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ศาสตราจารย ดร.ภาวไล  ตันจันทรพงศ ผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณดวยความซาบซึ้งในความกรุณา

อยางยิ่งที่ไดชวยสละเวลาอันมีคาเพื่อใหความรู คำแนะนำ ปรึกษาสำหรับความสำเร็จลุลวงของ
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! 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
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และปญหาในการเรียนรูตางๆจนสำเร็จลุลวงมาดวยกัน 

! ขอขอบคุณนายพศธร เสถียรนิธ ิในการใหความชวยเหลือและคำปรึกษาดานการวิเคราะหบท

ประพันธของโบฮูสลาฟ มาตินู
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เสถียรนิธิ
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! ขอขอบคุณนายสมชาย ทองบุญ สำหรับคำแนะนำในการพัฒนาการเลนโอโบ ความชวยเหลือ

และการดูแลรวมถึงโอกาสตางๆที่พี่สมชายคอยสนับสนุนและใหแรงบันดาลใจ

! ขอขอบคุณพี่ณัฐศรัณย ทฤษฎิคุณ สำหรับการสนับสนุนดวยกำลังใจ คำปรึกษาและความ

ชวยเหลือในการทำใหสารนิพนธเลมนี้สำเร็จลุลวง

! สุดทายนี้ขอขอบพระคุณครอบครัวธีรานุตรในการสนับสนุนทุกๆดาน ที่ทำใหผูศึกษาสำเร็จ

การศึกษา นอกจากนี้สารนิพนธเลมนี้จะสำเร็จลุลวงไมไดเลยหากขาดการทำงานของเจาหนาที่คณะ

ดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรสำหรับการประสานงานตางๆ และผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกทาน 

ขอกราบขอบพระคุณทุกทานดวยความเคารพ
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บทที่ 1 

บทนำ

1.1 ความเปนมาและความสำคัญ

! การแสดงดนตรีสะทอนสภาพของมนุษยและสังคม เปรียบเสมือนขอมูลบันทึกทาง

ประวัติศาสตรรูปแบบหนึ่งที่สามารถรับรูดนตรีของผูคนที่ตางยุคสมัยและตางวัฒนธรรมผานบท

ประพันธที่ตกทอดมาถึงปจจุบัน บทประพันธไดถูกประพันธไวและนำกลับมาถายทอด บอกเลา ซ้ำ

ใหมโดยผานทางนักแสดง การแสดงบทเพลงและการตีความแตละครั้งมีความแตกตางไปจากเดิมดวย

บริบทและสภาพแวดลอมที่อยูรอบตัวผูแสดง การศึกษาบทเพลงที่มีอยูตางยุคสมัยจึงตองศึกษาบริบท

ขณะที่บทเพลงถูกประพันธขึ้นเพื่อตีความและถายทอดขอความของผูประพันธออกมาเพื่อใหไดสุน-

ทรียและอรรถรสตามเจตนาของบทประพันธ ทั้งนี้ยังมีการสอดแทรกคานิยมของสมัยปจจุบันในการ

แสดง เนื่องจากเสียงที่ไดรับฟงและสภาพสังคมที่แตกตางกันสงผลตอการตีความและการแสดงเอง

! โอโบเปนเครื่องดนตรีที่ไดรับความนิยมตั้งแตสมัยบาโรค (ค.ศ. 1600-1750) โอโบจึงเปน

เครื่องดนตรีที่ถูกประพันธใหบรรเลงในดนตรีหลายประเภทตั้งแตการเดี่ยวหรือโซโล (Solo) เชมเบอร 

(Chamber) โอเปรา (Opera) ออรเคสตรา (Orchestra) และคอนเเชรโตหรือบทบรรเลงประชัน 

(Concerto) เปนตน

 

! ความสำคัญที่ผูแสดงไดเลือกบทประพันธประเภทคอนเเชรโตซึ่งมีลักษณะการบรรเลงในรูป

แบบการเลนโตตอบกันระหวางเครื่องดนตรีแสดงเดี่ยวกับวงออรเคสตรา เปนการแสดงที่แสดงออกถึง

ทักษะในการบรรเลงของผูแสดง และเปนบทประพันธที่ถูกประพันธขึ้นตามความสามารถของเครื่อง

ดนตรีและนักดนตรี เพื่อเปนการแสดงความสามารถทางการบรรเลงเครื่องดนตรีชิ้นนั้นอยางเต็มความ

สามารถ นักดนตรีและผูประพันธไดมีการทำงานรวมกันอยางใกลชิด ดังนั้นบทประพันธประเภทคอน-

เเชรโตจึงมีความสำคัญอยางมากในการศึกษาดานการบรรเลง ประวัติศาสตร และนำมาสูการพัฒนา

กระบวนการแสดง

! การแสดงเดี่ยวโอโบ ผูแสดงไดเลือกศึกษาบทประพันธเพื่อนำไปสูการแสดงจำนวนสามบท

จากสามยุคสมัยทางดนตรี; คอนเเชรโตสำหรับโอโบและออรเคสตราประพันธโดยโมสารทจากยุค
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คลาสสิก (ค.ศ. 1750-1820), พาสคูลลีจากยุคโรแมติก (ค.ศ. 1820-1900) และมาตินูจากยุคศตวรรษ

ที่ 20 

! เนื่องจากคอนเเชรโตเปนบทประพันธที่แสดงออกถึงความสามารถของเครื่องดนตรีโซโลจึงถูก

นำมาใชในการแขงขันและการทดสอบทักษะ (Audition) โดยเฉพาะอยางยิ่งคอนเเชรโตของโมสารท

ซึ่งนิยมมากในการแขงขัน การสอบเขาศึกษาตอ  และการทดสอบทักษะเพื่อการทำงานในวงออรเคส-

ตรา บทประพันธโดยมาตินูเองก็มีความนิยมเชนกัน และพบมากในการแขงขันสำหรับโอโบ

1.2 วัตถุประสงคของการแสดง

! ! 1. เพื่อศึกษาตัวอยางคอนเเชรโตที่ประพันธขึ้นสำหรับโอโบในสามยุคสมัย

! ! 2. เพื่อศึกษาวิเคราะหบทประพันธและวิธีการแสดงคอนเเชรโต

! ! 3. เพื่อเปนการตอยอดและพัฒนาทักษะการแสดงโอโบ 

! ! 4. เพื่อศึกษาการจัดการแสดงในรูปแบบการแสดงเดี่ยว (Recital)

! ! 5. เพื่อเผยแพรผลงานการแสดงเดี่ยวโอโบในบทประพันธประเภทคอนเเชรโต

! ! ใหกับนักเรียน นักศึกษาที่ศึกษาทักษะการบรรเลงโอโบและผูที่สนใจในดนตรีทั่วไป

! ! 6. เพื่อจัดทำเปนรูปเลมสารนิพนธสำหรับเปนขอมูลทางวิชาการเพื่อผูที่ตองการ

! ! ศึกษาบทประพันธสำหรับโอโบและและทักษะทางการแสดงเดี่ยวโอโบ

1.3 ขอบเขตการศึกษา

! บทประพันธคอนเเชรโตจากยุคคลาสสิก โรแมนติก และศตวรรษที่ 20  สมัยละหนึ่งบทเพลง

เปนจำนวนทั้งหมด 3 บทเพลง ดังนี้

! ! 1. Concerto in C major for Oboe and Orchestra,  KV 314 

! ! ประพันธโดย W.A. Mozart

! ! ใชเวลาบรรเลงประมาณ 20 นาที

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

! ! ประพันธโดย A. Pasculli

! ! ใชเวลาบรรเลงประมาณ 20 นาที
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! !

! ! 3. Concerto for Oboe and Small Orchestra 

! ! ประพันธโดย Bohuslav MartinŮ

! ! ใชเวลาบรรเลงประมาณ 20 นาที

1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

! ผูแสดงไดพิจารณาแลวเห็นวาการแสดงนี้กอใหเกิดประโยชนดังนี้

! ! 1. ไดรับความรูในดานประวัติศาสตร ความเปนมาของบทประพันธ รวมถึง

! ! รูปแบบทางความคิดและสภาพสังคมของมนุษยที่สะทอนออกมาจากบทประพันธ

! ! 2. สามารถเขาใจลักษณะการประพันธในบทประพันธชิ้นตางๆ เพื่อใหการบรรเลง

! ! ที่ถูกตองและเปนไปตามลักษณะการประพันธของบทเพลงนั้นๆ สามารถที่จะ

! ! ตีความและถายทอด สื่อสารใหกับผูชมได 

! ! 3. เปนแนวทางในการศึกษาบทประพันธและขอเสนอแนะในการแสดง ตอผูที่ศึกษา

! ! บทประพันธนั้นๆ ในการพัฒนาทักษะการแสดงตอไป 

! ! 4. สามารถนำขอมูลที่ไดศึกษาบทประพันธ การตีความ และการแสดงมาเผยแพร

! ! สำหรับผูที่ศึกษาเครื่องดนตรีโอโบและผูที่สนใจ
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บทที่  2 

ทบทวนวรรณกรรม

 ! ในการศึกษาการบรรเลงเครื่องดนตรีเดี่ยวโอโบ ผูเขียนไดศึกษาความเปนมาของโอโบและบท-

บรรเลงประชันหรือคอนเเชรโต  (Concerto) สำหรับเครื่องดนตรีโอโบ เพื่อนำไปสูการปฏิบัติเครื่องดนตรี 

รวมถึงแนวทางการปฎิบัติสำหรับการแสดงคอนเเชรโตที่มีเอกลักษณเฉพาะในแตละยุคสมัย โดยมีเนื้อหา

ดังตอไปนี้

2.1 เครื่องดนตรีโอโบ

2.2 คอนเเชรโต

2.2.1 คอนเเชรโตยุคคลาสสิก (Classical Era) ป ค.ศ. 1750-1820 

2.2.2 คอนเเชรโตยุคโรแมนติก (Romantic) ป ค.ศ. 1820-1900

2.2.3 คอนเเชรโตยุคศตวรรษที่ 20 (Twentieth Century) ป ค.ศ. 1900-2000
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2.1 เครื่องดนตรีโอโบ 

! โอโบ (Oboe) มีความหมายในภาษาไทยวาป โอโบเปนเครื่องดนตรีที่จัดอยูในกลุมเครื่องเปาลม

ไมประเภทปลิ้นคู ตัวเครื่องทำจากไมมะเกลือ (Ebony Wood)  ซึ่งเปนไมที่มีสีดำและมีเนื้อไมแข็ง โอโบ

บางเลาทำจากไมเนื้อแดง (Rosewood) การกำเนิดเสียงของโอโบผานลิ้นคูและเปลี่ยนเสียงโดยรูปดตาม

ลำตัวซึ่งในสมัยปจจุบันไดมีระบบกลไกล (Mechanism) ที่ถูกประดิษฐขึ้นเพื่อใหงายตอการเปลี่ยนเสียง

! โอโบมีตนกำเนิดสืบคนไดราว 2,800 ปกอนสากลศักราชในวัฒนธรรมอียิปตสืบเนื่องไปจนถึง

วัฒนธรรมกรีกไดคนพบหลักฐานชัดเจนจากภาพฝาผนัง (Fresco) ในสุสานของเลโอพลาด ฺ (Leopard) ณ 

ทารฺคุยเนีย (Tarquinia) รูปภาพเลียนแบบนักดนตรีเปาปซึ่งมีชื่อเรียกในยุคโบราณวาอูลอส (Aulos) ยุค

สมัยกรีก-โรมันไดมีสวนในการพัฒนาเครื่องดนตรีในโลกยุคโบราณ (Ancient World) อยางมากดังจะ

พบเห็นไดจากวรรณกรรมชื่อดังของกรีกอยางอีเลียต (Iliad) ผลงานประพันธของโฮเมอร (Homer) และ

ยังมีการกลาวถึงอูลอสโดยอริสโตเติล (Aristotle, 384 - 322 B.C.) นักปรัชญาชาวกรีกกลาวถึงปญหาของ

ลิ้นปอูลอสและวิธีการทำ ทั้งนี้ยังกลาวถึงเครื่องดนตรีชิ้นนี้วาเปนเครื่องดนตรีที่สามารถปลุกเราอารมณ

ความรูสึกไดลึกซึ้งไปถึงจิตวิญญาณ นอกจากนี้โสกราตีส (Socrates, 469 - 399 B.C.) นักปรัชญาอีกทาน

หนึ่งยังกลาวถึงความสำคัญของนักเปาปวา “นักเปาป (Auletes) มักมีนิสัยที่ชอบปรากฏตัวตามงานพิธี

ใหญตามดวยเหลาบริวารจำนวนมากและดวยนักเปาปเปนที่โปรดปรานของผูคนเขาเหลานั้นจึงมีฝูงชน

ลอมรอบจำนวนมาก” จากคำกลาวของโสกราตีสเปนที่บงชี้วาปอูลอสเปนเครื่องดนตรีที่ใชความสามารถ

ของนักบรรเลงสูงและมักนิยมใชในโอกาสงานเฉลิมฉลองตางๆ ในยุคอาณาจักรโรมันยังนิยมใชในงานพิธี

เกี่ยวกับความตายอีกดวย

! เครื่องดนตรีปอูลอสเหลือรอดมาจากยุคสมัยกรีก-โรมัน ปจจุบันอยูที่พิพิธภัณฑในประเทศอังกฤษ 

ในยุคสมัยโบราณปอูลอสยังไมมีระบบกลไกลที่ชวยในการเปลี่ยนเสียงที่หลากหลาย อูลอสจึงสามารถผลิต

ตัวโนตไดแคระบบบันไดเสียงเพนทาทอนิก (Pentatonic) เทานั้น โนตที่ผลิตไดไดแก A, C, D, F หรือ  E 

และ G

! ยุคมืด  (Dark Ages) ชวงรอยตอระหวางวัฒนธรรมกรีก-โรมันกับยุคกลางในแถบยุโรปตะวันตกได

มีผูบันทึกเรื่องราวของโอโบไวทำใหเครื่องดนตรีโอโบไมสูญหายไป โอโบถูกสงผานวัฒนธรรมพื้นเมืองและ

อยูรอดมาไดโดยนักดนตรีเรรอนที่เดินทางทองยุโรป (กลุมนักดนตรีชื่อ Minstrels, Troubadours และ 

Town Guilds) แมกระทั่งผลกระทบจากสงครามครูเสด (Crusades War) ทำใหนักรบครูเสดที่เดินทางไป

