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Intro : เ¾×่ÍนÊÍนก่Íนเล่นกีตาร์

ผมว่ากีตาร์เป็นเครื่องดนตรีอีกชิ้นหนึ่งที่เราพบเห็นกันมากที่สุด เพราะเล่นง่าย หาซื้อไม่

ยาก แถมเล่นแล้วยังดูดีมีสไตล์อีกด้วย ตัวผมเองก็หลงเสน่ห์กีตาร์มาตั้งแต่แรกครับ โดยเริ่ม

หัดเล่นด้วยตัวเองบ้าง อ่านหนังสือบ้าง หรือไปรวมกลุ่มกับเพื่อนๆ เพื่อหาเทคนิคในการเล่น

เพิม่เตมิ ซึง่หนงัสอืเล่มน้ีผมเขยีนข้ึนมาจากประสบการณ์จรงิทีผ่มค้นพบ และใช้ในการฝกกตีาร์ 

เพื่อเล่นเพลงเพราะๆ ได้ในระยะเวลาเพียงแค่ 9 ชั่วโมง ซึ่งผมเชื่อว่าหากเพื่อนๆ ใช้เทคนิคนี้ 

ก็จะเล่นได้เพราะในระยะเวลาอันสั้นเหมือนกันครับ

รÙŒ¨ักกีตาร์กันก่Íน

เอาละครับ เรามารู้จักกับกีตาร์ที่มักจะนิยมใช้ฝก

เล่นในครั้งแรกกันก่อน นั่นก็คือ “กีตาร์¤ลาÊÊÔก” หรือที่
เรียกกันว่า “กีตาร์โปร่ง” เนื่องจากราคาไม่แพงมาก หา

ซื้อได้ง่าย ในการฝกเล่นครั้งแรกเราอาจจะหยิบยืมกีตาร์

จากเพื่อนฝูงมาลองของก่อนก็ได้ครับ แต่ถ้าเล่นแล้วชอบ

อยากได้เป็นสมบัติส่วนตัวก็ค่อยว่ากันอีกทีครับ 

หัดเล่นกีตาร์เป็นไวใน 9 ชั่วโมง | 5
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·ีนีéมาดÙกันว่ากีตาร์โปร่ง 1 ตัว
มีÊ่วนปรÐกÍºÍÐไรºŒาง

Ê่วนหัวกีตาร์ (Head)
มีไว้ยึดขึงสายด้านบน

ลÙกºÔด (Peg) ใช้หมุนปรับความตึง
ของสายกีตาร์

¤Íกีตาร์ (Neck) 
เป็นที่จับคอร์ดต่างๆ คอจะ

ต้องตรงและไม่มีรอยปริแตก

เ¿รçต (Fret) ใช้แบ่งช่องกำาหนด
เสียงของกีตาร์ สำาหรับใช้นิ้วกดสาย

ตามจุดต่างๆ

นั· (Nut) มีไว้สำาหรับยกสายกีตาร์
ให้สูงขึ้น เวลาดีดสายจะได้ไม่โดนเฟร็ต

¿�งเกÍร์ºÍร์ด (Finger Board) 
แผ่นบอร์ดสำาหรับวางตามแนว

คอร์ดกีตาร์

โ¾รงกíาเนÔดเÊีÂง (Sound Hole) 
รับเสียงดีดกีตาร์ทำาให้มีเสียงดังก้อง

ลíาตัว (Body) 
มีไว้สำาหรบัยดึขึงสายดา้นล่าง

ÊÐ¾านÊาÂ (Bridge) ทำาหน้าที่ยึด
สายกีตาร์ด้านล่าง

กตีาร์โปร่งมคีวามพิเศษเฉพาะตัวไม่เหมอืนใคร คือลำาตวั

จะแบนและมีโพรงกำาเนิดเสียงอยู่ตรงกลางลำาตัว มีส่วนคอท่ี

กว้างกว่ากตีาร์ทัว่ไป และสายจะเป็นสายไนลอนหรอืทีเ่รยีกว่า 

“ÊาÂเÍçน” เพราะสมัยก่อนเรานำาเอ็นสัตว์มาทำาสายครับ

6 | Intro : เ¾×่ÍนÊÍนก่Íนเล่นกีตาร์6 | Intro : เ¾×่ÍนÊÍนก่Íนเล่นกีตาร์6 | Intro : เ¾×่ÍนÊÍนก่Íนเล่นกีตาร์
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ÊาÂเºÊ
ÊาÂไนลÍน

