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52701312: สาขาสงัคตีวจิยัและพฒันา 
ค าส าคญั : การศกึษาบทประพนัธส์ าหรบัทรมัเป็ตทีส่ าคญั 
เลศิเกยีรต ิจงจริจติ : การศกึษาบทประพนัธส์ าหรบัทรมัเป็ตทีส่ าคญั. อาจารยท์ีป่รกึษาการคน้คว้า
อสิระ : อาจารยด์ร. ยศ วณสีอน. 54 หน้า. 

 การแสดงเดีย่วทรมัเป็ตในครัง้นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศกึษาบทประพนัธส์ าหรบัทรมัเป็ตที่
ส าคญัตามหลกัสูตรดุรยิางคศาสตรมหาบณัฑติ สาขาสงัคตีวจิยัและพฒันา คณะดุรยิางคศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศลิปากร โดยผูแ้สดงไดค้ดัเลอืกบทเพลงคลาสสกิทีป่ระพนัธข์ึน้ส าหรบัทรมัเป็ตจากยุค
สมยัทีแ่ตกต่างกนั ซึง่เป็นบทเพลงมาตรฐานทีใ่ชศ้กึษาในระดบับณัฑติศกึษาจากสถาบนัอุดมศกึษา
ทัว่โลก ผู้แสดงได้ศึกษาและพฒันาองค์ความรู้ทัง้ด้านการวิเคราะห์บทเพลง การว างแผนการ
ฝึกซอ้มและการพฒันาความสามารถดา้นเทคนิคการบรรเลงจนสามารถน าออกแสดงในรปูแบบการ
แสดงเดีย่วไดซ้ึง่ผูแ้สดงไดค้ดัเลอืกบทเพลงทีใ่ชใ้นการแสดงครัง้นื้จ านวน 7 บทเพลง ไดแ้ก่ 
  
 1. Concerto in D ประพนัธโ์ดย Giuseppe Torelli 
 2. Widmung ประพนัธโ์ดย Robert Schumann 
 3. Concerto for Trumpet ประพนัธโ์ดย Johann Nepomuk Hummel 
 4. Sonatine ประพนัธโ์ดย Jean René Désiré Françaix 
 5. Legende ประพนัธโ์ดย George Enescu 
 6. Three Preludes ประพนัธโ์ดย George Gershwin 
 7. Concert Etude ประพนัธโ์ดย Alexander Goedicke 
  
 ใชเ้วลาในการแสดงประมาณ 75 นาท ี

 
  

 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 
สาขาวชิาสงัคตีวจิยัและพฒันา บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร ปีการศกึษา 2554           
ลายมอืชื่อนกัศกึษา.................................................. 
ลายมอืชื่ออาจารยท์ีป่รกึษาการคน้ควา้อสิระ....................................................
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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. 
 
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…………........................................ 
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กิตติกรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเพราะได้ร ับความกรุณาจากอาจารย์               
ดร. ยศ วณีสอน ซึ่งเป็นอาจารยท์ี่ปรกึษาวทิยานิพนธ์ที่ให้ความช่วยเหลอืและให้ค าแนะน าที่เป็น
ประโยชน์อย่างยิง่ต่อผู้วจิยั รวมทัง้อาจารยด์ร. พรพรรณ บรรเทงิหรรษา ประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์และอาจารย์ดร. ภาวศุทธิ ์พิริยะพงษ์ร ัตน์ที่กรุณาให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และ
ขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์แก่ผูว้จิยั ส่งผลใหว้ทิยานิพนธเ์ล่มนี้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิง่ขึน้ ผูว้จิยัขอ
กราบขอบพระคุณในความกรณุาของทุกท่านเป็นอยา่งสงู 
 ขอกราบขอบพระคุณอาจารยด์ร. พรพรรณ บรรเทงิหรรษา ทีบ่รรเลงเปียโนประกอบในวนั
แสดง  
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยส์าขาวชิาสงัคตีวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัศลิปากรทุก
ท่านทีใ่หค้วามรู ้ใหค้ าแนะน าและประสบการณ์อนัมคี่ายิง่แก่ผูว้จิยั ขอขอบพระคุณเจา้ของบทเพลงที่
ช่วยใหว้ทิยานิพนธม์คีวามสมบูรณ์ ขอขอบคุณจอน ดานเต้ จาคอบบสั ชงและครสิโตเฟอร ์มอยสท์ี่
ใหค้ าแนะน าในดา้นการเล่นทรมัเป็ตและดา้นวชิาการตลอดมา 
 ขอขอบพระคุณบรษิทัสยามดนตรยีามาฮ่า จ ากดั ทีไ่ดใ้หค้วามสนับสนุนด้านเครื่องดนตรี
และสถานทีใ่นการแสดง 
 ขอขอบพระคุณอาจารย์ ธนาทร เจยีรกุล อดตีคณบดแีละอาจารย์ด ารหิ์ บรรณวทิยะกิจ 
คณบด ีคณะดุรยิางคศาสตร์ มหาวทิยาลยัศลิปากร ผู้ให้ค าแนะน ามาโดยตลอด ขอบคุณอาจารย์
วโิรจน์ ศรสีุนันท์รตัน์และอาจารย์นาว ีหงสกุลที่คอยช่วยเหลือ ให้การสนับสนุนและให้ค าปรกึษา 
รว่มทุกขร์ว่มสุขมาตัง้แต่ตน้จนจบการศกึษา  
 ขอบคุณธัญญา เหมธุวนนท์ ส าหรับความช่วยเหลือในการพิสูจน์อักษรและการให้
ค าปรกึษาเรือ่งการจดัรปูเล่มการคน้ควา้อสิระฉบบัน้ี 
 คุณค่าหรือประโยชน์อันเกิดจากวิทยานิพนธ์เล่มนี้ผู้วิจ ัยขอน้อมบูชาแด่พระคุณบิดา 

มารดา ครอูาจารยท์ีอ่บรมสัง่สอน แนะน า ใหก้ารสนบัสนุนและใหก้ าลงัใจอยา่งดยีิง่เสมอมา  
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