52701312: สาขาสังคีตวิจยั และพัฒนา
คาสาคัญ : การศึกษาบทประพันธ์สาหรับทรัมเป็ตทีส่ าคัญ
เลิศเกียรติ จงจิรจิต : การศึกษาบทประพันธ์สาหรับทรัมเป็ ตทีส่ าคัญ. อาจารย์ทป่ี รึกษาการค้นคว้า
อิสระ : อาจารย์ดร. ยศ วณีสอน. 54 หน้า.
การแสดงเดีย่ วทรัมเป็ ตในครัง้ นี้เป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาบทประพันธ์สาหรับทรัมเป็ ตที่
สาคัญตามหลักสูตรดุรยิ างคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคีตวิจยั และพัฒนา คณะดุรยิ างคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผูแ้ สดงได้คดั เลือกบทเพลงคลาสสิกทีป่ ระพันธ์ขน้ึ สาหรับทรัมเป็ ตจากยุค
สมัยทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ เป็นบทเพลงมาตรฐานทีใ่ ช้ศกึ ษาในระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา
ทัวโลก
่
ผู้แ สดงได้ศึก ษาและพัฒนาองค์ค วามรู้ท งั ้ ด้านการวิเ คราะห์บ ทเพลง การว างแผนการ
ฝึกซ้อมและการพัฒนาความสามารถด้านเทคนิคการบรรเลงจนสามารถนาออกแสดงในรูปแบบการ
แสดงเดีย่ วได้ซง่ึ ผูแ้ สดงได้คดั เลือกบทเพลงทีใ่ ช้ในการแสดงครัง้ นื้จานวน 7 บทเพลง ได้แก่
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1. Concerto in D ประพันธ์โดย Giuseppe Torelli
2. Widmung ประพันธ์โดย Robert Schumann
3. Concerto for Trumpet ประพันธ์โดย Johann Nepomuk Hummel
4. Sonatine ประพันธ์โดย Jean René Désiré Françaix
5. Legende ประพันธ์โดย George Enescu
6. Three Preludes ประพันธ์โดย George Gershwin
7. Concert Etude ประพันธ์โดย Alexander Goedicke
ใช้เวลาในการแสดงประมาณ 75 นาที

__________________________________________________________________________
สาขาวิชาสังคีตวิจยั และพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี การศึกษา 2554
ลายมือชื่อนักศึกษา..................................................
ลายมือชื่ออาจารย์ทป่ี รึกษาการค้นคว้าอิสระ....................................................
ง

52701312: MAJOR: MUSIC RESEARCH AND DEVELOPMENT
KEY WORD: THE STUDY OF IMPORTANT TRUMPET REPERTOIRE
LERTKIAT CHONGJIRAJITRA: A TRUMPET RECITAL BY LERTKIAT
CHONGJIRAJITRA. INDEPENDENT STUDY ADVISOR: YOS VANEESORN, D.M.A., 54 pp.
This trumpet recital aims for the development of trumpet performance ability. The
performer chooses the classical music pieces composed for trumpet from different periods.
These pieces were included in the standard repertoire, and were used in graduate studies
worldwide. They contain various musical forms, and techniques. The performer has studied
history of composers, form analysis, practice planning and the development of performance
ability. Seven pieces were selected for this recital.
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Programme:
1. Giuseppe Torelli: Concerto in D
2. Robert Schumann: Widmung
3. Johann Nepomuk Hummel: Concerto in E (2nd and 3rd mvt)
4. Jean René Désiré Françaix: Sonatine
5. George Enescu: Legende
6. George Gershwin: Three Preludes
7. Alexander Goedicke: Concert Etude

Program of Music Research and Development Graduate School, Silpakorn University Academic Year 2011

Student's signature.................................................
Independent Study Advisor's signature…………........................................
จ

กิ ตติ กรรมประกาศ
วิท ยานิ พ นธ์ ฉ บับ นี้ ส าเร็จ ลุ ล่ ว งไปได้ ด้ ว ยดีเ พราะได้ ร ับ ความกรุ ณ าจากอาจารย์
ดร. ยศ วณีสอน ซึ่งเป็ นอาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์ท่ใี ห้ความช่วยเหลือและให้คาแนะนาที่เป็ น
ประโยชน์อย่างยิง่ ต่อผู้วจิ ยั รวมทัง้ อาจารย์ดร. พรพรรณ บรรเทิงหรรษา ประธานกรรมการสอบ
วิท ยานิ พ นธ์แ ละอาจารย์ด ร. ภาวศุ ท ธิ ์ พิร ิย ะพงษ์ ร ัต น์ ท่ีก รุ ณ าให้ค าปรึก ษา ค าแนะน า และ
ข้อเสนอแนะทีเ่ ป็นประโยชน์แก่ผวู้ จิ ยั ส่งผลให้วทิ ยานิพนธ์เล่มนี้ถูกต้องและสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ ผูว้ จิ ยั ขอ
กราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท่านเป็นอย่างสูง
ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ดร. พรพรรณ บรรเทิงหรรษา ทีบ่ รรเลงเปียโนประกอบในวัน
แสดง
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์สาขาวิชาสังคีตวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากรทุก
ท่านทีใ่ ห้ความรู้ ให้คาแนะนาและประสบการณ์อนั มีค่ายิง่ แก่ผวู้ จิ ยั ขอขอบพระคุณเจ้าของบทเพลงที่
ช่วยให้วทิ ยานิพนธ์มคี วามสมบูรณ์ ขอขอบคุณจอน ดานเต้ จาคอบบัส ชงและคริสโตเฟอร์ มอยส์ท่ี
ให้คาแนะนาในด้านการเล่นทรัมเป็ตและด้านวิชาการตลอดมา
ขอขอบพระคุณบริษทั สยามดนตรียามาฮ่า จากัด ทีไ่ ด้ให้ความสนับสนุ นด้านเครื่องดนตรี
และสถานทีใ่ นการแสดง
ขอขอบพระคุณอาจารย์ ธนาทร เจียรกุล อดีตคณบดีและอาจารย์ดาริห์ บรรณวิทยะกิจ
คณบดี คณะดุรยิ างคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ให้คาแนะนามาโดยตลอด ขอบคุณอาจารย์
วิโรจน์ ศรีสุนันท์รตั น์และอาจารย์นาวี หงสกุลที่คอยช่วยเหลื อ ให้การสนับสนุ นและให้คาปรึกษา
ร่วมทุกข์รว่ มสุขมาตัง้ แต่ตน้ จนจบการศึกษา
ขอบคุ ณ ธัญ ญา เหมธุ ว นนท์ ส าหรับ ความช่ ว ยเหลือ ในการพิสู จ น์ อ ัก ษรและการให้
คาปรึกษาเรือ่ งการจัดรูปเล่มการค้นคว้าอิสระฉบับนี้
คุ ณ ค่ า หรือ ประโยชน์ อ ัน เกิด จากวิท ยานิ พ นธ์เ ล่ ม นี้ ผู้ว ิจ ัย ขอน้ อ มบู ช าแด่ พ ระคุ ณ บิด า
มารดา ครูอาจารย์ทอ่ี บรมสังสอน
่
แนะนา ให้การสนับสนุนและให้กาลังใจอย่างดียงิ่ เสมอมา
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