หลังจากที่เราคุ้นเคยกับกีตาร์โปร่งบ้างแล้ว เราก็กระโดดมารู้จักกีตาร์ตัวต่อไป

กันเลยครับ นั่นก็คือ “กีตาร์ไ¿¿‡า” ซึ่งนิยมเล่นกันไม่แพ้กีตาร์โปร่ง แต่ผู้เล่นกีตาร์

ไฟฟ้าส่วนมากจะเล่นกันเป็นวงดนตรี โดยเล่นร่วมกับเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆ 

สายไนลอนจะเป็นสายที่ 1-2-3 ส่วนสายที่ 4-5-6 
จะเรียกว่าสายเบส สายเบสเป็นสายที่พันด้วยโลหะเล็กๆ 
เช่น ทองแดง บรอนซ์

ÊาÂกีตาร์โปร่ง

¿�งเกÍร์ºÍร์ด (Finger Board) 
แผ่นบอร์ดสำาหรับวางตามแนว

คอร์ดกีตาร์

หัดเล่นกีตาร์เป็นไวใน 9 ชั่วโมง | 7
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Ê่วนปรÐกÍº¢Íง
“กีตาร์ไ¿¿‡า”

Ê่วนหัวáลÐ¤Í

ตัวกีตาร์Ê่วนหัว (Head) 
ใช้สำาหรับยึดและ

ขึงสายด้านบน

ช่Íง

Ê่วน¤Í (Neck) 
ใช้จับคอร์ดต่างๆ 

ตัวกีตาร์ (Body)
ทำาหน้าที่ยึดขึงสาย

ทางด้านล่าง

ลÙกºÔด (Peg) ใช้บิดยึดสายกีตาร์
ไม่ให้หย่อน

นั· (Nut) ใช้สำาหรับยกสายกีตาร์ไว้
ไม่ให้โดนเฟร็ต

เ¿รçต (Fret) ใช้กำาหนดเสียงของกีตาร์
เมื่อเรากดสายตามจุดต่างๆ 

¿�งเกÍร์ºÍร์ด (Finger Board) แผ่น
บอร์ดสำาหรับวางตามแนวคอร์ดกีตาร์

ป�¤Íั¾ (Pickup) รับแรงสั่นสะเทือนของ
สายกีตาร์ส่งไปให้แอมปขยายเสียง 

ปØ†ม¤วº¤Øม¤วามดัง/เºา 
(Volume Control) 

ปØ†ม¤วº¤Øมโ·นเÊีÂง·ØŒม/áหลม 
(Tone Control) 

ปØ†มเล×Íกป�¤Íั¾ (Pickup Selector) 
ใช้เลือกควบคุมปิคอัพตัวบนหรือตัวล่างได้

ช่ÍงเÊีÂºá¨çก (Jack Socket) 
ช่องต่อสายไปยังตู้แอมปขยายเสียง

ÊÐ¾านÊาÂ (Bridge) 
ใช้ยึดสายกีตาร์

¨ØดÍÔนเลÂ์ (Inlay) ตัวบอกตำาแหน่งช่อง
เฟร็ต เช่น ช่อง 3, 5, 7, 9, 12

1

3

5

7

9
10

2

4

6

8

11
12

8 | Intro : เ¾×่ÍนÊÍนก่Íนเล่นกีตาร์8 | Intro : เ¾×่ÍนÊÍนก่Íนเล่นกีตาร์

ÊÐ¾านÊาÂ (Bridge)
ใช้ยึดสายกีตาร์
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กีตาร์ไฟฟ้าจะมีจุดเด่นคือ ตัวกีตาร์จะตัน ไม่มีโพรงกำาเนิดเสียงเหมือนกีตาร์โปร่ง แต่จะ

มปิีคอัพขยายเสยีงจากการสัน่สะเทอืนของสายกีตาร์ และส่งสัญญาณต่อไปยงัเครือ่งแอมปขยาย

