
52701307 : สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา
คำสำคัญ : การตีความและแนวทางการฝกซอมบทเพลงสำหรับฮอรน
! นาวี หงสกุล : การตีความและแนวทางการฝกซอมบทเพลงสำหรับฮอรนในผลงานการ
ประพันธของ Schumann, Danzi, Rossini, Dukas และ Vinter. อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ 
: อ.ดร.ยศ วณีสอน.  39 หนา.

! การแสดงเดี่ยวฮอรนในครั้งนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรดุริยางคศาสตร
มหา-บัณฑิตสาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา คณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผูแสดงใด
คัดเลือกบทเพลงโดยที่มุงเนนไปที่ยุคโรแมนติก คือเปนยุคที่ฮอรนไดถูกพัฒนามาเปนวาลวฮอรน ทำ
ใหฮอรนสามารถบรรเลงเพลงเดี่ยวและเทคนิคตางๆไดสมบูรณ บทเพลงดังกลาวเปนบทเพลมาตรฐาน 
ที่ใชในการบรรเลงในระดับบัณฑิตและมหาบัณฑิตศึกษา รวมทั้งเปนบทเพลงที่เหมาะสำหรับการสอบ
และการแขงขันในระดับสากล ทั้งนี้ผูแสดงไดศึกษาประวัติของผูประพันธ การวิเคราะหบทเพลง การ
วางแผนการฝกซอม วิธีการบรรเลงและการวิเคราะหปญหาและการแกปญหาที่พบในบทเพลง ผูแสดง
ไดเลือกบทเพลงในการแสดงครั้งนี้จำนวน 5 บทเพลง ไดแก

!1. Adagio and Allegro, Op.70 ประพันธโดย Robert Schumann
!2. Sonata for Horn and Piano in E flat Major, Op.28 ประพันธโดย Franz Danzi
!3. Prelude, Theme and Variations for Horn and Piano 
!    ประพันธโดย Gioacchino Antonio Rossini
!4. Villanelle ประพันธโดย Paul Dukas
!5. Hunter's Moon ประพันธโดย Gilbert Vinter

! ใชเวลาในการแสดงประมาณ 80 นาที
! !

_________________________________________________________________________
สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา        บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร        ปการศึกษา 2554
ลายมือชื่อนักศึกษา........................................
ลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ........................................
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52701307 : MAJOR : MUSIC RESEARCH AND DEVELOPMENT
KEY WORD :  A GUIDE TO INTERPRETATION AND PRACTICES FOR HORN
! NAVI  HONGSKUL : A GUIDE TO INTERPRETATION AND PRATICES FOR HORN OF 
SELECTED WORKS BY SCHUMANN, DANZI, ROSSINI, DUKAS AND VINTER : YOS VANEESORN, 
D.M.A., 39 pp.

!This solo horn performance is a part of Master Degree Program of Music 
Research and Development, Graduate School, Silpakorn University. The performer 
has chosen a number of songs representing the Romantic Era when valved horns 
were developed as a music instrument that could create a complete solo song itself 
with numerous techniques. Such songs are mostly selected as a standard perform-
ance test for undergraduate and post-graduate students in 
university or international competition levels. 
!The performer also took a study on the history of the songs, composer, 
song analysis, practice planning, and the techniques used as well as problem and 
solution analysis. The performer has selected five pieces for this performance

!1. Adagio and Allegro, Op.70 ประพันธโดย Robert Schumann
!2. Sonata for Horn and Piano in E flat Major, Op.28 by Franz Danzi
!3. Prelude, Theme and Variations for Horn and Piano 
!    by Gioacchino Antonio Rossini
!4. Villanelle by Paul Dukas
!5. Hunter's Moon by Gilbert Vinter

! Total time of performance: 80 minutes

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

Student's signature ........................................
Independent Study Advisor's signature ........................................
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กิตติกรรมประกาศ

! การแสดงเดี่ยวฮอรนในครั้งนี้ผูแสดงไดรับการอนุเคราะหจากอาจารยหลายทานที่ไดเสีย
สละเวลาอันมีคา เพื่อใหความรู คำปรึกษา คำแนะนำ และคำสั่งสอนตางๆ ที่มีคุณคายิ่งตอผูแสดง ผู
แสดงจึงขอถือโอกาสนี้ ขอขอบพระคุณอาจารยทุกทานมา ณ ที่นี้
! ขอขอบพระคุณ อาจารยกฤษณ วิกรวงษวนิชและอาจารยสุปรีติ อังศวานนท อาจารย
สอน  วิชาทักษะฮอรน ผูที่ใหทั้งความรูและคำสั่งสอนที่มีคายิ่งตางๆมากมาย ทั้งใหคำปรึกษาและ
ความชวยเหลือในทุกดานเสมอมา
! ขอขอบพระคุณคณาจารยคณะดุริยางคศาสาตร มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย 
ดร.ยศ วณีสอน อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระและอาจารยที่ปรึกษาระดับมหาบัณฑิต 
อาจารยเลิศเกียรติ จงจิรจิตร เปนผูใหคำปรึกษา ความรู การสนับสนุนและโอกาสที่ดีมาโดยตลอด 
อาจารยอโนทัย นิติพน เปนทั้งอาจารยและรุนพี่ที่คอยใหแนวคิด และที่สำคัญคือเสียงเปยโนประกอบ
การแสดงจบการศึกษาอีกดวย อาจารยดำริห บรรณวิทยะกิจ อาจารยผูใหความรู คำแนะนำและคำ
ปรึกษาที่ดี
! ขอขอบพระคุณอาจารยมณเฑียร คุณวิเศษณ ผูเปนอาจารยสอนดนตรีคนแรกที่จุด
ประกายการศึกษาดนตรี ใหการสนับสนุนและใหคำปรึกษาที่ดีเยี่ยมมาโดยตลอด
! ขอขอบพระคุณคณาจารยคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อาจารยวิทยา ไล
ทอง อาจารยชูวิทย ยุระยงค อาจารยณรุทธ สุทธจิตร และอาจารยวีวรรณ โทนชัย อาจารยผูใหความ
รูและใหคำปรึกษาในดานการแสดงดนตรีและการเปนครูดนตรีที่มีคุณภาพ
! ขอขอบพระคุณอาจารยและพี่ๆนักฮอรนที่สอน ใหคำปรึกษา คำแนะนำและกำลังใจที่ดี
มาโดยตลอด อาจารยชนากร แปนเหมือน อาจารยประเสริฐ ราชมณี อาจารยวิชาญ ชินวิโรจนไพศาล 
อาจารยสุภชัย โสรธร อาจารยคมสัน ดิลกคุณานันท นายนันทวัฒน วารนิช นายเอกนก ขอเจริญ นาง
สาวณัฐศรัน ทฤษฎิคุณ นายชัยนันท วันอินทร นางสาวสุธีมาส บัลลังค นายชาญฤทธิ์ เริงรนอาสา 
และอาจารย Daren Robbin
! ที่ขาดไมได ขอขอบพระคุณครอบครัวของขาพเจา คุณพอ คุณแมและคุณปา สำหรับ
โอกาสและการสนับสนุนในการศึกษาดนตรี และกำลังใจที่ดีมาโดยตลอด
! สุดทายนี้ขอขอบคุณ นายวิโรจน ศรีุนันทรัตนและนายอัครพล เดชอภิชยานนท เพื่อน
รวมรุนปริญญามหาบัณฑิต ที่คอยชวยเหลือ ใหคำแนะนำและเปนกำลังใจซึ่งกันและกันมาโดยตลอด
! !
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