง G-Bb ในช่วงเสียงที่ 4 ได้ ซึง่ แสดงให้เห็นว่าการใช้คู่มือการปฏิบัติเสียง
สูงของทรอมโบนของกลุ่มทดลองมีการพัฒนาขึ้นจนถึงระดับดี (ระดับ 3)
คาสาคัญ : ทรอมโบน เสียงสูงวิธีฝึก

Abstract
Handbook developing in upper register on trombone aimed to study the problems
and obstacles of upper register on trombone for the development of the trombone practice
handbook and study the learning achievement of students by using the trombone practicing
handbook in upper register. This is a mixed method study which consists of qualitative
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research and quantitative research. Data were collected from teachers and trombone
students in grade 1-6 of secondary schools in western music curriculum in total 4 schools.
The study indicated that the sample group had problems with upper register performance
so the researcher used the results of the study to develop a trombone practicing handbook
in upper register in the topic of basic, techniques and practice methods of trombone’s the
upper register training and finding the achievement of students learning by pre-test and
post-test. The research found that Trombone students achievement in 3 schools using the
trombone practicing handbook in upper register before practice less than 50 percent are in
the improvement level (level 1) and trombone students in 1 school had achievement in less
than 75 percent of the study is in a fair level (level 2). After evaluating the achievement and
assessing the actual condition after practice (Post-test), it was found that the student's
achievement by using the trombone practicing handbook in upper register after practice in
the overall picture from the evaluation criteria of 3 components have a total grade point
average of 75 percent in good level (level 3) Trombone students have developed even to
practice the G4-Bb4 sound, which shows that the use of the trombone practicing handbook
in upper register of the experimental group has developed to a good level (level 3).
Keywords : Trombone, Upper Register, Methods

บทนา
การปฏิบั ติทรอมโบนให้ อย่ างเป็น ธรรมชาตินั้นต้องเริ่มตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ทั้งด้านกายวิภาคศาสตร์
สรีรวิทยาเช่น การควบคุมลมของการเป่าทรอมโบน ด้านกายภาพการจัดรูปปากและใช้กล้ามเนื้อปาก เทคนิค
และวิธีฝึกสาหรับทรอมโบน ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนในการฝึกช่วงเสียงต่า (Low Range) ช่วงเสียงสูง
(High Range) ของนักดนตรีกลุ่มเครื่องลมทองเหลือง (Brass) ว่าการฝึกนั้นเป็นไปได้อย่างช้าหรือไม่มีความ
เป็ น ไปได้ ถ้ า ไม่ ไ ด้รั บ การถ่ า ยทอดอย่ า งถู ก วิธี ในปัจ จุ บัน การสอนทรอมโบนถู กพั ฒ นาขึ้น ตามกาลเวลา
ตามการพัฒนาของวงโยธวาทิต ซึ่งผู้เรียนจะเริ่มการเรียนจากรุ่นพี่รุ่นน้อง และครูผู้สอน ซึ่งมีการนาแบบฝึกหัด
ต่าง ๆ มาใช้ แต่ยังคงประสบปัญหาด้านการเล่นเสียง G4-Bb4 เนื่องจากสาเหตุหลากหลายประการเช่น
ยั ง ขาดแคลนนวัต กรรมด้ านการปฏิ บั ติ เรื่ องเสี ยงสู ง ที่ เป็ นเฉพาะทาง ยั งไม่มี ระบบ แบบแผน และตารา
ที่แน่นอน ทาให้ไม่สามารถบทเพลงรวมวงที่อยู่ระดับเกรด 3 ขึ้นไป ที่มีการใช้เสียง G4-Bb4

ภาพที่ 1 เสียง G4-Bb4
ที่มา: สุขนิษฐ์ สะสมสิน, 2562
การพั ฒ นาคู่ มื อ การปฏิ บั ติ เ สี ย งสู ง ของทรอมโบน จะส่ ง ผลให้ นั ก เรี ย นทรอมโบนมี พั ฒ นาการ
ในการปฏิ บั ติ เ สี ย ง G4-Bb4 ท าให้ ผู้ ค ว บคุ ม ว ง สามาร ถเลื อ กบ ทเพล งที่ น ามาแสด ง รว มทั้ ง
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สามารถพัฒนาสู่การปฏิบัติบทเพลงเดี่ยวที่ต้องใช้ในการสอบปฏิบัติเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และ
ส่งผลต่อการพัฒนาปฏิบัติทรอมโบนในระดับมหาวิทยาลัยที่ต้องปฏิบัติบทเพลงประเภท Concerto Sonata
หรือบทเพลงเดี่ยวที่ต้องใช้ช่วงเสียง Bb4 – D5