เสียง (Amplifier) โดยทั่วไปตัวรับสัญญาณของกีตาร์ไฟฟ้าจะมี 2 ประเภท คือ ตัวรับสัญญาณ

แบบแถวเดียว (Single Coil) และตัวรับสัญญาณแบบแถวคู่ (Humbucking)

ส่วนกตีาร์อกีชนดิกค็อื “กีตาร์เºÊ” ลักษณะโดยรวมของกตีาร์เบสจะคล้ายกบักตีาร์ไฟฟ้า 

แต่จะมีสายเพียง 4 สาย และมีเสียงทุ้มกว่ากีตาร์ทั่วไป เพราะมีย่านความถี่เสียงตำ่า กีตาร์เบส

จะมีหน้าที่หลักคือการให้จังหวะกับเครื่องดนตรีอื่น

กีตาร์เบสจะมีรูปร่างใหญ่ เนื่องจากมีคอกีตาร์ที่ใหญ่และยาวกว่ากีตาร์ไฟฟ้า โดยทั่วไป

จะมีสาย 4, 5 และ 6 สาย นักดนตรีบางคนอาจจะออกแบบกีตาร์เบสเฉพาะขึ้นมาเพื่อใช้

ส่วนตัว ซึ่งอาจจะมีสายเยอะกว่านี้ก็ได้ครับ

กีตาร์เºÊ กีตาร์ไ¿¿‡า กีตาร์¤ลาÊÊÔก

กีตาร์ชนÔดต่างæ

กีตาร์ไฟฟ้าจะมีจุดเด่นคือ ตัวกีตาร์จะตัน ไม่มีโพรงกำาเนิดเสียงเหมือนกีตาร์โปร่ง แต่จะ

มปิีคอัพขยายเสยีงจากการสัน่สะเทอืนของสายกีตาร์ และส่งสัญญาณต่อไปยงัเครือ่งแอมปขยาย

เสียง (Amplifier) โดยทั่วไปตัวรับสัญญาณของกีตาร์ไฟฟ้าจะมี 2 ประเภท คือ ตัวรับสัญญาณ

หัดเล่นกีตาร์เป็นไวใน 9 ชั่วโมง | 9
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โดยทั่วไปแล้ว กีตาร์โปร่งเพียงตัวเดียวก็สามารถเล่นเป็นเพลงได้แล้วครับ แต่ถ้าจะเล่น

กตีาร์ให้เพราะ กอ็าจจะต้องใช้อุปกรณ์เสริมเพือ่สร้างรูปแบบเสียงทีแ่ตกต่างกันได้ และอปุกรณ์

เสรมิสำาหรบัเล่นกตีาร์กม็ใีห้เลอืกเยอะเลยครบั ในทีน่ีผ้มจะนำาอปุกรณ์เสรมิตวัทีน่ยิมมาแนะนำา

ให้รู้จักกันครับ

ดีดÊาÂใหŒเ¾ราÐดŒวÂป�¤กีตาร์

ปิค (Pick) คือวัสดุที่ใช้ดีดลงบนสายกีตาร์แทนนิ้วหรือเล็บของเรา ซึ่งเหมาะสำาหรับใช้ใน

การตีคอร์ด (การดีดสายขึ้น-ลง) หรือใช้เล่นโซโลกับกีตาร์ไฟฟ้า

ปิคทำาจากวัสดุหลากหลายชนิด เช่น ไม้ กระดูกสัตว์ งาช้าง แต่ที่ฮิตกันสุดๆ ก็คือแบบ

พลาสติก เพราะหาซื้อง่ายและราคาถูก โดยทั่วไปปิคกีตาร์จะแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ

1. ป�¤áºน เป็นปิคกีตาร์ที่มีลักษณะเป็นแผ่นแบนๆ มีขนาดเล็ก แบ่งเป็น 3 ขนาด คือ 

ปิคแบบบาง ปิคแบบหนาปานกลาง และปิคแบบหนามาก (บางรุ่นจะแจ้งขนาดความ

หนาเป็นมลิลเิมตรไว้บนตวัปิคด้วย) จะเลือกใช้ปิคขนาดไหนก็ขึน้อยูก่บัความถนดัและ

สไตล์การเล่นกีตาร์ของแต่ละคนครับ เช่น ถ้ากีตาร์โปร่ง ผมมักจะใช้ปิคบาง แต่ถ้า

เล่นกีตาร์ไฟฟ้ามักจะใช้ปิคแบบหนา เพราะเล่นโซโลได้ดีกว่า

ป�¤áºน

10 | Intro : เ¾×่ÍนÊÍนก่Íนเล่นกีตาร์10 | Intro : เ¾×่ÍนÊÍนก่Íนเล่นกีตาร์10
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2. ป�¤นÔéว เป็นปิคที่ใช้สวมนิ้วสำาหรับการเล่นแบบเกากีตาร์ (ดีดทีละสาย) ทำาให้เสียงที่
ได้คมชดักว่าการใช้เลบ็หรอืปลายนิว้ แต่ทัง้นีก้ข้ึ็นอยูก่บัความถนดัหรอืความชอบของ

แต่ละคน ปิคนิ้วมี 2 แบบ ได้แก่

• ปิคสำาหรับสวมนิ้วโป้ง จะใช้ในการเล่นสายเบส

• ปิคสำาหรับสวมนิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนาง เพื่อใช้ในการเล่น 3 สายล่าง 

(สายโลหะ)

เล×Íก«×éÍกีตาร์ตัวáรก

สำาหรับมอืใหม่ทีอ่ยากหดัเล่นกีตาร์ ผมอยากให้ลองยมืกตีาร์ของเพือ่นมาเล่นดกู่อน หรือ

ถ้าอยากได้กีตาร์เป็นของตัวเองเพ่ือสะดวกในการฝก ผมแนะนำาว่าควรซื้อรุ่นที่ราคาถูกหน่อย 

หรือไม่ก็ซื้อกีตาร์มือสอง เพราะเมื่อเราฝกเล่นจนถึงระดับหน่ึงแล้ว จะรู้ว่าเราชอบกีตาร์เสียง

แบบไหน รูปร่างอย่างไร และซื้อให้เหมาะกับสไตล์ของเรา ไม่ควรตัดสินใจซื้อเพียงเพราะแบบไหน รูปร่างอย่างไร และซื้อให้เหมาะกับสไตล์ของเรา ไม่ควรตัดสินใจซื้อเพียงเพราะ

หัดเล่นกีตาร์เป็นไวใน 9 ชั่วโมง | 11
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ความสวย หรอืคนขายบอกว่าตวันัน้ตวันีด้ ีถ้าเราสนใจกีตาร์ตวัไหนกใ็ห้เราลองเล่นกตีาร์ตัวนัน้

ด้วยตวัเอง ลองไปจนกว่าจะเจอตวัทีถ่กูใจ เอาละครบั ถ้าพร้อมจะไปซือ้กตีาร์แล้ว ผมกม็เีทคนคิ

พิเศษในการเลือกซื้อกีตาร์มาฝากกันด้วยครับ

1. เริ่มแรกเราอาจจะเลือกเป็นกีตาร์โปร่งที่มีสายไนลอน จากนั้นก็เลือกขนาดและทรงที่

เราชอบที่สุด ถ้าพอใจแบบตัวกีตาร์แล้ว ก็ค่อยเก็บรายละเอียดภายนอก เช่น ดูว่ามี

รอยบุบไหม สีถลอกหรือเปล่า มีรอยแตกรอยแยกตรงไหนไหม ดูความเรียบร้อย

ในการทำาสี ข้อต่อหรือจุดต่อต้องไม่มีรอยปริแตก ส่วนเนื้อไม้ให้ดูที่ลาย หากลายไม้

ขนานกนัมากและถ่ี กีตาร์ตัวนัน้จะมีความแขง็แรง และไม่ควรเลอืกกตีาร์ทีม่ตีาไม้อยู่

บนลายไม้

2. ดูว่าคอกีตาร์ตรงหรือไม่ สังเกตง่ายๆ ดังนี้ครับ

• กดสายกีตาร์ที่ช่อง 1 และอีกมือกดที่ช่อง 19 ของสายเดียวกัน แล้ว

สงัเกตว่าระยะห่างระหว่างสายกตีาร์กับเฟรต็ทกุเฟรต็จะต้องเท่ากัน และ

ระยะห่างระหว่างฟิงเกอร์บอร์ดกับสายกีตาร์ในช่องที่ 1 ควรสูงประมาณ 

2 มม. จากนั้นลองกดสายกีตาร์ดูว่ากดยากไหม ถูกใจหรือเปล่า

รÐÂÐห่างรÐหว่างเ¿รçตกัºÊาÂกีตาร์ตŒÍงเ·่ากัน·Øกช่Íง

ความสวย หรอืคนขายบอกว่าตวันัน้ตวันีด้ ีถ้าเราสนใจกีตาร์ตวัไหนกใ็ห้เราลองเล่นกตีาร์ตัวนัน้

12 | Intro : เ¾×่ÍนÊÍนก่Íนเล่นกีตาร์12 | Intro : เ¾×่ÍนÊÍนก่Íนเล่นกีตาร์12
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• ต่อไปให้ดูที่เฟร็ตว่าประกอบเรียบร้อยหรือไม่ มีบิดเบี้ยวบ้างหรือเปล่า 

บนฟิงเกอร์บอร์ดมีรอยแตกหรือไม่ นอกจากนี้ให้วัดระยะจากนัทไปยัง

เฟรต็ 12 โดยเทียบกบัระยะจากเฟรต็ 12 ไปถงึสะพานสายจะต้องมีระยะ

เท่ากัน

รÐÂÐห่างรÐหว่างนั·กัºเ¿รçต·ี่ 12 = รÐÂÐเ¿รçต·ี่ 12 กัºÊÐ¾านÊาÂ

3. ลองหมนุลกูบดิดูว่าสายล่ืนหรอืไม่ หมนุแล้วล็อกสายอยูไ่หม มีคราบสนมิหรอืร่องรอย

ถลอกบนลูกบิดหรือเปล่า ลูกบิดมีการคดงอหรือไม่ ให้ตรวจสอบลูกบิดทั้ง 6 ตัว

4. ตรวจสอบที่นัทและสะพานสายว่าสมบูรณ์หรือไม่ รอยต่อต้องปิดสนิท ตัวพินยึดสาย

กีตาร์ต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์

5. ลองดีดสายฟังเสียงดูว่าพอใจกับเสียงกีตาร์ไหม ซึ่งเสียงกีตาร์ที่ดีจะต้องใส กังวาน 

และไม่มีเสียงแปร่งๆ หรือจะลองเช็กเสียงแบบฮาร์โมนิก (Harmonic) คือให้เลือกดีด

สายเปล่า 1 สาย แล้วฟังเสียง จากนั้นใช้นิ้วแตะเบาๆ ที่สายบนเฟร็ตที่ 12 แล้วดีด

สายเดิม ลองฟังเสียงดูอีกครั้ง เสียงท่ีดังออกมาจะต้องเป็นเสียงสูงกว่าการดีดสาย

เปล่า ให้ลองเช็กดูทุกสายครับ  

6. ตัวกีตาร์ควรมีรูปร่างที่กระชับมือ เล่นง่าย เหมาะกับสไตล์ที่คุณเล่นที่สุด

ต่อไปให้ดูที่เฟร็ตว่าประกอบเรียบร้อยหรือไม่ มีบิดเบี้ยวบ้างหรือเปล่า 

บนฟิงเกอร์บอร์ดมีรอยแตกหรือไม่ นอกจากนี้ให้วัดระยะจากนัทไปยัง

เฟรต็ 12 โดยเทียบกบัระยะจากเฟรต็ 12 ไปถงึสะพานสายจะต้องมีระยะ

ตัวกีตาร์ควรมีรูปร่างที่กระชับมือ เล่นง่าย เหมาะกับสไตล์ที่คุณเล่นที่สุด
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Êíาหรºั¤น·ีต่ŒÍงการ«×éÍกีตาร์โปร่งไ¿¿‡า เราต้องลองเทสต์ระบบของ
เขาด้วยครับว่าเวิร์กไหม ลองเสียบเครื่องแอมปแล้วลองเล่นกีตาร์ดู ลอง

