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บทคัดย่อ 

 ดนตรีร่วมสมัยหรือดนตรีสมัยนิยม (Contemporary Music) เป็นการนำองค์ประกอบ
ของสังคม วัฒนธรรม ศิลปะ และดนตรี ในแบบตะวันตกและตะวันออกมาผสมผสานกัน หรืออาจจะ
กล่าวได้ว่า การนำดนตรีตะวันตกและตะวันออกมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการบรรเลงในรูปแบบของ
ทำนอง หรือทำการเรียบเรียงเสียงประสานของดนตรีไทยในรูปแบบดนตรีตะวันตก หลังจากนั้นการ
ผสมผสานดนตรีไทยกับดนตรีตะวันตกจึงเริ่มเป็นที่แพร่หลายมากขึ้น 
  สังคีตลักษณ์โซนาตา (Sonata Form) ถูกจัดอยู่ในกลุ่มสังคีตลักษณ์หลายท่อน ในลีลา
และความเร็วต่างๆกัน บทเพลงขนาดใหญ่ที่มีหลายท่อน จัดอยู่ในกลุ่มสังคีตลักษณ์หลายท่อนทั้งสิ้น 
ซึ่งในแต่ละท่อนอาจจะอยู่ในสังคีตลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ตัวอย่างบทเพลงขนาดใหญ่ที่มีหลายท่อน 
เช่น เซเรเนด โซนาตา ดิแวร์ติเมนโต ทรีโอ ควอร์เท็ต ซิมโฟนี และอ่ืนๆ เพราะฉะนั้นโครงสร้างหลัก
ของสั งคี ตลั กษ ณ์ โซน าตาจะป ระกอบ ไป ด้ วย  ตอนน ำเสน อ  (Exposition) ตอน พั ฒ น า 
(Development) ตอนย้อนความ (Recapitulation) ซึ่งอาจจะมีเพ่ิมเติมตามยุคสมัยต่างๆ 
 ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้จึงได้งานสร้างสรรค์ทางดนตรี : ดนตรีพรรณนา “วิหคเริงรมย์” 
สำหรับการบรรเลงด้วยวงทรอมโบนควอร์เท็ตและวงสตริงคอมโบในรูปแบบโซนาตาอัตราเร็ว 
(Sonata Allegro) ทั้งหมด 3 ท่อน แบ่งเป็น ตอนที่ 1. ทุ่งกว้าง (Land) ทำนองหลักในแบบที่มี
เอกลักษณ์และโครงสร้างชัดเจน ตอนที่ 2. เริงรมย์ (Leong Rom) หรือตอนพัฒนาของท่อนแรก 
เป็นตอนที่มีเอกลักษณ์และโครงสร้างที่ชัดเจน ตอนที่ 3. เริงวารี (Leong Valee) หรือตอนย้อนความ 
การกลับมาของทำนองหลัก ที่มีในรูปแบบการผสมระหว่างดนตรีร่วมสมัยการปฏิบัติเฉพาะช่วง 
(20thCentury Period) กับวงสตริงคอมโบ ซึ่งในแต่ละตอนจะทำให้ผู้ฟังได้รับอรรถรสที่แตกต่างกัน
ออกไปแต่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
คำสำคัญ เทคนิคพิเศษสำหรับทรอมโบน, เสียงควบ, การรัวลิ้น, มัลทิโฟนิค 
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Abstract 
 

The purpose of this research was to a creative work: Program music on 
“Vi-hok Leong-rom for Trombone Quartet and String combo”. Contemporary music 
or Modern music (Contemporary Music) is a social composition, culture, arts and 
music. In western and western combinations, or it is said that the introduction of 
Western and eastern music can be exchanged for the traditional culture of the genre 
or the compose of Thai classical music in western music form. After that, the mix of 
Thai music with Western music has begun to be more prevalent.  

Therefore, this research has made music creative: Program music "Vi-hok 
Leong-rom" for trombones quartets, and a string combo. This song has 3 divided, 
Movement 1 wide (Land). Movement 2 Leong-rom (Leong Rom) or the development 
of the first movement is a unique and clear structure. Movement 3 Leong Va-Lee 
(Leong Va-lee) or the reverse the primary return of a unique mix of contemporary 
music, the only range (20th Century Period), with a string combo, which each 
movement allows the audience to get a different experience, but it has the same 
one. 
Keywords: Instruction book, Multiphonic, slap tongue, Flutter tongue 
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สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ดวยการชวยเหลือและความกรุณาเปนอยางยิ่งจากรองศาสตราจารยดร.ป
ญญา รุงเรือง ที่ไดกรุณาใหคําปรึกษา แนะนำขอเสนอแนะตางๆ ตลอดจนแกไขขอบกพรอง เพ่ือให
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