
 

 

53701309 : สาขาวชิาสังคีตวจิยัและพฒันา 
ค าส าคญั :  การศึกษาบทเพลงเชลโล 
 ปริยตา พะหุโล : การศึกษาบทเพลงเชลโล; โยฮนัน์ เซบาสเตียน บาค, ลุดวกิ ฟาน เบโธเฟน,  
โรเบิร์ต ชูมนัน์และวชัระ ปล้ืมญาติ. อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ : อ.ดร.ยศ  วณีสอน. 55 หนา้. 
 
 การแสดงเด่ียวเชลโลน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรดุริยางคศาสตร์มหาบณัฑิต 
สาขาวิชาสังคีตวิจยัและพฒันา คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร โดยผูแ้สดงไดค้ดัเลือกบท
เพลงท่ีประพนัธ์ข้ึนจากยุคสมยัท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นบทเพลงมาตรฐานท่ีใช้ในการบรรเลงในระดบั
บณัฑิตศึกษาและมหาบณัฑิตศึกษา ผูแ้สดงไดศึ้กษาคน้ควา้ประวติัของผูป้ระพนัธ์ การวิเคราะห์บท
เพลง การวางแผนการฝึกซ้อมบทเพลง วิเคราะห์ปัญหาและการแกปั้ญหาท่ีพบในการบรรเลงบทเพลง  
โดยผูแ้สดงไดค้ดัเลือกบทเพลงในการแสดงคร้ังน้ี จ  านวน 4 บทเพลงดงัน้ี 
 
1. Cello Suite No. 1 in G Major, BWV 1007 ประพนัธ์โดย Johann Sebastian Bach 
2. 12 Variations on a Theme from Handel’s “ Judas  Maccabaeus ” 
 ประพนัธ์โดย  Ludwig Van Beethoven 
3. Fantasiestücke Op. 73 ประพนัธ์โดย Robert Schumann 
4. Ayapana: for amplified cello and band ประพนัธ์โดย วชัระ ปล้ืมญาติ 
 
  รวมเวลาในการแสดงทั้งส้ินประมาณ 71 นาที 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
สาขาวชิาสังคีตวจิยัและพฒันา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร ปีการศึกษา 2555 
ลายมือช่ือนกัศึกษา............................................. 
ลายมือช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ................................................ 
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53701309 : MAJOR : (MUSIC RESEARCH AND DEVELOPMENT) 
KEY WORD :  THE STUDY OF CELLO WORKS 
 PARIYATA  PHAHULO : THE STUDY OF CELLO WORKS; JOHANN SEBASTIAN 
BACH, LUDWIG VAN BEETHOVEN, ROBERT SCHUMANN AND WATCHARA 
PLUEMYART. INDEPENDENT STUDY ADVISOR :  YOS VANEESORN, D.M.A., 55 pp. 
 
 This solo cello performance is presented in partial fulfillment of the requirements for the 
degree of Master of Music in Music Research and Development, Faculty of Music, Silpakorn 
University. All the pieces chosen for the performance were from different eras. These pieces are 
generally taught at graduate and postgraduate levels. 
 The performer has studied the composer's biography, rehearsal plan, as well as, the problem 
solutions during the performance. The performer has chosen four pieces for this performance. 
 
1. Cello Suite No. 1 in G Major, BWV 1007 by Johann Sebastian Bach 
2. 12 Variations on a Theme from Handel’s “Judas Maccabaeus” by Ludwig Van Beethoven 
3. Fantasiestücke Op. 73 by Robert Schumann 
4. Ayapana: for amplified cello and band by Watchara Pluemyart 
 
  Total time of performance : 71 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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กติติกรรมประกาศ 

 

 การแสดงเด่ียวเชลโลและสารนิพนธ์เล่มน้ีคงส าเร็จลุล่วงไม่ได ้หากไม่ไดรั้บค าแนะน า ความ
ช่วยเหลือจากบุคคลดงัต่อไปน้ี 
 ขอขอบพระคุณ อาจารยกิ์ตติคุณ สดประเสริฐ และอาจารยอ์ภิชยั เล่ียมทอง อาจารยผ์ูส้อนวิชา
ทกัษะเชลโล ผูท่ี้ให้ความรู้ ค  าสั่งสอน ค าแนะน า ค  าปรึกษา ความช่วยเหลือและก าลงัใจท่ีมีค่ายิ่งเสมอ
มา 
 ขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร. ยศ วณีสอน อาจารย์ท่ีปรึกษาค้นควา้อิสระ และอาจารย์ ดร . 
พรพรรณ บรรเทิงหรรษา  ส าหรับความรู้ ค  าแนะน า ความช่วยเหลือต่าง ๆ ท่ีดีเสมอมา 
 ขอขอบพระคุณคณาจารย์ สาขาสังคีตวิจยัและพฒันา คณะดุ ริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร และอาจารยด์ าริห์ บรรณวิทยะกิจ คณบดี คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ส าหรับ
ความรู้ ค  าแนะน าต่าง ๆ อนัมีค่ายิง่ 
 ขอขอบพระคุณ ยามาฮ่า มิวสิค สแควร์ ส าหรับสถานท่ีจดัการแสดงทั้งสองคร้ัง และเชลโล
ไฟฟ้าในวนัแสดง 
 ขอขอบคุณ คุณวชัระ ปล้ืมญาติ ท่ีคอยเป็นก าลงัใจ ช่วยเหลือ ให้ค  าปรึกษาช้ีแนะและชกัจูงให้
ไดมี้ประสบการณ์ใหม่ ๆ ตลอดช่วงเวลาท่ีศึกษาระดบัมหาบณัฑิต อีกทั้งช่วยประพนัธ์เพลงส าหรับการ
แสดงเด่ียวเชลโลเพื่อส าเร็จการศึกษาในคร้ังน้ี 
 ขอขอบพระคุณ อาจารย ์ดร. Jean-David Caillouet วง Stone Panda และคุณบุญญฤทธ์ิ อนุตริ-
ยะ ท่ีมาช่วยบรรเลงประกอบในการแสดงเด่ียวเชลโลคร้ังน้ี ขอขอบคุณ คุณวณิฐา ช้างแกว้ ส าหรับ
ค าปรึกษาดา้นทฤษฎีดนตรี 
 ท่ีส าคญัท่ีสุด ขอกราบขอบพระคุณบิดาและมารดาของผูเ้ขียน ท่ีคอยสนบัสนุน ส่งเสริมและ
เป็นก าลงัใจท่ีส าคญัท่ีสุด 
 ทา้ยท่ีสุด ขอขอบคุณ คุณอธิชยั ตระกูลเดช เพื่อนร่วมรุ่นปริญญามหาบณัฑิต ท่ีคอยช่วยเหลือ 
แนะน า ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาตั้งแต่เร่ิมจนส าเร็จการศึกษา และขอขอบคุณเพื่อนร่วมรุ่นปริญญา
มหาบณัฑิต สาขาสังคีตวิจยัและพฒันา คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากรทุกท่าน ท่ีท าให้การ
ส าเร็จการศึกษาสมบูรณ์ 
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