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติเสียงสูงของทรอมโบน
2. เพื่อพัฒนาคู่มือการปฏิบัติเสียงสูงของทรอมโบน
3. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โดยใช้คู่มือการปฏิบัติเสียงสูงของทรอมโบน

วิธีการวิจัย
การวิจัย เรื่อง “การพัฒนาคู่มือการปฏิบัติเสียงสูงของทรอมโบน” ประกอบด้วย 3 ส่วนที่สาคัญ คือ
1. การศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติเสียงสูงของทรอมโบน 2. การพัฒนาคู่มือการปฏิบัติเสียงสูง
ของทรอมโบน และ 3. การศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของผู้ เ รี ย น โดยใช้ คู่ มื อ การปฏิ บั ติ เ สี ย งสู ง
ของทรอมโบนแสดงเป็นแผนภูมิกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้

วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย นี้ เป็ น การวิจั ย เชิง ผสม (Mixed Methods) ได้ แก่ การวิ จัยเชิงคุ ณภาพ (Qualitative
Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเก็บข้อมูลภาคสนามจากครูผู้สอนและ
นักเรียนทรอมโบนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ที่มีหลักสูตรดนตรีตะวันตก โดยใช้การสัมภาษณ์แบบ
ไม่เป็นทางการ (Informal Interview) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติเสียงสูง และทดลอง
ใช้คู่มือการปฏิบั ติเสี ย งสู งของทรอมโบนและนาไปสู่การสนทนากลุ่ ม (Focus Group) ของผู้ เชี่ยวชาญ
ซึ่งประกอบด้ ว ยนั ก ทรอมโบนในวงดุ ริ ย างค์เ ครื่ องลม วงออร์เ คสตร้ าระดั บประเทศ หรื ออาจารย์ผู้ ส อน
ทรอมโบนในระดับมหาวิทยาลัยเพื่อนาไปสู่การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โดยใช้คู่มือการปฏิบัติ
เสียงสูงของทรอมโบนจากการทดสอบก่อนและหลัง (Pre-Test/Post-Test)
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ผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 สภาพปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติเสียงสูงของทรอมโบน
สภาพปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติเสียงสู งของทรอมโบนพบว่าครูสอนและนักเรียนทรอมโบน
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ที่มีหลักสูตรดนตรีตะวันตก จานวน 4 โรงเรียน ครูผู้สอนและนักเรียน
ทั้ง 4โรงเรียนมีการจัดตารางการฝึกซ้อมตามตารางเรียนในรายวิชาทักษะเครื่องดนตรีเอกและรายวิชารวมวง
เนื่ องจากเป็น โรงเรีย นเฉพาะทางจึ งทาให้มีรายวิชาดังกล่าว แต่ละโรงเรียนได้มีการจัดตารางการฝึ กซ้อม
ที่แตกต่างกันออกไป ให้ความสาคัญกับเรื่องพื้นฐานการหายใจ การใช้ลม เพราะเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติ
เครื่องดนตรีประเภทเครื่องลม แต่ยังขาดรายละเอียดย่อยของการหายใจ ลักษณะการใช้ลมในรูปแบบต่าง ๆ
แต่ยังไม่ได้ให้ความสาคัญกับการปฏิบัติเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเฉพาะเจาะจง ไม่มีการจัดทาแผนรายละเอียด
การฝึกซ้อม และไม่ได้มีการวางเป้าหมายการพัฒนาทักษะการเสียงสูงของทรอมโบนให้สูงขึ้นทั้งในคาบเรียน
และการฝึกซ้อมประจาวัน 3 ใน 4 โรงเรียนมิได้สนใจเรื่องกายภาพ และท่าทางในการเริ่มปฏิบัติทรอมโบน