ปรับปุมคอนโทรลต่างๆ ลองเปลี่ยนไปใช้ปิคอัพแต่ละตัวว่าทำางานปกติ

หรือไม่ สังเกตเสียงที่ได้เมื่อต่อเข้าเครื่องแอมปแล้วว่าผิดเพี้ยนหรือไม่ 

นอกจากนี้จะต้องตรวจเช็กอุปกรณ์อื่นๆ ด้วย เช่น ระบบคันโยก จุดที่ขัน

นอตสกรูต้องแน่น เป็นต้น

การเลอืกซือ้กตีาร์สกัตวัก็ขึน้อยูก่บัความชอบของเราครบั ว่าเราชอบเสียงแบบไหน รปูทรง

แบบใด หากเราเลือกซื้อกีตาร์ตามแฟชั่นหรือซื้อตามคำาบอกของคนอื่น เราอาจจะไม่ได้กีตาร์ที่

เหมาะกับเราจริงๆ ก็ได้ครับ ถ้าเราเลือกกีตาร์เองจะทำาให้เรารักและมีความสุขในการฝกเล่น

มากกว่า ซึ่งจะทำาให้เราพัฒนาฝมือการเล่นได้รวดเร็วขึ้นครับ

สำาหรับเรื่องสายกีตาร์ ถ้าเราไปซื้อกีตาร์คร้ังแรกก็ขอให้ทางร้านช่วยต้ังสายให้ก่อนก็ได้

ครับ พอเราเริ่มเล่นเป็นแล้ว จึงค่อยหาสายกีตาร์แบบที่ชอบและฝกตั้งสายเอง ซึ่งผมจะแนะนำา

ให้ในช่วงหลังนะครับ ตอนนี้เรามาเริ่มฝกเล่นกีตาร์แบบเป็นไวใน 9 ชั่วโมงกันดีกว่าครับ

หมาÂเหตØ
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282  หัดเล่นกีตาร์เป็นไวใน 9 ชั่วโมง 

ศิลปิน : No More Tear
ชื่อเพลง : แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์

อัลบั้ม : Look at The Sky

Intro : / Bb Bbmaj7 / Dm7 F / Eb Dm7 / Cm7 F /

Bb           F               Eb 
เคยเป็นคน ที่ โดนทำ ลาย ความฝันสลาย                                 

                    Bb            F           Gm
ความหวังเคยมืดมน กลายเป็นคนไม่เหลืออะไรให้หวัง

Bb         F         Eb                     Bb          F          Gm
จนวันนึง ได้เจอคนนึง ที่ทั้งชีวิตเคยคิดว่าไม่เจอ เธอมาทำ  ให้ฉันยิ้มได้อีกครั้ง

                Eb                         Dm
* เหมือนเธอคือแสงของปลายอุโมงค์ที่ส่องเข้ามา

       Eb                           F
เปลี่ยนฉันให้มีความหมาย ด้วยใจของเธอ

    Bb        Bbmaj7 A Gm   F         Eb 
** เธอมีค่ากว่าคำ        ว่ารัก วันน้ีหัวใจเพิ่งได้รู้จัก            

     Dm       Cm        F
ความสุขที่แท้นั้นมัน เป็นเช่นไร

Bb        Bbmaj7  A Gm     F           Eb
เธอมีค่ากว่าคน       ในฝัน เธอนั้นคือคนตอบคำ ถาม           

    Dm         Cm   F
ทุกความสงสัย ที่ ใจ ฉันเคยมี
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หัดเล่นกีตาร์เป็นไวใน 9 ชั่วโมง  283

  Eb   Dm       Cm       F
ให้ฉัน รู้ตัวสักที ว่ามีพรุ่งน้ี ไปเพื่ออะไร

Instru :  / Bb Bbmaj7 / Gm F / Eb Dm / Cm F /

Bb              F             Eb 
คำ บางคำ เปลี่ยนคนบางคน และฟ้าหลังฝนวันน้ีก็คลี่คลาย                            

Bb              F             Gm
ความเดียวดาย สลายหายไปจากฉัน

(*, **)

Instru : / Eb Dm / Cm F /

 Eb    Dm                Cm       F
ชีวิต ฉันมีความหมาย เพราะเธอเพียงผู้เดียว

Bb        Bbmaj7  Gm    F            Eb
เธอมีค่ากว่าคำ      ว่ารัก คือแสงเร ืองรองที่รอมานาน

    Dm       Cm  F          Bbsus2
และจากวันน้ีหัวใจฉันที่มี จะมีแต่เธอ
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