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53701321: สาขาวิชาสงัคีตวิจยัและพฒันา 

คําสําคญั :  การศกึษาบทเพลงประสานเสียง; อนัโตนิโอ วิวาลดี โวลฟ์กงั อมาเดอสุ โมสาร์ท 

 เดวิด แบลคเวล โรเบิร์ต เดอคอร์มิเยร์ และ ไกวลั กลุวฒัโนทยั 

  อธิชยั  ตระกลูเดช : การศกึษาบทเพลงประสานเสียงผลงานของ อนัโตนิโอ วิวาลดี 

วลูฟ์กงั อมาเดอสุ โมสาร์ท เดวิด แบลคเวล โรเบิร์ต เดอคอร์มิเยร์ และ ไกวลั กลุวฒัโนทยั.  

อาจารย์ทีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ   : อ.ดร.ยศ  วณีสอน.  100 หน้า. 

 

 การแสดงเดียวด้านการอํานวยเพลงสําหรับคณะนกัร้องประสานเสียงในครังนี เป็นสว่น

หนึงของการศกึษาตามหลกัสตูรดริุยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสงัคีตวิจัยและพัฒนา คณะดริุ

ยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ผู้แสดงได้คดัเลือกบทเพลงจากยุคสมยับาโรค คลาสสิก บท

เพลงศาสน าของคน ผิวดํ า  (Spiritual) และบท เ พลงคติ ช นวิท ยา  (Fo lk l or e  M usi c ) 

ในการแสดงครังนี โดยบทเพลงทีทําการแสดง ได้แก่ 

 

1. Gloria in D Major, RV589 ผลงานของ Antonio Vivaldi 

2. Te Deum in C Major, KV141 (66b) ผลงานของ Wolfgang Amadeus Mozart 

3.  I’m gonna sing Traditional Spiritual 

4. Steal away เรียบเรียงเสียงประสานโดย David Blackwell 

5. Let me fly เรียบเรียงเสียงประสานโดย Robert DeCormier 

6. พทุธทาสจกัไมต่าย ทํานองและเรียบเรียงเสียงประสานโดย ไกวลั กลุวฒัโนทยั 

7. เห่เรือ เรียบเรียงเสียงประสานโดย ไกวลั กลุวฒัโนทยั 

8. ลอยกระทง เรียบเรียงเสียงประสานโดย ไกวลั กลุวฒัโนทยั 

 
 
 
 
 
 
 
สงัคีตวิจยัและพฒันา                                                      บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ลายมือชือนกัศกึษา........................................                                               ปีการศกึษา 2556 

ลายมือชืออาจารย์ทีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ   ........................................ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 จ

53701321 : MAJOR : MUSIC RESEARCH AND DEVELOPMENT 

KEY WORD :  THE STUDY OF CHORAL MUSIC; ANTONIO VIVALDI, WOLFGANG 

AMADEUS MOZART, DAVID BLACKWELL, ROBERT DECORMIER AND 

KAIWAN KULAVADHANOTHAI 

 ATICHAI  TRAGOONDET : THE STUDY OF CHORAL MUSIC; ANTONIO VIVALDI, 

WOLFGANG AMADEUS MOZART, DAVID BLACKWELL, ROBERT DECORMIER AND 

KAIWAN KULAVADHANOTHAI. INDEPENDENT STUDY ADVISOR :  YOS VANEESORN, 

D.M.A., 100   pp. 

 

 This graduate choral conducting recital is presented in partial fulfillment of the 

requirements for the Master Degree Program of Music Research and Development, 

Graduate School, Silpakorn University. The performer has chosen songs from different 

eras such as Baroque and Classical, and various styles such as Spiritual and Folklore 

music for this performance. The list of songs are as following: 

 

