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บทคัดย่อ
วิจยั เรื่อง การศึกษาและวิจยั เสียงที่ดขี องเครื่องดนตรีประเภทฮอร์น สาหรับยุคปจั จุบนั เกิดขึน้ เนื่องจาก
ประสบการณ์ การสอน และการแสดงของผู้วจิ ยั เอง ซึ่งที่ผ่านมาพบปญั หาหลายๆอย่างที่เกิดขึน้ กับนักเรียน สิง่ ที่
จาเป็ นมากอย่างหนึ่งในการเล่นฮอร์นคือ การสร้างเสียงออกมาให้ได้ดี ผูว้ จิ ยั จึงตัง้ ใจอยากจะให้มกี ารศึกษาถึงเรื่อง
ของเสียงฮอร์นที่ดเี พื่อที่จะหาข้อมูลที่มคี วามเป็ นกลางและเชื่อถือ ได้ สาหรับนาไปใช้ในการสอนและการฝึ กฮอร์น
ต่อไป
ฮอร์นได้ถูกขนานนามว่าเป็ นเครื่องดนตรีทม่ี คี วามยากในการเล่นมากที่สุด เครื่องหนึ่งซึ่งยากไม่แพ้ความ
ยากของเครื่องสายเลย และเอกลักษณ์ทส่ี าคัญของฮอร์นก็คอื เรื่องของเสียง ฮอร์นให้เสียงทีไ่ พเราะ นุ่มนวล กังวาน
อบอุ่น และยิง่ ใหญ่ ซึ่งผู้เล่นต้องมีความสามารถที่จะสร้างเสียงในลักษณะต่างๆได้เป็ นอย่างดี แต่ด้วยปจั จัยของ
เครื่องที่มเี ม้าท์สพีสที่เล็กมาก ท่อของเครื่องที่ยาวมาก ประมาณ 4-6 เมตร และปลายลาโพงที่ใหญ่ มาก ซึ่งเป็ น
ธรรมชาติของเครื่องดนตรีชนิดนี้ ผูเ้ ล่นทีไ่ ม่ตระหนักถึงธรรมชาติของเครื่องจะไม่ใช้ความสามารถอย่างเต็มทีใ่ นการ
ฝึ กซ้อม และเป็ นอุปสรรคทีท่ าให้ผเู้ ล่นส่วนใหญ่ไม่สามารถสร้างเสียงทีด่ ไี ด้ และไม่สามารถพัฒนาเทคนิคการเล่น
ต่ างๆให้ได้ดีผลสรุปที่ได้จ ากงานวิจ ัยในเรื่องของเสียงฮอร์น ที่ดีคือ เสียงของฮอร์น ที่ดีค วรที่จะต้อ งมีคุ ณ สมบัติ
ดังต่อไปนี้เป็ นเสียงทีม่ คี วามกลม นิ่ง มีมติ ิ มีความลึก ไม่สนมี
ั ่ แกนเสียง มีโอเวอร์โทน (overtone) มีโฟกัส (focus)
(เสีย งไม่ บ าน และไม่ แ บะ) มีค วามกังวาน ชัด มีม วล ฟ งั แล้ว ไพเราะ รู้ส ึก สบาย ไม่ อึด อัด ได้ยิน ในที่ไกลๆ
ฟงั แล้วต้องรูส้ กึ ว่าเป็ นเสียงฮอร์น ไม่เหมือนเสียงทรัมเปต และมีคุณภาพ
คาสาคัญ: ฮอร์น / เสียงทีด่ ี / เสียงประเภท Dark tone / เสียงประเภท Bright tone

Abstract
The research “Study and research of good horn sound for present day” was motivated by the
researcher’s teaching and performing horn experiences on how to make a good horn sound, which is
always one of the main concerns of horn playing. Consequently, the researcher was determined to study
about how to make a good horn sound and get a good and reliable result to share to horn teachers and
students in town for effective use.
Horn has been named the orchestra’s most difficult instrument. One of its unique characteristics
is its sound, which is known for its beauty, delicateness, warmth, resonance and grandeur. A horn player
must be able to produce many tone colors from his instrument. But due to the nature of this instrument
that comes with a very small mouthpiece, a very long tube, approximately 4-6 meters, with a large bell
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attached at the end; some players may overlook at these disadvantages and practice ineffectively. Thus,
become an obstacle in developing techniques and tone quality.
After a long survey, all the information was collected, analyzed and summarized into a complete research.
The answer to the subject of this research can be described as: round, constant, dimensional, deep,
stable, focused, with overtone, resonant, clear, rich, relax, beautiful, projective, horn-like sound, not like
trumpet and with good quality.
