
54701314 : สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา

คำสำคัญ : การศึกษา โอโบ บทบรรเลงประชัน โมสารท พาสคูลลี มาตินู 

กรวัลย  ธีรานุตร : การศึกษาบทบรรเลงประชันสำหรับโอโบในผลงานการประพันธของ; 

โวลฟกัง อะมาเดอุส โมสารท, อันโทนิโน พาสคูลลี และโบฮูสลาฟ มาตินู 

A Study of Selected Oboe Concertos; Wolfgang Amadeus Mozart, Antonino Pasculli 

and Bohuslav MartinŮ

อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ : อ.ดร.ยศ  วณีสอน.  53 หนา.

! การแสดงเดี่ยวโอโบเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต   

สาขาสังคีตวิจัยและพัฒนา คณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผูแสดงไดคัดเลือกบท

ประพันธที่มีความสำคัญจากยุคสมัยคลาสสิก โรแมนติก และศตวรรษที่ 20 บทประพันธที่คัดเลือกมา

จากสามยุคขางตนเปนบทเพลงมาตรฐานที่ใชในการบรรเลงในระดับบัณฑิตและมหาบัณฑิต  ทั้งนี้บท

ประพันธโดยโมสารทจากยุคคสาสสิกและมาตินูจากยุคศตวรรษที ่ 20  เปนบทเพลงที่นิยมใชสำหรับ

การทดสอบและการแขงขันในระดับสากล ผูแสดงไดศึกษาประวัติงานประพันธและผูประพันธ ความ

สำคัญของบทประพันธตอยุคสมัยกับเครื่องดนตรีโอโบ การตีความการแสดงเพื่อนำไปสูการแสดง 

ผูแสดงไดเลือกบทประพันธสำหรับการแสดงสามบทประพันธดังนี้

1. Concerto in C major for Oboe and Orchestra,  KV 314 ประพันธโดย W.A. Mozart

2. Concerto on Themes from Opera “The Favorite” by Donizetti 

   ประพันธโดย A. Pasculli

3. Concerto for Oboe and Small Orchestra ประพันธโดย Bohuslav MartinŮ

ใชเวลาในการแสดงประมาณ 60 นาที

สังคีตวิจัยและพัฒนา              บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร!     ปการศึกษา 2555

ลายมือชื่อนักศึกษา........................................                                                         

ลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ  .....................................…
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54701314 : MAJOR : (MUSIC RESEARCH AND DEVELOPMENT)

KEY WORD : OBOE, CONCERTO, MOZART, PASCULLI AND MARTINŮ

KORNRAWAN  DHEERANUTRA : A  STUDY  OF  SELECTED  OBOE  CONCERTOS; WOLFGANG 

AMADEUS MOZART, ANTONINO PASCULLI AND BOHUSLAV MARTINŮ. 

INDEPENDENT STUDY 

ADVISOR : DR. YOS VANEESORN, D.M.A.,  53 pp.

! This solo oboe performance is a degree’s requirement of Master Degree 

Program of Music Research and Development (International Program), Silpakorn 

University. The performer has chosen a number of works representing the Classical, 

Romantic and Twentieth Era.  A selected works are a standard repertoire for all 

college levels and required pieces for international competition levels.

! The performer  studied the history of the concerto, composer, emphasis of 

the oboe and the era and performance pratice.

The performer has selected three works of the oboe concerto for this performance.

1. Concerto in C major for Oboe and Orchestra,  KV 314 composed by W.A. Mozart

2. Concerto on Themes from Opera “The Favorite” by Donizetti 

    composed by A. Pasculli

3. Concerto for Oboe and Small Orchestra composed by Bohuslav MartinŮ

Total time of performance: 60 minutes

Program of MUSIC RESEARCH AND DEVELOPMENT    Graduate School, Silpakorn University   Academic Year 2012

Student's signature ........................................                          