ทาให้นักเรียนมีการจัดรูปปาก ตาแหน่งการวางเมาส์พีช และการสั่นกระพือของริมฝีปากที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก
ครู ผู้ ส อนไม่ ไ ด้ เ ล่ น ทรอมโบนเป็ น เครื่ อ งดนตรี ห ลั ก หากโรงเรี ย นใดครู ผู้ ส อนเป็ น ครู ท รอมโบนโดยตรง
จะให้ความสาคัญเรื่องกายภาพและท่าทางที่จะเป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงของทรอมโบนมากกว่าโรงเรียนอื่น ๆ
อีกทั้งยังขาดแคลนแบบคู่มือการสอนพื้นฐานของทรอมโบนทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ส่วนที่ 2 การพัฒนาคู่มือการปฏิบัติเสียงสูงของทรอมโบน
ผู้ วิ จั ย ได้ เ รี ย บเรี ย งคู่ มื อ การปฏิ บั ติ เ สี ย งสู ง ของทรอมโบน ออกมาเป็ น รู ป แบบของแบบฝึ ก หั ด
โดยการจั ด ล าดั บ และแบ่ ง ส่ ว นของเนื้ อ หาที่ จ ะสามารถเห็ น ถึ ง ความชั ด เจนของวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องแต่ ล ะ
แบบฝึกหัด ออกเป็น 3 หัวข้อ คือ 1) การฝึกซ้อมพื้นฐานการเริ่มต้น (Basic) กายภาพ การหายใจ การใช้ลม
ท่าทาง 2) เทคนิค (Technique) และ 3) วิธีฝึก (Method) เพื่อทาให้ผู้ฝึกได้เกิดความเข้าใจต่อการฝึกซ้อม
ได้มากยิ่งขึ้น
ในการฝึกปฏิบัติทักษะ ผู้ฝึกต้องกาหนดวัตถุประสงค์ กาหนดเป้าหมาย และวางแผนการฝึกซ้อมเพื่อ
การไปถึงเป้าหมาย ดังนั้นการวางแผนการฝึกซ้อมจึงเป็นส่วนสาคัญในการพัฒนาทักษะการปฏิบัติทรอมโบน
ตารางการฝึกซ้อมนี้ เป็นต้นแบบในการฝึกซ้อมทรอมโบน เพื่อมุ่งเน้นการจัดเรียงตามลาดับของการฝึกทักษะ
การปฏิบัติเสียงสูง
การฝึกซ้อมพื้นฐานการเริ่มต้น กายภาพ การหายใจ การใช้ลม ท่าทาง (Basic)
การหายใจ (Breathing) แบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ 1. การหายใจเข้าแบบตื้น (Upper Breathing)
2. การหายใจเข้าแบบลึก (Deep Breathing)
1. การหายใจเข้าแบบตื้น คือ การหายใจโดยธรรมชาติของมนุษย์นั้นจะทาการหายใจเข้าปอดส่วนบน
หรือการหายใจแบบตื้นซึ่งเป็นการหายใจให้อากาศเข้าไปที่ปอดตามปกติ เมื่ออากาศเข้าไปที่ปอดจะทาให้
หน้าอกเกิดการยกตัวขึ้น โดยอากาศที่หายใจเข้ าไปนั้นจะอยู่ส่วนบนของปอดแต่จะไม่ลงลึกไปถึงปอดส่วนล่าง
อีกทั้งยังไม่ลงลึกไปถึงกระบังลมที่อยู่ด้านล่างของปอดเพียงแต่เข้าไปในปอดส่วนบนเท่านั้น การหายใจเช่นนี้
จะพบได้ในคนทั่วไปที่ใช้การหายใจเพื่อร่างกายในชีวิตประจาวัน
2. การหายใจเข้าแบบลึก คือ จากการหายใจให้ อากาศเข้าไปที่ส่ว นบนของปอดจนลงไปถึงปอด
ส่วนล่าง ทาให้ปอดเกิดการขยายตัวอย่างเต็มที่แล้วไปดันกล้ามเนื้อกระบังลมซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ใต้ปอดแบ่ง
ครึ่งระหว่างปอดกับอวัย วะในช่องท้องลง จนทาให้อวัยวะในช่องท้องถูกดันตัวลง จนกลายเป็นความรู้สึ ก
ที่เรียกว่าการหายใจเข้าท้อง หรือการดันท้อง (Pilafian et al., 2013)
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สาหรับนักทรอมโบนและเครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมจะใช้เสมือนการหาวและดูดลมเข้าทางปาก
และลาคอ (Yawn Controlling & Suck Air) ให้เข้าให้ไปที่ส่วนลึกของปอด และเป่าลมออกเสมือนการถอน
หายใจแต่ทาการควบคุม (Sigh Controlling)
ตัวอย่างแบบฝึกหัดการควบคุมการหายใจเบื้องต้น
หายใจเข้า 8 จังหวะ ออก 8 จังหวะ

ภาพที่ 2 ตัวอย่างแบบฝึกหัดการควบคุมการหายใจเบื้องต้น
ที่มา: สุขนิษฐ์ สะสมสิน (2562)
(หมายเหตุ)
ผู้ฝึกสามารถกาหนดจังหวะนับ (Beat) อัตราความเร็ว (Tempo) ความเร็วลม และปริมาณลมได้ตาม
วัตถุประสงค์
รูปแบบของการจัดรูปปากการทาเสียงหึ่ง(Buzzing) และตาแหน่งการวางเมาส์พีช
การจัดรูปปากในการปฏิบัติทรอมโบน ผู้ฝึกต้องจัดรูปปากเป็นคาว่า “ Em ” และบังคับให้ตรงกลาง
ของริมฝีปากทั้งสองข้างสั่นจนเกิดเสียงหึ่งเพื่อเป็นการสร้างเสียงต่างๆ (Pitchs) โดยการใช้ลมเป็นตัวผลักดัน
ซึ่งมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งสาหรับผู้เล่นดนตรีกลุ่มทองเหลืองโดยมีเมาส์พีช (Mouthpieces) และทรอมโบน
เป็ น ตัว ขยายเสี ย งรู ป แบบของการวางรู ป ปากนั้ นส่ ง ผลโดยตรงต่ อโทนเสี ยง การวางรูป ปากที่ ไม่ ถู กต้ อ ง
ไม่เหมาะสมต่อลักษณะการสบฟันและลักษณะของริมฝีปาก จะส่งผลกระทบและเป็นตัวสร้างขีดจากัดอย่าง
มากต่อการเป่าทรอมโบน โทนเสียงจะตีบ แบน และแหลม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเสียงต่า เสียงสูง
และเทคนิคต่าง ๆ ของทรอมโบน การวางรูปปากและตาแหน่งเมาส์พีชที่ถูกต้องตามความเหมาะสมต่อลักษณะ
การสบฟันและลักษณะของริมฝีปาก เสียงที่ออกมาจะโฟกัส กังวาน ไม่มีเสียงของลม เป็นต้น (Hansen, 2006)
หุบริมฝีปากและช่องปากให้เป็นตามธรรมชาติ หรือพูดคาว่า “Em (เอม)” และให้คงรูปปากไว้
โดยใช้กล้ามเนื้อส่วนรอบปาก (Orbicularis Oris) เป็นการใช้กล้ามเนื้อส่วนรอบปากในการควบคุม ทั้งการยึด
การดึงรู ป ปาก เพื่อการเปลี่ ย นเสี ย งโน้ ตต่ างๆผู้ เล่ นไม่ ควรใช้ก ล้ ามเนื้อ ที่ไม่ ได้ก ล่ าวถึงเนื่องจากจะท าให้
การควบคุมการเปลี่ยนระดับเสียงทาได้ยาก

ภาพที่ 3 กล้ามเนื้อส่วนรอบปาก (Orbicularis Oris)
ที่มา: สุขนิษฐ์ สะสมสิน (2562)
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การทาเสียงหึ่งที่รูรูปปากกลางริมฝีปากทั้งสองข้าง เพื่อเป็นการสร้างเสียงต่างๆ (Pitch) หลังจาก
การจัดรูปปากเป็นคาว่า “Em”

ภาพที่ 4 การทาเสียงหึ่งที่รูรูปปากกลางริมฝีปากทั้งสองข้าง
ที่มา: สุขนิษฐ์ สะสมสิน (2562)
ตัวอย่างแบบฝึกหัดการสร้างรูปปาก

ภาพที่ 5 ตัวอย่างแบบฝึกหัดการสร้างรูปปาก
ที่มา: สุขนิษฐ์ สะสมสิน (2562)
ตาแหน่งการวางเมาส์พีช
หลังจากการจัดรูปปากด้วยคาว่า “Em” แล้วให้ผู้ฝึกวางเมาส์พีชไว้ที่ใต้ริมฝีปากกับคาง ดังรูป

ภาพที่ 6 ตาแหน่งวางเมาส์พีช
ที่มา: สุขนิษฐ์ สะสมสิน (2562)
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ตาแหน่งการวางรูปปากของทรอมโบนนั้นมีอยู่ 3 ประเภท คือ
- การวางตาแหน่งรูปปากสูง (Very High Placement Embouchure Type) การวางตาแหน่งรูป
ปากสูงคือการวางเมาส์พีชประมาณ 75%-90% ของริมฝีปากบน
- การวางตาแหน่งรูปปากค่อนข้างสูง (Medium High Placement Embouchure Type)การวาง
ตาแหน่งรูปปากค่อนข้างสูงคือการวางเมาส์พีชประมาณ 50%-75% ของริมฝีปากบน
- การวางตาแหน่งรูปปากต่า (Low Placement Embouchure Type)การวางตาแหน่งรูปปากต่า
คือการวางเมาส์พีช ประมาณ 50%-90% ของริมฝีปากล่าง (Wilken, 2016)
ท่าทาง (Posture)
การยืนที่ถูกต้องผู้ปฏิบัติจะต้องไม่ยืนหลังค่อมหรือหลังตึงจนเกินไป ให้ผู้ปฏิบัติจินตนาการถึงหุ่นโครง
กระดูกวิทยาศาสตร์ที่ถูกผูกไว้กับเชือกแล้วทิ้งน้าหนักมาที่ช่วงล่าง ถ่ายน้าหนักลงบนฝ่าเท้าทั้งสองข้าง ขาทั้ง
สองข้างกางออกเล็กน้อยเพื่อสร้ างความมั่นคงให้ กับลาตั ว หลังตรง ไม่ห่ อไหล่ หรือให้นึกถึงคาว่า “ยืนสู ง
(Stand Tall)” หมายถึง การยืนตัวตรงและดันหลังช่วงล่างไปด้านหน้าเหมือนการยืนแอ่นหน้าอก

ภาพที่ 7 การยืน
ที่มา: สุขนิษฐ์ สะสมสิน (2562)
การนั่งที่ถูกต้อง ควรนั่งถ่ายน้าหนักลงบนเก้าอี้ นั่งหลังตรง ไม่ห่อไหล่ หรือยืดอกในบางกรณี หรือให้
นึกถึงคาว่า “นั่งสูง (Sit Tall)” หมายถึง การนั่งตัวตรง ยืดตัวให้สูงขึ้น และดันหลังช่วงล่างไปด้านหน้าเหมือน
การแอ่นหน้าอก (Vernon, 1995)
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ภาพที่ 8 การนั่ง
ที่มา: สุขนิษฐ์ สะสมสิน (2562)
เทคนิค (Technique)
รูรูปปาก (Embouchure Aperture) แบบฝึกหัดรูรูปปาก มุ่งเน้นการเรียนรู้หลักการใช้ขนาดของรูที่
ริมฝีปาก เพื่อให้เหมาะสมกับระดับเสียงต่างๆแบบฝึกหัดดังกล่าว เป็นแบบฝึกที่ทาให้ผู้เล่นใช้ขนาดของลม
สัมพันธ์กับรูรูปปากและพื้นที่ภายในของช่องปากที่ปรับไปมาที่จะส่งผลต่อการเสียงสูงและเสียงต่าโดยตรง

ภาพที่ 9 รูริมฝีปาก
ที่มา: สุขนิษฐ์ สะสมสิน (2562)
การอุดเมาส์พีช (Mouthpiece Plugging) แบบฝึกหัดการอุดเมาส์พีชมุ่งเน้นการเรียนรู้หลักการใช้
สร้างแรงดันอากาศในกระบังลม เพื่อให้เหมาะสมกับระดับเสียงต่างๆแบบฝึกหัดดังกล่าว เป็นแบบฝึกที่ทาให้
ผู้เล่นใช้แรงดันอากาศของลมที่สัมพันธ์กับรูรูปปาก พื้นที่ภายในของช่องปาก และการควบคุมกล้ามเนื้อรอบ
ริมฝีปากที่ปรับไปมาที่จะส่งผลต่อการเสียงสูงและเสียงต่าโดยตรง
ให้ ผู้ เล่ น อุดรู ที่ป ลายเมาส์ พีช ประมาณ 50-80% ท าบัส ซิ่งในเมาส์ พีช และสั งเกตลั กษณะแรงดั น
ปริมาณ ขนาดของลมที่อยู่ในเมาส์พีช

ภาพที่ 10 การอุดเมาส์พีชบัสซิ่ง
ที่มา: สุขนิษฐ์ สะสมสิน (2562)
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วิธีฝึก (Method)
วิธีฝึกหัวข้อต่างๆ จะทาให้ทักษะด้านการปฏิบัติทรอมโบนมีความคล่องแคล่วมากยิ่งขึ้น เมื่อผู้ฝึกทา
การฝึ กซ้อมอย่างสม่าเสมอจะเกิดความเคยชินในการปฏิบัติกระทั่งเป็นการจดจาของกล้ ามเนื้อ (Muscle
Memory)
การเป่าเสียงยาว (Long Tones)
การเป่ า เสี ย งยาว หมายถึง การเป่ า ลากเสี ย งยาว เป็ น วิ ธี ก ารฝึ ก ซ้ อ มเพื่ อ วั ต ถุป ระสงค์ก ารสร้ า ง
กล้ามเนื้อรอบปาก ฝึกการควบคุมลมการจดจาทิศทางลม ขนาดลม และปริมาณลม การควบคุมริมฝีปาก
พัฒนาคุณภาพเสียง การออกเสียง ฝึกการจาเสียงที่เที่ยงตรง และการฝึกสมาธิ การฝึกซ้อมเสียงยาวควรนา
พื้นฐานการปฏิบัติทรอมโบนมาใช้ฝึกซ้อมพร้อมกับเครื่องเทียบเสียง (Tuner) หรือเครื่องดนตรีที่มีระดับเสียง
คงที่ มีความแปรผันของเสียงน้อย เช่น เปียโน (Piano) คีย์บอร์ด (Keyboard) หรือเครื่องกระทบที่มีระดับ
เสียงแน่นอน (Pitch Percussions) เป็นต้น
ตัวอย่างแบบฝึกหัดการเป่าเสียงยาว
วัตถุประสงค์ เพื่อการเป่าเสียงยาว การพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรูปปาก ความต่อเนื่องของ
ลม การฝึกการควบคุมการเปลี่ยนเสียงในรูปแบบต่างๆ และการฝึกฟังขั้นคู่เสียง
วิธีปฏิบัติ
ให้ผู้เล่นเป่าโน้ต 12 จังหวะ โดยหายใจ 1 ครั้ง ควบคุมการเฉลี่ยลมและระดับความดังเบา (Dynamic)
ให้สม่าเสมอ และไม่ใช้การตัดลิ้น (Tonguing) ในการเปลี่ยนเสียง ฝึกฟังขั้นคู่เสียงที่เปลี่ยนแปลงไป

ภาพที่ 11 ตัวอย่างแบบฝึกหัดการเป่าเสียงยาว
ที่มา: สุขนิษฐ์ สะสมสิน (2562)
(หมายเหตุ)
ผู้ฝึกสามารถกาหนดค่าโน้ต (Beat) อัตราความเร็ว (Tempo) ระดับความเบา ระดับความดัง และ
สามารถลดหรือเพิ่มระดับช่วงเสียง (Range) ได้เพื่อการฝึกเสียงสูงและเสียงต่า และผู้เล่นสามารถเปลี่ยน
Articulationsในการเปลี่ยนเสียงได้ตามวัตถุประสงค์
การสไลด์เสียง (Glissando)
การสไลด์เสียงหมายถึงการเปลี่ยนเสียงจากเสียงหนึ่งไปยังเสียงหนึ่งโดยการลากเสียงไม่ใช้ลิ้นหรือหยุด
เสียง โดยเป่าลมยาวเป็นสายเดียวกัน วัตถุประสงค์ของการฝึกซ้อมเพื่อศึกษาการเชื่อมต่อลมจากระดับเสียง
หนึ่ งไปยั งอี ก ระดับ เสี ย งหนึ่ ง ผู้ เล่ น ต้อ งสั งเกตการควบคุ ม ลมการจดจาทิ ศ ทางลม ขนาดลม ปริม าณลม
การควบคุ มริ มฝี ป าก และกล้ ามเนื้ อ รอบปาก การฝึ ก ซ้อมสไลด์เสี ยงจะทาให้ ผู้ ฝึ กเข้าใจถึงการใช้แรงลม
ในการส่งไปสู่เสียงสูง
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วิธีปฏิบัติ
ให้ผู้เล่นควบคุมความเร็วของกระแสลมไปที่รูรูปปาก โดยไม่ใช้การตัดลิ้น (Tonguing) ในการเปลี่ยน
เสียง เพื่อหาความเชื่อมโยงของกระแสลมทั้งในเรื่องความเร็ว ปริมาณ และแรงดันอากาศ
ตัวอย่างแบบฝึกหัดการสไลด์เสียง

ภาพที่ 12 ตัวอย่างแบบฝึกหัดการสไลด์เสียง
ที่มา: สุขนิษฐ์ สะสมสิน (2562)
การเชื่อมริมฝีปาก (Lip Slur)
การเชื่อมริมฝีปากหมายถึงการเปลี่ยนเสียงจากเสียงหนึ่งไปยังเสียงหนึ่งอย่างต่อเนื่องโดยไม่ให้เสียง
ขาด โดยการใช้ลมปรับรูรูปปากโดยไม่ใช้ลิ้นและเป่าลมยาวเป็นสายเดียวกัน วัตถุประสงค์ของการฝึกซ้อมเพื่อ
ศึกษาลั กษณะการใช้ล มการโฟกัส ลมไปที่รูรูปปากการเปลี่ ยนแปลงของรูรู ปปาก การเชื่อมต่อโครงสร้าง
กล้ามเนื้อริมฝีปาก และความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อริมฝีปาก การฝึกซ้อมการเชื่อมริมฝีปากจะทาให้ผู้ฝึกเข้าใจ
ถึงการโฟกัสลมไปที่รูรูปปากในการปฏิบัติเสียงสูง
วิธีปฏิบัติ
ให้ผู้เล่นควบคุมกระแสลมโดยการเฉลี่ยลมและเพิ่มความเร็วของกระแสลมไปที่รูรูปปาก โดยไม่ใช้
การตัดลิ้น (Tonguing) ในการเปลี่ยนเสียง โดยการแยกปฏิบัติโน้ตออกจากกันเพื่อหาความเชื่อมโยง
ตัวอย่างวิธีการฝึก
ภาพที่ 13 ตัวอย่างวิธีฝึกการเชื่อมริมฝีปาก
ที่มา: สุขนิษฐ์ สะสมสิน (2562)
เมื่อผู้ฝึกมีความเข้าใจในกระบวนการแล้ว ให้ผู้ฝึกดาเนินการฝึกทั้งประโยค

ภาพที่ 14 ตัวอย่างแบบฝึกหัดการเชื่อมริมฝีปาก
ที่มา: สุขนิษฐ์ สะสมสิน (2562)

~ 115 ~

อภิปรายผล
ส่วนที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โดยใช้คู่มือการปฏิบัติเสียงสูงของทรอมโบน
ผู้วิจัยสร้างแบบทดสอบก่อนการฝึกและหลังฝึกคู่มือการปฏิบัติเสียงสูงของทรอมโบน อย่างละ 1 ฉบับ
เพื่อประเมินความสามารถของกลุ่มตัวอย่างที่มาจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ที่มีหลักสูตรดนตรี
ตะวั น ตก จ านวน 4 โรงเรี ย น และท าการทดลองโดยแบ่ ง การทดลองเป็ น 2 ครั้ ง ครั้ ง ละ 2 โรงเรี ย น
เพื่อประเมินความสามารถของผู้ฝึกหลังการใช้คู่มือฯ โดยผู้วิจัยได้สร้างเกณฑ์การวัดและประเมินผลด้วยรูบริค
แบบ 4 ระดับ ส าหรั บแบบทดสอบคู่มือการปฏิบัติเสี ยงสู งของทรอมโบน ประกอบด้วย ค่าคะแนนตั้ งแต่
0-100 ด้วยแถบคะแนน 4 ระดับ จากนั้นนาคะแนนที่ได้มาจัดระดับความสามารถตามแต่ละระดับ ได้แก่
ระดับ 1 = ปรับปรุงระดับ 2 = พอใช้ ระดับ 3 = ดี และระดับ 4 = ดีมาก (ศักดิ์ชัย หิรัญรักษ์, 2545)
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของผู้ เ รี ย น โดยใช้ คู่ มื อ การปฏิ บั ติ เ สี ย งสู ง ของทรอมโบนก่ อ นและหลั ง
การฝึกซ้อมพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการฝึกซ้อม นักเรียนทรอมโบน 3 โรงเรียน ได้ผลคะแนนน้อย
กว่าร้อยละ 50 และอยู่ในระดับปรับปรุง (ระดับ 1) และนักเรียนทรอมโบน 1 โรงเรียน ได้ผลคะแนนน้อยกว่า
ร้ อยละ 75 และอยู่ ใ นระดับ พอใช้ (ระดับ 2) จากนั้นจึ งให้ ทาการฝึ ก ซ้อม โดยใช้ คู่ มือการปฏิบัติเ สี ยงสู ง
ของทรอมโบนพร้อมการวัดผลสัมฤทธิ์และประเมินผลสภาพจริงหลังการฝึกซ้อมพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังการฝึกซ้อมในภาพรวมของเกณฑ์การประเมินขององค์ประกอบทั้ง 3 ส่วน ได้ผลคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ใน
ระดับร้อยละ 75 อยู่ในระดับดี (ระดับ 3) นักเรียนทรอมโบนมีการพัฒนากระทั่งสามารถปฏิบัติเสียง G-Bb
ในช่ว งเสี ย งที่ 4 ได้ ซึ่งแสดงให้ เห็ น ว่าการใช้คู่มือการปฏิบัติเสียงสู งของทรอมโบนของกลุ่ มทดลองมีการ
พัฒนาขึ้นจนถึงระดับดี (ระดับ 3)
โดยสรุ ป แล้ ว คู่ มื อ การปฏิ บั ติ เ สี ย งสู ง ของทรอมโบน จึ ง เป็ น คู่ มื อ ที่ สามารถสร้ า งผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนให้แก่ผู้เรียน และสามารถพัฒนาทักษะการปฏิบัติเสียงสูงของทรอมโบนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการวิจัยเพื่อการประยุกต์ใช้
1. ในการน าผลการวิ จั ย ไปใช้ ควรมี ก ารให้ แ นวคิ ด นั ก เรี ย นหรื อ ครู ผู้ ส อนโดยน าบทเพลงที่ มี
ความคุ้นเคยมาประยุกต์ใช้ในการฝึกปฏิบัติเสียงสูงของทรอมโบน เพื่อแก้ปัญหาการไม่เข้าใจภาษาดนตรีที่เป็น
ศัพท์เฉพาะทาง ซึ่งอาจส่งผลต่อกลุ่มทดลองบางกลุ่ม และควรมีการกากับให้ กลุ่มทดลองปฏิบัติฝึกซ้อมอย่าง
สม่าเสมอ ผู้วิจัยจึง
2. ควรทาการวิจัยเรื่องการปฏิบัติเสียงต่าของทรอมโบนควบคู่กันไปการวิจัยเรื่องการปฏิบัติเสียงสูง
ของทรอมโบน เนื่องจากมีความสัมพันธ์กันในโครงสร้างการฝึกและแบบฝึกหัด
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