ยังดินแดนตะวันออกนำวัฒนธรรมและเครื่องดนตรีปของพวกซาราเซ็น (Saracens) กลับมาสูยุโรป

5

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



! กลุมชาวอาหรับจากเปอรเซียหรือที่เรียกวาซาราเซ็นในชวงศตวรรษที่เจ็ดไดมีเครื่องดนตรีตระกูล

โอโบอยูในวัฒนธรรมของตนเอง เครื่องดนตรีนี้เรียกวา “Zamr” หรือ “Surna” ซึ่งพัฒนามาจาก 

“Shawm” ของเปอรเซีย เครื่องดนตรีมีลักษณะใกลเคียงกับโอโบในปจจุบันอยางมาก กลาวคือ มีลิ้นที่

ประกอบกับแทงเหล็ก (Metal Staple) และมีลำตัวตรงและขยายผายออกในสวนลำโพง มีความยาวอยูที่ 

312 ถึง 583 มิลลิเมตร ซึ่งครอบคลุมชวงเสียงสองเศษหนึ่งสวนสามออคฺเทฟ (Octave) ถึงสามออคฺเทฟ 

เครื่องดนตรีทำจากไมเชอรรี ่ (Cherry Wood) ชนชาวอาหรับใชในกองทัพ งานพิธีออกรบ และงาน

แตงงาน

! ดังที่เห็นจากการพัฒนาโอโบของชาวอาหรับและการนำวัฒนธรรมและเครื่องดนตรีนี้มาสูยุโรป

ทำใหเกิดการพัฒนาเครื่องดนตรีโอโบอยางมาก1

2.2 คอนเเชรโต (Concerto)

!  คอนแชรโต มีความหมายในภาษาไทยวา บทบรรเลงประชัน เปนบทประพันธที่มีขนาดงานใหญ 

กลาวคือประกอบดวยสังคีตลักษณหลายทอน (Movements) สำหรับเครื่องดนตรีเดี่ยวหรือกลุมกับวง

ออรเคสตรา (Orchestra) วงออรเคสตราขนาดมาตรฐานจะประกอบไปดวยเครื่องดนตรีสี่กลุมคือ กลุม

เครื่องสาย กลุมเครื่องเปาลมไม กลุมเครื่องเปาลมทองเหลือง และกลุมเครื่องตี 

! ณรุทธ สุทธจิตต ไดกลาวถึงความหมายของคอนแชรโตในภาษาฝรั่งเศสหมายถึง การนำมารวม

กัน กลาวคือ ผูแสดงรองหรือบรรเลงรวมกัน ความหมายของคอนแชรโตไดถูกจำกัดขึ้นอีกครั้งในศตวรรษ

ที่ 17 วาหมายถึงการประชัน ความหมายนี้กลายมาเปนความหมายที่นิยมใชกันมากที่สุด2 

! ซิกมุนดฺ ฟรอยดฺ (Sigmund Freud, 1856-1939) นักปรัชญาไดกลาวไววามนุษยเราสรางความ

เพลิดเพลินไดจากความแตกตาง3  กลาวคือความแตกตางหรือความตัดกันของบางสิ่งทำใหมนุษยเกิดความ

เพลิดเพลินใจ ดังนั้นแลวบทประพันธประเภทคอนแชรโตที่ประกอบไปดวยความแตกตางและสีสันทาง

เสียงที่ตัดกันจึงเปนบทประพันธที่สรางสรรคสุนทรียทางอารมณไดอยางเหมาะสมรูปแบบการประพันธที่

6

1 Leon Goossens and Edwin Roxburgh, Oboe (London: Macdonald and Jane’s Publishers Lts, 
1993), 5-10

2 ณรุทธ์ สุทธจิตต์, สังคีตนิยม ความซาบซึ้งในดนตรีตะวันตก, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2548), 89

3Joseph Machlis, The Enjoyment of Music, Fifth Edition (New York: W.W. Norton & Company,Inc., 
1955), 141
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เปนเอกลักษณเฉพาะของคอนแชรโตคือรูปแบบริทอรเนลโล (Ritornello-form) ซึ่งมีองคประกอบสอง

สวนคือ สวนที่บรรเลงโดยวงออรเคสตราเรียกวาริทอรเนลโล และสวนที่บรรเลงโดยเครื่องเดี่ยวเรียกวา

โซโล เอพิโสดฺ (Solo Episodes)

! 2.2.1 คอนแชรโตยุคคลาสสิก (Classical Era) ป ค.ศ. 1750-1820

! ! โซโลคอนแชรโต (Solo Concerto) ปรากฏในยุคบาโรคในรูปแบบของคอนแชรโต กรอ-

สโซ (Concerto Grosso) ซึ่งคือกลุมของเครื่องดนตรีบรรเลงประชันกับวงออรเคสตรา ในยุคสมัยคลาส-

สิกคำวากรอสโซ (Grosso) หายไปจนถึงกระทั่งศตวรรษที่ 20 คอนแชรโตทั่วไปกลายมาเปน โซโล คอน-

แชรโต ดังนั้นคำวาโซโลจึงไมใชประเภทหนึ่งของคอนแชรโตแตหมายถึงคอนแชรโตวาเปนการโซโลหรือ

การเดี่ยว4

! ! คอนแชรโตพัฒนาการควบคูมากับซิมโฟนี (Symphony) ซึ่งเปนบทประพันธขนาดใหญ

สำหรับออรเคสตรา มีขนาดและความสำคัญเทาเทียมกัน มีวัตุดิบในการประพันธตามแตละยุคสมัย

คลายคลึงกัน สวนที่แตกตางกันคือทอนของ คอนแชรโตมีเพียงสามทอนในขณะที่ซิมโฟนีมีสี่ทอน ทอนที่

ถูกตัดออกไปคือทอนมินูเอ็ดและทรีโอ (Minuet and Trio) ซึ่งเปนทอนที่มีจังหวะเตนรำ เนื่องจากมินูเอ็ด

และทรีโอไมเอื้อตอการปรับใชเพื่อตอบสนองในการแสดงทักษะความสามารถของนักเเสดงเดี่ยวได

! ! คอนแชรโตประกอบดวยสามทอน ทอนที่หนึ่งมีรูปแบบการประพันธเเบบโซนาตา-อัลเล

โกร (Sonata-allegro) กลาวคือใชรูปแบบโซนาตาและบรรเลงในจังหวะอัลเลโกร (อัตราจังหวะเร็ว)  

โซนาตาประกอบไปดวยสามสวนคือ สวนนำเสนอ (Exposition) สวนพัฒนา (Development) และสวน

สรุป (Recapitulation) เอกลักษณของ คอนแชรโตที่แสดงออกถึงความสามารถของผูบรรเลงอยูในตอน

ทายของสวนสรุปซึ่งไดมีการเพิ่มสวนที่เรียกวาคาเดนซา (Cadenza) จะมีสัญลักษณในการเขาทอนคาเดน 

ซาจากเครื่องหมายเฟอมาตา (Fermata) ซึ่งเปนสัญญาณจากวงออรเคสตรา ทอนคาเดนซาเปนทอนที่ให

อิสระผูบรรเลงเดี่ยวไดแสดงทักษะการดน (Improvisation) และแสดงถึงทักษะความสามารถเฉพาะของ

เครื่องดนตรีนั้นๆ ในยุคสมัยคลาสสิกนักประพันธจะไมประพันธทอนคาเดนซาไวแลว ซึ่งในภายหลังนัก

แสดงไดมีการเตรียมทอนคาเดนซาไวกอนการแสดง รวมถึงในยุคตอไปนักประพันธจะประพันธทอนคา-

เดนซาไวพรอมกันบทประพันธ

7

4 Charles R. Hoffer, The Understanding of Music (California: Wadsworth Publishing Company, 
Inc., 1967), 181
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! ! สวนนำเสนอ (Exposition) ในยุคสมัยคลาสสิกไดปรับรูปแบบของ คอนแชรโตกรอสโซ

มาผสมผสาน กลาวคือบทประพันธเปดดวยการบรรเลงของวงออรเคสตราในบันไดเสียงหลักในสวนนำ

เสนอ และบรรเลงสวนนำเสนออีกครั้งดวยเครื่องโซโล เรียกรูปแบบนี้วาดับเบิ้ลเอ็กโพสิชั่น (Double  

Exposition) 

! ! ทอนที่สองของคอนแชรโตบรรเลงในอัตราจังหวะชาและมีการยายบันไดเสียง ความนิยม

ในการประพันธทอนที่สองของยุคคลาสสิกจะนิยมประพันธใหมีแนวทำนองที่ไพเราะ เนนไปที่แนวทำนอง 

(Melody) ของเครื่องโซโลดังจะปรากฏไดในบทประพันธคอนแชรโตสำหรับโอโบของโมสารททอนที่สอง

! ! ทอนที่สามของคอนแชรโตมีรูปแบบการประพันธแบบรอนโด (Rondo) รอนโดคือสังคีต-

ลักษณย้ำทำนอง ที่มีการนำทำนองหรือตอนเดิมกลับมามากกวาหนึ่งครั้งสลับกับตอนแยก เชน 

ตอน A - ตอน B - ตอน A - ตอน C - ตอน A เปนตน

! ! ทอนคาเดนซาในคอนแชรโตอาจปรากฎในทอนที่หนึ่งเพียงทอนเดียว หรือปรากฎใน

ทอนที่หนึ่งหรือสาม หรือปรากฏไดทั้งทอนที่หนึ่ง สอง และสาม 

ตัวอยางที่ 1 ตัวอยางรูปแบบคอนแชรโต-โซนาตา5

     Tutti 1     Solo 1              Tutti 2         Solo 2          Tutti 3

                Exposition                        Development-

  :                               :   :                Recapitulation                 :

  

       I        I       V                    V            V x x x I              I           

8

5 Michael Thomas Roeder, A History of the Concerto (Oregon: Amadeus Press, 1994), 106



2.2.2 คอนแชรโตยุคโรแมนติก (Romantic Era) ป ค.ศ. 1820-19006

! ! คอนแชรโตยุคโรแมนติกเปรียบเสมือนภาพของนักแสดงเดี่ยวที่มีความสามารถพิเศษ

เฉพาะตัวสูง ยุคโรแมนติกเกิดคำวาเวอทูโอโซ (Virtuoso) ขึ้นซึ่งมีความหมายถึงผูเชี่ยวชาญ  โดยเฉพาะใน

ดานศิลปะหรือดนตร ีในที่นี้จะหมายถึงนักแสดงที่มีความสามารถในการบรรเลงเครื่องดนตรีของตนสูง

อยางหาตัวจับไดยากและสามารถดึงอารมณของผูชมไดอยางลึกซึ้งนาติดตาม จากคานิยมนักแสดงที่เปน

เวอทูโอโซนี้จะเปนแนวคิดหลักในการประพันธคอนแชรโตซึ่งเปนพาหนะรองรับการแสดงของนักแสดง

เดี่ยว

! ! คอนแชรโตเปนเหมือนรูปแบบการประพันธดนตรีอื่นๆที่เปลี่ยนแปลงสะทอนคานิยม

ตลอดเวลา คอนแชรโตในยุคโรแมนติกมีแนวโนมที่จะซับซอนและประดับประดามากกวายุคคลาสสิก ทั้งนี้

เพื่อสะทอนอารมณและการแสดงออกถึงความรูสึก การเขาครอบครองอารมณเพื่อเขาถึงคนฟงคือหัวใจ

หลักของยุคโรแมนติก ดังนั้นแลวนักแสดงเดี่ยวคอนแชรโตจึงตองทำหนาที่เปนตัวแทน ถึงผัสสะใหมนี้และ

ดึงคุณสมบัติเดนนี้ออกมา นักแสดงเดี่ยวกาวออกมาในฐานะเสมือนภาพของวีรบุรุษและหนาที่ของวงออร-

เคสตราถอยไปเปนตัวรอง ซึ่งจากเดิมความตึงเครียดระหวางออรเคสตราและโซโลจะสลับกัน ถูกแทนที่

ดวยการบรรเลงอยางตอเนื่องของแนวโซโลซึ่งเปนการขมอารมณและบทบาทของออรเคสตราใหจางลง 

เครื่องโซโลจะตองบรรเลงใจความสำคัญของแนวทำนอง (Thematic Material) และยังตองแสดงออกถึง

ความเปนเวอทูโอโซแมในขณะที่บรรเลงประกอบใหกับออรเคสตราซึ่งในขณะนั้นบรรเลงแนวทำนองหลัก 

! ! ในชวงตนศตวรรษที่ 19 ผูฟงดนตรีมองหาภาพลักษณที่นาดึงดูดใจและนักประพันธมอง

หาหนทางที่จะตอบสนองความพึงพอใจของตนเอง จากความตองการนี้จึงทำใหเกิดพื้นที่การแสดงที่กวาง

ขวางขึ้นเพื่อตอบสนองกลุมชนชั้นกลางที่นิยมฟงดนตรีเปนกลุมใหญที่สุด 

! ! ยุคโรแมนติกตอตานรูปแบบกฎเกณฑและดวยการนำของบีโธเฟน (Beethoven,  ค.ศ. 

1770-1827) ผูซึ่งปฏิวัติแนวคิดใหมจากแนวคิดเดิมของยุคคลาสสิก จึงละทิ้งรูปแบบริทอรเนลโลเดิมและ

โซนาตา-อัลเลโกร (Sonata-allegro) ในทอนที่หนึ่ง เปนการแสดงของเครื่องเดี่ยวตลอดเพลง รวมถึงการ

ใชดับเบิ้ลเอ็กโพสิชั่นไดถูกละทิ้งดวยเชนกัน ในสวนของทอนที่สองที่มีอัตราจังหวะชาซึ่งโดยปกติแลวจะ

แสดงออกถึงความเปนเวอทูโอโซไดนอย จึงมีแนวโนมที่สั้นลงและบางครั้งทำหนาที่เสมือนเปนบทนำ 

9

6 Kristine Forney and Joseph Machlis, คอนเชอร์โตยุคโรแมนติก, เข้าถึงเมื่อ 30 มกราคม 2556, เข้าถึง
ได้จาก http://www.wwnorton.com/college/music/enj10/complete/content/ch57/study.html และ http://
www.clt.astate.edu/jbonner/THEROMANTICCONCERTO.htm
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(Introduction) สูทอนเร็ว (Finale) ซึ่งมีความเปนเวอทูโอโซสูงและโดยสวนมากการเชื่อมระหวางทอนที่

สองและทอนที่สามจะบรรเลงตอเนื่องไมมีจังหวะหยุดคั่น

! ! การบรรเลงในทอนคาเดนซาของนักแสดงเดี่ยวโดยมากมักจะประพันธบทคาเดนซาไว

กอน องคประกอบทั้งหมดที่จะแสดงออกถึงความเปนเวอทูโอโซไดถูกผูประพันธกำหนดไวแลว 

!

2.2.3 คอนแชรโตยุคศตวรรษที่ 20 (Twentieth Century Era) ป ค.ศ. 1900-2000

! ! ยุคศตวรรษที ่ 20  เกิดกลุมนักประพันธที่มีหัวคิดกาวหนา กลาวคือ มีแนวคิดในการ

คนหาสิ่งใหมที่ไมซ้ำเดิม ผิดแปลกไปจากรูปแบบที่เคยปฏิบัติ และดวยปจจัยทางสังคมที่มีความหลาก

หลาย เกิดการพบปะหรือผสมผสานวัฒนธรรมเขาดวยกันจึงเอื้อใหเกิดแนวคิดในการคนพบสิ่งใหมๆเหลา

นี้ และในขณะที่มีกลุมแนวคิดกาวหนาก็มีนักประพันธบางสวนที่นิยมและแสวงหาเสียงดนตรีแบบดั้งเดิม 

จึงหวนกลับไปประพันธงานที่ใชรูปแบบและสำเนียงจากยุคกอนดังเชน นีโอ-คลาสสิก (Neo-classic) 

นีโอ-บาโรค (Neo-baroque) เปนตน 

! ! คอนแชรโตสำหรับเครื่องดนตรีเดี่ยวในยุคศตวรรษที ่ 20  เกิดขึ้นอยางตอเนื่องมิได

สูญหายหรือขาดชวงไปแตอยางใด แตไดเเปรเปลี่ยนแนวความคิด กลาวคือ เครื่องดนตรีโซโลจะไมได

มีหนาที่เพียงแตการแสดงออกถึงลักษณะของความเปนเวอทูโอโซเทานั้น แมกระนั้นการบรรเลงก็ยัง

ตองการเทคนิคของเวอทูโอโซในการแสดงอยู ซึ่งบทบาทของโซโลที่เดิมมีอยูเหนือออรเคสตรานั้นไดหาย

ไปกลายเปนโซโลและออรเคสตราใชวัตถุดิบทางดนตรีรวมกัน

! ! ทอนคาเดนซาถูกใชในลักษณะของการพัฒนาวัตถุดิบทางดนตรีมากกวาเปนการดน 

(Improvisation) ดังเชนคาเดนซาในยุคกอน7
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บทที่ 3

อรรถาธิบายบทเพลงวิทยานิพนธ

3.1 บทเพลงคอนแชรโตสำหรับโอโบในบันไดเสียง C เมเจอร ประพันธโดยโวลฟกัง อะมาเดอุส 

โมสารท (Concerto for Oboe in C major by Wolfgang Amadeus Mozart)

3.1.1 ประวัตินักประพันธโวลฟกัง อะมาเดอุส โมสารท (Wolfgang Amadeus Mozart)8

! ! โมสารทเกิดเมื่อวันที่ 27 มกราคม ค.ศ. 1756 หรือราว พ.ศ . 2299 ณ เมืองซัลซบวรก 

ประเทศออสเตรีย ครอบครัวของโมสารทมีบิดาและพี่สาวเปนนักดนตร ีโมสารทเกิดมาในสภาพแวดลอม

ทางดนตร ีเขาไดซึมซับเสียงดนตรีจากการเรียนของพี่สาวตั้งแตเยาววัยจนเกิดความสามารถและมี

พัฒนาการทางดนตรีอยางรวดเร็ว ในขณะที่โมสารทมีอายุไดหาขวบเขาก็สามารถบรรเลงเปยโนโดยการ

จดจำแนวทำนองไดและในวัยหกขวบก็สามารถประพันธเพลงได โมสารทกลายเปนเด็กที่มีพรสวรรคทาง

ดนตร ีบิดาของเขาเล็งเห็นความสามารถของลูกชายและลูกสาวจึงไดเริ่มตนอาชีพนักดนตรีให และพาบุตร

ทั้งสองออกแสดงทั่วทั้งยุโรป

! ! ป ค.ศ . 1772 โมสารทเขาไปรับใชราชสำนักขนาดเล็กของเมืองซัลซบวรก ณ ที่นั้น 

สถานะทางสังคมของโมสารทอยูระหวางขารับใชกับพอครัวซึ่งทำใหเขาไมมีความสุข โมสารทตองการ

ตำแหนงที่สูงกวานั้นเพื่อใหเหมาะสมกับความสามารถของเขาแตก็ไมยังผลสำเร็จ โมสารทไดออกมาจาก

ราชสำนักและเริ่มอาชีพนักดนตรีอิสระเต็มตัว โมสารทเปนนักดนตรีอิสระคนแรกๆที่ไมไดอยูภายใตการ

รับใชของราชสำนักหรือโบสถใด

! ! ตอมาในป ค.ศ . 1781 โมสารทยายไปพำนักอยูที่กรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศ

ออสเตรีย ที่ซึ่งเปนศูนยกลางของดนตรีคลาสสิกในยุคสมัยนั้น เขาไดพบรักกับคอนสทันซ ฺ เวเบอร 

(Constanze Weber) และไดแตงงานกันในปตอมา โมสารทเริ่มออกแสดงในที่สาธารณะ และรับงานวา

จางประพันธเพลง โดยเฉพาะงานประเภทโอเปรา 10 ปตอมาโมสารทมีผลงานมากกวา 200  ชิ้นและมีชื่อ

เสียงเปนที่รูจักกวางขวางมาก แตเขาก็ยังตองหาเลี้ยงชีพดวยการสอนเปยโนและกูยืมเงินเพื่อตอบสนอง
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รูปแบบการใชชีวิตที่หรูหราฟุมเฟอยตามแบบที่เขาตองการ โมสารทเสียชีวิตดวยไขรูมาติกในวันที่ 5 

ธันวาคม ป ค.ศ . 1791 หรือราว พ.ศ . 2334 รางของเขาถูกฝงในสุสานสาธารณะแหงกรุงเวียนนา และมี

สิ่งที่นาสลดใจคือ ในชวงเดือนสุดทายแหงชีวิตของโมสารท  ในขณะที่เขากำลังมีปญหาทุกขยากเรื่องการ

เงิน เขาไดรับคำเสนอใหดำรงตำแหนงหัวหนาวงดนตรีที่โบสถสตีเฟนสัญลักษณของเมืองเวียนนาดวยราย

ไดที่ทำใหเขาไมตองลำบาก ตลอดจนมีการวาจางใหประพันธผลงานจากฮอลแลนดและฮังการ ีซึ่งหมายถึง

การหลุดพนจากสถานะทางการเงินที่ขัดสน9 

! ! ตลอดชีวิตของโมสารทประพันธผลงานไว 655 ชิ้น ตั้งแตป ค.ศ. 1756 ถึง 1791 ในชวง

ที่โมสารทมีชีวิตอยูมีผลงานเพียง 144 ชิ้นที่ถูกตีพิมพ 

! เหตุการณสำคัญในชีวิตของโมสารท 10

1764! ประพันธซิมโฟนีบทที่ 1

! 1767! เดินทางไปกรุงเวียนนาและติดเชื้ออีสุกอีใส

! 1772! ไดรับการแตงตั้งเปนหัวหนาวง (Concertmaster) ที่เมืองซัลซบวรก

! 1773! ประสบความลมเหลวในกรุงเวียนนา แตไดประพันธผลงานประเภทสตริงควอเต็ท      

                     (String Quartet), ซิมโฟนี และโมเต็ด (Motet)

! 1778! ซิมโฟน ี “ปารีส” ถูกนำออกแสดง ณ กรุงปารีส และประพันธคอนเเชรโตสำหรับฟลูท  

! ! (Flute) และฮารพ (Harp) โซนาตาสำหรับเปยโนผลงานลำดับที่ 310 และในปเดียวกัน

                     นี้ มารดาของโมสารทไดเสียชีวิตลง

! 1779! เปนนักออรแกนในราชสำนัก และไดประพันธโคโรเนชัน แมส (Coronation Mass)  

                     และซินโฟเนีย คอนเเชตานเต (Sinfonia Concertante)

! 1780! รับงานประพันธโอเปราเรื่องอิดอมีเนโอ (Idomeneo) จากมิวนิค (München) 

! 1781! อิดอมีเนโอประสบความสำเร็จ เขาจึงละทิ้งงานในราชสำนักและออกมาเปนนักดนตรี

! ! อิสระในกรุงเวียนนา

! 1782! แตงงานกับ คอนสทันซฺ เวเบอร 

! 1784! เปดการแสดงผลงานประพันธเปยโนคอนเเชรโตลำดับที่ 14-19

! 1785! ประพันธเปยโนคอนเเชรโตลำดบที่ 21
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! 1786! ประพันธโอเปรา The Marriage of Figaro, ปรากซิมโฟนี และเปยโนคอนเเชรโตลำดับ

! ! ที่ 23-25

! 1787! เยือนกรุงปรากสองครั้งและประพันธปรากซิมโฟนีเสร็จ นอกจากนี้ยังนำโอเปรา

 ! ! Don Giovanni ออกแสดงครั้งแรกที่ปราก และประพันธเพลงที่มีชื่อเสียงมากอยาง

! ! Eine Kleine Nachtmusik 

! 1788! ประสบปญหาทางการเงิน และไดประพันธซิมโฟนีที่ยิ่งใหญสามบทคือซิมโฟนี

! ! ลำดับที่ 39, 40 และ 41 

! 1789! เดินทางไปเมืองตางๆของเยอรมนี: เดรซเด็น (Dresden), ไลพซิก (Leipzig), พอสดาม        

                     (Potsdam) และเบอรลิน (Berlin)

! 1790! โอเปรา Cosi fan tutte ออกแสดงครั้งแรกที่กรุงเวียนนาและนำไปแสดงที่เยอรมนีดวย

! 1791! โอเปราขลุยวิเศษ (The Magic Flute) ประสบความสำเร็จที่เวียนนา 

                     ประพันธคอนเเชรโตสำหรับ คลาริเนตและเริ่มประพันธเรเควียม (Requiem) 

                     ซึ่งเปนบทประพันธสุดทายของโมสารทซึ่งเสียชีวิตขณะประพันธ

! ! มีคำกลาวที่นาสนใจของโมสารทซึ่งเขียนจดหมายถึงบิดาในเรื่องความสามารถพิเศษของ

ตัวเขาเองวา “เปนสิ่งที่ไมถูกตองที่จะคิดวางานศิลปะของเขาเปนสิ่งที่งายดายสำหรับเขา ไมมีใครที่จะ

ใสใจในการเรียนการประพันธเฉกเชนเขา ยังมีผลงานของนักประพันธที่มีความสามารถอีกมากมายที่เขา

ยังไมไดศึกษา”11  จากคำกลาวนี้จะเห็นไดชัดวาโมสารททุมเททำงานและศึกษาอยางหนักเพื่อใหไดมาซึ่ง

บทประพันธที่กลายเปนผลงานชิ้นสำคัญที่เต็มไปดวยความใสใจของเขา มิไดเปนเพียงพรสวรรคที่

ประพันธเพลงออกมาไดอยางงายดายแตหากเปนความเพียรพยายามในการทำงานตางหากที่ทำให

โมสารทไดกลายเปนบุคคลสำคัญของยุคสมัย

3.1.2 อรรถาธิบายบทเพลงและบทวิเคราะห

! ! บทประพันธคอนเเชรโตสำหรับโอโบเเละออรเคสตราโดยโมสารทบทนี้เปนผลงานลำดับ

ที่ 314 ของโมสารท ประพันธขึ้นในชวงฤดูรอนป ค.ศ. 1777 เมื่อเขาไดมีโอกาสรูจักกับนักโอโบคนใหม
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ของเมืองซัลซบวรกชื่อจิโอวานี เฟอเลนดิส (Giovanni Ferlendis) ในวันที ่ 1 เมษายน ค.ศ . 1777 หลัง

จากนั้นโมสารทไดออกเดินทางไปยังเมืองมันไฮม (Mannheim) และปารีส จนถึงวันที่ 22 กันยายนป

เดียวกัน บทประพันธถูกแตงขึ้นในชวงเวลาการเดินทางนั้นเพื่อใหกับเฟอรเลนดิสเพื่อนรวมงานใหมของ

โมสารท

! ! ในขณะที่พำนักอยู ณ เมืองมันไฮม โมสารทไดมีโอกาสรูจักกับนักโอโบชื่อฟรีดริช รัม 

(Friedrich Ramm) ซึ่งเขาไดนำเอาตนฉบับซึ่งเขียนดวยลายมือ (Manuscript) ใหฟรีดริชแสดง ตาม

บันทึกของโมสารท  ในเวลาไมกี่เดือนตอมาหลังจากนั้นฟรีดริชไดนำออกแสดงเปนจำนวน 5 ครั้ง ซึ่งคาด

เดาวาเปนผลงานที่ไดรับการตอบรับที่ดีจากผูฟง เปนที่ชัดเจนวาผลงานตนฉบับนั้นปรากฏครั้งสุดทายที่

เมืองมันไฮมกอนที่จะสูญหายไป จนกระทั่งป ค.ศ . 1920  เปนเวลา 100 กวาป แบรนฮารด พาลมการต-

เนอร (Bernhard Paumgartner, 1887-1971) ไดคนพบตนฉบับดั้งเดิมของโอโบที่โมสารททีอุม 

(Mozarteum) ณ เมืองซัลซบวรก ซึ่งเปนที่นาแปลกใจวาเหมือนกับบทประพันธคอนเเชรโตสำหรับฟลูท 

(flute) ในบันไดเสียงดีเมเจอรซึ่งโมสารทไดประพันธขึ้นขณะอยูที่เมืองมันไฮม สำหรับนักฟลูทสมัครเลนผู

หนึ่งอยางมาก บทประพันธคอนเเชรโตสำหรับโอโบไดถูกนำออกตีพิมพสูสาธารณะครั้งแรกเมื่อป

ค.ศ. 1948 เปนเวลากวา 165 ปที่ไดสูญหายไป

! ! บทประพันธคอนเเชรโตสำหรับโอโบและออรเคสตราบทนี้ถูกประพันธขึ้นสำหรับเครื่อง

ดนตรีเดี่ยวโอโบกับออรเคสตราซึ่งประกอบไปดวย; สองโอโบ , สองฮอรน และกลุมเครื่องสาย มีทั้งหมด