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

! สารนิพนธเลมนี้สำเร็จลุลวงไดดวยความอนุเคราะหจากอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ 

ดร. ยศ วณีสอน และกรรมการตรวจสอบทุกทาน อาจารย ดร.ภาวศุทธิ์  พิริยะพงษรัตน และ ผูชวย

ศาสตราจารย ดร.ภาวไล  ตันจันทรพงศ ผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณดวยความซาบซึ้งในความกรุณา

อยางยิ่งที่ไดชวยสละเวลาอันมีคาเพื่อใหความรู คำแนะนำ ปรึกษาสำหรับความสำเร็จลุลวงของ

สารนิพนธเลมนี้ 

! ขอขอบพระคุณอาจารยดำริห บรรณวิทยกิจ สำหรับการอบรมสั่งสอนศิษยตลอดระยะเวลา 

6 ปตั้งแตศิษยเริ่มศึกษาโอโบจากเริ่มตนจนกระทั่งสำเร็จการศึกษาปริญญาโท คำแนะนำ คำอบรม 

คำสอนของอาจารย การเลนโอโบของอาจารยเปนแรงบันดาลใจสำหรับศิษยเสมอมา ที่จะทำใหศิษย

พัฒนาตนเอง เติบโตตอๆไปในภายภาคหนา ศิษยมีความซาบซึ้งในพระคุณของอาจารยเปนอยางยิ่งใน

ความสำเร็จทุกๆดานที่ไดมาเพราะไดแรงสนับสนุนจากอาจารย ผูซึ่งเปนพระคุณของศิษยตลอดไป 

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย ณ ที่นี้ ดวยความเคารพทานอยางสูง 

! ขอขอบพระคุณพี่นาว ี หงสกุล พี่กิตติมา โมลียสำหรับตัวอยางสารนิพนธและคำปรึกษา

แนะนำแนวทางในการทำสารนิพนธเลมนี้

! ขอขอบคุณนางสาวภารดี ตรีรัตน , วรชนก เจือกุดขมิ้น และกมลพร พยัคฒเดช เพื่อนผูคอย

เปนกำลังใจใหคำปรึกษาแนะนำและความชวยเหลือเสมอมา ภารดีสำหรับหนังสือดนตรีภาษาอังกฤษ

ซึ่งเปนขอมูลสำคัญในการทำสารนิพนธเลมนี้ ขอบคุณในมิตรภาพและความชวยเหลืออยางใจจริง

! ขอขอบคุณนายฐากูร เพื่อนรวมรุนสำหรับความชวยเหลือและน้ำใจที่มากมาย การแลก

เปลี่ยนความรูในการศึกษา การทำสารนิพนธ การจัดแสดงรีไซเทิลรวมกัน ทำใหสามารถผานอุปสรรค

และปญหาในการเรียนรูตางๆจนสำเร็จลุลวงมาดวยกัน 

! ขอขอบคุณนายพศธร เสถียรนิธ ิในการใหความชวยเหลือและคำปรึกษาดานการวิเคราะหบท

ประพันธของโบฮูสลาฟ มาตินู

! ขอขอบคุณนักเปยโน 3 ทาน ; คุณโมโต ชิบุย , นายมนตศักดิ ์ ตันอิสรกุล และนายพศธร 

เสถียรนิธิ
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! ขอขอบคุณนายสมชาย ทองบุญ สำหรับคำแนะนำในการพัฒนาการเลนโอโบ ความชวยเหลือ

และการดูแลรวมถึงโอกาสตางๆที่พี่สมชายคอยสนับสนุนและใหแรงบันดาลใจ

! ขอขอบคุณพี่ณัฐศรัณย ทฤษฎิคุณ สำหรับการสนับสนุนดวยกำลังใจ คำปรึกษาและความ

ชวยเหลือในการทำใหสารนิพนธเลมนี้สำเร็จลุลวง

! สุดทายนี้ขอขอบพระคุณครอบครัวธีรานุตรในการสนับสนุนทุกๆดาน ที่ทำใหผูศึกษาสำเร็จ

การศึกษา นอกจากนี้สารนิพนธเลมนี้จะสำเร็จลุลวงไมไดเลยหากขาดการทำงานของเจาหนาที่คณะ

ดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรสำหรับการประสานงานตางๆ และผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกทาน 

ขอกราบขอบพระคุณทุกทานดวยความเคารพ

! ! ! ! ! ! ! ! ! กรวัลย ธีรานุตร
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