Keywords: Horn / good sound / dark tone / bright tone

บทนา
เครื่องดนตรีฮอร์นเป็ นเครื่องดนตรีทจ่ี ดั อยู่ในกลุ่มเครื่องลมทองเหลือง มีววิ ฒ
ั นาการทีย่ าวนานเริม่ ต้นจาก
ประเทศในทวีปยุโรปมากกว่า 500 ปี มาแล้ว และถูกนามาใช้ในการบรรเลงดนตรีร่วมในวงดนตรีหลากหลายประเภท
เช่น ในวงขนาดใหญ่ประเภทวงออร์เคสตรา วงประเภทแชมเบอร์ออร์เคสตรา วงแชมเบอร์ทม่ี ขี นาดเล็กลงมา หรือ
ใช้บ รรเลงเดี่ยวร่วมกับวงขนาดใหญ่ ใช้บ รรเลงเดี่ยวกับ เปี ยโน ดนตรีท่ใี ช้บรรเลงส่วนใหญ่ เป็ นดนตรีประเภท
คลาสสิค แต่ในยุคปจั จุบนั ยังมีการนาไปใช้ในการบรรเลงกับวงดนตรีแจ๊สอีกด้วย อีกทัง้ ยังนาไปใช้ในวงเครื่องเป่า
ประเภทวงโยธวาทิต ซึง่ เป็ นทีน่ ิยมเป็ นวงดนตรีประจาโรงเรียนมัธยม และระดับอุดมศึกษาต่างๆทัวประเทศ
่
ฮอร์นได้รบั การจัดอันดับให้เป็ นเครื่องดนตรีทม่ี คี วามยากในการเล่นมากทีส่ ดุ เครื่องหนึ่งซึง่ ยากไม่แพ้ความ
ยากของเครื่องสายเลย อาจจะเนื่องด้วยปจั จัยของเครื่องทีม่ เี ม้าท์สพีสทีเ่ ล็กมาก ท่อของเครื่องทีย่ าวมาก ประมาณ
4-6 เมตร และปลายลาโพงทีใ่ หญ่มาก ซึง่ เป็ นธรรมชาติของเครือ่ งดนตรีชนิดนี้ น่าจะเป็ นเหตุผลหลักทีท่ าให้เครื่อง
ดนตรีชนิดนี้ถูกจัดให้เป็ นเครื่องดนตรีทเ่ี ล่นยากมากเครื่องหนึ่ง ถ้ากล่าวถึงทฤษฎีทางสวนศาสตร์หรืออุโฆษศาสตร์
แล้ว ผูเ้ ล่นต้องเข้าใจหลักการทีว่ า่ ถ้าการความคุมลมและการสัน้ ของปากในการเล่นออกมาดี กระแสเสียงก็จะฟงั
ออกมาดี แต่ถา้ ไม่การควบคุมลมและการสัน้ ของปากไม่สม่าเสมอเสียงทีไ่ ด้กจ็ ะเป็ นเสียงทีฟ่ งั แล้วน่าราคาญมากกว่า
หรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็ น เสียงรบกวน (noise)นันเอง
่
ผูเ้ ล่นต้องเข้าใจหลักการและวิธกี ารควบคุมการเล่นให้ได้ดี
เสน่หท์ เ่ี ป็ นจุดเด่นของฮอร์นคือเรื่องของเสียง ฮอร์นให้เสียงที่ นุ่มนวล ลึก กังวาน ยิง่ ใหญ่ ในบางครัง้ จินตนาการได้
ถึง ท้องทุง่ อันกว้างไกลสุดตา และสามารถสร้างเสียงที่ แข็งแกร่ง ยิง่ ใหญ่ ก้าวร้าว ทาให้จนิ ตนาการถึง ความฮึก
เหิม การผจญภัย ชัยชนะ ด้วยความหลากหลายในการสร้างน้าเสียงแบบต่างๆได้ ทาให้เป็ นทีน่ ยิ มในกลุม่ นัก
ประพันธ์เพลงสมัยปจั จุบนั ทีม่ กั จะนาเสียงของฮอร์นไปใช้ในการประพันธ์เพลงประกอบภาพยนตร์เพื่อเป็ นการเสริม
บรรยากาศ สือ่ ถึงอารมณ์ความรูส้ กึ ต่างๆ ทีจ่ ะสามารถใช้เสียงฮอร์นมาร่วมพรรณนาได้
ป จั จุบ ัน มีนักเรีย นระดับ มัธยมศึก ษาให้ความสนใจในการเล่ น ฮอร์น มากขึ้น เนื่ องจากในวงเครื่องเป่ า
ประเภทวงโยธวาทิตถ้าเป็ นวงขนาดใหญ่จะมีฮอร์นอยู่ประจาวง อย่างน้อย 4 ตัว นักเรียนเหล่านี้จะมีอยู่จานวนหนึ่ง
ซึ่งหลงใหลในเสียงอัน ไพเราะของฮอร์น มีความใฝ่ฝนั อยากเป็ นนักเล่น ฮอร์นอาชีพ และเลือกเรียนฮอร์น ต่ อใน
ระดับอุดมศึกษา ก็มมี ากขึน้ เรื่อยๆเมื่อเปรียบเทียบกับอีกหลายชนิดเครื่องดนตรีทม่ี อี ยู่ในวงประเภทเดียวกัน
แต่เนื่องจากการเรียนการสอนฮอร์นในอดีตที่ผ่านมาในประเทศของเรา ครูท่มี คี วามรูค้ วามสามารถและ
ประสบการณ์ทางด้านฮอร์นมีน้อยมาก และมาตรฐานและความสามารถยังไม่สูงมากเมื่อเทียบกับประเทศเจ้าของ
วัฒนธรรม ทาให้การเรียนการสอนมีพฒ
ั นาการทีช่ ้ามาก เรื่องของเสียงเป็ นเรื่องที่สาคัญมากเรื่องหนึ่งทีผ่ ู้เล่นต้อง
แสดงออกมาให้ได้เสียงทีด่ ี ซึง่ ผูเ้ ล่นทุกคนอยากได้เสียงทีด่ ี แต่เสียงทีด่ ใี นความหมายของแต่ละครูผสู้ อน และผูเ้ ล่น
เองช่างแตกต่างกันมากเหลือเกินในเวลาที่อธิบายออกมา ผู้วจิ ยั จึงมีความตัง้ ใจในการที่จะทาวิจยั เรื่องเสียงของ

3
ฮอร์นที่ดี เพื่อศึกษาและรวบรวมหาข้อมูลที่กล่าวถึงเสียงของฮอร์นที่ดเี พื่อนามาเป็ นข้อสรุปสาหรับใช้ในการเรียน
การสอนฮอร์นทีใ่ ห้ได้ถงึ การอธิบายถึงเสียงฮอร์นทีด่ ไี ด้อย่างชัดเจนมากยิง่ ขึน้

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาหาเสียงฮอร์นทีด่ ี
2. เพื่อจาแนกประเภทของเสียงฮอร์นประเภท Bright และ Dark
3. เพื่อศึกษาหาตัวอย่างการบรรเลงฮอร์นทีด่ ี
4. เพื่อศึกษาหาตัวอย่างการตีความบทเพลง Adagio and Allegro for horn op.71 ประพันธ์โดย Robert
Schumann
5. เพื่อนาเสียงฮอร์นทีด่ ไี ปใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีหลักการ และเหตุผลทีเ่ ชื่อถือได้

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งขัน้ ตอนการดาเนินการวิจยั ไว้เป็ นหัวข้อย่อยๆ เป็ นขัน้ ตอนพร้อมรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. สารวจข้อมูลเบือ้ งต้น
ผูว้ จิ ยั ทาการรวบรวมข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องและนามาใช้ในการทาวิจยั เบือ้ งต้น จนได้กรอบความคิดใน
การทาวิจยั เพื่อให้ได้ขอ้ มูลทีส่ ามารถนามาใช้ได้จริงมากทีส่ ดุ โดยการเลือกบทเพลงสาหรับฮอร์นหนึ่ง
บทเพลงจากบันทึกการบรรเลง(CD) และเลือกผูเ้ ล่นทีม่ กี ารบันทึกการบรรเลงระดับมืออาชีพ มี
ชื่อเสียงเป็ นทีร่ จู้ กั ในรูปแบบการบรรเลงทีต่ ่างกันทัง้ ในเรื่องของเสียง การตีความ อารมณ์การแสดงที่
ต่างกัน เพื่อทีจ่ ะนาไปให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลได้ฟงั และเก็บข้อมูลต่อไป
สาหรับบทเพลงทีเ่ ลือกมาเป็ นบทเพลงสาหรับงานวิจยั คือ Adagio and Allegro for horn
and piano in A flat, op. 71 ประพันธ์โดย Robert Schumann
เหตุผลทีเ่ ลือกบทเพลงบทนี้ เนื่องจากเป็ นบทเพลงทีต่ อ้ งใช้ความสามารถของผูเ้ ล่นทีส่ งู มาก
ในบทเพลงมีทงั ้ ท่อนช้า และ เร็ว อยู่ในเพลงเดียวกัน ใช้โน้ตตัวทีจ่ ดั ว่าสูงมาก และต่ามาก เกือบสุด
ความสามารถของเครื่อง ท่อนช้ามีประโยคเพลงทีย่ าวมาก และมีการใช้เทคนิคทีเ่ คลื่อนทีจ่ ากโน้ต
เสียงต่าไปหาสูง และสูงไปหาต่า ในช่วงเสียงทีก่ ว้างมากถึง 2 ออคเตฟ ส่วนในท่อนเร็ว มีการใช้โน้ตที่
สูง การตัดลิน้ ทีเ่ ร็ว และอยูใ่ น dynamic ทีด่ งั มากอยูห่ ลายๆที่ มีการใช้โน้ตเคลื่อนทีใ่ นช่วงเสียงทีก่ ว้าง
และมีชว่ งไดนามิคของเสียงดังในช่วงเสียงสูงหลายครัง้ บทเพลงนี้จงึ เป็ นเพลงทีร่ วมเอาเทคนิคการ
บรรเลงทีย่ ากหลายๆ อย่างรวมไว้ในเพลงเดียวกัน เหมาะทีจ่ ะนามาใช้เป็ นบทเพลงทีจ่ ะนามาทาวิจยั
เป็ นอย่าง
2. เก็บข้อมูล
หลังจากการเก็บข้อมูลเบือ้ งต้นและเลือกบทเพลงทีเ่ หมาะสมได้แล้ว ก็ทาการติดต่อผูใ้ ห้ขอ้ มูล ซึง่
ทัง้ หมดเป็ นผูท้ ม่ี คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ทางด้านดนตรี ทีเ่ ป็ นนักเล่นฮอร์น ทัง้ ในระดับอุดมศึกษา และมือ
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อาชีพ รวมถึงนักดนตรี และนักประพันธ์เพลง และผูท้ อ่ี ยู่เบือ้ งหลังงานดนตรีทม่ี ปี ระสมการณ์ทต่ี อ้ งมีความ
เกีย่ วข้องกับเครื่องดนตรีชนิดนี้
3. วิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุป
หลังจากได้ขอ้ มูลทัง้ หมดจากผูใ้ ห้ขอ้ มูล ก็จะนาข้อมูลทีไ่ ด้ทงั ้ หมดมาสังเคราะห์และวิเคราะห์ แบ่ง
หัวข้อของข้อมูลทีไ่ ด้เป็ นหมวดหมู่ และนามาเป็ นข้อสรุปของงานวิจยั ต่อไป
4. นาไปเผยแพร่
เมื่องานวิจยั สาเร็จเรียบร้อย นางานวิจยั ไปเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ เช่น นาไปให้ผเู้ ล่นฮอร์นไป
ใช้โดยตรง นาไปให้ครูผสู้ อนใช้ในการสอนโดยตรง นาผลงานลงตีพมิ พ์ในวารสารของทางสถาบัน เผยแพร่
ผ่านทางระบบอินเทอร์เนทเพื่อให้ผทู้ ส่ี นใจได้รบั รูถ้ งึ ข้อมูลและนาไปใช้ประโยชน์ได้ตามต้องการ

การวิ เคราะห์ข้อมูล
ผลทีไ่ ด้จากการรวบรวมข้อมูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลซึง่ ได้ฟงั บทเพลง Adagio and Allegro for horn and piano
in A flat, op. 71 ประพันธ์โดย Robert Schumann ทีผ่ วู้ จิ ยั ได้เลือกบันทึกการบรรเลงทัง้ หมด 8 ผูบ้ รรเลง และ
บันทึกลงซีดใี ห้ผใู้ ห้ขอ้ มูลได้นาไปฟงั ซึง่ มีผใู้ ห้ขอ้ มูลทีไ่ ด้ฟงั บันทึกการบรรเลง 7 คน และ รวมถึงผูใ้ ห้ขอ้ มูลในเรื่อง
ของเสียงฮอร์นทีด่ ี ทีไ่ ม่ได้ฟงั แผ่นบันทึกการบรรเลงอีก 4 คน ซึง่ ผูว้ จิ ยั ทาการสัมภาษณ์รายบุคคล และได้วเิ คราะห์
ผลลัพธ์ทไ่ี ด้จากการตอบคาถามทีต่ งั ้ ไว้ จาแนกออกมาเป็ นหัวข้อต่างๆได้ดงั ต่อไปนี้
ตารางแสดงผลลัพธ์ที่ได้ในแง่ของความชอบ และไม่ชอบ จากการฟังบันทึกการบรรเลง Adagio and
Allegro for horn and piano in A flat, op. 71 ประพันธ์โดย Robert Schumann ของผูบ้ รรเลง 8 คน จาก
จานวนผูท้ ี่ฟังบันทึกการบรรเลงทัง้ หมด 7 คน
ผูบ้ รรเลง
ชอบการบรรเลง ไม่ชอบการบรรเลง
เสียงดี
หมายเหตุ
1 Radovan Vlatkovic
2
2
2 David Pyatt
2
3 Francis Orval
1
4 Georges Barboteu
6
5 Jeff Bryant
1
1
6 John Ericson
1
1
7 Gregory miller
1
8 Wolfgang Tombock
2
3
ตารางที่ 1 แสดงผลลัพธ์ที่ได้ในแง่ของความชอบ และไม่ชอบ

จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลจะเลือกการบรรเลงทีต่ นเองชอบ และไม่ชอบ และผูท้ ม่ี เี สียงทีด่ ี แตกต่าง
กันไปตามความพอใจของตนเอง และผลทีไ่ ด้ค่อนข้างกระจาย
ผลทีไ่ ด้คอื จานวนผูบ้ รรเลงทีม่ ผี ชู้ อบมากทีส่ ดุ คือ ผูบ้ รรเลงทีม่ ผี ใู้ ห้ขอ้ มูลชอบเหมือนกัน 2 คน มี 3 ผูบ้ รรเลงคือ
ผูบ้ รรเลงคนที่ 1 Radovan Vlatkovic
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ผูบ้ รรเลงคนที่ 2 David Pyatt
ผูบ้ รรเลงคนที่ 8 Wolfgang Tombock
จานวนผูบ้ รรเลงทีม่ ผี ชู้ อบมากทีร่ องลงมาคือ ผูบ้ รรเลงทีม่ ผี ใู้ ห้ขอ้ มูลชอบ 1 คน มี 3 ผูบ้ รรเลงคือ
ผูบ้ รรเลงคนที่ 3 Francis Orval
ผูบ้ รรเลงคนที่ 5 Jeff Bryant
ผูบ้ รรเลงคนที่ 6 John Ericson
จากผลทีไ่ ด้แสดงให้เห็นว่าผูบ้ รรเลงทีม่ ผี ใู้ ห้ขอ้ มูลชอบเหมือนกัน 2 คน มี 3 ผูบ้ รรเลง และผูบ้ รรเลงทีม่ ี
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลชอบการบรรเลง คนเดียว ก็มอี กี 3 ผูบ้ รรเลงทีต่ ่างกันออกไปอีก ผลทีไ่ ด้จงึ แสดงให้เห็นค่อนข้างชัดเจนว่า
ความชอบในการบรรเลง (ในทีน่ ้รี วมถึงทุกอย่าง ไม่ใช่เฉพาะการบรรเลงทีม่ เี สียงทีด่ เี ท่านัน้ แต่รวมถึง การบรรเลงที่
ทาให้ผฟู้ งั รูส้ กึ ได้ถงึ ความน่าสนใจของการบรรเลงทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องของคุณภาพเสียง จังหวะ ความดังเบา
และการตีความบทเพลง เป็ นต้น) ของแต่ละบุคคลไม่สามารถให้คาตอบออกมาในทิศทางเดียวกันได้ นัน้ แสดงให้
เห็นว่าแต่ละบุคคลมีความชอบในการบรรเลงทีแ่ ตกต่างกันออกไป
ในขณะทีผ่ ลทีไ่ ด้จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการบรรเลงทีไ่ ม่ชอบ มีมากถึง 6 คนในผูบ้ รรเลงคนเดียวกัน ก็คอื ผู้
บรรเลงคนที่ 4 Georges Barboteu และผูบ้ รรเลงคนที่ 7 Gregory miller ซึง่ มีผใู้ ห้ขอ้ มูลไม่ชอบการบรรเลงอยู่ 1 คน
ซึง่ ข้อมูลโดยรวมทีไ่ ด้จากสาเหตุทไ่ี ม่ชอบการบรรเลงคือ เสียงทีผ่ บู้ รรเลงแสดงออกมาเป็ นเสียงทีผ่ ใู้ ห้ขอ้ มูลส่วนใหญ่
ไม่ชอบ แต่ไม่ได้กล่าวถึงการตีความบทเพลงมากนัก
ส่วนผลของผูบ้ รรเลงทีจ่ ดั อยู่ในกลุ่มผูบ้ รรเลงทีเ่ สียงดี จากตัวอย่างทีใ่ ห้ผใู้ ห้ขอ้ มูลฟงั ทัง้ หมด 8 ผูบ้ รรเลง ผลทีไ่ ด้มี
ความชัดเจนมาขึน้ คือ ผูบ้ รรเลงทีผ่ ใู้ ห้ขอ้ มูลชอบตรงกัน 3 คนคือ
ผูบ้ รรเลงคนที่ 8 Wolfgang Tombock
ผูบ้ รรเลงทีผ่ ใู้ ห้ขอ้ มูลชอบตรงกัน 2 คน คือ
ผูบ้ รรเลงคนที่ 1 Radovan Vlatkovic
และผูบ้ รรเลงทีผ่ ใู้ ห้ขอ้ มูลชอบ 1 คน มีสองคนคือ
ผูบ้ รรเลงคนที่ 5 Jeff Bryant
ผูบ้ รรเลงคนที่ 6 John Ericson
ข้อมูลจากตารางข้างต้นยังบอกได้อกี ว่า ผูบ้ รรเลงทีท่ งั ้ บรรเลงดี คือผูใ้ ห้ขอ้ มูลชอบทัง้ การบรรเลงและชอบทัง้ เสียงดี
ด้วย มี 4 คนคือ
ผูบ้ รรเลงคนที่ 8 Wolfgang Tombock ซึง่ มีผชู้ อบการบรรเลง 2 คน และชอบเสียง 3 คน
ผูบ้ รรเลงคนที่ 1 Radovan Vlatkovic มีผชู้ อบการบรรเลง 2 คน และชอบเสียง 2 คน
ผูบ้ รรเลงคนที่ 5 Jeff Bryant มีผชู้ อบการบรรเลง และชอบเสียง อย่างละหนึ่งคน
ผูบ้ รรเลงคนที่ 6 John Ericson มีผชู้ อบการบรรเลง และชอบเสียง อย่างละหนึ่งคน
จากการฟังบันทึกการบรรเลง Adagio and Allegro for horn and piano in A flat, op. 71 ประพันธ์โดย
Robert Schumann ของทัง้ 8 ผูบ้ รรเลง จากจานวนผูท้ ี่ฟังบันทึกการบรรเลงทัง้ หมด 7 คน
ผูบ้ รรเลง
เสียงประเภท
เสียงประเภท
หมายเหตุ
Bright
Dark
1 Radovan Vlatkovic
1
2 David Pyatt
1
3 Francis Orval
2

6
4 Georges Barboteu
5 Jeff Bryant
6 John Ericson
7 Gregory miller
8 Wolfgang Tombock

1
1
2
1
2

ตารางที่ 2 แสดงผลลัพธ์ที่ได้ในแง่ของการจาแนกประเภทของเสี ยงประเภท Dark และเสียงประเภท Bright

จากผลลัพธ์ทไ่ี ด้จากการจาแนกประเภทของเสียง Dark tone และ Bright tone ทีผ่ ใู้ ห้ขอ้ มูลได้เลือกไว้จากผูบ้ รรเลง
ทัง้ 8 คน ผลทีไ่ ด้ออกมาไม่เฉพาะเจาะจงไปทีผ่ บู้ รรเลงคนใดคนหนึ่งมากนัก ไม่มผี ใู้ ห้ขอ้ มูลให้ผลทีอ่ อกมาแล้ว
ตรงกันมากกว่า 2 ผูบ้ รรเลงเลย
ในเสียงประเภท Bright tone ผูบ้ รรเลงทีผ่ ใู้ ห้ขอ้ มูลให้ความเป็ นตรงกัน 2 คน มีเพียงคนเดียวคือ
ผูบ้ รรเลงคนที่ 6 John Ericson
เสียงประเภท Bright tone ผูบ้ รรเลงทีผ่ ใู้ ห้ขอ้ มูลให้ความเห็น เพียงคนเดียว มี 3 คนคือ
ผูบ้ รรเลงคนที่ 1 Radovan Vlatkovic
ผูบ้ รรเลงคนที่ 4 Georges Barboteu
ผูบ้ รรเลงคนที่ 7 Gregory miller
ส่วนเสียงประเภท Dark tone ผูบ้ รรเลงทีผ่ ใู้ ห้ขอ้ มูลให้ความเป็นตรงกัน 2 คน มี 2 คนคือ
ผูบ้ รรเลงคนที่ 3 Francis Orval
ผูบ้ รรเลงคนที่ 8 Wolfgang Tombock
เสียงประเภท Dark tone ผูบ้ รรเลงทีผ่ ใู้ ห้ขอ้ มูลให้ความเห็น เพียงคนเดียว มี 2 คนคือ
ผูบ้ รรเลงคนที่ 2 David Pyatt
ผูบ้ รรเลงคนที่ 5 Jeff Bryant
ถึงแม้ว่าผลของการจาแนกเสียวของผูบ้ รรเลงแต่ละคนจะไม่มผี ใู้ ห้ขอ้ มูลทีใ่ ห้น้าหนักไปในผูบ้ รรเลงคนใดคนหนึ่ง ที่
จัดอยู่ในเสียงประเภททัง้ Bright tone และ Dark tone แต่กส็ ามารถนาผลทีไ่ ด้ไปฟงั และวิเคราะห์เพิม่ เติมต่อไปได้

สรุปและอภิ ปรายผล
ผูว้ จิ ยั ได้นาข้อมูลทัง้ หมดทีร่ วบรวมได้ นาไปวิเคราะห์ พบว่าเราได้ขอ้ คิดเห็นทีเ่ หมือนกันบ้าง แตกต่างกัน
ออกไปในบางส่วนบ้าง และส่วนใหญ่กเ็ ป็ นเนื้อหาทีเ่ คยได้รบั ทราบจากการเรียนและการสอนฮอร์นทีเ่ ป็ นเรื่องที
ผูส้ อนทุกท่านกล่าวถึงอยูบ่ ่อยๆ ซึง่ หลายๆส่วนก็เป็ นเนื้อหาสาระทีน่ ่าสนใจทีไ่ ม่ค่อยมีคนพูดถึงบ่อยนัก ทาได้
ข้อสรุปในแง่ของความคิดเห็นว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลแต่ละคนจะมีการให้ความสาคัญในแต่ละเรื่อง แต่ละหัวข้อทีอ่ าจจะ
เหมือนกันบ้างต่างกันบ้าง เนื่องมาจากพืน้ ฐานความเข้าใจดนตรี ประสบการณ์ทางดนตรีของแต่ละคนนัน้ เรียนรู้
และสะสมมามากน้อยไม่เท่ากัน และสิง่ ทีต่ นเองสนใจและให้ความสาคัญอยูใ่ นเวลาปจั จุบนั นัน้ ๆก็อาจจะไม่
เหมือนกัน บางความเห็นอาจจะเป็ นความคิดเห็นทีฟ่ งั แล้วเป็ นเรือ่ งพืน้ ทีใ่ ครๆก็รอู้ ยู่แล้ว ไม่จาเป็นต้องกล่าวถึงก็ได้
แต่ในความเป็ นจริงแล้วทุกความคิดเห็นทีผ่ ใู้ ห้ขอ้ มูลได้ให้มานัน้ ล้วนแล้วแต่เป็ นข้อมูลทีเ่ ป็ นองค์ประกอบทีส่ าคัญใน
เรื่องของเสียงฮอร์นทีด่ ที งั ้ สิน้ และทัง้ หมดนี้จะทาให้ผนู้ าไปใช้สามารถสร้างเสียงฮอร์นทีด่ ไี ด้ ในขณะเดียวกันผูใ้ ห้
ข้อมูลทัง้ หมดก็คอื ทัง้ ผูฟ้ งั ผูเ้ ล่น และ หรือผูใ้ ช้ ทีผ่ วู้ จิ ยั เห็นว่าเป็ นส่วนประกอบทีม่ สี าคัญทางดนตรีมากทุกส่วน
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ข้อมูลทีไ่ ด้จากทุกท่านจึงเป็ นส่วนหนึ่งทีท่ าให้วจิ ยั ฉบับนี้สมบูรณ์ได้ในทีส่ ุด ผูว้ จิ ยั จึงแบ่งผลสรุปออกมาเป็ นหัวข้อ
ต่างๆ และในแต่ละหัวข้อจะเป็ นใจความสาคัญทีส่ รุปได้ดงั ต่อไปนี้
5.1.1 เสียงของฮอร์นที่ดี
เสียงของฮอร์นทีด่ ี สามารถออกมาในลักษณะของเสียงทีแ่ ตกต่างกันไปตามแต่วธิ กี ารสร้างเสียงของผูเ้ ล่น
นัน้ ๆ ดังเช่นทีห่ ลายท่านได้ยนิ ได้ฟงั จากบันทึกการบรรเลงต่างๆ สิง่ ทีส่ รุปได้เกีย่ วกับเสียงฮอร์นทีด่ ี ข้อมูลจาก
งานวิจยั ฉบับนี้สามารถบอกได้วา่ เสียงฮอร์นทีด่ คี วรต้องมีคุณสมบัตติ ่างๆดันต่อไปนี้
เป็ นเสียงทีม่ คี วามกลม นิ่ง มีมติ ิ มีความลึก ไม่สนั ่ มีแกนเสียง มีโอเวอร์โทน (overtone)
มีความกังวาน ชัด มีมวล มีโฟกัส (focus) (เสียงไม่บาน และไม่แบะ) ฟงั แล้วไพเราะ รูส้ กึ สบาย
ไม่อดึ อัด ได้ยนิ ในทีไ่ กลๆ
ได้รบั การยอมรับจากผูอ้ ่นื ว่าเล่นเป็ นเสียงฮอร์น ฟงั แล้วต้องรูส้ กึ ว่าเป็ นเสียง
ฮอร์น
ไม่เหมือนเสียงทรัมเปท
และมีคุณภาพ
5.1.2 เสียงประเภท Bright
เสียงประเภท Bright โดยทัวไปเมื
่
่อได้มกี ารสอบถามหรือแลกเปลีย่ นทัศนะในเรื่องของคุณลักษณะของ
เสียง จะได้ความเห็นทีเ่ หมือนกันบ้างแตกต่างกันบ้าง ทาให้ไม่สามารถจะบอกได้ว่าเสียงประเภทนี้แท้จริงแล้วเป็ น
เช่นไรกันแน่ ข้อมูลจากงานวิจยั สามารถสรุปได้ว่าเสียงประเภท Bright ควรต้องมีคุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี้
แหลม
ใส
ชัดเจน
โล่ง
ไม่แน่น
ไม่หนา
เปิ ด
มีโอเวอร์โทน (overtone)
บาง มีชว่ งความถีส่ งู มาก
เปรียบเทียบได้กบั สีทอ่ี ่อน
มีความเป็ นผูห้ ญิง
เหมือนเสียงทรัมเปท
ความสนุกสนาน
ความสบาย
ความคล่องแคล่ว

5.1.3 เสียงประเภท Dark
เสียงประเภท Dark ก็เช่นเดียวกันกับเสียงประเภท Bright โดยทัวไปเมื
่
่อได้มกี ารสอบถามหรือแลกเปลีย่ น
ทัศนะในเรื่องของคุณลักษณะของเสียง จะได้ความเห็นทีเ่ หมือนกันบ้างแตกต่างกันบ้าง ทาให้ไม่สามารถจะบอกได้
ว่าเสียงประเภทนี้แท้จริงแล้วเป็นเช่นไรกันแน่ ข้อมูลจากงานวิจยั สามารถสรุปได้ว่าเสียงประเภท Dark ควรต้องมี
คุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี้
ใหญ่
แน่น หนา ลึก
ทึบ
มีพลัง
นวลเปรียบเทียบได้กบั สีทม่ี ดื หรือสีทเ่ี ข้ม
ความมืดมัว มีคุณภาพของเสียงต่า
ช่วงเสียงต่า
ความอึดอัด
ความก้าวร้าว
เหมือน
เสียงทรอมโบน
5.1.4 การบรรเลงบทเพลง Adagio and Allegro for horn and piano in A flat, op. 71 ประพันธ์โดย
Robert Schumann
บทเพลง Adagio and Allegro บทนี้เป็ นบทเพลงทีผ่ เู้ ล่นต้องใช้ความสามารถทีส่ งู มาก ต้องใช้ทกั ษะ
เทคนิค การตีความ ความเข้าใจบทเพลง ของผูเ้ ล่นเป็ นอย่างมาก จัดได้ว่าเป็ นบทเพลงทีย่ ากมากบทเพลงหนึ่ง
ข้อมูลจากงานวิจยั สามารถสรุปได้ว่า ผูท้ เ่ี ล่นบทเพลงบทนี้ ควรจะต้องคานึงถึงคุณสมบัตติ ่างๆ เหล่านี้ ประกอบการ
ซ้อม และการบรรเลง เพื่อให้ได้การบรรเลงทีส่ มบูรณ์เหมาะสมกับลักษณะของบทเพลงมากทีส่ ดุ ดังต่อไปนี้
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มีการตีความทีด่ ี ไพเราะ มีความเป็ นดนตรี เสียงดี ท่อนเร็วฟงั แล้วเด็ดขาด หัวเสียงกับปลายเสียง
เหมือนกัน มี character ของแต่ละท่อนชัดเจน ฟงั แล้วมีมติ ิ มี tempo ทีพ่ อดี ไม่เร็วหรือช้าเกินไป เป็ นธรรมชาติ
เล่นต่อเนื่อง ฟงั แล้วสบาย ฟงั แล้วรูส้ กึ สงบ เสียงเต็ม ฟงั ชัด ควบคุมการบรรเลงได้ดี ลื่นไหลดี ฟงั แล้วเป็ น
ธรรมชาติ ท่อน Allegro เล่นแล้วเป็ น Allegro มีน้าหนักดัง เบา ชัดเจน จังหวะดี มีกาลัง เรียบ ไม่พุ่งเกินไป
นุ่มนวล กาลังดี สงบ นิ่ง มีความเป็ น 3 พยางค์ มี character ท่อนเร็ว ท่อนช้าทีต่ ่างกัน ฟงั แล้ว flow มาก ลื่น
ไหลเหมาะกับท่อนเร็ว สามารถรักษาการบรรเลงทุกอย่าง ตัง้ แต่ตน้ จนจบได้ ควบคุมได้ทุกช่วง

ข้อเสนอแนะ
จากการทางานวิจยั ในครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั มุ่งไปในเรื่องของเสียงฮอร์นทีด่ ี ถ้าเราอยากได้เสียงของฮอร์นทีด่ ี ผูฝ้ ึก
ควรต้องสร้างเสียงทีม่ คี ุณสมบัตอิ ย่างไรบ้าง ซึง่ ผลทีไ่ ด้มาจากงานวิจยั เป็ นผลทีน่ ่าพอใจมาก ซึง่ ผูท้ จ่ี ะนาไปใช้
สามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง และนอกเหนือไปจากนัน้ การฟงั บันทึกการบรรเลงทีด่ กี เ็ ป็ นอีกปจั จัยหนึ่งที่
สาคัญมาก ซึง่ งานวิจยั ฉบับนี้กใ็ ช้วธิ ใี ห้ผใู้ ห้ขอ้ มูลฟงั บันทึกการบรรเลงทีด่ ี แต่มคี วามแตกต่างกันในแง่ของเสียงของ
ผูบ้ รรเลง การตีความบทเพลงของแต่ละคน และนาข้อมูลทีไ่ ด้มาเป็ นตัวสรุปผล เช่นเดียวกัน การทีผ่ ฝู้ ึกเครื่องดนตรี
คนใดก็ตามนอกเหนือจากนาคุณสมบัตติ ่างๆจากงานวิจยั นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้แล้ว ทุกคนไม่ควรละเลยการฟงั
ดนตรีทด่ี ี รวมถึงการฟงั การแสดงสด และการฟงั ผลงานบันทึกการบรรเลงทีด่ ี เพื่อนาไปเป็ นตัวอย่างของเสียงทีด่ ี
ซึง่ ผูฝ้ ึกสามารถลอกเลียนแบบเสียงทีต่ นเองชอบไปใช้ได้ รวมถึงการฝึกซ้อมอย่างสม่าเสมอ และมีประสิทธิภาพ ที่
เราจะสามารถนาไปพัฒนาเพื่อให้ได้เสียงทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์ของตนเองทีด่ ไี ด้อกี ด้วย
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