สามทอนและใชเวลาในการบรรเลงประมาณยี่สิบนาทีเศษ ในการแสดงครั้งนี้ผูแสดงไดเลือกใชฉบับ

ดัดแปลงเปนเปยโน (Piano Reduction) บรรเลงประกอบกับโอโบ ฉบับดัดแปลงที่ใชเปนของสำนักพิมพ 

Bärenreiter ตีพิมพครั้งที่สี่ในป ค.ศ . 2011 ในประเทศเยอรมน ีซึ่งฉบับดัดแปลงสำหรับโอโบและเปยโน 

จะเปนการนำเอาแนวทำนองของออรเคสตรามาดัดแปลงเพื่อใชสำหรับบรรเลงโดยหนึ่งนักเปยโน

! บทประพันธคอนเเชรโตสำหรับโอโบประกอบดวยสามทอนดังนี้ 

! ! ! ทอนที่ 1 Allegro aperto 

! ! ! ทอนที่ 2 Adagio non troppo

! ! ! ทอนที่ 3 Allegretto

! ! ทอนที่ 1 มีสังคีตลักษณแบบโซนาตา- อัลเลโกร (Sonata-allegro) ตามแบบมาตรฐาน

คอนเเชรโตในยุคคลาสสิก 

14

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ตารางที ่ 1 ตารางแสดงโครงสรางบทประพันธคอนเเชรโตสำหรับโอโบโดยโวลฟกัง อะมาเดอุส โมสารท 

ทอนที่ 1 Allegro aperto 

Ritornello/Solo ลำดับหอง เลขโรมัน บันไดเสียง

R1, S1 1-31 I C

R2, S2 97-105 V G

R3, S3 120-173 I C

R4 174-188 I C

! ! ดังตารางที ่ 1 บทประพันธแบงการบรรเลงประชันระหวางวงออรเคสตราสลับกับโอโบ 

โซโลเปนสามชวงและปดชวงที่สี่โดยออรเคสตราและในชวงนี้ไดมีทอนคาเดนซาสำหรับโอโบบรรเลงเดี่ยว

ในหองลำดบที่ 178 และจบการบรรเลงทอนที่หนึ่งดวยออรเคสตราอีกครั้ง

! ! สวนริทอรเนลโลและโซโลที ่หนึ ่งตามโครงสรางของโซนาตาคือสวนเอ็กโพสิช่ ัน 

(Exposition) หรือ สวนนำเสนอ

! ! ส วนร ิทอร  เนลโลและโซโลท ี ่ สองค ือส วนตอนพ ัฒนา (Developement) 

! ! สวนริทอรเนลโลและโซโลที่สามคือสวนตอนยอนความ (Recapitulation) กลาวคือสวน

สรุปที่นำแนวทำนองแรกกลับมาอีกครั้งในบันไดเสียงเดิม

! ! การเปดตัวครั้งแรกของโอโบในเพลงนี้อยูที่หองสำดับที่ 32 โดยการบรรเลงบันไดเสียงซี-

เมเจอร (C Major) โดยใหเนนน้ำหนักที่ตัวบีในจังหวะที่สามเนื่องจากเปนเสียงของดอมิแนนท 

(Dominant) ดังตัวอยางที่ 1
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ตัวอยางที่ 2

!

! ! ในทอนที ่1 Allegro aperto นี้มีอาทิคิวเลเชิน (Articulation) รูปแบบหนึ่งที่พบเห็นได

บอยครั้งคือในโนตสองพยางคจะเชื่อมเสียง (Slur) สองโนตแรกและเลนเสียงสั้น (Staccato) สองโนตตอ

มา  ดังตัวอยางที่ 2, 3, 4 และ 5

ตัวอยางที่ 3 หองลำดับที่ 43 ถึง 45

ตัวอยางที่ 4 หองลำดับที่ 65 ถึง 67
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ตัวอยางที่ 5 หองลำดับที่ 136 ถึง 142 

! ! ชวงบรรเลงเดี่ยวที่สองเริ่มที่หองลำดับที่ 106  ซึ่งมีแนวทำนองคลายคลึงกับชวงโซโลใน

หองที่ 50 และอยูในบันไดเสียงจี- เมเจอร ซึ่งเปนดอมิแนนทของบันไดเสียงซี- เมเจอร การยายคียในแนว

ทำนองที่สอง (ทำนอง B) เปนรูปแบบการประพันธที่นิยมในยุคคลาสสิค

ตัวอยางที่ 6 แนวทำนองที่สอง (ทำนอง B)
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! ! ทอนที่ 2 Adagio non troppo อัตราจังหวะชา นำเสนอแนวทำนองที่ไพเราะของโอโบ 

ออรเคสตราทำหนาที่ประกอบ และอยูในบันไดเสียงเอฟ- เมเจอร (F Major) ทอนคาเดนซาอยูในหอง

ลำดับที่ 85 ในสวนของริทอรเนลโลที่สาม

ตารางที ่ 2 ตารางแสดงโครงสรางบทประพันธคอนเเชรโตสำหรับโอโบโดยโวลฟกัง อะมาเดอุส โมสารท 

ทอนที่ 2 Adagio non troppo

Ritornello/

Solo

ลำดับหอง วัตถุดิบ เลขโรมัน บันไดเสียง

R1/S1

1-18 ทำนอง A I F

R1/S1
18-26

26-40

ทอนเชื่อม

ทำนอง B

V

V

C

C

R2/S2

40-50 ทอนเชื่อม V C

R2/S2
50-64 ทำนอง A’ I F

R2/S2

64-78 ทำนอง B’ I F

R3 78-90 Coda I F

! ! ทอนที่ 3  มีรูปแบบการประพันธแบบรอนโด (Rondo) ดังตารางที่ 3  และในสวนคาเดน-

ซาอยูในหองลำดับที่ 123  และ 250 กลาวคือในทอนนี้มีคาเดนซาสองที;่ ที่แรกเปนคาเดนซาขนาดสั้น , ที่

สองเปนคาเดนซาขนาดทั่วไป
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ตารางที ่ 3  ตารางแสดงโครงสรางบทประพันธคอนเชอรโตสำหรับโอโบโดยโวลฟกัง อะมาเดอุส โมสารท 

ทอนที่ 3 Allegretto

Ritornello/

Solo

ลำดับหอง วัตถุดิบ เลขโรมัน บันไดเสียง

S1/R1/S2/R2 1-55 ทำนอง A I C

S3 55-90 ทอนเชื่อม I→V C→G

S3/R3 90-123 ทำนอง B V G

S4/R4 123-147 ทำนอง A I C

R4/S5 147-167 ทอนเชื่อม I→IV C→F

S5/R5 167-218 ทำนอง C ii→I d→C

R5/S6/R6 218-236 ทำนอง A I C

S7/R7/S8/R8/

S9/R9

236-285 ชวงหางเพลง 

(Coda)

I C
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ตัวอยางที่ 7 ทำนอง A หองลำดับที่ 1-12

ตัวอยางที่ 8 ทำนอง B หองลำดับที่ 90
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ตัวอยางที่ 9 ทำนอง C หองลำดับที่ 167

 

ตัวอยางที่ 10 ทำนอง A หองลำดับที่ 218
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! 3.1.3 วัตถุประสงคในการบรรเลงบทเพลง

! ! บทประพันธคอนเเชรโตบทนี้มีความสำคัญที่สุดในประวัติศาสตรของบทประพันธสำหรับ

โอโบเนื่องจากเปนบทเพลงมาตรฐานที่นำมาแสดงในการแขงขัน การสอบการคัดเลือกมากที่สุด โดยสวนที่

มีความสำคัญที่สุดคือสวนนำเสนอของโอโบในหองลำดับที ่32-76 ของทอนที่ 1 มักจะถูกเรียกในการสอบ

คัดเลือกวงออรเคสตราและสอบเพื่อการศึกษาตอ วัตถุประสงคในการบรรเลงบทประพันธบทนี้จึงเพื่อ

ศึกษาประวัติศาสตรความเปนมาและความสำคัญของบทเพลงโดยการศึกษาประวัติของผูประพันธ และ

การวิเคราะหโครงสรางของบทเพลง เพื่อความเขาใจในการบรรเลง 

! 3.1.4 วิธีการฝกซอมบทเพลง ปญหาและวิธีการแกไข

! ! ผูศึกษาเริ่มตนการซอมบทเพลงดวยการฝกหองลำดับที่ 32 ซึ่งเปนทอนนำเสนอของโอ-

โบทอนแรกสุดจนชำนาญ  ในการฝกซอมหองที่ 32 เริ่มแรกผูศึกษาเพิ่มการเลนโนตซีต่ำ (Low C) เขาไป

เพื่อทำใหการเลนจังหวะยกคงที ่ การทริลหรือการพรมนิ้ว (Trill) ในจังหวะที่ 2 ผูศึกษาไดเริ่มทริล จาก

โนตตัวดี กอนตามแบบคานิยมการเลนโนตประดับของยุคคลาสสิกกลาวคือทริลโดยการเริ่มจากโนตตัวที่

สูงกวาโนตที่เขียนไว และใชวิธีการฝกซอมโดยทริล เปนจำนวนตัวโนตทั้งหมด 6 ตัว โดยใหโนตเคียงนอก

คอรดเปนตัวที่ 7 และ 8 ซึ่งทั้งหมดภายในหนึ่งจังหวะจะมีโนตจำนวน 8 ตัว 

! ! กรณีศึกษาบันทึกการแสดงสดของศิลปนอเล็ก ไคลน (Alex Klein) ผูแสดงทริลจากโนต

ตัวแรกตามที่ผูประพันธบันทึกไวซึ่งการทริลนี้ไมไดมีกฎขอหามตายตัว  เปนเพียงคานิยมในการบรรเลง แต

การทริลเชนนี้ผูศึกษาพบไดจากกรณีศึกษาของอเล็ก ไคลนเทานั้น

ตัวอยางที่ 11 หองลำดับที่ 32

22



! ! การฝกซอมลำดับตอมาคือการฝกซอมอาทิคิวเลเชิน (Articulation) ซึ่งผูศึกษาไดกลาว

ไวเบื้องตนในสวนของการวิเคราะหบทเพลงแลว ในบทประพันธคอนเเชรโตบทนี้มีจะพบรูปแบบดังกลาว

ไดเกือบทั้งบทเพลง ความสำคัญและจุดมุงหมายในการซอมอาทิิคิวเลเชินคือการใหการทำงานของนิ้วมือ

ในการปดกลไลสัมพันธกับการตัดลิ้นโดยที่มีการใชลมอยางตอเนื่อง และจุดสำคัญที่ทำใหการเลนประโยค

ที่มีอาทิคิวเลเชินรูปแบบนี้ใหนาสนใจคือการทำเฟรสสิง (Phrasing) ดวยการเนนตัวโนตที่เปนดอมิเนินท 

(Dominant) ใหมีทิศทางในการบรรเลงใหไปหาตัวดอมิเนินทเสมอและเกลาลงที่โนตโทนิก (Tonic)

! ! ปญหาที่ผูศึกษาพบบอยที่สุดในการฝกซอมคอนเเชรโตบทนี้คือ การบรรเลงอาทิคิวเล- 

เชินที่ไมชัดเจน ซึ่งเปนปญหาที่ทำใหบทเพลงมีสำเนียงที่ไมถูกตอง จากการศึกษากับอาจารยคริสเตียน   

เวทเซิล (Christian Wetzel) อาจารยประจำมหาวิทยาลัยเมืองโคโลญจน ประเทศเยอรมนี ที่คายดนตรี   

อีซา (ISA) ประเทศออสเตรีย ปญหาที่ทำใหสำเนียงมีความแตกตางคือภาษา กลาวคือ ภาษาไทยมักเนน

เสียงที่คำสุดทายตามวรรณยุกตแตภาษาเยอรมันซึ่งเปนประเทศกำเนิดของโมสารทมักจะเนนเสียงที่

พยางคแรก ผูศึกษาจึงตองปรับเปลี่ยนสำเนียงในการบรรเลงใหถูกตองกอนเปนลำดับแรก การแกไข

สำเนียงในการเลนนอกจากการฝกซอมแลวคือการฟงเพลงเพื่อที่จะศึกษาลักษณะของเสียงและการจดจำ

สำเนียงในการบรรเลงใหถูกตอง และปญหาสำคัญลำดับตอมาคือความหนักในการบรรเลง บทประพันธ

ของโมสารทมักเปนบทเพลงที่มีลักษณะน้ำหนักของเสียงที่ออนนุม ไมหนักแนน การบรรเลงควรจะฟงออก

มาแลวใหความรูสึกที่สบาย และโดยเฉพาะขณะที่โมสารทประพันธงานชิ้นนี ้เครื่องดนตรีโอโบในยุคนั้น

เปนโอโบสไตลเวียนนิส (Viennese Style) ซึ่งมาจากเมืองเวียนนาทโมสารทเคยพำนักอยู โอโบเวียนนิสนี้

ยังคงสืบทอดมาถึงปจจุบันแตพบในพื้นที่เฉพาะคือกรุงเวียนนา เมืองหลวงของออสเตรีย ในปจจุบันโอโบ

ถูกพัฒนาและใชอยางแพรหลายมากที่สุดดวยระบบของฝรั่งเศส (French Oboe) ซึ่งพบเห็นการใชงานใน

ระบบนี้ในทุกทวีปทั่วไป ลักษณะเดนของเนื้อเสียงของโอโบเวียนนิสคือมีความนุมนวล และมีระดับเสียงที่

เบากวาโอโบที่ใชกันในปจจุบัน ถาหากบรรเลงประกอบดวยวงออรเคสตราในปจจุบันก็จะถูกกลบเสียงไป 

ดังนั้นแลวการบรรเลงดวยโอโบระบบฝรั่งเศสในปจจุบันถึงแมจะมีความชัดและความดังของเสียงที่มาก 

กวาแตก็สามารถบรรเลงดวยอารมณและความรูสึกของผูแสดงใหออนนุม ฟงสบายได 
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3.2 บทเพลงคอนเเชรโตจากโอเปรา “The Favorite” ของ โดนีเซ็ตตี สำหรับโอโบ 

ประพันธโดย อันโทนิโน พาสคูลลี

(Concerto on Themes from Opera “The Favorite” by Donizetti composed by 

Antonino Pasculli)

! 3.2.1 ประวัตินักประพันธอันโทนิโน พาสคูลลี (Antonino Pasculli)

! ! พาสคูลลีเกิดที่เมืองปาเลอรโม (Palermo) ในอิตาลีเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ค.ศ. 1842 

พาสคูลลีเปนนักโอโบที่มีผีมือยอดเยี่ยมแหงยุคสมัยและในประวัติศาสตร พาสคูลลีเริ่มตนอาชีพนักดนตรี

ดวยการออกแสดงคอนเสิรตทั่วทั้งอิตาล ี เยอรมนี และออสเตรีย ขณะมีอายุได 14 ป ในป ค.ศ . 1860   

พาสคูลลีไดรับแตงตั้งเปนอาจารยดานโอโบและอิงลิชฮอรนที ่ Royal Conservatory ณ เมืองปาเลอรโม 

และเกษียณในป ค.ศ. 1913 

! ! พาสคูลลีออกแสดงคอนเสิรตกับพี่นองซึ่งเปนนักไวโอลินนามวา Gaetano การแสดง

ของพาสคูลลีสรางความประทับใจอยางมากและประสบความสำเร็จในการแสดงดวยความสามารถพิเศษ

ในการบรรเลงที่มีความคลองแคลววองไวจนไมสามารถจินตนาการได พาสคูลลีใชเครื่องดนตรีที่ผลิตใน

ฝรั่งเศสโดย Triébert ตอมาในป ค.ศ . 1884 เกิดเหตุการณสำคัญซึ่งเปนจุดเปลี่ยนในชีวิตนักโอโบของ   

พาสคูลลีคือการประสบปญหาดานการมองเห็น หมอของพาสคูลลีกลาววาหากพาสคูลลียังคงเลนโอโบตอ

ไปจะทำใหสามารถตาบอดได ดังนี้พาสคูลลีจึงหยุดการแสดงของเขาลง

! ! พาสคูลลีมีครอบครัวอยูที่ปาเลอรโม พาสคูลลีมีลูกสาวหกคน ซึ่งสองคนเปนนักฮารฟ

และลูกชายอีกสามคนเสียชีวิตจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง พาสคูลลีเสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 23  กุมภาพันธ 

ค.ศ. 1924 หลังจากลูกชายคนสุดทายเสียชีวิตจากสงครามที่คาโปเร็ตโต (Caporetto)

! ! งานประพันธของพาสคูลลีโดยมากเปนงานที่พาสคูลลีประพันธขึ้นเพื่อออกแสดงเอง พา-

สคูลลีไมอาจพบงานประพันธสำหรับเครื่องดนตรีโอโบที่มีเทคนิคการบรรเลงที่นาสนใจจึงไดประพันธขึ้น

มาโดยนำแนวทำนองเนื้อรองโอเปราที่กำลังไดรับความนิยมในยุคสมัยนั้นมาประพันธเปนบทเพลงแนว

แฟนตาซ ี (Fantasy) ซึ่งในศตวรรษที่ 19  การแตงแฟนตาซีโดยการนำทำนองจากโอเปราเปนที่นิยมมาก 

งานโอเปราที่พาสคูลลีนำมาประพันธไดแกงานโอเปราของแวรด ี (Verdi), โรซิน ี (Rossini), โดนีเซ็ตตี 

(Donizetti), เบลลินี (Bellini) และเมเยอรแบร (Meyerbeer)12
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! 3.2.2 อรรถาธิบายบทเพลงและบทวิเคราะห

! ! บทประพันธคอนเเชรโตสำหรับโอโบบทนี้พาสคูลลีไดนำแนวทำนองมากจากโอเปราของ 

โดนีเซ็ตตีเรื่องลา ฟาโวริตา (La favorita) หรือ The favorite โอเปรามีเรื่องราวเกี่ยวกับรักสามเสาของ

กษัตริย เรื่องราวดำเนินในสเปนชวงเวลาตนศตวรรษที ่ 14 และเปนโอเปราขนาดใหญที่ประสบความ

สำเร็จในชวงยุคโรแมนติกอยางมาก

! ! คอนเเชรโตบทนี้ประพันธขึ้นสำหรับโอโบและออรเคสตรา ในการแสดงครั้งนี้ผูแสดงได

เลือกใชฉบับดัดแปลงของสำนักพิมพมิวสิคคา รารา (Musica Rara) ตีพิมพในประเทศเยอรมนี สำหรับ   

โอโบและเปยโน

! ! โครงสรางของบทพันธประกอบดวยสี่ทอนหลัก รูปแบบการประพันธเปนแบบธีมแอนด

วาเรียชั่น (Theme and Variation) 

ทอนที่ 1 ประกอบดวย; Andante 12 หอง, Allegro 5 หอง, Largo 17 หอง

ทอนที่ 2 Adagio 37 หอง

ทอนที่ 3 Allegretto (Theme and Variation) 186 หอง และ

ทอนที่ 4 Allegro velocissimo 70 หอง 

! ! บทประพันธมีลักษณะตอเนื่องกันในแตละทอนโดยไมมีการหยุดแบงวรรคทอน

ตารางที่ 4 ตารางแสดงโครงสรางบทประพันธคอนเเชรโตสำหรับโอโบประพันธโดยอันโทนิโน พาสคูลลี

โครงสราง ตอน 1ตอน 1ตอน 1ตอน 1 ตอน 2ตอน 2

ทอน Andante Allegro Largo Adagio Allegretto 

(Theme 

and 

Variation)

Allegro

velocissimo

ลำดับหอง 1-12 13-17 18-34 35-71 72-257 128-327

จำนวนหอง 12 5 17 37 186 70
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ตารางที่ 5 ตารางแสดงรายละเอียดโครงสรางทอน Allegretto (Theme and Variation)

โครงสราง ลำดับ

หอง

จำนวนหอง บันไดเสียง อัตราสวน

จังหวะ

ตอน วัตถุดิบ

Introduction 72-77 6 F 2/4 -

Prelude 78-93 16 F 2/4 -

Theme 94-118 25 F 2/4 a-b-a’

Var.1 119-142 24 F 2/4 a1-b1-a1’

Interlude 1 143-157 15 F 2/4 -

Var. 2 158-181 24 F 2/4 a2-b2-a2’

Interlude 2 181-196 16 F 2/4 -

Var. 3 197-221 25 F 2/4 a3-b3-c3’

Interlude 3 221-239 19 F 2/4 -

Var. 4

(Molto Largo 

in quatro)

239-257 19 f 2/4 A4-b4-c Fmajor→
fminor

Cadenza 257 1 f - - -

! 3.2.3 วัตถุประสงคในการบรรเลงบทประพันธ 

! ! บทประพันธคอนเเชรโตโดยสวนมากผูประพันธไมไดเปนนักโอโบเอง แตสำหรับคอน-

เเชรโตบทนี้ พาสคูลลีเปนนักโอโบที่มีเทคนิคการบรรเลงที่ยอดเยี่ยมในยุคสมัยของเขา บทประพันธนี้จึงมี
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ความนาสนใจเปนอยางยิ่งในการศึกษาผลงานทั้งจากยุคโรแมนติกที่นิยมความเปนเวอทูโอโซ และพาสคูล-

ลีเองก็ถือไดวาเปนเวอทูโอโซของโอโบในยุคนั้น นอกเหนือจากการฝกซอมและบรรเลงเทคนิคของโอโบ

อยางเต็มความสามารถแลวยังไดแสดงออกถึงคานิยมในการบรรเลงบทเพลงยุคโรแมนติกดวยการ

แสดงออกทางอารมณอยางลึกซึ้งอีกดวย 

! 3.2.4 วิธีการฝกซอมบทเพลง ปญหาและการแกปญหา 

! ! การฝกซอมคอนเเชรโตบทนี ้ลำดับแรกควรแบงการฝกซอมออกตามวาเรียเอชั ่น 

(Variation) เพื่อใหการฝกซอมเทคนิคของแตละวาเรียเอชั่นเปนไปอยางเปนระบบ ผูศึกษาเริ่มการฝกซอม

ดวยการซอมกลุมของโนตทีละกลุมเล็กๆตามประโยคของเพลง จากนั้นจึงซอมตอดวยหนึ่งวาเรียเอชั่น จน

ครบทุกวาเรียเอชั่น และทำการซอมทอนเชื่อม (Transition) แยกตางหาก เมื่อซอมแตละสวนไดแมนยำ

แลวจึงนำมาตอกัน 

! ! การซอมแบงออกเปนสองตอนดังตารางที ่ 4; ตอน 1 ซึ่งประกอบไปดวย  Andante 12 

หอง, Allegro 5 หอง, Largo 17 หอง และ Adagio 37 หอง จากนั้นจึงเริ่มซอมตอนที่ 2 ซึ่งเปนวาเรียเอ-

ชั่น ทั้งนี้ผูศึกษาหลีกเลี่ยงการซอมผาน (Run-through) ทั้งบทเพลงในขณะเริ่มหัดบทเพลง เพื่อไมใหเกิด

การเลนโนตผิดและทำซ้ำจนเกิดความเคยชิน ผูฝกซอมตองแนใจกอนวาสามารถจดจำรูปแบบของโนต 

(Pattern) ไดถูกตองแลวจึงจะเลนตอกันทั้งบทเพลง

! ! ปญหาที่ผูศึกษาพบสำหรับบทประพันธนี้คือการสรางความแข็งแรงคงทนของกลามเนื้อ

มือ และกลามเนื้อที่ใชในการหายใจ เนื่องจากบทประพันธตองอาศัยความคลองแคลวของกลามเนื้อมือสูง 

จึงตองฝกฝนออกกำลังกายใหมีความแข็งแรงจึงเกิดเปนความคลองแคลวและอาศัยการจดจำของสมองใน

การเพิ่มความแมนยำในการบรรเลง ในสวนดานการหายใจ ผูศึกษาตองฝกการหายใจใหเปนระบบตาม

ประโยคเพลงและฝกความยาวนานในแตละลมหายใจใหสามารถทนกับแรงดันในรางกายในขณะบรรเลง

วาเรียเอชั่นที่มีความยาวมากๆ อาทิเชน วาเรียเอชั่นที่สามและชวงคาเดนซาดังตัวอยางที่ 12 และ 13 
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ตัวอยางที่ 12 
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ตัวอยางที่ 13
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! ! ปญหาสำคัญสำหรับการบรรเลงบทประพันธนี้คือกำลัง (Strength) ซึ่งตองอาศัยความ

แข็งแรง (Stamina) ในการแกไขปญหานี้เมื่อรางกายมีความพรอมทั้งกำลังและความแข็งแรงแลวก็จะ

สามารถดึงศักยภาพในดานของความรวดเร็ว (Velocity) ออกมา ทั้งนี้รางกายแตละคนมีความแตกตางกัน 

วิธีการสรางความแข็งแรงจึงแตกตางกันดวย ปญหาสำหรับผูศึกษาคือนิ้วมือ ขอควรระวังในการผึกซอม

อยางยิ่งคือระวังไมใหเกิดอาการบาดเจ็บ ซึ่งในกรณีนี้เปนกรณีที่รายแรงที่สุดและอาจทำใหไมสามารถ

บรรเลงโอโบตอไปได ถาหากเกิดความเมื่อยลาควรหยุดพัก และควรทำการยืดเสนกลามเนื้อกอนและหลัง

การฝกซอมทุกครั้ง ปญหานี้ไดเกิดกับผูทำการศึกษาและวิธีการแกไขคือพักการซอมกับเครื่องโอโบอยาง

เด็ดขาด และปรึกษาแพทยเพื่อทำการรักษา!!

! ! การแกปญหาสิ่งแรกเมื่อเกิดปญหาขึ้นคือสภาพจิตใจ ระวังการตกใจหรือกังวลที่มากเกิน

ไป และถาหากปญหานี้พบกอนการแสดงเปนระยะเวลานาน ควรตัดสินใจเปลี่ยนบทเพลงเพื่อระมัดระวัง

การใชงานของกลามเนื้อที่มากเกินความพอดี 

3.3 บทเพลงคอนเเชรโตสำหรับโอโบ ประพันธโดยโบฮูสลาฟ มาตินู

(Concerto for Oboe by Bohuslav MartinŮ )

3.3.1 ประวัตินักประพันธโบฮูสลาฟ มาตินู (Bohuslav MartinŮ)

! มาตินูเปนผูนำนักประพันธเพลงของประเทศสาธารณะรัฐเชค (Czech Republic) ใน

ชวงทายของศตวรรษที ่ 19  มาตินูเกิดที่เมืองเล็กๆของ Polička ในแถบที่ราบสูงโบฮีเมียน-โมราเวียน 

(Bohemian-Moravian) พื้นที่ซึ่งมีวัฒนธรรมทางดนตรีที่เขมขน สเมทานา (Smetana) และมาเลอร 

(Mahler) นักประพันธที่มีชือเสียงมากก็มาจากแถบนี้เชนกัน ครอบครัวของมาตินูอาศัยอยูในหองเล็กๆบน

ยอดหอคอยโบสถที่ซึ่งบิดาของเขามีอาชีพเฝาระวังภัยของเมือง คอยสอดสองเหตุเกิดไฟไหมในเมือง มา-

ตินูไดเห็นภาพเมืองของเขาจากมุมสูงและจากสิ่งนี้ไดกลายมาเปนแรงบันดาลใจและวัตถุดิบในผลงานการ

ประพันธ หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองเมื่ออายุไดหกป มาตินูไดออกมาสูโลกภายนอกโดยการเขาเรียน

ในโรงเรียน และไดเรียนไวโลลินกับเริ่มการประพันธเพลงเมื่อมีอายุไดสิบป ในป ค.ศ . 1907 มีทุนการ

ศึกษาทำใหไดเขาศึกษาตอที่กรุงปราก เมืองหลวงของเชค แตไมเปนนักเรียนที่ประสบความสำเร็จนัก   

มาตินูพัฒนาทักษะการประพันธไดชามากจนกระทั่งในตนป ค.ศ . 1920 มาตินูไดตำแหนงนักเลนไวโอลิน

ในวงดุริยางคเชค (Czech Philharmonic) ที่ซึ่งไดเริ่มตนพัฒนาทักษะอยางแทจริงจนกระทั่งป ค.ศ.1923 

มาตินูไดมีโอกาสเขาไปศึกษาตอ ณ กรุงปารีส เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศสและอยูที่นั่นเปนระยะเวลา
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ถึง 17 ป ปารีสในขณะนั้นเปนเมืองศูนยกลางศิลปะของยุโรป มาตินูศึกษาการประพันธจากอัลเบิรต รูส-

เซล (Albert Roussel) เขาไดรับอิทธิพลจากงานเพลงของสตราวินสก ี (Stravinsky) อยางมากรวมไปถึง

เพลงประเภทแจส (Jazz) และเพลงสมัยนิยม (Contemporary music) เขาไดประพันธงานโอเปราไว 14 

บท  ซึ่งมาตินูไดนำทำนองพื้นบานเชคมาใชในงานประพันธ รวมไปถึงผลงานประเภทคอนเเชรโตที่นำเอา

รูปแบบนีโอ-บาโรค (Neo-Baroque Style) มาประพันธ ตอมาไดเกิดเหตุการณสำคัญขึ้นใน ค.ศ . 1940 

หลังจากการแสดงครั้งแรกของดับเบิ้ลคอนเเชรโต  (Double Concerto) งานชิ้นที่มีชื่อเสียงที่สุดของมาตินู 

เขาไดถูกขึ้นบัญชีดำจากนาซ ี (Nazi) ผลงานของมาตินูถูกสั่งหามในทองที่ของประเทศเชคโคสโลวาเกีย 

(Czechoslovakia) เหตุนี้มาตินูและภรรยาจึงลี้ภัยไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อพำนักออยูใน

สหรัฐอเมริกาเขาไมไดรูสึกเหมือนอยูบานเกิดและถึงแมวาจะมีงานเขามามากมายสำหรับเขาแลวก็ยังคง

หวนรำลึกถึงบานจนกระทั่งป ค.ศ . 1957 มาตินูไดยายกลับไปยังยุโรป โบฮูสลาฟ มาตินูสิ้นชีวิตลงในป 

ค.ศ. 1959  ในประเทศสวิตเซอรแลนด หลังจากนั้นเปนเวลาถึง 20 ปภายหลังเสียชีวิต รางกายของมาตินู

ไดถูกยายกลับไปยังดินแดนบานเกิดใน Polička 13

3.3.2 อรรถาธิบายบทเพลงและบทวิเคราะห

! บทประพันธคอนเเชรโตสำหรับโอโบบทนี้มาตินูประพันธขึ้นสำหรับนักโอโบชาวเชค 

(Czech) ชื่อวา JiřÍ Tancibudek ถูกวาจางใหประพันธโดย The Daily Telegraph สำหรับการเปดการ

แขงขันโอลิมปคป ค.ศ. 1956 ที่เมลเบิรน (Melbourne) ประเทศออสเตรเลีย

! บทประพันธถูกประพันธขึ้นในป ค.ศ . 1955 เปนผลงานลำดับที่ 353 ของมาตินู ตีพิมพ

ครั้งแรกฉบับโอโบและเปยโน (Piano Reduction) ป ค.ศ . 1960 และในป ค.ศ . 1961 ตีพิมพในฉบับ

ออร-เคสตรา (Full Score) ประพันธขึ้นสำหรับโอโบกับวงออรเคสตราขนาดเล็ก ในการแสดงครั้งนี้ ผู

แสดงไดใชฉบับดัดแปลงสำหรับโอโบและเปยโนโดย Maurice Bourgue และ Guy Porat โดยสำนักพิมพ 

Max Eschig, Paris ในป ค.ศ . 2005 ซึ่งเปนฉบับที่จัดทำขึ้นสำหรับการแขงขัน “Prague Spring 

Competition” 

! บทประพันธคอนเเชรโตสำหรับโอโบโดยโบฮูสลาฟ มาตินู ประกอบดวยสามทอนดังนี้
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ทอนที่ 1 Moderato

ทอนที่ 2 Poco andante และ

ทอนที่ 3 Poco allegro

ตารางที่ 6 ตารางแสดงโครงสรางบทประพันธคอนเชอรโตสำหรับโอโบโดยโบฮูสลาฟ มาตินู 

ทอนที่ 1 Moderato

Ritornello/Solo ลำดับหอง อัตราความเร็ว

R1 1-27

Moderato 
S1 27-64

Moderato 

R2 64-67

Moderato 

S2 67-88

Moderato 

R3 88-94

S3 95-116 Poco meno

R4 117-124 Tempo I

S4 125-140

Tempo I

! ทอนที่ 1 Moderato มีจำนวนหอง 140  หอง มาตินูนำเอาลักษณะการประพันธแบบ    

นีโอ-คลาสสิกมาใชในการประพันธ ทอนที่หนึ่งมักมีรูปแบบการประพันธเปนแบบโซนาตา กลาวคือ ; สวน 

Moderato มีการนำเสนอแนวทำนองหลัก , Poco meno คลายสวนพัฒนา และ Tempo I คือสวนสรุป 

ซึ่งเอาทำนองเดิมกลับมาอีกครั้ง 

! มาตินูไดนำเอาเทคนิคการประพันธแบบโพลีโทนอล (Polytonal) ซึ่งพบเห็นไดบอยครั้ง

จากผลงานประพันธของสตราวินสกี (Stravinsky) ซึ่งเปนบุคคลที่มาตินูไดรับแรงบันดาลใจอยางมาก 
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ตัวอยางที่ 14 

! ! จากตัวอยางที่ 14 ในกรอบสี่เหลี่ยม: กรอบบนแสดงคอรดดีและกรอบลางแสดงคอรด 

ซี-ไมเนอรซึ่งเปนแนวประสานที่ซอนกันในลักษณะของโพลีโทนอล 

ตารางที่ 7 ตารางแสดงโครงสรางบทประพันธคอนเเชรโตสำหรับโอโบโดยโบฮูสลาฟ มาตินู 

ทอนที่ 2 Poco andante

Ritornello/Solo ลำดับหอง อัตราจังหวะ

R1 1-23

Poco andante
S1 24-34

Poco andante

R2 34-46

Poco andante

S2 47-53 Recitative

R3/S3 54-78 Tempo I

!
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! ทอนที่ 2 ทอน Poco andante มีจำนวนหองทั้งหมด 78 หอง แบงออกเปนสามตอน

คือ; Poco andante, Recitative และ Tempo I ซึ่งทอนที่สองนี้ไมมีคาเดนซาแตจะมีชวงที่คลายคาเดน-

ซาคือตอนขับรองเจรจา (Recitative) ผูเลนสามารถเลนจังหวะไดยืดหยุน คลายกับเปนคาเดนซาที่ถูก

เตรียมไวแลว และกลับมาเลนแนวทำนองในตอน Tempo I ซึ่งมีจังหวะเหมือนกับตอนเริ่มตนทอน 

ตารางที่ 8 ตารางแสดงโครงสรางบทประพันธคอนเเชรโตสำหรับโอโบโดยโบฮูสลาฟ มาตินู 

ทอนที่ 3 Poco allegro

Ritornello/Solo ลำดับหอง อัตราจังหวะ

R1 1-36 Poco allegro

S1 36-87

Poco allegro

R2 87-101 Allegro

S2 101-102 Cadenza I

R3 102-117 Allegro

S3 117-118 Cadenza II

R4 118-145

Tempo I (poco allegro)
S4 145-182

Tempo I (poco allegro)

R5 182-184

Tempo I (poco allegro)

S5/R6 185-216 Allegro

! !
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! ! ทอนที่ 3 Poco Allegro มีจำนวนหอง 216 หอง แบงโครงสรางไดเปน 3  ตอน คือ ตอน 

A ตอน B และตอน A และจบทอนดวยโคดา ในตอนของ Allegro ลำดับหองที่ 185-216 

! ! ตอน B คือชวงคาเดนซา คาเดนซาที่หนึ่งประพันธโดยมาตินูเอง และคาเดนซาที่สอง

ประพันธโดย  JiřÍ Tancibudek ซึ่งเปนผูที่มาตินูประพันธคอนเเชรโตบทนี้ให

3.3.3 วัตถุประสงคในการบรรเลงบทประพันธ 

ความสำคัญนอกเหนือจากเปนบทเพลงสำหรับการแขงขันที่สำคัญแลว บทประพันธบท

นี้เปนองคประกอบรวมของคานิยมในการกลับไปสูนีโอ-คลาสสิกดวยเทคนิคของผูประพันธซึ่งใชเสียง

ประสานและเทคนิคการประพันธของยุคศตวรรษที่ 20 จึงเปนสวนผสมของวัตถุดิบเกาและใหมที่ให

เอกลักษณเฉพาะ และเปนตัวอยางในการใชวัตถุดิบเหลานี้ออกมาสูบทเพลง ในดานการตีความและการ

บรรเลงควรคาแกการศึกษาบทเพลงดานการวิเคราะหอยางละเอียดเปนอยางยิ่ง

3.3.4 วิธีการฝกซอมบทเพลง ปญหาและการแกปญหา 

การฝกซอมคอนเเชรโตบทนี้เริ่มจากการวิเคราะหบทเพลง เพื่อใชในการแบงกลุมโนต

สำหรับการฝกซอม ผูศึกษาทำการซอมโนตแบบเปนชุด เพื่อใหงายตอการจดจำ เนื่องจากความยากของ

บทเพลงสมัยใหมคือการใชเสียงประสานที่หลากหลาย มีการใชบันไดเสียงที่พิศดารและยากตอการจดจำ 

การแบงกลุมโนตตามบันไดเสียงเปนกลุมยอยจึงมีสวนชวยในการจำอยางมาก ดังตัวอยางที่ 15, 16  และ 

17 ผูศึกษาแบงกลุมโนตสำหรับการซอมดวยกรอบสี่เหลี่ยม 
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ตัวอยางที่ 15 ทอนที่ 1 Moderato หองลำดับที่ 72-81
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ตัวอยางที่ 16 ทอนที่ 2 Poco andante สวน Recitativo หองลำดับที่ 47-49
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ตัวอยางที่ 17 ทอนที่ 3 Poco allegro สวน Cadenza I หองลำดับที่ 101

ปญหาสำหรับการเตรียมการแสดงคอนเเชรโตบทนี้คือการบรรเลงพรอมกับเปยโน 

เนื่องจากผูประพันธใชเทคนิคการประพันธในดานของจังหวะในการรับ-สงระหวางโอโบและออรเคสตรา 

จึงควรระมัดระวังในการฝกซอมใหจังหวะเหลานั้นลงตัว ปญหาลำดับตอมาที่ผูศึกษาพบคือความยากของ

แนวเปยโนในอิดิชั่นนี ้ เนื่องจากเปนการเรียบเรียงจากโนตออรเคสตราเปนเปยโน จึงมีความเปนไปไดใน

การบรรเลงโนตใหครบถวนนอยมาก นักเปยโนมีความจำเปนตองตัดแนวบางแนวออกในบางชวง และเพื่อ

ความสะดวกของนักเปยโน ยังมีโนตเวอรชั่นเกาซึ่งแนวเปยโนมีความซับซอนนอยกวา
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บทที่ 4

วิธีการแสดงเดี่ยวโอโบ

4.1 ขอมูลการแสดง

ผูแสดงไดคัดเลือกบทประพันธคอนเเชรโตสำหรับโอโบ รวมทั้งสิ้นสามบทประพันธ ดังนี้

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 ประพันธ

โดย A. Pasculli

3. Concerto for Oboe and Small Orchestra ประพันธโดย Bohuslav Martinu

4.2 วัตถุประสงคของการแสดง

ผูแสดงไดกำหนดวัตถุประสงคของการแสดงไวดังนี้

1. เพื่อนำเสนอการบรรเลงรูปแบบของการแสดงเดี่ยวโอโบ

! ! 2. เพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณในการแสดงในที่สาธราณะ

! ! 3. เพื่อนำเสนอบทประพันธคอนเเชรโตสำหรับโอโบ

! ! 4. เพื่อศึกษาปญหาของการแสดงและหาวิธีทางแกไข

4.3 วิธีการแสดงเดี่ยว

ผูแสดงไดวางรูปแบบวิธีการแสดงเดี่ยวไวดังนี้

1. เลือกบทประพันธสำหรับจัดรายการแสดงใหตรงกับวัตถุประสงคที่จะศึกษา 
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2. ศึกษา ตีความ และฝกซอมบทประพันธ 

3. กำหนดผูแสดงในแตละบทเพลงและทำการฝกซอมการแสดงรวมกัน 

! ! 4. จัดการแสดงทั้งโปรแกรมอยางนอยหนึ่งครั้งเพื่อหาปญหาและแกไขกอนการแสดงจริง

! 5. เตรียมสถานที่แสดง

! 6. ทำการแสดง

4.4 แนวทางการปฎิบัติและกระบวนการเตรียมตัวกอนการแสดง

1. ทำการคัดเลือกบทประพันธที่จะใชสำหรับแสดงโดยการปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษา

2. วางแผนการฝกซอมและจัดการลงวันเวลาและสถานที่สำหรับการเเสดง

3. ฝกซอมบทประพันธ และเทคนิคการบรรเลง 

4. ศึกษาหาความรูจากแหลงขอมูลเพิ่มเติม เพื่อเสริมความรูและทักษะในการบรรเลง

5. ฝกซอมการแสดงใหเสมือนวันแสดงจริง 

6. ประชาสัมพันธการแสดง จัดทำโปสเตอรสำหรับประชาสัมพันธ

7. จัดทำสูจิบัตรการแสดง

8. เตรียมความพรอมของอุปกรณ เครื่องมือ อาทิเชน เครื่องดนตรี อุปกรณที่ใชประกอบ

การแสดงเชนเปยโน 

9. ตรวจสอบสถานที่การแสดง

10. เตรียมความพรอมทางดานรางกายและจิตใจใหพรอมที่สุดสำหรับการแสดง อาทิ

เชน

1. ไปถึงสถานที่ลวงหนากอนเวลา ระวังเรื่องการเดินทาง วางแผนเรื่องการเดิน

ทางลวงหนา ไมใหมีผลตอความเครียดและการเหนื่อยลาจากการเดินทาง

2. นอนหลับพักผอนใหเพียงพอ การนอนหลับไมเพียงพอจะสงผลตอสภาพ

อารมณและรางกาย
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3. งดทานอาหารมากกอนการเลน 

4. พยายามผอนคลายกลามเนื้อใหมากที่สุด

4.5 กรอบกระบวนการ

41
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การคัดเลือกบทประพันธ์

การศึกษา

ทักษะการแสดง ทฤษฎี

การเรียนรายสัปดาห์

การฝึกซ้อม

การฝึกซ้อมกับนักดนตรีประกอบการฝึกซ้อมส่วนตัว

ประสบการณ์การแสดง

การแสดง

การตีความ

ประวัติศาสตร์



บทที่ 5

โปสเตอร สูจิบัตร และการประชาสัมพันธการแสดง

5.1 วัน เวลา และสถานที่ทำการแสดง

! การแสดง “Graduate Oboe Recital” จัดขึ้นที่สยามสมาคม  (Siam Society) เวลา 19.00 วัน

ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2556

5.2 โปสเตอรประชาสัมพันธการแสดง

! ผูแสดงไดจัดทำโปสเตอรประชาสัมพันธการแสดง 4 รูปแบบเปนจำนวน 8 ใบ ขนาด  A3  เพื่อนำ

ไปประชาสัมพันธตามสถานที่ตางๆอาทิเชน; โรงเรียนดนตรี , สถาบันการศึกษา , สถานที่ชุมชน เปนตน 

รวมถึงทำเปนขนาดโปสการดเพื่อประชาสัมพันธโดยการแจกจาย

! โปสเตอรการแสดงจะประกอบไปดวย; รูปภาพ ชื่อการแสดง รายการแสดง วัน เวลา สถานที่ 

ตรามหาวิทยาลัย และตราคณะดุริยางคศาสตร ทั้งนี้สามารถมีรายชื่อนักแสดงรวม และตราสปอนเซอรใน

กรณีที่มีผูใหการสนับสนุน 

5.3 สูจิบัตรการแสดง

! สูจิบัตรการแสดงประกอบดวย; รายการแสดง , บทความอธิบายบทเพลง และประวัติผูแสดง ผู

แสดงไดจัดทำสูจิบัตรการแสดงเปนจำนวน 40 ชุด โดยทั้งนี้จำนวนในการจัดทำควรจัดทำใหเหมาะสมกับ

สถานที่ และจำนวนเกาอี้ผูชม
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5.4 การประชาสัมพันธการแสดง

! การประชาสัมพันธการแสดง ผูแสดงไดประชาสัมพันธโดยการจัดทำโปสเตอรและโปสการดเพื่อ

เปนการแจงขาวสารเรื่องการแสดง วัน เวลา และสถานที ่ในวันแสดงไดมีสูจิบัตรเพื่อแจงรายการแสดง 

รวมถึงรายละเอียดของบทเพลง และขอมูลประวัติของนักแสดงทุกทานในงาน 

! ขอเสนอแนะและแนวทางในการประชาสัมพันธ

! ! การประชาสัมพันธการแสดงนอกจากการจัดทำโปสเตอรหรือโปสการดแลวยังมีอีกหลาย

ชองทางที่สามารถทำการประชาสัมพันธเพื่อเพิ่มจำนวนกลุมผูชมสำหรับการจัดการการแสดงครั้งตอไป

! ! การทำตั๋วชมการแสดงและบัตรเชิญ การทำตั๋วชมการแสดงสามารถทำในรูปแบบของ

โปสการดที่นำไปแจกจายหรือสามารถทำพรอมกับโปสเตอรในลักษณะของตั๋วฉีก ดังตัวอยางที่ 18

! ! การทำบัตรเชิญ นอกเหนือทำบัตรเชิญสำหรับคณาจารยและผูทรงคุณวุฒิแลว ยัง

สามารถทำบัตรเชิญโรงเรียนดนตรีพรอมระบุจำนวนที่นั่ง เพื่อใหโรงเรียนดนตรีสามารถพานักเรียนมารวม

ชมการแสดงได 
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ตัวอยางที่ 18

44

โปสเตอร์

ตั๋วฉีก
วัน เวลา สถานที่การแสดง
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บทที่ 6 

บทสรุปและขอเสนอแนะ

6.1 ปญหาและขอเสนอแนะ

! 6.1.1 ปญหาที่พบในระหวางกระบวนการเตรียมตัวกอนการแสดง

! ! ปญหาที่พบเปนประจำคือวิธีการฝกซอมและการฝกฝนทักษะการบรรเลง การตีความ 

การฝกซอมที่ผิดวิธีจะทำใหไมสามารถบรรเลงไดถูกตองตามที่ผูประพันธไดประพันธขึ้น การตีความบท

ประพันธและการวิเคราะหเปนสวนชวยแกไขปญหานี้ กระบวนการตีความเกิดไดจากการฝกซอมและที่

สำคัญคือการเรียน พบปะขอคำแนะนำจากอาจารยและผูรูหลายทาน รวมถึงการฟงบันทึกเสียงและนำ

การบรรเลงของนักโอโบที่ไดรับฟงแตละคนมาวิเคราะห การตีความอาจแตกตางกันไปตามประสบการณ

และคานิยม ความชอบสวนบุคคล ผูแสดงจึงตองเลือกนำขอดีขอดอยของการตีความที่หลากหลายมาปรับ

ใชตามความเหมาะสม

! ! ปญหาที่พบกับผูแสดงคือระยะเวลาในการฝกซอม  กระบวนการการฝกฝนเปนกระบวน

การที่ใชระยะเวลา การจัดตารางเวลาจึงเปนสิ่งสำคัญอันดับแรกที่ตองคำนึงถึง ควรจัดเวลาใหเหมาะสม

กับกิจกรรมในแตละวัน และใหเปนกิจวัตรที่สม่ำเสมอ เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหมากที่สุด

! ! ปญหาสุดทายคือเรื่องของอุบัติเหตุ เปนปจจัยที่ไมสามารถควบคุมได แตสามารถปองกัน

และแกไขได ผูแสดงประสบอุบัติเหตุสองเหตุการณคือ  กลามเนื้อที่นิ้วมืออักเสบกอนวันแสดงหนึ่งเดือน

และเครื่องดนตรีชำรุดหนึ่งอาทิตยกอนวันแสดง การแกไขปญหาสำหรับนิ้วมืออักเสบคือพบแพทยและ

หยุดพักผอนใหรางกายฟนฟูสภาพ และจะตองระมัดระวังอาการบาดเจ็บในขณะฝกซอม ควรหยุดพักเมื่อ

เกิดอาการเมื่อยลา และควรยืดกลามเนื้อกอนและหลังการฝกซอม เนื่องจากหากเกิดปญหานี้แลวจะกลาย

เปนปญหาระยะยาว ควรใชความระมัดระวังดูแลรักษาสภาพรางกายอยางมาก ในระหวางการพักผอนนี้

ทำใหไมสามารถฝกฝนทักษะในการปฎิบัติไดจึงใชวิธีการฝกฝนโดยไมใชเครื่องดนตรี กลาวคือ การฟง

เพลง การทองจำโนตเพลง ซึ่งสำหรับผูแสดงไดประโยชนในการพัฒนาการเลนที่มากขึ้น เนื่องจากเมื่อผู

แสดงหายจากอาการบาดเจ็บในเวลาเกือบสองสัปดาหและกลับมาฝกซอมอีกครั้ง ผูแสดงพบวาสามารถ

บรรเลงและตีความไดลึกซึ้งกวาเดิม เนื่องจากใชความคิดในการฝกซอมจึงเกิดความแมนยำในการจดจำ
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การแกไขปญหาตอมาในเรื่องของเครื่องดนตรีชำรุด  ในการซอมเครื่องที่ชำรุดตองใชระยะเวลาสองถึงสาม

วันและเนื่องจากเวลานั้นเปนกลางสัปดาหกอนวันแสดง ผูแสดงจึงตัดสินใจขอยืมเครื่องดนตรีจากอาจารย

ดำริห บรรณวิทยกิจ อาจารยของผูแสดงมาฝกซอมใหเกิดความเคยชินและใชในการแสดง 

6.1.2 ปญหาที่พบในระหวางการแสดง

ปญหาที่พบในการแสดงโดยสวนมากเปนความผิดพลาดของการบรรเลงโนตซึ่งมักจะเกิด

ขึ้นในขณะทำการแสดงเพียงชั่วขณะ การแกไขคือการควบคุมความผิดพลาด การกาวขามขอบกพรอง 

โดยทำการแสดงตอไปโดยไมแสดงออกถึงความผิดพลาดใดๆ  และแสดงอารมณของบทประพันธออกมาให

ไดมากที่สุด เพราะการแสดงควรเนนความสัมพันธระหวางความรูสึกของผูแสดงและผูชม ขอผิดพลาดของ

การบรรเลงโนตเพียงเล็กนอยจึงไมสำคัญเทากับการรักษาอารมณของผูแสดง นอกจากนี้ผูแสดงจะตอง

ควบคุมตนเองใหบรรเลงดนตรีออกมาใหเหมือนตอนฝกซอม ไมควรจะคาดหวังการแสดงใหดีกวาการฝก

ซอมเพราะจะเปนการกดดันสภาพจิตใจ ควบคุมการหายใจและความเหนื่อย ควบคุมเสียงดนตรีอยาง

สมบูรณแบบตามความสามารถของผูแสดง 

ปญหาอีกเรื่องที่ผูแสดงพบคือเรื่องของเครื่องดนตรี เครื่องดนตรีที่ผูแสดงใชเปนวัสดุ  

อัลตูกลาส (Altuglass) ผลิตโดย มาริโกล (Marigaux) ประเทศฝรั่งเศส การผลิตเสียงใหมีความกังวาล

และความดังเทาเครื่องไมจึงมีขอจำกัดจึงควรเลือกโอกาสใหเหมาะสมในการใชงาน และเนื่องจากผูแสดง

จัดการแสดงรวมกับเปยโนรีไซเทิล ดังนั้นแลวเปยโนที่ผูแสดงใชบรรเลงประกอบจึงเปนเปยโนแกรนด

คอนเสิรตขนาด 9 ฟุตของ ฟาซิโอลิ (Fazioli) ซึ่งเหมาะอยางยิ่งสำหรับการเดี่ยวเปยโน ทำใหเสียงของ    

โอโบในบางชวงโดยเฉพาะบทประพันธของ โบฮูสลาฟ มาตินู ซึ่งประพันธสำหรับออรเคสตราไมสามารถ

เดนกวาเปยโนแกรนดคอนเสิรตได ในบางชวงจึงถูกเสียงของเปยโนกลบไป 

6.2 บทสรุป

! การแสดงโอโบรีไซเทิลจัดขึ้นที่สยามสมาคมในวันที่ 25 เดือนมีนาคม พ.ศ . 2556 เวลา 

19.00 นากา ผูแสดงไดจัดทำสูจิบัตรเพื่อใหรายละเอียดเกี่ยวกับบทเพลงรวมถึงประวัติของผูแสดงเพื่อ

ประกอบการรับชม
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! การแสดงในครึ่งแรกบรรเลงบทประพันธคอนเเชรโตสำหรับโอโบโดยโมสารทและมาตินู 

บรรเลงประกอบโดยเปยโน ใชเวลาในการแสดง 40 นาทีโดยประมาณและครึ่งหลังบรรเลงบทประพันธ

ของพาสคูลลีใชเวลา 20  นาทีโดยประมาณการแสดงในวันแสดงไดผานกระบวนการฝกซอมและการเตรี

ยมตัวหลายดานอาทิเชน ความพรอมดานทักษะการบรรเลง การเตรียมการแสดงรวมกับนักแสดง

ประกอบ การจองสถานที่และเครื่องดนตรีเปยโน ถาหากขาดซึ่งกระบวนการเตรียมตัวเหลานี้ การแสดง

จะไมสามารถบรรลุผลได  

! การทำวิจัยสารนิพนธเปนสวนหนึ่งของโครงการ การเขียนวิจัยและการทำวิจัยการแสดง

สำหรับการแสดงเดี่ยวเปนสวนชวยในการพัฒนาการแสดงทั้งดานการศึกษาประวัติศาสตร การวิเคราะห

บทประพันธ ทำใหผูแสดงไดมีความเขาใจในบทประพันธจนถึงระดับขั้นของการตีความบทประพันธและ

นำไปทำการแสดงเผยแพรสูสาธารณะ 

47



บรรณานุกรม

ณัชชา พันธุเจริญ.  พจนานุกรมศัพทดุริยางคศิลป์.  พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพ: สำนักพิมพแหง

! จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547. 

ณรุทธ สุทธจิตต.  สังคีตนิยม ความซาบซึ้งในดนตรีตะวันตก.  พิมพครั้งที่ 8.

! กรุงเทพ: สำนักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2549.

สุรพงษ บุนนาค.  ดนตรีแหงชีวิต.  พิมพครั้งที่ 5 กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพสารคดี, 2549.

Ratner, Leonard.  Music: The Listener’s Art.  Np.: Mcgraw-Hill, 1966.

Thomas Roeder, Michael.  A History of the Concerto.  Oregon: Amadeus Press, 1994

Staines, Joe and orthers.  The Rough Guide to Classical Music An A-Z of Composer, 

! Key Works and Top Recordings, 5th ed.  New York: Rough Guides Ltd.  2010.

Burrows, John ed..  Classical Music.  London: Dorling Kindersley Limited,.  2005.

Goossens, Leon and Roxburgh, Edwin.  Oboe.  London: Macdonald and Jane’s 

! Publishers Lts,.  1993.

Machlis, Joseph.  The Enjoyment of Music.  5th ed.  New York: W.W. Norton & Company, 

! Inc..  1955.

R. Hoffer, Charles.  The Understanding of Music.  California: Wadsworth Publishing 

! Company, Inc.. 1967.

48



ภาคผนวก

49



ภาคผนวก ก

บันทึกการแสดงเดี่ยวโอโบ โดย กรวัลย์ ธีรานุตร
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โปสเตอร์การแสดง
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Faculty of Music, Silpakorn University 
presents

Graduate Oboe Recital
By Kornrawan  Dheeranutra

Location: The Siam Society
Date: 25th March 2013
Time: 19.00 - 21.00 hr.

Free Admission

Program
Concerto in C Major for Oboe composed by W.A. Mozart

Concerto on theme from ‘The Favorite’ of Donizetti 
composed by Antonino Pasculli

Concerto for Oboe composed by Bohuslav Martinu

Assisted by:
Monsak Tan Isarakul
Pasatorn Stieniti

Moto Shibui
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สูจิบัตร
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Kornrawan D.

Oboe
Kornrawan D.

Oboe

I. PERSONAL DATA

1. NAME 2. DOB 3. INSTRUMENT 4. TERM

KORNRAWAN DHEERANUTRA 03 AUG 1989 OBOE&ENGLISH HORN 7 YEARS
II. EXPERIENCE

5. ORCHESTRA 6. CHAMBER 7. SOLO PERFORMANCE

2010-Present Siam Sinfonietta 2011  Silpakorn Repertory Ensemble March ,2011 Senior Oboe Recital

2010-Present Bangkok Charity Orchestra 2011 Sound of Happiness Music Ensemble

2010-Present Bangkok International Community Orchestra 2006-2011 Chamber Music from Silpakorn Summer Music School

2010               Chulalongkorn University Orchestra

2010               Thammasat University Symphony Orchestra

2009-2011      Silpakorn Summer Music School Orchestra

2008               Bangkok Silpakorn wind Orchestra

2008               Thai Youth Orchestra

8. MASTER CLASSES 9. EDUCATION

Dudu Carmel BACHELOR OF MUSIC PERFORMANCE
The assistant principal oboist of Israel Philharmonic Orchestra and  the oboe teacher SILPAKORN UNIVERSITY
 at the Rubin Academy for  Music and Dance in Jerusalem. SECOND CLASS HORNOR, 2011
Daniel Sebastian Bates 

Principal oboe of The Northern Sinfonia, a regular guest principal oboe with the LPO

Christian Wetzel

Professor oboe at the Music Academy in Cologne

Victer Tam 10. TEACHER

Hong Kong Wind Philharmonia MR. DAMRIH BANAVITAYAKIT
Keri McCarthy

Professor oboe at Washington State University

Master Classes at Isa International Summer Academy 2012 in Payerbach,
Austria with Christian Wetzel, Laura Marcos and Kai Froembgen



Concerto for Oboe in C major by Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto for Oboe by Bohuslav MartinŮ

     

Concerto on Theme from opera ‘The Favorite’ of Donizetti

    

   บทประพันธคอนเชอรโตสำหรับโอโบเเละออ

เคสตราโดยโมทสารทบทนี้เปนผลงานลำดับที่ 

314 ของโมทสารท ประพันธขึ้นในชวงฤดูรอน

ปค.ศ. 1777 เมื่อเขาไดมีโอกาสรูจักกับนักโอโบ

คนใหมของเมืองซัลซบวรกชื ่อ Giovanni 

Ferlendis ในวันที ่ 1 เมษายน ค.ศ . 1777 หลัง

จากนั ้นโมทสารทไดออกเดินทางไปยังเมือง 

Mannheim  และปารีสจนถึงวันที ่22 กันยายนป

เดียวกัน บทประพันธถูกแตงขึ้นในชวงเวลาการ

เดินทางนั้นเพื่อใหกับ Ferlendis เพื่อนรวมงาน

ใหมของเขา และใ นขณะที่พำนักอยู ณ เมือง 

Mannheim  โมทสารทไดมีโอกาสรูจักกับนักโอ

โบชื่อ  Friedrich Ramm ซึ่งเขาไดนำเอาตนฉบับ

ซึ่งเขียนดวยลายมือ (manuscript) ให Ramm 

แสดง ตามบันทึกของโมทสารท ในเวลาไมกี่

เดือนตอมาหลังจากนั้น Ramm  ไดนำออกแสดง

เปนจำนวน 5 ครั้ง  ซึ่งคาดเดาวาเปนผลงานที่ได

รับการตอบรับที่ดีจากผูฟง  เปนที่ชัดเจนวาผล

งานตนฉบับน ั ้นปรากฏคร ั ้งส ุดท ายท ี ่ เม ือง 

Mannheim กอนที่จะสูญหายไป  จนกระทั่ง

ปค.ศ. 1920 เปนเวลา  100  กวาป Bernhard 

Paumgartner ไดคนพบตนฉบับดั้งเดิมของโอโบ

ที่ Mozarteum  ณ  เมืองซัลซบวรก  ซึ่งเปนที่นา

แปลกใจวาเหมือนกับบทประพันธคอนเชอรโต

สำหรับฟลูท (flute) ในบันไดเสียงดีเมเจอรซึ่งโม

ทสาร  ท ได  ประพ ันธ  ข ึ ้ นขณะอย ู  ท ี ่ เ ม ื อ ง 

Mannheim สำหรับนักฟลูทสมัครเลนผูหนึ่ง

อยางมาก  บทประพันธคอนเชอรโตสำหรับโอโบ

ไดถูกนำออกตีพิมพสู สาธารณะครั ้งแรกเมื ่อ

ปค.ศ. 1948 เปนเวลากวา 165 ปที่ไดสูญหายไป

     บทประพันธคอนเชอรโตสำหรับโอโบบทนี้มาตินูประพันธขึ้นสำหรับนักโอโบชาวเชค  (Czech) ชื่อวา 

JiřÍ Tancibudek ถูกวาจางใหประพันธโดย The Daily Telegraph สำหรับการเปดการแขงขัน

โอลิมปคปค.ศ. 1956 ที่เมลเบิรน (Melbourne) ประเทศออสเตรเลีย

   บทประพันธคอนเชอรโตสำหรับโอโบบทนี้พาสคูลลีไดนำแนวทำนองมากจากโอเปราของ  Donizetti 

เรื่อง  La favorita หรือ The favorite โอเปรามีเรื่องราวเกี่ยวกับรักสามเสาของกษัตริย เรื่องราว

ดำเนินในสเปนชวงเวลาตนศตวรรษที่ 14 และเปนโอเปราขนาดใหญที่ประสบความสำเร็จในชวงยุค

โรแมนติกอยางมาก

โครงสรางของบทพันธประกอบดวยสี่ทอนหลัก รูปแบบการประพันธเปนแบบธีมแอนดวาเรียชั่น 

(theme and variation) 



การแสดงคอนเสิรตจบการศึกษาในครั้งนี้สำเร็จได

ดวยการสนับสนุนจากครอบครัวธีรานุตร 

ขอขอบคุณครอบครัวธีรานุตรทุกคนที่เปนกำลังใจให

เสมอมา สนับสนุนใหเรียนในสิ่งที่รัก  ใหทำในสิ่งที่

ชอบ จนสำเร็จการศึกษา คุณพอ พี่จิ๋ว  คุณยา คุณลุง 

คุณปา นองๆ ลูกมีวันนี้ไดเพราะทุกๆคนคอยชวย

เหลือคะ  ขอบคุณอาจารยอั ้นและอาจารยตอม

สำหรับแรงบันดาลใจในการเรียนตอปริญญาโท 

อาจารยอร  อาจารยยศ อาจารยมีมี ่สำหรับการดูแล 

เปนที่ปรีกษา และอบรมสั่งสอน  ประสิทธิ์ประสาท

วิชาความรูในการเปนนักดนตร ี เปนครูสอนดนตรี 

และนักเรียนดนตรีที่ดี  ขอบคุณอาจารยสมเถา พี่

พิซซา พี่นาว  พี่เบิรด พี่ตาล วง siam sinfonietta 

สำหรับประสบการณการเลนวงออรเครสตรา ความรู

และโอกาสตางๆมากมายคะ  ขอบคุณราน tinpresso 

สำหรับมิตรภาพดีๆและสถานที่สวยๆในการถายภาพ

โปสเตอร ทำใหมีภาพถายสวยๆ ขอบคุณฮอน  เพื่อน

และศิลปนผูถายภาพออกมาไดสวยเสมอ  ขอบคุณ

โรงเรียนดนตร ี sooner และครูนุชเจาของโรงเรียน

ใจดีสำหรับการเอื้อเฟอสถานที่แสดง ใหไดมีโอกาส

แสดงกอนการแสดงจริง ขอบคุณพี่พลอยสำหรับ

ความชวยเหลือในการประสานงานใหคะ  ขอบคุณพี่

อุดมและราน  udomcup ผูสนับสนุนหลักอยางไม

เปนทางการกับคำแนะนำดีๆ เจาของรานกาแฟที่

กลายมาเปนพี่ชายผูคอยใหกำลังใจอยูเสมอและน้ำใจ

ที่พี่ใหอยางกวางขวาง ขอบคุณเพื่อนๆ ฝน  ซอ เบียร 

เกษ  กับมิตรภาพตั้งแตสมัยเริ่มเสนทางการเรียน

ดนตรีมาดวยกัน  และถึงแมเราจะไมไดเรียนดวยกัน

อีกแตก็ยังคอยชวยเหลือซึ่งกันและกันอยูเสมอ  ขอบ

คุณเพื่อนๆนักโอโบที่มีโอกาสไดพบเจอกันไดแลก

เปลี่ยนพูดคุยเรื่องโอโบอยางสนุกสนาน  ทั้งยังไดรับ

ความรูตางๆมากมาย  พี่สน พี่หมอก  พี่โอเล สำหรับ

คำชี้แนะและโอกาส   เพื่อนๆที่อยูตางประเทศ 

xiomara, jessica ซึ่งคอยแลกเปลี่ยนความคิดกันอยู

เสมอทั้งยังเปนเเรงบันดาลในการเลนโอโบ ขอบคุณพี่

คิง พี่แบะ ราน  my music สำหรับการซอมโอโบได

อยางมหัศจรรย  ขอบคุณพี่นัทสำหรับคำแนะนำ 

กำลังใจ  ความชวยเหลือทุกอยางที่พี่ใหดวยความ

ยินดีเสมอมา 

สุดทายแตไมทายสุดนี ้ ขอขอบคุณอาจารยดำริห 

สำหรับการอบรมสั่งสอนใหศิษฐไดมีวิชาความรู แรง

บันดาลใจ และยังมีสิ่งตางๆนอกเหนือจากการเลนโอ

โบที่อาจารยคอยสอนอีกมากมายที่จะทำใหศิษฐไดมี

ติดตัวนำไปใชในอนาคตตอๆไป ขอบพระคุณคะ 

หากมีขอผิดพลาดประการใดตองขออภัยในความไม

สะดวกมา ณ ที่นี้ดวยคะ  และขอบคุณทุกทานที่มารับ

ชมการแสดงคอนเสิรตจบการศึกษาในครั้งนี้ 

ขอบคุณคะ 

การแสดงคอนเสิรตจบการศึกษาในครั้งนี้สำเร็จได

ดวยการสนับสนุนจากครอบครัวธีรานุตร 

ขอขอบคุณครอบครัวธีรานุตรทุกคนที่เปนกำลังใจให

เสมอมา สนับสนุนใหเรียนในสิ่งที่รัก  ใหทำในสิ่งที่

ชอบ จนสำเร็จการศึกษา คุณพอ พี่จิ๋ว  คุณยา คุณลุง 

คุณปา นองๆ ลูกมีวันนี้ไดเพราะทุกๆคนคอยชวย

เหลือคะ  ขอบคุณอาจารยอั ้นและอาจารยตอม

สำหรับแรงบันดาลใจในการเรียนตอปริญญาโท 

อาจารยอร  อาจารยยศ อาจารยมีมี ่สำหรับการดูแล 

เปนที่ปรีกษา และอบรมสั่งสอน  ประสิทธิ์ประสาท

วิชาความรูในการเปนนักดนตร ี เปนครูสอนดนตรี 

และนักเรียนดนตรีที่ดี  ขอบคุณอาจารยสมเถา พี่

พิซซา พี่นาว  พี่เบิรด พี่ตาล วง siam sinfonietta 

สำหรับประสบการณการเลนวงออรเครสตรา ความรู

และโอกาสตางๆมากมายคะ  ขอบคุณราน tinpresso 

สำหรับมิตรภาพดีๆและสถานที่สวยๆในการถายภาพ

โปสเตอร ทำใหมีภาพถายสวยๆ ขอบคุณฮอน  เพื่อน

และศิลปนผูถายภาพออกมาไดสวยเสมอ  ขอบคุณ

โรงเรียนดนตร ี sooner และครูนุชเจาของโรงเรียน

ใจดีสำหรับการเอื้อเฟอสถานที่แสดง ใหไดมีโอกาส

แสดงกอนการแสดงจริง ขอบคุณพี่พลอยสำหรับ

ความชวยเหลือในการประสานงานใหคะ  ขอบคุณพี่

อุดมและราน  udomcup ผูสนับสนุนหลักอยางไม

เปนทางการกับคำแนะนำดีๆ เจาของรานกาแฟที่

กลายมาเปนพี่ชายผูคอยใหกำลังใจอยูเสมอและน้ำใจ

ที่พี่ใหอยางกวางขวาง ขอบคุณเพื่อนๆ ฝน  ซอ เบียร 

เกษ  กับมิตรภาพตั้งแตสมัยเริ่มเสนทางการเรียน

ดนตรีมาดวยกัน  และถึงแมเราจะไมไดเรียนดวยกัน

อีกแตก็ยังคอยชวยเหลือซึ่งกันและกันอยูเสมอ  ขอบ

คุณเพื่อนๆนักโอโบที่มีโอกาสไดพบเจอกันไดแลก

เปลี่ยนพูดคุยเรื่องโอโบอยางสนุกสนาน  ทั้งยังไดรับ

ความรูตางๆมากมาย  พี่สน พี่หมอก  พี่โอเล สำหรับ

คำชี้แนะและโอกาส   เพื่อนๆที่อยูตางประเทศ 

xiomara, jessica ซึ่งคอยแลกเปลี่ยนความคิดกันอยู

เสมอทั้งยังเปนเเรงบันดาลในการเลนโอโบ ขอบคุณพี่

คิง พี่แบะ ราน  my music สำหรับการซอมโอโบได

อยางมหัศจรรย  ขอบคุณพี่นัทสำหรับคำแนะนำ 

กำลังใจ  ความชวยเหลือทุกอยางที่พี่ใหดวยความ

ยินดีเสมอมา 

สุดทายแตไมทายสุดนี ้ ขอขอบคุณอาจารยดำริห 

สำหรับการอบรมสั่งสอนใหศิษฐไดมีวิชาความรู แรง

บันดาลใจ และยังมีสิ่งตางๆนอกเหนือจากการเลนโอ

โบที่อาจารยคอยสอนอีกมากมายที่จะทำใหศิษฐไดมี

ติดตัวนำไปใชในอนาคตตอๆไป ขอบพระคุณคะ 

หากมีขอผิดพลาดประการใดตองขออภัยในความไม

สะดวกมา ณ ที่นี้ดวยคะ  และขอบคุณทุกทานที่มารับ

ชมการแสดงคอนเสิรตจบการศึกษาในครั้งนี้ 

ขอบคุณคะ 
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