1. Gloria in D Major, RV589 by Antonio Vivaldi 

2. Te Deum in C Major, KV141 (66b) by Wolfgang Amadeus Mozart 

3. I’m Gonna Sing Traditional Spiritual 

4. Steal Away arranged by David Blackwell 

5. Let Me Fly arranged & adapted by Robert DeCormier 

6. Buddhadasa Jak Mai Tay music & arranged by Kaiwan Kulavadhanothai 

7. He Ruea arranged by Kaiwan Kulavadhanothai 

8. Loy Krathong arranged by Kaiwan Kulavadhanothai 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

สารนิพนธ์เลม่นีสําเร็จลลุว่งได้ด้วยความอนเุคราะห์จากอาจารย์ทีปรึกษาการค้นคว้า

อิสระ  ดร. ยศ วณีสอน และ ดร.ภาวศทุธิ พิริยะพงษ์รัตน์ ทีคอยให้ความช่วยเหลือ ให้คําแนะนําที

เป็นประโยชน์อย่างยิงต่อผู้ วิจัย รวมทังผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวไล ตนัจันทร์พงศ์ กรรมการ

ผู้ตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ทีให้คําปรึกษา คําแนะนํา และข้อเสนอแนะตา่งๆ ส่งผลให้สารนิพนธ์เล่ม

นีถกูต้องและสมบรูณ์ยิงขนึ 

  ขอขอบพระคณุ ดร.ภาวศทุธิ พิริยะพงศ์รัตน์ ทีถ่ายทอดความรู้ อบรมสงัสอน และ

ดแูลผู้ วิจัยตลอดระยะเวลาทีผู้ วิจัยศึกษาอยู่ ให้ผู้ วิจัยมีความรู้และมีความสามารถทางด้านการ

อํานวยเพลงสําหรับคณะนกัร้องประสานเสียงทีดีขนึ ผู้ วิจยัขอกราบขอบพระคณุอาจารย์ ณ ทีนี 

ขอขอบพระคณุ ดร.วิชฏาลมัพก์ เหลา่วานิช และ ดร.มนสิการ พร้อมสขุกุล ทีคอยให้

คําแนะนํา ให้คําปรึกษาและให้ความช่วยเหลือ รวมถึงร่วมแสดงในงานแสดงเดียวของผู้ วิจยัครังนี 

ขอขอบคณุ นางสาวเพลิน โศภิษฐ์พงศธร นางสาวสภุชัญา สรรพานิช และนางสาว

พรวรินทร์ กาลศิริศิลป์  ทีสละเวลามาร่วมขบัร้องในงานแสดงเดียวของผู้ วิจยัครังนี 

ขอขอบคุณนักเรียนและศิษย์เก่าในกิจกรรมการบริหารจัดการวฒันธรรมและการ

แสดง โรงเรียนสาธิตจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม ทีช่วยเหลือผู้จยัในการจัดการงานต่างๆ 

ในวนังานแสดงเดียวของผู้ วิจยั ทําให้งานแสดงเดียวของผู้ วิจยัราบรืนไปด้วยดี 

ขอขอบคณุคณะนกัร้องประสานเสียงสวนพล ูคณะนกัร้องประสานเสียงทีทําให้ผู้ วิจัย

รักการร้องเพลงประสานเสียงเป็นชีวิตจิตใจ ทําให้ผู้ วิจยัตดัสินใจเลือกทีจะทํางานในสายอาชีพนี 

สดุท้ายนี ขอขอบคณุคณะนักร้องประสานเสียงจุฬดาร์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม คณะนกัร้องประสานเสียงคณะแรกทีผู้ วิจยัได้ทําหน้าทีเป็นผู้ อํานวยเพลง

อย่างเตม็ตวั คณะนกัร้องประสานเสียงทีร่วมทกุข์สขุด้วยกนัมาโดยตลอด ผู้ วิจยัโชคดีมากทีได้เป็น

สว่นหนึงในคณะนกัร้องประสานเสียงคณะนี 

คณุคา่หรือประโยชน์อนัเกิดจากสารนิพนธ์เล่มนี ผู้ วิจัยขอน้อมบูชาแด่พระคณุบิดา 

มารดา ครูบาอาจารย์ทกุท่าน ทีอบรมสงัสอน ให้คําแนะนํา ให้การสนบัสนุน และให้กําลงัใจอย่าง

ดียิงเสมอมา  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง


