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รายงานวิจยั 18 เดือน สาขาสงัคีตศิลป์ 
โครงการวิจยั “การวิจารณ์ศิลปะ: รอยต่อระหว่างวฒันธรรมลายลกัษณ์กบัวฒันธรรมเสมือนจริง” 

 

ไอยเรศ  บุญฤทธิ ์(นกัวจิยั) 

เชาวน์มนสั ประภกัด ี(ผูช้่วยวจิยั) 

 

 

การด าเนินงานวิจยัของสาขาสังคีตศิลป์  ในโครงการวิจยั “การวิจารณ์ศิลปะ: รอยต่อระหว่าง

วฒันธรรมลายลกัษณ์กบัวฒันธรรมเสมอืนจรงิ” ไดผ้ลรายงานดงัต่อไปนี้ 

 

1.วตัถปุระสงค ์ผลท่ีได้รบั และการด าเนินงาน 

 โครงการวจิยัภาคแรกตัง้วตัถุประสงคไ์ว ้5 ขอ้ดว้ยกนั ซึง่สามารถประเมนิผลการวจิยัในสาขาสงัคตี

ศลิป์ไดด้งัต่อไปนี้ 

1.1 ศึกษาเพือ่ให้ได้มาซึง่ข้อสรุปทีว่่าด้วยลกัษณะการวจิารณ์ลายลกัษณ์ของไทยอนับ่งชี้ให้เห็นปัจจยัที ่

สนบัสนุนและบัน่ทอนความกา้วหน้าของงานวจิารณ์ 

การศกึษาการวจิารณ์ลายลกัษณ์ของไทยที่ปรากฏอยู่ในบรบิททางวฒันธรรมดนตรไีทยนัน้ ผู้วจิยั

ศกึษายอ้นหาปัจจยัที่เกื้อหนุนและส่งเสรมิให้เกดิการวจิารณ์ในลกัษณะแบบเชงิลายลกัษณ์ การศกึษาและ

ตีความในเบื้องต้น ผู้วจิยัมองเห็นว่า การบนัทึกอนัเป็นต้นแบบของการเกิดลายลกัษณ์ที่สมบูรณ์เป็นสิง่

ส าคญั และเมื่อมองย้อนกลบัมาดูการบันทึกความรู้หรอืเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการสร้างเป็นวิถี

วฒันธรรมแห่งดนตรไีทย มกีารบนัทกึในลกัษณะหลกัฐานทางประวตัศิาสตรป์รากฏอยู่ตามแหล่งโบราณคดี

ต่าง ๆ  เช่น รูปศลิาจ าหลกัหรอืประตมิากรรมนูนต ่า ที่ปรากฏเครื่องดนตรปีระเภทเครื่องสายบรรเลงอยู่ใน

เขตศาสนสถานศกัดิส์ทิธิ ์หรอืจะเป็นลกัษณะการกล่าวถงึเครื่องดนตรใีนพธิกีรรมทางศาสนาของศลิาจารกึ

เขาสุมนกูฏ พ.ศ.1912 ตรงกบัรชัสมยัพระมหาธรรมราชาที ่1 (พญาลไิท) แห่งกรุงสุโขทยั ดา้นที ่2 บรรทดั

ที่ 16-21 ได้กล่าวถึงงานฉลองรอยพระบาทเขาสุมนกูฏว่า มเีครื่องดนตรปีระโคมประกอบการร้องร าเต้น 

ปรากฏเนื้อหาเกีย่วกบัเรื่องของเครื่องดนตรอียู่ดว้ย  

หรอืจะเป็นหลกัศลิาจารกึของพ่อขุนรามค าแหงที่มเีนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกบัดนตร ีซึ่งเป็นเพยีง

ค าสัน้ ๆ ในจารกึว่า “เสยีงพาทย ์เสยีงพณิ เสยีงเลือ้น เสยีงขบั” หรอืแมแ้ต่ร่องรอยแห่งวถิดีนตรใีนแต่ละยุค

สมยัที่แตกต่างกนัก็มปีรากฏอยู่ในการบนัทกึลกัษณะต่าง ๆ อนัสามารถตคีวามให้เหน็ถงึวถิทีางดนตรใีน

สมยันัน้ เช่น ความเจรญิทางด้านดนตรไีทยในสมยัพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ. 1991-2031) ในยุคสมยันัน้ 
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ประชาชนนิยมเล่นดนตรกีนัอย่างมากมาย มคีวามสามารถทางดนตรแีละใฝ่ใจเล่นกนัจนเกนิขอบเขตแม้ใน

เขตพระราชฐาน จนตอ้งมกีฏมณเฑยีรบาลก าหนดไวว้่า  

“....หา้มรอ้งเพลงเรอื เปล่าขลุ่ย เป่าป่ี สซีอ ดดีกระจบัป่ี ดดีจะเข ้ตโีทนทบัในเขตพระราชฐาน

...” (สงบศกึ ธรรมวหิาร, 2542: 9-14) 

การบนัทึกเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการดนตร ีมหีลกัฐานการบนัทึกต่อมาในแต่ยุคสมยั 

กระทัง่ในยุครตันโกสนิทร์ การบนัทึกเรื่องราวต่าง ๆ ก็มเีพิม่มากยิง่ขึ้น แต่ยงัคงจ ากดัอยู่ในวงแคบ ส่วน

ใหญ่เป็นลกัษณะของการบนัทกึของชนชัน้สูง เจา้ขุนมูลนาย  ดงัตวัอย่างจาก หนังสอืเรื่อง “บนัทกึเรื่องต่าง 

ๆ ”  ที่เป็นจดหมายตอบโต้กนัระหว่างปราชญ์  2 ท่าน คอื สมเดจ็เจา้ฟ้ากรมพระยานรศิรานุวดัตวิงศ์ และ

พระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐยีรโกเศศ)  เนื้อหาสาระโดยสว่นใหญ่เกีย่วขอ้งกบัภาษาและวฒันธรรมไทยซึ่ง

มีเนื้อหาจ านวนหนึ่งที่มีการกล่าวถึงเรื่องของดนตรไีทย ในจดหมายที่มีการตอบโต้กันดังกล่าว พบว่า 

สมเดจ็เจ้าฟ้ากรมพระยานรศิฯ ทรงเขยีนถงึหลายท่านด้วยกนั ไม่เฉพาะแต่พระยาอนุมานราชธนเท่านัน้ 

เช่น สมเดจ็กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ซึ่งต่อมาพระทายาทได้อนุญาตให้น ามาจดัพมิพ์เพื่อเผยแพร่เป็น

วทิยาทานความรู้ในชื่อ “สาสน์สมเดจ็” นอกจากนัน้ก็ยงัทรงเขยีนถึงท่านผู้รู้ท่านอื่น เช่น สมเด็จพระพุทธ

โฆษาจารย ์วดัเทพศรินิทร ์เป็นตน้ 

ส่วนในยุคต่อ ๆ มาจนถึงปัจจุบนั  การเขยีนบนัทึกกลายเป็นที่นิยมมากขึ้น  ระบบการเรยีน

การศกึษาเตบิโตขึ้นพร้อมกบัการเปลี่ยนแปลงของบรบิททางสงัคม  ความเป็นวชิาการเริม่เพิม่มากยิง่ขึ้น

ตัง้แต่รชักาลที่ 6 ที่ได้รบัระบบการเรยีนแบบโรงเรยีนเขา้มา ระบบการเรยีนรู้แทบทุกศาสตรร์วมถงึดนตรี

ไทย จึงถูกจดัให้อยู่ในลกัษณะของ “โรงเรยีน” หรอื การศึกษาภาคบังคบั ดงันัน้ จึงก่อให้เกิดความเป็น

วชิาการเพิม่มากยิง่ขึน้ ก่อใหเ้กดิการสรา้งแบบเรยีน ต าราเรยีนเพื่อประกอบการเรยีนการสอน  มนีักดนตรี

ทีผ่นัตวัเองเป็นนกัวชิาการ เช่น มนตร ีตราโมท ธนิต อยู่โพธิ ์ปัญญา รุ่งเรอืง ครเูงนิ เฉลมิศกัดิ ์พกิุลศร ีพูน

พิศ อมาตยกุล สงบศึก ธรรมวิหาร ฯลฯ  หรอืจะอยู่ในลกัษณะของกลุ่มสถาบัน องค์กร ที่ร่วมกันผลิต

หนังสอืหรอืบนัทกึทางความรูเ้กี่ยวกบัดนตรเีพิม่มากยิง่ขึน้ เช่น กรมศลิปากร ราชบณัฑติยสถาน หรอืการ

เกิดขึ้นของบนัทึกทางด้านดนตรเีกิดขึ้นเป็นจ านวนมากโดยเฉพาะหนังสอืดนตรทีี่ผลิตขึ้นในงานโอกาส

พเิศษต่าง ๆ  

การศกึษาหลกัฐานเชงิลายลกัษณ์เบือ้งตน้ตามทีก่ล่าวมานี้ บ่งชีถ้งึลกัษณะบางประการทีเ่กี่ยวกบั
วฒันธรรมการจารกึหรอืถ่ายทอดความรูแ้ละความคดิเกีย่วกบัวฒันธรรมดนตรไีทยดงันี้ 
 

1) ลายลกัษณ์ทางดนตรไีทยในรูปแบบหลกัฐานทางประวตัศิาสตร ์ มกัจะเป็นในลกัษณะของ

การไม่สามารถระบุถงึตวัของผู้บนัทกึที่แท้จรงิไดท้ัง้หมด  หากแต่พบเพยีงเนื้อความหรอืใจความที่อ้างถงึ

เนื้อหาประเดน็ต่าง ๆ เท่านัน้ 
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2) ลายลักษณ์ทางดนตรีไทยในช่วงกรุงสุโขทัย -รตันโกสินทร์ ส่วนใหญ่ จะเกิดจากชนชัน้

ระดบัสูงของสงัคม ทีม่าของแหล่งขอ้มูลในเชงิตวับุคคลผูบ้นัทกึค่อนขา้งชดัเจน เนื่องจากเป็นบุคคลส าคญั

ของสงัคม หรอือยู่ในลกัษณะของกฏหมายทีบ่งัคบัใช ้จงึท าใหมุ้มมองของเนื้อหาดา้นต่าง ๆ  อาจเป็นเพยีง

มุมมองจากชนชัน้ระดบัน้ีเพยีงมุมมองเดยีว 

3) ลายลกัษณ์เฉพาะทางดนตรใีนยุคของการศึกษาแบบโรงเรยีนหรอืภาคบงัคบั  สร้างความ

เป็นวชิาการของหนงัสอืทีบ่นัทกึในลกัษณะต่าง ๆ   นักดนตรหีรอืผูม้คีวามรูท้างดนตรผีนัตวัเขา้สูว่งวชิาการ

เพื่อผลิตสื่อแบบการเรยีนสู่ระบบการศึกษา  บ้างก็มสีถาบนั องค์กรต่าง ๆ เขา้ร่วมสร้างมาตรฐานให้แก่

วงการดนตรไีทย 

นอกเหนือจากหลักฐานชัน้ต้นดงักล่าว นักวิจยัยังได้ส ารวจเอกสารจากแหล่งข้อมูล แหล่ง

รวบรวมงานเอกสาร ความรู้ทางด้านสงัคมศาสตร์ มานุษยวทิยา และบางส่วนจากสถาบนัการศกึษา หรอื 

สถานที่รวบรวมความรู้ของชาติแหล่งต่าง ๆ เพิ่มเติม ซึ่งจากการส ารวจเอกสารจากรายชื่อหนังสือ 

บรรณานุกรมเท่าที่รวบรวมได้ในเบื้องต้น (เอกสารภาคผนวก ข ในรายงานความก้าวหน้า 6 เดือนที่ 3) 

สามารถรวบรวมไดท้ัง้สิน้ 502 รายการ แบ่งเป็นช่วงเวลาของการปรากฏตวัของเอกสารออกเป็น 6 ช่วง กบั

อกีหนึ่งหวัขอ้ซึง่เป็นเอกสารทีไ่ม่ระบุปีทีพ่มิพ ์ซึง่มรีายละเอยีดจากการพจิารณา ตามล าดบัดงันี้   

 

1) ผลงานทีเ่กดิขึน้ก่อนปี พ.ศ.2500 

 มอียู่จ านวน 3 เล่ม ชื่อหนังสอื ค าบรรยายวชิาดุรยิางคศาสตรไ์ทย ทีแ่ต่งขึน้โดยบุญธรรม ตราโมท 

เมื่อปี พ.ศ.2481 หนงัสอืชุด Thai Culture Series โดย นายธนิต อยู่โพธิ ์(ภายใตก้ารดแูลของกรมศลิปากร) 

 

2) ช่วงปี พ.ศ.2500 – 2510 

 มอียู่จ านวน 10 เล่ม จากการพจิารณาจากชื่อหนงัสอืในเบือ้งต้นพบว่า หนงัสอืส่วนใหญ่จะเป็นเรื่อง

เกี่ยวกบัการให้องคค์วามรูเ้บื้องต้นด้านวฒันธรรมดนตรไีทย เครื่องดนตรไีทย วธิกีารบรรเลง และบางส่วน

จะเป็นหนังสอืทีผ่ลติขึน้เป็นแบบเรยีนในสถาบนัการศกึษา โดยผูแ้ต่งหนงัสือต่างๆ เหล่านี้สว่นใหญ่จะเป็นผู้

ทีม่คีวามรู ้ไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นผูเ้ชีย่วชาญดา้นดนตรไีทย เช่น ธนิต อยู่โพธิ ์วเิชยีร กุลตณัฑ ์เป็นตน้ 

  

3) ช่วงปี พ.ศ.2511 – 2520 

 มอียู่จ านวน 27 เล่ม จากการพจิารณาเบื้องตน้พบว่า หนงัสอืสว่นหนึ่งจะเป็นการอธบิายองคค์วามรู้

เดมิดา้นวฒันธรรมดนตรไีทย เช่น ประวตัคิวามเป็นมา ขนบการบรรเลงเครื่องดนตรแีละวงดนตรชีนิดต่างๆ 

ที่จะเพิ่มเติมขึ้นจากเดิมในช่วงสบิปีนี้คอื การปรากฏตวัของหนังสอืประเภทหนังสอืที่ระลึก เช่น งานศพ

บุคคลส าคญัดา้นดนตรไีทยและพระบรมวงศานุวงศ์ งานไหวค้รูดนตรไีทยของสถาบนัการศกึษาต่างๆ ทัง้นี้ 
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หนังสอืทีป่รากฏในช่วงนี้ยงัมหีนงัสอืทีเ่ป็นการรวบรวมเป็นนามานุกรมเกี่ยวกบัเครื่องดนตรไีทยรวมอยู่ดว้ย 

ส าหรบัผูแ้ต่งหนังสอื จะเป็นกลุ่มผู้มคีวามรูแ้ละได้รบัการยอมรบัในแวดวงดนตรไีทยและวงการศกึษา เช่น 

อุทิศ นาคสวสัดิ ์ปัญญา รุ่งเรอืง นอกจากนี้ยงัมีหน่วยงานและสถาบนัการศึกษาต่างๆ รวมอยู่ด้วย เช่น 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรามค าแหง เป็นตน้  (พบหนังสอื The Tradition Music of Thailand 

เขยีนโดย David Morton) 

 

4) ช่วงปี พ.ศ.2521 – 2530 

 มีอยู่จ านวน 114 เล่ม จากการพิจารณาเบื้องต้นสามารถแบ่งประเภทของเนื้อหาออกเป็น 2 

ประเภท ได้แก่ 1) ต ารา/หนังสอื ซึ่งบางส่วนยงัเป็นต าราที่มีเนื้อหาเกี่ยวกบัการอธิบายองค์ความรู้ด้าน

วฒันธรรมดนตรไีทย เช่น ประวตัดินตรไีทย เครื่องดนตร ีหนังสอืที่ระลกึงานต่างๆ เช่น งานศพ งานดนตรี

ไทยอุดมศกึษา และงานแสดงดนตรตีามสถานทีต่่างๆ ดงัเดมิ แต่ทีน่อกเหนือจากนัน้ยงัพบว่ามหีนังสอืที่มี

เนื้อหาเกี่ยวกบัดนตรไีทยในมติอิื่นๆ เช่น หนังสอืการบนัทกึโน้ตเพลง การอธบิายประวตัคิวามเป็นมาของ

บทเพลง ชวีประวตับิุคคลส าคญัด้านดนตรไีทยทัง้ที่เป็นนักดนตรโีดยตรง บุคคลทัว่ไปที่มคีวามสนใจด้าน

ดนตรไีทยและพระบรมวงศานุวงศ์ที่มคีวามสามารถดา้นดนตรไีทย รวมถงึยงัปรากฏหนังสอืที่ระลกึในงาน

การประกวดแข่งขันดนตรีไทย และหนังสือประเภทที่ 2) ได้แก่ วิทยานิพนธ์ ซึ่งในช่วงดังกล่าวนี้ได้

ปรากฏผลงานที่ถูกจดัว่าเป็นวทิยานิพนธ์หรอืงานศกึษาวจิยั เผยแพร่สู่สาธารณะชนอยู่จ านวนไม่น้อย แต่

จากการพจิารณาชื่อวทิยานิพนธ์พบว่า ยงัคงเป็นการอธิบายหรอืศกึษาเกี่ยวกบัประวตัคิวามเป็นมาของ

ดนตรไีทย เป็นหลกั ส าหรบัหนังสอืที่พบว่าเป็นการน าเสนอความรูด้้านดนตรไีทยกบัประเดน็อื่นที่พบคอื 

หนงัสอืดุรยิางคดนตรกีบัพุทธศาสนา ทีอ่ธบิายบทบาทของดนตรไีทยในมุมมองของศาสนา  

 ส าหรบัผูแ้ต่งหนังสอืที่กล่าวในเบื้องต้น ยงัคงเป็นกลุ่มบุคคลกลุ่มเดมิทีเ่คยได้เขยีนหนังสอือธบิาย

องค์ความรูด้้านดนตรไีทยไวก้่อนหน้า ส่วนกลุ่มบุคคลอกีกลุ่มที่เพิม่ขึน้มาจะเป็นนักศกึษาที่มคีวามจ าเป็น

จะตอ้งท าวทิยานิพนธเ์พือ่ส าเรจ็การศกึษา จากสถาบนัการศกึษาต่างๆ     

  

5) ช่วงปี พ.ศ.2531 – 2540 

 มีอยู่จ านวน 166 เล่ม จากการพิจารณาจากชื่อหนังสือจ านวนดังกล่าวพบว่า ในช่วงระยะเวลา

ดงักล่าวนี้มหีนังสอืประเภทต่างๆ ที่น าเสนอเนื้อหาด้านดนตรไีทยในมุมมองที่กว้างไกลขา้มศาสตร์และมี

ความหลากหลายในประเดน็การศกึษามากขึน้ ซึง่ส่วนใหญ่จะจดัอยู่ในประเภทของวทิยานิพนธห์รอืงานวจิยั 

เช่น การศกึษาดนตรขีองกลุ่มชาตพินัธุ์ในภูมภิาคต่างๆ ของประเทศ หนังสอืชื่อร้องร าท าเพลง ของสุจิต 

วงษ์เทศ ที่อธบิายประวตัศิาสตรแ์ละพฒันาการดนตรทีี่มไิดจ้ ากดัอยู่จ าเพาะดนตรไีทย มกีารอธบิายความ

ไปถงึต้นก าเนิดศลิปะด้านดนตรแีละนาฏศลิป์ในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ภายใต้ขอบเขตการศกึษา



21/05/55 5 สาขาสงัคตีศิลป์ 

 

และน าเสนอโดยอิงกับหลกัฐานทางโบราณคดี ในขณะเดียวกันงานวทิยานิพนธ์/วจิยับางส่วนที่ยงัคงมี

การศกึษาเนื้อหาดา้นดนตรไีทยกบัมคีวามลกึซึ้งและหลากหลายเช่นกนั ตวัอย่างเช่นการศกึษาในประเดน็ 

กระบวนการสร้างเครื่องดนตร ีการประพนัธ์บทเพลง การวเิคราะห์บทเพลง ท่วงท านอง จงัหวะ ประวตัิ

ศลิปินทัง้ทีเ่ป็นศลิปินพื้นบ้านและศลิปินดา้นดนตรไีทย การศกึษาแนวคดิต่างๆ ดา้นดนตรไีทย วฒันธรรม

การถ่ายทอดดนตรไีทย เป็นตน้  

นอกจากนัน้ ยงัปรากฏหนงัสอืประเภทการรวบรวมองคค์วามรู้และการบนัทกึองคค์วามรูท้ีเ่กีย่วขอ้ง

กบัดนตรไีทยด้วย เช่น การบนัทกึโน้ตเพลงไทยของครูพมิพ์ พวงนาค ในเพลงประเภทต่างๆ ที่มอียู่เป็น

จ านวนมาก งานการรวบรวมเรื่องราวจากบนัทกึของกรมพระยาด ารงราชานุภาพฯ ทีไ่ดม้กีารอธบิายความรู้

ด้านดนตรไีทย แต่หนังสอืประเภทเดิมที่อธิบายองค์ความรู้ด้านวฒันธรรมดนตรไีทยที่ถูกผลิตมาอย่าง

ต่อเนื่องตัง้แต่ช่วงต้น ก็ยงัคงปรากฏให้เห็น ซึ่งมีเนื้อหาประเภทการอธิบายองค์ความรู้ด้านดนตรไีทย 

ประวตัดินตรไีทย และประวตับิทเพลงต่างๆ ส าหรบักลุ่มผูแ้ต่งหนงัสอืจะเป็นกลุ่มบุคคลในแวดวงดนตรไีทย

และท างานในสถาบนัการศกึษาของรฐัเป็นหลกั และพบว่ามกีลุ่มของนักศกึษาที่จะเป็นต้องท าวทิยานิพนธ์

ในหวัขอ้ต่างๆ ทีก่ล่าวมาแลว้รวมอยู่ในช่วงระยะเวลานี้เป็นจ านวนมาก   

   

6) ช่วงปี พ.ศ.2541 – 2554 

 มอียู่จ านวน 179 เล่ม จากการพจิารณาหนังสอืในช่วงระยะเวลาดงักล่าวพบว่า นอกจากหนังสอืที่

น าเสนอประเด็นเดิมที่อธิบายเกี่ยวกับประวตัิพัฒนาการขนบธรรมเนียมรูปแบบการปฏิบัติดนตรีไทย

เช่นเดิมในทุกช่วงปีที่ผ่านมาแล้วนัน้ ยงัพบว่าในช่วงปี พ.ศ.2541 - 2554 ได้ปรากฏชื่อหนังสือและงาน

ศึกษา/วิจยัประเภทต่างๆ ที่หลากหลายทัง้ประเด็นและผู้แต่ง ซึ่งข้ามสาขามาท าการศึกษาและอธิบาย

ความรู้ด้านดนตรไีทยในมุมมองจากสาขาอื่นๆ ด้วย เช่น หนังสอืทิพย์สุธนดนตรไีทย ซึ่งเป็นหนังสือที่

น าเสนอผ่านการบรรยายความงามของชุดความรู้ดนตรไีทยในเรื่องของเสยีง รูปร่างเครื่องดนตรอีอกเป็น

ผลงานดา้นวรรณกรรม โดยเนาวรตัน์ พงศไ์พบูลย ์เป็นตน้  

 งานวทิยานิพนธ์ในช่วงปีดงักล่าวนี้ แบ่งเป็น 2 ประเดน็ที่พบคอื 1) การศกึษาดนตรไีทย ทีม่คีวาม

ลุ่มลกึและหลากหลายมากขึ้น เช่น การตามล่าหาเพลงโบราณ ศกึษากลวธิกีารถ่ายทอดของครูเพลงและ

ส านักดนตรตี่างๆ การวเิคราะห์ท านอง จงัหวะในบทเพลงไทย การศึกษาอตัชีวประวตัิของศิลปินที่มไิ ด้

จ ากดัจ าเพาะกลุ่มชนชัน้น าเท่านัน้แต่แพร่กระจายไปถึงบุคคลต่างๆ ที่มคีวามสามารถและเชี่ยวชาญด้าน

ดนตรไีทยและดนตรชีาติพนัธ์ นอกจากนัน้ ยงัมคีวามพยายามในการที่จะศึกษาดนตรขีองกลุ่มชาตพินัธุ์

ต่างๆ ในประเทศไทย ศกึษาบทบาทหน้าทีแ่ละการปรากฏตวัของชุดความรูเ้กี่ยวกบัดนตรใีนพืน้ทีอ่ื่นๆ เช่น 

ธุรกจิดนตรใีนโรงแรม และวฒันธรรมดนตรไีทยในโลกไซเบอร ์เป็นตน้  
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 ส าหรบัหนังสอืที่มเีนื้อหาเป็นความรู้เดมิด้านวฒันธรรมดนตรไีทยคอื หนังสอืที่ระลกึ และหนังสอื

ทัว่ไป ถูกน าเสนอเนื้อหาจากแหล่งที่หลากหลายมากขึ้น เช่น หนังสอืที่ระลกึซึ่งแต่เดิมผูกขาดกบังานศพ 

งานแสดงดนตรไีทย และงานดนตรไีทยอุดมศึกษา ได้มีการเพิ่มขึ้นของงานประกวดดนตร ีงานสมัมนา

วชิาการ จงึท าใหห้นงัสอืในงานทีร่ะลกึเพิม่ขึน้มาอกีดว้ย 

 

7) ผลงานทีไ่ม่ปรากฏปีทีพ่มิพ ์

 มอียู่จ านวน 2 เล่ม ได้แก่ 1.หนังสอืประชุมบทความทางวชิาการดนตร ีแต่งขึน้โดยสงดั ภูเขาทอง 

และ 2.หนงัสอืหดัเป่าขลุ่ยกนัดกีว่า แต่งขึน้โดยเสถยีร ดวงจนัทรท์พิย์ 

 

ข้อสงัเกตจากการวิเคราะห์หลกัฐานเชิงลายลกัษณ์ 

 จากการพจิารณาหนังสอืจากบรรณานุกรมทีไ่ดร้วบรวมและน าเสนอใหเ้หน็ถงึขอ้มูลเกี่ยวกบัหนังสอื

ในช่วงระยะเวลาตัง้แต่ปี พ.ศ.2481 – พ.ศ.2554 รวม 73 ปี พบว่า  สามารถจดัแบ่งออกเป็น 2 ส่วนทีส่ าคญั 

คอื สว่นที ่1 เป็นลกัษณะของหนงัสอืทีท่ าหน้าทีผ่ลติซ ้าและถ่ายทอดชุดความรูเ้ดมิเกี่ยวกบัวฒันธรรมดนตรี

ไทย หนังสอืเหล่านี้ส่วนใหญ่เขยีนจากบุคคลที่ได้รบัการยอมรบัว่าเป็นผูท้ี่มคีวามเชีย่วชาญดา้นดนตรไีทย 

ทัง้ที่เป็นชนชัน้สูง ศลิปินนักดนตรแีละคณาจารย์ในสถาบนัการศกึษาต่างๆ ทัง้นี้หนังสอืดงักล่าวเป็นการ

รวบรวมองค์ความรูท้ ัง้ในภาคทฤษฎีและภาคปฏบิตัขิองวฒันธรรมดนตรไีทยที่นักดนตรแีละสถาบนัต่างๆ 

มาตัง้แต่ครัง้อดตี จนกระทัง่ไดร้วบรวมองคค์วามรูต้่างๆ เหล่านัน้เผยแพร่สู่แวดวงการศกึษาจนกระทัง่แปร

เป็นรูปแบบของต ารา/หนังสอื และท าหน้าที่ในการผลติซ ้าชุดความรู้ดัง้เดมิของวฒันธรรมดนตรไีทยสู่นัก

ดนตรไีทยและผูส้นใจรุ่นต่อมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถอืว่าสดัส่วนของหนังสอืที่มเีรื่องราวในประเดน็ดงักล่าวนี้มี

อยู่กว่า 95% ของหนังสอืทัง้หมดทีผู่ว้จิยัไดส้บืคน้ ทัง้นี้ถงึแมใ้นช่วงทา้ยซึ่งอยู่ในยุคใกลเ้คยีงกบัปัจจุบนัชุด

ความรูด้า้นดนตรไีทยจะไดร้บัการศกึษาและน าเสนอในมุมมองที่กวา้งไกลและลุ่มลกึในบางประเดน็มากขึ้น 

แต่การศึกษาดังกล่าวก็ยังคงมุ่งเป้าในแนวทางเดิม ๆ และยังขาดแคลนการศึกษาในเชิงวิพากษ์  เช่น 

การศกึษาเปรยีบเทยีบทางเพลง การศกึษากลวธิกีารบรรเลงเครื่องดนตรขีองศลิปินแต่ละส านกั เป็นตน้ 

และส่วนที่ 2 จะเป็นข้อมูลสิง่พมิพ์ที่เหลอือีกประมาณ  5% พอสรุปได้ว่า เป็นการน าเสนอข้อมูล

เกี่ยวกบัวฒันธรรมดนตรไีทยในมุมมองอื่นหรอืถูกอธิบายขา้มสาขาจากทัง้คนในวฒันธรรมดนตรไีทยเอง

และคนนอกวฒันธรรมดนตรไีทยแต่มคีวามสนใจ เช่น การอธบิายดนตรไีทยกบับรบิททางสงัคม การศกึษา

ดนตรไีทยโดยใชแ้นวคดิตะวนัตก เช่น เรื่องเพศ บทบาทหน้าที ่อ านาจ สญัญะ ฯลฯ ทัง้นี้จากการพจิารณา

ปีที่พมิพ์ แหล่งที่มาและประเภทของเอกสารพบว่า เอกสารประเภทดงักล่าวนี้ถูกผลติและน าเสนอมุมมอง

จากนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีและโทเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งได้รบัมุมมองแนวคดิทฤษฎีจากการศกึษาในระบบ

สมยัใหม่ นอกจากนัน้ยงัเป็นกลุ่มคนที่มคีวามรู้ด้านอื่น แต่ให้ความสนใจในการศกึษาด้านดนตร ีเช่น การ
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อธบิายมุมมองดา้นการเมอืงการปกครอง ชนชัน้ ฯลฯ เป็นตน้ ซึ่งจากการพจิารณาเบือ้งต้นยงัพบว่า หนงัสอื

ประเภทดงักล่าวนี้ยงัมอียู่เป็นส่วนน้อยเมื่อเปรยีบเทยีบกบัหนังสอืประเภทแรก ทีส่ามารถยดึพืน้ทีค่วามคดิ

ของนกัดนตร ีผูศ้กึษาดนตร ีและคนสว่นใหญ่ในสงัคม 

 จากที่ได้จดัแบ่งประเภทของหนังสอืออกเป็น 2 ส่วนพบว่า ชื่อหนังสอืจากบรรณานุกรมส่วนใหญ่

จ านวนกว่า 95% นัน้มคีวามน่าสนใจ พบว่าชื่อหนังสอืล้วนเชื่อมโยงกบัมติิการเสรมิสร้างองค์ความรูเ้รื่อง 

“ความเป็นไทย” ใหก้บัผูศ้กึษาและบุคคลทัว่ไปในสงัคมไทยอย่างมาก หรอืกล่าวอกีนัยหนึ่งอาจเปรยีบไดว้่า

หนังสอืเกี่ยวกบัดนตรไีทยในทีน่ี้ เป็นพื้นทีใ่นการผลติซ ้าอุดมการณ์ความเป็นไทยดว้ยชุดความรูด้นตรไีทย

ผ่านวฒันธรรมลายลกัษณ์ โดยลักษณะของการน าเสนอ อธิบาย นิยามความหมายขององค์ความรู้ด้าน

ดนตรไีทย(จากชื่อหนังสอื) ล้วนเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับบรบิททางสงัคมและวฒันธรรมในการก่อร่าง

ความหมายของความเป็นไทยทัง้สิน้ โดยสามารถจ าแนกผ่านเนื้อหาไดด้งัต่อไปนี้ 

1. องคค์วามรูด้า้นประวตัศิาสตรแ์ละพฒันาการของดนตรไีทย 

 1.1 ประวตัิความเป็นมา/ก าเนิดของดนตรไีทย เช่น หนังสอืพื้นฐานอารยธรรมไทย ตอน 

ดนตรแีละนาฏศลิป์ไทย,ประวตักิารดนตรไีทย,ดนตรไีทยศกึษา,เครื่องดนตรไีทย พรอ้มด้วยต านานการผสม

วงมโหร ีป่ีพาทย์ และเครื่องสาย,ปริทรรศน์ดนตรีไทย,ดนตรไีทยและนาฏศิลป์,ดนตรีวิจกัษ์ : ความรู้

เบื้องต้นเกี่ยวกบัดนตรขีองไทยเพื่อความชื่นชม,สงัคตีนิยมว่าด้วยดนตรไีทย,การดนตรไีทยและทางเขา้สู่

ดนตรไีทย,ดนตรไีทย : โครงสรา้ง อภธิานศพัท์ และสาระสงัเขป,ค าบรรยายวชิาดุรยิางคศาสตรไ์ทย เป็นตน้ 

  1.2 ประวตัิความเป็นมา/ก าเนิดเครื่องดนตรไีทย เช่น หนังสอืเครื่องดนตรไีทย,งานวจิยั

ขอ้มูลประวตัิศาสตร์เรื่องป่ีพาทย์ดึกด าบรรพ์,เครื่องดนตรไีทย และต านานการผสมวงมโหร ีป่ีพาทย์และ

เครื่องสาย,ต านานเครื่องมโหรป่ีีพาทย ์พระราชนิพนธ์ สมเดจ็พระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุ

ภาพ กบัเกรด็ความรูเ้รื่องดนตรไีทย และประชุมบทเพลงไทยเดมิภาคหนึ่ง ภาคสอง และภาคสาม, ประวตัิ

เครื่องดนตรไีทย,ระนาดเอก, ศลิปะดนตรไีทย : ซอดว้ง,เครื่องดนตรแีละวงดนตรไีทย,เครื่องดนตรไีทย,ทาง

ซอดว้ง 2,เครื่องดนตรไีทย พรอ้มดว้ยต านานการผสมวงมโหร ีป่ีพาทย ์และเครื่องสาย เป็นตน้ 

 1.3 ประวตัคิวามเป็นมา/ก าเนิดบทเพลงไทย เช่น หนังสอืสารานุกรมศพัท์ดนตรไีทย ภาค

ประวตัิและบทร้องเพลงเถา,พรรณนาเพลงเรื่อง,พนิิจเพลงประโคม,การศึกษาการเปลี่ยนบนัไดเสยีงทาง

ฆอ้งวงใหญ่เพลงชุดโหมโรงเยน็, “ดนตรพีธิกีรรม” เนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ 

เพลงเขมรไทรโยค 3 ชัน้, โน้ตเพลงไทยเพลงเดี่ยวนกขมิ้น 3 ชัน้,เพลงหน้าพาทย์,เพลงไทยเดมิ : ทัง้โน้ต

และเนื้อ,เพลงไทยตามนัยประวัติ,รายงานผลการวิจัยวิว ัฒนาการของเพลงไทยสมัยรัตนโกสินทร์ = 

Development of Thai classical songs during Ratanakosin period เป็นตน้  
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21/05/55 8 สาขาสงัคตีศิลป์ 

 

 2. องคค์วามรูด้า้นบทบาทหน้าทีข่องดนตรไีทย 

  2.1 ขนบธรรมเนียมการบรรเลงดนตรไีทย เช่น หนังสือเรยีนรู้จกัขมิด้วยตนเอง, เครื่อง

ดนตรไีทย = Thai musical instruments, คู่มอืการเรยีนและฝึกปฏิบตัิดนตรไีทย : ขลุ่ยและโทน-ร ามะนา, 

คู่มอืการเรยีนและฝึกปฏบิตัดินตรไีทย : จะเข,้คู่มอืการเรยีนและฝึกปฏบิตัดินตรไีทย : ซออู,้มอืฆอ้ง : ศลิปะ

และหลกัการบรรเลงฆ้องวงใหญ่,องักะลุง,ป่ีพาทย์ดกึด าบรรพ์,การด าเนินท านองของเครื่องดนตรดี าเนิน

ท านองประเภทเครื่องต,ี ขลุ่ย : โน้ตดนตรไีทยเล่ม 1 ขลุ่ย,จะเข ้: โน้ตดนตรไีทย เล่ม 1 จะเข,้ซอด้วง,ซออู้

,จะเข ้: การสรา้งและการบรรเลง Jakhe : making and playing methods เป็นตน้ 

  2.2 บทบาทหน้าที่ของเพลงไทยประเภทต่างๆ เช่น หนังสอืไหวค้รูดนตรไีทย = The Wai 

Khru ceremony in Thai classical music, ดนตรใีนพิธีวางศิลาฤกษ์ : กรณีศึกษาพิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร

ศูนยศ์าสนศกึษา มหาวทิยาลยัมหดิล ศาลายา,เพลงนวรชัราชา เถา : กรณีศกึษาการรวมวงและการปรบัวง,

ชุดการสอนปฏบิตัเิครื่องสายไทยในรายวชิาดนตรไีทยปฏบิตัติามความถนัด 1 (ศ.028)ส าหรบันักเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีที่ 4,หน้าทบัเพลงหน้าพาทย์ที่ใช้ในการแสดงโขน,โหมโรงเสภา,วงกลองแขก : วงป่ีกลองใน

พระราชพธิไีทย,ดนตรปีระโคมศพ : กรณีศกึษาเพลงบวัลอย,ดนตรใีนพระราชพธิ,ี เครื่องดนตรแีละวงดนตรี

ไทย เป็นตน้ 

 

 3. องคค์วามรูด้า้นการถ่ายทอด  

  3.1 รปูแบบการถ่ายทอด  

  - ไม่เป็นทางการหรอือยู่นอกสถาบนัการศกึษา เช่น หนังสอืเมื่อปู่ ใหส้มัภาษณ์หลาน : เรื่อง

เก่าเล่าโดย ครเูขยีน ศุขสายชล,การสบืทอดวฒันธรรมดนตรไีทยในสงัคมไทยปัจจุบนั ศกึษากรณีสกุลพาทย

โกศลและสกุลศลิปบรรเลง,การสบืทอดป่ีพาทย์ในอ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรอียุธยา, แนวคดิและ

วธิกีารของมนตร ี ตราโมท ในการอนุรกัษ์และถ่ายทอดดนตรไีทยและเพลงไทย 

  - แบบเป็นทางการในสถาบันการศึกษา เช่น หนังสือรยีนศิลปศึกษา ศ103-ศ104 ดนตรี

ศกึษา ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ตามหลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนตน้พุทธศกัราช 2521 เป็นตน้ 

  3.2 การบนัทึกโน้ตเพลงไทย เช่น หนังสอืโน้ตเพลงไทยลายมอืของครูพมิพ์ พวงนาคชุด

เพลงโหมโรง : เพลงโหมโรงเจรญิศรอียุธยา,โน้ตดนตรไีทยทัว่ไป เป็นตน้ 

  3.3 นามานุกรมเพลงไทย/รายชื่อนกัดนตร ีเช่น หนังสอืนามานุกรมศลิปินเพลงไทย ในรอบ 

200 ปี แห่งกรุงรตันโกสนิทร,์สรรพสงัคตี : สบืสานงานศลิป์สรา้งสบิปีศูนยส์งัคตีศลิป์,สารานุกรมศพัทด์นตรี

ไทย ภาคประวัติและบทร้องเพลงเถา, สารานุกรมศัพท์ดนตรีไทย  ภาคประวัติและบทร้องเพลงเถา, 

สารานุกรมศพัทด์นตรไีทย ภาคคตีะ-ดุรยิางค ์ฉบบัราชบณัฑติยสถาน,นามานุกรมดนตรไีทย เป็นตน้ 
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http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/401%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&433%2C433%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/401%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&433%2C433%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&238%2C238%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&238%2C238%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&108%2C108%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&108%2C108%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&108%2C108%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1001%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&1020%2C1020%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1001%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&1020%2C1020%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&300%2C300%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&300%2C300%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&208%2C208%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/101%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&129%2C129%2C
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 4. สถาบนักบัการสรา้งและผลติซ ้าความเป็นไทย  

องค์ความรู้ด้านดนตรีไทยในหนังสือ ปรากฏผู้แต่งจากส านักต่าง ๆ  มีคณะบุคคลที่เป็นทัง้

ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรไีทยที่อยู่ในแวดวงดนตร ีแต่มไิด้อยู่ในสถาบนัการศกึษาและอกีกลุ่มที่เป็นบุคลากร

สงักดัสถาบนัการศกึษา รวมถงึจากสถาบนัต่างๆ เช่น บุญธรรม ตราโมท,อุทศิ นาคสวสัดิ,์ปัญญา รุ่งเรอืง

,อุทศิ นาคสวสัดิ,์ชิน้ ศลิปบรรเลง,มนตร ีตราโมท,ธนิต อยู่โพธิ,์พูนพศิ อมาตยกุล,อุดม อรุณรตัน์,เฉลมิศกัดิ ์

พกิุลศร,ีเจรญิใจ สุนทรวาทิน,สงดั ภูเขาทอง,มานพ วสิุทธิแพทย์,มูลนิธหิลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลป

บรรเลง),มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,กรมศิลปากร,คณะอนุกรรมการเผยแพร่เอกลักษณ์ของไทยใน

คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ,ส านักเลขาธิการนายกรฐัมนตรี,ส านักงานคณะกรรมการวฒันธรรม

แห่งชาต,ิราชบณัฑติยสถาน เป็นตน้ 

 จากหลกัฐานเชงิประจกัษ์จากการส ารวจดงัทีไ่ดก้ล่าวมา พอจะใหภ้าพของวฒันธรรมลายลกัษณ์ใน

สงัคมดนตรไีทย แต่เมื่อพจิารณาจากขอ้มูลแล้ว นักวจิยัพบว่า จ านวนขอ้มูลเชงิลายลกัษณ์ที่ปรากฏโดย

สว่นใหญ่ลว้นเชื่อมโยงกบัมติใินดา้นการเสรมิสรา้งองคค์วามรูใ้นเรื่องทางทฤษฏ ีการปฏบิตัเิกอืบทัง้สิน้ แต่

ลายลกัษณ์ทีป่รากฏนัยยะทางการวจิารณ์ หรอืเป็นลกัษณะการวจิารณ์ดนตรแีบบชดัเจนกลบัมน้ีอยมากเมื่อ

เปรยีบเทยีบสดัสว่นกบัจ านวนปรมิาณทีม่กีารผลติลายลกัษณ์ออกมา  

 ในขอ้คน้พบดงักล่าว นักวจิยัตัง้ขอ้สมมุตฐิานในเชงิวฒันธรรมดนตรกีบัการวจิารณ์ โดยใชว้ธิวีงศา

วทิยา (genealogy theory)1 เพื่อพจิารณาถงึบรบิททางสงัคมดนตรทีี่ปะทะประสานเข้ากบัวฒันธรรมดนตรี

และสะท้อนให้เห็นถงึกระบวนคดิและมโนทศัน์ในการสรา้งวฒันธรรมลายลกัษณ์ที่ผลติเป็นชุดความรูท้ี่ว่า

ด้วย “วฒันธรรมดนตรไีทย” เป็นชุดความรู้อย่างหนึ่งที่ได้ก่อก าเนิดและสร้างรูปยาวนานตัง้แต่ครัง้อดตี มี

ระบบวฒันธรรมในการสบืทอดความรู้ผ่านสถาบนัต่างๆ ทางสงัคม จนกระทัง่กลายเป็นหนึ่งในชุดความรู้

กระแสหลักที่ด ารงอยู่และร่วมขบัเคลื่อนโครงสร้างสังคมไทยในปัจจุบัน ทัง้นี้ข้อค้นพบเบื้องต้น จาก

การศกึษาทางประวตัศิาสตรว์ฒันธรรมดนตรไีทยและการตัง้ขอ้สงัเกตกบัชุดความรูอ้นัเป็นผลติผลทีม่สี่วน

เกี่ยวขอ้งและเชื่อมโยงกบัวฒันธรรมดนตรไีทย ทีไ่ดผ้ลติเป็นชุดความรูผ้่านกระบวนการสรา้งใหเ้ป็นชุดวาท

กรรมที่ว่าด้วยวฒันธรรมดนตรไีทยจากอดีตถึงปัจจุบนัพบว่า ขอ้มูลความรู้หรอืการได้มาซึ่งขอ้มูลความรู้

เกอืบทัง้หมดจะเป็นการน าเสนอหรอือา้งองิขอ้มูลในเชงิประวตัศิาสตรแ์บบววิฒันาการคอื การน าเวลามาใช้

เป็นตัวก าหนดความสืบเนื่องทางประวตัิศาสตร์ของวฒันธรรมดนตร ีผ่านการจดัแบ่งตามยุคสมัยการ

ปกครองแผ่นดนิ เช่น สมยัสุโขทยั อยุธยา ธนบุร ีและรตันโกสนิทร ์โดยขอ้มูลความรูท้ีถู่กสรา้งขึน้เป็นวาท
 

1 วงศาวทิยา(Genealogy) เป็นแนวคดิทีน่ าเสนอโดย มเิชล ฟูโกต ์(Michel Foucault, 1926-1984) ซึง่ไดใ้ชก้ระบวนการคดิ
และการวเิคราะห์ สบืเสาะแสวงหาขอ้มูล ทีส่ าคญัคอืการตัง้ค าถามกบัทุกๆ ความรู ้ความจรงิทีก่ าลงัปรากฏขึน้ ด าเนินอยู่ 
และคนในสงัคมก าลงัปะทะกบัความรู้ ความจรงิต่างๆ เหล่านัน้ วธิกีารหนึ่งที่ส าคญัและมส่ีวนช่วย ในการค้นพบความรู ้
ความจรงิเพื่ออธบิายปรากฏการณ์ต่างๆ ไดช้ดัเจนในทศันะของฟูโกต ์คอื การใชว้ธิกีารสบืคน้ตามแนวคดิ “วงศาวทิยา”  
 

http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/a%7b717%7d%7b728%7d%7b695%7d%7b724%7d%7b712%7d+%7b697%7d%7b722%7d%7b676%7d%7b714%7d/a|cdd8b7d4c8+b9d2a4cac7d1cab4d4ec/-3,-1,0,B/browse
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/a%7b696%7d%7b697%7d%7b724%7d%7b693%7d+%7b717%7d%7b706%7d%7b729%7d%7b744%7d%7b738%7d/a|b8b9d4b5+cdc2d9e8bee2b8d4ec/-3,-1,0,B/browse
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/a%7b705%7d%7b729%7d%7b709%7d%7b697%7d%7b724%7d%7b696%7d%7b724%7d%7b715%7d%7b709%7d/a|c1d9c5b9d4b8d4cbc5c7a7bbc3d0b4d4c9b0bee4c3e0d2d0+c8c3+c8d4c5bbbac3c3c5e0a7/-3,-1,0,B/browse
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/a%7b705%7d%7b729%7d%7b709%7d%7b697%7d%7b724%7d%7b696%7d%7b724%7d%7b715%7d%7b709%7d/a|c1d9c5b9d4b8d4cbc5c7a7bbc3d0b4d4c9b0bee4c3e0d2d0+c8c3+c8d4c5bbbac3c3c5e0a7/-3,-1,0,B/browse
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กรรมนี้ ส่วนใหญ่จะกล่าวถงึการคน้พบ/ถอืก าเนิด/ววิฒันาการเครื่องดนตรีไทย วงดนตรไีทย บทเพลงไทย 

ศลิปินนักประพนัธ์ที่มชีื่อเสยีงเป็นหลกัหรอืแม้กระทัง่การวจิารณ์ก็นิยมการวจิารณ์ภายใต้กรอบโครงสรา้ง

คตีลกัษณ์หรอืประวตัศิาสตรด์นตรทีี่มไิดม้กีารต่อยอดหรอืบูรณาการศาสตรค์วามรูสู้่สาขาอื่นๆ เป็นต้น ซึ่ง

ขอ้มูลความรูต้่างๆ ทีถู่กน าเสนอเหล่านี้ยงัมหีน้าทีแ่ละบทบาททีส่ าคญัในการหล่อหลอมกระบวนการคดิและ

ความรูท้ีไ่ดส้่งผ่านสถาบนัต่างๆ ทางสงัคม ไม่ว่าจะเป็นสถาบนัการศกึษา ผ่านหนังสอื ต ารา เอกสาร คนใน

วฒันธรรมดนตร ีหรอืสถาบนัอื่นอนัมหีน้าทีส่ าคญัโดยตรงซึ่งท าหน้าที่สบืทอดและสบืสานวฒันธรรมดนตรี

ไทย  

ความรู้ ความจริงด้านวฒันธรรมดนตรีไทยเหล่านี้ได้ส่งผลอย่างต่อเนื่องในการนิยาม/ก าหนด

ความหมายและการรบัรูข้องผูค้นในสงัคมไทยโดยเฉพาะคนในวฒันธรรมดนตรไีทย ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจ

ดว้ยการเป็นเอกลกัษณ์ของชาต ิหรอืการเป็นมรดกทางวฒันธรรมอย่างช้านาน วาทกรรมเหล่านี้กลายเป็น

กรอบในการก าหนดทัง้ความคดิ ความรู ้ความจรงิของสมาชกิในสงัคมวฒันธรรม ใหร้บัรูเ้พยีงสาแหรกเดยีว

ทีไ่ดร้บัการสถาปนาอ านาจจากปัจจยัต่างๆ ทางสงัคมไทย ภายใต้การครอบง าดงักล่าวนี้ ส่งผลใหส้งัคมอาจ

ตกในสภาวะไรซ้ึง่การตัง้ค าถามดว้ยมุมมองทีแ่ตกต่างอนัน าไปสูแ่นวทางของการวจิารณ์  

จากการตัง้ขอ้สงัเกตเบื้องต้นถึงวฒันธรรมการวจิารณ์ในวฒันธรรมดนตรไีทยพบว่า อิทธิพลทาง

ความคิดเกี่ยวกับการน าแนวคิดทางประวัติศาสตร์ ที่น าเสนอเฉพาะความรู้ที่ได้มาจากมุมมองแบบ

ววิฒันาการหรอืการอธบิายทีม่าของชุดความรูต้่างๆ ตามความเชื่อทีเ่กื้อหนุนมาจากหลกัฐานทางโบราณคด ี

แลว้ผลติขึน้เป็นองคค์วามรูแ้บบเบ็ดเสรจ็ที่น าเสนอเนื้อหาเพยีงมติเิดยีวนัน้ ท าให้การกล่าวถงึ/การวจิารณ์

ในวฒันธรรมดนตรไีทยสว่นใหญ่มกัจะมเีนื้อหาเกีย่วกบัการถอืก าเนิด/ววิฒันาการเครื่องดนตรไีทย วงดนตรี

ไทย บทเพลงไทย โครงสรา้งทางคตีลกัษณ์ ศลิปินนักประพนัธ์ทีม่ชีื่อเสยีง ทีเ่ป็นการน าเสนอความรู ้ความ

จรงิเพียงแค่มิติเดียวแบบแช่เข็ง ราบเรยีบ เชื่อมโยงเป็นววิฒันาการอย่างเบ็ดเสร็จตายตัว โดยมิได้ให้

ความส าคญักับบรบิทหรอืเงื่อนไขทางสงัคมที่เป็นสภาวการณ์จ าเพาะในมิติอื่นๆ ของแต่ละช่วงเวลาใน

ประวตัศิาสตร ์ซึ่งอุปสรรคที่เกดิขึ้นจากตะกอนอนัเป็นฐานคดิภายใต้มโนทศัน์ของผู้คนมาอย่างยาวนานนี้ 

ส่งผลให้คนในวฒันธรรมดนตรไีทยยากที่จะทะลุกกรอบความคดิในแบบเดมิทีเ่คยกระท า สบืทอดและผลติ

ซ ้ากนัมา จงึยากทีจ่ะท าใหม้มุีมมอง/ประเดน็หรอืมติอิื่นๆ ทีล่กึและกวา้งมากกว่าทีเ่ป็นอยู่ 

สุจิตต์ วงษ์เทศ ได้ยกตัวอย่างเพลงไทยยอดฮิตเพลงหนึ่งคือ เพลงลาวดวงเดือน โดยกล่าวว่า 

“เพลงลาวดวงเดอืน ทัง้ท านองและเนื้อรอ้ง เป็นทีรู่จ้กัแพร่หลายและกวา้งขวางมาก แต่สงัคมไทยไม่เอาใจใส่

แบ่งปันแลกเปลีย่นเรยีนรูค้วามเป็นมาทีเ่ชือ่มโยงเกีย่วขอ้งกบัเศรษฐกจิการเมอืงและสงัคมวฒันธรรม นัก

ดนตรไีทยที ่“ล้าหลงั-คลัง่ชาติ” ก็เอาแต่หมกมุ่นในเพลงดนตรโีดดๆ โดยไม่เกีย่วข้องกบัคนและสงัคมที ่

เปลีย่นแปลงเป็นธรรมชาตธิรรมดาๆ เลยไม่รูท้ีม่าจนหาทีไ่ปไม่พบ” (2548: 21) 
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ขอ้ความดงักล่าวของสุจติต์ เป็นอกีตวัอย่างหนึ่งของความพยายามที่จะตัง้ข้อสงัเกตและกระตุ้นให้

คนในวฒันธรรมดนตรไีทยรู้จกัที่จะตัง้ค าถาม คดิวเิคราะห์ในโครงสร้างหรอืมุมมองอื่น จากทรพัยากรใน

วฒันธรรมดนตรไีทยทีม่อียู่ โดยใหม้คีวามเชื่อมโยงกบับรบิททางสงัคมวฒันธรรม เศรษฐกจิ การเมอืง ฯลฯ 

เพื่อให้ได้พฒันาและต่อยอดความรู้สู่การบูรณาการศาสตร์ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการศึกษา

วฒันธรรมดนตรไีทยใหเ้ป็นทีรู่จ้กัในวงกวา้งต่อไป 

ดงันัน้จงึพอสรุปไดว้่า การน าแนวคดิเรื่องวงศาวทิยามาใชใ้นการศกึษาวฒันธรรมการวจิารณ์ดนตรี

ไทย จึงเป็นการตัง้ค าถามกับชุดความรู้ความจริงที่มีอยู่ในปัจจุบัน แล้วย้อนกลับไปศึกษา ให้เห็นถึง

โครงสร้างอ านาจ อนัเป็นเครอืข่าย สาแหรกของชุดความรู้ จุดปะทะประสานต่างๆ เพื่อให้ได้ประจกัษ์กบั

เหตุและปัจจัยอันเป็นที่มาของชุดความรู้ ความเชื่อที่เป็นวาทกรรมกระแสหลัก ซึ่งมีอ านาจในการ

ก าหนดการรบัรูข้องคนในสงัคมวฒันธรรม 

 

1.2 ศกึษาโอกาสใหม่ซึง่โลกเสมอืนจรงิเปิดใหแ้ก่พฒันาการของการวจิารณ์รวมทัง้จุดอ่อนและจุดแขง็  

การศกึษาขอ้มูลบนพื้นที่วฒันธรรมเสมอืนจรงิ สาขาสงัคตีศลิป์พบประเดน็ที่น่าสนใจคอื พื้นที่บน

โลกอนิเทอรเ์น็ตเป็นพืน้ทีใ่นการแสดง ตวัตน และ การยอมรบัตวัตน (ซึง่ไม่สามารถแสดงออกไดอ้ย่างเตม็ที่

บนพื้นที่ของขนบเดมิ เช่น ขนบราชส านัก ขนบส านักหรอืขนบบ้าน) พื้นที่บนโลกอนิเทอรเ์น็ตชวนให้เกดิ

การปฏสิมัพนัธ์เชงิการสนทนาระหว่างกลุ่มผูท้ีส่นใจในเรื่องเดยีวกนั และมลีกัษณะความพยายามที่จะขยบั

ขยายออกจากกรอบการปฏบิตัหิรอืแนวคดิเดมิทีถู่กก าหนดดว้ยวฒันธรรมกลุ่ม อนัจดัไดว้่าเป็นกระแสหลกั

แห่งวฒันธรรมดนตรทีีย่งัคงอยู่และคาบเกี่ยวระหว่างยุคสมยัทีก่ าลงัเปลีย่นผ่าน การเปลีย่นแปลงพืน้ทีน่ ามา

ซึ่งความเหมอืนที่แตกต่าง อนัได้แก่ ลกัษณะของสงัคมทีส่รา้งความเป็น “นิรนาม” ความเหมอืนในประเดน็

แรกคอื การแสดงความคดิเห็นในทศันะต่างๆ อนัเชื่อมโยงไปถึงทศันะการวจิารณ์ในระดบัหนึ่ง หากแต่

ความแตกต่างคอื ความสามารถทีก่้าวขา้มออกจากกรอบวฒันธรรมทีค่รอบง าความคดิในการแสดงทศันะต่อ

งานศิลปะได้อย่างเปิดเผย โดยมไิด้เกรงต่อขนบหรอืกรอบแห่งวฒันธรรม บางกรณีหลุดพ้น “วฒันธรรม

ความเกรงใจ” น าไปสู่การแสดงทศันะการวจิารณ์ในแง่ลบหรอืต่อต้านขนบเดมิ เนื่องจากความเป็นนิรนาม

หรอืการใช้นามแฝง ซึ่งเป็นลกัษณะเด่นในสงัคมแห่งนี้ สามารถเป็นเกราะป้องกนัตวัผู้วจิารณ์ในระดบัหนึ่ง 

ในขณะที่การสร้างอตัลกัษณ์ใหม่ (หรอืตวัตนใหม่) ก็สะท้อนปฏิสมัพนัธ์ในพื้นที่ของโลกไซเบอร์ (Cyber 

space) ทีเ่ป็นสงัคมนิรนามไดเ้ช่นเดยีวกนั หากแต่ความเป็นจรงิในสงัคมแห่งโลกวฒันธรรมเสมอืนจรงิ กใ็ช่

ว่าจะซ่อนตวัตนเทียม (หมายถึง  ตวัตนที่ไม่มอียู่จรงิแต่สร้างขึ้นตามความต้องการของผู้สร้าง)ได้อย่าง

สมบูรณ์ เนื่องจากวธิกีารทางเทคโนโลยสีามารถสบืคน้และเสาะหาตวัตนทีแ่ฝงอยู่ในเครอืข่ายนี้ได ้ 

ผู้วจิยัได้ศึกษาวฒันธรรมการวจิารณ์ดนตรขีองต่างประเทศเพื่อเปรยีบเทียบลกัษณะการวจิารณ์

ดนตรีอย่างไทยที่ปรากฏอยู่ในบริบทของเว็บไซต์ พบว่า รูปแบบของการวิจารณ์ที่ปรากฏ มีความ
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หลากหลายและชดัเจนกว่า ทัง้นี้ อาจเป็นเพราะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยทีีน่ักวจิารณ์หรอืนักดนตรเีอง

ได้ให้ความส าคญักบัการน าสื่อเทคโนโลยจี าพวกนี้มาปรบัใชใ้หเ้ขา้กบัวฒันธรรมทางดนตร ีซึ่งในประเดน็นี้ 

ผู้วิจยัได้ตัง้ข้อสังเกตถึงรอยต่อระหว่างความทันสมัยกับตัวผู้ใช้ในมุมมองของทัศนคติในการเลือกใช้

เทคโนโลย ีและตัง้สมมุตฐิานในประเดน็“ช่องว่างทางวฒันธรรม” ว่าคนในวถิดีนตรไีทยถูกกดีกัน้ด้วยความ

เท่าทนัเทคโนโลย ีน าไปสู่การวเิคราะห์ให้เห็นภาพสะท้อนของจ านวนผู้เขา้ถงึหรอืสนใจวฒันธรรมเสมอืน

จรงิทีม่าจากปัจจยัแห่งวถิกีารเรยีนรูท้างดนตรไีทยที ่“เน้น” การฝึกปฏบิตัทิีต่อ้ง “ลงมอื” ท ากจิทัง้หลายดว้ย

ตนเอง ซึง่ความคดิเชงิทฤษฏจีะแฝงอยู่ในการปฏบิตั ิและนอกเหนือจากธรรมชาตแิห่งการเรยีนรูด้นตรไีทย 

อนัอาจเป็นปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการก้าวเขา้สู่พืน้ทีอ่นิเทอรเ์น็ต น าไปสู่ “ทศันคต”ิ ต่อ อนิเทอรเ์น็ตในมุมมองใน

ความเป็น “ของเล่น” มากกว่าการน ามาใชง้าน  ดงันัน้ การพจิารณาความส าคญัในเชงิพืน้ทีท่างการวจิารณ์

บนโลกอนิเทอรเ์น็ตส าหรบัวฒันธรรมดนตรไีทยโดยมองในระยะเริม่ตน้ของการเกดิพืน้ทีใ่หม่ว่า ยงัเป็นเพยีง

จุดเริม่ต้นของพื้นที่หนึ่งที่ปรากฏบุคคลรุ่นใหม่ที่ระบุได้ว่าเป็น “แดนกลาง” อนัหมายถึงผู้ใช้ที่ผสมผสาน

ระหว่างโลกแห่งวฒันธรรมลายลกัษณ์และโลกแห่งวฒันธรรมไซเบอร ์โดยอาจขาดการดูแล สนใจหรอืใส่ใจ

ดงัเช่นวฒันธรรมการเรยีนรู ้“มนุษย์สมัผสัมนุษย์”   ส่งผลบางส่วนของการวจิารณ์ที่เกดิขึ้นบนโลกเสมอืน

จรงิ เป็นเพยีงความแห้งแล้งทางการวจิารณ์ที่มุ่งเน้นววิาทะในเชงิอารมณ์ที่เน้นหนักไปในเรื่องของความ

ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการทีแ่ต่ละฝัง่ไดร้บัการถ่ายทอดความรูม้า  ทัง้นี้ ผูว้จิยัตัง้ขอ้สงัเกตว่า  แทจ้รงิของการ

วจิารณ์ดนตร ีอาจจะเกดิในรูปแบบของการประพนัธ์เพลงที่เกดิจากไหวพรบิปฏภิาณและอจัฉรยิภาพทาง

ดนตรขีองบรรดาครเูพลงทัง้หลาย สรรคส์รา้งเพลงไทยดว้ยการแปรหรอืแปลงท านองต่าง ๆ ทีม่อียู่เก่าก่อน

ใหเ้กดิเป็นชิน้งานศลิปะชิน้ใหม่ ซึ่งการสรา้งหรอืการประพนัธ ์เกดิจากความแจ่มแจง้เขา้ใจในโครงสรา้งและ

เนื้อหาของเพลง การตคีวามขึ้นมาใหม่เปรยีบเสมอืนการวจิารณ์อย่างหนึ่งที่ผ่านกระบวนการคดิไตร่ตรอง

อย่างมรีะบบ เรารบัรู้ได้ว่า เพลงไทยหลายเพลงที่ได้รบัความนิยมล้วนเกิดจากขัน้ตอนความคดิดงักล่าว  

ดงันัน้ เมื่อมองถึงวฒันธรรมการวจิารณ์ที่เกิดขึ้นในแวดวงวฒันธรรมดนตร ีจงึท าให้เห็นว่า การวจิารณ์

ดนตรไีทย มธีรรมชาตทิีม่ไิดเ้กดิจากมุขปาฐะและลายลกัษณ์เป็นแกนกลาง หากแต่ปรากฏอยู่ในรปูของการ 

วจิารณ์ดนตรดีว้ยดนตร2ี เมื่อพจิารณาในเรื่องของการวจิารณ์ทีถ่่ายโอนสู่วฒันธรรมไซเบอรห์รอืวฒันธรรม

เสมอืนจรงิ จงึปรากฏเพยีงแค่การวจิารณ์ที่เป็นลกัษณะของการแสดงความคดิเหน็ในเชงิทฤษฏทีางดนตร ี

 
2 รงัสพินัธุ ์ แขง็ขนั ไดน้ าเสนอแนวคดิ “ดนตรวีจิารณ์ดนตร”ี ซึง่เป็นปรากฏการณ์ทางดนตรทีีส่ามารถแสดงนัย

แห่งการวจิารณ์ไดโ้ดยการกระท าของดนตรทีีไ่ม่ตอ้งใชภ้าษาใด ๆ ในการแสดงถงึการวจิารณ์ อกีทัง้การประเมนิค่ากเ็ป็นสิง่
ทีส่ามารถรบัรูไ้ดจ้ากนัยแห่งการวจิารณ์ลกัษณะน้ีดว้ย การใชด้นตรวีจิารณ์ดนตรอีาจเป็นปรากฏการณ์ทีไ่ม่สามารถ
ก าหนดใหเ้กดิขึน้ได ้ หากแตข่ึน้อยู่กบับรบิทและปัจจยัทีส่่งผลกบันักดนตรใีหแ้สดงววิาทะแห่งการวจิารณ์ดนตรดีว้ยดนตรี
หรอืไม่ และการรบัรูน้ยัแห่งการวจิารณ์ รวมถงึการประเมนิทีแ่ทจ้รงิย่อมเกดิขึน้ไดโ้ดยนักดนตรเีอง รวมถงึผูฟั้งทีส่ามารถ
เขา้ใจนยันัน้ โดยมติอ้งอาศยัสื่อ หรอืตวักลางในการอธบิายและประเมนิค่า ซึง่อาจกล่าวไดว้่า เป็นการวจิารณ์ทีป่ราศจาก
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ส่วนในเรื่องของการปฏิบตัิ ก็เป็นเพียงการวจิารณ์ที่ประเมินคุณค่าของการบรรเลงในระดบัหนึ่ ง  ดงันัน้ 

ประเด็น “เมื่อการวจิารณ์เปลี่ยนผ่านจากวฒันธรรมลายลกัษณ์ไปสู่วฒันธรรมเสมอืนจรงิ” จงึเป็นประเด็น

พจิารณารปูแบบการวจิารณ์เพยีงสว่นหน่ึงเท่านัน้ มไิดค้รอบคลุมการวจิารณ์ในวฒันธรรมดนตรไีทยทัง้หมด 

 

ดงันัน้ การวจิารณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกเสมือนจริง จึงมีลักษณะของการค้นหา การถามไถ่ถึงความ

ถูกตอ้งของขอ้มลูเชงิทฤษฏแีละการปฏบิตั ิพืน้ทีโ่ลกเสมอืนจรงิกลายเป็น “คลงัขอ้มลู” ทีเ่กบ็รวบรวมทศันะ 

ความเหน็ทีม่นีัยยะทางการวจิารณ์ บ้างกถ็ูกสรา้งขึ้นมาใหม่ดว้ยฐานคดิลายลกัษณ์ฉบบัเดมิ บ้างกเ็ป็นการ

แสดงทศันะใหม่ ๆ จากบุคคล “แดนกลาง” ทีเ่ป็นผูเ้ชื่อมโยงโลกแห่งลายลกัษณ์กบัโลกเสมอืนจรงิไวด้ว้ยกนั

ดงันัน้ สิง่ที่ถูกสรา้งขึ้นใหม่ จงึอาจพฒันาและได้รบัการยอมรบัใหเ้ป็นชุดความรูห้รอืความจรงิชุดใหม่ในยุค

ต่อ ๆ มา หากมไิด้เกิดการตรวจสอบจากโลกมุขปาฐะหรอืโลกของลายลกัษณ์ ประเด็นที่เกิดขึ้นน ามาสู่

ประเดน็ค าถามทีว่่า สงัคมเสมอืนจรงิหรอืสงัคมแห่งโลกไซเบอร ์มวีธิกีารตดัสนิหรอืเลอืกทีจ่ะเชื่อหรอืรบัชุด

ความรูชุ้ดไหนมาเป็นหลกัในการคดิ – วเิคราะห์ หรอืวจิารณ์ เพราะในโลกแห่งนี้มคีวามหลากหลายในตวั

บทของขอ้มูลที่ถูกการเปลี่ยนแปลงจากโลกของมุขปาฐะของลายลกัษณ์ และหากพจิารณาไปกบัประเด็น

การเสวนาในเรื่อง “เมื่อการวจิารณ์เปลี่ยนผ่านจากวฒันธรรมลายลกัษณ์ไปสู่วฒันธรรมเสมอืนจรงิ” ก็ยงั

น าไปสู่การมองถงึขัน้ตอนการเปลี่ยนผ่านในแง่มุมของความรูท้ี่ถูกตคีวามหรอืเปลีย่นไปในโลกเสมอืนจรงิ 

กระบวนการทีเ่กดิขึน้อาจสะทอ้นใหเ้หน็บางสิง่ทีแ่ฝงอยู่ในคตทิางความคดิหรอืความเชื่อทีเ่ปลีย่นไปเมื่อโลก

แห่งการเรยีนรูเ้ปลีย่นแปลง 

ในขณะเดยีวกนัผู้วจิยัพบว่า คุณสมบตัทิางพืน้ทีโ่ลกเสมอืนจรงิเกดิการสรา้งการวจิารณ์ทีเ่พิม่มาก

ขึ้น และในขณะเดียวกนัหากเปรยีบเทียบการวจิารณ์แบบมุขปาฐะที่การวจิารณ์หนึ่งครัง้ เราก็ไม่อาจจะ

บนัทึกเรื่องราวการวจิารณ์ไว้ได้เลย  ช่องทางนี้จงึเอื้อต่อการที่จะให้เกิดการบนัทกึการวจิารณ์ไว้เป็นลาย
 

การสอดแทรกความเหน็อนัเป็นอตัวสิยัของบุคคลอื่นเพื่อการรบัรูข้อ้มลู ทัง้นี้ นักวจิยัไดเ้สนอแนวทางในการวจิารณ์โดยมี
ขอ้สงัเกต 3 ลกัษณะ คอื 

1) การวจิารณ์ทีเ่กดิจากการกระท าไปในแนวทางหรอืลกัษณะเดยีวกนั 
2) การวจิารณ์ทีเ่กดิจากการกระท าไปในแนวทาง หรอืลกัษณะตรงกนัขา้ม 
การวจิารณ์ทีเ่กดิขึน้จากการกระท าทัง้ 2 ลกัษณะน้ี ดนตรจีะวจิารณ์ดนตรเีอง ทัง้ในดา้นความเหมอืน

และแตกตา่งทีอ่าจแสดงถงึความเด่น และความดอ้ยใหป้รากฏขึน้อย่างชดัเจน โดยผูฟั้งและนกัดนตรสีามารถรบัรู้
ถงึความแตกต่างและท่าทขีองการวจิารณ์นัน้ได ้ซึง่สามารถประเมนิค่าของดนตรไีดจ้ากววิาทะทางดนตรทีีเ่กดิขึน้ 

3) การวจิารณ์เกดิจากกระท าฝ่ายเดยีว ซึง่การวจิารณ์ลกัษณะนัน้อาจกนิความบรบิทและวจิารณ์ถงึเรื่อง
อื่น ๆ มากกว่าดนตร ีซึง่ทัง้นี้ เรื่องของความเหมาะสมทีจ่ะโตต้อบหรอืวจิารณ์นัน้ เป็นดุลยพนิิจของนักดนตรเีอง 
โดยอาจพจิารณาในดา้นของท่าทขีองดนตรทีีไ่ดแ้สดงมา และมกีารประเมนิค่าถงึความเหมาะสมว่า มคีวามจ าเป็น
เพยีงใดหรอืหลกีเลีย่งการมวีวิาทะทางดนตร ี โดยทีก่ารประเมนิค่านัน้เกดิขึน้ภายในตวันักดนตรแีละเกดิขึน้ก่อนที่
จะใชเ้ครื่องดนตรเีป็นเครื่องประเมนิค่ากนัและกนั 
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ลักษณ์ที่มีหลักฐานชัดเจน อีกทัง้ยงัก่อให้เกิดนักวิจารณ์มือใหม่หรือนักวิจารณ์สมัครเล่นเพิ่มมากขึ้น  

เนื่องจากเหตุผลทีเ่กดิจากความมอีสิระของนักวจิารณ์ประกอบกบัการทีไ่ม่ต้องรบัผดิชอบต่อการวจิารณ์นัน้ 

เนื่องจากการที่สามารถสร้างตวัตนเทียมเพื่อปิดบงัซ้อนเร้นตวัตนจรงิได้  ดงันัน้การวจิารณ์สมคัรเล่นจึง

เกดิขึ้น  และเพิม่จ านวนขึ้นเป็นอย่างมากและอย่างรวดเรว็ เมื่อเปรยีบเทยีบการวจิารณ์ดนตรใีนโลกแห่ง

ความจรงิ ที่บางครัง้บางโอกาส พื้นที่ของการวิจารณ์ยงัถูกปกปิดด้วยอ านาจแห่งความเป็นครู -ศิษย์ ผู้

อาวุโส–ผูเ้ยาวว์ยั หรอืเหตุผลอื่นอกีต่างหาก ดงันัน้ หากมองอกีมุมหนึ่ง ท าใหต้ัง้ขอ้สงัเกตไดว้่า นักวจิารณ์

มอืใหม่ หรอื นักวจิารณ์มอืสมคัรเล่น อาจเป็นผู้ที่ก าลงัทลายก าแพงวฒันธรรมของอ านาจที่ปรากฏอยู่ใน

ดนตรไีทย  ดว้ยการวจิารณ์ทีเ่ตม็ไปดว้ยพลงัทางความคดิทีถู่กกดทบัมานานในโลกแห่งความจรงิ และหาก

พจิารณาลงในรายละเอยีดทีม่าของการวจิารณ์แต่ละครัง้ กจ็ะพบ“ขอ้ดอ้ย” อกีประการหนึ่ง คอื การวจิารณ์

โดยช่องทางอนิเทอรเ์น็ตไม่ว่าจะจากมุมใดมุมหนึ่งของโลกใบนี้ “มกัจะ” เป็นการ “วจิารณ์แหง้หรอืทุตยิภูมิ

วจิารณ์” หมายถงึ การวจิารณ์ทีเ่กดิจากการอ่านหรอืฟังเรื่องราวการถ่ายทอดประสบการณ์ทางสุนทรยีะอกี

ทอดหนึ่ง หาใช่การได้รบัสุนทรยีรสด้วยตนเองในการฟังดนตรโีดยตรงไม่  ดงันัน้การวจิารณ์ผ่านระบบ

อนิเทอรเ์น็ตเช่นนี้ จงึเป็นไปไดท้ีอ่าจเป็นการวจิารณ์จากเนื้อหาที่ได้รบัการถ่ายทอดมาแลว้อกีขัน้ตอนหนึ่ง 

โดยที่ผู้วิจารณ์ไม่ได้รบัชมรบัฟังรายการนัน้มาด้วยตนเอง จึงเกิดการตัง้ค าถามกับบทวจิารณ์ที่เกิดขึ้น

เหล่านัน้ว่า เป็นการวิจารณ์ที่เกิดจากความซาบซึ้งในงานศิลปะ หรือ เป็นเพียงการวิจารณ์ที่เกิดจาก

ประสบการณ์สุนทรยีะเดมิกบัความเป็นตวัตนของผูว้จิารณ์เอง   

แต่ในบางกรณีดงัทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งต้น ในเรื่องสมรรถนะของระบบอนิเทอรเ์น็ต ทีส่ามารถรวมเอา

เทคโนโลยี ภาพ เสียง หรือ ทัง้ภาพและเสียงเข้ามารวมไว้ด้วยกันนัน้ เป็นสิ่งหนึ่งที่เอื้อต่อ การสร้าง

ประสบการณ์สุนทรยีะส่งตรงถงึหน้าจอคอมพวิเตอร ์ ท าให้ได้พบว่าจากกระทู้สนทนาหลายกระทู้ ศลิปิน

หรอืผูใ้ชห้ลายคนรูจ้กัทีจ่ะเลอืกเอาเทคโนโลยเีหล่านี้มาน าเสนอผลงานดนตร ี ทัง้ของตนและของผูอ้ื่นผ่าน

กระทู้สนทนานี้  เพื่อให้ผู้ใช้(user) ได้เข้ารบัชมรบัฟังการแสดงหรอืการบรรเลงดนตรนีัน้ประหนึ่งอยู่ใน

เหตุการณ์จรงิ แต่อย่างไรกต็าม การวจิารณ์ทีเ่กดิขึ้นโดยผ่านการรบัชมการแสดงดนตรผี่านสื่อต่าง ๆ ดงัที่

ไดก้ล่าวมา กจ็ดัไดว้่า เป็นการวจิารณ์ทีม่ไิดเ้กดิจากการสมัผสังานศลิปะตน้แบบ  

แต่สิง่หนึ่งทีค่วรพจิารณาควบคู่กบัการรบัเอา “ค าวจิารณ์” มาเป็นภาพสะทอ้นงานศลิปะเพือ่อุดมคติ

แห่งงานศลิป์ คอื ขอ้ดอ้ยของการวจิารณ์บนโลกอนิเทอรเ์น็ตอนัเป็นลกัษณะของการทีไ่ม่สามารถหาแหล่ง

อา้งองิของเหตุผลเป็นหลกัฐานประกอบได ้ เนื่องจากการวจิารณ์บนโลกอนิเทอรเ์น็ตยงัไม่ไดส้รา้งวฒันธรรม

การอา้งองิขอ้มลู เหมอืนกบัการวจิารณ์ในรปูแบบวฒันธรรมลายลกัษณ์ นัน่เป็นเหตุผลทีบ่ัน่ทอนความ

ถูกตอ้งหรอืความน่าเชื่อถอืจากขอ้คดิเหน็การวจิารณ์ทีม่ผีลต่อเรื่องของสุนทรยีศาสตร ์ และทา้ยทีสุ่ด การ

วจิารณ์ทีป่รากฏอยู่บนพืน้ทีส่าธารณะแห่งนี้ กอ็าจจะเป็นเพยีงการรวบรวมจ านวนพรรคพวกที ่ “ชอบ” หรอื 
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“ไม่ชอบ” ต่องานศลิปะชิ้นดงักล่าว จนอาจเกดิการก าหนดรูปแบบของการสรา้งงานศลิปะทีมุ่่งเน้น “จ านวน

ของผูฟั้ง” มากกว่า “คุณภาพ” ของงานดนตรทีีก่่อใหเ้กดิสุนทรยีรสในความเป็นอตัลกัษณ์ได้ 

 

1.3 ศกึษากรณีตวัอย่างของการวจิารณ์ทีเ่กดิขึ้นในแดนกลาง ณ จุดเชือ่มต่อระหว่างวฒันธรรมลายลกัษณ์

กบัวฒันธรรมเสมอืนจรงิ 

ผูว้จิยัได้ส ารวจตวัอย่างต่าง ๆ ของการวจิารณ์ที่เกดิขึน้ในแดนกลาง ที่หมายถงึ พื้นทีแ่ละบุคคลที่

เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างโลกแห่งลายลกัษณ์และโลกเสมือนจรงิเข้ากนัไว้ด้วยกนั โดยผู้วจิยัใช้พื้นที่กระทู้

สนทนาของเว็บไซต์ไทยคิดส์เป็นกรณีศึกษาหลัก (รายละเอียดอยู่ ในภาคผนวก ค. ของรายงาน

ความก้าวหน้า 6 เดือนที่ 3) และใช้เฟสบุ๊กของ “ชุมชนคนดนตรไีทยออนไลน์” เว็บไซต์ยูทูปที่มีเนื้อหา

เกีย่วกบัดนตรไีทยเป็นเน้ือหาประกอบ ผูว้จิยัไดจ้ าแนกขอ้มลูการวจิารณ์ไดด้งัต่อไปนี้ 

1. ขอ้มลูทศันะการวจิารณ์เกีย่วกบัการแสดงดนตร ี
การวจิารณ์เกี่ยวกบัการแสดงดนตร ีเกดิขึ้นเมื่อ มเีหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกบัดนตรไีทย ใน

รูปแบบของการประกวด ประชนั แข่งขนั หรอืการแสดงดนตรลีกัษณะต่าง ๆ  ผ่านพื้นที่ทางวฒันธรรม
หลากหลายพืน้ที ่เช่น ผ่านสื่อรายการโทรทศัน์  การประกวดดนตรเีวทตี่าง ๆ  หรอืกจิกรรมการแสดงดนตรี
จากหลายมุมทัว่ประเทศ  เมื่อปรากฏการณ์ทางดนตรแีต่ละเหตุการณ์ไดน้ าออกเผยแพร่เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
กจ็ะมสีมาชกิของกระทูส้นทนาเวบ็ไซต์แห่งนี้ ได้น าขอ้สงสยั ขอ้ตชิม ความคดิหรอืทศันะจากการรบัชมรบั
ฟัง มาสอบถามเพื่อแสดงความคดิเหน็ บา้งกเ็พื่อการประเมนิคุณค่า หรอืเพื่อการวพิากษ์วจิารณ์  เช่น การ
สร้างประเดน็กระทู้ในเรื่องของรายการดนตรไีทยที่น าเสนอทางโทรทศัน์ คอืรายการ “อศัจรรย์ คนัธรรพ” 
และ รายการ “คุณพระช่วย”  เป็นการเปิดประเดน็ค าถามใหแ้สดงความคดิเหน็เกีย่วกบัรปูแบบของรายการ,
เนื้อหารายการทีม่สี่วนเกี่ยวขอ้งกบัดนตรไีทย หรอื การตัง้กระทูถ้ามถงึผลการตดัสนิดนตรไีทยเวทจีากเวที
ต่าง ๆ   ดงันัน้  การวจิารณ์ดนตรทีีเ่กดิขึน้ภายในกระทูด้งักล่าว โดยสว่นใหญ่เป็นการวจิารณ์ทีต่วัผูว้จิารณ์
เป็นผู้รบัสื่อโดยตรง กล่าวคอื  ไดร้บัชมหรอืมสี่วนร่วมในรายการนี้ดว้ยตนเองแลว้จงึมาแสดงความคดิเหน็
ตามชื่อหวัข้อของกระทู้  ภายในกระทู้ดงักล่าวปรากฏการวจิารณ์รูปแบบของรายการต่าง ๆ    เช่น การ
วจิารณ์ในเรื่องการตดัสนิของกรรมการ หรอืการวจิารณ์การปฏบิตัดินตรขีองวงทีเ่ขา้แขง่ขนั   
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เน้ือความของการวจิารณ์จากกระทู ้“รายการอศัจรรย ์คนัธรรพ ไทยพบีเีอส” 
ทีม่า : http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?p=19145&highlight=#19145 

 
ตวัอย่างอื่น ๆ ของการวจิารณ์ในกระทู ้“รายการอศัจรรย ์คนัธรรพ ไทยพบีเีอส” 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
2.ขอ้มลูทศันะการวจิารณ์เกีย่วกบัความรูท้างดา้นดนตร ี  
การวจิารณ์ทีเ่กี่ยวกบัทฤษฏดีนตร ีพบไดท้ัว่ไปในกระทูส้นทนาแต่ละหวัขอ้ เนื่องจากส่วนใหญ่ 

การสนทนาพูดคุยภายในกระทู้ จะเน้นหนักไปในเรื่องของการถามตอบ แลกเปลี่ยนความรูท้างด้านดนตรี
ไทยหลากหลายประเดน็ แบ่งเป็นตวัอย่างกระทูส้นทนาทีพ่บว่าอยู่ในประเดน็การวจิารณ์ทฤษฏดีนตรตี่าง ๆ 
ดงัต่อไปนี้ 

 

“...จรงิอยู่ทกัษะของนักดนตรยีอ่มส่งผลต่อเสียงดนตรีทีต่นบรรเลงแต่เมือ่รวมเป็นวงจงึควร
รบัรสความไพเราะจากเสยีงดนตรทีุกชิ้น ทางบรรเลงท่ีสอดคล้องกนั การปรบัวง 

เปรยีบเสมอืนรบัประทานอาหารเรารบัรูว้่าย าต่าง ๆ ว่าอร่อยกท็ีร่สชาตทิีป่รุงจนส าเรจ็ออกมา
เป็นจานแลว้ เครือ่งปรงุส่วนผสมทีก่ลมกล่อมถูกสดัส่วน เวลาทานย าเราคงไมม่าคดิแยกรส

ของวตัถุดบิแต่ละชนิดหรอกใชไ่หมครบั 
 ถา้จะพดูถงึว่ามะนาวเปรีย้วแคไ่หน น ้าปลาดเีคม็มากน้อยเพยีงไรเช่นนัน้ควรตดัสนิการ

บรรเลงเดีย่ว เช่นนัน้ไม่เป็นปัญหาเพราะเป็นการบรรเลงเฉพาะตน…” 
ท่ีมา : http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?p=19145&highlight=#19145 

 

http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?p=19145&highlight=#19145
http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?p=19145&highlight=#19145
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2.1  ขอ้มลูทศันะการวจิารณ์เกีย่วกบัเพลง 

 

 
กระทู ้“ใครรูจ้กักลอนเพลงบา้ง” ผูต้ ัง้ : ps_suwan 

 
กระทู้ใครรู้จักกลอนเพลงบ้าง   สร้างเมื่อวันเสาร์ที่  29 กันยายน 2550 เวลา 16.39 น. โดย 

Ps_suwan  มผีูเ้ขา้ชมทัง้หมด 12,438 คน ผูต้อบกระทูท้ ัง้หมด 117 คน(ขอ้มูล ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2551)  
ภายในกระทูน้ี้ เป็นกระทู้ถามเกี่ยวกบักลอนเพลงของดนตรไีทย โดยมเีนื้อหาค าถามทีเ่กี่ยวกบักลอนเพลง
ประเภทกลอนไต่ไม ้มวีธิกีารแปรท านองอย่างไร  หลงัจากมกีารสรา้งค าถามเกดิขึน้ ไดม้สีมาชกิหลายท่าน
เขา้มาช่วยการตอบค าถามใหก้บัผูท้ีส่รา้งกระทูน้ี้ขึน้มา ประกอบการวจิารณ์เนื้อหาเกี่ยวกบัดา้นกลอนเพลง
ไว้อย่างน่าสนใจ  ทัง้นี้ การวจิารณ์ที่เกิดขึ้น พบว่า เกิดจากประสบการณ์ทางดนตรทีี่ผู้วจิารณ์มีความ รู้
ความสามารถ  ขอ้สงัเกตหนึ่งทีพ่บในการวจิารณ์กระทูน้ี้ว่า  แรกเริม่ของการสรา้งกระทู ้เป็นการสรา้งกระทู้
ในลกัษณะการถามเกี่ยวกบัเรื่องของกลอนเพลง ในช่วงแรก เป็นการร่วมดว้ยช่วยกนัในการเสรมิเพิม่ขอ้มูล
ในรูปแบบต่าง ๆ  การวิจารณ์ที่เกิดขึ้นพบว่า มีการสอดแทรกความรู้รอบด้าน ดังนัน้  การถามตอบ
เชื่อมโยงในบรบิททีเ่กีย่วขอ้ง จงึท าใหก้ระทูท้ีส่รา้งเพื่อถามถงึกลอนเพลง มกีารตอบใหค้วามรูห้ลาย ๆ ดา้น
ดว้ยกนั  สุดทา้ยของกระทูน้ี้ กลบักลายว่าเป็นเรื่องของการวจิารณ์หนังไทยเรื่อง รกัแห่งสยาม พรอ้มกบัการ
ยุติบทบาทของผู้ตอบที่มีบทบาทมากที่สุดในกระทู้นี้  (ดงันัน้ ด้วยเส้นทางแห่งการวจิารณ์ภายในกระทู้
สนทนา  ผู้วจิยัได้ตัง้ข้อสงัเกตนี้ว่า การวจิารณ์เป็นบ่อเกิดแห่งการเชือ่มโยงองค์ความรู้ ก่อให้เกิดความ
หลากหลายในแงมุ่มของความรูไ้ม่เพยีงมุ่งเน้นเฉพาะดา้นทีต่อ้งการจะวจิารณ์เพยีงอย่างเดยีว) 
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ตวัอย่างเน้ือหาการวจิารณ์จากกระทู ้“ใครรูจ้กักลอนเพลงบา้ง” 
 

 
 

ตวัอย่างเน้ือความการวจิารณ์จากกระทู ้“ใครรูจ้กักลอนเพลงบา้ง” 
ทีม่า : http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?p=19606&highlight=#13148 

 
ตวัอย่างอื่น ๆ จากกระทู ้“ใครรูจ้กักลอนเพลงบา้ง” 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างการวิจารณ์ที่หยิบยกมานี้  เป็นค าตอบที่อยู่ในกระทู้ “ใครรู้จกักลอนเพลงบ้าง” แต่จาก
ค าตอบกแ็ฝงค าวจิารณ์อยู่ในตวั ดงัเช่น “กลอนทีใ่ชก้นัอยู่ส่วนมากเป็นกลอนโปะ คอืเอาอะไรมาโปะ ๆ  เขา้
ไป ไม่ค านึงถงึสมัผสัและความสละสลวยของกลอน”  จากประโยคดงักล่าว สงัเกตได้ว่า  เป็นลกัษณะการ
วจิารณ์ถงึ “กลอนเพลง” ทีใ่นปัจจุบนัมกัเป็นทีน่ิยมของนกัดนตร ี ผูเ้ขยีนวจิารณ์ในเชงิของความงามว่าเป็น
ความงามทีเ่ป็นลกัษณะไม่จรงิแทต้ามแนวคดิของค าว่า “กลอนเพลง”  มองว่า การสรา้งกลอนเพลงขึน้มานัน้ 
มกีารสรา้งทีไ่ม่ได้ค านึงถงึความสละสลวยของกลอนเพลง ผูเ้ขยีนใช้ค าว่า “โปะ” แทนค าว่า การสรา้ง การ
คดิ การบรรเลง ซึง่จากค าทีใ่ช ้หากพจิารณาดู พบว่า มคีวามหมายเชงิสญัญะในแนวทางทีไ่ม่ด ีไม่งาม หรอื 
ไม่ไพเราะ 

 
2.2 ขอ้มลูทศันะการวจิารณ์เครือ่งหรอือุปกรณ์ดนตรไีทย 

ขอ้มูลการวจิารณ์ที่เกี่ยวกบัเครื่องดนตรไีทย เป็นการวจิารณ์ใน 2 ลกัษณะคอื  ข้อมูลการวจิารณ์
เครื่องดนตรีในแง่มุมของเสียงและคุณภาพของเครื่องดนตรีจากแหล่งผลิตต่าง ๆ  และ การวิจารณ์ที่

 “...ปัจจุบนัวชิาระนาดเสือ่มอย่างไร กลอนทีใ่ชก้นัอยู่ส่วนมากเป็นกลอนโปะ คอืเอาอะไรมา
โปะ ๆ  เขา้ไป ไม่ค านึงถงึสมัผสัและความสละสลวยของกลอน...” 

ท่ีมา : http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?p=13148&highlight=#13148 
 

http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?p=19606&highlight=#13148
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เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของเครื่องดนตรรีวมไปถึงวสัดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรเลง   การวิจารณ์ใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับเครื่องดนตรไีทยในกรณีของคุณภาพเครื่องดนตร ีจะเป็นการวจิารณ์ในลักษณะการ
ประเมนิค่าว่าดหีรอืไม่ดดีว้ยประสบการณ์ทีเ่คยได้ใชบ้รรเลงกบัเครื่องดนตรจีากแหล่งผลติต่าง ๆ   แต่การ
วจิารณ์ที่เกี่ยวข้องกบัการเปลี่ยนแปลงของเครื่องดนตรนีัน้  ส่วนมากจะเป็นการวจิารณ์ที่ใช้อารมณ์และ
ความเป็นปัจเจกบุคคลในแง่มุมของประสบการณ์ทางดนตรเีข้าร่วมในการวจิารณ์ จากการศึกษาข้อมูล
พบว่าสามารถจ าแนกการวจิารณ์ได้ 3 ส่วนดว้ยกนัคอื  ประเภทอนุรกัษ์นิยม  ประเภทไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด และ
ประเภทรุ่นใหม ่

ตวัอย่างกระทู้ที่พบการวจิารณ์ในลกัษณะการวจิารณ์เกี่ยวกบัเครื่องหรอือุปกรณ์ดนตรไีทย คือ 
กระทู ้“ซอดว้งสายเหลก็” เป็นกระทูท้ีต่ ัง้ขึน้มาเพื่อถามและสอบถามความคดิเหน็นักดนตรทีีบ่รรเลงซอดว้ง
เกี่ยวกบัการเลอืกใช้สายซอด้วงสายเหลก็(สายลวด) เนื่องจาก ผู้ตัง้กระทู้เคยบรรเลงด้วยสายลวดแล้วมผีู้
วจิารณ์ว่า ไม่ด ีไม่เพราะ  จากค าตอบพบว่า  มทีัง้ผูท้ี่แสดงความคดิเหน็ที่เหน็ด้วยและไม่เหน็ด้วยกบัการ
เลอืกใช้สายซอด้วงที่เป็นสายเหล็ก  นอกจากนัน้ ยงัมกีารวจิารณ์ถึงคุณภาพเสยีงของซอด้วงทัง้ที่ใช้ สาย
ลวดและสายไหม  การตอบแสดงความคดิเหน็ในกระทู้นี้ เป็นการแสดงความคดิเหน็บวกกบัประสบการณ์
ทางด้านดนตร ีมกีารกล่าวถงึทฤษฏทีางดา้นการปฏบิตัทิี่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของเครื่องดนตร ีกล่าวรวม
ไปถึงเรื่องของวัฒนธรรมดนตรีในประเด็นของวัฒนธรรมการปฏิบัติ หรือการโต้แย้งในเ รื่องของ
สุนทรยีศาสตรท์ีก่ล่าวถงึความไพเราะเกดิจากความพงึพอใจของแต่ละบุคคล จดัไดว้่าการวจิารณ์เหล่านี้เป็น
การวจิารณ์ในเรื่องของเครื่องดนตร ีคุณสมบตัขิองอุปกรณ์สรา้งเสยีง นับว่ามปีระโยชน์ในการประกอบการ
ตดัสนิใจเลอืกใชว้สัดุอุปกรณ์ส าหรบัซอดว้งในระดบัหนึ่ง 

 
ตวัอย่างเนื้อหาการวจิารณ์จากกระทู ้“ซอดว้งสายเหลก็” 

 

 
 

ตวัอย่างเน้ือความการวจิารณ์จากกระทู ้“ซอดว้งสายเหลก็” 
ทีม่า : http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?p=16230&highlight=#16230 
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ตวัอย่างอื่น ๆ ของการวจิารณ์ในกระทู ้“ซอดว้งสายเหลก็” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ตวัอย่างการวจิารณ์ทีห่ยบิยกมานี้ พบว่า เป็นการวจิารณ์ทีเ่ริม่ตน้จากความสงสยัและคน้หาค าตอบ

ด้วยการปฏบิตัจิรงิ จากนัน้ได้วจิารณ์ด้วยการหยบิเอาประสบการณ์จรงิที่ได้บรรเลงซอด้วงที่ใช้สายเหล็ก  
จากการปฏบิตัเิกดิการวจิารณ์ถงึสิง่ที่เกดิขึ้น เช่น  การพรมนิ้วผมว่าพรมง่ายกว่าสายไหม หรอื เสยีงดงัไม่
เท่ากันเวลาสี หรอื สายทุ้มจะดงักว่าเพือ่นเวลาเล่นต้องคอยประคบน ้ าหนักของคนัชกัไม่ให้แรงเกินไป  
ดงันัน้ การวจิารณ์นี้จดัไดว้่า เป็นการวจิารณ์เกีย่วกบัเครื่องดนตรอีย่างชดัเจน 
 

2.3 ทศันะการวจิารณ์วถิกีารปฏบิตัติ่อเครือ่งดนตรไีทย 
กระทู้ที่พบลกัษณะการวจิารณ์ที่เกี่ยวกบัแนววถิปีฏบิตัิเครื่องดนตรไีทย ส่วนใหญ่จะเป็นลกัษณะ

ของการวจิารณ์ดนตรดี้านเนื้อหาการปฏบิตัิดนตรไีทย  การวจิารณ์เกดิขึ้นจากความคดิเห็นที่อ้างอิงจาก
ภาคทฤษฏดีนตรไีทยและธรรมชาตขิองการปฏบิตัหิรอืบรรเลงดนตรไีทยจากประสบการณ์  อีกทัง้ยงัพบว่า 
ลกัษณะของการวจิารณ์ปรากฏแนวคดิเฉพาะแต่ละส านักวชิาของดนตรไีทยทีส่อดแทรกอยู่ในค าวจิารณ์แต่
ละกระทู ้

ตวัอย่างกระทู้ที่พบการวิจารณ์ลกัษณะการวจิารณ์เกี่ยวกับวิถีการปฏิบัติเครื่องดนตรไีทย เช่น  
กระทู ้“จ าเป็นมัย๊ การกรอระนาดต้องมอืซา้ยก่อนเสมอ”  เป็นกระทูท้ีถ่ามเพือ่ใหน้ักดนตรไีทยไดแ้สดงความ
คดิเห็นในเรื่องการบรรเลงหรอืปฏบิตัเิครื่องดนตรเีครื่องตี คอื ระนาด โดยไม่ได้ระบุว่าเป็นระนาดชนิดใด  
กระทู้นี้มผีู้ให้ความสนใจเขา้ร่วมเยีย่มชมกระทู้เป็นจ านวนมาก มผีู้ตอบกระทู้จ านวนหนึ่ง  จากการส ารวจ
การตอบกระทูน้ี้ พบว่า  เป็นการตอบกระทูโ้ดยใชป้ระสบการณ์ทางด้านการบรรเลงดนตรขีองแต่ละบุคคล
เป็นส่วนใหญ่ ท าใหม้องเหน็ภาพของการวจิารณ์ดนตรทีีเ่ป็นองค์ความรูอ้นัก่อเกดิจากการฝึกฝนปฏบิตั ิ มี
การวเิคราะหถ์งึเหตุผลความถูกต้อง  อธบิายประกอบถงึความส าคญัของการบรรเลงแบบอย่างนี้  อย่างไรก็
ตาม พบว่า การวจิารณ์ดนตรขีองสมาชกิ ยงัมกีารน าเรื่องสุนทรยีศาสตร์ของศิลปะมาเป็นเหตุผลในการ
วจิารณ์ กล่าวคอื ความงามลว้นมองจากตวัของบุคคล การบรรเลงให้ไพเราะบางครัง้ไม่จ าเป็นที่ต้องยดึตดิ
กบัหลกัเกณฑท์ฤษฏ ี

 
 
 

 “...เรือ่งการพรมนิ้วผมว่าพรมงา่ยกว่าสายไหมนะ ไม่รูว้่าคดิไปเองหรอืเปล่า เรือ่งการเปลีย่น 
position ของนิ้วระหว่างเพลงมาเล่นเสยีงสงู ๆ ผมว่าเลือ่นลงมางา่ยกว่าสายไหมนิดนึงเพราะ
สายลืน่กว่า แต่เสยีวบาดน้ิวเหมอืนกนัเวลาจะเล่นรดูสายตอนนี้ยงัไม่กลา้ท าบ่อย ๆ เลย   ส่วน
ปัญหาทีเ่จอไม่รูเ้ป็นทีซ่อผมคนัเดยีวหรอืเปล่าคอืเสยีงดงัไม่เท่ากนัเวลาส ี เสยีงสายทุม้จะดงั
กว่าเสยีงสายเอกโดยเฉพาะเสยีง ซอล สายทุม้จะดงักว่าเพือ่นเวลาเล่นตอ้งคอยประคบ
น ้าหนักของคนัชกัไม่ใหแ้รงเกนิไป...” 

ท่ีมา : http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?p=13148&highlight=#13148 
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ตวัอย่างเน้ือหาการวจิารณ์จากกระทู ้“จ าเป็นมัย๊ การกรอระนาดตอ้งมอืซา้ยก่อนเสมอ” 
 

 

 
 

ตวัอย่างเน้ือความการวจิารณ์จากกระทู ้“จ าเป็นมัย๊ การกรอระนาดตอ้งมอืซา้ยก่อนเสมอ” 
ทีม่า : http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?p=5816&highlight=#5816 
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ตวัอย่างอื่น ๆ ของการวจิารณ์ในกระทู ้
“จ าเป็นมัย้ การกรอระนาดตอ้งมอืซา้ยก่อนเสมอ” 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  

ตวัอย่างการวจิารณ์ที่หยบิยกมานี้  เป็นส่วนหนึ่งของการวจิารณ์ที่ปรากฏอยู่ในกระทู้ “จ าเป็นมัย้ 
การกรอระนาดต้องมอืซ้ายก่อนเสมอ”  เพราะเพยีงชื่อกระทู้ จดัได้ว่า  ผู้ที่เขยีนตอบกระทู้แม้เพยีงตอบว่า  
“จ าเป็น” หรอื “ไม่จ าเป็น” ก็นับไดว้่า เป็นการวจิารณ์ระดบัหนึ่ง  ส่วนขอ้ความที่ตดัมา  เพยีงเพื่อแสดงให้
เห็นถึง การวจิารณ์เชงิวฒันธรรมดนตรใีนลกัษณะการถ่ายทอดวชิาความรู้ในส่วนของความคดิความเชื่อ  
เชื่อว่าที่เป็นเช่นนี้ เพราะ เขาหรอืครูสอนมาอย่างนี้  เชื่อว่าที่เป็นอย่างนี้ เพราะเขาหรอืครูท ากนัมาเป็น
กจิลกัษณะ  ดงันัน้  ผูเ้ขยีนไดว้จิารณ์ลกัษณะของความเชื่อทีจ่ าเป็นต้องมเีหตุผล  จากการสงัเกต  ผูเ้ขยีน
กระทู้นี้สรุปจบการวจิารณ์ด้วยการทิ้งท้ายประเด็นไว้ให้คิดในเรื่องของความงามทางด้านสุนทรยีศาสตร ์
กล่าวคอื  ทีสุ่ดของความงามอนัเป็นทีสุ่ด เกดิจากหลกัของศลิปะหรอืเกดิจากตวับุคคล (ปัจเจก) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “...การทีอ่้างว่า ลงซ้ายก่อน เพราะครูสอนมา หรือ เพราะครูบอกว่าไพเราะกว่า...  
ผมว่า เป็นค าตอบที ่ใช้ไม่ ได้  เพราะคนหมู่ มากอาจไม่คิดอย่างครูของท่ านก็ได้ ...  
อย่าคิดว่า ผมก าลงัลบหลู่ครูดนตรไีทยนะครบั ไม่ใช่เลย  แต่ผมก าลงัต้องการคนทีต่อบได้
อย่างมีเหตุมีผลว่า ท าไมมือซ้ายต้องลงก่อน  หรือลงก่อนแล้วไพเราะกว่าจริงไหม...  
ถา้ตอบไดด้ ีมเีหตุผล ผมกย็นิดน้ีอมรบัทนัท ีเช่น ถ้าวจิยัทางสถติอิอกมาว่าคนส่วนใหญ่ชอบ
มอืซา้ยลงก่อนอะไรประมาณนี้ หรอืไม่ต้องขนาดนี้กไ็ด ้แต่ถา้ตอบว่า ครูสอนมา ผมกค็งเถยีง
ในใจเหมอืนเดมิว่า รู้ได้อย่างไรว่าคนอืน่ชอบ  ตอนนี้ผมเป็นกลาง ๆ  ไม่ไดค้ดิว่าอย่างไหน
ถูกตอ้ง แต่คดิว่า แต่ละคนน่าจะชอบไม่เหมอืนกนั ไม่น่าทีจ่ะเอาความคดิของครตูวัเอง มาเป็น
บรรทดัฐาน แต่ผมกเ็ขา้ใจว่า นีค่อืภูมปัิญญาของไทย ควรค่าแก่การอนุรกัษ์  และใหเ้กยีรต.ิ..  
ผมว่าซา้ยลงก่อนกเ็พราะจรงิ ๆ  แหละครบั แต่ถา้มคีนขวาลงก่อน กไ็ม่น่าจะไปว่าอะไรเขานะ
ครบั... ไม่น่าจะเป็นกฎตายตวัว่าซา้ยตอ้งลงก่อน......” 

ท่ีมา : http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?p=5816&highlight=#5816 
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ตวัอย่างการวจิารณ์ที่หยบิยกมานี้  เป็นตวัอย่างการวจิารณ์เนื้อหาดนตรทีี่ผูเ้ขยีนได้ตัง้ขอสงัเกต 
“การกรอ” ระนาด ว่า จ าเป็นไหมที่จะต้อง เริม่ต้นด้วยมอืซ้าย โดยที่ผู้เขยีนได้อ้างองิเหตุผลหลายเหตุผล 
อ้างอิงข้อมูลหลายประเภท แม้กระทัง่ การน าข้อมูลอ้างอิงจากการใช้การวดัค่าด้วยวิธีวิทยาศาสตร์มา
น าเสนอเพือ่ประกอบเหตุผลการวจิารณ์ 
 

3. ทศันะการวจิารณ์นกัดนตร/ีครดูนตรไีทยหรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัดนตรไีทย 
ทศันะการวจิารณ์ทีเ่กีย่วกบันกัดนตร ีครูดนตร ีหรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัดนตรไีทย เป็นการวจิารณ์

ทีโ่ดยทัว่ไปแลว้มลีกัษณะของมุขปาฐะหรอืการวจิารณ์ถงึตวัศลิปินในลกัษณะของการพูดคุย อกีทัง้ยงัเปิด
พื้นที่เป็นลกัษณะสาธารณะ กล่าวคอื  ทุกคนสามารถรบัรู้ถึงการวจิารณ์ถึงตวับุคคลได้ทุกแง่ มุมของการ
วจิารณ์  หากพจิารณาการวจิารณ์ถงึตวันักดนตร ีครูดนตร ีหรอืบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบัดนตรไีทยในลกัษณะ
วฒันธรรมแบบเก่า พบว่า การวจิารณ์จะถูกจ ากดัอยู่ในสงัคมดนตรเีลก็ ๆ  ณ ทีใ่ดทีห่นึ่ง และ หากเกดิการ
เผยแพร่ออกไปโดยท าใหต้วัผูถู้กวจิารณ์รบัรูห้รอืบรรดาศษิย์ของอกีฟากฝัง่ไดร้บัรู ้ การวจิารณ์ครัง้นัน้ อาจ
ก่อให้เกดิปัญหาตามมาในเรื่องต่าง ๆ ได้  ผู้วจิยัจงึตัง้ขอ้สงัเกตว่าการวจิารณ์ ในสงัคมไซเบอร์นัน้ได้สรา้ง
พืน้ทีส่าธารณะแห่งใหม่แก่สงัคมวฒันธรรมดนตรไีทย 
 
 

“..เพราะวตัถุแต่ละอย่างมสีมบตัติ่างกนั ดงันัน้การสัน่จะต่างกนั และทีส่ าคญัทีสุ่ดทุกครัง้ทีเ่กดิ
การสัน่ มนัจะไมไ่ดม้คีลืน่ออกมาเพยีงคลืน่เดยีว แต่จะมคีลืน่เลก็คลืน่น้อยปนออกมา (แลว้แต่
ชนิดของวตัถุ) ซึง่คลืน่ทีป่นกนัออกมานี้ จะเกดิการรวมกนัแลว้เกดิคลืน่หลกัส าคญัออกมา
เพยีงคลืน่เดยีว ซึง่จะม ีTimbre เฉพาะตวั โดยคลืน่หลกันี้จะบ่งบอกระดบัเสยีง (หรอืตวัโน้ต) 

ใหเ้ราสามารถรบัรูไ้ด ้ 
 

 
นีค่อืรปูของคลืน่ต่าง ๆ  ทีเ่กดิขึน้ตอนกรอดว้ยเสยีงต า่เริม่ก่อน  

 

 
นีค่อืรปูของคลืน่ต่าง ๆ  ทีเ่กดิขึน้ตอนกรอดว้ยเสยีงสงูก่อน  

ครบั จะเหน็ว่ามคีลืน่เกดิขึ้นมาก แต่จะมเีด่น ๆ  แค่ไม่กีเ่สยีง อยา่งภาพทีเ่หน็น้ีจะพบว่าเสยีง
ทีก่รอคู่กนัคอื เสยีงทีม่คีวามถีป่ระมาณ 260 Hz กบัคูแ่ปดของมนัคอืประมาณ 525 Hz ซึง่จาก

ในภาพกจ็ะเหน็อย่างชดัเจนว่าความถีคู่่นี้เด่นขึ้นมา แมจ้ะมคีลืน่อืน่ ๆ  ปนอยู่  
น่าจะเพยีงพอ แลว้การกรอล่ะ??....” 

ท่ีมา : http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?p=6492&highlight=#6492 
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ตวัอย่างเน้ือหาการวจิารณ์จากกระทู ้“ระนาดเอกชายในดวงใจของคุณคอืใคร” 
 

 
 

ตวัอย่างเน้ือความการวจิารณ์จากกระทู ้“ระนาดเอกชายในดวงใจของคุณคอืใคร” 
ทีม่า : http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?p=9081&highlight=#9081 

 

ตวัอย่างอื่น ๆ ของการวจิารณ์ในกระทู ้ “ระนาดเอกชายในดวงใจของคุณคอืใคร” 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ตัวอย่างการวิจารณ์ที่หยิบยกมานี้   จัดได้ว่าเป็นการวิจารณ์ตัวศิลปินในแง่มุมของ
ความสามารถในการบรรเลงของศิลปินว่ามีลักษณะการบรรเลงเป็นเช่นไร แนวการบรรเลงเป็นแบบใด 
ผูเ้ขยีนได้ยกตวัอย่างแนวการบรรเลงของศลิปินแต่ละท่านโดยเปรยีบเทยีบกบัแนวการบรรเลงที่มลีกัษณะ
เฉพาะตวั เช่น ถา้เป็นแนวนางหงส ์กเ็ป็นพีน้่อย กทม. เป็นตน้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 “...ถา้เป็นครใูนอดตีผมชืน่ชอบทุกคนครบั เพราะแต่ละท่านจะมวีธิกีารตรีะนาดทีแ่ตกต่างกนั  
ถา้มายคุหลงัคอืครบูญุยงค ์และ ครบูุญยงั เกตคุงครบั  
ถา้เป็นยุคปัจจบุนัผมตอ้งขอเรยีนถามว่าคุณชอบแนวไหนครบั  
ถา้เป็นแนวนางหงส ์กเ็ป็นพีน้่อย กทม.  
ถา้เป็นแนวปีพ่าทยไ์มแ้ขง็กเ็ป็นพีป่อง (ขนุอนิ) มนตร ี(ต ารวจ) พีศ่กัดิ ์(ทหารบก) ฯลฯ  
ถา้ฟังแนวหรอืโขนกต็อ้งฟัง เบิง่ (กรมศลิปฯ) ....” 

ท่ีมา : http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?p=9081&highlight=#9081 
 

 “...ไม่มใีคร นึกถงึ ครเูสนาะ หลวงสุนทร เลยรคึรบั ฝีมอืระนาดไม่น้อยหน้าใคร ๆ นะครบั คน
นี้แหละครบั ครรูะนาดทีแ่ทจ้รงิ นุ่มนวล รูจ้กัผสมผสานนวตักรรม เกี้ยวกราดในจงัหวะที ่
เหมาะสม แมอ้ายุจะเลยล่วงแลว้ กย็งัไหว ไม่ดอ้ยกว่าหนุ่ม ๆ  แถมกลอนระนาดกห็าใครยาก
นักทีจ่ะวดัฝีมอื นีแ่หละครบัคอืทา่นครขูองผม พรอ้มกบั น้องชายของท่าน คอื ครสูนุ่น หลวง
สุนทร กเ็ช่นกนั ทีย่งัเพยีบพรอ้มดว้ยฝีมอื แมว้ยัจะล่วงเลยเช่นกนั....” 

ท่ีมา : http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?p=21956&highlight=#21956 
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จากตวัอย่างการวจิารณ์ทีห่ยบิยกมานี้ พบประโยคทีม่องเหน็ภาพของการวจิารณ์อย่างชดัเจน
คอื “นุ่มนวล รูจ้กัผสมผสานนวตักรรม เกี้ยวกราดในจงัหวะทีเ่หมาะสม” จดัได้ว่า ท าให้เหน็ถงึลกัษณะการ
บรรเลงของนกัดนตรดีงัทีไ่ดก้ล่าวถงึในระดบัหนึ่งดว้ยเนื้อหาทีผู่เ้ขยีนไดว้จิารณ์ฝีมอืการบรรเลงเอาไว้ 
 

4. ทศันะการวจิารณ์ดนตรอีงิกระแสหรอืทศันะของสงัคม 
การวจิารณ์ดนตรอีงิกระแสหรอืทศันะของสงัคม ถือเป็นการวจิารณ์ที่น่าสนใจมาก เนื่องจาก เป็น

การวจิารณ์ถงึสถานการณ์ปัจจุบนัทีเ่กีย่วขอ้งการเรื่องดนตรไีทยในแง่มุมต่าง ๆ    
ตัวอย่างกระทู้ที่พบการวิจารณ์ลักษณะการวิจารณ์อิงกระแสหรอืทัศนะของสังคม  เช่น กระทู ้

“ดนตรไีทยประยุกต์” ท าลายรากเหงา้วฒันธรรมไทย? เป็นกระทูท้ีส่รา้งขึน้ชื่อสมาชกิ “ไปตามตะวนั...” โดย
การน าบทความชื่อ “ดนตรไีทยประยุกต์” ท าลายรากเหงา้วฒันธรรมไทย? จาก คอลมัมผ์ูจ้ดัการรายวนั มา
เผยแพร่ในกระทูส้นทนาแห่งนี้   เป็นบทความทีก่ล่าวถงึ วงดนตรไีทยประยุกต์ทีม่ชีื่อเสยีงอยู่ระยะหนึ่ง คอื 
วงก าไล ประกอบด้วยนักดนตรีสาวสวย  9 คนด้วยกัน  บทความเริ่มต้นด้วยการฉายภาพลักษณ์ของ
หญิงไทยที่นัง่พบัเพยีบเรยีบร้อยบรรเลงดนตรไีทยที่สวนกระแสวฒันธรรมดนตรตี่างชาต ิจนท าให้ ความ
เป็นรากแห่งดนตรไีทยไดห้่างหายจากวถิชีวีติของคนไทย ไรค้นสนใจดูแลรกัษา  ดว้ยสถานการณ์เช่นน้ี จงึ
เกิดวงดนตรไีทยประยุกต์ที่สร้างขึ้นเพื่อสนองตอบกบักระแสทางด้านวฒันธรรมที่เปลี่ยนไป  วงก าไลจึง
ก่อก าเนิดขึ้นมาพร้อมกบัภาพลกัษณ์แบบใหม่ของการบรรเลงดนตรไีทย พลิกเอกลกัษณ์เฉพาะเป็นอีก
มุมมอง  ดว้ยการน าเสนอภาพสาวสวยนัง่เล่นดนตรไีทยบนเกา้อี้ พรอ้มลลีาโยกยา้ยพลิ้วสะบดั สิง่ทีต่ามมา
คอื เกดิกระแสสองกระแสทีต่อบรบัและสวนทางกบัสิง่ทีเ่กดิขึน้   
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ตวัอย่างเนื้อหาการวจิารณ์จากกระทู“้ดนตรไีทยประยุกต”์ ท าลายรากเหงา้วฒันธรรมไทย? 
 

 
 

ตวัอย่างเน้ือความการวจิารณ์จากกระทู ้“ดนตรไีทยประยุกต”์ ท าลายรากเหงา้วฒันธรรมไทย? 
ทีม่า : http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?p=2633&highlight=#2633 

 
 

ตวัอย่างอื่น ๆ ของการวจิารณ์ในกระทู ้
กระทู ้“ดนตรไีทยประยุกต”์ ท าลายรากเหงา้วฒันธรรมไทย?” 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 “...ดนตรมีพีฒันาการมาหลายแบบทัง้เชงิลกึ กค็อืพฒันาเชงิเทคนิค ใชส้มองสองมอืท าใหเ้กดิ
เสยีงทีน่่าสนใจ และเกดิการยอมรบัในหมู่ชนดนตร ีซึง่ช่วงเวลาทสุีดขดีกน่็าจะผ่านมาแลว้...
แต่เชงิกวา้งนีซ่คิอืรปูแบบพฒันาทีไ่มม่วีนัสิ้นสุด ไม่ว่าจะเป็นการน าดนตรไีทยไปผสมกบั
ดนตรสีากล หรอืดนตรชีาตติ่าง ๆ (อย่างเหมาะสม ลงตวั) หรอืการเรยีบเรยีงดนตร ีแบบสากล
แต่บรรเลงโดยเครือ่งดนตรไีทย ๆ  และการเทยีบเสยีงดนตรไีทย ใหเ้ท่ากบัดนตรสีากล เป็น
ตน้ สรุปว่าสนับสนุนใหท้ าไปเถอะ เพยีงแต่อย่าลมืรากเหงา้และกระท าดว้ยความเคารพ....” 

ท่ีมา : http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?p=2633&highlight=#2633 
 

 “...ไม่ไดม้องว่าดนตรไีทยประยกุตเ์ป็นการท าลายวฒันธรรมไทยแต่อย่างใด แต่เป็นการ
เปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึ้น และเป็นอกีทางเลอืกหนึง่ของคนท าและคนฟังดนตรเีท่านัน้ เราชอบ
อะไรกส็นับสนุนอนันัน้ ตามแต่รสนิยม เราไม่สามารถบงัคบัผูใ้หญ่ใหม้าชอบเพลงรอ็คได ้และ
ผูใ้หญ่กค็งไม่สามารถมาบงัคบัใหเ้ราชอบสุนทราภรณ์ไดเ้ช่นเดยีวกนั....” 

ท่ีมา : http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?p=2634&highlight=#2634 
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จากตวัอย่างทศันะการวจิารณ์ทัง้ 2 ที่หยบิยกมานี้  เป็นการวจิารณ์ค าว่า ดนตรไีทยประยุกต์
ในมุมมองที่มองว่า การสร้างหรอืผลติดนตรไีทยประยุกต์ขึ้นมา เกดิจากพฒันาการหลายรูปแบบ  และยงั
สามารถพฒันาไปไม่มวีนัสิน้สุด การวจิารณ์ในชุดแรกทิ้งทา้ยดว้ยขอ้คดิว่า การพฒันาดนตรไีทย พฒันาได้
แต่อย่าลมืรากเหงา้ของดนตรไีทย ในขณะที่ การวจิารณ์ชุดที่ 2 ได้กล่าวถึงความเป็นจรงิในเรื่องของการ
เคารพสิทธิข์องบุคคลในการที่จะเลือกรับศิลปินเพื่อความจรร โลงใจ หรือ อาจมองในแง่มุมของ
สุนทรยีศาสตร์ว่า  การเข้าถึงงานศิลปินนัน้ ต้องเกิดจากตัวบุคคลไม่สามารถจะบังคบัได้ด้วยบุคคลอื่น  
ดงันัน้ ดว้ยค าวจิารณ์ทีห่ยบิยกตวัอย่างนี้ จงึสามารถตอบโจทยข์องกระทูท้ีว่่า “ดนตรไีทยประยุกต ์ ท าลาย
รากเหงา้วฒันธรรมไทย?” 
 

โดยสรุปแล้ว ผู้วจิยัพบว่า  เนื้อหาของการวพิากษ์วจิารณ์ดนตรทีี่ปรากฏอยู่ในกระทู้สนทนา
แห่งนี้  แบ่งการวพิากษ์วจิารณ์ออกเป็น 3 ลกัษณะใหญ่ดว้ยกนั คอื 

  
1) การวพิากษ์วจิารณ์ดนตรโีดยตรง    
การวพิากษ์วจิารณ์ดนตร ีเป็นการวพิากษ์วจิารณ์ทัง้ในเรื่องของเนื้อหาทางด้านดนตรเีชงิการ

ปฏบิตัิ และ เนื้อหาดนตรเีชงิทฤษฏี3  การวพิากษ์วจิารณ์ในมุมมองของการปฏบิตัินัน้  ส่วนใหญ่เป็นการ
วพิากษ์วจิารณ์ในเรื่องของรายการเกี่ยวกบัดนตรไีทยที่ปรากฏบนหน้าจอโทรทศัน์ เช่น รายการคุณพระ
ช่วย รายการอัศจรรย์คันธรรพ์ หรือ รายการการประกวดดนตรีไทย ของหน่วยงานต่ าง ๆ  ซึ่งการ
วพิากษ์วจิารณ์นัน้ เป็นการวพิากษ์วจิารณ์บทบาทและแนวทางของการตดัสนิของกรรมการและการบรรเลง
ของวงดนตรไีทยต่าง ๆ  นอกจากนัน้ ยงัมกีารวพิากษ์วจิารณ์วธิกีารบรรเลงดนตรไีทยในแนวทางของส านัก
ดนตรตี่าง ๆ อกีดว้ย ฯลฯ  ส่วนการวพิากษ์วจิารณ์ทฤษฏทีางดนตรนีัน้ เป็นการวพิากษ์วจิารณ์ในเรื่องของ
เนื้อหาทางดนตรใีนประเดน็ต่าง ๆ เช่น เพลง  ครดูนตร ี วสัดุอุปกรณ์ดนตรไีทย เครื่องดนตร ีฯลฯ 

2 ) การวพิากษ์วจิารณ์วฒันธรรมดนตร ี
การวพิากษ์วจิารณ์วฒันธรรมดนตร ีเป็นการวพิากษ์วจิารณ์ในประเด็นของวถิกีารปฏบิตัิเชิง

วฒันธรรม ในลักษณะของการหยิบยกเรื่องของวฒันธรรมดนตรทีี่มีการปฏิบัติสืบทอดกันมามาพูดคุย
วพิากษ์วจิารณ์ในแง่มุมต่าง ๆ ตามความคิดของแต่ละบุคคล  หรอืแม้แต่การรบัเอาวฒันธรรมต่างชาต ิ
โดยเฉพาะวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาผสมผสานกับดนตรีไทย ก็จัดว่าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ในเชิง
วัฒนธรรมดนตรีอีกประเด็นหนึ่ง   การวิพากษ์วิจารณ์วัฒนธรรมดนตรีนัน้ เกิดการปรากฏตัวของผู้
วพิากษ์วจิารณ์ ทัง้แนวอนุรกัษ์นิยม และ แนวร่วมสมยัรุ่นใหม่  ก่อให้เกิดการการปะทะสงัสรรค์กันทาง
ความคดิของการวจิารณ์ที่แตกต่างในมุมมองเรื่องของความเป็นแบบแผนหรอืร่วมสมยั โดยบางกรณีไม่
สามารถหาขอ้สรุปและความลงตวัของความเหน็ไดย้าก  

 

 
3 ทฤษฎดีนตรไีทย หมายถงึ หลกัวชิาหรอืค าอธบิายทีว่่าดว้ยเรื่องของความรูท้างดนตรไีทย ประกอบดว้ย ประวตัศิาสตร์
ดนตร ีบุคคล ศลิปิน อุปกรณ์เครื่องดนตร ีโน้ตเพลง การบรรเลง เทคนิคการบรรเลง ทัง้นี้ ในทฤษฎทีางดนตรไีทย หมาย
รวมถงึการสกดัประสบการณ์ทางดนตรทีีก่วา้งขวาง ลกึซึ้ง อนัซึง่อธบิายปรากฏการณ์อื่น ๆ นอกเหนือจุดก าเนิด   
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3 ) การวพิากษ์วจิารณ์กระแสดนตร ี 
การวพิากษ์วจิารณ์กระแสดนตร ีเป็นการหยบิยกเอาประเด็นทางด้านดนตรทีี่อิงกระแสหรอื

ทศันะของสงัคมร่วมสมยัในทุก ๆ แง่มุมต่าง ๆ ขึ้นมาถกเถยีง ปรากฏการณ์ทางดา้นดนตรใีนแง่มุมต่าง ๆ  
ลว้นเป็นสิง่ทีน่ักวพิากษ์วจิารณ์มมุีมมองทีแ่ตกต่างกนั จงึจดัเป็นการวพิากษ์วจิารณ์ทีม่สีสีนัอกีประเดน็หนึ่ง
ในพืน้ทีก่ระทูส้นทนาแห่งนี้   

การวิพากษ์วิจารณ์กระแสดนตรีที่ เป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงของดนตรี  การ
วพิากษ์วจิารณ์ในลกัษณะนี้ค่อนขา้งน่าสนใจ เนื่องจากจ าเป็นต้องพจิารณาถงึการวพิากษ์วจิารณ์ทัง้ตวับท
ดนตรแีละวฒันธรรมดนตร ีทีเ่ป็นวตัถุดบิในการมองเหน็ถงึกระแสดนตรนีัน้ดว้ย  

 
จากข้อมูลเชิงลายลักษณ์ที่ปรากฏอยู่ในโลกเสมือนจรงิ สามารถสรุปได้ว่า  การวิจารณ์นัน้

ปรากฏขัว้ของการสนับสนุนการวจิารณ์ที่แตกต่างกนั สาเหตุทีป่รากฏมุมมองของการวจิารณ์ทีแ่ตกต่างกนั
นัน้ อาจเป็นผลมาจากเรื่องที่เกี่ยวโยงจากกระแสของดนตรทีี่ปรากฏอยู่ในยุคปัจจุบนั กล่าวคอื ความเป็น
ขนบในยุคใหม ่ทีส่ามารถแบ่งฟากฝัง่ของงานศลิปะออกเป็นแบบแผน แบบใหม่ ร่วมสมยั หรอื การคดิใหม่
ท าใหม่ ดงันัน้ จากมุมมองการวจิารณ์ต่าง ๆ  ท าให้ผูว้จิยัสามารถจ าแนกกลุ่มของผูว้พิากษ์วจิารณ์ออกได้
เป็น 3 กลุ่ม คอื 

 
กลุ่มทีห่นึง่ กลุ่มการวพิากษ์วจิารณ์ดว้ยแนวคดิเชงิขนบ สะทอ้นให้เหน็ถงึความเป็นขนบ แบบ

แผน  รวมไปถงึการอนุรกัษ์ แนวการวจิารณ์ทีป่รากฏอยู่ในกลุ่มนี้ จะเป็นในลกัษณะของความนิยมชมชื่นกบั
สิง่ที่ “ครู” ได้สร้างสรรค์เอาไว้ หรอืควรจะอนุรกัษ์ในคงอยู่เป็นอตัลกัษณ์ของดนตรไีทยต่อไป ในกระทู้ที่มี
ลกัษณะของประเด็นที่กล่าวถึงวฒันธรรมการดนตร ีหรอื การพูดคุยถงึเรื่องกระแสของดนตรไีทยที่มกีาร
เปลีย่นแปลงในปัจจุบนั การวจิารณ์ค่อนขา้งจะดุเดอืดต่อคู่ตรงขา้ม การวจิารณ์จะพยายามยกเอาเหตุผลใน
เรื่องของความเป็นแบบแผน มองว่าเป็นเรื่องที่ผดิวฒันธรรม มกีารน าเรื่องของความเป็นชาตินิยมเข้ามา
เกี่ยวขอ้ง และเน้นหนักไปในเรื่องของความกตญัญูรูคุ้ณของครูในอดตี  ความเป็นตวัตนแทบ้นตวัตนเทยีม 
ในการวจิารณ์ค่อนขา้งจะชดัเจน เนื่องจาก พื้นที่สาธารณะแห่งนี้ สามารถตอบสนองอารมณ์ความรู้สกึที่
ตอ้งการแสดงออกใหร้บัรูถ้งึความคดิทีม่ตี่อวงการดนตรไีทย โดยเฉพาะในเรื่องของกระแสดนตร ี หากมอง
เขา้ไปในกระแสดนตรใีนสงัคมปัจจุบนั เป็นที่ยอมรบักนัว่า สื่อต่าง ๆ ล้วนให้ความส าคญักบัดนตรไีทยใน
รปูแบบดนตรรี่วมสมยั มพีืน้ทีท่ี่ดนตรไีทยร่วมสมยัสามารถน าเอารูปแบบดนตรชีนิดนี้เขา้มาประชนัขนัแข่ง
กนัได ้ แต่มุมมองของนักดนตรไีทยแบบแผนทีน่ับวนัพืน้ทีข่องการแสดงออกจะน้อยลง ซ ้ายงัไม่มพีืน้ทีข่อง
การแสดงออกทางดา้นดนตรหีรอืทางด้านความคดิ ดงันัน้ พื้นที่กระดานสนทนาแห่งนี้ จงึกลายเป็นพืน้ที่ที่
สามารถแสดงความคดิเหน็ไดอ้ย่างเตม็ที ่ 
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กลุ่มทีส่อง  คอืกลุ่มการวพิากษ์วจิารณ์ดว้ยแนวคดิร่วมสมยั สะทอ้นใหเ้หน็ถงึความคดิแบบใหม่ 
และการยอมรบัในการสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ ๆ ของดนตรไีทย   

แนวทางการวจิารณ์ที่ปรากฏอยู่ในกลุ่มนี้ เป็นในลกัษณะของการวิจารณ์ปรากฏการณ์ใหม่ ๆ 
ในแวดวงดนตรไีทย การวจิารณ์ส่วนใหญ่จะเป็นในลกัษณะของการเห็นด้วยและสนับสนุนกบัสิง่ที่เกิดขึ้น 
เช่น การน าดนตรไีทยมาบรรเลงร่วมกบัเครื่องดนตรสีากล หรอื การปรบัเสยีงของดนตรไีทยให้สามารถ
บรรเลงร่วมกบัเสยีงของดนตรสีากลได ้เนื่องจากมองว่า เสยีงดนตรไีทยมปัีญหา เป็นตน้ 

กลุ่มการวจิารณ์ทีป่รากฏจะเป็นในลกัษณะของการกล่าวถงึการพฒันาในเรื่องของดนตรไีทยว่า 
ไม่ควรหยุดนิ่งอยู่กบัที ่ควรมกีารพฒันาเพื่อน าดนตรไีทยเขา้สู่ความเป็นสากล ในขณะเดยีวกนั การวจิารณ์
เช่นนี้กลบัถูกฝ่ายตรงขา้มโจมตใีนประเดน็ของการพฒันาเพื่อธุรกจิ หรอืทุนนิยมมากกว่าการสรา้งสรรคง์าน
ทางศลิปะ แต่อย่างไรกต็าม กลุ่มการวจิารณ์แนวคดิใหม่นี้กย็งัปฏเิสธเรื่องการสรา้งสรรคง์านศลิปะในระบบ
ทุนนิยมแต่มุ่งเน้นเรื่องของการพฒันาดนตร ี

 
กลุ่มทีส่าม  กลุ่มที่วพิากษ์วจิารณ์ที่มไิด้ยดึตดิดว้ยแนวคดิเชงิขนบหรอืแนวคดิร่วมสมยั สรา้ง

ตวัตนด้วยความ “เป็นกลาง” จากการแสดงความคิดเห็นหรอืการวจิารณ์ กลุ่มการวจิารณ์กลุ่มนี้ จะมอง
ปรากฏการณ์เป็นที่ตัง้แล้ววเิคราะห์ด้วยบรบิทที่เป็นอยู่ในสงัคม ณ ขณะนัน้ ไม่ยดึโยงเอายุคเอาสมยัหรอื
แนวคดิเรื่องของการเปลีย่นแปลงพฒันาเขา้มาเป็นหลกัคดิวเิคราะห ์ 

การวจิารณ์ในกลุ่มนี้ตัง้อยู่บนพื้นฐานของการ “ท าความเขา้ใจ” มากกว่า การวจิารณ์เพื่อเสนอ
ให้เหน็ภาพในมุมมองที่ต้องการเชื่อมโยงให้เห็นในแต่ละฝัง่ความคดิ บางครัง้การวจิารณ์ไม่ก่อให้เกดิการ
ตดัสนิความงามหรอืความถูกต้องในงานศลิปะ เพยีงแต่เป็นการเปิดประเดน็เพื่อน าไปสู่กระบวนการคดิต่อ
ยอดในขัน้ตอนต่อไปเท่านัน้ 
 

1.4 ให้ค าปรกึษาแก่ศลิปินและนักวจิารณ์  โดยเฉพาะอย่างยิง่ผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ตในกรอบของ “คลนิิก

การวจิารณ์” 

สาขาสงัคตีศิลป์ยงัมไิด้มกีารด าเนินงานในส่วนของ “คลินิกการวจิารณ์” เพียงแต่มีการเปิดพื้นที่

เสมอืนจรงิเพิม่ขึ้น เพื่อใช้เป็น “ห้องทดลอง” การวจิารณ์ดนตร ี โดยเปิดเป็นพื้นที่ชุมชนเสมอืนจรงิใน

ลกัษณะเป็นสงัคมออนไลน์ (social network) บนเว ็บไซต์เฟสบุ ๊ค  (Facebook) ซึ ่งเป็นเว ็บไซต์มี

ชื่อเสยีงและมคีนใช้มากที่สุดเว็บไซต์หนึ่ง โดยผู้วจิยัสาขาสงัคตีศิลป์ได้ใช้ประจ าเ ฟสบุ๊คว่า “สงัคม

ออนไลน์ ชุมชนคนดนตรไีทย” เป็นชื่อประจ าชุมชนแห่งนี้  มวีตัถุประสงค์เพื่อ เป็นแหล่งชุมชนคนดนตรี

ไทย เพื่อพบปะ สงัสรรค ์แลกเปลีย่นความคดิ ทศันคต ิหรอืการวจิารณ์ของคนดนตรไีทยที่ต้องการมพีื้นที่

บนโลกอนิเทอรเ์น็ต อกีทัง้เป็นแหล่งขอ้มูล ข่าวสาร และการประชาสมัพนัธ์เกี่ยวกบัดนตรไีทยในแง่มุมต่าง 

ๆ  ปัจจุบันมีสมาชิกจ านวน 1,806 คน (ส ารวจ ณ วันที่ 10 เมษายน 2555) กิจกรรมภายในชุมชน

ประกอบดว้ยการเผยแพร่บทความทางดนตรไีทยในลกัษณะต่าง ๆ เพื่อให้บรรดาสมาชกิได้อ่านและแสดง
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ความคดิเหน็  นอกจากนัน้ ยงัมกีารประชาสมัพนัธข์่าวสาร สาระต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัวงการดนตรไีทยจาก

สมาชกิภายในชุมชนออนไลน์แห่งนี้อกีดว้ย   

ตวัอย่างกิจกรรมหนึ่งในหน้าเฟสบุ ๊คของสาขาสงัคตีศ ิลป์ คอื การเผยแพร่บทความแรกที่

นักวจิยัพจิารณาพบว่ามทีศันะการวจิารณ์ ผู้วจิยัจึงเผยแพร่ลงหน้าเว็บไซต์ชุมชน คอื บทความเรื่อง 

“หลุมฝังศพของดนตรไีทยอยู่ที่อะไร? และที่ไหน? เขยีนโดย มนัส นรากร (จิตร ภูมศิกัดิ ์ภูมศิกัดิ)์ 

เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคดิเชิงวจิารณ์กนัภายในคนในชุมชน  ทัง้นี้เพื่อน าข้อสงัเกตที่ได้จาก

การแลกเปลี่ยนมาวเิคราะห์ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกบัการวจิารณ์ในโลกเสมอืนจรงิ  ซึง่บทความเรือ่ง 

“หลุมฝังศพของดนตรไีทยอยู่ทีอ่ะไร? และทีไ่หน?” บทความนี้เป็นความพยายามของจติร ภูมศิกัดิ ์ที่จะตัง้

ค าถามกบัวฒันธรรมดนตรไีทย ว่าท าไมถงึไม่ได้มกีารพฒันาทัง้ผู้เล่นและเครื่องดนตร ีโดยจติร ภูมศิกัดิ ์

พยายามยกตวัอย่างเครื่องดนตร ีขนบประเพณี ผูเ้ล่นในวฒันธรรมดนตร ีทีจ่ติร ภูมศิกัดิค์ดิว่าเป็นอุปสรรค

ในการพฒันาที่ไม่สอดคล้องกบัสภาพสงัคมปัจจุบนัที่มกีารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ โดยการเปรยีบเทยีบ

กบัเครื่องดนตร ีนักดนตรตีะวนัตก ทีม่กีารเปลีย่นแปลงใหเ้หมาะสมกบัยุคสมยัและความพงึพอใจของผูเ้ล่น 

มากกว่าการทีจ่ะยดึสิง่เหล่านัน้ใหต้รงึอยู่กบัอดตีอย่างทีเ่คยเป็น เช่น การที่จติร ภูมศิกัดิย์กตวัอย่างเครื่อง

ดนตรไีทยในที่นี้ได้แก่ จะเข้ กระจบัป่ี และซอสามสาย ที่สงัคมนักดนตรไีทยไม่ได้ใส่ใจถึงการเปลี่ยนแต่

เน้นหนกัในการประดบัประดาตกแต่งใหส้วยงามและมมีลูค่ามากกว่าทีจ่ะค านึงถงึเรื่องเสยีง และการน าไปใช้

ได้จรงิ ดงันัน้ เครื่องดนตรไีทย เช่น กระจบัป่ีจงึถูกแช่แขง็อยู่เพียงแต่ในอดีต ไม่ได้ถูกน าไปใช้ในสงัคม

ปัจจุบนัอกีต่อไป ส าหรบัจะเขน้ัน้ จติร ภูมศิกัดิม์องว่าเป็นตวัอย่างทีร่า้ยกาจอย่างหนึ่งของวฒันธรรมดนตรี

ไทยทีไ่ม่นิยมให้เกดิการเปลีย่นแปลงรูปลกัษณ์ที่เหมาะกบัคนในสมยัปัจจุบนั คอื การทีผู่้เล่นจะต้องอดทน

อย่างหนักในการที่จะเล่นเครื่องดนตรดีงักล่าวได้ คอื ต้องรดันิ้ว ท าให้นิ้วแตก หรอืที่จติร ภูมศิกัดิเ์รยีกว่า 

เป็นการทารุณผู้เล่น ซึ่งจิตร ภูมศิกัดิเ์องมองว่า เหตุผลดงักล่าวที่จะต้องก าหนดมาให้ปฏิบตัิดงันัน้ เป็น

ความต้องการของครูผู้สอนที่ไม่ต้องการให้ลูกศษิย์ได้รบัความรู้อะไรไปจากตนโดยง่าย กล่าวโดยสรุป จะ

เห็นได้ว่าความตัง้ใจจรงิของจิตร ภูมิศักดิน์ัน้อยู่ที่ จิตร ภูมิศักดิต์้องการที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงหรือ

พฒันาการของวฒันธรรมดนตรไีทยใหส้อดคลอ้ง สอดรบักบัการเปลีย่นแปลงและความสนใจของคนในสงัคม 

 

1.5 ใหข้อ้เสนอแนะในการพฒันาการวจิารณ์ในอนาคต 

- 

2. การรวบรวมบทวิจารณ์ในพื้นท่ีลายลกัษณ์ 

 ผูว้จิยัได้รวบรวมลายลกัษณ์ที่มทีศันะการวจิารณ์ไว้ทัง้หมด 15 ชิ้นด้วยกนั โดยแบ่งเป็นบทความ

ของจติร ภูมศิกัดิ ์จ านวน 5 บทความ และบทความของอานันท์ นาคคง 10 บทความ (รายละเอยีดบทความ 

พรอ้มการวจิารณ์ทัง้หมดอยู่ในรายงานความก้าวหน้า 6 เดอืนที ่2) 
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3. การรวบรวมบรรณานุกรมส่ิงตีพิมพล์ายลกัษณ์ในแวดวงวิชาการ ความรู้ทางดนตรีไทย 

ผู้วิจยัได้สบืค้นหลกัฐานที่ว่าด้วยเรื่องของบันทึกในรูปแบบของหนังสือที่มีการผลิตออกสู่ตลาด
วัฒนธรรมของดนตรีไทย โดยการค้นคว้าเบื้องต้นจากห้องสมุดจ านวน 6 แห่ง โดยพิจารณาจาก
มหาวทิยาลยัที่มกีารเรยีนการสอนดนตรไีทย  สถาบนัที่รวบรวมงานเอกสาร ความรูท้างด้านสงัคมศาสตร ์
มานุษยวทิยา และสถาบนัหรอืสถานที่รวบรวมความรู้ของชาต ิโดยการใช้ค าค้นค าว่า ดนตรไีทย / ดนตรี
ประจ าชาติ / Thai Traditional Music / Thai Classical Music / การเรียนการสอนดนตรีไทย เป็นต้น  
พบว่า มหีนังสอื บทความ งานวจิยั วทิยานิพนธ์เป็นจ านวนมาก (ภาคผนวก ก.) ทัง้นี้ จะได้การรวบรวม
หนงัสอืทีจ่ดัเป็นวฒันธรรมลายลกัษณ์เพือ่การสบืคน้และวเิคราะหข์อ้มลูในโอกาสต่อไป 
 

3. การรวบรวมข้อมูลในพื้นท่ีอินเทอรเ์น็ตทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

 ผูว้จิยัไดร้วบรวมเวบ็ไซตใ์นพืน้ทีอ่นิเทอรเ์น็ตทัง้ในประเทศและต่างประเทศ (ภาคผนวก ข.) พรอ้ม

หน้าเวบ็ไซตท์ีม่ทีศันะการวจิารณ์ (ภาคผนวก ค.) เพือ่น าเป็นขอ้มลูการวเิคราะห ์ 

 

4. การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ 

4.1 กิจกรรมในสาขา: ผู้วิจยัได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการเป็นจ านวน 2 ครัง้ คือ การเข้าฟัง

บรรยายวิชาดนตรีร่วมสมัยในหัวข้อ ““จาก Arnold Schoenberg ถึง John Cage : วิธีการและแนวคิด” 

บรรยายโดย คุณอตภิพ ภทัรเดชไพศาล ในวนัที่ 2 กุมภาพนัธ์ 2555 ณ สถาบนัวจิยัภาษาและวฒันธรรม

เอเชยี มหาวทิยาลยัมหดิล โดยการเขา้ร่วมครัง้นัน้ ไดท้ าการสงัเคราะห์เขา้กบัขอ้สงัเกตทีไ่ดจ้ากการศกึษา

บทวิจารณ์ดนตรีของจิตร ภูมิศักดิ ์เป็นบทความชื่อ “จาก John Cage ถึง Jit Poomisak :ดนตรีทัศนะ” 

(ภาคผนวก ง.) เพือ่เผยแพร่บนชุมชนคนดนตรอีอนไลน์ในโอกาสต่อไป  

4.2 กจิกรรมระหว่างสาขา:  
-การเขา้ร่วมกจิกรรมกบั The reading room วนัที ่12 กุมภาพนัธ ์2555 เวลา 17.00 – 19.00 น.  
-รายการเสวนาโต๊ะกลมเรื่องการวจิารณ์ศลิปะ ในหวัขอ้ “ปลุกผ…ีการวจิารณ์ : ท าไม อย่างไร” 

วนัที ่19 มนีาคม 2555 ณ The Jim Thompson Art Center เวลา 09.45 – 16.00 น.  
-งานวจิารณ์บนโลกไซเบอร:์ พืน้ทีท่างเลอืกแห่งการวจิารณ์ละคร วนัที ่25 มนีาคม 2012 เวลา 

14:00 ณ สมมุต ิเพลยเ์ฮา้ส ์(ชัน้สองรา้นสงัคมนิยม) 
-มุมมองนกัวชิาการละครกบั 10 ปี เทศกาลละครกรุงเทพ วนัที ่26 มนีาคม 2555 เวลา 15.00 น. ณ 

ลานขา้งป้อมพระสุเมรุ (สวนสนัตชิยัปราการ) 
 
 
 

http://www.facebook.com/events/277262769005643/
http://www.facebook.com/events/393408097352773/


21/05/55 32 สาขาสงัคตีศิลป์ 

 

5.การเผยแพร่ผลงานของแต่ละสาขา บทวิจารณ์ หรือ บทความวิชาการ 
 นกัวจิยัผลติและปรบัปรุงแก้ไขบทความทางวชิาการเป็นจ านวน 2 เรื่องทีม่ทีศันะเกีย่วกบัวจิารณ์

ดนตรดีงันี้ 

1) บทความเรื่อง “ดนตร ีผูห้ญงิ และการเมอืงเรื่องเพศ” ตพีมิพใ์นวารสารเพลงดนตร ี

(ภาคผนวก จ.) 

2) ปรบัปรุงแกไ้ขบทความเรื่อง “ทววิจัน์ดนตรไีทย” (ยงัไม่มกีารเผยแพร่หรอืตพีมิพ)์  

(ภาคผนวก ช.) 

3) บทความสรุปเรื่อง “จาก John Cage ถงึ Jit Poomisak :ดนตรทีศันะ” (ยงัไม่มกีารเผยแพร่หรอื

ตพีมิพ)์   

 

6. สรปุและข้อสงัเกต 

ผูว้จิยัมขีอ้สงัเกตเบื้องตน้เกีย่วกบัปรากฏการณ์ทางวฒันธรรมการวจิารณ์เชงิลายลกัษณ์ดงันี้ 

คอื การวจิารณ์ในลกัษณะที่เป็นลายลกัษณ์ที่จะก้าวเข้าสู่สงัคมแห่งการวจิารณ์ยงัมจี านวนไม่มาก

เท่าที่ควร เท่าที่ปรากฏอยู่นั ้นเป็นลักษณะของการวิจารณ์ที่จ ากัดอยู่ เพียงมิติด้านโครงสร้าง           

คตีลกัษณ์ทางดนตรไีทย หรอืเป็นการแสดงอารมณ์ความรู้สกึที่ขาดการอธบิายเหตุผลประกอบการ

วจิารณ์ ดงันัน้จากขอ้มลูทีพ่บในเบื้องตน้จงึท าใหเ้กดิการตัง้ค าถามเพื่อเป็นแนวทางในการหาค าตอบ

ทีจ่ะน ามาอธบิายปรากฏการณ์ครัง้นี้ว่า “ท าไมคนในวฒันธรรมดนตรไีทยจงึไม่สนใจการวจิารณ์” หรอื 

“ท าไมคนดนตรไีทยมกัจะวจิารณ์เฉพาะโครงสรา้งดา้นคตีลกัษณ์ของดนตรไีทยเท่านัน้” ซึ่งไม่ไดเ้ป็น

การขยายขอบเขตความรูสู้ก่ารบูรณาการศาสตรด์า้นอื่นๆ 

จากการศึกษาตัวอย่างบทความต่าง ๆ ท าให้เห็นว่า สิง่ส าคญัที่เป็นตวัขบัเคลื่อนกระบวน

ทศัน์ของคนในวฒันธรรมดนตรไีทยคอื อ านาจของความรู้ด้านดนตรไีทยที่ถูกผลิตซ ้าผ่านสถาบนั

ต่างๆ ทางสงัคม ทัง้รูปแบบที่เป็นทางการ เช่น หน่วยงานราชการ ระบบการศึกษา หนังสอื ต ารา 

ครูผูส้อน เจา้ส านัก สถาบนัการเมอืงการปกครอง ฯลฯ และทีเ่ป็นนามธรรม เช่น ค าสอน ขนบ ธรรม

เนียม จารตี ฯลฯ ซึ่งสถาบนัต่างๆ เหล่านี้ไดท้ าหน้าที่ถ่ายทอดค าอธบิายรายวชิาแบบตายตวัในการ

ท าความเข้าใจและอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ของวฒันธรรมดนตรไีทย เช่น ชุดความรู้ที่ว่าด้วย

ประวตัศิาสตรเ์ครื่องดนตรไีทย ประเภทของเพลงไทย บทบาทหน้าทีข่องเครื่องดนตรชีนิดต่างๆ ขนบ

การบรรเลง การใชว้งดนตร ีบทเพลงในงานพธิกีรรมต่างๆ รวมไปถงึลกัษณะการบรรเลงดนตรไีทยที่

ถูกตอ้ง  
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คลงัข้อมูลอันเป็นชุดความรู้เหล่านี้  ได้ท าให้คนในวฒันธรรมดนตรีไทยยึดมัน่และเชื่อถือ

ค าตอบเหล่านัน้ว่าเป็นความจรงิอย่างไรข้อ้กงัขาและกลายเป็นกรอบความคดิที่ผลติซ ้ามาโดยตลอด 

ซึง่ลกัษณะดงักล่าวนี้ถอืเป็นภาพสะทอ้นทีส่ าคญัอย่างหนึ่งของความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของคนใน

วฒันธรรมดนตรไีทยทีม่มีาแต่เดมิ จากการปลกูฝังความเชื่อและค่านิยมเพยีงมติเิดยีวเท่านัน้  

สถาบนัทีม่หีน้าทีส่ าคญัในการปลกูฝังวถิคีดิดงักล่าว ซึ่งมผีลต่อการก าหนดพฤตกิรรมของคน

ในวฒันธรรมดนตรไีทยทีส่ าคญัในปัจจุบนัไดแ้ก่ สถาบนัการศกึษา ที่เป็นพื้นทีร่วมของหนังสอื ต ารา 

เนื้อหาต่างๆ อันเป็นคลังความรู้ที่คนส่วนใหญ่ยึดถือและเชื่อมัน่ว่าเป็นความจริงที่สุด ซึ่งจาก

ประสบการณ์การเรยีนรูด้้านวฒันธรรมดนตรไีทยที่ผ่านมา ปรากฏว่า เนื้อหาในการถ่ายทอดความรู้

นัน้มักจะจ ากัดเฉพาะอยู่ภายใต้ความรู้ตามแนวประเพณีเกี่ยวกับทางด้านคีตลักษณ์ทางดนตรี 

ประวตัิศาสตร์ดนตรไีทย การน าไปใช้ การท าให้เหมือนครูเป็นต้น ซึ่งกระบวนการเรยีนการสอน

ดงักล่าว ไม่ได้กระตุ้นให้ผูเ้รยีนเกดิค าถามต่อเนื้อหาทีก่ าลงัเรยีนอยู่ ประเดน็ส าคญัคอืการเรยีนการ

สอนดงักล่าวเป็นเพยีงแค่การผลติซ ้าชุดความรู้ที่ถูกถ่ายทอดกนัมาอย่างยาวนานภายในวฒันธรรม

ดนตรไีทยเท่านัน้ โดยชุดความรูด้งักล่าวจะองิอยู่กบัชุดความรูแ้บบเบด็เสรจ็ทีถู่กอธบิายโดยครผููใ้หญ่

ดา้นดนตรไีทยหรอืหน่วยงานที่ท าหน้าทีร่บัผดิชอบดา้นดนตรไีทย ที่ไดก้ าหนดความรูแ้บบเบด็เสรจ็

ตายตวัใหผู้เ้รยีนไดเ้ขา้ใจตามนัน้ จนกลายเป็นกรอบในการก าหนดความคิดไม่ใหท้ะลุไปสู่ศาสตรอ์ื่น

ได ้

หากจะย้อนกลับไปมองถึงอ านาจของสถาบันอื่นๆ ซึ่ งมีลักษณะเช่นเดียวกันกับ

สถาบนัการศกึษาทีม่กีารถ่ายทอดความรูอ้ย่างเป็นระบบ ส าหรบัสงัคมวฒันธรรมดนตรไีทยพบจุดเด่น

ว่า สถาบนักษตัรยิ ์ส านักหรอืบา้นดนตรซีึ่งมคีรูผูใ้หญ่เป็นหวัหน้า ถอืเป็นปัจจยัส าคญัในการก าหนด

ความจรงิของชุดความรูท้ีป่ลูกฝังผ่านผูไ้ดร้บัการถ่ายทอดมาโดยตลอดเช่นกนักบัสถาบนัการศกึษาที่

เกดิขึน้ในภายหลงั มรดกตกทอดทางความคดิดงักล่าวนี้ ล้วนเป็นปัจจยัที่ส าคญัในการก าหนดและ

จ ากดัขอบเขตของความรู้ให้สมาชกิในวฒันธรรมดนตรไีทย ได้ขบัเคลื่อนสงัคมวฒันธรรมดนตรไีทย

มาอย่างยาวนานแบบไร้ข้อกังขาใด ๆ ทัง้นี้เนื่องจากมชีุดความรู้แบบเบ็ดเสรจ็อนัเป็นเอกลกัษณ์

เฉพาะของวฒันธรรมดนตรไีทยที่ถูกผลิตซ ้า    ตกทอดมาจากสถาบนัทัง้ที่เป็นทางการและไม่เป็น

ทางการมาโดยตลอด จงึท าให้วฒันธรรมการวจิารณ์ในวฒันธรรมดนตรไีทย จงึปรากฏเพยีงแค่การ

โตแ้ยง้หรอืแสดงเหตุผลกนัดว้ยอารมณ์ความรูส้กึทีไ่ม่ไดแ้สดงเหตุผลอย่างชดัเจน ทัง้นี้เพราะทุกคน

ในวฒันธรรมดนตรไีทยมชีุดความรู้แบบเบ็ดเสรจ็ดงักล่าว ส าหรบัอธบิายปรากฏการณ์ที่เกิดขึน้ใน

วฒันธรรมดนตรไีทยเป็นฐานความคดิอยู่แลว้ ทัง้นี้ ดว้ยเหตุผลดงักล่าวนี้ จงึสะทอ้นใหเ้หน็ถงึค าตอบ



21/05/55 34 สาขาสงัคตีศิลป์ 

 

ทีไ่ดจ้ากการวจิารณ์ของสมาชกิในวฒันธรรมดนตรไีทยที่จะมคี าตอบวนเวยีนอยู่กบั ดงัเช่น เล่นได้ดี

เหมอืนคร ูเล่นไมไ่พเราะ นอกรตี นอกกรอบ ท าไมถู่กตอ้ง ฯลฯ เป็นสว่นใหญ่ 

 จากที่ได้ยกตวัอย่างถงึเหตุผลว่า ท าไมการวจิารณ์ในวฒันธรรมดนตรไีทยจงึมอียู่น้อยหรอื

กระจุกตัวอยู่กบัค าตอบเดมิๆ ที่ยงัขาดการอธบิายไปสู่ศาสตร์อื่นๆ อนัจะก่อให้เกิดสงัคมแห่งการ

วจิารณ์ที่จะท าให้เกดิปัญญา ซึ่งประเดน็ในเบื้องต้นสามารถสะท้อนไปถงึรูปแบบของวฒันธรรมการ

เรยีนรู้ของคนไทย ที่ถูกปลูกฝังให้อยู่ภายใต้กรอบของการรบัรู้หรือเกิดเฉพาะความรู้ แต่ไม่ได้ถูก

กระตุน้ให้เกดิการตัง้ค าถามหรอืท าใหเ้กดิความคดิต่อ กบัปรากฏการณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ ไม่เวน้แมแ้ต่

วฒันธรรมดนตรไีทยเท่านัน้ แต่ดว้ยเอกลกัษณ์ของวฒันธรรมการเรยีนรูข้องคนไทยในขอ้นี้ ยงัคงเป็น

ผลกึทีส่ าคญัในการก าหนดความรู ้ความคดิและพฤติกรรมของผูค้นในสงัคมไทย ใหย้ดึถอืปฏบิตัสิบื

ต่อกนัมาอย่างต่อเน่ืองยาวนาน ประเดน็ส าคญัทีน่่าจะไดป้ระโยชน์จากการตัง้ค าถามคอื การอา้งองิถงึ

เหตุผลหรอืค าอธบิาย ทีไ่มใ่ช่ค าตอบแบบเบด็เสรจ็และไม่เอือ้ต่อการขยายผลความรู ้วฒันธรรมไทยที่

ปลูกฝังค่านิยมในเรื่องความเป็นคนหวัอ่อน ตามหลงัผู้ใหญ่ ย าเกรงผู้มศีกัดิม์ากกว่า หรอืเชื่อถือ

ศรทัธาต่อผูม้พีระคุณนัน้ ถอืเป็นสิง่ทีค่นในสงัคมไทยใหคุ้ณค่าและถอืเป็นบรรทดัฐานทีย่ดึถอืว่าดงีาม

มาอย่างช้านาน แต่ในทางตรงกนัขา้ม วฒันธรรมหรอืแบบแผนเหล่านัน้ก็อาจกลายเป็นขอ้จ ากดัการ

เรยีนรู ้การเกดิการตัง้ค าถามกบัสิง่ทีม่ขีอ้สงสยัตามไปดว้ยเช่นกนั 
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จ ี ศรนีิลวาสนั. สุนทรียศาสตร ์: ปัญหาและทฤษฎีว่าด้วยความงามและศิลปะ. สุเชาว ์พลอยชุม,แปล. 

กรุงเทพฯ: โรงพมิพม์หามกุฎราชวทิยาลยั. 2526. 
เจตนา นาควชัระ. ศิลป์ส่องทาง. กรุงเทพฯ: คมบาง. 2546. 
_____________. จากศิลปะสู่การวิจารณ์. กรุงเทพฯ : อมรนิทร์พริ้นติ้ง. 2549. 
_____________.แนวทางการสร้างทฤษฏีศิลปะจากแผ่นดินแม่. กรุงเทพฯ: วารสารสถาบันวิจัย

ศลิปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ปีที ่ 3 ฉบบัที ่2. 2545. 
ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. สัญวิทยา,โครงสร้างนิยม,หลังโครงสร้างนิยมกับการศึกษารัฐศาสตร์.

กรุงเทพฯ:ส านกัพมิพว์ภิาษา. 2545. 
ไชยรตัน์ เจรญิสนิโอฬาร. วาทกรรมการพฒันา:อ านาจ ความรู้ ความจริง เอกลกัษณ์ และความเป็น

อ่ืน. กรุงเทพฯ:ส านกัพมิพว์ภิาษา. 2549. 
__________________. รฐัศาสตรแ์นววิพากษ์. กรุงเทพฯ: หา้งหุน้สว่นจ ากดั สามลดา. 2551. 
ดารนิทร ์สวสัดิเ์สว.ี การแปลงตวัตนในห้องสนทนาอินเทอรเ์น็ต. วทิยานิพนธน์ิเทศศาสตร มหาบณัฑติ,

สาขาวชิาการสือ่สารมวลชน คณะนิเทศศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 2545. 
ดเิรก ปัทมสริวิฒัน์ และ พชัรนิทร์ สริสุนทรบรรณาธกิาร. รวมบทความน าเสนอในการประชุมวิชาการ

ประจ าปี 2545 เร่ือง วฒันธรรมแห่งการเรียนรู้ของคนไทย. กรุงเทพฯ: บรษิทั พ.ีเอ. ลฟีวิง่ 
จ ากดั. 2545.   

ธงชยั วนิิจจะกูล. วิธีการศึกษาประวติัศาสตรแ์บบวงศาวิทยาGenealogy. รายงานโครงการ วจิยัเสรมิ
หลกัสตูร คณะศลิปะศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ม.ป.ท..เอกสารอดัส าเนา. 2534. 

ธเนศ วงศย์านนาวา. จกัรวาลวิทยา. นนทบุร:ีโรงพมิพม์ตชิน. 2549. 
นราธิป วิรุฬห์ชาตะพันธ์. การสร้างอัตลักษณ์ในอัลบัม้ภาพออนไลน์ . วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตร 

มหาบณัฑติ, สาขาวชิาการสือ่สารมวลชน คณะนิเทศศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.2548. 
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นฤมล  อนุศาสนนันท์. ชุมชนออนไลน์ของเยาวชน : กรณีศึกษา WWW.DEK-D.COM. วทิยานิพนธ์
นิเทศศาสตรมหาบัณฑติ,สาขาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั . 
2551. 

บุญเดิม พนัรอบ. สงัคมวิทยา มานุษยวิทยา. กรุงเทพฯ: ศลิปาบรรณาคาร. 2538. 
ปัญญา รุ่งเรอืง.ประวติัการดนตรีไทย. กรุงเทพฯ:ไทยวฒันาพานิช. 2517. 
ปารชิาต สถาปิตานนท์. การส่ือสารประเดน็สาธารณะและการเปล่ียนแปลงในสงัคมไทย. กรุงเทพฯ: 

โรงพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 2551. 
ปารชิาต ิวลยัเสถยีร. กระบวนการและเทคนิคการท างานของนักพฒันา. กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุน

สนบัสนุนการวจิยั. 2543. 
ปิยเนตร ขาวโต. การวิเคราะห์ไดอาร่ีออนไลน์ : www.catch.co.th. วิทยานิพนธ์นิ เทศศาสตร 

มหาบณัฑติ, สาขาวชิาการสือ่สารมวลชน คณะนิเทศศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.2547. 
พนูพศิ อมาตยกุล. ดนตรีวิจกัษ์. กรุงเทพฯ: สยามสมยัจ ากดั. 2529. 
พนูพศิ อมาตยกุล. สยามสงัคีต. กรุงเทพฯ: ส านกัพมิพเ์รอืนแกว้การพมิพ.์ 2534. 
เพ็ญพรรณ รวิโชติกุล. การวิเคราะห์วาทกรรมบนอินเทอร์เน็ต Bulletin Board ของเว็บไซต์

พนัธุ์ทิพย์. วทิยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวชิาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศ
ศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 2544. 

ไพศาล อนิทวงศ.์ รอบรู้เร่ืองดนตรีไทย. กรุงเทพฯ: ชมรมเดก็. 2546. 
มนตร ี ตราโมท. ดริุยางคศาสตรไ์ทย ภาควิชาการ. กรุงเทพฯ: มตชิน. 2540. 
มเิชล ฟูโกต.์ ร่างกายใต้บงการ.ทองกร โภคธรรม,ผู้แปล.กรุงเทพฯ:ส านกัพมิพค์บไฟ.2547. 
มลูนิธหิลวงประดษิฐไ์พเราะศร ศลิปบรรเลง. งานช้าง เพื่อแผ่นดิน ครช้ิูน 100  ปี. กรุงเทพฯ: โรงพมิพป่ิ์น

เกลา้การพมิพ.์ 2549. 
รงัสพินัธุ์ แขง็ขนั และคณะ.บทวิเคราะห์และสรรนิพนธ์ สาขาสงัคีตศิลป์ จากการวิจยัเรื่อง การ

วิจารณ์ในฐานะพลงัทางปัญญาของสงัคมร่วมสมยั. กรุงเทพฯ:หจก.ภาพพมิพ์. 2547. 
ลานนา ดวงสิงห์แปล, Larry Long และ Nancy longเขียน. COMPUTERS เทคโนโลยีสารสนเทศ ใน

สงัคมแห่งภมิูปัญญา. กรุงเทพฯ: เพยีรส์นั เอด็ดเูคชัน่ อนิโดไชน่า จ ากดั. 2548. 
สงบศกึ ธรรมวหิาร. ดริุยางคศาสตรไ์ทย. กรุงเทพฯ: โรงพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 2542. 
สมศกัดิ ์ ศรสีนัตสิุข. การศึกษาสงัคมและวฒันธรรม แนวความคิด วิธีวิทยา และทฤษฏี. ขอนแก่น: 

ส านกัพพิมโ์รงพมิพม์หาวทิยาลยัขอนแก่น. 2551. 
สุจติต์ วงษ์เทศ. ประวติัศาสตรส์งัคมวฒันธรรมกรงุเทพฯจากเพลงดนตรี ลาวดวงเดือน วงัท่าเตียน. 

กรุงเทพฯ: ส านกัพมิพม์ตชิน. 2548. 
สุธาวลัย ์โพธิศ์ร.ี ชุมชนบนอินเตอรเ์น็ตกบัวฒันธรรมวยัรุ่น ศึกษากรณีเวป็ไซต์เฉลียง.   วทิยานิพนธ์

มานุษยวทิยามหาบณัฑติ, สาขาวชิามานุษยวทิยา คณะรฐัศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย. 
2548. 

http://www.dek-d.com/
http://www.catch.co.th/
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สุธวิงศ์ พงศ์ไพบูลย์. ทางสายวฒันธรรม รวมบทความพิเศษในรอบศตวรรษ ศาสตราจารย์สุธิวงศ ์
พงศไ์พบูลย.์ กรุงเทพ: ส านกัพมิพส์ุขภาพใจ. 2547. 

โสรจัจ์ หงส์ลดารมภ์. การส่ือสารผ่านคอมพิวเตอร์กบัวฒันธรรมไทย : การวิเคราะห์ทางปรชัญา. 
กรุงเทพฯ: ภาควชิาปรชัญา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 2546. 

อภญิญา เฟ่ืองฟูสกุล. อตัลกัษณ์. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการสภาวจิยัแห่งชาต ิสาขาสงัคมวทิยา. 2549 
ไอยเรศ บุญฤทธิ.์ ชุมชนคนดนตรีไทยบนโลกอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา กระทู้สนทนาเวบ็ไซต์ไทย

คิดส์ดอทคอม.  วทิยานิพนธ์ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ, สถาบนัวจิยัภาษาและวฒันธรรมเอเชยี 
มหาวทิยาลยัมหดิล. 2553. 
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ช่ือเร่ือง ประเภทเอกสาร ผู้แต่ง จ านวนหน้า ปีที่พมิพ์ โรงพมิพ์ แหล่งข้อมลู 

"ขา้พเจา้ภูมิใจท่ีเกิดเป็นนกัดนตรี
ไทย" 

หนงัสือ เจริญใจ สุนทรวาทิน 
 

138 หนา้ 2530 พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ : รักษสิ์ปป์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

111 คนดนตรี : ชีวิตและผลงาน
ประกอบภาพเขียน  

หนงัสือ  สุกรี เจริญสุข 240 หนา้  2546 นครปฐม : วิทยาลยัดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

48 ปีของขา้พเจา้และบทความบาง
เร่ือง 

หนงัสือ อุทิศ นาคสวสัด์ิ 287 หนา้  2526 กรุงเทพฯ : เจริญวิทยก์ารพิมพ ์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

80 ปีในชีวิตขา้พเจา้ หนงัสือ ขนุวิจิตรมาตรา (สง่า 
กาญจนาคพนัธ์) 

639 หนา้ 2523 กรุงเทพฯ : บณัฑิตการพิมพ ์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

9 ปี วิทยาลยัดุริยางคศิลป์ = the 9th 
anniversary of the college of music 

หนงัสือ สุกรี เจริญสุข 228 หนา้  2546 พิมพค์ร้ังท่ี 1. นครปฐม : วิทยาลยัดุริ
ยางคศิลป์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

MU 103 : ดนตรีวิจกัขณ์ = Music 
appreciation 

หนงัสือ สุมาลี นิมมานุภาพ 222 หนา้ 2527 พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ : ภาค
ภาษาไทยและภาษาตะวนัออก คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

Thai traditional music learning and 
music teaching activities organized 
by local music educators in 
elementary schools in Ratchaburi 
province, Thailand = การศึกษาสภาพ
การจดัการเรียนการสอนดนตรีไทย

วิทยานิพนธ์ Jiraporn Sinsombat 120 leaves 2004 College of Music.Mahidol University.  มหาวิทยาลยัมหิดล 

http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/101%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&132%2C132%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/101%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&132%2C132%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&280%2C280%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&246%2C246%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&246%2C246%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&246%2C246%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&246%2C246%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&246%2C246%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&246%2C246%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/dMahidol+University.++College+of+Music+--+Disserta/dmahidol+university+college+of+music+dissertations/-3,-1,0,B/browse
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ช่ือเร่ือง ประเภทเอกสาร ผู้แต่ง จ านวนหน้า ปีที่พมิพ์ โรงพมิพ์ แหล่งข้อมลู 

โดยวิทยากรทอ้งถ่ินโรงเรียนในสังกดั
ส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดั
ราชบุรี 
เกณฑม์าตรฐานดนตรีไทย และเกณฑ์
การประเมิน พุทธศกัราช 2544 

หนงัสือ มยรีุ สิงห์ไข่มุกข ์และคณะ 400 หนา้ 2544 พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ : ส านกั
มาตรฐานอุดมศึกษา ส านกังานปลดั
ทบวงมหาวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

เกณฑม์าตรฐานดนตรีไทย 
พุทธศกัราช 2544 

หนงัสือ มยรีุ สิงห์ไข่มุกข ์และคณะ 92 หนา้ 2545 พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ : 
ทบวงมหาวิทยาลยัและกรมศิลปากร 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

เกณฑม์าตรฐานสาขาวิชาและวิชาชีพ
ดนตรีไทย 

หนงัสือ ส านกัมาตรฐานอุดมศึกษา 
ส านกังานปลดั
ทบวงมหาวิทยาลยั 

244 หนา้ 2538 กรุงเทพฯ : ประกายพรึก มหาวิทยาลยัมหิดล 

เคร่ืองดนตรีและวงดนตรีไทย หนงัสือ กฤชกร เพชรนอก 255 หนา้ 2550 พิพมค์ร้ังท่ี 1. ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
เคร่ืองดนตรีไทย หนงัสือ อุดม ดุจศรีวชัระ 48 หนา้ 2532 กรุงเทพฯ : อกัษราพิพฒัน์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
เคร่ืองดนตรีไทย หนงัสือ อษัฎาวุธ สาคริก 160 หนา้ 2550 กรุงเทพฯ : ส านกังานอุทยานการ

เรียนรู้ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

เคร่ืองดนตรีไทย = Thai musical 
instruments 

หนงัสือ กรมศิลปากร 129 หนา้ 2544 พิมพค์ร้ังท่ี 10. กรุงเทพฯ : กรม
ศิลปากร 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

เคร่ืองดนตรีไทย และต านานการผสม
วงมโหรี ป่ีพาทยแ์ละเคร่ืองสาย 

หนงัสือ ธนิต อยูโ่พธ์ิ 107 หนา้ 2533 พิมพค์ร้ังท่ี 7 , กรุงเทพฯ : กรม
ศิลปากร 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&246%2C246%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&246%2C246%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&246%2C246%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/151%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&190%2C190%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/151%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&190%2C190%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/151%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&189%2C189%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/151%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&189%2C189%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&238%2C238%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/a%7b717%7d%7b728%7d%7b692%7d%7b705%7d+%7b692%7d%7b728%7d%7b680%7d%7b712%7d%7b707%7d/a|cdd8b4c1+b4d8a8c8c3d5c7d1aac3d0/-3,-1,0,B/browse
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&236%2C236%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/151%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&180%2C180%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/151%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&180%2C180%2C
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ช่ือเร่ือง ประเภทเอกสาร ผู้แต่ง จ านวนหน้า ปีที่พมิพ์ โรงพมิพ์ แหล่งข้อมลู 

เคร่ืองดนตรีไทย พร้อมดว้ยต านานการผสม
วงมโหรี ป่ีพาทย ์และเคร่ืองสาย 

หนงัสือ ธนิต อยูโ่พธ์ิ 135 หนา้ 2523 กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร มหาวิทยาลยัมหิดล 

เคร่ืองดนตรีไทยและขิม หนงัสือ กรมศิลปากร 92 หนา้ 2521 กรุงเทพฯ : ประจกัษก์ารพิมพ ์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/a%7b696%7d%7b697%7d%7b724%7d%7b693%7d+%7b717%7d%7b706%7d%7b729%7d%7b744%7d%7b738%7d/a|b8b9d4b5+cdc2d9e8bee2b8d4ec/-3,-1,0,B/browse
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ช่ือเร่ือง ประเภทเอกสาร ผู้แต่ง จ านวนหน้า ปีที่พมิพ์ โรงพมิพ์ แหล่งข้อมลู 

เจตคติของนิสิตนกัศึกษาสาขาวิชาเอก
ดนตรีไทย ระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1 
สถาบนัอุดมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อ
วิชาทฤษฎีดนตรีตะวนัตก = Attitude 
of first-year Thai music major 
undergraduate students studying in 
universities in Bangkok metropolis 
and vicinity towards western music 
theory courses 

วิทยานิพนธ์ ผจญ พีบุง้ 99 แผน่ 2551 นครปฐม : วิทยาลยัดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

เชิดชูเกียรติ 100 ปี พระยาภูมีเสวิน 
(จิตร จิตตเสวิน) : ผูเ้ช่ียวชาญซอสาม
สาย แห่งกรุงรัตน์โกสินทร์ 

หนงัสือ  120 หนา้ 2537 กรุงเทพฯ : ศูนยส์ังคีต มหาวิทยาลยัมหิดล 

เตือน พาทยกุล ศิลปินแห่งชาติ : 
ชีวประวติัและผลงาน = Tauen 
Phattayakul A Nationnal Artist : 
biography and success 

วิทยานิพนธ์ บ ารุง พาทยกุล 296 แผน่ 2544 นครปฐม. สถาบนัวิจยัภาษาและ
วฒันธรรมเพื่อพฒันาชนบท.  
มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

เทศน์มหาชาติ : ดนตรีไทยอุดมศึกษา
เฉลิมพระเกียรติ 

หนงัสือ  72 หนา้ 2551 กรุงเทพฯ : ส านกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&219%2C219%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&219%2C219%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&219%2C219%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&219%2C219%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&219%2C219%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&219%2C219%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&219%2C219%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&219%2C219%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&219%2C219%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&219%2C219%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&274%2C274%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&274%2C274%2C
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ช่ือเร่ือง ประเภทเอกสาร ผู้แต่ง จ านวนหน้า ปีที่พมิพ์ โรงพมิพ์ แหล่งข้อมลู 

เทศน์มหาชาติ 80 พรรษา คีตมหา
ราชนั วนัท่ี 1-2 กนัยายน พ.ศ. 2550 ณ 
หอประชุมใหญ่ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

หนงัสือ ส านกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา; 
คณะกรรมการส่งเสริม
และประสานงานการจดั
งาน ดนตรีไทยอุดมศึกษา 
และคณะกรรมการ
โครงการดนตรีไทย
อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 

52 หนา้ 2550 กรุงเทพฯ : ส านกังาน มหาวิทยาลยัมหิดล 

เทศน์มหาชาติ ฉลองราชยห์กสิบทศั 
สิริสวสัด์ิรัชสมยั วนัท่ี 26-27 สิงหาคม 
พ.ศ. 2549 ณ ส านกัพิพิธภณัฑแ์ละ
วฒันธรรมการเกษตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

หนงัสือ คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา คณะกรรมการ
ส่งเสริมและประสานงาน
การจดังาน ดนตรีไทย
อุดมศึกษา และ
คณะกรรมการโครงการ
ดนตรีไทยอุดมศึกษาเฉลิม
พระเกียรติเทศน์มหาชาติ 
ฉลองราชยห์กสิบทศั สิริ
สวสัด์ิรัชสมยั 

36 หนา้ 2549 กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ ส านกั
พิพิธภณัฑแ์ละวฒันธรรมการเกษตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

เทอด ธ ดุริยศิลปิน หนงัสือ  57 หนา้ 2534 ม.ป.ท. : ม.ป.พ. มหาวิทยาลยัมหิดล 

http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&275%2C275%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&275%2C275%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&275%2C275%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&275%2C275%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&271%2C271%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&271%2C271%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&271%2C271%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&271%2C271%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&271%2C271%2C
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เบ้ืองตน้ฝึกฝนขิม  หนงัสือ พินิจ ฉายสุวรรณ 222 หนา้  2544 นครปฐม : วิทยาลยัดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

เบ้ืองหลงัเพลงดงั : รวมขอ้เขียนของ 
40 นกัเพลง 

หนงัสือ วราวุธ สุมาวงศ ์ 368 หนา้ 2526 กรุงเทพฯ : สมาคมนกัแต่งเพลง มหาวิทยาลยัมหิดล 

เพลงเขมรไทรโยค 3 ชั้น หนงัสือ สุดใจ ศรีเบญจา 19 หนา้ 2515 พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ : มีชีพกิจการ
พิมพ ์

มหาวิทยาลยัมหิดล 

เพลงโหมโรงโนรา : กรณีศึกษา
จงัหวดันครศรีธรรมราช = Pleang 
Hom Rong Nora, traditional music 
for native dance in Nakhon Si 
Thammarat province, Thailand 

วิทยานิพนธ์ วิรัตน์ เล้ียงสมบูรณ์ 122 แผน่ 2544 นครปฐม : วิทยาลยัดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

เพลงไทยเดิม : ทั้งโนต้และเน้ือ หนงัสือ  123 หนา้ 2521 กรุงเทพฯ : โรงพิมพไ์ทยเขษม มหาวิทยาลยัมหิดล 
เพลงไทยตามนยัประวติั หนงัสือ ครูเงิน 263 หนา้ 2524 กรุงเทพฯ : บรรณกิจ มหาวิทยาลยัมหิดล 
เพลงไทยประสานเสียงแบบฝร่ังพระ
นิพนธ์ในสมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ
เจา้ฟ้าบริพตัรสุขมุพนัธุ์ กรมพระ
นครสวรรคว์รพินิต = Thai songs 
arranged in western style composed 
by his royal highness prince Paribatra 

วิทยานิพนธ์ ภทัรวีร์ เทียนชยัอนนัต ์ 308 แผน่ 2551 นครปฐม : วิทยาลยัดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&267%2C267%2C
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Sukhumbhand 
เพลงนวรัชราชา เถา : กรณีศึกษาการ
รวมวงและการปรับวง 

หนงัสือ นกัศึกษาระดบัปริญญาโท 
แขนงวิชาวฒันธรรมการ
ดนตรี สาขาวิชาวฒันธรรม
ศึกษา สถาบนัวิจยัภาษา
และวฒันธรรมเพื่อพฒันา
ชนบท มหาวิทยาลยัมหิดล 

93 แผน่ 2542 พิมพค์ร้ังท่ี 1. นครปฐม. สถาบนัวิจยั
ภาษาและวฒันธรรมเพื่อพฒันาชนบท.  
มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

เพลงหนา้พาทย ์ หนงัสือ จตุพร รัตนวราหะ 84 หนา้ 2519 กรุงเทพฯ : ประพนัธ์สาส์น มหาวิทยาลยัมหิดล 
เมธา หมู่เยน็ หนงัสือ  147 หนา้ 2542 กรุงเทพฯ : โรงพิมพด์าว มหาวิทยาลยัมหิดล 
เม่ือปู่ ใหส้ัมภาษณ์หลาน : เร่ืองเก่าเล่า
โดย ครูเขียน ศุขสายชล 

หนงัสือ  28 หนา้ 2527 กุรงเทพฯ : ฝ่ายวิชาการและงานพิมพ ์
บริษทั เกียรติธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

เม่ือลมรู้โรย หนงัสือ  480 หนา้ 2540 กรุงเทพฯ : พิฆเณศ พร้ินทต้ิ์ง เซ็นเตอร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
เรียนรู้จกัขิมดว้ยตนเอง หนงัสือ นิพนัธ์ ธนรักษ,์ กลัลยานี 

ดวงฉวี 
180 หนา้ 2543 พิมพค์ร้ังท่ี 2 (ฉบบัปรับปรุงแกไ้ข). 

กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

เสียงและระบบเสียงดนตรีไทย หนงัสือ สุกรี เจริญสุข 152 หนา้ 2546 นครปฐม : วิทยาลยัดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

เสียงประสานท่ีใชใ้นการบรรเลงฆอ้ง
วงใหญ่ = An investigation into the 

วิทยานิพนธ์  สมชาย รัศมี 263 แผน่ 2541 นครปฐม : วิทยาลยัดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&203%2C203%2C
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intervals used by Gong Wong Yai  
เอกสารประกอบการประชุมทาง
วิชาการเร่ืองดนตรีพิธีกรรม เน่ืองใน
โอกาสครบรอบ 75 ปี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์และการจดั
งานดนตรีไทยอุดมศึกษา คร้ังท่ี 37 วนั
พฤหสับดีท่ี 29 ตุลาคม 2552 ณ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต 

หนงัสือ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ศูนยรั์งสิต 

 2552 ปทุมธานี : มหาวิทยาลยั
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

เอกสารประกอบการสอนวิชา ดนตรี 
2651714 การบนัทึกโนต้เพลงไทย = 
Thai music notations  

หนงัสือ  สงดั ภูเขาทอง 90 หนา้  2534 กรุงเทพฯ : วิทยาลยัครูบา้นสมเด็จ
เจา้พระยา 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

เอกสารประกอบการสัมมนาทาง
วิชาการเน่ืองในวโรกาสสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ทรงเจริญพระชนมายคุรบ 36 
พรรษา เร่ืองภูมิปัญญาไทย วนัท่ี 26-
28 มิถุนายน 2534 ณ หอ้งประชุม
สารนิเทศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

หนงัสือ สถาบนัไทยศึกษา ฝ่ายวิจยั
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

199 หนา้ 2534 กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 

เอกสารวิชาการการประกวดดนตรี เอกสารวิชาการ คณะกรรมการส่งเสริม 39 หนา้ 2537 ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมและ มหาวิทยาลยัมหิดล 

http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&222%2C222%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&222%2C222%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&222%2C222%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&222%2C222%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&222%2C222%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&222%2C222%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&222%2C222%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&2%2C2%2C
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ไทยระดบัมธัยมศึกษา "ประลองเพลง
ประเลงมโหรี" 

กิจกรรมดนตรีไทย) ประสานงานเยาวชนแห่งชาติ ธนาคาร
กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

แก่นแทด้นตรีไทย หนงัสือ ชนิตร ภู่กาญจน์ 271 หนา้ 2544 พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพ ฯ : บรรณกิจ มหาวิทยาลยัมหิดล 
แบบเรียนซอดว้งกบัโนต้เพลงไทย
เรียนดว้ยตนเอง 

หนงัสือ สุดใจ ศรีเบ็ญจา 35 หนา้  2506 พระนคร : เกษมบรรณกิจ มหาวิทยาลยัมหิดล 

แบบเรียนซออูก้บัโนต้เพลงไทยเรียน
ดว้ยตนอง 

หนงัสือ สุดใจ ศรีเบ็ญจา 43 หนา้  2506 พระนคร : เกษมบรรณกิจ มหาวิทยาลยัมหิดล 

แปง โนจา : ผูมี้ผลงานดีเด่นทาง
วฒันธรรม สาขาศิลปะการแสดง 
(ดนตรีพื้นบา้น-พิณเป๊ียะ) 

หนงัสือ  153 หนา้ 2538 กรุงเทพฯ : อมัรินทร์พร้ินต้ิง แอนด ์
พบัลิชช่ิง, 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

โครงสร้างทางกายภาพของเคร่ืองลม
ไทยและการจดัหมวดหมู่ = Physical 
properties of Thai aerophone and 
there classification 

วิทยานิพนธ์ ศกัด์ิชยั หิรัญรักษ ์ 435 หนา้ 2535 นครปฐม. สถาบนัวิจยัภาษาและ
วฒันธรรมเพื่อพฒันาชนบท.
มหาวิทยาลยัมหิดล. 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

โนต้เพลงไทยเพลงเด่ียวนกขมิ้น 3 ชั้น หนงัสือ สุดใจ ศรีเบญจา 19 หนา้ 2515 พิมพค์ร้ังท่ี 1.  กรุงเทพฯ : มีชีพกิจการ
พิมพ ์

มหาวิทยาลยัมหิดล 

โนต้เพลงไทยลายมือของครูพิมพ ์พวง
นาคชุดเพลงโหมโรง : เพลงโหมโรง
เจริญศรีอยธุยา 

หนงัสือ   2539 นครปฐม : มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยัมหิดล 

http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&2%2C2%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&2%2C2%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/151%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&181%2C181%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/401%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&423%2C423%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/401%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&423%2C423%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/401%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&423%2C423%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/a%7b712%7d%7b721%7d%7b673%7d%7b692%7d%7b724%7d%7b748%7d%7b682%7d%7b721%7d%7b706%7d+/a|c8d1a1b4d4ecaad1c2+cbd4c3d1adc3d1a1c9ec/-3,-1,0,B/browse
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/a%7b705%7d%7b715%7d%7b722%7d%7b711%7d%7b724%7d%7b695%7d%7b706%7d%7b722%7d%7b709%7d/a|c1cbd2c7d4b7c2d2c5d1c2c1cbd4b4c5+cab6d2bad1b9c7d4a8d1c2c0d2c9d2c5e1d0c7d1b2b9b8c3c3c1bee0d7e8cdbed1b2b9d2aab9bab7/-3,-1,0,B/browse
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&268%2C268%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1001%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&1020%2C1020%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1001%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&1020%2C1020%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1001%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&1020%2C1020%2C
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ช่ือเร่ือง ประเภทเอกสาร ผู้แต่ง จ านวนหน้า ปีที่พมิพ์ โรงพมิพ์ แหล่งข้อมลู 

โนต้เพลงไทยลายมือของครูพิมพ ์พวง
นาคชุดเพลงโหมโรง : เพลงโหมโรง
เยีย่มวิมาน 

หนงัสือ   2539 นครปฐม : มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยัมหิดล 

โนต้เพลงไทยลายมือของครูพิมพ ์พวง
นาคชุดเพลงโหมโรง : เพลงโหมโรง
ไอยเรศ 

หนงัสือ   2539 นครปฐม : มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยัมหิดล 

โนต้เพลงไทยลายมือของครูพิมพ ์พวง
นาคชุดเพลงโหมโรง : เพลงโหมโรง
กระแต 

หนงัสือ   2539 นครปฐม : มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยัมหิดล 

โนต้เพลงไทยลายมือของครูพิมพ ์พวง
นาคชุดเพลงโหมโรง : เพลงโหมโรง
ขวญัเมือง 

หนงัสือ   2539 นครปฐม : มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยัมหิดล 

โนต้เพลงไทยลายมือของครูพิมพ ์พวง
นาคชุดเพลงโหมโรง : เพลงโหมโรง
ขบัไม ้

หนงัสือ   2539 นครปฐม : มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยัมหิดล 

โนต้เพลงไทยลายมือของครูพิมพ ์พวง
นาคชุดเพลงโหมโรง : เพลงโหมโรง
ครอบจกัรวาล ออกมา้ยอ่ง 

หนงัสือ   2539 นครปฐม : มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยัมหิดล 

โนต้เพลงไทยลายมือของครูพิมพ ์พวง หนงัสือ   2539 นครปฐม : มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยัมหิดล 

http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1001%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&1029%2C1029%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1001%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&1029%2C1029%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1001%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&1029%2C1029%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1001%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&1035%2C1035%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1001%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&1035%2C1035%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1001%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&1035%2C1035%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1001%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&1016%2C1016%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1001%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&1016%2C1016%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1001%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&1016%2C1016%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1001%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&1017%2C1017%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1001%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&1017%2C1017%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1001%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&1017%2C1017%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1001%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&1018%2C1018%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1001%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&1018%2C1018%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1001%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&1018%2C1018%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1001%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&1019%2C1019%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1001%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&1019%2C1019%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1001%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&1019%2C1019%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1001%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&1021%2C1021%2C
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ช่ือเร่ือง ประเภทเอกสาร ผู้แต่ง จ านวนหน้า ปีที่พมิพ์ โรงพมิพ์ แหล่งข้อมลู 

นาคชุดเพลงโหมโรง : เพลงโหมโรง
พิมานมาศ 3 ชั้น 
โนต้เพลงไทยลายมือของครูพิมพ ์พวง
นาคชุดเพลงโหมโรง : เพลงโหมโรง
มหาปิยะ 

หนงัสือ   2539 นครปฐม : มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยัมหิดล 

โนต้เพลงไทยลายมือของครูพิมพ ์พวง
นาคชุดเพลงโหมโรง : เพลงโหมโรง
มหาราช 

หนงัสือ   2539 นครปฐม : มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยัมหิดล 

โนต้เพลงไทยลายมือของครูพิมพ ์พวง
นาคชุดเพลงโหมโรง : เพลงโหมโรง
มหาฤกษ ์

หนงัสือ   2539 นครปฐม : มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยัมหิดล 

โนต้เพลงไทยลายมือของครูพิมพ ์พวง
นาคชุดเพลงโหมโรง : เพลงโหมโรง
มะลิเล้ือย 

หนงัสือ   2539 นครปฐม : มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยัมหิดล 

โนต้เพลงไทยลายมือของครูพิมพ ์พวง
นาคชุดเพลงโหมโรง : เพลงโหมโรง
ยะโฮ 

หนงัสือ   2539 นครปฐม : มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยัมหิดล 

โนต้เพลงไทยลายมือของครูพิมพ ์พวง
นาคชุดเพลงโหมโรง : เพลงโหมโรง

หนงัสือ   2539 นครปฐม : มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยัมหิดล 

http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1001%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&1021%2C1021%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1001%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&1021%2C1021%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1001%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&1023%2C1023%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1001%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&1023%2C1023%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1001%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&1023%2C1023%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1001%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&1024%2C1024%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1001%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&1024%2C1024%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1001%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&1024%2C1024%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1001%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&1025%2C1025%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1001%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&1025%2C1025%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1001%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&1025%2C1025%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1001%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&1026%2C1026%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1001%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&1026%2C1026%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1001%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&1026%2C1026%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1001%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&1028%2C1028%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1001%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&1028%2C1028%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1001%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&1028%2C1028%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1001%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&1027%2C1027%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1001%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&1027%2C1027%2C
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ช่ือเร่ือง ประเภทเอกสาร ผู้แต่ง จ านวนหน้า ปีที่พมิพ์ โรงพมิพ์ แหล่งข้อมลู 

ยะวา 
โนต้เพลงไทยลายมือของครูพิมพ ์พวง
นาคชุดเพลงโหมโรง : เพลงโหมโรง
รัตนโกสินทร์ 

หนงัสือ   2539 นครปฐม : มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยัมหิดล 

โนต้เพลงไทยลายมือของครูพิมพ ์พวง
นาคชุดเพลงโหมโรง : เพลงโหมโรง
รามาธิบดี 

หนงัสือ   2539 นครปฐม : มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยัมหิดล 

โนต้เพลงไทยลายมือของครูพิมพ ์พวง
นาคชุดเพลงโหมโรง : เพลงโหมโรง
ลาวสมเด็จ 

หนงัสือ   2539 นครปฐม : มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยัมหิดล 

โนต้เพลงไทยลายมือของครูพิมพ ์พวง
นาคชุดเพลงโหมโรง : เพลงโหมโรง
ลาวสบดัสบิ้ง 

หนงัสือ   2539 นครปฐม : มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยัมหิดล 

โนต้เพลงไทยลายมือของครูพิมพ ์พวง
นาคชุดเพลงโหมโรง : เพลงโหมโรง
สรรเสริญพระจอมเกลา้ 

หนงัสือ   2539 นครปฐม : มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยัมหิดล 

โนต้เพลงไทยลายมือของครูพิมพ ์พวง
นาคชุดเพลงส าเนียงไทย อกัษร ส : 
เพลงส่ีบท 

หนงัสือ   2539 นครปฐม : มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยัมหิดล 

http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1001%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&1027%2C1027%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1001%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&1030%2C1030%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1001%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&1030%2C1030%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1001%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&1030%2C1030%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1001%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&1031%2C1031%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1001%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&1031%2C1031%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1001%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&1031%2C1031%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1001%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&1032%2C1032%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1001%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&1032%2C1032%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1001%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&1032%2C1032%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1001%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&1033%2C1033%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1001%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&1033%2C1033%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1001%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&1033%2C1033%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1001%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&1034%2C1034%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1001%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&1034%2C1034%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1001%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&1034%2C1034%2C
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ช่ือเร่ือง ประเภทเอกสาร ผู้แต่ง จ านวนหน้า ปีที่พมิพ์ โรงพมิพ์ แหล่งข้อมลู 

โนต้เพลงไทยลายมือของครูพิมพ ์พวง
นาคชุดเพลงส าเนียงไทย อกัษร ส : 
เพลงสุดสงวน, นางครวญ 

หนงัสือ   2539 นครปฐม : มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยัมหิดล 

โนต้เพลงไทยลายมือของครูพิมพ ์พวง
นาคชุดเพลงส าเนียงไทย อกัษร ส : 
เพลงสุดสายใจ 

หนงัสือ   2539 นครปฐม : มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยัมหิดล 

โนต้เพลงไทยลายมือของครูพิมพ ์พวง
นาคชุดเพลงส าเนียงไทย อกัษร ส : 
เพลงสุธากนัแสง 

หนงัสือ   2539 นครปฐม : มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยัมหิดล 

โนต้เพลงไทยลายมือของครูพิมพ ์พวง
นาคชุดเพลงส าเนียงไทย อกัษร ส : 
เพลงสุรินทราหู 

หนงัสือ   2539 นครปฐม : มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยัมหิดล 

โนต้เพลงไทยลายมือของครูพิมพ ์พวง
นาคชุดเพลงส าเนียงไทย อกัษร ส : 
เพลงแสนค านึง 

หนงัสือ   2539 นครปฐม : มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยัมหิดล 

โนต้เพลงไทยลายมือของครูพิมพ ์พวง
นาคชุดเพลงส าเนียงไทย อกัษร ส : 
เพลงแสนสุดสวาท 

หนงัสือ   2539 นครปฐม : มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยัมหิดล 

โนต้เพลงไทยลายมือของครูพิมพ ์พวง หนงัสือ   2539 นครปฐม : มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยัมหิดล 

http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1001%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&1006%2C1006%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1001%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&1006%2C1006%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1001%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&1006%2C1006%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1001%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&1007%2C1007%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1001%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&1007%2C1007%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1001%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&1007%2C1007%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1001%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&1009%2C1009%2C
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ช่ือเร่ือง ประเภทเอกสาร ผู้แต่ง จ านวนหน้า ปีที่พมิพ์ โรงพมิพ์ แหล่งข้อมลู 

นาคชุดเพลงส าเนียงไทย อกัษร ห : 
เพลงหกบท 
โนต้เพลงไทยลายมือของครูพิมพ ์พวง
นาคชุดเพลงส าเนียงไทย อกัษร ห : 
เพลงหงษท์อง 

หนงัสือ   2539 นครปฐม : มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยัมหิดล 

โนต้เพลงไทยลายมือของครูพิมพ ์พวง
นาคชุดเพลงส าเนียงไทย อกัษร ห : 
เพลงหวลค านึง 

หนงัสือ   2539 นครปฐม : มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยัมหิดล 

โนต้เพลงไทยลายมือของครูพิมพ ์พวง
นาคชุดเพลงส าเนียงไทย อกัษร ห : 
เพลงเหราเล่นน ้า 

หนงัสือ   2539 นครปฐม : มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยัมหิดล 

โนต้เพลงไทยลายมือของครูพิมพ ์พวง
นาคชุดเพลงส าเนียงไทย อกัษร อ : 
เพลงอกทะเล 2 ชั้น 

หนงัสือ   2539 นครปฐม : มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยัมหิดล 

โนต้เพลงไทยลายมือของครูพิมพ ์พวง
นาคชุดเพลงส าเนียงไทย อกัษร อ : 
เพลงอาถรรพ ์

หนงัสือ   2539 นครปฐม : มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยัมหิดล 

โนต้เพลงไทยลายมือของครูพิมพ ์พวง
นาคชุดเพลงส าเนียงไทย อกัษร อ : 

หนงัสือ   2539 นครปฐม : มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยัมหิดล 

http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1001%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&1009%2C1009%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1001%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&1009%2C1009%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1001%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&1010%2C1010%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1001%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&1010%2C1010%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1001%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&1010%2C1010%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1001%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&1011%2C1011%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1001%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&1011%2C1011%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1001%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&1011%2C1011%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1001%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&1012%2C1012%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1001%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&1012%2C1012%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1001%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&1012%2C1012%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1001%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&1013%2C1013%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1001%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&1013%2C1013%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1001%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&1013%2C1013%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1001%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&1014%2C1014%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1001%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&1014%2C1014%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1001%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&1014%2C1014%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1001%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&1015%2C1015%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1001%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&1015%2C1015%2C
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ช่ือเร่ือง ประเภทเอกสาร ผู้แต่ง จ านวนหน้า ปีที่พมิพ์ โรงพมิพ์ แหล่งข้อมลู 

เพลงไอยราชูงวง 
โนต้ดนตรีไทยทัว่ไป หนงัสือ ประเสริฐ คชายทุธเดช 37 หนา้ 2539 ม.ป.ท. : ม.ป.ป. มหาวิทยาลยัมหิดล 

http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1001%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&1015%2C1015%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/a%7b699%7d%7b707%7d%7b720%7d%7b736%7d%7b714%7d%7b707%7d%7b724%7d%7b688%7d+%7b676%7d/a|bbc3d0cae0c3d4b0+a4aad2c2d8b7b8b4e0aa/-3,-1,0,B/browse


21/05/55 54 สาขาสงัคตีศิลป์ 

 

ช่ือเร่ือง ประเภทเอกสาร ผู้แต่ง จ านวนหน้า ปีที่พมิพ์ โรงพมิพ์ แหล่งข้อมลู 

โหมโรง : ไอยเรศ-สารถีทางเคร่ือง
ดนตรีไทย 

หนงัสือ ภิชาต เลณะสวสัด์ิ 215 หนา้ 2548 พิมพค์ร้ังท่ี 1.  กรุงเทพฯ : โอเดียนส
โตร์ 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

โหมโรงเสภา หนงัสือ พินิจ ฉายสุวรรณ 161 หนา้  2544 นครปฐม : วิทยาลยัดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

ไทยศึกษา หนงัสือ พวงเพชร สุรัตนกวีกุล 
และคณะ 

210 หนา้ 2545 พิมพค์ร้ังท่ี 3 . กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2545 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

ไหวค้รู หนงัสือ ชมรมดนตรีไทย สโมสร
นิสิต มหาวิทยาลยัเกษตร
ศาตร์ 

128 หนา้ 2524 กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 

ไหวค้รู หนงัสือ ชมรมดนตรีไทย ชมรม
นาฏศิลป์ สโมสรนิสิต 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาตร์ 

157 หนา้ 2522 กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 

ไหวค้รู หนงัสือ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 111 หนา้ 2517 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพพ์ิฆเณศ มหาวิทยาลยัมหิดล 
ไหวค้รู 23 พ.ย. 18 หนงัสือ ชมรมดนตรีไทย สโมสร

นิสิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

128 หนา้ 2518 กรุงเทพฯ : บพิธจ ากดั 66 มหาวิทยาลยัมหิดล 

ไหวค้รู'22 หนงัสือ ชมรมดนตรีไทย สถาบนั
เทคโนโลย ีพระจอมเกลา้ 
พระนครเหนือ 

105 หนา้ 2523 กรุงเทพฯ : สถาบนัเทคโนโลย ีพระ
จอมเกลา้ พระนครเหนือ 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&269%2C269%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&269%2C269%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&261%2C261%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&278%2C278%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&260%2C260%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&259%2C259%2C
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ไหวค้รูดนตรีไทย หนงัสือ ชมรมดนตรีไทย 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 

71 หนา้ 2531 ขอนแก่น : มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 

ไหวค้รูดนตรีไทย = The Wai Khru 
ceremony in Thai classical music 

หนงัสือ  13 หนา้  2539 ม.ป.ท. : ม.ป.พ. มหาวิทยาลยัมหิดล 

ไหวค้รูดนตรีไทย และความรู้ทัว่ไป
เก่ียวกบัดนตรีไทย 

หนงัสือ สุรชยั เครือประดบั 52 หนา้ 2524 กรุงเทพฯ : มูลนิธิหลวงประดิษฐ
ไพเราะ (ศร ศิลปะบรรเลง) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

ไหวค้รูดนตรีไทย มหาวิทยาลยัมหิดล 
คร้ังท่ี 2 

หนงัสือ  23 หนา้  2534 กรุงเทพฯ : โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

กมลร าพึงและดนตรีไทย หนงัสือ  70 หนา้ 2517 กรุงเทพฯ : โรงพิมพพ์ิฒเณศ มหาวิทยาลยัมหิดล 
กระบวนการถ่ายทอดขิมของชมรม
ดนตรีไทยมูลนิธิหลวงประดิษฐ
ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) = The 
process of teaching Kim of the Thai 
Classical Music Club under the 
supporting of Lhuang Praditpirho 
(Sorn Silapabunleng) 

วิทยานิพนธ์ สมชาย เอ่ียมบางยงุ 93 แผน่ 2545 วิทยาลยัดุริยางคศิลป์  : 
มหาวิทยาลยัมหิดล. 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

กลองมโหระทึกในประเทศไทย = 
The bronze kettle drums in Thailand 

หนงัสือ เมธินี จิระวฒันา 304 หนา้  2546 พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ : ส านกั
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

กลองสะบดัชยัในสังคมและ วิทยานิพนธ์ ธนะรัชต ์อนุกูล 202 แผน่ 2543 นครปฐม : วิทยาลยัดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&262%2C262%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&244%2C244%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&244%2C244%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/401%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&426%2C426%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/401%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&426%2C426%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/101%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&133%2C133%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/101%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&133%2C133%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/101%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&133%2C133%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/101%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&133%2C133%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/101%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&133%2C133%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/101%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&133%2C133%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/101%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&133%2C133%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&281%2C281%2C
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วฒันธรรมของชาวเชียงใหม่ = Klong 
Sabudchai in socioculture of 
Chiangmai people 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

กลองหลวงลา้นนา : ความสัมพนัธ์
ระหวา่งวิถีชีวิตและชาติพนัธุ์ = 
Ethnomusicology of Klong-luang-
lanna 

วิทยานิพนธ์ รณชิต แมน้มาลยั 263 แผน่ 2536 นครปฐม. สถาบนัวิจยัภาษาและ
วฒันธรรมเพื่อพฒันาชนบท.
มหาวิทยาลยัมหิดล. 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเรียน
วิชาพื้นฐานขบัร้องเพลงไทยในระดบั
ปริญญาตรีของนกัศึกษาสถาบนัราช
ภฏัท่ีเรียนโดยการใชบ้ทเรียนโมดูล
กบัการสอนปกติ = A comparison of 
learning achievement learning on 
basics of Thai singing for Rajabhat 
Institute students at undergraduate 
level using instructional module and 
convetional technique 

วิทยานิพนธ์ วนัดี เภาค า 289 แผน่ 2541 นครปฐม : วิทยาลยัดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

การแสดงงานโครงการดุริยางคศิลป์
ไทย เร่ือง เพลงชีวิตสุนทรภู่ 

หนงัสือ    2532 กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 

http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&281%2C281%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&281%2C281%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&281%2C281%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/a%7b707%7d%7b691%7d%7b682%7d%7b724%7d%7b693%7d+%7b737%7d%7b705%7d%7b745%7d%7b697%7d/a|c3b3aad4b5+c1e1e9b9c1d2c5d1c2/-3,-1,0,B/browse
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/a%7b705%7d%7b715%7d%7b722%7d%7b711%7d%7b724%7d%7b695%7d%7b706%7d%7b722%7d%7b709%7d/a|c1cbd2c7d4b7c2d2c5d1c2c1cbd4b4c5+cab6d2bad1b9c7d4a8d1c2c0d2c9d2c5e1d0c7d1b2b9b8c3c3c1bee0d7e8cdbed1b2b9d2aab9bab7/-3,-1,0,B/browse
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การใชห้ลกัสูตรนาฏศิลป์ชั้นสูง 
พุทธศกัราช 2527 กลุ่มวิชาชีพ สาขา
ดุริยางคไ์ทย = The implementation of 
higher certificate Thai dramatic arts 
curriculum B.E. 2527 of Thai music 
major 

วิทยานิพนธ์ กรองทอง โพธิยารมย ์ 224 แผน่ 2540 นครปฐม : วิทยาลยัดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

การจดักิจกรรมดนตรีไทยเสริมหลกัสูตรใน
โรงเรียนมธัยมศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร 
= The extra-curricular activities for 
Thai classical music of the secondary 
school in Bangkok 

วิทยานิพนธ์ ลกัขณา สังฆบุตร 83 แผน่ 2544 วิทยาลยัดุริยางคศิลป์  : มหาวิทยาลยัมหิดล.  มหาวิทยาลยัมหิดล 

การดนตรีไทยและทางเขา้สู่ดนตรีไทย หนงัสือ สงดั ภูเขาทอง 264 หนา้ 2532 กรุงเทพฯ : Dr. Sax มหาวิทยาลยัมหิดล 
การด าเนินท านองของเคร่ืองดนตรี
ด าเนินท านองประเภทเคร่ืองตี 

หนงัสือ บุษกร ส าโรงทอง 100 หนา้ 2539 พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

การท าทางร้องเพลงล่องลอยเถา = 
Composing a classical Thai vocal 
melody form : Phleng Long-Loy 
Thau 

สารนิพนธ์ บุตรี สุขปาน 100 แผน่ 2551 นครปฐม : วิทยาลยัดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

การประกวดดนตรีไทย เน่ืองในโอกาส

ครบรอบ 50 ปี แห่งการด าเนินงาน ของ 
หนงัสือ ธนาคารแห่งประเทศไทย 30 หนา้ 2530 ม.ป.ท. : ม.ป.พ. มหาวิทยาลยัมหิดล 
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ธนาคารแห่งประเทศไทย 



21/05/55 59 สาขาสงัคตีศิลป์ 

 

ช่ือเร่ือง ประเภทเอกสาร ผู้แต่ง จ านวนหน้า ปีที่พมิพ์ โรงพมิพ์ แหล่งข้อมลู 

การประกวดดนตรีไทยระดบันกัเรียน 
ภาคตะวนัออก ถว้ยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

หนงัสือ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ บางแสน 

106 หนา้ 2525 คร้ังท่ี 3,ชลบุรี,มหาวิทยาลยัศรีนครินท
รวิโรฒ บางแสน  

มหาวิทยาลยัมหิดล 

การประชุมวิชาการดนตรี คร้ังท่ี 3 วนั
ศุกร์ท่ี 25 กนัยายน 2541 ณ 
หอประชุม ณัฐ ภมรประวติั / จดัโดย 
วิทยาลยัดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล ร่วมกบั ส านกังาน
คณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ 

หนงัสือ สุกรี เจริญสุข 303 หนา้  2541 นครปฐม : มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 

การปรับวงดนตรีไทยขั้นสูง หนงัสือ บุญช่วย โสวตัร 184 หนา้ 2539 กรุงเทพฯ : เรือนแกว้การพิมพ ์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
การปรับวงดนตรีไทยขั้นสูง หนงัสือ ภิชาต เลณะสวสัด์ิ 213 หนา้ 2546 สกลนคร  : สถาบนัราชภฏัสกลนคร มหาวิทยาลยัมหิดล 
การวิเคราะห์เพลงมอญคละ : 
กรณีศึกษาส านกัพระยาเสนาะดุริยางค ์
(แช่ม สุนทรวาทิน) = A musical 
analysis on Mon Kla of Praya Sanoh 
School 

วิทยานิพนธ์ พูนสุข กุหลาบวงษ ์ 209 แผน่ 2545 นครปฐม : วิทยาลยัดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

การวิเคราะห์เสียงดนตรีไทย หนงัสือ สราวุฒิ สุจิตจร 73 หนา้ 2545 พิมพค์ร้ังท่ี 1. นครราชสีมา : 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&5%2C5%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&5%2C5%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&5%2C5%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&5%2C5%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&6%2C6%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/a%7b698%7d%7b728%7d%7b685%7d%7b682%7d%7b744%7d%7b711%7d%7b706%7d+%7b738%7d%7b714%7d/a|bad8adaae8c7c2+cae2c7d1b5c3/-3,-1,0,B/browse
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/151%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&191%2C191%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/101%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&134%2C134%2C
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การวิจยัเพื่อตั้งระดบัเสียงและบนัได
เสียงมาตรฐานของดนตรีไทย = 
Research for Standard Pitch and 
Scale of Thai Music 

หนงัสือ สุกรี เจริญสุข 6 หนา้ 253-?] 
ไม่ทราบปี
ท่ีพิมพท่ี์
แน่นอน 

นครปฐม : วิทยาลยัดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

การศึกษาเพื่อพฒันาชุดการสอนการ
ปฏิบติัฆอ้งวงใหญ่เร่ืองเพลงเด่ียวพญา
โศกส าหรับนกัเรียนนาฏศิลป์ชั้นกลาง
ปีท่ี 3 วิชาเอกป่ีพาทยว์ิทยาลยันาฏ
ศิลป = The development of teaching 
Kong Wong Yai : Payasok solo for 
third year students major in Pi-Phat at 
Dramatic Arts College  

วิทยานิพนธ์ พินิตร์ กลบัทวี 205 แผน่ 2542 นครปฐม : วิทยาลยัดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

การศึกษาประสิทธิภาพของชุดการ
สอนเร่ืองแบบฝึกทกัษะการดีดจะเข้
เบ้ืองตน้ส าหรับนกัเรียนชั้นตน้ปีท่ี 1 
วิชาเอกจะเข ้วิทยาลยันาฏศิลป = A 
study of the efficiency of the 
instructional package for basic Jakhe 
for first year students, majoring in 

วิทยานิพนธ์ นิภา โสภาสัมฤทธ์ิ  179 แผน่ 2541 นครปฐม : วิทยาลยัดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/a%7b714%7d%7b728%7d%7b673%7d%7b707%7d%7b725%7d+%7b736%7d%7b680%7d%7b707%7d%7b724%7d/a|cad8a1c3d5+a8e0c3d4adcad8a2/-3,-1,0,B/browse
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Jakhe at Dramatic Arts College 
การศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอนการ
ปฏิบติัขลุ่ยเพียงออเบ้ืองตน้ในรายวิชา

ดนตรีไทยปฏิบติัตามความถนดั 1 (ศ 029) 
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ของ
โรงเรียนหนองไผ ่จงัหวดัเพชรบรูณ์ = A 
study of the efficiency of the 
instructional package for teaching 
fundamental khlui performing in Thai 
music course (arts 029) for 
matayomsuksa II students of 
Nongphai school, Petchabun 
province 

วิทยานิพนธ์ กุมารี สุวรรณสิงห์ 182 แผน่ 2542 วิทยาลยัดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลยัมหิดล.  มหาวิทยาลยัมหิดล 

http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/a%7b705%7d%7b715%7d%7b722%7d%7b711%7d%7b724%7d%7b695%7d%7b706%7d%7b722%7d%7b709%7d/a|c1cbd2c7d4b7c2d2c5d1c2c1cbd4b4c5+c7d4b7c2d2c5d1c2b4d8c3d4c2d2a7a4c8d4c5bbec/-3,-1,0,B/browse
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/a%7b705%7d%7b715%7d%7b722%7d%7b711%7d%7b724%7d%7b695%7d%7b706%7d%7b722%7d%7b709%7d/a|c1cbd2c7d4b7c2d2c5d1c2c1cbd4b4c5+c7d4b7c2d2c5d1c2b4d8c3d4c2d2a7a4c8d4c5bbec/-3,-1,0,B/browse
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การศึกษาประสิทธิภาพของชุดการ
สอนการฝึกปฏิบติัฆอ้งวงใหญ่เร่ือง
เพลงตน้เพลงฉ่ิง 2 ชั้น = A study of 
the efficciency of teaching Kong 
Wong Yai : Ton Pleng Ching Song 
Chun 

วิทยานิพนธ์ ก าพล เนตรเชย 167 แผน่ 2544 นครปฐม : วิทยาลยัดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

การศึกษาประสิทธิภาพชุดการสอน
ปฏิบติัเคร่ืองดนตรีในวงโปงลาง
เบ้ืองตน้ส าหรับนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาป่ีท่ี 1 = Efficiency of 
instructional package applied in 
teaching the elementary course of 
Poanglang ensemble for 
Mattayomsuksa 1 student 

วิทยานิพนธ์ จิตตพนัธ์ แสนเมือง 215 แผน่ 2544 นครปฐม : วิทยาลยัดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

การศึกษาประสิทธิภาพบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ือง
กระบวนการสร้างขลุ่ย = A study of 
the efficiency of computer assisted 
instruction in the process construcing 

วิทยานิพนธ์ ก าจร กาญจนถาวร 133 แผน่ 2541 นครปฐม : วิทยาลยัดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
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a Khlui 
การศึกษารายการดนตรีไทยทาง
วิทยกุระจายเสียง = A Study of Thai 
Classical Music Programs on Radio 

วิทยานิพนธ์ ศรีพิไล ทองพรม 137 แผน่ 2538 นครปฐม, สถาบนัวิจยัภาษาและ
วฒันธรรมเพื่อพฒันาชนบท
มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

การศึกษาลกัษณะทางเด่ียวระนาดทุม้
เพลงพญาโศกของครูพุ่ม บาปุยะวาทย ์
= A study of thang diew ranad thu in 
phayasok song by kru Phum 
Bapuyawat 

วิทยานิพนธ์ ดุษฎี มีป้อม 246 แผน่ 2544 นครปฐม. สถาบนัวิจยัภาษาและ
วฒันธรรมเพื่อพฒันาชนบท.  
มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

การศึกษาวิเคราะห์วงดนตรีไทยร่วม
สมยั : กรณีศึกษาวงฟองน ้า = An 
analysis of contemporary traditional 
Thai orchestra : a case study of Fong 
Naam's orchestra 

วิทยานิพนธ์ จนัทิมา นิลทองค า 182 แผน่ 2540 นครปฐม : สถาบนัวิจยัภาษาและ
วฒันธรรมเพื่อพฒันาชนบท
มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

การสร้างและพฒันาชุดการสอนแบบ
ศูนยก์ารเรียนเร่ืองเคร่ืองดนตรีไทย
ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 = 
Production and development of 
learning center instructional package 

วิทยานิพนธ์ นิมิตาภรณ์ ลบัแล 141 แผน่ 2543 วิทยาลยัภูมิพลสังคีต  : 
มหาวิทยาลยัมหิดล.  

มหาวิทยาลยัมหิดล 

http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/a%7b712%7d%7b707%7d%7b725%7d%7b702%7d%7b724%7d%7b740%7d%7b709%7d+%7b695%7d%7b717%7d/a|c8c3d5bed4c5e4+b7cda7bec3c1/-3,-1,0,B/browse
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/a%7b705%7d%7b715%7d%7b722%7d%7b711%7d%7b724%7d%7b695%7d%7b706%7d%7b722%7d%7b709%7d/a|c1cbd2c7d4b7c2d2c5d1c2c1cbd4b4c5+cab6d2bad1b9c7d4a8d1c2c0d2c9d2c5e1d0c7d1b2b9b8c3c3c1bee0d7e8cdbed1b2b9d2aab9bab7/-3,-1,0,B/browse
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/a%7b705%7d%7b715%7d%7b722%7d%7b711%7d%7b724%7d%7b695%7d%7b706%7d%7b722%7d%7b709%7d/a|c1cbd2c7d4b7c2d2c5d1c2c1cbd4b4c5+cab6d2bad1b9c7d4a8d1c2c0d2c9d2c5e1d0c7d1b2b9b8c3c3c1bee0d7e8cdbed1b2b9d2aab9bab7/-3,-1,0,B/browse
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&225%2C225%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&225%2C225%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&225%2C225%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&225%2C225%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&225%2C225%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/a%7b705%7d%7b715%7d%7b722%7d%7b711%7d%7b724%7d%7b695%7d%7b706%7d%7b722%7d%7b709%7d/a|c1cbd2c7d4b7c2d2c5d1c2c1cbd4b4c5+cab6d2bad1b9c7d4a8d1c2c0d2c9d2c5e1d0c7d1b2b9b8c3c3c1bee0d7e8cdbed1b2b9d2aab9bab7/-3,-1,0,B/browse
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/a%7b705%7d%7b715%7d%7b722%7d%7b711%7d%7b724%7d%7b695%7d%7b706%7d%7b722%7d%7b709%7d/a|c1cbd2c7d4b7c2d2c5d1c2c1cbd4b4c5+cab6d2bad1b9c7d4a8d1c2c0d2c9d2c5e1d0c7d1b2b9b8c3c3c1bee0d7e8cdbed1b2b9d2aab9bab7/-3,-1,0,B/browse
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in Thai musical instruments for 
pratomsuksa six 
การสร้างชุดการสอนกิจกรรมเสริม
หลกัสูตรเร่ืองการเป่าขลุ่ยไทยส าหรับ
นกัเรียนระดบัประถมศึกษา = A 
construction of the extra curricular 
activities instructional package of A 
Thai Khlui playing for the students in 
Primary School 

วิทยานิพนธ์ บุญเลิศ มัน่ปาน 178 แผน่ 2543 วิทยาลยัภูมิพลสังคีต  : 
มหาวิทยาลยัมหิดล. 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

การสร้างสรรคง์านดนตรีกรรมแนว
ดนตรีไทยร่วมสมยัเพลงล าน า
เจา้พระยาของ ชยัภคั ภทัรจินดา = 
Thai contemporary music composed 
by Chaibhuk Bhutrachinda : case 
study of plaeng Lam Nam Chao 
Phraya 

วิทยานิพนธ์ วริสร เจริญพงศ ์ 238 แผน่ 2552 นครปฐม : วิทยาลยัดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

การสอนเคร่ืองสายไทยในวิทยาลยั
นาฏศิลป = Thai string pedagogy in 
dramatic arts college 

วิทยานิพนธ์ วีระศกัด์ิ กลัน่รอด 274 แผน่ 2541 นครปฐม : วิทยาลยัดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&282%2C282%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&282%2C282%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&282%2C282%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&282%2C282%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&282%2C282%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&282%2C282%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&282%2C282%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&220%2C220%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&220%2C220%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&220%2C220%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&220%2C220%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&220%2C220%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&220%2C220%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&220%2C220%2C
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การสืบทอดป่ีพาทยใ์นอ าเภอบางบาล 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา = 
Inheritable processes of Pi-Phat in 
Bangban, Ayutthaya, Thailand 

วิทยานิพนธ์ กนก คลา้ยมุข 189 แผน่ 2541 นครปฐม : วิทยาลยัดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

การสืบทอดวฒันธรรมดนตรีไทยใน
สังคมไทยปัจจุบนั ศึกษากรณีสกุล
พาทยโกศลและสกลุศิลปบรรเลง = 
Transmission of traditional Thai 
music in modern Thai society : Case 
study of Phatayakosol and 
Silapabanleng families 

วิทยานิพนธ์ วิมาลา ศิริพงษ ์ 202 แผน่ 2534 กรุงเทพฯ : คณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา,
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์.  

มหาวิทยาลยัมหิดล 

การหาประสิทธิภาพชุดการสอนเร่ือง
เคร่ืองดนตรีไทยในวงมโหรีเคร่ืองคู่
ผา่นทกัษะการฟัง ส าหรับนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 = An instruction 
package of the classification of Thai 
musical instruction through listening 
skill for 4th grade student 

วิทยานิพนธ์ นิรัตน ์เลก็สราวุธ 128 แผน่ 2545 นครปฐม : วิทยาลยัดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

ขลุ่ย : โนต้ดนตรีไทยเล่ม 1 ขลุ่ย หนงัสือ ประเสริฐ คชายทุธเดช 23 หนา้ 2539 ม.ป.ท. : ม.ป.ป. มหาวิทยาลยัมหิดล 

http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&7%2C7%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&7%2C7%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&7%2C7%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&7%2C7%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&7%2C7%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&7%2C7%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&7%2C7%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/a%7b705%7d%7b715%7d%7b722%7d%7b711%7d%7b724%7d%7b695%7d%7b706%7d%7b722%7d%7b709%7d/a|c1cbd2c7d4b7c2d2c5d1c2b8c3c3c1c8d2cab5c3ec+a4b3d0cad1a7a4c1c7d4b7c2d2c5e1d0c1d2b9d8c9c2c7d4b7c2d2/-3,-1,0,B/browse
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&227%2C227%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&227%2C227%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&227%2C227%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&227%2C227%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&227%2C227%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&227%2C227%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&227%2C227%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&251%2C251%2C
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ขดุหาล่าเพลงไทย เพลงตบั "ตาโบลวิ
วงัต"์ 

หนงัสือ สงดั ภูเขาทอง 203 หนา้  2543 นครปฐม : วิทยาลยัดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

ครูเช้ือ ดนตรีรส หนงัสือ  168 หนา้ 2543 กรุงเทพฯ : เอส.พี.เอน็. พร้ินต้ิง  มหาวิทยาลยัมหิดล 

ครูเพลง หนงัสือ ถ. สุรภาพประดิษฐ์ 720 หนา้ 2542 กรุงเทพฯ : บริษทั ชาตรี ศิลปสนอง 
จ ากดั 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

ครูบรรเลง : ท่ีระลึกในงาน
พระราชทานเพลิงศพนางมหาเทพ
กษตัรสมุห (บรรเลง ศิลปบรรเลง 
สาคริก) 

หนงัสือ  229 หนา้ 2546 กรุงเทพฯ : พิฆเณศ พร้ินต้ิง เซ็นเตอร์  มหาวิทยาลยัมหิดล 

ครูบุญยงค ์เกตุคง ศิลปินแห่งชาติ : 
ระนาดไข่มุกหล่นบนจานหยก 

หนงัสือ เสถียร ดวงจนัทร์ทิพย ์ 336 หนา้ 2535 กรุงเทพฯ : มติชน มหาวิทยาลยัมหิดล 

คลินิกดนตรีไทย : ภาคผนวก : 
แนะน าเคร่ืองดนตรีไทย 

หนงัสือ ไพศาล อินทวงศ ์ 159 หนา้ 2548 พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น มหาวิทยาลยัมหิดล 

คลีนิคดนตรีไทยและแนะน าเคร่ือง
ดนตรีไทย 

หนงัสือ ไพศาล อินทวงศ ์ 128 หนา้ 2544 พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ : ส านกัดนตรี
ไทย ดอท คอม 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

ความคิดเห็นเก่ียวกบัวิชาดนตรีศึกษา
ท่ีมีส่วนสนบัสนุนดนตรีไทย ใน
โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญั
ศึกษา ในส่วนกลาง 

หนงัสือ อรวรรณ ขมวฒันา, วนัชยั 
ขมวฒันา, กตัติการ ตงัธน
กานนท ์

53 หนา้ 2523 กรุงเทพฯ : โครงการศึกษาคน้ควา้วิจยั
การสอนดนตรีศึกษาในระดบั
มธัยมศึกษา กองวิจยัและวางแผน 
ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรม

มหาวิทยาลยัมหิดล 

http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&285%2C285%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&286%2C286%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&279%2C279%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&279%2C279%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&279%2C279%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&279%2C279%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&284%2C284%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&284%2C284%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/151%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&192%2C192%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/151%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&192%2C192%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/101%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&135%2C135%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/101%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&135%2C135%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/151%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&182%2C182%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/151%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&182%2C182%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/151%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&182%2C182%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/151%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&182%2C182%2C
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แห่งชาติ 
ความคิดเห็นของครูดนตรีไทยใน
โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญั
ศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร ต่อเกณฑ์
มาตรฐานสาขาวิชาและวิชาชีพดนตรี
ไทย = The opinions of Thai music 
teachers in the secondary schools in 
Bangkok area concerning the 
standardization in Thai music 
occupation 

วิทยานิพนธ์ อรรถพร ทศันะ 136 แผน่ 2546 วิทยาลยัดุริยางคศิลป์  : 
มหาวิทยาลยัมหิดล. 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

ความรู้เก่ียวกบัเพลงไทย หนงัสือ  60 หนา้  2507 พระนคร : โรงพิมพศ์รีการช่าง มหาวิทยาลยัมหิดล 
ความรู้เบ้ืองตน้ในการเสนอดนตรีเพื่อ
ความเขา้ใจและความช่ืนชม 

หนงัสือ พชัรินทร์ เทมวรรฒน์, 
มนสั ฟูอินหลง, พูนพิศ 
อมาตยกุล 

166 หนา้ 2526 เชียงใหม่ : ภาควิชาส่ือสารมวลชน 
คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  

มหาวิทยาลยัมหิดล 

คอนเสิร์ต สุเทพ-สวลี คู่ชีวีรักฉนั
นานๆ 

หนงัสือ สุเทพ วงศก์ าแหง, สวลี 
ผกาพนัธุ์ 

247 หนา้ 2538 กรุงเทพฯ : กองทุนส่งเสริมงาน
วฒันธรรม ส านกังานคณะกรรมการ
วฒันธรรมแห่งชาติ 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

คอมพิวเตอร์เพื่อการน าเสนอศพัท์
ดนตรีไทย = Computer use in the 

วิทยานิพนธ์ พิเชฐ สีตะพงศ ์
 

159 แผน่ 2540 นครปฐม : สถาบนัวิจยัภาษาและ
วฒันธรรมเพื่อพฒันาชนบท

มหาวิทยาลยัมหิดล 

http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/101%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&136%2C136%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/101%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&136%2C136%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/101%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&136%2C136%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/101%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&136%2C136%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/101%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&136%2C136%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/101%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&136%2C136%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/101%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&136%2C136%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/101%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&136%2C136%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/101%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&136%2C136%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&287%2C287%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&287%2C287%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&224%2C224%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&224%2C224%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/a%7b705%7d%7b715%7d%7b722%7d%7b711%7d%7b724%7d%7b695%7d%7b706%7d%7b722%7d%7b709%7d/a|c1cbd2c7d4b7c2d2c5d1c2c1cbd4b4c5+cab6d2bad1b9c7d4a8d1c2c0d2c9d2c5e1d0c7d1b2b9b8c3c3c1bee0d7e8cdbed1b2b9d2aab9bab7/-3,-1,0,B/browse
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/a%7b705%7d%7b715%7d%7b722%7d%7b711%7d%7b724%7d%7b695%7d%7b706%7d%7b722%7d%7b709%7d/a|c1cbd2c7d4b7c2d2c5d1c2c1cbd4b4c5+cab6d2bad1b9c7d4a8d1c2c0d2c9d2c5e1d0c7d1b2b9b8c3c3c1bee0d7e8cdbed1b2b9d2aab9bab7/-3,-1,0,B/browse
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presentation of Thai musical terms มหาวิทยาลยัมหิดล 
ค าบรรยายวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย หนงัสือ บุญธรรม ตราโมท 59 หนา้ 2481 ม.ป.ท. : ม.ป.พ. มหาวิทยาลยัมหิดล 
ค าบรรยายวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย หนงัสือ บุญธรรม ตราโมท 63 หนา้ 2540 พิมพค์ร้ังท่ี 1.กรุงเทพฯ : กองทุน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ส านกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมและ
ประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (ส.ย.ช.) 
ร่วมกบัธนาคารกรุงเทพฯ จ ากดั 
(มหาชน) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

ค าบรรยายวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย หนงัสือ มนตรี ตราโมท ; 
บรรณาธิการ, พฒันี พร้อม
สมบติั 

142 หนา้ 2545 พิมพค์ร้ังท่ี 1.  กรุงเทพฯ : กรม
ศิลปากร 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

คีติ คีตากร (Billy Flores) : นกักีตา้ร์
มือไฟ 

หนงัสือ  120 หนา้ 2534 ม.ป.ท. : ม.ป.พ มหาวิทยาลยัมหิดล 

คู่มือการเรียนและฝึกปฏิบติัดนตรีไทย 
: ขลุ่ยและโทน-ร ามะนา 

หนงัสือ กรมศิลปากร กระทรวง
วฒันธรรม 

19 หนา้ 2548 พิมพค์ร้ังท่ี1. กรุงเทพฯ : จงเจริญการ
พิมพ ์

มหาวิทยาลยัมหิดล 

คู่มือการเรียนและฝึกปฏิบติัดนตรีไทย 
: ฆอ้งวงใหญ่ 

หนงัสือ กรมศิลปากร กระทรวง
วฒันธรรม 

43 หนา้ 2549 พิมพค์ร้ังท่ี1. กรุงเทพฯ : จงเจริญการ
พิมพ ์

มหาวิทยาลยัมหิดล 

คู่มือการเรียนและฝึกปฏิบติัดนตรีไทย หนงัสือ กรมศิลปากร กระทรวง 60 หนา้ 2548 พิมพค์ร้ังท่ี1. กรุงเทพฯ : จงเจริญการ มหาวิทยาลยัมหิดล 

http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&224%2C224%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&288%2C288%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&288%2C288%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&210%2C210%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&210%2C210%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&210%2C210%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&210%2C210%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&214%2C214%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&214%2C214%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&214%2C214%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&214%2C214%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&209%2C209%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&209%2C209%2C


21/05/55 69 สาขาสงัคตีศิลป์ 

 

ช่ือเร่ือง ประเภทเอกสาร ผู้แต่ง จ านวนหน้า ปีที่พมิพ์ โรงพมิพ์ แหล่งข้อมลู 

: จะเข ้ วฒันธรรม พิมพ ์
คู่มือการเรียนและฝึกปฏิบติัดนตรีไทย 
: ซอดว้ง 

หนงัสือ กรมศิลปากร กระทรวง
วฒันธรรม 

33 หนา้ 2547 พิมพค์ร้ังท่ี1. กรุงเทพฯ : จงเจริญการ
พิมพ ์

มหาวิทยาลยัมหิดล 

คู่มือการเรียนและฝึกปฏิบติัดนตรีไทย 
: ซออู ้

หนงัสือ กรมศิลปากร กระทรวง
วฒันธรรม 

42 หนา้ 2548 พิมพค์ร้ังท่ี1. กรุงเทพฯ : จงเจริญการ
พิมพ ์

มหาวิทยาลยัมหิดล 

คู่มือการเรียนและฝึกปฏิบติัดนตรีไทย 
: ระนาดเอก 

หนงัสือ กรมศิลปากร กระทรวง
วฒันธรรม 

41 หนา้ 2549 พิมพค์ร้ังท่ี1. กรุงเทพฯ : จงเจริญการ
พิมพ ์

มหาวิทยาลยัมหิดล 

คู่มือการเล่นเคร่ืองดนตรีส าหรับป่ี
ไทย กบัเพลงบนัทึกโนต้สากลในชุด
มโหรีป่ีพาทย ์

หนงัสือ สุดใจ ศรีเบ็ญจา 55 หนา้ 2506 พระนคร : เกษมบรรณกิจ มหาวิทยาลยัมหิดล 

คู่มือการสอนวิชาดนตรีไทยปฏิบติั
ตามความถนดั 

หนงัสือ มนตรี ตราโมท  และคณะ 72 หนา้ 2522 พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ มหาวิทยาลยัมหิดล 

ฆอ้งวง : วฒันธรรมการสร้างและ
ผลกระทบทางดนตรี = Khong Wong 
: its cultural waking and effects on 
music / อภิชาติ ภู่ระหงษ ์

วิทยานิพนธ์ อภิชาติ ภู่ระหงษ ์ 142 แผน่ 2540 นครปฐม. สถาบนัวิจยัภาษาและ
วฒันธรรมเพื่อพฒันาชนบท.  
มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

งานเชิดชูเกียรติ 100 ปี ครูพุ่ม บาปุยะ
วาทย ์

หนงัสือ  73 หนา้ 2534 กรุงเทพฯ : ส านกังานคณะกรรมการ
วฒันธรรมแห่งชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกบั 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&209%2C209%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&209%2C209%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&211%2C211%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&211%2C211%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&211%2C211%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&211%2C211%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&212%2C212%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&212%2C212%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&212%2C212%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&212%2C212%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&213%2C213%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&213%2C213%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&213%2C213%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&213%2C213%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/a%7b714%7d%7b728%7d%7b692%7d%7b739%7d%7b680%7d+%7b712%7d%7b707%7d%7b725%7d%7b736%7d/a|cad8b4a8e3+c8c3d5bae0e7ada8d2/-3,-1,0,B/browse
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/151%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&183%2C183%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/151%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&183%2C183%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/a%7b717%7d%7b704%7d%7b724%7d%7b682%7d%7b722%7d%7b693%7d%7b724%7d+%7b704%7d%7b729%7d/a|cdc0d4aad2b5d4+c0d9e8c3d0cba7c9ec/-3,-1,0,B/browse
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&290%2C290%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&290%2C290%2C


21/05/55 70 สาขาสงัคตีศิลป์ 

 

ช่ือเร่ือง ประเภทเอกสาร ผู้แต่ง จ านวนหน้า ปีที่พมิพ์ โรงพมิพ์ แหล่งข้อมลู 

สถาบนัวิจยัภาษาและวฒันธรรมเพื่อ
พฒันาชนบท มหาวิทยาลยัมหิดล กรม
ประชาสัมพนัธ์ และ กรุงเทพมหานคร 

งานเชิดชูเกียรติศิลปินเพลงผูไ้ดรั้บ
การการเสนอช่ือให้เป็นศิลปิน
แห่งชาติสาขาดุริยางคศาสตร์ดา้นไทย
สากลและผูร่้วมสร้างสรรคผ์ลงาน ณ 
โรงละครแห่งชาติ 23 มีนาคม 2528  

หนงัสือ สมาคมนกัแต่งเพลง 151 หนา้ 2528 กรุงเทพฯ : สมาคมฯ  มหาวิทยาลยัมหิดล 

งานเสด็จพระราชด าเนินประชนัดนตรี
ไทย มหาวิทยาลยัมหิดล คร้ังท่ี 1 และ
ประกวดขบัร้อง และบรรเลงเพลงไทย 
ฆอ้งทองค า คร้ังท่ี 2 

หนงัสือ มหาวิทยาลยัมหิดล 54 หนา้ 2528 นครปฐม : มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยัมหิดล 

งานเสด็จพระราชด าเนินพระราชทาน
รางวลั วรรณกรรมบวัหลวง คร้ังท่ี 16 
พุทธศกัราช 2528 และ การประกวด
ดนตรีไทยประลองเพลงมโหรี ระดบั
มธัยมศึกษา คร้ังท่ี 2 พุทธศกัราช 2530 

หนงัสือ  52 หนา้ 2530 กรุงเทพฯ : ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั มหาวิทยาลยัมหิดล 

งานแสดงดนตรีไทยมธัยมศึกษา คร้ัง
ท่ี 15, 13-15 พฤศจิกายน 2533 ณ โรง

หนงัสือ  220 หนา้ 2533 กรุงเทพฯ : จงเจริญการพิมพ ์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&245%2C245%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&245%2C245%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&245%2C245%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&245%2C245%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&245%2C245%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&245%2C245%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&8%2C8%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&8%2C8%2C
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ช่ือเร่ือง ประเภทเอกสาร ผู้แต่ง จ านวนหน้า ปีที่พมิพ์ โรงพมิพ์ แหล่งข้อมลู 

ละครแห่งชาติ 
งานของพูนพิศ อมาตยกุล หนงัสือ รจนา ทรรทรานนท ์และ

คณะ 
239 หนา้ 2540 กรุงเทพฯ : เอม็.ที.เพรส มหาวิทยาลยัมหิดล 

งานของศาสตราจารยน์ายแพทยพ์ูน
พิศ อมาตยกุล : ตน้ฉบบัขอ้มูลแถบ
บนัทึกเสียงรายการวิทยุ บนัเทิงคดี
ดนตรีไทย 

หนงัสือ พูนพิศ อมาตยกุล 32 แผน่ 2533 กรุงเทพฯ : ม.ป.พ. มหาวิทยาลยัมหิดล 

งานดนตรีไทยอุดมศึกษา คร้ังท่ี 19 
ดนตรีไทยอุดมศึกษา (คร้ังท่ี 19 : 2530 
: มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์) 

หนงัสือ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 119 หนา้ 2530 กรุงเทพ ฯ : มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

งานดนตรีไทยอุดมศึกษา คร้ังท่ี 22 หนงัสือ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ 

54 หนา้ 2534 กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลยัมหิดล 

งานตดัสินประกวดเพลงไทยชิงรางวลั 
ฆอ้งทองค า คร้ังท่ี 1 

หนงัสือ  42 หนา้ 2523 กรุงเทพฯ : โสภิตการพิมพ ์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

งานพระราชทานรางวลัการประกวดดนตรี
ไทยประลองเพลงประเลงมโหรี ระดบั
มธัยมศึกษา คร้ังท่ี ... พุทธศกัราช ... 

หนงัสือ   2536-
<2542> 
ไม่ทราบปีท่ี
พิมพท่ี์
แน่นอน 

กรุงเทพฯ : ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริม
และประสานงานเยาวชนแห่งชาติ และ 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&8%2C8%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&266%2C266%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&266%2C266%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&266%2C266%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&266%2C266%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&9%2C9%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/a%7b705%7d%7b715%7d%7b722%7d%7b711%7d%7b724%7d%7b695%7d%7b706%7d%7b722%7d%7b709%7d/a|c1cbd2c7d4b7c2d2c5d1c2a1e0c9b5c3c8d2cab5c3ec/-3,-1,0,B/browse
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/a%7b705%7d%7b715%7d%7b722%7d%7b711%7d%7b724%7d%7b695%7d%7b706%7d%7b722%7d%7b709%7d/a|c1cbd2c7d4b7c2d2c5d1c2a1e0c9b5c3c8d2cab5c3ec/-3,-1,0,B/browse
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&289%2C289%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&289%2C289%2C


21/05/55 72 สาขาสงัคตีศิลป์ 

 

ช่ือเร่ือง ประเภทเอกสาร ผู้แต่ง จ านวนหน้า ปีที่พมิพ์ โรงพมิพ์ แหล่งข้อมลู 

งานพิธีไหวค้รูดนตรีไทย-นาฎศิลป์ หนงัสือ โครงการกิจกรรมดนตรี
ไทย มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

60 หนา้ 2526 กรุงเทพฯ : มิตรสยาม มหาวิทยาลยัมหิดล 

งานวิจยัขอ้มูลประวติัศาสตร์เร่ืองป่ี
พาทยดึ์กด าบรรพ ์

หนงัสือ พูนพิศ อมาตยกุล และ
คณะ 

254 หนา้ 2531 กรุงเทพฯ : ศูนยส่์งเสริมวฒันธรรม 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

งานส่งเสริมดนตรีไทยภาคใต ้คร้ังท่ี 13 หนงัสือ มหาวิทยาลยัทกัษิณ 60 หนา้ 2541 สงขลา : มหาวิทยาลยัทกัษิณ มหาวิทยาลยัมหิดล 

http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&253%2C253%2C
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ช่ือเร่ือง ประเภทเอกสาร ผู้แต่ง จ านวนหน้า ปีที่พมิพ์ โรงพมิพ์ แหล่งข้อมลู 

งานส่งเสริมดนตรีไทยภาคใต ้คร้ังท่ี 2 หนงัสือ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ 

38 หนา้ 2525 สงขลา : มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ วิทยาเขตภาคใตส้งขลา 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

งานส่งเสริมดนตรีไทยภาคใต ้คร้ังท่ี 
8, 7-9 มกราคม 2531 ณ มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา / โครงการ
บริการการศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒ สงขลา 

หนงัสือ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ 

47 หนา้ 2531 สงขลา : มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

งานส่งเสริมศิลปวฒันธรรมไทยคร้ังท่ี 
7 งานส่งเสริมดนตรีไทยภาคใต ้คร้ังท่ี 
4 วนัท่ี 18-21 มกราคม 2527 ณ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒสงขลา 

หนงัสือ ดนยั ไชยโยธาและคณะ 72 หนา้ 2527 สงขลา : มงคลการพิมพ ์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

จะเข ้: โนต้ดนตรีไทย เล่ม 1 จะเข ้ หนงัสือ ประเสริฐ คชายทุธเดช 22 หนา้ 2539 ม.ป.ท. : ม.ป.ป. มหาวิทยาลยัมหิดล 
จะเข ้: การสร้างและการบรรเลง Jakhe 
: making and playing methods 

วิทยาพนธ์ รุ่งทิวา กิจมี 193 แผน่ 2540 นครปฐม. สถาบนัวิจยัภาษาและ
วฒันธรรมเพื่อพฒันาชนบท.
มหาวิทยาลยัมหิดล. 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

จากประสบการณ์ครูดนตรี หนงัสือ ณชัชา โสคติยานุรักษ ์ 323 หนา้ 2549 พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

จ าเนียร ศรีไทยพนัธุ์ ศิลปินแห่งชาติ : 
ชีวประวติัและผลงาน = Jumnian 

วิทยานิพนธ์ ไพฑูรย ์บุญพึ่ง 204 แผน่ 2543 นครปฐม. สถาบนัวิจยัภาษาและ
วฒันธรรมเพื่อพฒันาชนบท.  

มหาวิทยาลยัมหิดล 

http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/151%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&184%2C184%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/151%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&184%2C184%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/151%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&184%2C184%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/151%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&184%2C184%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&252%2C252%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/a%7b705%7d%7b715%7d%7b722%7d%7b711%7d%7b724%7d%7b695%7d%7b706%7d%7b722%7d%7b709%7d/a|c1cbd2c7d4b7c2d2c5d1c2c1cbd4b4c5+cab6d2bad1b9c7d4a8d1c2c0d2c9d2c5e1d0c7d1b2b9b8c3c3c1bee0d7e8cdbed1b2b9d2aab9bab7/-3,-1,0,B/browse
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Srithaipan, a national artist : 
biography and works 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

ชีวประวติัและผลงานของครูเขียน ศุข
สายชล ศิลปิน 5 แผน่ดิน 

หนงัสือ  70 หนา้ 2527 กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ ์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

ชีวิตและผลงานของ นารถ ถาวรบุตร : 
ศึกษาเฉพาะเพลงมาร์ช = Life and 
works of Nart Thavornbutr : a study 
on march 

วิทยานิพนธ์ ประณต มีสอน 243 แผน่ 2538 นครปฐม. สถาบนัวิจยัภาษาและ
วฒันธรรมเพื่อพฒันาชนบท.  
มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

ชีวิตและผลงานของคีตกวีเอกของไทย   หนงัสือ เจริญชยั ชนไพโรจน์ 142 หนา้  2526 ม.ป.ท. : ม.ป.ป. มหาวิทยาลยัมหิดล 
ชุดการสอนปฏิบติัเคร่ืองสายไทยใน
รายวิชาดนตรีไทยปฏิบติัตามความ
ถนดั 1 (ศ.028)ส าหรับนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 = An instruction 
package for teaching Thai strings 
instruments skills to matthayom 
suksa 4 

วิทยานิพนธ์ สมจิตร เคา้อน้ 200 แผน่ 2543 วิทยาลยัภูมิพลสังคีต  : 
มหาวิทยาลยัมหิดล. 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

ชุมชนคนดนตรีไทยบนโลก
อินเทอร์เน็ต : กรณีศึกษากระทู้
สนทนาเวบ็ไซตไ์ทยคิดส์ดอทคอม = 

วิทยานิพนธ์ ไอยเรศ บุญฤทธ์ิ 302 หนา้ 2553 นครปฐม : สถาบนัวิจยัภาษาและ
วฒันธรรมเอเชีย, มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&291%2C291%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&291%2C291%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&292%2C292%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&292%2C292%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&292%2C292%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&292%2C292%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/101%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&102%2C102%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/101%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&102%2C102%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/101%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&102%2C102%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/101%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&102%2C102%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/101%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&102%2C102%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/101%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&102%2C102%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/101%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&102%2C102%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&232%2C232%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&232%2C232%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&232%2C232%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/a%7b705%7d%7b715%7d%7b722%7d%7b711%7d%7b724%7d%7b695%7d%7b706%7d%7b722%7d%7b709%7d/a|c1cbd2c7d4b7c2d2c5d1c2c1cbd4b4c5+cab6d2bad1b9c7d4a8d1c2c0d2c9d2c5e1d0c7d1b2b9b8c3c3c1bee0d7e8cdbed1b2b9d2aab9bab7/-3,-1,0,B/browse
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/a%7b705%7d%7b715%7d%7b722%7d%7b711%7d%7b724%7d%7b695%7d%7b706%7d%7b722%7d%7b709%7d/a|c1cbd2c7d4b7c2d2c5d1c2c1cbd4b4c5+cab6d2bad1b9c7d4a8d1c2c0d2c9d2c5e1d0c7d1b2b9b8c3c3c1bee0d7e8cdbed1b2b9d2aab9bab7/-3,-1,0,B/browse


21/05/55 75 สาขาสงัคตีศิลป์ 

 

ช่ือเร่ือง ประเภทเอกสาร ผู้แต่ง จ านวนหน้า ปีที่พมิพ์ โรงพมิพ์ แหล่งข้อมลู 

Thai classical music community on 
cyberspace : a case study of the 
webboard in http://www.thaikids.com 
ซอดว้ง หนงัสือ ประเสริฐ คชายทุธเดช  2539 ม.ป.ท. : ม.ป.พ. มหาวิทยาลยัมหิดล 
ซออู ้ หนงัสือ ประเสริฐ คชายทุธเดช  2539 ม.ป.ท. : ม.ป.พ. มหาวิทยาลยัมหิดล 
ดนตรีและนาฏศิลป์กบัเศรษฐกิจและ
สังคมสยาม 

หนงัสือ ศรีศกัร วลัลิโภดม และ
คณะ 

216 หนา้ 2535 กรุงเทพฯ : ธนาคารกรุงเทพ มหาวิทยาลยัมหิดล 

ดนตรีในพระราชพิธี หนงัสือ บุญตา เขียนทองกุล 194 หนา้ 2548 พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ : กรม มหาวิทยาลยัมหิดล 
ดนตรีในพิธีวางศิลาฤกษ ์: กรณีศึกษา
พิธีวางศิลาฤกษอ์าคารศูนยศ์าสน
ศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  

หนงัสือ นกัศึกษาปริญญาโท 
สาขาวิชาวฒันธรรมศึกษา 
แขนงวิชาวฒันธรรมการ
ดนตรี ปีการศึกษา 2541 

67 แผน่  2541 นครปฐม : สถาบนัวิจยัภาษาและ
วฒันธรรมเพื่อพฒันาชนบท 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

ดนตรีไทย หนงัสือ มานิต หล่อพินิจ 52 หนา้ 2531 กรุงเทพฯ : อกัษราพิพฒัน์  มหาวิทยาลยัมหิดล 
ดนตรีไทย หนงัสือ มนตรี ตราโมท 46 หนา้ 2538 กรุงเทพฯ : ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 

(มหาชน) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

ดนตรีไทย : โครงสร้าง อภิธานศพัท ์
และสาระสังเขป 

หนงัสือ ทรงวิทย ์แกว้ศรี 223 หนา้ 2533 พิมพค์ร้ังท่ี 2  กรุงเทพ : หอสมุด
แห่งชาติ กรมศิลปากร 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

ดนตรีไทย โนต้และวิธีฝึก หนงัสือ สมพงษ ์กาญจนผลิน 262 หนา้ 2536 กรุงเทพฯ : ตน้ออ้ มหาวิทยาลยัมหิดล 

http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&232%2C232%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&232%2C232%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&232%2C232%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&296%2C296%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&296%2C296%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/401%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&433%2C433%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/401%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&433%2C433%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/401%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&433%2C433%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/101%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&104%2C104%2C
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ดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี : ศูนยศิ์ลปวฒันธรรม 
มหาวิทยาลยัพายพั วนัท่ี 8-9 กนัยายน 
2548 

หนงัสือ มหาวิทยาลยัพายพั 123 หนา้ 2548 เชียงใหม่  : มหาวิทยาลยั, มหาวิทยาลยัมหิดล 

ดนตรีไทยเดิม หนงัสือ อานนัท ์นาคคง 159 หนา้ 2550 พิพมค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ : ส านกังาน
อุทยานการเรียนรู้ 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

ดนตรีไทยและนาฏศิลป์ หนงัสือ ประดิษฐ์ อินทนิล 120 หนา้ 2528-2529 กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น มหาวิทยาลยัมหิดล 
ดนตรีไทยในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
= Thai classical music in 
Chulalongkorn University 

วิทยานิพนธ์ กรรชิต จิตระทาน 124 แผน่ 2543 สถาบนัวิจยัภาษาและวฒันธรรมเพื่อ
พฒันาชนบท, มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

ดนตรีไทยในธุรกิจโรงแรม = Thai 
classical music in hotel business 

วิทยานิพนธ์ บงกช ประทีปช่วง 126 แผน่ 2546 นครปฐม : สถาบนัวิจยัภาษาและ
วฒันธรรมเพื่อพฒันาชนบท
มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

ดนตรีไทยในวฒันธรรมไทย หนงัสือ สุรพล สุวรรณ 162 หนา้ 2549 พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

ดนตรีไทยประถมศึกษา คร้ังท่ี 3 หนงัสือ สมาคมผูบ้ริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาแห่งประเทศ
ไทยและส านกังานการ

119 หนา้ 2530 กรุงเทพฯ : สมาคมผูบ้ริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาแห่งประเทศไทย 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/151%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&193%2C193%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/151%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&193%2C193%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/151%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&193%2C193%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/151%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&193%2C193%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/151%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&193%2C193%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&237%2C237%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/101%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&103%2C103%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/101%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&103%2C103%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/101%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&103%2C103%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/a%7b705%7d%7b715%7d%7b722%7d%7b711%7d%7b724%7d%7b695%7d%7b706%7d%7b722%7d%7b709%7d/a|c1cbd2c7d4b7c2d2c5d1c2c1cbd4b4c5+cab6d2bad1b9c7d4a8d1c2c0d2c9d2c5e1d0c7d1b2b9b8c3c3c1bee0d7e8cdbed1b2b9d2aab9bab7/-3,-1,0,B/browse
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/a%7b705%7d%7b715%7d%7b722%7d%7b711%7d%7b724%7d%7b695%7d%7b706%7d%7b722%7d%7b709%7d/a|c1cbd2c7d4b7c2d2c5d1c2c1cbd4b4c5+cab6d2bad1b9c7d4a8d1c2c0d2c9d2c5e1d0c7d1b2b9b8c3c3c1bee0d7e8cdbed1b2b9d2aab9bab7/-3,-1,0,B/browse
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&223%2C223%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&223%2C223%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&223%2C223%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/a%7b705%7d%7b715%7d%7b722%7d%7b711%7d%7b724%7d%7b695%7d%7b706%7d%7b722%7d%7b709%7d/a|c1cbd2c7d4b7c2d2c5d1c2c1cbd4b4c5+cab6d2bad1b9c7d4a8d1c2c0d2c9d2c5e1d0c7d1b2b9b8c3c3c1bee0d7e8cdbed1b2b9d2aab9bab7/-3,-1,0,B/browse
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/a%7b705%7d%7b715%7d%7b722%7d%7b711%7d%7b724%7d%7b695%7d%7b706%7d%7b722%7d%7b709%7d/a|c1cbd2c7d4b7c2d2c5d1c2c1cbd4b4c5+cab6d2bad1b9c7d4a8d1c2c0d2c9d2c5e1d0c7d1b2b9b8c3c3c1bee0d7e8cdbed1b2b9d2aab9bab7/-3,-1,0,B/browse
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/151%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&196%2C196%2C
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ประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

ดนตรีไทยปริทศัน์ คร้ังท่ี 2 หนงัสือ   2510 กรุงเทพฯ : บพิธ, มหาวิทยาลยัมหิดล 
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ดนตรีไทยภาคปฏิบติั เล่ม 1 หนงัสือ สวิต ทบัทิมศรี 274 หนา้ 2548 พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ : ประชุมทอง 
พร้ินต้ิงกรุ๊ป 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

ดนตรีไทยมธัยมศึกษา คร้ังท่ี 8 ณ โรง
ละคอนแห่งชาติ (ปีกขวา) และ 
บริเวณสังคีตศาลา 10 ธนัวาคม 2525 

หนงัสือ  248 หนา้ 2525 กรุงเทพฯ : โรงพิมพว์ีรธรรม มหาวิทยาลยัมหิดล 

ดนตรีไทยมธัยมศึกษา คร้ังท่ี 9 : มหา
ดุริยางคไ์ทย, วนัท่ี 9-11 ธนัวาคม 
2528 ณ โรงละครแห่งชาติ 

หนงัสือ  79 หนา้ 2526 กรุงเทพมหานคร : รุ่งเรืองสาสน์การ
พิมพ ์

มหาวิทยาลยัมหิดล 

ดนตรีไทยมธัยมศึกษา มหาดุริยางค์
ไทย คร้ังท่ี 10, 3 มกราคม 2528 ณ 
หอประชุม มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

หนงัสือ  176 หนา้ 2528 กรุงเทพฯ : รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ ์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

ดนตรีไทยวิเคราะห์ หนงัสือ มานพ วิสุทธิแพทย ์ 186 หนา้ 2533 พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพช์วน
พิมพ ์

มหาวิทยาลยัมหิดล 

ดนตรีไทยศึกษา หนงัสือ ช้ิน ศิลปบรรเลง, ลิขิต 
จินดาวฒัน์ 

228 หนา้ 2521 กรุงเทพฯ : อกัษรเจริญทศัน์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

ดนตรีไทยอุดมศึกษา คร ้ งท่ี 25, 22 
มกราคม 2537 หอประชุม
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

หนงัสือ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 191 หนา้ 2537 กรุงเทพฯ :มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

ดนตรีไทยอุดมศึกษา คร ้ งท่ี 32, 18-21 หนงัสือ มหาวิทยาลยัมหิดล 166 หนา้ 2544 กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยัมหิดล 

http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/151%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&194%2C194%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/151%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&195%2C195%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/101%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&105%2C105%2C
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มกราคม 2544 
ดนตรีไทยอุดมศึกษา คร ้ งท่ี 35, 8-10 
ธนัวาคม 2550 

หนงัสือ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 199 หนา้ 2550 กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลยัมหิดล 

ดนตรีไทยอุดมศึกษา คร้ังท่ี 10 : 
ค าอธิบายและโนต้เพลงไทย 

หนงัสือ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ 

98 หนา้ 2520 กรุงเทพฯ :  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

ดนตรีไทยอุดมศึกษา คร้ังท่ี 13, 21 
ธนัวาคม 2523 

หนงัสือ ชมรมดนตรีไทย 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

103 หนา้ 2523 กรุงเทพฯ :  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

ดนตรีไทยอุดมศึกษา คร้ังท่ี 14 ณ 
สมาคมธรรมศาสตร์ 19 ธนัวาคม 
2525 

หนงัสือ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 87 หนา้ 2525 กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

ดนตรีไทยอุดมศึกษา คร้ังท่ี 15, ณ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 
วิทยาเขตเจา้คุณทหาร (ลาดกระบงั) 
27 พฤศจิกายน 2526 

หนงัสือ  79 หนา้ 2526 กรุงเทพฯ : สถาบนัเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้ วิทยาเขตเจา้คุณทหาร 
(ลาดกระบงั)  

มหาวิทยาลยัมหิดล 

ดนตรีไทยอุดมศึกษา คร้ังท่ี 18, 31 
มกราคม 2530 ณ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

หนงัสือ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 109 หนา้ 2530 ขอนแก่น : มหาวิทยาลยัขอนแก่น  มหาวิทยาลยัมหิดล 

ดนตรีไทยอุดมศึกษา คร้ังท่ี 20ณ 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ 

หนงัสือ  165 หนา้ 2531 กรุงเทพฯ : โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกลา้ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

มหาวิทยาลยัมหิดล 

http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/101%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&105%2C105%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&204%2C204%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&204%2C204%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&204%2C204%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&204%2C204%2C
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นครนายก 
ดนตรีไทยอุดมศึกษา คร้ังท่ี 21, 18 
พฤศจิกายน 2532 

หนงัสือ ประพนธ์ เรืองณรงค ์ 196 หนา้ 2532 สงขลา : มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

ดนตรีไทยอุดมศึกษา คร้ังท่ี 23 = The 
23rd collecgiate traditional Thai 
music performances, ณ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 6-8 มกราคม 2535 

หนงัสือ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 209 หนา้ 2535 ขอนแก่น : มหาวิทยาลยัขอนแก่น มหาวิทยาลยัมหิดล 

ดนตรีไทยอุดมศึกษา คร้ังท่ี 26 วนัท่ี 
26-27 มกราคม 2538 ณ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  

หนงัสือ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 198 หนา้ 2538 เชียงใหม่ : มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มหาวิทยาลยัมหิดล 

ดนตรีไทยอุดมศึกษา คร้ังท่ี 28 3-5 
กุมภาพนัธ ์2540 ณ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีสุรนารี 

หนงัสือ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุร
นารี 

214 หนา้ 2540 นครราชสีมา : มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุร
นารี 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

ดนตรีไทยอุดมศึกษา คร้ังท่ี 29 วนัท่ี 18 - 
20 มกราคม 2541 ณ โรงเรียนนายเรือ 
จงัหวดัสมุทรปราการ 

หนงัสือ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
และโรงเรียนนายเรือ 

199 หนา้ 2541 กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
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ดนตรีไทยอุดมศึกษา คร้ังท่ี 30, วนัท่ี 
16-17 มกราคม 2542 

หนงัสือ สมาคมสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย 
ดว้ยความร่วมมือของ
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ 

263 หนา้ 2542 กรุงเทพฯ :มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

ดนตรีไทยอุดมศึกษา คร้ังท่ี 37, 30-31 
ตุลาคม 2552 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต : 
ดุริยารมย ์อุดมศึกษา 

หนงัสือ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ศูนยรั์งสิต 

165 หนา้ 2552 ปทุมธานี : มหาวิทยาลยั
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

ดนตรีไทยอุดมศึกษา คร้ังท่ี 5 : 2514 : 
หอประชุมแพทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 

หนงัสือ มหาวิทยาลยัมหิดล 83 หนา้ 2514 พระนคร :มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยัมหิดล 

http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&221%2C221%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&221%2C221%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&221%2C221%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&221%2C221%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&221%2C221%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/a%7b692%7d%7b697%7d%7b693%7d%7b707%7d%7b725%7d%7b740%7d%7b695%7d%7b706%7d%7b717%7d/a|b4b9b5c3d5b7e4c2cdd8b4c1c8d6a1c9d2+2514+cbcdbbc3d0aad8c1bee1b7c2d2c5d1c2+c1cbd2c7d4b7c2d2c5d1c2c1cbd4b4c5/-3,-1,0,B/browse
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/a%7b692%7d%7b697%7d%7b693%7d%7b707%7d%7b725%7d%7b740%7d%7b695%7d%7b706%7d%7b717%7d/a|b4b9b5c3d5b7e4c2cdd8b4c1c8d6a1c9d2+2514+cbcdbbc3d0aad8c1bee1b7c2d2c5d1c2+c1cbd2c7d4b7c2d2c5d1c2c1cbd4b4c5/-3,-1,0,B/browse
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/a%7b692%7d%7b697%7d%7b693%7d%7b707%7d%7b725%7d%7b740%7d%7b695%7d%7b706%7d%7b717%7d/a|b4b9b5c3d5b7e4c2cdd8b4c1c8d6a1c9d2+2514+cbcdbbc3d0aad8c1bee1b7c2d2c5d1c2+c1cbd2c7d4b7c2d2c5d1c2c1cbd4b4c5/-3,-1,0,B/browse
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ดนตรีชาวสยาม = Music of Siam  หนงัสือ สุกรี เจริญสุข 243 หนา้ 2538 กรุงเทพฯ : Dr.Sax  มหาวิทยาลยัมหิดล 
ดนตรีตบัเต่าจงัหวดัอุตรดิตถ ์= The 
traditional Tabtao music in Uttaradit 
province 

วิทยานิพนธ์ อ านาจ บุญอนนท ์ 205 แผน่ 2545 นครปฐม : วิทยาลยัดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

ดนตรีประโคมศพ : กรณีศึกษาเพลง
บวัลอย = Funeral music of Thailand : 
Bualoy 

วิทยานิพนธ์ ไชยวุธ โกศล 291 แผน่ 2545 นครปฐม : วิทยาลยัดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

ดนตรีวิจกัษ ์: ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั
ดนตรีไทยเพื่อความช่ืนชม 

หนงัสือ พูนพิศ อมาตยกุล 116 หนา้ 2527 กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิชาการและงานพิมพ ์
บริษทัเกียรติธุรกิจฯ 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

ดนตรีวิจกัษ ์: ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั
ดนตรีของไทยเพื่อความช่ืนชม 

หนงัสือ พูนพิศ อมาตยกุล 200 หนา้ 2529 พิมพค์ร้ังท่ี 2.  กรุงเทพฯ : รักษสิ์ปป์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

ดนตรีวิจารณ์ หนงัสือ สุกรี เจริญสุข 335 หนา้ 2538 กรุงเทพฯ : Dr. Sax มหาวิทยาลยัมหิดล 

ดนตรีส าหรับครูประถมศึกษา หนงัสือ วิรัช ซุยสูงเนิน 337 หนา้ 2520 พิมพค์ร้ังท่ี 2. พิษณุโลก : มหาวิยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

ดุริยเทพ หนงัสือ  28 หนา้  2533 กรุงเทพฯ : โรงพิมพพ์ิฆเณศ มหาวิทยาลยัมหิดล 
ดุริยางคไ์ทย หนงัสือ สงบศึก ธรรมวิหาร 243 หนา้ 2540 พิมพค์ร้ังท่ี 1.กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

ดุริยางคดนตรีจากพระพุทธศาสนา หนงัสือ อุดม อรุณรัตน์ 150 หนา้ 2526 นครปฐม : แผนกบริการกลาง 
ส านกังานอธิการบดี พระราชวงัสนาม

มหาวิทยาลยัมหิดล 

http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&249%2C249%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&249%2C249%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&295%2C295%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&295%2C295%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&294%2C294%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&293%2C293%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/a%7b714%7d%7b679%7d%7b698%7d%7b712%7d%7b726%7d%7b673%7d+%7b696%7d%7b707%7d%7b707%7d/a|caa7bac8d6a1+b8c3c3c1c7d4cbd2c3/-3,-1,0,B/browse
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&297%2C297%2C
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จนัทร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 
ดุริยางคผ์สานศิลป์ หนงัสือ วลัภา ขวญัยนื, พชัรินทร์ 

ศุขประมูล, แสงจนัทร์ 
ไตรเกษม 

103 หนา้ 2535 พิมพค์ร้ังท่ี 1.กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร มหาวิทยาลยัมหิดล 

ดุริยางคศาสตร์ไทย : ภาควิชาการ หนงัสือ มนตรี ตราโมท 126 หนา้ 2540 พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ : มติชน มหาวิทยาลยัมหิดล 
ดุริยางคศิลป์ไทย หนงัสือ อรวรรณ บรรจงศิลปะ 

และคณธ 
268 หนา้ 2546 พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ : สถาบนัไทย

คดีศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

ตน้แบบการจดัท าคลงัขอ้มูลเคร่ือง
ดนตรีไทยส านกัดนตรีบา้นพาทย
โกศล = The proposed documentation 
for Thai musical instruments : Baan 
Patayakosol Music School 

วิทยานิพนธ์ มานิดา จัน่สุวรรณ์ 404 แผน่ 2552 นครปฐม : วิทยาลยัดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

ต านานเคร่ืองมโหรีป่ีพาทย ์พระราชนิพนธ์ 
สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาด ารง
ราชานุภาพ กบัเกร็ดความรู้เร่ืองดนตรีไทย 
และประชุมบทเพลงไทยเดิมภาคหน่ึง ภาค
สอง และภาคสาม 

หนงัสือ  137 หนา้ 2535 กรุงเทพฯ : โรงพิมพจ์ุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&215%2C215%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&215%2C215%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&215%2C215%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&215%2C215%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&215%2C215%2C
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ช่ือเร่ือง ประเภทเอกสาร ผู้แต่ง จ านวนหน้า ปีที่พมิพ์ โรงพมิพ์ แหล่งข้อมลู 

ตุ๊บเก่ง : ดนตรีพิธีกรรมงานศพบา้น
ป่าแดง จงัหวดัเพชรบูรณ์ = Tubkeng : 
music in funeral at Ban Pa-daeng 
Petchaboon province 

วิทยานิพนธ์ ประทีป นกัป่ี 168 แผน่ 2546 นครปฐม. สถาบนัวิจยัภาษาและ
วฒันธรรมเพื่อพฒันาชนบท.  
มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

ทฤษฎีและการปฏิบติัดนตรีไทย หนงัสือ อุทิศ นาคสวสัด์ิ 206 หนา้ 2511 กรุงเทพฯ : โรงพิมพค์ุรุสภาพระสุเมรุ มหาวิทยาลยัมหิดล 
ทกัษะดนตรี 1 หนงัสือ จรินทร์ เทพสงเคราะห์ 132 หนา้ 2544 พิมพค์ร้ังท่ี 1. สงขลา : ภาควิชา

ศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัทกัษิณ 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

ทศันคติของนกัศึกษาต่อพิธีไหวค้รู
ดนตรีไทย : กรณีศึกษา นกัศึกษา
สาขาวิชาดนตรีไทยและดนตรีตะวนั
ตออก วิทยาลยัดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

สารนิพนธ์ พจน์รพี ทองกญัชร 63 แผน่ 2553 นครปฐม : วิทยาลยัศาสนศึกษา, 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

ทางจะเข ้ หนงัสือ ภิชาต เลณะสวสัด์ิ 74 หนา้ 2547 พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณา
คาร 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

ทางซอดว้ง 2 หนงัสือ ภิชาต เลณะสวสัด์ิ 97 หนา้ 2550 พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณา
คาร 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

ทิพยสุคนธ์ดนตรีไทย หนงัสือ เนาวรัตน์ พงษไ์พบูลย ์ 53 หนา้ 2544 พมิพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ : เก้ียว-เกลา้ 
พิมพการ 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/1%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&30%2C30%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/a%7b717%7d%7b728%7d%7b695%7d%7b724%7d%7b712%7d+%7b697%7d%7b722%7d%7b676%7d%7b714%7d/a|cdd8b7d4c8+b9d2a4cac7d1cab4d4ec/-3,-1,0,B/browse
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&276%2C276%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&276%2C276%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&276%2C276%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&276%2C276%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&276%2C276%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/a%7b705%7d%7b715%7d%7b722%7d%7b711%7d%7b724%7d%7b695%7d%7b706%7d%7b722%7d%7b709%7d/a|c1cbd2c7d4b7c2d2c5d1c2c1cbd4b4c5+cab6d2bad1b9c7d4a8d1c2c0d2c9d2c5e1d0c7d1b2b9b8c3c3c1bee0d7e8cdbed1b2b9d2aab9bab7/-3,-1,0,B/browse
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/151%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&198%2C198%2C
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ท่ีระลึกในงานธรรมศาสตร์สังคีต
เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราช 

หนงัสือ  76 หนา้  2542 กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

ท่ีระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ 
คุณแม่เพิ่ม ดุริยางกูร 

หนงัสือ  121 หนา้ 2515 นครหลวง : สินทวี มหาวิทยาลยัมหิดล 

ท่ีระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ 
หม่อมราชวงศ ์สอางค ์เทวกุล ต.จ. 
ดนตรีไทย 

หนงัสือ อุทิศ นาคสวสัด์ิ 29 หนา้ 2518 ม.ป.ท. : ม.ป.พ.  มหาวิทยาลยัมหิดล 

ท่ีระลึกงานดนตรีไทยมธัยมศึกษา 
คร้ังท่ี 7 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา วนัเสาร์
ท่ี 19 ธนัวาคม 2524 

หนงัสือ  104 หนา้ 2524 กรุงเทพฯ : ส่ือการคา้ มหาวิทยาลยัมหิดล 

ท่ีระลึกงานดนตรีไทยอุดมศึกษา คร้ัง
ท่ี 11, 23 ธนัวาคม 2521 

หนงัสือ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 155 หนา้ 2521 กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

ท่ีระลึกงานดนตรีไทยอุดมศึกษา คร้ัง
ท่ี 22 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
วนัท่ี 4 มกราคม 2534 

หนงัสือ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ 

186 หนา้ 2534 กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

ท่ีระลึกงานดนตรีไทยอุดมศึกษา คร้ัง
ท่ี 27 วนัท่ี 12-14 กรกฎาคม 2539 ณ 
สวนมะพร้าว มหาวิทยาลยับูรพา บาง
แสน ชลบุรี 

หนงัสือ มหาวิทยาลยับูรพา 248 หนา้ 2539 ชลบุรี : มหาวิทยาลยับูรพา บางแสน มหาวิทยาลยัมหิดล 

http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/101%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&106%2C106%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/101%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&106%2C106%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/101%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&106%2C106%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/101%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&106%2C106%2C
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ท่ีระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ 
นายคธาวุทธ อินทรทูต 

หนงัสือ  256 หนา้ 2528 กรุงเทพฯ : จนัวาณิชย ์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

ท่ีระลึกงานส่งเสริมดนตรีไทยภาคใต ้
คร้ังท่ี 17 วนัท่ี 22-24 สิงหาคม 2547 
มหาวิทยาลยัทกัษิณ 

หนงัสือ ประมาณ เทพสงเคราะห์ 74 หนา้ 2547 สงขลา : มหาวิทยาลยัทกัษิณ มหาวิทยาลยัมหิดล 

ท่ีระลึกงานส่งเสริมดนตรีไทยภาคใต้
คร้ังท่ี 16 การประกวดดนตรีไทย
ระดบัมธัยมศึกษา ชิงถว้ยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 17-18 สิงหาคม 2546 
ณ หอประชุมมหาวิทยาลยัทกัษิณ 

หนงัสือ ยรุฉตัร บุญสนิท 56 หนา้ 2546 สงขลา : มหาวิทยาลยัทกัษิณ มหาวิทยาลยัมหิดล 

ท่ีระลึกชุมนุมดนตรีไทยอุดมศึกษา คร้ังท่ี 8 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

หนงัสือ  130 หนา้ 2517 กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัรามค าแหง มหาวิทยาลยัมหิดล 

http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&299%2C299%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&299%2C299%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/151%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&186%2C186%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/151%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&186%2C186%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/151%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&186%2C186%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/151%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&185%2C185%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/151%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&185%2C185%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/151%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&185%2C185%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/151%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&185%2C185%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/151%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&185%2C185%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/151%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&185%2C185%2C
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ท่ีระลึกประกวดการบรรเลงดนตรีไทย
เพื่อส่งเสริมวฒันธรรมของชาติ
ชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าปี 
2529 ระหวา่งวนัท่ี 4-8 สิงหาคม 2529 
ณ หอวชิราวุธานุสรณ์และหอประชุม
วิทยาลยัครูสวนสุนนัทา 
กรุงเทพมหานคร 

หนงัสือ ส านกังานคณะกรรมการ
วฒันธรรมแห่งชาติ 

123 หนา้ 2529 กรุงเทพฯ : ส านกังานคณะกรรมการ
วฒันธรรมแห่งชาติ 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

ท่ีระลึกพิธีไหวค้รูดนตรีไทย และ แจก
รางวลัศรทองค า 

หนงัสือ มูลนิธิ หลวงประดิษฐ์
ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) 

83 หนา้ 2530 กรุงเทพฯ : โรงพิมพพ์ิฒเณศ มหาวิทยาลยัมหิดล 

ท่ีระลึกพิธีไหวค้รูดนตรีไทยและแจก
รางวลัศรทอง 7 สิงหาคม 2531 ฉบบั
ร าลึกถึงคุณหญิงช้ิน ศิลปบรรเลง 

หนงัสือ  46 หนา้  2531 กรุงเทพฯ : มูลนิธิหลวงประดิษฐ์
ไพเราะ 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

ท่ีระลึกสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช
ด าเนินทรงประกอบพิธีเปิด หอ้งสมุด
ดนตรี "ทูลกระหม่อมสิรินธร" 

หนงัสือ  214 หนา้ 2537 กรุงเทพฯ : อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด ์
พบัลิชช่ิง 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

ทูนกระหม่อมบริพตัรกบัการดนตรี 
บริพตัรสุขมุพนัธ์ กรมพระ
นครสวรรคว์รพินิต, สมเด็จเจา้ฟ้า 

หนงัสือ พระเจา้วรวงศเ์ธอพระองค์
เจา้ศิริรัตนบุษบง และ พูน
พิศ อมาตยกุล 

169 หนา้ 2524 กรุงเทพฯ : จนัวาณิชย ์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/351%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&393%2C393%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/351%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&393%2C393%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/351%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&393%2C393%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&298%2C298%2C
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นาฏศิลป์และดนตรีไทย : รายงานการ

สัมมนา ณ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 23-
25 มิถุนายน 2515 

หนงัสือ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 267 หนา้ 2522 พิมพค์ร้ังท่ี 2, กรุงเทพฯ : 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
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นาฏศิลป์และดนตรีไทย ศูนยส์ังคีต
ศิลป์ (พ.ศ. 2522-2525) 

หนงัสือ  356 หนา้ 2526 กรุงเทพฯ : ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั มหาวิทยาลยัมหิดล 

นามานุกรมดนตรีไทย หนงัสือ หอสมุดแห่งชาติ กรม
ศิลปากร 

139 หนา้ 2518 พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ : หอสมุด
แห่งชาติ กรมศิลปากร 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

นามานุกรมศิลปินเพลงไทย ในรอบ 
200 ปี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

หนงัสือ พูนพิศ อมาตยกุล และ
คณะ 

647 หนา้ 2526 กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 

บทเรียนคอมพิวเติอร์ช่วยสอนเร่ือง
จงัหวะดนตรีไทย กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี ส าหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 = 
Computer assisted instruction rhythm 
in Thai music for Matthayomsuksa 1 

วิทยานิพนธ์ สมเกียรติ พิมพนัธุ์ 153 แผน่ 2551 นครปฐม : วิทยาลยัดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

บทความเร่ือง "ประวติัดนตรีไทย
สากล" 

หนงัสือ ใหญ่ นภายน 40 หนา้ 2535 กรุงเทพฯ : ม.ป.พ. มหาวิทยาลยัมหิดล 

บทบาทและหนา้ท่ีของเพลงตระไหว้
ครูในพิธีไหวค้รูดนตรีไทย = Role 
and function of Phleng Tra Wai Khru 
in the Wai Khru ceremony in Thai 
classical music 

วิทยานิพนธ์ นฐัพงศ ์โสวตัร 275 แผน่ 2538 นครปฐม. สถาบนัวิจยัภาษาและ
วฒันธรรมเพื่อพฒันาชนบท.  
มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&226%2C226%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&300%2C300%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&300%2C300%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&216%2C216%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&216%2C216%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&216%2C216%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&216%2C216%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&216%2C216%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&216%2C216%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/151%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&199%2C199%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/151%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&199%2C199%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/a%7b697%7d%7b721%7d%7b688%7d%7b702%7d%7b679%7d%7b712%7d%7b748%7d+%7b738%7d%7b714%7d/a|b9d1b0bea7c8ec+cae2c7d1b5c3/-3,-1,0,B/browse
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บณัณ์ดุรีย ์: วรรณคดีกบัดนตรีไทย หนงัสือ วฒันะ บุญจบั 316 หนา้ 2544 พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร มหาวิทยาลยัมหิดล 
บนัทึกเพลงไทยผลงานครูมนตรี ตรา
โมทชุดโหมโรงดนตรีไทย : ประวติั
และโนต้เพลงไทย-สากล 

หนงัสือ กชภรณ์ ตราโมท 124 หนา้ 2543 กรุงเทพฯ : มูลนิธิมนตรี ตราโมท 
ร่วมกบัธนาคารกรุงเทพฯ 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

บา้นโสมส่องแสง : การสืบทอด
วฒันธรรมดนตรีไทยของครูมนตรี 
ตราโมท = Ban Som Song Sang : The 
transmission of Thai musical culture 
of Kru Montri Tramod 

วิทยานิพนธ์ สุวิวรรธ์น วฒันทพั 201 หนา้ 2550 นครปฐม : สถาบนัวิจยัภาษาและ
วฒันธรรมเอเชีย, มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

บา้นครูช่างสายดนตรีไทย หนงัสือ สุรพล สุวรรณ 116หนา้ 2550 พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ : ส านกังาน
คณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

บา้นครูมตรี ตราโมท : มนตรี ตรา
โมท ศิลปินแห่งชาติ สาขา
ศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) 
พุทธศกัราช 2528 

หนงัสือ กชภรณ์ ตราโมท 119 หนา้ 2546 กรุงเทพฯ : ส านกังานคณะกรรมการ
วฒันธรรมแห่งชาติ 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

บุญยงค ์เกตุคง หนงัสือ  312 หนา้ 2539 กรุงเทพฯ : พิฆเณศ พร้ินต้ิง เซ็นเตอร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
ปกิณกะการดนตรีและเพลงไทย หนงัสือ สมบติั จ าปาเงิน, ส าเนียง 

มณีกาญจน์ 
235 หนา้ 2529 กรุงเทพฯ : บรรณกิจ มหาวิทยาลยัมหิดล 

ปฐมบทดนตรีไทย หนงัสือ พงษศิ์ลป์ อรุณรัตน์ 178 หนา้ 2550 พิมพค์ร้ังท่ี 1. นครปฐม : โครงการ มหาวิทยาลยัมหิดล 

http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&265%2C265%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/101%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&107%2C107%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/101%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&107%2C107%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/101%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&107%2C107%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&277%2C277%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&277%2C277%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&277%2C277%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&277%2C277%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&277%2C277%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/a%7b705%7d%7b715%7d%7b722%7d%7b711%7d%7b724%7d%7b695%7d%7b706%7d%7b722%7d%7b709%7d/a|c1cbd2c7d4b7c2d2c5d1c2c1cbd4b4c5+cab6d2bad1b9c7d4a8d1c2c0d2c9d2c5e1d0c7d1b2b9b8c3c3c1bee0d7e8cdbed1b2b9d2aab9bab7/-3,-1,0,B/browse
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/a%7b705%7d%7b715%7d%7b722%7d%7b711%7d%7b724%7d%7b695%7d%7b706%7d%7b722%7d%7b709%7d/a|c1cbd2c7d4b7c2d2c5d1c2c1cbd4b4c5+cab6d2bad1b9c7d4a8d1c2c0d2c9d2c5e1d0c7d1b2b9b8c3c3c1bee0d7e8cdbed1b2b9d2aab9bab7/-3,-1,0,B/browse
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&217%2C217%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&270%2C270%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&270%2C270%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&270%2C270%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&270%2C270%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&234%2C234%2C
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ต าราและหนงัสือ คณะอกัษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ประชุมบทความทางวิชาการดนตรี หนงัสือ สงดั ภูเขาทอง 180 หนา้ ม.ป.พ ม.ป.ท. : ม.ป.ป มหาวิทยาลยัมหิดล 
ประวติัเคร่ืองดนตรีไทย เอกสาร

ประกอบการ
ประชุมสัมมนา
ทางวิชาการ 

ธนิต อยูโ่พธ์ิ 132 หนา้ 2535 กรุงเทพฯ : ทบวงมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 

ประวติัการดนตรีไทย หนงัสือ ปัญญา รุ่งเรือง 137 หนา้ 2517 กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช มหาวิทยาลยัมหิดล 
ประวติัการดนตรีไทย หนงัสือ ปัญญา รุ่งเรือง 140 หนา้ 2546 พิมพค์ร้ังท่ี 2 . กรุงเทพฯ : ไทยวฒันา

พานิช, 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

ประวติัผูท้รงคุณวุฒิทางศิลปะ หนงัสือ กองวรรณคดี
ประวติัศาสตร์ กรม
ศิลปากร 

122 หนา้ 2521 กรุงเทพฯ : กอง มหาวิทยาลยัมหิดล 

ประวติัศาสตร์สังคมวฒันธรรม
กรุงเทพฯ จากเพลงดนตรีลาวดวง
เดือน วงัท่าเตียน 

หนงัสือ มนตรี ตราโมท, จิตร ภูมิ
ศกัด์ิ และงานคน้ควา้วิจยั
ของ สนอง คลงัพระศรี, 
อานนัท ์นาคคง, ประยกุต ์
บุนนาค ; สุจิตต ์วงษเ์ทศ 

167 หนา้ 2548 พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ : มติชน มหาวิทยาลยัมหิดล 

ปริทรรศน์ดนตรีไทย หนงัสือ ประดิษฐ์ อินทนิล 70 หนา้ 2526 ชลบุรี : โครงการส่งเสริมวฒันธรรม มหาวิทยาลยัมหิดล 

http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/151%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&200%2C200%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/151%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&187%2C187%2C
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ภาคตะวนัออก มหาวิทยาลยัศรีนครินท
รวิโรฒ บางแสน 

ป่ีพาทยจ์งัหวดัอ่างทอง : สถานภาพ 
แนวโนม้การสืบทอดและพฒันาอาชีพ 

วิจยั ชโลมใจ กลัน่รอด และ
คณะ 

169 แผน่ 2544 อ่างทอง : วิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 

ป่ีพาทยดึ์กด าบรรพ ์ หนงัสือ  47 หนา้ 2530 กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
ป่ีพาทยป์ระลองเพลง : งานชุมนุม
ดนตรีไทยอุดมศึกษาคร้ังท่ี 32 ณ 
มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา วนัศุกร์ท่ี 
19 มกราคม 2544, วนัเสาร์ท่ี 20 
มกราคม 2544 

หนงัสือ มหาวิทยาลยัมหิดล 80 หนา้ 2544 ม.ป.ท. : ม.ป.พ มหาวิทยาลยัมหิดล 

พรรณนาเพลงเร่ือง หนงัสือ พินิจ ฉายสุวรรณ 167 หนา้ 2544 นครปฐม : วิทยาลยัดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

พลงัการวิจารณ์ : สังคีตศิลป์ หนงัสือ รังสิพนัธุ์ แขง็ขนั, ผูว้ิจยั ; 
ดุสิต จรูญพงษศ์กัด์ิ, บวร
พงศ ์ศุภโสภณ 

670 หนา้ 2547 พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ : ม่ิงมิตร มหาวิทยาลยัมหิดล 

พฒันาการของการศึกษาวิชาชีพดนตรีไทย

ในสมยัรัตนโกสินทร์ = Development of 
professional education in Thai 
classical music in Rattanakosin 

วิทยานิพนธ์ มาศสุภา สีสุกทอง 342 แผน่ 2531 ภาควิชาอุดมศึกษา : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั.  

มหาวิทยาลยัมหิดล 

http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&263%2C263%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&263%2C263%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&263%2C263%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&263%2C263%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&263%2C263%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/a%7b680%7d%7b728%7d%7b716%7d%7b722%7d%7b709%7d%7b679%7d%7b673%7d%7b707%7d%7b691%7d/a|a8d8ccd2c5a7a1c3b3ecc1cbd2c7d4b7c2d2c5d1c2+c0d2a4c7d4aad2cdd8b4c1c8d6a1c9d2/-3,-1,0,B/browse
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/a%7b680%7d%7b728%7d%7b716%7d%7b722%7d%7b709%7d%7b679%7d%7b673%7d%7b707%7d%7b691%7d/a|a8d8ccd2c5a7a1c3b3ecc1cbd2c7d4b7c2d2c5d1c2+c0d2a4c7d4aad2cdd8b4c1c8d6a1c9d2/-3,-1,0,B/browse
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/a%7b680%7d%7b728%7d%7b716%7d%7b722%7d%7b709%7d%7b679%7d%7b673%7d%7b707%7d%7b691%7d/a|a8d8ccd2c5a7a1c3b3ecc1cbd2c7d4b7c2d2c5d1c2+c0d2a4c7d4aad2cdd8b4c1c8d6a1c9d2/-3,-1,0,B/browse
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period 

พิธิไหวค้รูดนตรีไทย 
มหาวิทยาลยัมหิดล คร้ังท่ี 3 

หนงัสือ  23 หนา้ 2536 นครปฐม: ฝ่ายการพิมพ ์สถาบนัพฒันา
สาธารณสุขอาเซียน ม.มหิดล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

พิธีพระราชทานรางวลัการประกวดดนตรี
ไทย ส าหรับประชาชนทัว่ไป 

หนงัสือ กรมประชาสัมพนัธ์ และ
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั 

16 หนา้ 2530 กรุงเทพฯ : กรมประชาสัมพนัธ์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
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พินิจเพลงประโคม หนงัสือ พินิจ ฉายสุวรรณ 146 หนา้ 2544 นครปฐม : วิทยาลยัดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

พิพิธภณัฑด์นตรีเพื่อการศึกษา 
ภาควิชาดนตรี วิทยาลยัครูบา้นสมเด็จ
เจา้พระยา 

หนงัสือ กลอยใจ โสภณปาล และ
คณะ 

 2534 กรุงเทพฯ : วิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 

พื้นฐานอารยธรรมไทย ตอน ดนตรี
และนาฏศิลป์ไทย 

หนงัสือ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 179 หนา้ 2515 กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

ม.ต. ปกิณกนิพนธ์ หนงัสือ มนตรี ตราโมท 166 หนา้ 2538 กรุงเทพฯ : สถาบนัไทยศึกษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มโหรี 1-2 : คู่มือครูศิลปศึกษา ศ 0211 
ศ 0212 

หนงัสือ กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

52 หนา้ 2529 กรุงเทพฯ : โรงพิมพค์รุสภาลาดพร้าว มหาวิทยาลยัมหิดล 

มรดกไทย  หนงัสือ คณะศีกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

113 แผน่  2521 ขอนแก่น : คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหกรรมดนตรีไทยมธัยมศึกษา คร้ังท่ี 
16 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เน่ืองในวโรกาส ทรงเจริญพระชนมาย ุ
ครบ 36 พรรษา 29 ต.ค. - 2 พ.ย. 2535 
ณ โรงละคอนแห่งชาติ 

หนงัสือ  250 หนา้ 2534 กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจดังานดนตรี
ไทยมธัยมศึกษา คร้ังท่ี 16  

มหาวิทยาลยัมหิดล 
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มหรสพดนตรี "ชา้ง" โดย วงฟองน ้า หนงัสือ โดม สุขวงศ ์และคณะ 90 หนา้ 2533 กรุงเทพฯ : สมาคมกิจวฒันธรรม มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาดุริยางคไ์ทย จงัหวดัสงขลา, 27-
28 พฤศจิกายน 2530 ณ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

หนงัสือ  108 หนา้ 2530 กรุงเทพฯ : รักษสิ์ปป์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาดุริยางคไ์ทย ดนตรีไทยมธัยมศึกษา 
คร้ังท่ี 13, 5-9 กุมภาพนัธ ์2532 ณ 
หอประชุม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

หนงัสือ  118 หนา้ 2532 กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.] มหาวิทยาลยัมหิดล 
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มานุษยดนตรีวิทยา ดนตรีพื้นบา้น
ภาคใต ้

หนงัสือ ณรงคช์ยั ปิฎกรัชต ์ 239 หนา้ 2544 นครปฐม : วิทยาลยัดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มานุษยวิทยาการดนตรี : กรณีศึกษา
บา้นบางล าภู = Ethnomusicology : a 
case study Banbanglampoo 

วิทยานิพนธ์ ณรงค ์เขียนทองกุล 365 แผน่ 2539 นครปฐม. สถาบนัวิจยัภาษาและ
วฒันธรรมเพื่อพฒันาชนบท.
มหาวิทยาลยัมหิดล. 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มือฆอ้ง : ศิลปะและหลกัการบรรเลง
ฆอ้งวงใหญ่  

หนงัสือ  เฉลิมศกัด์ิ พิกุลศรี 217 หนา้ 2528 พิมพค์ร้ังท่ี 2. ขอนแก่น : ศูนย์
วฒันธรรมอีสาน 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มูลบทดุริยกิจ หนงัสือ พินิจ ฉายสุวรรณ 92 หนา้ 2544 นครปฐม : วิทยาลยัดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

ย  ่าฆอ้ง หนงัสือ  222 หนา้ 2544 กรุงเทพฯ : มติชน มหาวิทยาลยัมหิดล 
ร้องร าท าเพลง : ดนตรีและนาฏศิลป์
ชาวสยาม 

หนงัสือ สุจิตต ์วงษเ์ทศ 220 หนา้  2532 พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ : มติชน มหาวิทยาลยัมหิดล 

ระนาดเอก หนงัสือ ประเสริฐ คชายทุธเดช 25 หนา้  2539 ม.ป.ท. : ม.ป.พ. มหาวิทยาลยัมหิดล 
ระลึกงานแสดงดนตรีไทยมธัยมศึกษา 
คร้ังท่ี 14, 7-10 มกราคม 2533 ณ โรง
ละครแห่งชาติ 

หนงัสือ  161 หนา้ 2533 กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจดังาน
มหกรรมมหาดุริยางคไ์ทย โรงเรียน
มธัยมศึกษา คร้ังท่ี 14  

มหาวิทยาลยัมหิดล 

ระลึกงานแสดงละครพนัทาง พญาผา
นอง โรงละครแห่งชาติ 17-19 

หนงัสือ  57 หนา้ 2531 กรุงเทพฯ : ชมรมดนตรีไทยและ
นาฎศิลป์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/a%7b691%7d%7b707%7d%7b679%7d%7b676%7d%7b748%7d+%7b736%7d%7b674%7d%7b725%7d%7b706%7d/a|b3c3a7a4ec+a2e0d5c2b9b7cda7a1d8c5/-3,-1,0,B/browse
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/a%7b705%7d%7b715%7d%7b722%7d%7b711%7d%7b724%7d%7b695%7d%7b706%7d%7b722%7d%7b709%7d/a|c1cbd2c7d4b7c2d2c5d1c2c1cbd4b4c5+cab6d2bad1b9c7d4a8d1c2c0d2c9d2c5e1d0c7d1b2b9b8c3c3c1bee0d7e8cdbed1b2b9d2aab9bab7/-3,-1,0,B/browse
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/401%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&440%2C440%2C
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พฤศจิกายน 2531 
ระลึกดนตรีไทยอุดมศึกษา คร้ังท่ี 17, 
1 กุมภาพนัธ์ 2529 ณ ศาลาอ่างแกว้ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

หนงัสือ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 91 หนา้ 2529 เชียงใหม่:มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มหาวิทยาลยัมหิดล 

รายงานการประเมินผลการจดังาน
ดนตรีไทยอุดมศึกษาคร้ังท่ี 32 วนัท่ี 
18-21 มกราคม 2544 

หนงัสือ คณะอนุกรรมการฝ่าย
ประเมินผลการจดังาน
ดนตรีไทยอุดมศึกษา คร้ัง
ท่ี 32 มหาวิทยาลยัมหิดล 

32 หนา้ 2544 นครปฐม, มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยัมหิดล 

รายงานการวิเคราะห์ดนตรีไทย หนงัสือ นกัศึกษาปริญญาโท 
"วฒันธรรมการดนตรี รุ่น
ท่ี 6" 

317 หนา้ 2539 ม.ป.ท. : ม.ป.พ. มหาวิทยาลยัมหิดล 

รายงานการวิจยัเร่ืองดนตรีผูไ้ทย วิจยั เจริญชยั ชนไพโรจน์ 109 หนา้ 2529 มหาสารคาม : ภาควิชาดุริยางคศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒ มหาสารคาม 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

รายงานการวิจยักลวิธีการสร้าง
กะโหลกซอสามสาย : The technique 
of construction the tree sting spike 
fiddle's sound-box  

หนงัสือ  อุดม อรุณรัตน์ 93 หนา้  2537 ม.ป.ท. : ม.ป.พ. มหาวิทยาลยัมหิดล 

รายงานการสัมมนาเร่ืองดนตรีไทย หนงัสือ คณะอนุกรรมการเผยแพร่ 123 หนา้ 2524 กรุงเทพฯ : ส านกัเลขาธิการ มหาวิทยาลยัมหิดล 

http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&228%2C228%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&228%2C228%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&228%2C228%2C
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เพื่อจริยธรรมและวฒันธรรม ตึกสันติ
ไมตรี ท าเนียบรัฐบาล 26-27 สิงหาคม 
2524 

เอกลกัษณ์ของไทยใน
คณะกรรมการเอกลกัษณ์
ของชาติ ส านกัเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี 

นายกรัฐมนตรี 

รายงานผลการวิจยัวฒันธรรมการ
บรรเลงดนตรีไทย ภาคเหนือ 

วิจยั ข าคม พรประสิทธ์ิ 276 แผน่ 2549 กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 

รายงานผลการวิจยัวิวฒันาการของ
เพลงไทยสมยัรัตนโกสินทร์ = 
Development of Thai classical songs 
during Ratanakosin period 

หนงัสือ อรวรรณ บรรจงศิลป, 
โกวิทย ์ขนัธศิริ 

314 หนา้ 2526 กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 

รายงานวิจยัการสร้างคุณภาพเสียงของ
เคร่ืองดนตรีไทย ภาคอีสานใตแ้ละ
ภาคกลาง 

วิจยั ปกรณ์ รอดชา้งเผื่อน 289 แผน่ 2550 กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 

รายงานวิจยัวฒันธรรมการบรรเลง
ดนตรีไทย ภาคอีสานใตแ้ละภาคกลาง 

วิจยั ข าคม พรประสิทธ์ิ 235 แผน่ 2550 กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 

รายงานวิจยัวฒันธรรมดนตรีไทยภาค
กลางและภาคอีสานใต ้ 

วิจยั บุษกร ส าโรงทอง และ
คณะ 

589 แผน่ 2549 กรุงเทพฯ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

รายงานวิจยัวฒันธรรมดนตรีไทยภาค
อีสานเหนือ 

วิจยั บุษกร ส าโรงทอง และ
คณะ 

492 แผน่ 2548 กรุงเทพฯ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&230%2C230%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&230%2C230%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&242%2C242%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&242%2C242%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&242%2C242%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&231%2C231%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&231%2C231%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&240%2C240%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&240%2C240%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&241%2C241%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&241%2C241%2C
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ลมไม่รู้โรย โชยชายไหวค้รู คู่ขวญั
ศิลปิน ยงัไม่ส้ินเสียงกลอง เพราะ
พร้องซอสามสายร่ายล าน า : ฉบบั คีต
กรรมหลงัความตาย  

หนงัสือ  อานนัท ์นาคคง 128 หนา้ 2539 ม.ป.ท. : ม.ป.พ. มหาวิทยาลยัมหิดล 

ลกัษณะเฉพาะทางดนตรีของนาย
ประสิทธ์ิ พยอมยงค ์= The musical 
characteristics of Mr. Prasit 
Payomyong 

วิทยานิพนธ์ สิชฌน์เศก ยา่นเดิม 224 แผน่ 2544 นครปฐม : วิทยาลยัดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

วงกลองแขก : วงป่ีกลองในพระราช
พิธีไทย = Wong klong khaek : wong 
pee klong in the royal Thai ceremony  

วิทยานิพนธ์ สหวฒัน์ ปล้ืม 209 แผน่ 2544 นครปฐม. สถาบนัวิจยัภาษาและ
วฒันธรรมเพื่อพฒันาชนบท.  
มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

วงป่ีพาทย ์ หนงัสือ  46 หนา้ 2517 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพพ์ิฒเนศ มหาวิทยาลยัมหิดล 
วงฟองน ้า หนงัสือ   2528 ม.ป.ท. : ม.ป.พ. มหาวิทยาลยัมหิดล 
วนัทูลกระหม่อมบริพตัร หนงัสือ ชมรมดนตรีไทย ร่วมกบั 

ชมรมดนตรีสากล สโมสร
นิสิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

59 หนา้ 2533 กรุงเทพฯ : สโมสร มหาวิทยาลยัมหิดล 

วนัสุนทราภรณ์และ 25 ผูร่้วมผลงาน หนงัสือ สมาคมนกัแต่งเพลง, วง
ดนตรีสุนทราภรณ์ 

209 หนา้  2529 กรุงเทพฯ : ศกัด์ิโสภาการพิมพ ์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/401%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&442%2C442%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/401%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&442%2C442%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/401%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&442%2C442%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/401%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&442%2C442%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&248%2C248%2C
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วิเคราะห์เพลงเร่ืองเขมรใหญ่ทางฆอ้ง
วงใหญ่ : กรณีศึกษาทางเพลงจากครู
พินิจ ฉายสุวรรณ (ศิลปินแห่งชาติ) = 
An analytical study of Phleng Ruang 
khmer Yai's khong Wong Yai 
melodic organization constructed by 
master Pinij Chaysuvanna 

วิทยานิพนธ์ สกลธ์ ดอกลดัดา 149 แผน่ 2545 นครปฐม : วิทยาลยัดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

วิเคราะห์หนา้ทบัตะโพนและกลองทดั
ของเพลงชุดโหมโรงเยน็ = The 
analysis of the rhythmic patterns of 
taphon and klongthad of the evening 
prelude suite 

วิทยานิพนธ์ ธ านุ คงอ่ิม 260 แผน่ 2539 นครปฐม. สถาบนัวิจยัภาษาและ
วฒันธรรมเพื่อพฒันาชนบท.
มหาวิทยาลยัมหิดล. 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

ศกัด์ิศรีดนตรีไทย : เพื่อเผยแพร่ในงาน
ส่งเสริมดนตรีไทยภาคใต ้คร้ังท่ี 9 

หนงัสือ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ สงขลา 

57 หนา้ 2532 สงขลา : มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
สงขลา 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

ศกัด์ิศรีดนตรีไทย : ดนตรีไทย
อุดมศึกษาคร้ังท่ี 16 [และ]งานส่งเสริม
ดนตรีไทย ภาคใต ้คร้ังท่ี 5, 29 
พฤศจิกายน - 2 ธนัวาคม 2527 

หนงัสือ มนตรี แยม้กสิกร 87 หนา้ 2527 สงขลา : มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ สงขลา 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

ศิลปดนตรีไทย หนงัสือ  32 หนา้ 2506 กรุงเทพฯ : โรงพิมพล์ดาวลัย ์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/a%7b696%7d%7b723%7d%7b697%7d%7b728%7d+%7b676%7d%7b679%7d%7b717%7d%7b724%7d%7b744%7d/a|b8d3b9d8+a4a7cdd4e8c1/-3,-1,0,B/browse
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/a%7b705%7d%7b715%7d%7b722%7d%7b711%7d%7b724%7d%7b695%7d%7b706%7d%7b722%7d%7b709%7d/a|c1cbd2c7d4b7c2d2c5d1c2c1cbd4b4c5+cab6d2bad1b9c7d4a8d1c2c0d2c9d2c5e1d0c7d1b2b9b8c3c3c1bee0d7e8cdbed1b2b9d2aab9bab7/-3,-1,0,B/browse
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ศิลปะดนตรีไทย : ซอดว้ง หนงัสือ สวนฟ้า พุ่มจีน 44 หนา้ 2549 กรุงเทพฯ : ศูนยส่์งเสริมศิลปะดนตรี
ไทย 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

สภาพการปฏิบติัในการประเมินผล
ดนตรีไทยภาคปฏิบติัของอาจารย์
ผูส้อนป่ีพาทยแ์ละเคร่ืองสายไทยใน
วิทยาลยันาฏศิลป = The performing 
state in practical Thai music 
evaluation of Pi-Pat and Thai string 
instrument teachers in dramatic arts 
colleges 

วิทยานิพนธ์ ชญัธิกา แกว้สวา่ง 107 แผน่ 2543 วิทยาลยัภูมิพลสังคีต  : 
มหาวิทยาลยัมหิดล. 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรด
เกลา้ฯ เสด็จพระราชด าเนิน
พระราชทานเพลิงศพ นายเฉลิม บวัทัง่ 
(ศิลปินแห่งชาติ) 

หนงัสือ  97 หนา้ 2533 กรุงเทพฯ : โอ. เอส. พร้ินต้ิงเฮา้ส์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

สยามสังคีต หนงัสือ พูนพิศ อมาตยกุล 224 หนา้ 2524 กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพเ์จา้พระยา มหาวิทยาลยัมหิดล 
สยามสังคีต : รวมเร่ืองราวเก่ียวกบั
ศิลปวฒันธรรมดา้นดนตรีไทย วิจิตร
พิสดารและล ้าค่าท่ีสุด 

หนงัสือ พูนพิศ อมาตยกุล 224 หนา้ 2524 กรุงเทพฯ : เจา้พระยา, มหาวิทยาลยัมหิดล 

http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&235%2C235%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&250%2C250%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&250%2C250%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&250%2C250%2C
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สรรพสังคีต : สืบสานงานศิลป์สร้าง
สิบปีศูนยส์ังคีตศิลป์ 

หนงัสือ เนาวรัตน์ พงษไ์พบูลย ์
และ เอนก นาวิกมูล 

173 หนา้ 2532 กรุงเทพฯ : ฝ่ายการประชาสัมพนัธ์ 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั, 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

สรุปผลการจดัโครงการการสัมมนา 
30 ปี ดนตรีไทยอุดมศึกษา วนัท่ี 9-10 
กนัยายน 2542 ณ หอประชุมณฐั ภมร
ประวติั สถาบนัพฒันาการสาธารณสุข
อาเซียน มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา 

หนงัสือ วิทยาลยัดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

 2542 นครปฐม : วิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล 

สังคีตนิยม หนงัสือ พรรณิภา กวีนิธนาธรรม 150 หนา้ 2542 กาญจนบุรี : โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สถาบนัราชภฏักาญจนบุรี 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

สังคีตนิยมวา่ดว้ยดนตรีไทย หนงัสือ เฉลิมศกัด์ิ พิกุลศรี 150 หนา้ 2530 กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
สังคีตนิยมวา่ดว้ยดนตรีไทย หนงัสือ เฉลิมศกัด์ิ พิกุลศรี 192 หนา้ 2542 พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ : โอเดียนส

โตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

สังคีตสายใจไทย คร้ังท่ี 1 ณ ศูนย์
วฒันธรรมแห่งประเทศไทย วนัท่ี 18 
พฤษภาคม 2534 

หนงัสือ กรมศิลปากร  2534 กรุงเทพฯ : กรม มหาวิทยาลยัมหิดล 

สามสิบกา้ว : บนเส้นทางวฒันธรรม หนงัสือ ชมรมดนตรีไทย 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ ประสานมิตร 

63 หนา้ 2540 กรุงเทพฯ : สันติศิริการพิมพ ์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&229%2C229%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&229%2C229%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&229%2C229%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&229%2C229%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&229%2C229%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&229%2C229%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&201%2C201%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&258%2C258%2C
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สารานุกรมดนตรีและเพลงไทย หนงัสือ กาญจนา อินทรสุนานนท ์ 120 หนา้ 2545 กรุงเทพฯ : พ.ศ. พฒันา มหาวิทยาลยัมหิดล 
สารานุกรมดนตรีไทยจีน ฉบบัสอง
ภาษา 

หนงัสือ เมชฌ สอดส่องกฤษ 282 หนา้ 2551 อุบลราชธานี : บริษทั ยงสวสัด์ิอินเตอร์
กรุ๊ป จ ากดั 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

สารานุกรมศพัทด์นตรีไทย ภาคคีตะ-
ดุริยางค ์ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 

หนงัสือ ราชบณัฑิตยสถาน 248 หนา้ 2540 พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ : 
ราชบณัฑิตยสถาน 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

สารานุกรมศพัทด์นตรีไทย ภาคคีตะ-
ดุริยางค ์ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 

หนงัสือ ราชบณัฑิตยสถาน 251 หนา้ 2545 พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ : 
ราชบณัฑิตยสถาน 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

สารานุกรมศพัทด์นตรีไทย ภาค
ประวติัเพลงเกร็ดและเพลงละครร้อง 

หนงัสือ ราชบณัฑิตยสถาน 272 หนา้ 2550 พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ : 
ราชบณัฑิตยสถาน 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

สารานุกรมศพัทด์นตรีไทย ภาค
ประวติัและบทร้องเพลงเถา 

หนงัสือ ราชบณัฑิตยสถาน 452 หนา้ 2536 กรุงเทพฯ : สหธรรมิก มหาวิทยาลยัมหิดล 

สารานุกรมศพัทด์นตรีไทย ภาค
ประวติัและบทร้องเพลงเถา 

หนงัสือ ราชบณัฑิตยสถาน 452 หนา้ 2544 พิมพค์ร้ังท่ี 3 (ปรับปรุงเพิ่มเติม), 
กรุงเทพฯ : ราชบณัฑิตยสถาน 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

สารานุกรมศพัทด์นตรีไทย ภาค
ประวติัและบทร้องเพลงเถา 

หนงัสือ ราชบณัฑิตยสถาน 452 หนา้ 2538 พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ : 
ราชบณัฑิตยสถาน 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

สารานุกรมศพัทด์นตรีไทย ภาค
ประวติัและบทร้องเพลงตบั ประวติั
เพลงหนา้พาทยแ์ละเพลงโหมโรง 

หนงัสือ ราชบณัฑิตยสถาน 221 หนา้ 2550 พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ : 
ราชบณัฑิตยสถาน 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

สารานุกรมศพัทด์นตรีไทย ภาค หนงัสือ ราชบณัฑิตยสถาน 295 หนา้ 2542 กรุงเทพฯ : ราชบณัฑิตยสถาน มหาวิทยาลยัมหิดล 

http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&218%2C218%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&218%2C218%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/101%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&129%2C129%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/101%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&129%2C129%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/151%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&178%2C178%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/151%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&178%2C178%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&233%2C233%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&233%2C233%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/101%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&131%2C131%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/101%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&131%2C131%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&208%2C208%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&208%2C208%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&207%2C207%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&207%2C207%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&207%2C207%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/101%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&130%2C130%2C
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ช่ือเร่ือง ประเภทเอกสาร ผู้แต่ง จ านวนหน้า ปีที่พมิพ์ โรงพมิพ์ แหล่งข้อมลู 

ประวติันกัดนตรีและนกัร้อง 
สารานุกรมศพัทด์นตรีไทย ภาค
ประวติันกัดนตรีและนกัร้อง ฉบบั
ราชบณัฑิตยสถาน 

หนงัสือ ราชบณัฑิตยสถาน 295 หนา้ 2549 พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ : 
ราชบณัฑิตยสถาน 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

สุนทราภรณ์คร่ึงศตวรรษ หนงัสือ คณะกรรมการหนงัสือท่ี
ระลึก คณะกรรมการ
ด าเนินการจดังานเน่ืองใน
โอกาสครบรอบ 49 ปี และ 
50 ปี วงดนตรีสุนทราภรณ์ 

320 หนา้ 2532 กรุงเทพฯ : เพื่อนชีวิต มหาวิทยาลยัมหิดล 

สุนทราภรณ์วิชาการ : บทความจาก
การสัมมนาสุนทราภรณ์วิชาการใน
วาระครบรอบ 50 ปี คณะดนตรีสุนท
ราภรณ์ 

หนงัสือ คณะอกัษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร, 
หอสมุดแห่งชาติ กรม
ศิลปากร และโรงเรียนสุ
นทราภรณ์การดนตรี 

156 หนา้ 2532 กรุงเทพฯ : ศูนยก์ารพิมพพ์ลชยั, มหาวิทยาลยัมหิดล 

สูจิบตัร จางวางทัว่ พาทยโกศล หนงัสือ กรมศิลปากร 64 หนา้ 2524 กรุงเทพฯ : กรม มหาวิทยาลยัมหิดล 
สูจิบตัรเฉลิมพระเกียรติในวาระครบ
วนัประสูติ 100 ปี ของ จอมพล สมเด็จ
เจา้ฟ้าบริพตัรสุขมุพนัธ์ กรมพระ
นครสวรรคว์รพินิต 

หนงัสือ  59 หนา้ 2524 กรุงเทพฯ : อมัรินทร์การพิมพ ์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/101%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&130%2C130%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&206%2C206%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&206%2C206%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&206%2C206%2C
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ช่ือเร่ือง ประเภทเอกสาร ผู้แต่ง จ านวนหน้า ปีที่พมิพ์ โรงพมิพ์ แหล่งข้อมลู 

สูจิบตัรดนตรีไทยอุดมศึกษา คร้ังท่ี 26 หนงัสือ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 40 หนา้ 2538 เชียงใหม่ : มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มหาวิทยาลยัมหิดล 
หนงัสือเคร่ืองดนตรีไทย = Thai 
musical instruments 

หนงัสือ ธนิต อยูโ่พธ์ิ 136 หนา้ 2530 กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร มหาวิทยาลยัมหิดล 

หนงัสือเรียนศิลปศึกษา ศ103-ศ104 
ดนตรีศึกษา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ตาม
หลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนตน้
พุทธศกัราช 2521 

หนงัสือ สุดใจ ทศพร 216 แผน่ 2532 พิมพค์ร้ังท่ี 12. กรุงเทพฯ : ไทยวฒันา
พานิช 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

หนงัสือท่ีระลึกงานมหาดุริยางคส์ังคีต
เฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2530 

หนงัสือ  212 หนา้ 2530 กรุงเทพฯ : โรงพิมพก์ารศาสนา มหาวิทยาลยัมหิดล 

หนา้ทบัเพลงหนา้พาทยท่ี์ใชใ้นการ
แสดงโขน = Pleng napat rhythmic 
style in khon : Thai traditional 
masked play 

วิทยานิพนธ์ ถาวร หสัดี 201 แผน่ 2543 วิทยาลยัภูมิพลสังคีต.
มหาวิทยาลยัมหิดล.  

มหาวิทยาลยัมหิดล 

หดัเป่าขลุ่ยกนัดีกวา่  หนงัสือ  เสถียร ดวงจนัทร์ทิพย ์ 63 หนา้ ม.ป.พ. พิมพค์ร้ังท่ี 3. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์
มาลยั 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

อธิบายเคร่ืองดนตรีไทยและเคร่ือง
ดนตรีสากล 

หนงัสือ สมบติั จ าปาเงิน 102 หนา้ 2523 กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

อธิบายเคร่ืองดนตรีไทยและเคร่ือง
ดนตรีสากล : บุหลนัลอยเล่ือนและ

หนงัสือ สมบติั จ าปาเงิน 92 หนา้ 2545 พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ : โอเดียนส
โตร์ 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/401%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&445%2C445%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/401%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&445%2C445%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/401%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&445%2C445%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/401%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&445%2C445%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/a%7b705%7d%7b715%7d%7b722%7d%7b711%7d%7b724%7d%7b695%7d%7b706%7d%7b722%7d%7b709%7d/a|c1cbd2c7d4b7c2d2c5d1c2c1cbd4b4c5+c7d4b7c2d2c5d1c2c0d9c1d4bec5cad1a7a4d5b5/-3,-1,0,B/browse
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/a%7b705%7d%7b715%7d%7b722%7d%7b711%7d%7b724%7d%7b695%7d%7b706%7d%7b722%7d%7b709%7d/a|c1cbd2c7d4b7c2d2c5d1c2c1cbd4b4c5+c7d4b7c2d2c5d1c2c0d9c1d4bec5cad1a7a4d5b5/-3,-1,0,B/browse
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/151%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&179%2C179%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/151%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&179%2C179%2C
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ออร์เคสตรา 
อธิบายเคร่ืองดนตรีไทยและเคร่ือง
ดนตรีสากล : บุหลนัลอยเล่ือนและ
ออร์เคสตรา 

หนงัสือ สมบติั จ าปาเงิน 92 หนา้ 2532 พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พร้ิ
นต้ิง เฮาส์ 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

อนุสรณ์เน่ืองในงานพระราชทาน
เพลิงศพ ร้อยเอกนพ ศรีเพช็รดี 

หนงัสือ   2524 กรุงเทพฯ : โรงพิมพเ์ล่ียงเชียง มหาวิทยาลยัมหิดล 

อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ 
นางสาวประยงค ์รักติประกร 

หนงัสือ  119 หนา้ 2515 นครหลวง : โรงพิมพม์หามกุฎราช
วิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ 
นายทวีพงศ ์มณีนิล 

หนงัสือ  136 หนา้ 2536 ม.ป.ท. : ม.ป.พ. มหาวิทยาลยัมหิดล 

อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ
ครูพร้ิง กาญจนผลิน ต.ม. 

หนงัสือ  111 หนา้ 2529 กรุงเทพฯ : บริษทัรักษสิ์ปป์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

อนุสรณ์ครบรอบ 100 วนั ครูสงวน ภู่
ดนตรี ณ วดัแก่งขนุน ต.ปากเพรียว อ.
เมือง จ.สระบุรี วนัท่ี 6 เมษายน 2536 

หนงัสือ   2536 ม.ป.ท. : ม.ป.พ. มหาวิทยาลยัมหิดล 

อนุสรณ์ค านึงในวาระฉลองรอบร้อยปี
เกิดของหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร 
ศิลปบรรเลง) 

หนงัสือ มูลนิธิหลวงประดิษฐ
ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) 

141 หนา้ 2524 กรุงเทพฯ : มูลนิธิ และกรมศิลปากร มหาวิทยาลยัมหิดล 

อนุสรณ์คุณพ่อสมบุญ ขนัธศิริ หนงัสือ  81 หนา้ 2527 กรุงเทพฯ : บริษทัการพิมพฮ่์องกง มหาวิทยาลยัมหิดล 

http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/151%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&179%2C179%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&202%2C202%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&202%2C202%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/201%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&202%2C202%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/401%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&447%2C447%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/401%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&447%2C447%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/401%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&447%2C447%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/a%7b705%7d%7b729%7d%7b709%7d%7b697%7d%7b724%7d%7b696%7d%7b724%7d%7b715%7d%7b709%7d/a|c1d9c5b9d4b8d4cbc5c7a7bbc3d0b4d4c9b0bee4c3e0d2d0+c8c3+c8d4c5bbbac3c3c5e0a7/-3,-1,0,B/browse
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/a%7b705%7d%7b729%7d%7b709%7d%7b697%7d%7b724%7d%7b696%7d%7b724%7d%7b715%7d%7b709%7d/a|c1d9c5b9d4b8d4cbc5c7a7bbc3d0b4d4c9b0bee4c3e0d2d0+c8c3+c8d4c5bbbac3c3c5e0a7/-3,-1,0,B/browse
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อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ 
คุณหญิงไพฑูรย ์กิตติวรรณ ต.ม., ต.จ. 
(ศิลปินแห่งชาติ) ณ วดักลัยาณมิตร 
วนัเสาร์ท่ี 10 มกราคม พุทธศกัราช 
2541 

หนงัสือ  249 หนา้ 2541 พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พ
ร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิ  

มหาวิทยาลยัมหิดล 

อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ 
คุณหญิงช้ิน ศิลปบรรเลง ต.จ. 

หนงัสือ มูลนิธิหลวงประดิษฐ์
ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) 

316 หนา้ 2534 กรุงเทพฯ : มูลนิธิ มหาวิทยาลยัมหิดล 

อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ 
นายประสิทธ์ิ ถาวร : ศิลปินแห่งชาติ 
สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) ณ 
ฌาปนสถาน วดัมกุฏกษตัริยาราม วนั
อาทิตยท่ี์ 9 มีนาคม พ.ศ. 2546 

หนงัสือ พฒันี พร้อมสมบติั 156 หนา้ 2546 กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร ส านงัานคณะ
กรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ 
นายสุวิทย ์บวรวฒันา 

หนงัสือ  100 หนา้  2542 กรุงเทพฯ : ศกัด์ิโสภาการพิมพ ์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพเป็น
กรณีพิเศษ นางฉนั หุม้แพร (สุมิตรา 
สุจริตกุล) 

หนงัสือ  68 หนา้ 2529 กรุงเทพฯ : รักษสิ์ปป์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

องักะลุง หนงัสือ พูนพิศ อมาตยกุล และ
คณะ 

177 หนา้ 2528 กรุงเทพฯ : รักษศิ์ลป์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&273%2C273%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&273%2C273%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&273%2C273%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&273%2C273%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/251%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&273%2C273%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/401%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&446%2C446%2C
http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/search~S4?/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D/Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&SUBKEY=%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2/401%2C1135%2C1135%2CB/frameset&FF=Y%B4%B9%B5%C3%D5%E4%B7%C2&SORT=D&446%2C446%2C


21/05/55 108 สาขาสงัคตีศิลป์ 

 

 
 
 
 
 

ช่ือเร่ือง ประเภทเอกสาร ผูแ้ตง่ จ านวนหนา้ ปีที่พิมพ ์ โรงพิมพ ์ แหลง่ขอ้มลู 

 
ศกึษาเพลงเดีย่วระนาดเอก
ทาง ครูบญุยงค ์เกตคุง 

 
ปรญิญานิพนธ ์

 
นายนิรนัดร ์แจ่มอรุณ 

  
2544 

 
ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขามนษุยดรุยิางควิทยา 

 

 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ

โรฒ ประสานมิตร 

"ดนตรีพิธีกรรม" เนื่องใน
โอกาสครบรอบ 75 ปี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
และการจดังานดนตรีไทย

อดุมศกึษา ครัง้ที่ 37 
 

เอกสาร
ประกอบการ
ประชมุวชิาการ 

(ฝ่ายวิชาการ)คณะกรรมการ
จดังานดนตรีไทยอดุมศกึษา 

ครัง้ที่ 37 

 2552 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ กรุงเทพฯ 

100 ปี หลวงประดิษฐ์
ไพเราะ (ศร ศิลปะบรรเลง)  

หนงัสือ ส านกังานคณะกรรมการ
วฒันธรรมแหง่ชาต ิ

72 หนา้ 2524 กระทรวงศกึษาธิการ กรุงเทพฯ 

เกณฑม์าตรฐานสาขาวชิา
และวิชาชีพดนตรีไทย  
 

หนงัสือ คณะอนกุรรมการโครงการ
ส่งเสรมิการดนตรีไทย ส านกั

มาตรฐานอดุมศกึษา 

244 หนา้ 2538 ประกายพรกึ 
กรุงเทพฯ 

ส านกังานปลดั
ทบวงมหาวิทยาลยั 
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เกณฑม์าตรฐาน
สาขาวชิาและวชิาชพี
ดนตรีไทย  

หนงัสือ ส านกังานปลดั
ทบวงมหาวิทยาลยั 

 2537 ทบวงมหาวิทยาลยั กรุงเทพฯ 

เกรด็ความรูเ้รื่องดนตรี
ไทย 

ที่ระลกึงาน
พระราชทานเพลิง

ศพ 

พิษณ ุแช่มบาง 92 หนา้ 2509 อ าพลพิทยา  

เกรด็ความรูเ้รื่องดนตรี
ไทย  

ที่ระลกึงาน
พระราชทานเพลิง

ศพ 

ธวชั บญุญวจิารณ ์ 92 หนา้ 2521 สวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ 

เครื่องดนตรีไทย  หนงัสือ สมพงษ์ กาญจนผลิน 54 หนา้ 2531 องคก์ารคา้ของครุุสภา กรุงเทพฯ 

เครื่องดนตรไีทย  หนงัสือ กรมศิลปากร 129 หนา้ 2544   กรมศิลปากร กรุงเทพฯ 
เครื่องดนตรีไทย  
, 2450-2547 

หนงัสือ ธนิต อยู่โพธ์ิ 87 หนา้ 2500 พระนคร กรมศิลปากร 

เครื่องดนตรไีทย พรอ้ม
ดว้ย ต านานการผสมวง
มโหรี ป่ีพาทย ์และ

เครื่องสาย, 2450-2547 

หนงัสือ ธนิต อยู่โพธ์ิ 135 หนา้ 2523 กรมศิลปากร กรุงเทพฯ 

เครื่องดนตรไีทยและขมิ   หนงัสือ กรมศิลปากร 95 หนา้ 2541 สมใจการพิมพ ์ กรุงเทพฯ 

เครื่องดนตรไีทยและขมิ  
พิมพใ์นงานพระราชทาน
เพลิงศพ พนัเอก 

ที่ระลกึงาน
พระราชทานเพลิง

ศพ 

สรุแสง วิบลูยเสข 92 หนา้ 2521  กรุงเทพฯ 

http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&114%2C114%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&114%2C114%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/51%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&71%2C71%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/51%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&71%2C71%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/51%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&76%2C76%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/51%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&76%2C76%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/151%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&151%2C151%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/51%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&66%2C66%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/51%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&66%2C66%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&112%2C112%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&112%2C112%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/51%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&77%2C77%2C


21/05/55 110 สาขาสงัคตีศิลป์ 

 

ช่ือเร่ือง ประเภทเอกสาร ผูแ้ตง่ จ านวนหนา้ ปีที่พิมพ ์ โรงพิมพ ์ แหลง่ขอ้มลู 

เครื่องดนตรไีทยของ
กรมศลิปากร  ต านานการ
ผสมวงมโหรี ป่ีพาทย ์และ

เครื่องสาย, 2450-2547 

หนงัสือ ธนิต อยู่โพธ์ิ  129 หนา้ 2551 ส านกัวรรณกรรมและ
ประวตัิศาสตร ์
กรมศิลปากร 

กรุงเทพฯ 

เทคนิคการปรบัวงของครู
ประสิทธ์ิถาวร เพลงชดุฝรั่ง
ร  าเทา้ 

ปรญิญานิพนธ ์ วีระ พนัธุเ์สือ  2554 ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขามนษุยดรุยิางควิทยา 

 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ ประสานมิตร 

แก่นแทด้นตรไีทย   หนงัสือ ชนิตร ภู่กาญจน ์ 271 หนา้ 2544 
 

บรรณกิจ กรุงเทพฯ 

แนวคดิและวธิกีารของ
มนตร ี ตราโมท ในการ
อนรุกัษ์และถา่ยทอดดนตรี
ไทยและเพลงไทย  

วิทยานิพนธ ์ สงบศกึ ธรรมวิหาร 167 แผ่น 2534 ภาควิชาสารตัถศกึษา จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

โครงการศกึษากรรมวิธีการ
ผลิตตะกั่วเทียบเสียง 
ส าหรบัเครื่องดนตรีไทย : 
กรณีศกึษาอตัลกัษณแ์นวคิด
ของอาจารยศ์ิวศิษฏ ์นิล
สวุรรณ 

งานวจิยั ยทุธนา ฉพัรรณรตัน ์  2550 คณะครุศาสตร ์ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

โน้ตดนตรไีทย  หนงัสือ กรณ ์เรืองแกว้  2541 เรือนแกว้ กรุงเทพฯ 

โหมโรงดนตรีไทย  หนงัสือ มนตรี ตราโมท 22 หนา้ 2526 ศกัดิ์โสภาการพิมพ ์ กรุงเทพฯ 

http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/1%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&39%2C39%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/1%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&39%2C39%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/1%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&39%2C39%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&143%2C143%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&143%2C143%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&108%2C108%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&108%2C108%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&108%2C108%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&129%2C129%2C


21/05/55 111 สาขาสงัคตีศิลป์ 

 

ช่ือเร่ือง ประเภทเอกสาร ผูแ้ตง่ จ านวนหนา้ ปีที่พิมพ ์ โรงพิมพ ์ แหลง่ขอ้มลู 

2443-2538 
 
ไหวค้รชูมรมดนตรไีทย-
ชมรมนาฎศลิป์   
 

หนงัสือที่ระลกึพิธี
ไหวค้รู 

สโมสรนิสิต
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

157 หนา้ 2522 วรวฒุกิารพิมพ ์ กรุงเทพฯ 

ไหวค้รชูมรมดนตรไีทย-
ชมรมนาฏยศลิป์   

หนงัสือที่ระลกึ สโมสรนิสิต
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

130 หนา้ 2524  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ไหวค้รชูมรมดนตรไีทย-
ชมรมนาฏศลิป์  

หนงัสือที่ระลกึ สโมสรนิสิต
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

74 หนา้ 2521  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ไหวค้รชูุมนุมดนตรี
ไทย-ชุมนุมนาฏศลิ 
ชมุนมุนาฏศิลป์  

หนงัสือที่ระลกึ: มหาวิทยาลยัรามค าแหง 103 หนา้ 2514  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

การดนตรีไทยและทางเขา้สู่
ดนตรีไทย  

หนงัสือ สงดั ภเูขาทอง 264 หนา้ 2532 Dr.Sax กรุงเทพฯ 

การน าเสนอรปูแบบ
เวบ็ไซตส์ าหรบัการ
แลกเปล่ียนเรียนรูข้องชมุชน
นกัปฏิบตัิดา้นดนตรีไทย 

 ณชักฤษฏิฌาน ์แกว้ละเอยีด  2552   

การประเมินโครงการ
ประชมุสมัมนาผูแ้ทนศนูย์
ส่งเสรมิ และพฒันา

วิทยานิพนธ ์ วชิระ น า้เพชร  2525 ภาควิชาวิจยัการศกึษา จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&101%2C101%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&101%2C101%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&101%2C101%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&101%2C101%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&148%2C148%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&148%2C148%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&148%2C148%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&148%2C148%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&146%2C146%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&146%2C146%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&146%2C146%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&146%2C146%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&147%2C147%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&147%2C147%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/1%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&10%2C10%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/1%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&10%2C10%2C


21/05/55 112 สาขาสงัคตีศิลป์ 

 

ช่ือเร่ือง ประเภทเอกสาร ผูแ้ตง่ จ านวนหนา้ ปีที่พิมพ ์ โรงพิมพ ์ แหลง่ขอ้มลู 

วฒันธรรม เพื่อการจดัตัง้
ชมรมส่งเสรมิกิจกรรมการ
เล่นดนตรีไทย 
การประกวดดนตรีไทย
แห่งชาติ  
 

 มลูนิธิราชสกลุอาภากร 84 หนา้ 2553  กรุงเทพฯ 

การประพนัธเ์พลงทยอย
เดีย่ว ส าหรบัจะเข ้

งานวจิยั ผศ.ปกรณ ์รอดชา้งเผ่ือน 
 

 2549  หน่วยวจิยัวฒันธรรมดนตรี
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

การปรบัวงดนตรไีทยขัน้
สงู  

หนงัสือ บญุช่วย โสวตัร 184 หนา้ 2539 เรือนแกว้การพิมพ ์ กรุงเทพฯ 

การพฒันามาตรฐาน
ดนตรไีทย ดา้นคุณภาพ 
ดา้นคณุภาพเสียงและรสมือ 
และ หลกัทั่วไปของการขบั
รอ้งเพลงไทย  

รายงานการสมัมนา
ทางวชิาการ 

ส่วนวิจยัและพฒันา ส านกั
มาตรฐานอดุมศกึษา  

 

 2541  ส านกังานปลดั
ทบวงมหาวิทยาลยั 

การวเิคราะหโ์ครงสรา้ง
ของท านองเพลงภาษาใน
ดนตรีไทย   

รายงานการวิจยั อรวรรณ บรรจงศิลป 507 แผ่น 2540  จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

การวิเคราะห์ท านองหลกั
และทางเด่ียวฆอ้งวงใหญ่

เพลงแขกมอญ 3 ชั้น 

ปรญิญานิพนธ ์ วิชา ศรีผอ่ง  2544 ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขามนษุยดรุยิางควิทยา 

 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ ประสานมิตร 

http://www.tmcru.research.chula.ac.th/Site_2/Research_files/jakaey.pdf
http://www.tmcru.research.chula.ac.th/Site_2/Research_files/jakaey.pdf
http://www.tmcru.research.chula.ac.th/Site_2/Research_files/jakaey.pdf
http://www.tmcru.research.chula.ac.th/Site_2/Research_files/jakaey.pdf
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&106%2C106%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&106%2C106%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&106%2C106%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&133%2C133%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&133%2C133%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&134%2C134%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&134%2C134%2C
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ช่ือเร่ือง ประเภทเอกสาร ผูแ้ตง่ จ านวนหนา้ ปีที่พิมพ ์ โรงพิมพ ์ แหลง่ขอ้มลู 

การศึกษาแนวคิดในการ
สอนเพื่อพฒันาดนตรี
ไทยของผูส้อนดนตรีไทย
ระดบัอุดมศึกษา 
 
 

 

วิทยานิพนธ ์ ปัญญา รุง่เรือง  2553 สารตัถศกึษา จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

การศึกษาการเปล่ียนบนัได
เสียงทางฆอ้งวงใหญ่เพลงชุด
โหมโรงเยน็ 

ปรญิญานิพนธ ์ เอกสิทธ์ิ สุนิมิตร  2544 ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขามนษุยดรุยิางควิทยา 

 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ ประสานมิตร 

การศกึษาการจดั
กจิกรรมดนตรไีทยใน 
สหวิทยาลยัรตันโกสินทร ์

วิทยานิพนธ ์ ประสาน บรบิรูณางกรู 136 แผ่น 2537 ภาควิชาอดุมศกึษา จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

การศึกษาดนตรีไทยของ
ครูบุญยงค ์เกตคง 

วิทยานิพนธ ์ ปราชญา สายสขุ 46 แผ่น 2552 คณะศิลปกรรมศาสตร ์ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

การศึกษาท านองหลกัเพลง
ไทยตามเกณฑม์าตรฐาน

สาขาวิชาและวิชาชีพขั้น 1-3 
ดา้นปีพาทย ์

ปรญิญานิพนธ ์ ประยทุธ กองวุฒิ  2544 ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขามนษุยดรุยิางควิทยา 

 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ ประสานมิตร 

การศึกษาวตัรปฏิบติัผูอ้่าน
โองการไหวค้รูตาม
วฒันธรรมดนตรีไทย แนว

วิทยานิพนธ ์ ชลิดา จนัทร์แกว้  2542 ภาควิชาดรุยิางคศิลป์ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร ์

สถาบนัวิทยบริการ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/1%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&41%2C41%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/1%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&41%2C41%2C
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ช่ือเร่ือง ประเภทเอกสาร ผูแ้ตง่ จ านวนหนา้ ปีที่พิมพ ์ โรงพิมพ ์ แหลง่ขอ้มลู 

อนุรักษก์รณีศึกษา ครูสุบิน 
จนัทร์แกว้ 

 

การสรา้งและพฒันา
แบบสอบความถนดัทาง
ดนตรีไทย 

 ประยทุธ ไทยธาน ี
 
 

336 แผ่น 2546   

การสืบทอดและการผลิต
ซ ้าดนตรีไทยใน
สังคมไทยปัจจุบนั : 
กรณีศึกษามูลนิธิหลวง
ประดิษฐไพเราะ (ศร 
ศิลปบรรเลง)/ เทพธิดา 
ศิลปบรรเลง 

วิทยานิพนธ ์ เทพธิดา ศิลปบรรเลง 128 แผ่น 2552 เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้
ศกึษา 

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

การสบืทอดดนตรไีทย
ภายในบา้นพาทยโกศล 

วิทยานิพนธ ์ พลงัสฤษฎ ์ชนุรกัษา 70 แผ่น 2553 คณะศิลปกรรมศาสตร ์ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

การสืบทอดวฒันธรรมดนตรี

ไทย : กรณีศกึษาชมุชนอมัพ
วา จงัหวดัสมทุรสงคราม 

งานวจิยั พิมพร ชยัจติรส์กลุ  2543 ส่วนวิจยัและพฒันา สถาบนั
วฒันธรรมศึกษา 

ส านกังานคณะกรรมการ
วฒันธรรมแห่งชาติ 

http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/1%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&5%2C5%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/1%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&5%2C5%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/a%7bu0E40%7d%7bu0E17%7d%7bu0E1E%7d%7bu0E18%7d%7bu0E34%7d%7bu0E14%7d%7bu0E32%7d/a|b7e0beb8d4b4d2+c8d4c5bbbac3c3c5e0a7/-3,-1,0,B/browse
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/1%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&12%2C12%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/1%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&12%2C12%2C
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การสบืทอดวฒันธรรม
ดนตรไีทยในส านกัครู
รวม พรหมบุรี 

วิทยานิพนธ ์ สนัติ อดุมศร ี 230 แผ่น 2549  จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ขา้พเจา้ภมูใิจที่เกิดเป็นนกั
ดนตรีไทย 

หนงัสือ เจรญิใจ สนุทรวาทิน 138 หนา้ 2530  
พิมพค์รัง้ที่1 

รกัษ์สิปป์ กรุงเทพฯ 

คลนีิคดนตรไีทยและ
แนะน าเครื่องดนตรไีทย  

 ไพศาล อินทวงศ ์ 128 หนา้ 2544 ส านกัดนตรีไทย ดอท คอม กรุงเทพฯ 

ความคิดเห็น เก่ียวกบัวชิา
ดนตรีศกึษาที่มีส่วน
สนบัสนนุดนตรีไทยใน
โรงเรียนสาธิต(มธัยม)ใน
ส่วนกลาง 

รายงานการวิจยั อรวรรณ ขมวฒันา 75 หนา้ 2525 จฬุา, กรุงเทพฯ 

ความคดิเหน็เกีย่วกบั
วชิาดนตรีศกึษาที่มีส่วน
สนบัสนนุ ดนตรีไทย ใน
โรงเรียนมธัยมศกึษา สงักดั
กรมสามญัศกึษาใน
ส่วนกลาง 

รายงานการวิจยั อรวรรณ ขมวฒันา 53 แผ่น 2523 โครงการศกึษาคน้ควา้วจิยั
การสอนดนตรีศกึษา ใน
ระดบัมธัยมศกึษา 

กองวจิยัและวางแผน 
ส านกังานคณะกรรมการ
วฒันธรรมแหง่ชาต ิ

ความถีข่องเสยีงดนตรี
ไทย  
 

งานวจิยั การศกึษาคน้ควา้วิจยั โดย
พระราชด ารใิน

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั 

163 แผ่น 2537  จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/1%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&25%2C25%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/1%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&25%2C25%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&149%2C149%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&149%2C149%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/51%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&59%2C59%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/51%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&59%2C59%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&137%2C137%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&137%2C137%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&137%2C137%2C
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/สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา
ฯ สยามบรมราชกมุารี  

ความรูท้ ัว่ไปในการ
ดนตรไีทย   

หนงัสือ วิเชยีร กลุตณัฑ ์ 49 หนา้ 2500 หน่วยศกึษานิเทศก ์กรมการ
ฝึกหดัครู 

พระนคร 

คู่มอืคร ูศลิปกรรม ศ 
029-ศ 0210 ดนตรไีทย 
ปฏิบตัิตามความถนดั 1-2 
ชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 
ตามหลกัสตูรมธัยมศกึษา
ตอนปลาย พทุธศกัราช 
2524  

หนงัสือ กระทรวงศกึษาธิการ 92 หนา้ 2525 โรงพิมพค์รุุสภาลาดพรา้ว กรุงเทพฯ 

คู่มอืครศูลิปศกึษา 
ดนตรไีทย ขบัรอ้งไทย ศ 
024 ศ 025 ชัน้มธัยมศกึษา
ตอนตน้ ตามหลกัสตูร
มธัยมศกึษาตอนตน้ 

พทุธศกัราช 2521 

หนงัสือ กรมวชิาการ 
กระทรวงศกึษาธิการ 

71 หนา้ 2526 
 

โรงพิมพค์รุุสภาลาดพรา้ว กรุงเทพฯ 

งานเสดจ็พระราชด าเนิน
ประชนัดนตรไีทย 
มหาวิทยาลยัมหิดล ครัง้ที่ 1 
และ ประกวดขบัรอ้งและ

เอกสาร มหาวิทยาลยัมหิดล 52 หนา้ 2528  มหาวิทยาลยัมหิดล 

http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/51%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&75%2C75%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/51%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&75%2C75%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/51%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&75%2C75%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&115%2C115%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&115%2C115%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&115%2C115%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&116%2C116%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&116%2C116%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&116%2C116%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/51%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&88%2C88%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/51%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&88%2C88%2C


21/05/55 117 สาขาสงัคตีศิลป์ 

 

ช่ือเร่ือง ประเภทเอกสาร ผูแ้ตง่ จ านวนหนา้ ปีที่พิมพ ์ โรงพิมพ ์ แหลง่ขอ้มลู 

บรรเลงเพลงไทยฆอ้งทองค า 

ครัง้ที่ 2 
งานดนตรีไทยอดุมศกึษา 

(ครัง้ที่ 28 : 2540 ) 
 

เอกสาร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุ
นาร ี

213 หนา้ 2540 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุ
นาร ี

นครราชสีมา 

งานดนตรีไทยอดุมศกึษา 

(ครัง้ที่ 30) 
เอกสาร มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิม

พระเกียรต ิ
263 หนา้ 2542 สมาคม : มหาวิทยาลยั กรุงเทพฯ 

งานดนตรีไทยอดุมศกึษา 

(ครัง้ที่ 31 : 2542) 
เอกสาร โรงเรียนนายรอ้ยพระ

จลุจอมเกลา้ 
155 หนา้ 2542 อมรนิทรพ์ริน้ติง้แอนดพ์บัลิช

ชิ่ง 
กรุงเทพฯ 

งานดนตรีไทยอดุมศกึษา 
ครัง้ที่ 11  

เอกสาร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 155 หนา้ 2521  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ชวีประวตัขิองคตีกวไีทย
และนกัดนตรไีทย  

หนงัสือรวบรวมและ
เรียบเรียง 

นิสิตสาขาวชิาเอกดนตรี
ศกึษา คณะครุศาสตร ์

474 หนา้ 2539 คณะครุศาสตร ์ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ชวีประวตันิกัดนตรไีทย
ในอดตี /  เรียบเรียง 

หนงัสือ  มณเฑียร ศภุลกัษณ ์ 96 หนา้ 2541 
 พิมพค์รัง้ที่ 1 

เอส.ที.พี.เวิลด ์มีเดยี กรุงเทพฯ 

ดนตรีไทย  หนงัสือ คณะอกัษรศาสตร ์ 56 หนา้ 2516 คณะอกัษรศาสตร ์ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ดนตรไีทย  หนงัสือ ศนูยศ์ิลปวฒันธรรม สห
วิทยาลยัรตันโกสินทร ์

266 หนา้ 2534 วิทยาลยัครูสวนสนุนัทา  
กรุงเทพฯ 

ดนตรไีทย    หนงัสือ ชเูกียรติ วงฆอ้ง 224 หนา้ 2539 ภาควิชามธัยมศกึษา คณะ
ครุศาสตร ์

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&118%2C118%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&118%2C118%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/1%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&35%2C35%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/1%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&35%2C35%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/1%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&35%2C35%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&109%2C109%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&110%2C110%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&110%2C110%2C
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ช่ือเร่ือง ประเภทเอกสาร ผูแ้ตง่ จ านวนหนา้ ปีที่พิมพ ์ โรงพิมพ ์ แหลง่ขอ้มลู 

ดนตรีไทย : โครงสรา้ง 
อภิธานศพัท ์

หนงัสือ ทรงวิทย ์แกว้ศร ี
 

178 หนา้ 2522 หอสมดุแห่งชาติ  กรมศิลปากร 

ดนตรีไทย : โครงสรา้ง 
อภิธานศพัท ์

หนงัสือ ทรงวิทย ์แกว้ศร ี 223 หนา้ 2533 หอสมดุแห่งชาติ  กรมศิลปากร 

ดนตรไีทย : โน้ตและวธิี
ฝึก  

 สมพงษ์ กาญจนผลิน 262 หนา้ 2536 ตน้ออ้: แกรมมี่ กรุงเทพฯ 

ดนตรไีทยเดมิและ
ทฤษฎโีน้ตสากล  

หนงัสือ ชมรมดนตรีสตรีวิทยา 82 หนา้ 2516 โรงพิมพจ์กัรานกุลุการพิมพ ์ กรุงเทพฯ  

ดนตรีไทยแนวใหม่ชว่งปี 
พ.ศ.2520-2530  

รายงานการวิจยั วีรชาติ เปรมานนท ์ 95 แผ่น 2532 จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั กรุงเทพฯ] 

ดนตรไีทยและนาฎศลิป์   หนงัสือ ประดิษฐ์ อินทนิล 120 หนา้ 2536 ชมรมเด็ก กรุงเทพฯ 

ดนตรไีทยใน
จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั   

วิทยานิพนธ ์
 

กรรชิต จิตระทาน 124 แผ่น 2543 สถาบนัวิจยัภาษาและ
วฒันธรรมเพื่อพฒันาชนบท 

มหาวทิยาลยัมหดิล 

ดนตรีไทยประถมศกึษา  เอกสารงานเฉลิม
พระเกียรติสมเดจ็

พระเทพ
รตันราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกมุารี 
ทรงเจรญิ

พระชนมายคุรบ 3 

การประถมศกึษาแหง่ชาติ 78 หนา้ 2530 ส านกังานการประถมศกึษา กรุงเทพฯ 

http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&104%2C104%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&104%2C104%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&121%2C121%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&121%2C121%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&121%2C121%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/51%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&94%2C94%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/51%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&94%2C94%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&141%2C141%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&141%2C141%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&141%2C141%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&141%2C141%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/a%7bu0E21%7d%7bu0E2B%7d%7bu0E32%7d%7bu0E27%7d%7bu0E34%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d/a|c1cbd2c7d4b7c2d2c5d1c2c1cbd4b4c5+cab6d2bad1b9c7d4a8d1c2c0d2c9d2c5e1d0c7d1b2b9b8c3c3c1/-3,-1,0,B/browse
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ช่ือเร่ือง ประเภทเอกสาร ผูแ้ตง่ จ านวนหนา้ ปีที่พิมพ ์ โรงพิมพ ์ แหลง่ขอ้มลู 

รอบ 
 
 
 

ดนตรไีทยประถมศกึษา  หนงัสือ ส านกังานการประถมศกึษา 119 หนา้ 2530  ส านกังานการประถมศกึษา 

ดนตรไีทยปรทิศัน์ ครัง้ที ่
2  

หนงัสือ ชมุนมุดนตรีไทย 1 เล่ม (ไม่มเีลข
หนา้) 

2510 พระนคร : บพิธ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ดนตรไีทยร่วมสมยั
กบัอตัลกัษณ์ดา้นความ
รบัผิดชอบต่อสงัคม ของ
นิสิตจฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  

วิทยานิพนธ ์ กรพินธุ ์จารุวร 167 แผ่น 2541 ภาควิชาการส่ือสารมวลชน จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ดนตรีไทยวิเคราะห ์ หนงัสือ มานพ วิสทุธิแพทย ์ 186 หนา้ 2533 ชวนพิมพ ์ กรุงเทพฯ 

ดนตรไีทยศกึษา  หนงัสือ ชิน้ ศิลปบรรเลง, ลิขิต จินดา
วฒัน ์

228 หนา้ 2521 อกัษรเจรญิทศัน ์ กรุงเทพฯ 

ดนตรีไทยอดุมศกึษา (ครัง้ที่ 

15 : 2526 )  
เอกสาร สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม

เกลา้ วิทยาเขตเจา้คณุทหาร 
(ลาดกระบงั) 

79 หนา้ 2526 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม
เกลา้ วิทยาเขตเจา้คณุทหาร 

(ลาดกระบงั) 

กรุงเทพฯ 

http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/51%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&89%2C89%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/51%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&73%2C73%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/51%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&73%2C73%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/51%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&73%2C73%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&132%2C132%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&132%2C132%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/51%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&72%2C72%2C
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ช่ือเร่ือง ประเภทเอกสาร ผูแ้ตง่ จ านวนหนา้ ปีที่พิมพ ์ โรงพิมพ ์ แหลง่ขอ้มลู 

ดุริยารมย ์อุดมศึกษางาน
ดนตรีไทยอุดมศึกษา 
คร้ังท่ี 37 :
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ศูนยรั์งสิต 

สจูิบตัร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 165 หนา้ 2552 สถาบนัไทยคดศีกึษา กรุงเทพฯ 

ทฤษฎแีละการปฏบิตัิ
ดนตรไีทย   

หนงัสือ อทิุศ นาคสวสัดิ ์ 219 หนา้ 2514 ครุุสภา พระนคร 

ทฤษฎีและการปฏิบตัดินตรี
ไทย 

หนงัสือ อทิุศ นาคสวสัดิ ์ 206 หนา้ 2511 ครุุสภา พระนคร 

ทฤษฎแีละการปฏบิตัิ
ดนตรไีทย ภาค 2 :  คู่มือ
ฝึกเครื่องสายไทย 
 

หนงัสือคู่มือ อทิุศ นาคสวสัดิ ์ ไม่เรียงเลขหนา้ 2525 ห.จ.ก.พฒันศิลป์การดนตรี
และละคร 

พระนคร 

http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/51%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&80%2C80%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/51%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&80%2C80%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/51%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&80%2C80%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&124%2C124%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&124%2C124%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&124%2C124%2C


21/05/55 121 สาขาสงัคตีศิลป์ 

 

ช่ือเร่ือง ประเภทเอกสาร ผูแ้ตง่ จ านวนหนา้ ปีที่พิมพ ์ โรงพิมพ ์ แหลง่ขอ้มลู 

ทศันคตติ่อการยอมรบั
ดนตรไีทยของนิสิต
มหาวิทยาลยั ปีการศึกษา 
2538 : ศึกษากรณี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

วิทยานิพนธ ์ สรุพล สวุรรณ 257 แผ่น 2539  จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ทิพยสุคนธ์ดนตรีไทย หนงัสือ เนาวรตัน ์พงษ์ไพบลูย ์ 53 หนา้  2544 เกีย้ว-เกลา้ พิมพการ กรุงเทพฯ 

ทีร่ะลกึงานดนตรไีทย
มธัยมศกึษา  ครัง้ที่ 20 ณ 
โรงละครแห่งชาติ  

หนงัสือ โรงเรียนราชวินิต มธัยม 171 หนา้ 2539  บรษิัท นทัชาพบัลิชชิง่ จ ากดั กรุงเทพฯ 

ทีร่ะลกึงานดนตรไีทย
มธัยมศกึษา  ครัง้ที่ 4 ณ 
โรงเรียนสวนกหุลาบ
วิทยาลยั  

หนงัสือ โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั  2521 โรงเรียนสวนกหุลาบ
วิทยาลยั 

กรุงเทพฯ 

ทีร่ะลกึงานดนตรไีทย
มธัยมศกึษา ครัง้ที่ 7 ณ 
โรงเรียนสตรีวิทยา  

หนงัสือ โรงเรียนสตรีวิทยา 103 หนา้ 2524 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ส่ือการคา้ 

(แผนกการพิมพ)์, 
กรุงเทพฯ 

ทีร่ะลกึดนตรไีทยหลาย
รสในโอกาสครบรอบ 1 ปี  

จลุสาร จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 46 หนา้ 2519 รุง่เรืองรตัน ์ กรุงเทพฯ 

นาฏศลิปและดนตรไีทย  หนงัสือ สถาบนัไทยคดศีกึษา 905 หนา้ 2515 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/1%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&32%2C32%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/1%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&32%2C32%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&127%2C127%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&127%2C127%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&127%2C127%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&125%2C125%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&125%2C125%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&125%2C125%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&126%2C126%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&126%2C126%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&142%2C142%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&142%2C142%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/51%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&58%2C58%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/51%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&58%2C58%2C
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ช่ือเร่ือง ประเภทเอกสาร ผูแ้ตง่ จ านวนหนา้ ปีที่พิมพ ์ โรงพิมพ ์ แหลง่ขอ้มลู 

 
 

นาฏศลิป์และดนตรไีทย  
ศนูยส์งัคตีศิลป์ (พ.ศ. 

2522-2525) : รวมดา้น
นาฏศิลป์และดนตรีไทย
แสดง ณ ศนูยส์งัคีตศิลป์ 
 

สจูิบตัร ศนูยส์งัคตีศิลป์ 356 หนา้ 2530 ธนาคารกรุงเทพ กรุงเทพฯ 

นาฏศลิป์และดนตรไีทย 
: รายงานการสมันา ณ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

23-25 มิถนุายน 2515 

รายงานการสมัมนา 
นาฏศิลป์และดนตรี

ไทย 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 267 หนา้ 2522 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ กรุงเทพฯ 

นาฏศิลป์และดนตรีไทย
งานดนตรีไทยอุดมศึกษา 
คร้ังท่ี 37 :
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ศูนยรั์งสิต 

เอกสาร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 222 หนา้  2552 สถาบนัไทยคดศีกึษา กรุงเทพฯ 

นามานุกรมดนตรไีทย  หนงัสือ กองหอสมดุแหง่ชาต ิ 139 หนา้ 2518 ครุุสภา กรุงเทพฯ 
นิทรรศการเครื่องดนตรีไทย เอกสาร  ศนูยว์ฒันธรรมแห่งประเทศ

ไทย 
48 หนา้ 2532 ครุุสภาลาดพรา้ว กรุงเทพฯ 

http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/1%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&43%2C43%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/1%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&43%2C43%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/51%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&85%2C85%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/51%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&85%2C85%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/51%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&85%2C85%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/51%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&85%2C85%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/1%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&3%2C3%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/1%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&3%2C3%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/51%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&70%2C70%2C


21/05/55 123 สาขาสงัคตีศิลป์ 

 

ช่ือเร่ือง ประเภทเอกสาร ผูแ้ตง่ จ านวนหนา้ ปีที่พิมพ ์ โรงพิมพ ์ แหลง่ขอ้มลู 

บทบาทของแผนก
ดุรยิางคไ์ทย ( กองการ
สงัคีต กรมศิลปากร) ต่อ
สถานภาพนกัดนตรีไทยสมยั
จอมพล ป.พิบลูสงคราม 
(พ.ศ.2481-2500)  
 
 
 

หนงัสือ ภทัรวดี ภชูฎาภิรมย ์ 125 หนา้ 2540 สถาบนัไทยศกึษา  จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ประวตัเิครื่องดนตรไีทย  
, 2450-2547 
 
 

เอกสาร
ประกอบการ

ประชมุสมัมนาทาง
วิชาการเรื่อง การ
พฒันามาตรฐาน
การผลิตเครื่อง
ดนตรีไทย 

ธนิต อยู่โพธ์ิ 132 หนา้ 2538  ทบวงมหาวิทยาลยั 

ประวตัิการดนตรีไทย   หนงัสือ ปัญญา รุง่เรือง 138 หนา้ 2517 ไทยวฒันาพานิช กรุงเทพฯ 

  ปรทิรรศนด์นตรีไทย หนงัสือที่ระลกึ
ประกวดดนตรีไทย
ระดบันกัเรียนภาค

ตะวนัออก ครัง้ที่ 4 

ประดิษฐ์ อินทนิล 70หนา้ 2526 มหาวิทยาลยัศรนัครนิทรวิ
โรฒ  

มหาวิทยาลยัศรนัครนิทรวิ
โรฒ บางแสน ชลบรุี 

http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&107%2C107%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&107%2C107%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&107%2C107%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&145%2C145%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&145%2C145%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&144%2C144%2C


21/05/55 124 สาขาสงัคตีศิลป์ 

 

ช่ือเร่ือง ประเภทเอกสาร ผูแ้ตง่ จ านวนหนา้ ปีที่พิมพ ์ โรงพิมพ ์ แหลง่ขอ้มลู 

ปาฐกถาชุด "สรินิธร" 
ครัง้ที ่6 เรื่อง วิวฒันาการ
ดนตรีไทยในยคุรตันโกสินทร ์
 

เอกสาร มนตรี ตราโมท 21 หนา้ 2533 จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั กรุงเทพฯ 

พฒันาการของการศกึษา
วิชาชีพดนตรีไทย ในสมยั
รตันโกสินทร ์ 

วิทยานิพนธ ์ มาศสภุา สีสกุทอง 342 แผ่น 2531 คณะครุศาสตร ์ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ย่านบางโคล่กบัการอนรุกัษ์
ดนตรีไทย 
 

งานวจิยั พรรณี  บวัเล็ก 
 

 2550 ส่วนวิจยัและพฒันา สถาบนั
วฒันธรรมศึกษา 

ส านกังานคณะกรรมการ
วฒันธรรมแห่งชาติ 

รปูแบบการผลติรายการ
ดนตรไีทยทางวิทย ุ

วิทยานิพนธ ์ ธีระพล ศิรพิล 64 แผ่น 2550 คณะศิลปกรรมศาสตร ์ จฬุาลงการณม์หาวิทยาลยั 

วงเครื่องสายผสมออรแ์กน : 
กรณีศกึษา วงวชัรบรรเลง 

วิทยานิพนธ ์ กวินทิพย ์บรรยาย  2540 ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาวฒันธรรมศกึษา 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

วรรณคดีดนตรีไทย 1 หนงัสือ ยทุธนา ฉพัพรรณรตัน ์ 132 แผ่น 2550 ดนตรีศกึษา 
คณะครุศาสตร ์

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

วฒันธรรมไทยในดนตรี
ไทย : ภาคตะวนัตก 

หนงัสือ บษุกร บิณฑสนัต ์ 752 แผ่น  2553 จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั กรุงเทพฯ  

วนัร าลกึถงึบรมครผููใ้ห้
ก าเนิดวฒันธรรม ดา้น
ดนตรีไทยสากล 

เอกสาร สมาคมนกัแตง่เพลงแหง่
ประเทศไทย 

75 หนา้ 2526 ศกัดิ์โสภาการพิมพ ์ กรุงเทพฯ 

http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/1%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&34%2C34%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/1%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&34%2C34%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/1%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&34%2C34%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/1%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&37%2C37%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/1%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&37%2C37%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/51%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&82%2C82%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/51%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&82%2C82%2C


21/05/55 125 สาขาสงัคตีศิลป์ 

 

ช่ือเร่ือง ประเภทเอกสาร ผูแ้ตง่ จ านวนหนา้ ปีที่พิมพ ์ โรงพิมพ ์ แหลง่ขอ้มลู 

 
ศลิปกรรม รายวชิา ศ024 
พืน้ฐานดนตรีไทย 2 : ชัน้
มธัยมศกึษาตอนปลาย ตาม
หลกัสตูรมธัยมศกึษาตอน

ปลาย พทุธศกัราช 2524  

หนงัสือเรียน โกวิทย ์ขนัธศิร ิ;อรวรรณ 
บรรจงศิลป์ 

54 หนา้ 2525 ไทยวฒันาพานิช 
 

กรุงเทพฯ 

สภาพการจดัการเรียนการ
สอนดนตรีไทยในโรงเรียน 
สงักดัส านกังานการ
ประถมศกึษา
กรุงเทพมหานคร 

วิทยานิพนธ ์ ทศัไนย อายเุจรญิ  2535 ภาควิชาประถมศกึษา จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

สงัคีตนิยมวา่ดว้ยดนตรีไทย  หนงัสือ เฉลิมศรี พิกลุศร ี 153 หนา้ 2530 โอเดียนสโตร ์ กรุงเทพฯ 

สงัคตีนิยมว่าดว้ยดนตรี
ไทย ฉบบัปรบัปรุง 

หนงัสือ เฉลิมศกัดิ์ พิกลุศรี 192 หนา้ 2542 
 พิมพค์รัง้ที่ 2 

โอเดียนสโตร ์ กรุงเทพฯ 

สารตัถะดนตรไีทย  
 

ที่ระลกึในงาน
พระราชทานเพลิง

ศพ 

ชวลิสร ์กนัตารตั ิ 107 หนา้ 2529 เจรญิวิทยก์ารพิมพ ์ กรุงเทพฯ 

สารานุกรมศพัทด์นตรี
ไทย  ภาคประวตัิและบท
รอ้งเพลงเถา  

หนงัสือ ราชบณัฑิตยสถาน 486 หนา้ 2544 ราชบณัฑิตยสถาน กรุงเทพฯ 

สารานุกรมศพัทด์นตรี หนงัสือ ราชบณัฑิตยสถาน 452 หนา้ 2536 ราชบณัฑิตยสถาน กรุงเทพฯ 

http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&123%2C123%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&136%2C136%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&136%2C136%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/51%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&61%2C61%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/151%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&152%2C152%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/151%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&152%2C152%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/151%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&152%2C152%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/1%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&36%2C36%2C


21/05/55 126 สาขาสงัคตีศิลป์ 

 

ช่ือเร่ือง ประเภทเอกสาร ผูแ้ตง่ จ านวนหนา้ ปีที่พิมพ ์ โรงพิมพ ์ แหลง่ขอ้มลู 

ไทย  ภาคประวตัิและบท
รอ้งเพลงเถา ฉบบั
ราชบณัฑิตยสถาน 

พิมพค์รัง้ที่ 1 

สารานุกรมศพัทด์นตรี
ไทย ภาคประวตัแิและบท
รอ้งเพลงเถา ฉบบั
ราชบณัฑิตยสถาน  

หนงัสือ ราชบณัฑิตยสถาน 452 หนา้ 2538 ราชบณัฑิตยสถาน กรุงเทพฯ] 

หนงัสอืเรยีนศลิปกรรม 
ศ รายวิชา ศ023 พืน้ฐาน
ดนตรีไทย 1 : ชัน้
มธัยมศกึษาตอนปลาย ตาม
หลกัสตูรมธัยมศกึษาตอน

ปลาย พ.ศ. 2524  

หนงัสือ โกวิทย ์ขนัธศิร,ิ อรวรรณ 
บรรจงศิลป (ขนัธศิร)ิ, ณรุทธ ์

สทุธจิต 
 

82 หนา้ 2527 
 

ไทยวฒันาพานิช กรุงเทพฯ 

อธิบายเครื่องดนตรีไทยและ
เครื่องดนตรีสากล 

หนงัสือ บหุลนั ลอยเล่ือน 102 หนา้ 2523 โอเดียนสโตร ์ กรุงเทพฯ 

 

http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/1%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&36%2C36%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/1%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&36%2C36%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&128%2C128%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&128%2C128%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&120%2C120%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&120%2C120%2C
http://library.car.chula.ac.th/search~S0?/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D/Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/101%2C1050%2C1050%2CB/frameset&FF=Y%7bu0E14%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E44%7d%7bu0E17%7d%7bu0E22%7d&SORT=D&120%2C120%2C


21/05/55 127 สาขาสงัคตีศิลป์ 

 

 

 

ภาคผนวก ข 



21/05/55 128 สาขาสงัคตีศิลป์ 

 

 
เว็บไซต(์URL)/หนา้เว็บ(index) 

ประเภท 

เนือ้หาโดยสงัเขป 

ประเภทดนตร ี สนบัสนนุการคิดเห็น ลกัษณะเนือ้หา 

หมายเหต ุ
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มีวิจารณ ์

http://2pmalways.com/index/index.p
hp?option=com_content&view=artic
le&id=430:-2pm-&catid=35:article-

interview&Itemid=62 

 

  เวบ็น้ีเป็นเวบ็บลอ็ก ซ่ึงเวบ็น้ีมีเวบ็ลิงค์
เก่ียวกบับทความการวิจารณ์ดนตรี  
ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นไดแ้ต่
สามารถแชร์ได ้

          

http://2pmalways.com/index/index.php?option=com_content&view=article&id=430:-2pm-&catid=35:article-interview&Itemid=62
http://2pmalways.com/index/index.php?option=com_content&view=article&id=430:-2pm-&catid=35:article-interview&Itemid=62
http://2pmalways.com/index/index.php?option=com_content&view=article&id=430:-2pm-&catid=35:article-interview&Itemid=62
http://2pmalways.com/index/index.php?option=com_content&view=article&id=430:-2pm-&catid=35:article-interview&Itemid=62
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เว็บไซต(์URL)/หนา้เว็บ(index) 

ประเภท 

เนือ้หาโดยสงัเขป 

ประเภทดนตร ี สนบัสนนุการคิดเห็น ลกัษณะเนือ้หา 

หมายเหต ุ
เว็บไซต ์ บล็อก / 
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Network ดน
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ขอ้มลู 

มีวิจารณ ์

http://3rebelangels.wordpress.com/ 

 

  เวบ็น้ีเป็นเวบ็บลอ็ก ซ่ึงเวบ็น้ีมีเวบ็ลิ้งค์
เก่ียวกบับทความการวิจารณ์ดนตรี 

สามารถตอบกระทูไ้ด ้

          

http://www.aksorn.com/lib/detail_pri
nt.php?topicid=249 

  เวบ็น้ีเป็นเวบ็บทความท่ีมีเน้ือหา
เก่ียวกบัดนตรีไทย ซ่ึงเวบ็น้ีมีบทความ 
ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได ้

 

          

http://www.anurakthai.com/  
 

 

  เวบ็น้ีเป็นเวบ็ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบั
ศิลปวฒันธรรมไทย ซ่ึงเวบ็น้ีมี
บทความเก่ียวกบัดนตรีไทย 

          

http://3rebelangels.wordpress.com/
http://www.aksorn.com/lib/detail_print.php?topicid=249
http://www.aksorn.com/lib/detail_print.php?topicid=249
http://www.anurakthai.com/
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เว็บไซต(์URL)/หนา้เว็บ(index) 

ประเภท 

เนือ้หาโดยสงัเขป 

ประเภทดนตร ี สนบัสนนุการคิดเห็น ลกัษณะเนือ้หา 

หมายเหต ุ
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มีวิจารณ ์

http://www.artbangkok.com/ind
ex.php 

 

 
 

 เวบ็น้ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัศิลปวฒันธรรม 
เวบ็น้ีมีบทความเก่ียวกบัการวิจารณ์ 

และกระทูโ้ตต้อบกนัได ้

          

http://www.artgazine.com/shou
touts/viewtopic.php?p=252&si
d=1be90a533c414d4813acfe1
eb384c2ae 
 

 

  เวบ็น้ีเป็นเวบ็บลอ็กเก่ียวกบัการ
วิจารณ์ ซ่ึงเวบ็น้ีสามารถตอบกระทูไ้ด ้

    
 
 
 
 
 
 
 

      

http://atcloud.com/stories/5297
1 

 

  เวบ็น้ีเป็นเวบ็บลอ็ก ซ่ึงเวบ็น้ีมีเวบ็ลิ้งค์
เก่ียวกบับทความการวิจารณ์ดนตรี 
สามารถแสดงความคิดเห็นได ้

          

http://www.artbangkok.com/index.php
http://www.artbangkok.com/index.php
http://www.artgazine.com/shoutouts/viewtopic.php?p=252&sid=1be90a533c414d4813acfe1eb384c2ae
http://www.artgazine.com/shoutouts/viewtopic.php?p=252&sid=1be90a533c414d4813acfe1eb384c2ae
http://www.artgazine.com/shoutouts/viewtopic.php?p=252&sid=1be90a533c414d4813acfe1eb384c2ae
http://www.artgazine.com/shoutouts/viewtopic.php?p=252&sid=1be90a533c414d4813acfe1eb384c2ae
http://atcloud.com/stories/52971
http://atcloud.com/stories/52971
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เว็บไซต(์URL)/หนา้เว็บ(index) 

ประเภท 

เนือ้หาโดยสงัเขป 

ประเภทดนตร ี สนบัสนนุการคิดเห็น ลกัษณะเนือ้หา 

หมายเหต ุ
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มีวิจารณ ์

http://www.dontri.net/index.php
?option=com_content&task=ca
tegory&sectionid=3&id=7&Item
id=25 

 

  เวบ็น้ีเป็นเวบ็เก่ียวกบัดนตรี ท่ีมีเน้ือหา
เก่ียวกบัดนตรีไทย 

          

http://www.bydontri.cjb.net/sou
ndmusic03.htm 

 

  เวบ็น้ีเป็นเวบ็เก่ียวกบับทความดนตรี
ทั้งไทยและสากล ไม่สามารถสามารถ
โตต้อบแสดงความคิดเห็นกนัได ้

          

http://www.easydrums.com/co
ntent.php?s=06d9208268eab9
5073a1dfff17647e97 

 

  เวบ็น้ีเป็นเวบ็ข่าวสารทัว่ไปเก่ียวกบั
ดนตรี และมีฟอร่ัมและบลอ็กท่ี

สามารถแสดงความคิดเห็นได ้ซ่ึงมี
เน้ือหาเก่ียวกบัการวิจารณ์ดนตรี 

          

http://www.dontri.net/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=3&id=7&Itemid=25
http://www.dontri.net/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=3&id=7&Itemid=25
http://www.dontri.net/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=3&id=7&Itemid=25
http://www.dontri.net/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=3&id=7&Itemid=25
http://www.bydontri.cjb.net/soundmusic03.htm
http://www.bydontri.cjb.net/soundmusic03.htm
http://www.easydrums.com/content.php?s=06d9208268eab95073a1dfff17647e97
http://www.easydrums.com/content.php?s=06d9208268eab95073a1dfff17647e97
http://www.easydrums.com/content.php?s=06d9208268eab95073a1dfff17647e97
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เว็บไซต(์URL)/หนา้เว็บ(index) 

ประเภท 

เนือ้หาโดยสงัเขป 

ประเภทดนตร ี สนบัสนนุการคิดเห็น ลกัษณะเนือ้หา 

หมายเหต ุ
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มีวิจารณ ์

http://www.facebook.com/page
s/The-Critical-
Cascade/189566504392105?s
k=info 

 

  เวบ็น้ีเป็นเวบ็บลอ็กเก่ียวกบัดนตรี ท่ีมี
สามารถเขา้สนทนากนัได ้

          

http://www.dek-
d.com/board/view.php?id=179
4956 

 

  เวบ็น้ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัข่าวสารทัว่ไป 
ซ่ึงเป็นเวบ็บลอ็กท่ีสามารถโตต้อบกนั

ในกระทูไ้ด ้ 
เวบ็น้ีมีบทความเก่ียวกบัการวิจารณ์

ดนตรีไทย 

          

http://www.facebook.com/thaili
femusic?sk=wall&filter=12 

 

  เวบ็น้ีเป็นเวบ็บลอ็กเก่ียวกบัดนตรี ซ่ึง
เวบ็น้ีสามารถตอบกระทูไ้ด ้

          

http://www.facebook.com/pages/The-Critical-Cascade/189566504392105?sk=info
http://www.facebook.com/pages/The-Critical-Cascade/189566504392105?sk=info
http://www.facebook.com/pages/The-Critical-Cascade/189566504392105?sk=info
http://www.facebook.com/pages/The-Critical-Cascade/189566504392105?sk=info
http://www.dek-d.com/board/view.php?id=1794956
http://www.dek-d.com/board/view.php?id=1794956
http://www.dek-d.com/board/view.php?id=1794956
http://www.facebook.com/thailifemusic?sk=wall&filter=12
http://www.facebook.com/thailifemusic?sk=wall&filter=12
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เว็บไซต(์URL)/หนา้เว็บ(index) 

ประเภท 

เนือ้หาโดยสงัเขป 

ประเภทดนตร ี สนบัสนนุการคิดเห็น ลกัษณะเนือ้หา 
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มีวิจารณ ์

http://www.facebook.com/page
s/%E0%B8%99%E0%B8%B1
%E0%B8%81%E0%B8%94%
E0%B8%99%E0%B8%95%E0
%B8%A3%E0%B8%B5%E0%
B9%84%E0%B8%97%E0%B8

%A2/140486119328801 

 
 

  เวบ็น้ีเป็นเวบ็บลอ็กนกัดนตรีไทย           

http://www.gotoknow.org/searc
h 

 

  เวบ็น้ีเป็นเวบ็บลอ็ก  
ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัดนตรี 

          

http://www.facebook.com/pages/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/140486119328801
http://www.facebook.com/pages/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/140486119328801
http://www.facebook.com/pages/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/140486119328801
http://www.facebook.com/pages/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/140486119328801
http://www.facebook.com/pages/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/140486119328801
http://www.facebook.com/pages/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/140486119328801
http://www.facebook.com/pages/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/140486119328801
http://www.gotoknow.org/search
http://www.gotoknow.org/search
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เว็บไซต(์URL)/หนา้เว็บ(index) 

ประเภท 

เนือ้หาโดยสงัเขป 

ประเภทดนตร ี สนบัสนนุการคิดเห็น ลกัษณะเนือ้หา 

หมายเหต ุ
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มีวิจารณ ์

http://www.isan.clubs.chula.ac.
th/dontri/ 

 

  เวบ็น้ีเป็นเวบ็ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัดนตรี
ของสถาบนัการศึกษา ซ่ึงเวบ็น้ีมี

บทความเก่ียวกบัดนตรี 

          

http://llakirall.exteen.com/2010
0512/bodyslam-feat-1 

  เวบ็น้ีเป็นเวบ็บลอ็ก ท่ีมีขอ้มูลเก่ียวกบั
ดนตรีป๊อบในเมืองไทย เช่น 

 
 

          

http://www.isan.clubs.chula.ac.th/dontri/
http://www.isan.clubs.chula.ac.th/dontri/
http://llakirall.exteen.com/20100512/bodyslam-feat-1
http://llakirall.exteen.com/20100512/bodyslam-feat-1
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http://www.mangotv.tv/home/ 

 

  เวบ็น้ีเป็นเวบ็ไซตแ์ละเวบ็บลอ็คท่ี
สามารถแสดงความคิดเห็นได ้ซ่ึงมี
เน้ือหาเก่ียวกบัการวิจารณ์ดนตรี 

          

http://www.m-culture.go.th/ 

 

  เวบ็น้ีเป็น Web Site ขององคก์รท่ี
ท างานเก่ียวกบัวฒันธรรมดว้ย มี
เน้ือหาขอ้มูลเก่ียวกบัดนตรีไทยใน

แง่มุมต่าง ๆ พร้อมทั้งสนบัสนุนความ
คิดเห็นดว้ยช่องทาง social network 

          

http://metrobear.multiply.com/ 

 

  เวบ็น้ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัเร่ืองทัว่ไปใน
เชิงสังคม ซ่ึงมีลกัษณะเป็นเวบ็บลอ็ก 
และมีบทความเก่ียวกบัการวิจารณ์

ดนตรี มีการประเมินค่าดว้ยสัญลกัษณ์ 

          

http://www.mangotv.tv/home/
http://www.m-culture.go.th/
http://metrobear.multiply.com/
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http://61.47.2.69/~midnight/mid
frontpage/newpage61.html 

 

  เป็นเวบ็ของมหาวิทยาลยัเท่ียงคืน มี
เน้ือหาเก่ียวกนัการวิจารณ์ทางดนตรี
ในหลากหลายแง่มุม 

 

          

http://motedan.multiply.com/re
views 

 

  เวบ็น้ีเป็นเวบ็ ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัการ
วิจารณ์เพลงท่ีเป็นเร่ืองราวของดนตรี
ใน Southeast Asia 

          

http://music499academy.word
press.com/ 

 

  เวบ็น้ีเป็นเวบ็ข่าวสารดนตรี ซ่ึงเวบ็น้ีมี
เวบ็ลิ้งคเ์ก่ียวกบับทความการวิจารณ์
ดนตรี 

          

http://61.47.2.69/~midnight/midfrontpage/newpage61.html
http://61.47.2.69/~midnight/midfrontpage/newpage61.html
http://motedan.multiply.com/reviews
http://motedan.multiply.com/reviews
http://music499academy.wordpress.com/
http://music499academy.wordpress.com/
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http://www.music.mahidol.ac.t
h/th/index.php 

 

  เวบ็น้ีเป็นเวบ็ของสถาบนัการศึกษา 
ซ่ึงมีเวบ็บลอ็กไดแ้ก่ facebook 
 

 
นอกจากน้ียงัมีวารสารออนไลน์ เช่น 
• งานวิจยัดนตรี (Research in 

Music) 
• การวิเคราะห์หนงัสือวิชาการ

ดนตรี (Music Book Review) 
• บทความปริทศัน์ (สังเคราะห์และ

การวิจารณ์ดนตรี) 
• บทความอนัเป็นแนวคดิ 

ความเห็นในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ดนตรีศึกษา ดนตรีวิทยา การปฏิบติั
ดนตรี และศาสตร์สาขาอ่ืนท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งกบัดนตรี 

• จดหมายถึงบรรณาธิการ (Letter 

          

http://www.music.mahidol.ac.th/th/index.php
http://www.music.mahidol.ac.th/th/index.php
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http://www.musicatm.com/ 

 

  เวบ็น้ีเป็นเวบ็ข่าวสารดนตรี ซ่ึงเวบ็น้ีมี
เวบ็ลิ้งคเ์ก่ียวกบับทความการวิจารณ์
ดนตรี 

          

http://www.patsonic.com/music
/big-mountain-music-festival/ 

 

  เวบ็น้ีเป็นเวบ็บลอ็กเก่ียวกบับนัเทิง
ทัว่ไป แต่เวบ็น้ีมีบทความดนตรี 

          

http://musicstation.kapook.com
/view24498.html 

 

  เวบ็น้ีเป็นเวบ็ข่าวสารทัว่ไป เวบ็น้ีมี
เวบ็ลิ้งคเ์ก่ียวกบัการวิจารณ์ดนตรี เช่น 

 

          

http://www.musicatm.com/
http://www.patsonic.com/music/big-mountain-music-festival/
http://www.patsonic.com/music/big-mountain-music-festival/
http://musicstation.kapook.com/view24498.html
http://musicstation.kapook.com/view24498.html
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http://phrapiyaroj.com/musicon
line3/ 

 

  เวบ็น้ีเป็น Web Site เก่ียวกบัดนตรี
ไทย มีกระดานสนทนาเพื่อใชใ้นการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและทศันะ
การวิจารณ์ 

          

http://www.pkbasic.com/forum/
general/()-()-763/ 

 

  เวบ็น้ีเป็นเวบ็บลอ็ก ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบั
การวิจารณ์เพลง 

          

http://www.pongrang.com/web/
default.php 

 

  เวบ็น้ีเป็นเวบ็ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบั
ศิลปวฒันธรรมไทย ซ่ึงเวบ็น้ีมี
บทความเก่ียวกบัดนตรีไทย 

          

http://phrapiyaroj.com/musiconline3/
http://phrapiyaroj.com/musiconline3/
http://www.pkbasic.com/forum/general/()-()-763/
http://www.pkbasic.com/forum/general/()-()-763/
http://www.pongrang.com/web/default.php
http://www.pongrang.com/web/default.php
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http://saithip-
kamarth.blogspot.com/2007/11
/click-click-subject-click-
click.html 

 

  เวบ็น้ีเป็นเวบ็บลอ็ก มีเน้ือหาเก่ียวกบั
ทางดนตรี ไม่สามารถโตต้อบแสดง
ความคิดเห็นกนัได ้

          

http://sumokeng.multiply.com/ 

 

  เวบ็น้ีเป็นเวบ็บลอ็ก ท่ีมีขอ้มูลข่าวสาร
ทัว่ไป สามารถโตต้อบสารทนากระทู้
ได ้และมีบทความเก่ียวกบัการวิจารณ์
เพลง ซ่ึงยงัไม่มีผูไ้ดเ้ขา้มาโตต้อบเลย 
 

          

http://www.taharn.net/war/47c
1.html 

 

  เวบ็น้ีเป็นเวบ็บลอ็ก ซ่ึงเวบ็น้ีมีเวบ็ลิ้งค์
เก่ียวกบับทความการวิจารณ์ดนตรี 
สามารถแสดงความคิดเห็นได ้

          

http://saithip-kamarth.blogspot.com/2007/11/click-click-subject-click-click.html
http://saithip-kamarth.blogspot.com/2007/11/click-click-subject-click-click.html
http://saithip-kamarth.blogspot.com/2007/11/click-click-subject-click-click.html
http://saithip-kamarth.blogspot.com/2007/11/click-click-subject-click-click.html
http://sumokeng.multiply.com/
http://www.taharn.net/war/47c1.html
http://www.taharn.net/war/47c1.html
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http://www.thaikids.com/ 

 

  เวบ็น้ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัดนตรีไทย ซ่ึง
ประกอบดว้ย สาระดนตรี สารพนั
บนัเทิง คุยทางไกล ขมุต ารา และ
ผลงานประดิษฐ์  ซ่ึงเวบ็น้ีจะมีกระทู ้
โตต้อบกนั 

          

http://www.thailifemusic.com 

 

  เวบ็น้ีเป็นเวบ็บลอ็กเก่ียวกบัดนตรี ซ่ึง
เวบ็น้ีสามารถตอบกระทูไ้ด ้

          

http://thairuclub.igetweb.com 

 

  เวบ็น้ีเป็นเวบ็ของสถาบนัการศึกษาท่ีมี
เน้ือหาเก่ียวกบัดนตรีไทย ซ่ึงเวบ็น้ีมี
บทความ และกระทูแ้สดงความ
คิดเห็นได ้โดยมีผูเ้ขา้ชม 

          

http://www.thaikids.com/
http://www.thailifemusic.com/
http://thairuclub.igetweb.com/
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http://websuntaraporn.com/sun
taraporn/board/posting.asp?GI
D=1024 

 

  เวบ็น้ีเป็นเวบ็บลอ็ก ซ่ึงเวบ็น้ีมีเวบ็ลิ้งค์
เก่ียวกบับทความการวิจารณ์ดนตรี 
สามารถแสดงความคิดเห็นได ้เ 

          

http://www.patakorn.com/ 

 

  เวบ็น้ีเป็นเวบ็ดนตรีไทยท่ี
ประกอบดว้ย สาระดนตรีไทย 
ข่าวสารดนตรีไทย เวบ็บอร์ดสนทนา 
ซ่ึงสามารถแชร์ไปท่ี เฟสบุ๊คและทวิ
สเตอร์ไดแ้ละมีบทความเก่ียวกบั
ดนตรีไทยหลายบทความ 

          

http://www.facebook.com/profil
e.php?id=100002116617242 

 

  เป็นเวบ็บล็อกท่ีมีการสนทนาแรก
เปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัดนตรีไทย 
มีสมาชิก 368 คน 

          

http://websuntaraporn.com/suntaraporn/board/posting.asp?GID=1024
http://websuntaraporn.com/suntaraporn/board/posting.asp?GID=1024
http://websuntaraporn.com/suntaraporn/board/posting.asp?GID=1024
http://www.patakorn.com/
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002116617242
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002116617242
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http://www.facebook.com/profil
e.php?id=100001079972061 

 

  เป็นเวบ็บล็อกท่ีมีการสนทนาแรก
เปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัดนตรีไทย 
มีสมาชิก 1412 คน 

          

http://www.youtube.com/watch
?v=KY_XO53pKWc 

 

  เป็นเวบ็ไซตส์ าหรับน าภาพวิดีโอ
เผยแพร่ออนไลน์ผา่นระบบ
อินเทอร์เน็ตท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก มี
ช่องทางแสดงความคิดเห็นดว้ย
กระดานสนทนา  ผูว้ิจยัใชค้  าคน้ 
(keyword) เฉพาะค าวา่ “ดนตรีไทย” 
พบจ านวน 2,960 รายการ (สืบคน้
ล่าสุด ณ วนัท่ี 10 มีนาคม 2555) 

          

http://www.facebook.com/profile.php?id=100001079972061
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001079972061
http://www.youtube.com/watch?v=KY_XO53pKWc
http://www.youtube.com/watch?v=KY_XO53pKWc
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http://www.artistshousemusic.
org/videos/finding+meaningful
+music+criticism+in+a+sea+of
+reviews 

 
 

  เป็นเว็บไซตส์่วนตวัที่ติชม วิจารณ์
เพลง โดย แฮรสิไมค ์ซึ่งนกัวิจารณ์
ดนตรีรูจ้กักนัดี เจา้ของเว็บไซตเ์ป็น
นกัเขียนอิสระ อาจารยใ์นศิลปะและ
บนัเทิง สอนหลกัสตูรเก่ียวกบัการ
วิจารณท์างวฒันธรรม 

          

http://www.artsjournal.com/dia
critical/2011/08/the-classical-
music-critic-goes-extinct/ 

 
 

  เป็นเว็บบล็อคของนกัวิจารณด์นตรี
คลาสสิก ชื่อ Douglas McLennan 

ผูช้มสามารถแชรแ์ละแสดงความคิดเห็นใน
บล็อก และทาง face book  tweet 

 

          

http://www.careersinmusic.com/m
usic-journalist.aspx 

 

  เป็นเวบ็ไซตท่ี์พบนกัวิจารณ์ดนตรีผู ้
รีวิวเพลง, นกัข่าวดนตรี  ท่ีเขียน
เก่ียวกบัส่ิงพิมพห์รือบลอ็กเขียนรีวิวและ
วิพากษว์ิจารณ์กลุม่ดนตรีและการแสดง
ศิลปิน, อลับั้ม, วิดีโอ 

          

http://www.artistshousemusic.org/videos/finding+meaningful+music+criticism+in+a+sea+of+reviews
http://www.artistshousemusic.org/videos/finding+meaningful+music+criticism+in+a+sea+of+reviews
http://www.artistshousemusic.org/videos/finding+meaningful+music+criticism+in+a+sea+of+reviews
http://www.artistshousemusic.org/videos/finding+meaningful+music+criticism+in+a+sea+of+reviews
http://www.artsjournal.com/diacritical/2011/08/the-classical-music-critic-goes-extinct/
http://www.artsjournal.com/diacritical/2011/08/the-classical-music-critic-goes-extinct/
http://www.artsjournal.com/diacritical/2011/08/the-classical-music-critic-goes-extinct/
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=th&prev=/search%3Fq%3Dmusic%2Bcriticism%26start%3D30%26hl%3Dth%26sa%3DN%26biw%3D1229%26bih%3D557%26prmd%3Dimvnsb&rurl=translate.google.co.th&sl=en&u=http://www.artsjournal.com/diacritical/author/mclennan/&usg=ALkJrhjMJJVk4-ijLkxPBoUizhhSVVjZpw
http://www.careersinmusic.com/music-journalist.aspx
http://www.careersinmusic.com/music-journalist.aspx
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เว็บไซต(์URL)/หนา้เว็บ(index) 

ประเภท 

เนือ้หาโดยสงัเขป 

ประเภทดนตร ี สนบัสนนุการคิดเห็น ลกัษณะเนือ้หา 

หมายเหต ุ
เว็บไซต ์ บล็อก / 

social 
Network ดน
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ีไท
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ขอ้มลู 

มีวิจารณ ์

http://books.google.co.th/book
s/about/Pop_music_and_the_
press.html?id=N-
ViwZnnR3oC&redir_esc=y 

 
 

  เป็นเวบ็บล็อคท่ีน าบทวิจารณ์จาก
หนงัสือ Pop music and the press มา
เผยแพร่ 

 

          

http://criticademusica.blogsp
ot.com/ 

 

  เป็นเวบ็บล็อคท่ีมีเร่ืองของการวิจารณ์
ดนตรีโดย ค าอธิบายและการวิเคราะห์
ของงานน้ีโดย Simon Rattle 

          

http://www.ehow.com/music/ 

 
 

  เป็นเวบ็ไซตน์กัวิจารณ์ดนตรี เนน้
ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจดนตรี 

          

http://books.google.co.th/books/about/Pop_music_and_the_press.html?id=N-ViwZnnR3oC&redir_esc=y
http://books.google.co.th/books/about/Pop_music_and_the_press.html?id=N-ViwZnnR3oC&redir_esc=y
http://books.google.co.th/books/about/Pop_music_and_the_press.html?id=N-ViwZnnR3oC&redir_esc=y
http://books.google.co.th/books/about/Pop_music_and_the_press.html?id=N-ViwZnnR3oC&redir_esc=y
http://www.ehow.com/music/
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เว็บไซต(์URL)/หนา้เว็บ(index) 

ประเภท 

เนือ้หาโดยสงัเขป 

ประเภทดนตร ี สนบัสนนุการคิดเห็น ลกัษณะเนือ้หา 

หมายเหต ุ
เว็บไซต ์ บล็อก / 

social 
Network ดน
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ขอ้มลู 

มีวิจารณ ์

http://filmmusiccritics.org/ 

 

  เป็นเวบ็ไซตท่ี์วิจารณ์เก่ียวกบัเพลง
ประกอบภาพยนตก่์อนมีการเสนอช่ือ
เขา้รับรางวลัต่าง ๆ 

          

http://www.goodreads.com/s
helf/show/music-criticism 

 

  เป็นเวบ็ไซตท่ี์แนะน าหนงัสือเก่ียวกบั
การวิจารณ์ดนตรี และจดัอนัดบั
หนงัสือประเภทดงักล่าว 

          

http://www.jstor.org/discover/1
0.2307/942756?uid=3739136&
uid=2129&uid=2&uid=70&uid=
4&sid=47698744123327 

 

  เป็นเวบ็บล็อกท่ีรวบรวม บทความ
วิจารณ์ดนตรี ของ Charles Stuart 

 

          

http://www.jstor.org/discover/10.2307/942756?uid=3739136&uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&sid=47698744123327
http://www.jstor.org/discover/10.2307/942756?uid=3739136&uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&sid=47698744123327
http://www.jstor.org/discover/10.2307/942756?uid=3739136&uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&sid=47698744123327
http://www.jstor.org/discover/10.2307/942756?uid=3739136&uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&sid=47698744123327
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เว็บไซต(์URL)/หนา้เว็บ(index) 

ประเภท 

เนือ้หาโดยสงัเขป 

ประเภทดนตร ี สนบัสนนุการคิดเห็น ลกัษณะเนือ้หา 

หมายเหต ุ
เว็บไซต ์ บล็อก / 

social 
Network ดน
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มีวิจารณ ์

http://www.metacritic.com/albu
ms 

 

  เวบ็น้ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัเก่ียวกบัดนตรี
ต่างๆ มีลิงคเ์ก่ียวกบันกัวิจารณ์ดนตรี 
มีการประเมินดว้ยสัญลกัษณ์ต่าง ๆ 

          

http://www.music-
critic.com/index.htm 

 

  เป็นเวบ็ไซตอ์อนไลน์แสดงความ
คิดเห็นส าหรับผูค้นกบันกัวิจารณ์
ดนตรี  การสัมภาษณ์นกัวิจารณ์ 
บทความแนะน าครอบคลุมเพลงหลาย
ประเภท ทั้งRock ,Pop , Live music , 
Urban music, Electronic รวมไปถึง
คอนเสริต ์การแสดงคอร์นเสิร์ตท่ี
ก าลงัจะเกิดขึ้นดว้ย 
 

          

http://www.metacritic.com/albums
http://www.metacritic.com/albums
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เว็บไซต(์URL)/หนา้เว็บ(index) 

ประเภท 

เนือ้หาโดยสงัเขป 

ประเภทดนตร ี สนบัสนนุการคิดเห็น ลกัษณะเนือ้หา 

หมายเหต ุ
เว็บไซต ์ บล็อก / 

social 
Network ดน
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ย 
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ขอ้มลู 

มีวิจารณ ์

http://music.sas.ac.uk/fmc 

 

  เป็นเวบ็ไซตท่ี์ใหข้อ้มูลการวิจารณ์
และโครงการวิจารณ์ดนตรีของ
ฝร่ังเศส 
 

          

http://musicalcriticism.com/ 

 

  เวบ็ไซตน้ี์มีเน้ือหาและการวิจารณ์ท่ี
กล่าวถึงการแสดงความคิดเห็น  
บทความ และบทสัมภาษณ์ เก่ียวกบั
การแสดงคอนเสิร์ตโอเปร่า มีการ
ประเมินคุณค่าดนตรีดว้ยสัญลกัษณ์
ต่าง ๆ 

          

http://music-critic.org/ 

 

  เป็นเวบ็บล็อก ท่ีจดัอนัดบั และวิจารณ์
เพลง ผูช้มสามารถแสดงความคิดเห็น
และอ่านเน้ือหาเพิ่มเติมได ้
 

          

http://musicalcriticism.com/
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เว็บไซต(์URL)/หนา้เว็บ(index) 

ประเภท 

เนือ้หาโดยสงัเขป 

ประเภทดนตร ี สนบัสนนุการคิดเห็น ลกัษณะเนือ้หา 

หมายเหต ุ
เว็บไซต ์ บล็อก / 

social 
Network ดน
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มีวิจารณ ์

http://new.oberlin.edu/office/
rubininstitute/index.dot 

 

  เป็นเวบ็ไซตข์องสถาบนัวิจารณ์เพลง 
Oberlin College  Rubin Institute for 
Music Criticism 
 

          

http://www.stylusmagazine.co
m/articles/pop_playground/mu
sic-criticism.htm 

 

  เวบ็ไซตน้ี์จะเป็นเวบ็เก่ียวกบัดนตรีท่ี
ไดรั้บความนิยม โดยจะมีบทความ
เก่ียวกบัวิจารณ์ดนตรีอยูบ่า้ง  

          

http://www.tampabay.com/bl
ogs/poplife/ 

 

  เป็นเวบ็ไซตข์องนกัวิจารณ์ดนตรีป๊อป 
ฌอนเดลีของแทมปาเบ ไทม ์

          

 

http://www.stylusmagazine.com/articles/pop_playground/music-criticism.htm
http://www.stylusmagazine.com/articles/pop_playground/music-criticism.htm
http://www.stylusmagazine.com/articles/pop_playground/music-criticism.htm
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ทศันะการวิจารณ์จากกระทูส้นทนาบางส่วนท่ีปรากฏอยูใ่นเวบ็ไซตไ์ทยคิดส์ดอทคอม 

ช่วงปี พ.ศ. 2548-2555 

 

 
เน้ือหาโดยสังเขป 

ชื่อ กร
ะทู

 ้ พระอจัฉริยภาพดา้นดนตรี  
สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณฯ ศิลปิน 

 

สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t = 4243 

  

เน้ือหาโดยสังเขป 

ชื่อ กร
ะทู

 ้
ร้านกรรณิกาการดนตรี ของอาจารยศิ์วศิษฏ ์นิลสุวรรณ 

การบรรเลง / การปฏิบติั/ เคร่ืองดนตรี 

 

สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=4364 

  

เน้ือหาโดยสังเขป 

ชื่อ กร
ะทู

 ้

ขายจะเข-้รับซ่อม-ตั้งเสียง-ท าสี 
การบรรเลง / การปฏิบติั/ เคร่ืองดนตรี 

 

สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=4287 

  

เน้ือหาโดยสังเขป 

ชื่อ กร
ะทู

 ้

ช่าง ท่ีไหนท าซออูแ้จ่ม ๆ บา้งครับ 
การบรรเลง / การปฏิบติั/ เคร่ืองดนตรี 

 

สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=3887 
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เน้ือหาโดยสังเขป 

ชื่อ
กร
ะทู

 ้

ร้านทบัพรวาทิต ขายเคร่ืองดนตรีไทยทุกประเภท การบรรเลง / การปฏิบติั / เคร่ือง
ดนตรี 

 

สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=4328 

  

เน้ือหาโดยสังเขป 
ชื่อ กร
ะทู

 ้
แนะน าบลอ็กเคลด็วิชาตีขิม 

การบรรเลง / การปฏิบติั 

 

สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=4250 

เน้ือหาโดยสังเขป 

ชื่อ กร
ะทู

 ้

ขอโนต้เพลงเด่ียวซอดว้งหน่อยครับ 
การบรรเลง / การปฏิบติั  

 

สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=3052 

  

เน้ือหาโดยสังเขป 

ชื่อ
กร
ะทู

 ้

อยากไดเ้พลงทยอยเด่ียว กราวใน และเชิดนอก การบรรเลง / การปฏิบติั / 
วฒันธรรมดนตรี 

 

สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=2522 

  

เน้ือหาโดยสังเขป 

ชื่อ กร
ะทู

 ้

เปิดสุสาน 
สัพเพเหระดนตรีไทย 

 

สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=610 
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เน้ือหาโดยสังเขป 

ชื่อ กร
ะทู

 ้

ครูท่านใดท่ีเป็นลูกศิษยค์ุณครูฉลวย จิยะจนัทร์บา้งครับ 
ศิลปิน 

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=4075 

  

เน้ือหาโดยสังเขป 
ชื่อ กร
ะทู

 ้
ใครเป็นลูกศิษย ์คุณครู ระตี วิเศษสุรการบา้งครับ 

ศิลปิน 

 

สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=2157 

เน้ือหาโดยสังเขป 

ชื่อ กร
ะทู

 ้ ข่าวการแสดงนาฏศิลป์อนิเดียท่ีศิลปากร 

และภทัราวดีเธียร์เตอร์ การบรรเลง 

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=2870 

  
 

เน้ือหาโดยสังเขป 

ชื่อ กร
ะทู

 ้

เวบ็บอร์ด พ่ีเบ่ิง-ทวีศกัด์ิ อคัรวงษ ์
ศิลปิน 

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=1732 

  
 

เน้ือหาโดยสังเขป 

ชื่อ กร
ะทู

 ้ พาโนรามา TV9 จนัทร์น้ี 25 ก.พ.  
เร่ืองคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะ ประวติัดนตรี / ศิลปิน 

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=2553 



21/05/55 154 สาขาสงัคตีศิลป์ 

 

 
 

 
เน้ือหาโดยสังเขป 

ชื่อ
กร
ะทู

 ้ รบกวนขอเด่ียวระนาดเอก(ลาวแพนหน่อย
ครับ) 

การบรรเลง / การปฏิบติั / 
วฒันธรรมดนตรี 

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=2544 

  
 

เน้ือหาโดยสังเขป 
ชื่อ

กร
ะทู

 ้
แจกเด่ียวซออู ้- กราวใน , พญาโศก การบรรเลง / การปฏิบติั / 

วฒันธรรมดนตรี 

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=2387 

  
 

เน้ือหาโดยสังเขป 

ชื่อ กร
ะทู

 ้

รบกวนประวติั หลวงบ ารุงจิตเจริญครับ 
ศิลปิน 

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=2936 

  
 

เน้ือหาโดยสังเขป 

ชื่อ กร
ะทู

 ้

นพ.พูน พิศ อมาตยกุล 
วฒันธรรมดนตรี / ศิลปิน 

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=2686 

เน้ือหาโดยสังเขป 

ชื่อ กร
ะทู

 ้

ขิมไล่มือยงัอยา่งไรครับ? 
การบรรเลง / การปฏิบติั 

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=2746 
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เน้ือหาโดยสังเขป 

ชื่อ กร
ะทู

 ้

จะเป็นคนระนาดเอกครับ มีวิธีฝึกยงัไงครับช่วยบอกหน่อย 
การบรรเลง / การปฏิบติั 

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=2656 

  
 

เน้ือหาโดยสังเขป 
ชื่อ กร
ะทู

 ้
ซอดว้ง จะไล่ยงัไงดี-*- 

การบรรเลง / การปฏิบติั 

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=2836 

  
 

เน้ือหาโดยสังเขป 

ชื่อ กร
ะทู

 ้

พฤกษาดุริยางค ์(รายช่ือตน้ไมท่ี้ใชท้  าเคร่ืองดนตรี) 
เคร่ืองดนตรี / บริบท 

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=2709 

เน้ือหาโดยสังเขป 

ชื่อ กร
ะทู

 ้

"การบรรเลงดนตรีไทยในงานพระศพ" 
วฒันธรรมดนตรี 

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=2394 

  
 

เน้ือหาโดยสังเขป 

ชื่อ กร
ะทู

 ้

ร้าน ดุริยบรรณ..ยงัเปิดกิจการอยูรึ่ป่าวคะ 
การบรรเลง / เคร่ืองดนตรี 

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=2392 
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เน้ือหาโดยสังเขป 

ชื่อ กร
ะทู

 ้ นอกจากคุณลุงจรินทร์ กบัลงุอุทิศแลว้  
มีช่างท าขลุ่ยอ่ืนแนะน าผม การบรรเลง / เคร่ืองดนตรี 

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=212 

  
 

เน้ือหาโดยสังเขป 
ชื่อ กร
ะทู

 ้
ซออูช่้างไหนเสียงดีบา้งครับ 

การบรรเลง / เคร่ืองดนตรี 

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=2645 

  
 

เน้ือหาโดยสังเขป 

ชื่อ กร
ะทู

 ้

ชาวจะเข ้thaikidsใชจ้ะเขจ้ากร้านใหนกนับา้ง 
การบรรเลง / เคร่ืองดนตรี 

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=70 

เน้ือหาโดยสังเขป 

ชื่อ กร
ะทู

 ้

เทคโนโลยี ช่วยพฒันาดนตรีไทยอยา่งไร!!! 
วฒันธรรมดนตรี / บริบท 

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=370 

  
 

เน้ือหาโดยสังเขป 

ชื่อ กร
ะทู

 ้

จะเปิดห้อง ฟังเพลงไทยเดิม ออนไลน์ ขอความคดิเห็น 
วฒันธรรมดนตรี / บริบท 

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=2177 

http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=2645
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เน้ือหาโดยสังเขป 

ชื่อ
กร
ะทู

 ้ แจกวิธีสร้างแขนกลเล่นดรี  
ใครมี Midifile เพลง กระต่ายเตน้ครับ 

การบรรเลง / การปฏิบติั/  
วฒันธรรมดนตรี 

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=2620 

  
 

เน้ือหาโดยสังเขป 
ชื่อ กร
ะทู

 ้
อดีต ท่ียงัมีอนาคต ของเพลงไทยในโลกยคุดิจิตอล? 

วฒันธรรมดนตรี 

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=2599 

เน้ือหาโดยสังเขป 

ชื่อ
กร
ะทู

 ้

เสียงซอดว้ง (sharp and flat) การบรรเลง / การปฏิบติั/  
ศิลปิน 

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=2675 

  
 

เน้ือหาโดยสังเขป 

ชื่อ
กร
ะทู

 ้

ท าไมคุณพระช่วยถึง...(ช่วยแสดงความคิดเห็นหน่อยจร้า) การบรรเลง / การปฏิบติั/  
ศิลปิน 

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=2180 
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เน้ือหาโดยสังเขป 

ชื่อ
กร
ะทู

 ้ ผมอยากรู้ครับใครเล่นซอดว้ง ซออูเ้ก่ง 

ท่ีสุดในประเทศไทยครับ 
การบรรเลง / การปฏิบติั/  

ศิลปิน 

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=2117 

  
 

เน้ือหาโดยสังเขป 

ชื่อ
กร
ะทู

 ้

คิดยงัไงกบัวงฟองน ้า การบรรเลง / การปฏิบติั/  
ศิลปิน 

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=2699 

เน้ือหาโดยสังเขป 

ชื่อ
กร
ะทู

 ้

มาลงทะเบียนเป็นชาวจะเขไ้ทยคดิส์กนัเถอะคะ่ การบรรเลง / การปฏิบติั/  
ศิลปิน 

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=50 
เน้ือหาโดยสังเขป 

ชื่อ
กร
ะทู

 ้

เชิญลงทะเบียนเป็นคนซออูไ้ทยคดิส์กนัครับ การบรรเลง / การปฏิบติั/  
ศิลปิน 

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=65 
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เน้ือหาโดยสังเขป 

ชื่อ
กร
ะทู

 ้

รวมพลคนเล่นขิม... การบรรเลง / การปฏิบติั/  
ศิลปิน 

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=505 

  
 

เน้ือหาโดยสังเขป 

ชื่อ
กร
ะทู

 ้

ใครเป็นคนป่ี คนกลองทดั คนซอสามสายบา้งคะ การบรรเลง / การปฏิบติั/  
ศิลปิน 

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=178 

เน้ือหาโดยสังเขป 

ชื่อ กร
ะทู

 ้

คนเคร่ืองสายรายงานตวัครับ 
การบรรเลง / การปฏิบติั/  

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=2896 

  
 

เน้ือหาโดยสังเขป 

ชื่อ
กร
ะทู

 ้

อยากรู้จกัพ่ีเบ่ิง การบรรเลง / การปฏิบติั/  
ศิลปิน 

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=2358 
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เน้ือหาโดยสังเขป 

ชื่อ
กร
ะทู

 ้

ครูท่านใดท่ีเป็นลูกศิษยค์ุณครูฉลวย จิยะจนัทร์บา้งครับ การบรรเลง / การปฏิบติั/  
ศิลปิน 

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=4075 

  
 

เน้ือหาโดยสังเขป 

ชื่อ
กร
ะทู

 ้

ใครเป็นลูกศิษย ์คุณครู ระตี วิเศษสุรการบา้งครับ การบรรเลง / การปฏิบติั/  
ศิลปิน 

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=2157 

  
 

เน้ือหาโดยสังเขป 

ชื่อ
กร
ะทู

 ้

ดนตรีไทยบา้นพาทยโกศล การบรรเลง / การปฏิบติั /ศิลปิน 
/ วฒันธรรมดนตรี 

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=3676 

เน้ือหาโดยสังเขป 

ชื่อ กร
ะทู

 ้

ดีใจจงั ผมช่ือ (ขอสงวนนาม) ครับ 
บุคคล / ศิลปิน 

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=3821 
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เน้ือหาโดยสังเขป 

ชื่อ กร
ะทู

 ้

รายการ "อศัจรรย ์คนัธรรพ" ไทยพีบีเอส 
การบรรเลง / การปฏิบติั 

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=2859 

  
 

เน้ือหาโดยสังเขป 
ชื่อ กร
ะทู

 ้
ไทยโชวเ์สนอ “โอเปร่าเมืองไทย ป่ีพาทยดึ์กด าบรรพ”์ 

การบรรเลง / การปฏิบติั 

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=3648 

  
 

เน้ือหาโดยสังเขป 

ชื่อ กร
ะทู

 ้ คุณมีความคิดเห็นอยา่งไรกบัการประชนัดนตรี 

ในรายการคุณพระช่วย การบรรเลง / การปฏิบติั 

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=342 

  
 

เน้ือหาโดยสังเขป 

ชื่อ กร
ะทู

 ้

ขอ เชิญร่วมพิธีไหวค้รูและประกวดดนตรีไทย 
วฒันธรรมดนตรี 

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=3404 

เน้ือหาโดยสังเขป 

ชื่อ กร
ะทู

 ้ ครู ป๊ีบเด่ียวพญาโศก!!!  
การแสดงดนตรีไทยจุฬาวาทิต 21 สค.52น้ี การบรรเลง / การปฏิบติั/ ศิลปิน 

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=4062 
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เน้ือหาโดยสังเขป 

ชื่อ กร
ะทู

 ้

ใครรู้จกักลอนเพลงบา้ง 
การบรรเลง / การปฏิบติั 

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=2121 

  
 

เน้ือหาโดยสังเขป 
ชื่อ กร
ะทู

 ้
"กราว ในทางเทวดาเพราะแค่ไหน!." 

การบรรเลง / การปฏิบติั 

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=1933 

  
 

เน้ือหาโดยสังเขป 

ชื่อ กร
ะทู

 ้

อยากถามเร่ืองเพลงเด่ียวครับ 
การบรรเลง / การปฏิบติั 

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=2684 
เน้ือหาโดยสังเขป 

ชื่อ กร
ะทู

 ้

การบรรเลงเพลงเร็วๆ 
การบรรเลง / การปฏิบติั 

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=1413 

  
 

เน้ือหาโดยสังเขป 

ชื่อ กร
ะทู

 ้

อยากถามเร่ืองเพลงเด่ียวครับ 
การบรรเลง / การปฏิบติั 

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=2684 
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เน้ือหาโดยสังเขป 

ชื่อ
กร
ะทู

 ้

คิด ยงัไงกนัครับกบัการเเกะเพลงเด่ียวจากโนต้ การบรรเลง / การปฏิบติั /  
วฒันธรรมดนตรี 

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=1092 

  
 

เน้ือหาโดยสังเขป 

ชื่อ กร
ะทู

 ้
อาถรรพ ์เพลงตบัพระพิราพ 

วฒันธรรมดนตรี 

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=2284 

  
 

เน้ือหาโดยสังเขป 

ชื่อ
กร
ะทู

 ้

จีนขิมใหญ่ จะเข ้ครูอะไร? ศิลปิน / การบรรเลง / 
 ทางเพลง 

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=3335 

  
 

เน้ือหาโดยสังเขป 

ชื่อ
กร
ะทู

 ้

ซอดว้งสายเหลก็ การบรรเลง / การปฏิบติั / 
วฒันธรรมดนตรี 

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=2464 
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เน้ือหาโดยสังเขป 

ชื่อ กร
ะทู

 ้

...การปรับแต่งเสียงเคร่ืองดนตรีให้มีเสียงดีขึ้น... 
การบรรเลง / การปฏิบติั 

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=3008 

  
 

เน้ือหาโดยสังเขป 
ชื่อ กร
ะทู

 ้
ผูรู้้ช่วยแนะน าขลุ่ยหน่อยครับ 

การบรรเลง / การปฏิบติั 

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=925 

  
 

เน้ือหาโดยสังเขป 

ชื่อ กร
ะทู

 ้

ขอเรียนถามคนซอครับ... 
การบรรเลง / การปฏิบติั 

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=1776 

เน้ือหาโดยสังเขป 

ชื่อ กร
ะทู

 ้

จ าเป็นมัย๊การกรอระนาดตอ้งมือซา้ยก่อนเสมอ 
การบรรเลง / การปฏิบติั 

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=932 

  
 

เน้ือหาโดยสังเขป 

ชื่อ กร
ะทู

 ้

ท าไมซออูต้อ้งพนัและก็พนั.... 
การบรรเลง / การปฏิบติั 

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=3189 
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เน้ือหาโดยสังเขป 

ชื่อ กร
ะทู

 ้

เวลามีประชนัวงคุณจะดูและเปรียบเทียบกนัท่ีอะไร 
การบรรเลง /การปฏิบติั 

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม  

  
 

เน้ือหาโดยสังเขป 
ชื่อ กร
ะทู

 ้
ลูกเท่า - ทางเก็บ เหมือนกนัหรือไม่ ใชอ้ยา่งไร? 

การบรรเลง 

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=1692 

  
 

เน้ือหาโดยสังเขป 

ชื่อ กร
ะทู

 ้

ระนาดเอกชายในดวงใจของคุณคอืใคร 
ศิลปิน 

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=1453 

เน้ือหาโดยสังเขป 

ชื่อ กร
ะทู

 ้

ตลอด3 ปีกบัหนทางท่ีมองไม่เห็นแมแ้ต่เงา 
การปฏิบติัดนตรี 

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=3247 

  
 

เน้ือหาโดยสังเขป 

ชื่อ กร
ะทู

 ้

ครูจะเขใ้น กทม. ท่ีไหนเก่งบา้งอ่ะคะ 
ศิลปิน 

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=1678 
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เน้ือหาโดยสังเขป 

ชื่อ กร
ะทู

 ้

ใครหนอคือคู่ประชนักบัอชยัยทุธ 
การบรรเลง / ศิลปิน 

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=2032 

  
 

เน้ือหาโดยสังเขป 
ชื่อ กร
ะทู

 ้
“ดนตรีไทย ประยกุต”์ ท าลายรากเหงา้วฒันธรรมไทย? 

วฒันธรรมดนตรี 

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=255 

เน้ือหาโดยสังเขป 

ชื่อ กร
ะทู

 ้ อวสานดุริยบรรณ มายามรณะของชุมชนดนตรีไทย  
นิตยสารผูจ้ดัการ ประวติัดนตรี 

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=3260 

  
 

เน้ือหาโดยสังเขป 

ชื่อ กร
ะทู

 ้

จดัอนัดบัมหาลยั ดา้นดนตรีไทย 
อนัดบั / การเรียนการสอน 

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=2730 

  
 

เน้ือหาโดยสังเขป 

ชื่อ กร
ะทู

 ้

"อุทาหรณ์จากสงครามนางฟ้าถึงเร่ืองโหมโรง" 
ประวติัดนตรี 

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=2655 
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เน้ือหาโดยสังเขป 

ชื่อ กร
ะทู

 ้

ดนตรีไทย-ดนตรีสากล 
ดนตรีไทย / สากล 

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=1556 

  
 

เน้ือหาโดยสังเขป 
ชื่อ กร
ะทู

 ้
อายไหมถามฝร่ัง บรูซ เก่ียวกบัดนตรีไทยของเรา 

วฒันธรรมดนตรี 

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=173 

เน้ือหาโดยสังเขป 

ชื่อ กร
ะทู

 ้

เปิดสุสาน 
สรรพาเหระดนตรีไทย 

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=610 

  
 

เน้ือหาโดยสังเขป 

ชื่อ กร
ะทู

 ้

ใครอยากไดโ้นต้เพลง 
โนต้เพลงไทย / มารยาท 

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=80 

  
 

เน้ือหาโดยสังเขป 

ชื่อ กร
ะทู

 ้

มาลงทะเบียนเป็นชาวจะเขไ้ทยคดิส์กนัเถอะคะ่ 
วิธีการบรรเลง / จะเข ้

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=50 
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เน้ือหาโดยสังเขป 

ชื่อ กร
ะทู

 ้

นกขม้ินจะเข ้ช่วยติชมหน่อยจา้ 
จะเข ้/ การบรรเลง 

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=2874 

เน้ือหาโดยสังเขป 
ชื่อ กร
ะทู

 ้

สถาบนัโขนแห่งชาติ 
โขน / ละคร / ดนตรี 

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t =2456 

  
 

เน้ือหาโดยสังเขป 

ชื่อ กร
ะทู

 ้

ขอเชิญชมการประกวด “ประลองเพลงฯ”รอบชิงชนะเลิศ ปี 52 
การประกวดดนตรี 

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t =653 

เน้ือหาโดยสังเขป 

ชื่อ กร
ะทู

 ้

----อยากทราบทศันะของคนดนตรีไทย เม่ือมีคนน าเพลงไปประยุกต ์
วฒันธรรมดนตรี / การบรรเลง 

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=5793 
เน้ือหาโดยสังเขป 

ชื่อ กร
ะทู

 ้

amFOLK วงดนตรีอคูสติคผสมดนตรีไทย 
การบรรเลง / วฒันธรรมดนตรี 

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=5795 
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เน้ือหาโดยสังเขป 

ชื่อ กร
ะทู

 ้

การร้องเสียงเตม็ 
การบรรเลง/ การปฏิบติั 

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=5762 

เน้ือหาโดยสังเขป 

ชื่อ
กร
ะทู

 ้
บญัชรดนตรี การบรรเลง / การปฏิบติั / วฒันธรรม

ดนตรี 

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=5254 

เน้ือหาโดยสังเขป 

ชื่อ
กร
ะทู

 ้

ตวัตนของเพลงเด่ียวกราวใน การบรรเลง/ การปฏิบติั/ วฒันธรรม
ดนตรี 

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=5150 

เน้ือหาโดยสังเขป 

ชื่อ
กร
ะทู

 ้ ท าไมดนตรีไทยจึงส่ืออารมณ์คลอ้ยตามไดด้อ้ยกว่าของสากลพวกออร์
เค 

การบรรเลง/การฟัง/ 
บริบท 

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=5636 
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เน้ือหาโดยสังเขป 

ชื่อ กร
ะทู

 ้

การแสดงความคิดเห็นทางดนตรีไทยผิดดว้ยหรือ 
วฒันธรรมดนตรี 

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=5331 

เน้ือหาโดยสังเขป 

ชื่อ กร
ะทู

 ้

สานส าเนียง เสียงจะเข ้ผลงานศิลปนิพนธ์สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 
การแสดง/การบรรเลง 

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=4861 

เน้ือหาโดยสังเขป 

ชื่อ
กร
ะทู

 ้

อยากถามเร่ืองเพลงเด่ียวครับ การบรรเลง/การปฏิบติั/ 
วฒันธรรมดนตรี 

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=2684 

เน้ือหาโดยสังเขป 

ชื่อ กร
ะทู

 ้

ละคร “ระนาดเอก” 
การแสดง/วฒันธรรมดนตรี 

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=5176 

เน้ือหาโดยสังเขป 

ชื่อ
กร
ะทู

 ้

คุณคิดอยา่งไรบา้งท่ี................................. วฒันธรรมดนตรี/การบรรเลง/
การปฏิบติั 

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=5367 
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เน้ือหาโดยสังเขป 

ชื่อ
กร
ะทู

 ้

ชมคลิปเหรียญทองงานศิลปะหตักรรมนกัเรียนระดบัชาติคร้ังท่ี 60 การแสดง/การบรรเลง/ 
การวจิารณ์ 

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=5279 

เน้ือหาโดยสังเขป 
ชื่อ

กร
ะทู

 ้

รบกวนสอบถามเร่ืองจะเข ้การบรรเลง/การปฏิบติั/  
เคร่ืองดนตรีไทย 

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=5054 

เน้ือหาโดยสังเขป 

ชื่อ
กร
ะทู

 ้

ใครผดิ การปฏิบติั/การบรรเลง 

/วฒันธรรมดนตรี 

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=4983 

เน้ือหาโดยสังเขป 

ชื่อ กร
ะทู

 ้

ขิมเสียงกอ้งมากไป....ท าอยา่งไรดี? 
การบรรเลง/การปฏิบติั 

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=4825 
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เน้ือหาโดยสังเขป 

ชื่อ กร
ะทู

 ้ เพลงเด่ียวปีใน ท่านคิดว่าเพลงไหนยากท่ีสุด 
ส าหรับเซียนป่ีใน การบรรเลง/การปฏิบติั 

 
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=810 
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ภาคผนวก ง 
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“จาก John Cage ถึง Jit Poomisak : ดนตรีทศันะ” 

 

ไอยเรศ  บญุฤทธิ ์

 

วฒันธรรมดนตรขีนบที่ผสมผสานด้วยแนวคดิเรื่องชาตินิยม ได้รบัการสัง่สมและตกทอดมาอย่าง

ยาวนานตัง้แต่ยุคกลาง (The Middle Ages) เด่นชดัมากขึ้นในยุคบาโรกและยุคคลาสสิก ที่ผู้ประพนัธ์มี

แนวคดิหลกัที่จะมุ่งสร้างผลงานรบัใช้สงัคม ศาสนา และราชส านัก จนกระทัง่ถึงดนตรใีนยุคโรแมนติกที่

ดนตรถีูกเพิม่เติมแนวคดิที่จะถ่ายทอดอารมณ์อนัเร่าร้อนของศิลปิน จนเกดิเป็นการวางรากฐานทางด้าน

ทฤษฎีดนตร ีการประสานเสยีง รูปแบบการประพนัธ์ที่เต็มไปด้วยความหรูหราสวยงาม จนมกีารนิยามว่า 

ดนตรใีนยุคโรแมนตกินี้มคีวามไพเราะและเป็นดนตรบีรสิุทธิอ์ย่างแทจ้รงิทีย่ดึถอืปฏบิตักินัมา 

 

 
วงออรเ์คสตรา้ (Orchestra) 

 

แต่เพยีงไม่นานชุดความจรงิดงักล่าวกบัถูกปะทะดว้ยวาทกรรมทางดนตรชีนิดใหม่ทีเ่กดิขึน้จากนัก

ดนตรทีีผู่้เขยีนขอนิยามว่าเป็น “ขบถ” ทีม่กีารตัง้ค าถามต่อความจรงิทีก่ าลงัด าเนินและท าหน้าที่ขบัเคลื่อน

สงัคมมาอย่างยาวนาน จนเกดิเป็นรูปแบบดนตรชีนิดใหม่ อนัเป็นผลรวมทีเ่กดิขึน้จากตวันักดนตรแีละการ

ไดร้บัอทิธพิลทางความคดิดา้นการประพนัธด์นตรใีนยุคล่าอาณานิคม จนส่งผลใหด้นตรขีนบ/ชาตนิิยมทีเ่คย

บรรเลงขบัเคลื่อนสงัคมมาอย่างยาวนาน ถูกทา้ยทายโดยนกัดนตรขีบถในช่วงปลายครสิศตวรรษที ่19 ดว้ย

บทเพลงตะวนัตกที่ได้รบัการปรุงแต่ง ดดัแปลง และผสมผสานเขา้ไปด้วยกลิ่นอายของเพลงท้องถิน่และ

เพลงของกลุ่มชาตพินัธุ์ในดนิแดนต่างๆ น าไปสูก่ารประพนัธ์และบรรเลงดนตรทีีแ่ตกต่างไปจากการบรรเลง
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ดนตรตีามขนบดัง้เดมิ ซึ่งดนตรขีบถดงักล่าวได้ถูกน าเขา้สู่กระบวนการววิฒันาการจนกลายเป็นดนตรทีี่มี

ชื่ออย่างเป็นทางการว่า ดนตรเีอกซเพรสชัน่นิสม ์(Expressionism) 

ดนตรเีอกซเพรสชัน่นิสม์ ไม่ได้เป็นดนตรทีี่เกิดมาเพื่อรบัใช้สถาบนัชาติ ศาสนา และกษัตรยิ์อีก

ต่อไป แต่ดนตรปีระเภทดงักล่าว เป็นดนตรทีี่ถูกรงัสรรค์ขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความมตีัวตนของการเป็น

มนุษยใ์นมติติ่างๆ โดยเฉพาะในมติขิองความทุกขร์ะทม ความคลุม้คลัง่ ความคบัแค้นใจ ผ่านนักดนตรคีน

ส าคญัคนหนึ่งแห่งยุคสมยัอนัเป็นต้นสายธารแห่งการปฏิวตัขินบการประพนัธ์และบรรเลงดนตรตีะวนัตก ที่

มุ่งเน้นการเลอืกเฟ้นวธิกีารประพนัธ์ดว้ยแนวคดิ กลวธิ ีเครื่องดนตร ีและอุปกรณ์ชนิดใหม่ นามว่า อารโ์นล 

เชอนแบรก์ (Arnold Schonberg : 1874 - 1951) 

 

 
อารโ์นล เชอนแบรก์ Arnold Schonberg (1874 – 1951) 

 

เชอนแบรก์ ใชแ้นวคดิใหม่ในการประพนัธ์เพลงที่ว่าดว้ยเสรภีาพของเสยีง โดยการใหค้วามส าคญั

กบัทัง้เสยีงสูง – ต ่าทัง้ 12 เสยีงในโน้ตสากล มาเรยีงกนัเป็นล าดบัทีแ่น่นอนโดยหลกีเลีย่งไม่ใหม้เีสยีงหลกั 

(Tonic) ซึง่ระบบการประพนัธเ์พลงดงักล่าวนี้เรยีกว่า ระบบทเวล็ฟ-โทน (Twelve Tone System) ซึง่ผลงาน

การประพนัธ์ชิ้นแรกของเชอนเบริก์ที่สรา้งขึน้ดว้ยระบบทเวล็ฟ - โทน คอื Suite for Piano ในปี 1924 และ

ตามมาดว้ยผลงานต่างๆ ทีเ่ขาสรา้งขึน้ดว้ยกลวธิกีารน าเสนอดนตรทีีแ่ปลกใหม่ ซึง่นอกจากจะเป็นการสรา้ง

ใหเ้หน็ถงึความเปลีย่นแปลงในแวดวงดนตรแีลว้ ยงัสง่ผลกระเทอืนต่อวฒันธรรมดนตรขีนบอกีดว้ย  

 กระทัง่เกลยีวคลื่นแห่งบทเพลงขบถไดบ้งัเกดิขึน้อกีครัง้ผ่านศลิปินตะวนัตกผูม้ชีื่อทีสุ่ดอีกผูห้นึ่งใน

ยุคศตวรรษที่ 20 นัน่คือ จอห์น เคจ (John Cage : 1912 – 1992) ศิษย์ก้นกุฏิชื่อดงัของปารมจารย์เชอ
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นเบิร์ก ที่ได้รบัการปลูกฝังและถ่ายทอดอิทธิพลทางความคิดมาจากเชอนเบิร์กและนักดนตรขีบถในยุค

เดยีวกนัอกีหลายท่านมาอย่างเขม้ขน้ ผลงานที่สร้างความสัน่สะเทอืนเลื่อนลัน่ทีสุ่ดจากหลากหลายผลงาน

ของเขาคอื ผลงานทีม่ขีือ่ว่า 4.33 นาท ีทีด่ผูวิเผนิจะเหน็เป็นแค่คอนเสริต์ทีผู่บ้รรเลงไม่บรรเลงดนตร ีแต่ทุก

คนกบันัง่อยู่กบัที ่จนเวลาผ่านไป 4.33 นาท ีแต่นยัยะทีซ่่อนอยู่ภายใตผ้ลงานต่างๆ ทีถู่กรงัสรรคข์ึน้โดยเคจ 

ลว้นผ่านการหล่อหลอมดว้ยแนวความคดิการตัง้ค าถามกบัความงาม ความไพเราะ ความคาดหวงั ซึ่งเคจมี

แนวความคดิหลกัๆ ในการพจิารณาและตัง้ค าถามกบังานดนตรทีีว่่า “ดนตรคีอือะไร ความเงยีบมจีรงิหรอืไม่ 

หรอืความเงยีบเป็นเพียงสภาวะที่เราไม่ได้ใส่ใจต่อเสียงสภาวะแวดล้อมรอบข้างตัวเราเท่านัน้  ดงันัน้ถ้า

ดนตรหีมายถงึการใส่ใจนัง่ฟัง ท านองเพลงต่างๆ ที่มคีนเล่นใหฟั้งแลว้ละก็ การตัง้ใจนัง่ฟังท่วงท านองเสยีง

ธรรมชาตติ่างๆ ทีป่รากฏอยู่แลว้ในทุกหนทุกแห่งและทุกเวลานัน้ จะถอืว่าเป็นการฟังดนตรดีว้ยหรอืไม่” 

 

 
จอหน์ เคจ (John Cage : 1912 – 1992) 

 

ดงันัน้ทุกผลงานของเคจจงึสะทอ้นแนวความคดิทีไ่ม่เน้นทีต่วับทเพลงหรอืดนตร ีแต่จะเน้นทีก่ลวธิี

การน าเสนอผลงาน การตคีวามผลงานศลิปะโดยความรูส้กึนึกคดิของผูเ้ขา้ชมการแสดง ไม่ยดึตดิกรอบของ

ขนบการบรรเลงที่เคยไดร้บัการปลูกฝังกนัอย่างยาวนาน และยดึถอืกนัว่าเป็นสิง่ที่ถูกต้องอย่างบรสิุทธิ ์ทัง้

ขนบในเรื่องของเครื่องดนตร ีบทเพลง บทบาทหน้าที่ หรอืสามารถสรุปได้ว่า ผลงานของเคจ เป็นผลงาน

ประเภท “อาวอ็งการ์ด” (avant-garde) ที่หลุดลอยออกจากโครงสร้างเดมิของขนบแนวคดิและการบรรเลง

ดนตรตีะวนัตกทีเ่คยและก าลงัด ารงอยู่ในสงัคม 

อาจารย์อติภพ ภัทรเดชไพศาลได้กล่าวถึงการน าเสนอผลงานของเคจโดยสรุปว่า การน าเสนอ

ผลงานของเคนในช่วงต่างๆ ของชวีติ เคจไดร้บัอทิธพิลทางความคดิมาจากบรบิททางสงัคมและวฒันธรรม
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ต่างๆ เช่น ผลงานในช่วงแรก เคจไดร้บัอทิธพิลการสรา้งสรรคผ์ลงานจากดนตรอีนิเดยี ทีเ่น้นการแสดงออก

ทางอารมณ์ ความเจบ็ปวด การหวัเราะ ความเป็นวรีบุรุษ ความสงบ ฯลฯ ซึง่เคจเลอืกทีจ่ะสรา้งสรรคผ์ลงาน

ด้วยการใช้เทคนิคต่างๆ เช่น ตารางเมทรกิซ์ส าหรบัการค านวณความยาวของบทเพลง ซึ่งส่งผลให้เกิด

เอกภาพในงาน ที่เน้นการเลี่ยงจงัหวะแบบปกต ิท าให้บทเพลงมคีวามลื่นไหลปราศจากการถูกบงัคบัโดย

เสน้กัน้หอ้ง  

ผลงานช่วงทีส่องของเคจ ไดร้บัอทิธพิลจากพุทธศาสนานิกายเซน อนัมหีลกัส าคญัในการปลดปล่อย

จติให้ว่าง และเคจได้ถ่ายทอดแนวคดิดงักล่าวผ่านผลงานดนตร ีทัง้นี้บทเพลงทัง้หมดถูกก าหนดโดยการ

ทอยเหรียญซึ่งผลการทอยเหรียญในแต่ละครัง้ตรงกับสัญลักษณ์ต่างๆ ในคัมภีร์โบราณของจีน  ซึ่ง

สญัลกัษณ์ต่างๆ ที่ได้จากการทอยเหรยีญและจากคมัภรีโ์บราณของจนีนัน้ เคจไดน้ ามาจดัระบบให้ตรงกบั

องค์ประกอบต่างๆ ทางดนตร ีไม่ว่าจะเป็นระดบัเสียง ความสัน้ยาวของจงัหวะ ความดงั กระทัง่ส าเร็จ

ออกมาเป็นผลงานทีม่ชีื่อมากทีสุ่ดคอื 4.33 นาท ี

 

 
ผลงาน 4.33 นาท ีคอนเสริต์ Woodstock Artists Association ทีก่รุงนิวยอรค์ 

ในวนัที ่29 สงิหาคม ค.ศ.1952 

 

กระทัง่ก้าวล่วงเข้าสู่ผลงานที่ตามมาคอื การสร้างนวตักรรมที่มชีื่อว่า "แฮพเพนนิง" (happening) 

หรอืการแสดงออกโดยฉับพลนัทางศลิปะ ซึ่งในกรณีของเคจจะเป็นเรื่องของดนตร ีโดยเคจจะสรา้งงานจาก

กจิกรรมหรอืการน าเสนอใดๆ ไม่ว่าจะเป็นดนตรหีรอืไม่ สิง่เหล่านัน้จะต้องเกดิพร้อมกนัแต่ต้องไม่สัมพนัธ์

กนั เคจยงัสรา้งงานประเภททีเ่รยีกว่า "ดนตรลีะคร" (Theatre Music) เช่นงานอย่าง "Water Music" (1952) 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=4%2733%22&action=edit&redlink=1
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ซึง่ในการแสดงนักเปียโนจะแสดงโดยไม่เกี่ยวขอ้งกบัเปียโน ซึง่กล่าวโดยสรุป ผลงานของเคจจะเน้นไปทีต่วั

เหตุการณ์ที่ปรากฏต่อสายตาหรอืที่ปรากฏขึ้นอย่างฉับพลัน เพราะเคจเน้นหนักในเรื่องของความไม่

คาดหวงั การไม่ซ ้ารูปแบบเดมิ และที่ส าคญัคอื การตัง้ค าถามกบัชุดความจรงิเรื่องดนตรทีี่เคยรบัรูม้าก่อน

หน้า 

 

 
John Cage – Water Walk (plan) 

(รปูจากadamlaskowitz.com/blog/?feed=rss2&tag=music) 

 

 
John Cage – Water Walk (score) 

(รปูจากadamlaskowitz.com/blog/?feed=rss2&tag=music) 

 

จากทีก่ล่าวมาขา้งต้นจะเหน็ไดว้่า จากขอ้สงสยัและความกลา้ทีจ่ะตัง้ค าถามของศลิปิน นักดนตร ีที่

ยอ้นกลบัไปถามต่อความรู ้ความจรงิชุดต่างๆ ทีท่ ัง้เคยและก าลงัขบัเคลื่อนสงัคมมนุษยม์าตลอดระยะเวลา

อนัยาวนาน ผนวกกับการพยายามปะติดปะต่อข้อมูลอนัหลากหลาย การซุกซนซอกซอนค้นหาค าตอบ

http://adamlaskowitz.com/blog/wp-content/uploads/2011/11/cage-water-walk.jpg
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ให้กบัตนเองด้วยศลิปวทิยาการในรูปแบบอื่นและรูปแบบใหม่ จงึเป็นที่มาของรูปแบบทางดนตรทีี่มคีวาม

แตกต่างหลากหลายและล้วนเป็นผลงานที่ท้ายต่อการท าความเขา้ใจชุดความรูท้ี่ว่าดว้ยดนตรเีพิม่ขึน้ ดงัที่

ไดส้ะท้อนให้เหน็ผ่านตวัอย่างแนวคดิและผลงานของศลิปินอนัโด่งดงัทัง้สองท่านคอื  Arnold Schoenberg  

และ John Cage ดงันัน้จงึเหน็ว่า หากต้องการที่จะใหเ้กดิสิง่ใหม่ขึน้ เราจงึควรทีจ่ะต้องมคีวามเชื่อที่ว่า สิง่

เดมิทีด่ ารงอยู่นัน้ไม่ไดถู้กสรา้งขึน้มาอย่างสมบูรณ์แบบ แต่สิง่ต่างๆ ทีด่ ารงอยู่นัน้จะต้องถูกวพิากษ์ วจิารณ์ 

รื้อ ตัง้ค าถาม ปะทะ ต่อต้าน ต่อรอง ขดัแย้ง เพื่อท าให้เกิดกระบวนการอธิบาย การค้นหาค าตอบ การ

แลกเปลี่ยนเรยีนรูข้อ้มูล จนน าไปสู่วิวฒันาการการรงัสรรคค์วามจรงิชุดใหม่ขึน้อย่างสรา้งสรรคแ์ละไม่หยุด

นิ่ง 

 

 เมื่อมองย้อนกลบัมายงัเนื้อหาในประวตัศิาสตร์ดนตรไีทยของชาตไิทย พบว่า มคีวามแตกต่างกนั

อย่างชดัเจน โดยเฉพาะในประเด็นของแนวคดิและการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปิน ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ

บริบททางสังคมวัฒนธรรม ค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ฯลฯ ที่มีความแตกต่างกัน จึงส่งผลให้

ศิลปวฒันธรรมด้านดนตรไีทย ยงัคงผลิตซ ้าและตอบสนองต่ออุดมการณ์ของสถาบันชาติ ศาสนา และ

กษัตรยิ์ ถึงแม้ว่าดนตรไีทยจะได้ปรากฏอยู่ในพื้นที่ของการรบัใช้สมาชิกกลุ่มต่างๆ ในสงัคมหลากหลาย

พื้นที่ แต่พฤตกิรรมหรอืรูปแบบของชุดความรูด้้านดนตรไีทย ก็ยงัคงถูกผลติซ ้าออกมาในรูปแบบเดมิ จน

กลายเป็นขอ้จ ากดัในการแสดงออกซึ่งแนวคดิและผลงานทีแ่ตกต่างของศลิปินยุคใหม่ หรอืเรยีกไดว้่า ไม่มี

ใครกล้าแตะต้อง เพราะเกรงต่อขนบที่เคร่งครดัซึ่งท าหน้าที่ในการก าหนดชุดความรูต้่างๆ ของวฒันธรรม

ดนตรไีทยอยู่อย่างเบด็เสรจ็ 

 จากการพจิารณาประวตัศิาสตรค์วามรูด้้านดนตรไีทยในประเดน็ของการสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่หรอืการ

ถูกตัง้ค าถาม วพิากษ์ วจิารณ์ต่อชุดความรู้เรื่องดนตรไีทย ได้ปรากฏผลงานที่โดดเด่นที่เป็นของจิตร ภู

มศิกัด ์(2473 – 2509) ทีห่ลายคนขนานนามเขาว่าเป็นปัญญาชนนอกคอก จติร ภูมศิกัดิ ์ถอืเป็นนักปราชญ์

ด้านประวตัิศาสตร์และโบราณคดีผู้หนึ่ง ที่มีความสนใจพิเศษในเรื่องของวฒันธรรมดนตรไีทย จิตรเอง

สามารถบรรเลงบทเพลงและเครื่องดนตรไีทยไดด้ ีพอๆ กบัการวพิากษ์วจิารณ์ดนตรไีทยผ่านบทความอนั

เลื่องลอืทีค่นดนตรไีทยสว่นใหญ่ต่างไม่ใหก้ารยอมรบั เท่าทีพ่บจ านวน 5 เรื่อง ไดแ้ก่   

1. หลุมฝังศพของดนตรไีทย อยู่ทีอ่ะไร? และทีไ่หน? 

2. จงัหวะชวีตินัน้เราค านึงกนันกั แต่จงัหวะของดนตรไีทยเล่า? 

3. "ค ่าเชา้เฝ้าสซีอ เขา้แต่หอล่อกามา" นัน้ ความจรงิของมนัมอียู่แค่ไหน? 

4. พพิธิภณัฑข์องดนตรไีทย ใครเป็นผูส้รา้งมนัขึน้? 

5. ดนตรไีทยเดมินัน้เรามไิดล้ะทิง้ ชนหยบิมอืหนึ่งขโมยไปต่างหาก 
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จติร ภูมศิกัดิ ์ขณะเล่นดนตรไีทย 

(รปูจากhttp://www2.sarakadee.com/web/modules.php?name=Sections&op=printpage&artid=56) 

 

ซึ่งถ้าอ่านเขา้ให้ถงึแก่นแห่งจุดมุ่งหมายของการเขยีนบทความนี้ ตามทศันะผู้เขยีนมคีวามเหน็ว่า 

เป็นบทความที่แม้ภายนอกจะเป็นการกล่าวร้ายต่อสถาบนัชนชัน้ปกครองและสะท้อนให้เห็นการขาดวุฒิ

ภาวะทางความรูด้า้นดนตรไีทยของจติร แต่ในอกีมติหินึ่งทีซุ่กซ่อนอยู่ภายใต้บทความอนัเกรีย้วกราดนี้ ลว้น

เตม็ไปดว้ยความปรารถนาด ีทีจ่ะเหน็การเปลีย่นแปลงในทางทีด่ทีีจ่ะเกดิขึ้นกบัวฒันธรรมดนตรไีทย ทัง้ใน

ด้านขนบ ธรรมเนียม จารตี ค่านิยม การประพนัธ์ แนวความคดิ กลุ่มบุคคลที่ใช้ประโยชน์ด้านดนตรไีทย 

เพือ่ใหเ้กดิสิง่ใหม่ เท่าทนัต่อยุคสมยั รบัใชค้นในสงัคมอย่างเท่าเทยีม  

เมื่อพจิารณาถงึการเปลี่ยนแปลงในวฒันธรรมดนตรไีทยพบว่า การเปลี่ยนแปลงที่พบเหน็ไดอ้ย่าง

เป็นรูปธรรมคอื การเปลีย่นแปลงรูปแบบของวงดนตร ีเช่น ในรชัสมยัของพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว (รชักาลที่ 5) ได้ปรากฏวงดนตรีที่ส าคัญวงหนึ่งที่ได้น าวงดนตรีไทยประกอบการขบัร้องมา

ประยุกต์ขึน้ใหม่ โดยการปรบัเครื่องดนตรบีางชนิดที่มเีสยีงดงัออกไป เพื่อให้เกดิเสยีงทุม้เหมาะแก่การฟัง 

ส าหรบัการขบัรอ้งนัน้ไดใ้ชแ้บบแผนในการขบัรอ้งประสานเสยีง ซึ่งเจา้ฟ้ากรมพระยานรศิรานุวดัตวิงศ์เป็น

ผู้ท าการปรบัปรุงวงดนตรชีนิดนี้ขึ้น หรอืรวมไปถึงการเกิดวงดนตรชีนิดอื่นๆ เช่น วงเครื่องสายผสมขิม 

ออรแ์กน เปียโน ไวโอลนิ นอกจากนัน้ยงัเกดิวงดนตรใีนกาลเฉพาะกจิเช่น วงดนตรปีระกอบการระบ า บท

เพลงทีถู่กประพนัธข์ึน้ใหม่ในท่วงท านองทีแ่ตกต่างออกไปจากเดมิ แต่ทีก่ล่าวถงึและตัง้ขอ้สงัเกตมาทัง้หมด

นี้ ล้วนเป็นชุดความรู้ที่ถูกบรรจุอยู่ในชุดความรูด้นตรไีทย ที่ถูกสรา้งขึ้นเป็นบรรทดัฐานจากสถาบนัชนชัน้

ปกครอง ดงันัน้ ชุดความรู้ดงักล่าวจึงกลายเป็นชุดความรู้ที่มีอ านาจเบ็ดเสรจ็อยู่ภายใน ท าให้ไร้การตัง้

ค าถาม ขาดการวพิากษ์วจิารณ์ หรอืถูกน าไปอธิบายให้มชีอบธรรมในประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกบัความ

มัน่คงของประเทศ ความเจรญิของชาต ิเช่น การเป็นมรดกวฒันธรรมของชาตไิทย เป็นตน้ 
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ซึง่ประเดน็ดงักล่าวนี้ผลทีเ่กดิขึน้ในทางตรงนัน้ ถอืว่าเป็นการสรา้งชุดความรูท้ีม่อี านาจจากสถาบนั

ที่บุคคลส่วนใหญ่ในชาติไม่กล้าแตะต้อง แต่ในทางกลบักนั ส าหรบัอ านาจของสถาบนัชนชัน้ปกครองที่มี

อ านาจในการก าหนดการรับรู้ ก าหนดความเหมาะสม ดี ควร ให้กับคนในสังคม กับท าให้เกิดการ

เปลีย่นแปลงที่ไร้การต้านทานได้เช่นกนั แต่ในปัจจุบนัหาได้เป็นเช่นนัน้ไม่ เนื่องจากวฒันธรรมดนตรไีทย 

ได้ถูกเขา้สู่กระบวนการววิฒันาการให้กลายเป็นชุดความรู้ชายขอบของสงัคมไทย ที่มกีลุ่มบุคคลบางกลุ่ม

เท่านัน้ทีเ่หน็ความส าคญั และถูกท าใหก้ลายเป็นมรดกแห่งชาตทิีไ่รต้วัตน มไิดถู้กน ามาใชจ้รงิเป็นรูปธรรม

ในพืน้ทีป่รกตขิองสงัคมไทย แต่จะถูกน ามาใชเ้มื่อตอ้งการแสดงเอกลกัษณ์ของชาตเิท่านัน้ 

ดงันัน้ด้วยขนบ วธิคีดิ และอุดมการณ์รฐัของชาตไิทย ที่ยงัคงยดึถือแบบแผนดัง้เดิมโดยไม่รบัฟัง

เหตุผล หรอืเปิดโอกาสใหเ้สยีงของกลุ่มบุคคลต่างๆ ในสงัคมไดแ้สดงทศันะ จงึกลายเป็นสิง่ทีน่ับวนัจะท าให้

ชุดความรูท้ี่ว่าด้วยวฒันธรรมดนตรีไทยจ าต้องหยุดนิ่ง และถูกเก็บเขา้พพิธิภณัฑ์แห่งชาตทิี่ผู้คนเขา้ไม่ถงึ 

แตะตอ้งไม่ได ้  
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ผู้หญิง ดนตรี และการเมืองเร่ืองเพศ 
 

       เชาวน์มนสั ประภกัด ี
nnnnewwww@yahoo.com 

 
 สองสามเดือนที่ผ่านมาคงไม่มขี่าวใดในแวดวงดนตรบี้านเราจะโด่งดังไปกว่าข่าวของน้องจ๊ะ วง
เทอร์โบ กบัเพลงเจ้าปัญหา “คนัหู” และคลปิวดิโีอความยาวเพยีง 3.07 นาท ีที่ถูกขนานนามว่าเป็น “คลปิ
ฉาว” ทีไ่ดส้รา้งกระแสโด่งดงับนโลกอนิเตอรเ์น็ตเมื่อดูจากสถติกิารเขา้ชมจ านวนกว่าสบิลา้นครัง้ จนกระทัง่
อาการคนัหูดงักล่าวไปเตะหูเตะตากับรายการทีวชีื่อดงัช่องเก้าคนืวนัอาทิตย์ จนท าให้น้องจ๊ะได้ออกทีวี
พบปะผู้คนอย่างเป็นทางการ โดยมผีู้ร่วมพูดคุยเป็นผู้ใหญ่ในวงการเพลงเต้นยามราตรแีละเทรนเนอรห์าง
เครื่องชื่อดังแห่งวงการเพลงลูกทุ่ง ซึ่งผู้เขียนขอนิยามว่าเป็นการ “ฉะ”กันแบบต่อหน้ามากกว่าการ
แลกเปลี่ยนความคดิเห็น ประหนึ่งว่าสิง่ที่น้องจ๊ะและวงเทอรโ์บท าลงไปนัน้ สร้างความเสยีหายและส่งผล
กระเทอืนต่อความมัน่คงของบ้านเมอืง แต่ยงัไม่ทนัขา้มคนืปฏกิริยิาที่เกดิขึน้กบัสงัคมจากเพลงคนัหูท าให้
เกดิการถกเถยีงอย่างเป็นวงกว้างว่าเพลงและคลปิดงักล่าวควรหรอืไม่ควร เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกบั
สงัคมวฒันธรรมไทยแห่งนี้ จนส่งผลให้จ านวนผู้เขา้ชมคลปิพุ่งกระฉูดขึ้นเป็น 16,173,134 ครัง้ ในเวลาไม่
ถงึสองอาทติย ์ 

เมื่อพิจารณาตามเนื้อร้องเพลงคนัหู จะเห็นว่าไม่มีปัญหาอะไร เพราะใน “เพลงลูกทุ่งหรอืเพลง
พื้นบ้านก็มกีารใช้ภาษาในแบบสองแง่สองง่ามที่สื่อถงึเรื่องเพศเป็นเรื่องปรกตอิยู่แล้ว” แต่ปัญหาที่เกดิขึ้น
น่าจะเป็นลีลาการเกาแบบผิดที่ผิดทางของน้องจ๊ะ ที่สงัคมไทยมองว่าเป็นพฤติกรรมที่ “ผู้หญิงไม่ควร
กระท า” จงึท าใหเ้พลงและคลปิดงักล่าวกลายเป็นปัญหาของสงัคมไปโดยปรยิาย แต่เมื่อเทยีบกบัคลปิวดิโีอ
เพลงอื่นๆ ของ Lady Gaga, Madonna, Beyonce ที่มสีถิติผู้ชมหลายร้อยล้านครัง้จากทัว่โลก นับว่าคลิป
คนัหูยงัสร้างอาการเสียวไส้และน าเสนอความงามด้านสุนทรยีะได้แบบเทียบไม่ติดหรอืยงัไม่เข้าขัน้เลย
แมแ้ต่น้อย ดงันัน้ แลว้ประเดน็ปัญหาทีเ่กดิขึน้ในครัง้นี้เกดิขึน้จากอะไร? 

ค าถามที่ผูเ้ขยีนใหค้วามสนใจกบัปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ครัง้นี้ ไม่ไดอ้ยู่ทีต่วัของน้องจ๊ะหรอืคลปิเจา้
ปัญหาเท่านัน้ แต่ประเดน็ที่น่าสนใจมากกว่าคอื ปัญหากรณีคลิปฉาวของน้องจ๊ะที่เกิดขึ้น เป็นเพราะเธอ
น าเสนอภาพของ “ความเป็นผู้หญิงที่กล้าน าเรื่องเพศซึ่งเป็นเรื่องที่สงัคมไทยเกบ็กกัไว้ภายใต้กฎระเบยีบ
ทางศลีธรรมออกมาเล่นบนพืน้ทีส่าธารณะใช่หรอืไม่?” จงึท าใหเ้ธอต้องกลายสภาพเป็นเดก็สาวใจแตก เป็น
ตวัปัญหาทีไ่ม่ควรเอาเยีย่งอย่าง และท าใหส้ถาบนัทีม่หีน้าทีใ่นการดูแลและควบคุมพฤตกิรรมทีเ่กีย่วโยงกบั
เรื่องเพศ ไม่ว่าจะเป็น คร ูหมอ พระหรอืสถาบนัอื่นๆ ของรฐั ทีค่นสว่นใหญ่ในสงัคมใหก้ารยอมรบัร่วมกนัว่า
เป็นสถาบนัทีม่อี านาจสูงสุดในการตดัสนิความถูก/ผดิ ควร/ไม่ควร ต้องเดอืดรอ้นออกมาเต้นแรง้เต้นกาหา้ม
ปรามการกระท าดงักล่าวเป็นการใหญ่ ทัง้นี้ด้วยค่านิยมของสงัคมไทยได้นิยามให้การพูดคุยเรื่องเพศใน
พืน้ทีอ่ื่นนอกเหนือวงการแพทย ์วชิาการ ภายในครอบครวัหรอืควรเป็นเรื่องเฉพาะส าหรบัสองคนบนเตยีง
เท่านัน้ทีจ่ะสามารถพูดคุยเรื่องเพศได ้แต่เมื่อใดกต็ามที่เรื่องเพศถูกน าเสนอในพื้นที่สาธารณะ อุดมการณ์
หรอืบรรทดัฐานทางสงัคมที่ยดึติดอยู่ในความคดิของคนส่วนใหญ่ก็จะนิยามทนัทีว่า  การพูดคุยเรื่องเพศ
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เหล่านัน้เป็นสิง่ที่ท าให้เกดิความเสื่อม เป็นสิง่นอกรตี ไม่เหมาะสม จ าเป็นต้องถูกท าให้กลบัเขา้มาอยู่ในที่
อนัควรโดยด่วนที่สุด ส าหรบัผูท้ีน่ าเสนอเรื่องราวทางเพศกจ็ะถูกตตีราในแง่ลบทนัท ีและดูทที่าว่าผูห้ญิงจะ
เป็นฝ่ายถูกกระท าอย่างจรงิจงัมาโดยตลอด 

เมื่อพิจารณาเนื้อหาจากหลักฐานทางประวตัิศาสตร์การบอกเล่าเรื่องราวทางเพศตัง้แต่อดีตถึง
ปัจจุบนัพบว่า ขอ้มูลส่วนใหญ่มกัจะยดัเยยีดและจ ากดัมใิหผู้ห้ญงิไดพู้ด คดิ หรอืกระท าการใดๆ ทีเ่ชื่อมโยง
กบัประเดน็เรื่องเพศ จนประหนึ่งว่าผูห้ญงินัน้ไรซ้ึ่งอารมณ์ทางเพศ และมีเพยีงผูช้ายเท่านัน้ทีจ่ะสามารถท า 
คดิ หรอืพูดคุยเรื่องเพศได้อย่างสนุกสนาน ซึ่งรูปแบบวฒันธรรมดงักล่าวนี้ ถอืเป็นแนวคดิหลกัของสงัคม
ส่วนใหญ่ทัว่โลก ที่ยินยอมให้ผู้ชายเป็นใหญ่หรือมอบอ านาจสิทธิใ์ห้ตัดสินใจความถูกต้อง ก าหนด
พฤติกรรมต่างๆ ของสมาชิกในสงัคมให้ด าเนินไปตามที่ผู้ชายต้องการ ถึงแม้สงัคมไทยได้ให้คุณค่ากับ
ผูห้ญิงในฐานะที่เป็นเพศแม่คอืการเป็น “ผูห้ญิงด”ี โดยนิยามไวก้บัสิง่ต่างๆ ที่เหน็ว่ามคีุณประโยชน์แก่การ
ด ารงชีวิต เช่น แม่โพสพ แม่ธรณี แม่คงคา แม่ย่านาง ฯ แต่เมื่อเปรยีบเทียบกับพื้นที่สาธารณะอื่นๆ ที่
ปรากฏเนื้อหาหรอืเรื่องราวเกี่ยวกบัผู้หญิง ผู้เขยีนถอืว่ายงัมอียู่น้อยและขอ้มูลส่วนใหญ่ก็ยงัถูกนิยามหรอื
สร้างขึ้นภายใต้กรอบความคดิที่ผู้ชายเป็นผู้เขยีนให้ด าเนินไปในวถิแีบบผูช้ายหรอืเป็นพระเอก ที่จะต้องมี
นางเอกหรอืมผีูห้ญงิทีแ่สนดปีระกบคู่เท่านัน้  

การเป็น “ผู้หญิงดี” ถือเป็นอุดมการณ์อย่างหนึ่งที่ส ังคมไทยผูกมัดภารกิจส าคัญอันนี้ไว้กับผู้
หญิงไทยอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงสืบเนื่ องมาแต่ครัง้อดีต ผ่านการบอกกล่าวในรูปแบบต่างๆ ทัง้แบบ
ตรงไปตรงมา และในแบบทีส่อดแทรกไวภ้ายใต้สญัลกัษณ์ต่างๆ ทีส่ าคญัคอื วรรณคด ีทีป่รากฏชื่อตวัละคร
ผูห้ญงิทีส่งัคมมองว่าผูห้ญงิไม่ควรท าตวัเอาเป็นแบบอย่าง ไดแ้ก่ นางวนัทอง นางกาก ีและนางโมรา ซึ่งทัง้
สามนางนัน้ได้ถูกสงัคมไทยตราหน้าว่าเป็นผู้หญิงเลว ฆ่าผวั มากชู้หลายชาย ซึ่งตรงขา้มอย่างสิ้นเชิงกบั
ฝ่ายพระเอก ทีด่จูะมบีทบาทเน้นหนกัในการแสดงสมรรถภาพทางเพศแบบไรข้ีดจ ากดั และยงัมสีุภาษติสอน
หญงิของสุนทรภู่ ค าพงัเพย ส านวน หรอืแมแ้ต่ในปัจจุบนัทีผู่ห้ญงิไดก้า้วขึน้มามบีทบาทในแวดวงสงัคมและ
เศรษฐกจิ แต่ค่านิยมทีต่กผลกึมานานจากอดตี กลบัมไิดก้้าวขา้มพรมแดนความคดิแบบดัง้เดมิใหเ้ปลีย่นไป
ตามยุคสมยัทีเ่ปลีย่นไป แถมยงัคงผลติซ ้าค่านิยมใหผู้ห้ญงิจะตอ้งเป็นผูห้ญงิทีด่ ีหา้มยุ่งเกี่ยวเรื่องเพศอย่าง
เป็นระบบและซบัซอ้นมากขึน้ เช่นปรากฏอยู่ในต าราลกัษณะกุลสตรไีทย หรอืการคดิค าด่าอนัเผด็รอ้นทีล่ว้น
นิยามใหผู้ห้ญงิทีแ่สดงอาการไม่ดใีนเรื่องเพศจะต้องไดร้บั เช่น แรด ร่าน สะตอ ตอแหล ดอกทอง น ้าหวาน 
เรยา ฯลฯ หรอืแม้แต่ในวฒันธรรมดนตรไีทยก็ยงัมกีฎเกณฑ์ ข้อบงัคบัที่ระบุให้ผู้หญิงต้องมีบุคลิกภาพ 
ท่าทาง การแสดงอารมณ์ รวมถึงการวางสีหน้าให้เรียบร้อยงดงาม จนแทบกระดุกกระดิกตัวไม่ได ้
เช่นเดยีวกบัในแวดวงดนตรทีัง้เพลงป๊อบทีค่นสว่นใหญ่นิยมชมชอบ หาฟังไดอ้ย่างง่ายดาย กบัเพลงอกีสว่น
หนึ่งที่เป็นเพลงใต้ดนิ ยงัปรากฏบทเพลงที่มเีนื้อหาเจาะจงในการด่าทอผูห้ญิงทีม่พีฤตกิรรมทางเพศขดัต่อ
หลกัศลีธรรมไว้อย่างรุนแรง ซึ่งนัยยะที่แฝงอยู่ในบทเพลงต่างๆ เหล่านี้ ล้วนมบีทบาทส าคญัในการก ากบั
และควบคุมพฤติกรรมของผู้หญิงให้จ าต้องอยู่ภายใต้กฎระเบยีบของสงัคม ดงัตวัอย่างเช่น เพลงวนัทอง 
ศลิปินด่านเกวยีน เพลงวนัทอง เพลง Golden Flower ศลิปินวงนานา เพลงเธองา่ยเอง เพลงไม่มัว่แต่ทัว่ถงึ 
ศลิปินไฮเปอร ์เพลงก าเนิดนางมารรา้ย ศลิปินฟิล์ม ณรนิทพิย ์เพลงสญัญาณ(ดาน)ไม่ด ีศลิปินกางเกง เพลง
ดอกทอง ศลิปิน  Monster เพลงตอแหลแถไปเรื่อย ศลิปินไก่ จ าเรญิ เพลงคนตอแหล ศลิปินฟ้าตะวนั เพลง
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ขี้หก ตอแหล ออร้อ ศิลปินกร ท่าแค เพลงเธอนัน่แหละ(ตอแหล) ศิลปิน Black Head เพลงนางมารร้าย 
ศิลปินอะละดิน เพลงนางมารร้าน ศิลปิน The Sun เพลงแต่...แรด ศิลปินโจอี้ บอย และเพลงใต้ดินที่มี
เนื้อหาด่าทอผู้หญิงอย่างหยาบคาบอกีมากมายหลายบทเพลง ซึ่งสามารถหาชมหาฟังได้ทางอนิเตอรเ์น็ต 
ตวัอย่างเช่น เพลงแรดมหาลยั เพลง E-ตวั เพลงสุภาษติสอนหญงิ เพลงแรดกนัถ้วนหน้า ศลิปินเสยีด เพลง
ร่าน ซ่าน เซี่ยน ศิลปิน Dezember เพลงหยิง่ดีนัก ศิลปิน Dajim เพลงกระหรี่ (ไม่ทราบนามศิลปิน)และ
เพลงอ-ีดอก (ไม่ทราบนามศลิปิน) เป็นตน้ 

จะเหน็ว่าจากตวัอย่างค่านิยมทางสงัคมที่มตี่อผูห้ญิงซึ่งถูกผลติขึ้นผ่านสญัลกัษณ์ต่างๆ โดยเฉพะ
ในทีน่ี้คอืวรรณกรรมและเพลงดนตร ีพบว่าหลกัฐานต่างๆ เหล่านี้ลว้นมบีทบาทส าคญัในการผลติซ ้าค่านิยม
ที่คนในสงัคมส่วนใหญ่มองว่าเป็นสิง่ที่ถูกต้องดงีามเกี่ยวกบัพฤติกรรมทางเพศที่ผู้หญิงควรประพฤติ จน
กรอบความคดิดงักล่าวได้ตกผลกึและเชื่อมโยงเขา้กบัหลกัศลีธรรม ส่งผลใหค้นในสงัคมประพฤตปิตนตาม
ค่านิยมและอุดมการณ์เหล่านัน้อย่างเคร่งครดัและไรข้อ้กงัขาสบืเนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนาน ซึ่งหลักฐาน
ทีป่รากฏอยู่ในเนื้อหาทางประวตัศิาสตรแ์บบเป็นทางการนัน้ พบว่าการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกบัเรื่องเพศ
ของผูห้ญิง แทบจะไม่ปรากฏอยู่ในเนื้อหาทางประวตัศิาสตร ์หรอืถ้าปรากฏ ผูห้ญิงกจ็ะกลายเป็นเพยีงของ
เล่นทางเพศส าหรบัผู้ชายเท่านัน้ ดงันัน้จงึเกิดค าถามว่า “แล้วตัง้แต่อดตีที่ผ่านมาถงึปัจจุบนั ผู้หญิงมกีาร
บอกเล่าเรื่องราวหรอืกจิกรรมทางเพศอย่างไรและปรากฏอยู่ในพืน้ทีใ่ด?” 

ค าตอบซึ่งสะท้อนให้เหน็ถงึความแยบยลและเหนือชัน้ของผู้หญิงที่กล้าจะปะทะ ต่อรองกบัอ านาจ
ของหลกัศลีธรรมถูกสรา้งสรรค์ขึน้ผ่านผลงานในเชงิศลิปะ ทีพ่วกเธอน ามาใชเ้ป็นเครื่องมอืในการบอกเล่า
เรื่องเพศบนพื้นที่สาธารณะได้เช่นเดยีวกบัผูช้าย จนกลายเป็นความบนัเทงิทีส่งัคมนิยมชมชอบ ซึ่งปรากฏ
อยู่ในกิจกรรม “ร้องร าท าเพลง” นับตัง้แต่เพลงพื้นบ้านพื้นถิ่น เพลงลูกทุ่ง ลูกกรุง เพลงป๊อบ และยัง
ครอบคลุมไปถงึเพลงไทยเดมิที่ยดึถอืว่าเป็นสมบตัขิองชนชัน้สูงอกีด้วย ซึ่งนัยยะอกีประการหนึ่งของการ
รอ้งร าท าเพลงนัน้ ยงัเป็นพืน้ที่ทีผู่้หญิงได้มโีอกาสแสดงอ านาจในการปะทะ ต่อรองกบัอ านาจของผู้ชายได้
อย่างโจ่งแจง้ ซึง่ในพืน้ทีอ่ื่นๆ ผูห้ญงิจะไม่มโีอกาสกระท าได ้ 

ตวัอย่างกิจกรรมการร้องร าท าเพลงที่ปรากฏการบอกเล่าเรื่องราวทางเพศของผู้หญิง จะเป็นบท
เพลงประเภท เพลงของชาวบา้นหรอืเพลงพืน้บา้น ทีม่คีวามแตกต่างหลากหลายทางภาษาและลลีาไปตาม
ลกัษณะของภูมภิาค เช่น เพลงอแีซว เพลงฉ่อย เพลงเรอื ล าตดั เพลงเตน้ก า เพลงเกี่ยวขา้ว เพลงเตน้ก าร า
เคยีว เพลงยัว่ เพลงพวงมาลยั ขบัล า ต่อกลอน แอ่วลาว หมอล า เพลงแห่นางแมว ซอ เพลงบอก ล าเพลนิ 
ล าเต้ย ฯลฯ ซึ่งเราจะพบเนื้อหาเกี่ยวกบัการบอกเล่าเรื่องเพศของผู้หญิงในเพลงชาวบ้านได้ในช่วงการ
โต้คารมกนัระหว่างพ่อเพลงและแม่เพลง โดยการเลื่อกใช้ภาษาทัง้แบบสองแง่สองง่าม ค าผวนวกวน และ
ส่วนใหญ่ก็ใช้ค าตรงๆ ผ่านบทเกี้ยวพาราสี ต่อว่าต่อขาน เสียดสีกันไปมา เพื่อให้ผู้ชมสนุกสนานเฮฮา
มากกว่าการปลุกเรา้อารมณ์ทางเพศ คอืเป็นการน าเรื่องเพศที่เป็นสภาวะทางธรรมชาตขิองมนุษย์มาปรุง
แต่งให้เป็นเรื่องสนุก ผ่านการขัดเกลาประดับตกแต่งโดยภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรมของคนในสังคม  
ตวัอย่างเช่น 
เพลงเรอื  

“ขา้ลองลวงภูมริู ้ของแกดเูล่นดอก จะเหน็ว่าหวานนอก ระวงัจะขมขา้งใน 



21/05/55 186 สาขาสงัคตีศิลป์ 

 

เสมอเพลงอย่างแก ขา้ยงัไม่แคนึกขาม อยากทดลองถาม กม็แีต่เพลงในไถ้ 
เอง็จะมาสอนคนรู ้เลยนะพอ่ครขูา้งแรม (เอ๊ย) ครขูา้งแรม 
แม่ยงัไม่เสยีวสองแคม อยู่ทีข่า้งเรอืพาย (เอ๊ย) แลว้เรอืพาย ...” 

เพลงฉ่อย 
       “มอืหนึง่ฉนัหยบิเชยีวนะเชีย่นหมาก   อกีมอืซา้ยกล็าก ละกเ็สือ่หวาย 
      แหมสผีึ้งอย่างดใีนตะลหีบั   แหมเป็นยางเหนียวหนบั เลยใหด้ิ้นตาย …” 
เพลงอแีซว 
      “ไหวผู้เ้ฒา่ผูแ้ก่ไหวแ้ม่ยก ลว้งกระเป๋าเกากระ (หยุดครู่หนึง่) 
      ลว้งกระเป๋าเกา-กระโหลกเรากต็อ้งไหว ้…”  
ล าตดั 

“การงานกไ็ม่เอา ตัง้แต่เชา้จนค า่           พอเลกิรอ้งจากร า แหมนัง่ประจ าอยู่แต่บ่อน 
สนัหลงัเหยยีดเกยีจครา้น การงานไม่ประสา    เหน็ดกีอ้อย่างว่า เทีย่วเจรจาปลน้ปลอ้น 
อย่าคดิท าเลยนา นีพ่วกเจา้บา้ลามก      รปูร่างแกดงัชชูก เดี๋ยวจบัมาโขกทีต่รงโหนกเนื้องอน ...”  

 เขยบิเขา้ใกลปั้จจุบนัสกัหน่อย จะพบว่า “เพลงลูกทุ่ง” เป็นอกีพืน้ทีห่นึ่งทีม่กีารบอกเล่าเรื่องเพศจาก
ผู้หญิงด้วยเช่นกนั ตวัอย่างที่เห็นชดัเจนคงหนีไม่พ้นผลงานเพลงของราชนิีลูกทุ่ง พุ่มพวง ดวงจนัทร์ กบั
หลายบทเพลงที่ใช้ภาษาแบบสองแง่สองง่ามหรอืมคี าผวนมาปะปนอยู่ในบทเพลง ดงัตวัอย่างเพลงเดด็ๆ 
เช่น ห่างหน่อยถอยนิด ทีม่เีนื้อรอ้งตอนต้นของบทเพลงว่า “ถอยห่าง ไปนิด อกีนิด นัน่แหละ ห่างอกี สกันิด 
อกีนิด นัน่แหละ (ซ ้า)” หรอืจะเป็นเพลงผูช้ายในฝัน ทีค่ ารอ้งไดน้ าภาษาทีส่ ื่อความสองแงส่องง่ามเขา้มาร่วม
เล่นอย่างสนุกสนาน เช่น  

“แลว้พา ไปเทีย่วชมสวน เดด็ดอกล าดวน สง่ใหด้ว้ยซ ี 
เสยีบห ูใหต้ัง้หลายหน เสยีบหล่น เสยีบหล่น ตัง้หา้หกท ี 
ต๊กใจ ตืน่ตอนตสีี ่แหม…เสยีดายจงั เฮ่อ...เสยีดายจงัฯ ...” 
เพลงอมตะทีใครฟังเมื่อไหร่ก็ต้องยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ของเรณู เบญจวรรณ ในเพลงคุณหมอคะ ก็มี

เนื้อหาสะทอ้นใหเ้หน็ภาพของผูห้ญงิทีห่ยอกลอ้กบัผูช้ายอย่างสนุกปาก ดงัเนื้อรอ้งทีว่่า 
“คุณหมอคะ หนูนอนไม่ค่อยจะหลบั กระสา่ยกระสบั นอนไม่หลบัมาหลายคนื 
ตสีองตสีามลุกขึน้งุม่งา่ม หวัใจเตน้ตืน่ เดีย๋วลุก เดีย๋วนัง่ เดีย๋วยนื สุดจะฝืนขม่ตาหลบัใหล 
คุณหมอคะ หนูมาใหห้มอช่วยตรวจ จะบบีจะนวดเชญิหมอตรวจใหถ้งึใจ 
ตัง้แต่เจอหมอ เมือ่ตอนหมอมารกัษาพษิไข ้  โรคนัน้มนัหายขาดไป มโีรคอะไรไม่รูม้าทดแทนฯ ...” 
กบัอกีบทเพลงของอาภาพร ทีส่รา้งกระแสอนัเกรยีวกราวด้วยเนื้อหาชวนหวาดเสยีว ในเพลงน้อง

นอนไม่หลบั ทีร่อ้งว่า   
“น้องนอนไม่หลบั หวัใจ มนักระสบักระสา่ย    เหมอืนคนไม่บาย ใจหาย มาหลายสบิคนื 
หลบัตาฝันไป อุย้.ต๊กใจ มคีนเอาปืน        มายนื มายนื 
เอาปืนจอ้ง จะยงิตรงนัน้ เอาปืนจอ้ง จะยงิตรงนี้ แลว้จอ้งปืน แลว้เลง็ตรงนัน้ แลว้จอ้งปืน มาเลง็ตรงนี้ 
วา้ย...หนูกต็๊กใจตืน่ฯ ...” 
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 ในวงการเพลงป๊อบ ก็ยงัปรากฏชื่อเพลงและเนื้อร้องที่แสดงให้เห็นถงึผู้หญิงกบัการบอกเล่าเรื่อง
เพศอยู่อีกมากมายหลายเพลง แต่ปัญหาคอืการน าเสนอผ่านพื้นที่สาธารณะถือว่าเป็นการปะทะกบัหลกั
ศลีธรรมของสงัคมอย่างซึ่งหน้า ดงันัน้หลายเพลงที่ขดัต่อหลกัศลีธรรมจงึถูกสัง่หา้มเผยแพร่ เช่น เพลงฉัน
รกัผวัเขา ของสนิใจ หงษ์ไทย เพลงสองคนหนึ่งคนื ของทาทายงั และวงสีส่าวสุดเซ็กซี่ Girly Berry กบัชื่อ
เพลง ชอบเป็นของเธอและเพลงขอได้ไหมผู้ชายของเธอ นอกจากนัน้ยงัมีเพลงจากศิลปินอื่นๆ อีก เช่น 
เพลงค าขาดเมยีน้อย ศลิปินขนิษฐา ธดิาไทย เพลงให้เลวกว่านี้ เพลงเหตุผล? ควายๆ ศลิปินปาน ธนพร 
เพลงคนเลวทีร่กัเธอ ศลิปินปนัดดา เรอืงวุฒ ิเพลงเหน็หมหีนูมัย๊ ศลิปินดปีลี เพลงผูช้ายห่วยๆ ศลิปินมาช่า 
เพลงผวัฝรัง่ เพลงอยากมผีวั ศลิปินเจเน็ท เขยีว เพลงไปหาผวัฝรัง่ ศลิปินบอ็บบี้ ชุตพิร เพลงสาด เพลงหวั 
ไหล่ ตูด เพลง Play Girl ศิลปินก้านคอคลบั เพลงกินตับ ศิลปินส้มเช้งสามช่า เพลงเชพบ๊ะ เพลงเบื่อๆ 
อยากๆ ศลิปินอาภาพร เพลงไอ้สาด (เพลงใต้ดนิ) และเพลงล่าสุดของน้องจ๊ะ วงเทอร์โบ กบัชื่อเพลงน่า
หวาดเสยีว “อย่าเอาหหูนี” เป็นตน้ 

ในวฒันธรรมดนตรไีทย พบว่าเนื้อร้องของเพลงสุรนิทราหู 3 ชัน้ ที่ผู้ประพนัธ์ได้ประดิษฐ์ถ้อยค า
เรยีงร้อยอย่างงดงามตามหลกัอกัขระวธิทีี่ชนชัน้สูงนิยมท ากนั ก็ยงัมเีนื้อหาของเพลงที่สะท้อนให้เห็นถึง
อาการคนัหขูองผูห้ญงิทีม่อีารมณ์ความรูส้กึทางเพศต่อผูช้าย ดงัเนื้อรอ้งทีว่่า  

“น้องเป็นหญงิยากจรงิจรงิจะใหเ้หน็ พอ่กเ็ป็นชายเลศิประเสรฐิศร ี
ถา้ตวัของน้องนี้เป็นผูช้าย ตวัของพอ่พลายถา้พอ่เป็นสตร ี
ค า่ค า่วนัน้ี จะไปแนบใหห้น าใจ ...” 
 นอกจากตัวอย่างเบื้องต้นที่ผู้เขยีนน ามาใช้เป็นหลกัฐานยนืยนัว่า ผู้หญิงก็มไิด้นิ่งเฉยหรอืสงบ

เสงีย่มอยู่ภายใต้กรอบอ านาจของผูช้ายหรอืระเบยีบกฏเกณฑ์ทางศลีธรรมทีก่ ากบัพวกเธอไม่ใหพู้ดจาหรอื
แสดงอารมณ์เรื่องเพศแต่เพยีงฝ่ายเดยีว แต่ปฏกิริยิาตอบโต้ที่ผู้หญิงไดบ้อกเล่าเรื่องราว ความรูส้กึนึกคดิ
เกี่ยวกบัเรื่องเพศ กบักลายเป็นความเหนือชัน้ที่ผู้หญิงเลอืกที่จะเล่นหรอืบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ เหล่านัน้
ผ่านผลงานทางดา้นศลิปะการดนตร ี 

จากการน าเสนอขอ้มูลทัง้หมดในเบือ้งต้นจะพบว่า “ร่างกาย” ในทีน่ี้คอื “ผูห้ญงิ” และ “เรื่องเพศ” ไม่
เคยที่จะเป็นอสิระจากการถูกกระท า โดย “อ านาจ” ทีเ่กดิขึน้จากวาทกรรมของ “รฐั” ทีเ่ชื่อมโยงเขา้กบัหลกั
ศลีธรรม ทีก่ ากบัและก าหนดความด ีความถูกต้อง และความเหมาะสมของคนในสงัคมโดยเฉพาะผูห้ญงิ ให้
เป็นผูถู้กกระท าในพืน้ทีส่าธารณะ และไม่มสีทิธิท์ีจ่ะตอบโต้อย่างตรงไปตรงมา แมยุ้คสมยัจะเปลีย่นแปลงไป
อย่างไรกต็าม ดงันัน้จงึมคี าถามว่า สงัคมไทยแห่งนี้พรอ้มแค่ไหนทีจ่ะเปิดหูเปิดตารบัรูค้วามจรงิทัว่ทุกดา้น
ของสงัคมในปัจจุบนั ดงักรณีเพลงคนัหู ทีเ่มื่อวนัหนึ่งผูห้ญิงกลา้ทีจ่ะก้าวเขา้มาบอกเล่าเรื่องราวทางเพศใน
พื้นที่สาธารณะอย่างโจ่งแจ้งเช่นเดียวกบัเพศชายที่เคยเป็นฝ่ายกุมอ านาจและเป็นผู้ปู้ ยี่ปู้ ย าเรื่องเพศกับ
ผูห้ญงิมาโดยตลอด และสงัคมไทยแห่งนี้พรอ้มหรอืไม่ทีจ่ะปลดปล่อยใหผู้ห้ญงิไดม้โีอกาสก้าวขึน้มาเป็นชา้ง
เท้าหน้า มโีอกาสก าหนดชะตาชีวติ สะท้อนความรู้สกึนึกคดิ ความต้องการจากตวัของพวกเธอเองอย่าง
แท้จรงิ โดยไม่จ าเป็นต้องถูกธรรมนองครองธรรมที่สงัคมก าหนดและคิดว่าถูกต้องที่สุดเสมอไป แต่เป็น
ความถูกต้องหรอืเป็นศีลธรรมที่นิยามขึ้นโดยพวกเธอเอง หรอืสังคมไทยแห่งนี้ก็จะยงัคงแสดงอาการ 
“แอ๊บแบ๊ว” ปิดหู ปิดตา แกล้งท าเป็นมองไม่เหน็ ไม่รบัรูค้วามเป็นจรงิที่สงัคมก าลงัด าเนินและเปลีย่นแปลง
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อยู่ทุกขณะ ทัง้นี้เหตุเพราะ หลกัส าคญัของการปกครองในระบอบประชาธปิไตยที่รฐัไทยน ามาใช้ในการ
บรหิารประเทศนัน้ ใจความส าคญัอยู่ที่ “การอนุญาตให้ประชาชนทุกคนมสีทิธแิละเสรภีาพในการคดิ การ
กระท า ดว้ยหลกัของเหตุผลเป็นทีต่ ัง้ โดยไม่จ ากดัว่าเขาคนนัน้จะสงักดัเพศใด” 
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ทวิวจัน์ดนตรีไทย : ร่องรอย-ยุคสมยั-พ้ืนท่ีใหม่ 
กบัการก้าวสู่อุดมคติการวิจารณ์ 

ไอยเรศ บุญฤทธิ์ 
========================================================  

 

  
เกร่ินน า 
 

เมือ่พูดถึง“ศิลปะ” เราก็มกัจะนึกถึง“ความงาม”เป็นทีต่ ัง้  
 

ความงามในที่นี้เป็นเรื่องของคุณค่า(value)ทางสุนทรียะโดยเฉพาะ  ซึ่งแตกต่างจากคุณค่าทางเศรษฐกิจที่
ประเมินจากราคาของวตัถุ   คุณค่าทางสุนทรียะเป็นคุณค่าทางใจที่เกิดขึ้นจากอารมณ์  มิใช่เหตุผลหรือความคิดที่
เป็นข้อเท็จจริง  คนที่เคร่งครดัต่อเหตุผล หรือเพ่งเล็งที่คุณค่าทางเศรษฐกิจของวตัถุจะมองไม่เห็นความงาม   คนที่
มีอารมณ์ละเอียดอ่อนไหวจะสมัผสัความงามได้ง่ายและรบัได้มากกว่า  ความงามจึงให้ความปิติและความพึงพอใจ
ได้ทนัทีโดยไม่ต้องมีเหตุผล  ความปิติความพึงพอใจนัน้เกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องมีการบงัคบั  แม้ว่าความงามนัน้จะ
เกี่ยวข้องอยู่กับวตัถุก็จริง แต่ก็มิได้เริ่มที่ว ัตถุ  แต่เริ่มที่อารมณ์  ความงามจึงเป็นอารมณ์ของมนุษย์  เป็นอารมณ์ที่
ก่อให ้เก ิดความสุข  ดงันัน้ ความงามจึงเป็นหนึ่งในสามของสิ ่งที ่ก่อเกิดความสุขให ้มนุษย์ ค ือ  ความดี ความ
งาม และความจริง  ผู ้ที่ยอมรบัและเห็นในคุณค่าของทัง้สามสิ่งนี้จ ึงจะเป็นผู ้ม ีความสุข    ในเมื่อความงามเป็น
อารมณ์ เป็นสิ่งที่อยู่ในความรู้สึกนึกคิด ความงามจึงเป็นนามธรรม    

การสร้างสรรค์งานศิลปะ ผู้สร้างต้องเกิดเห็นความงามขึ้นในใจก่อน แล้วถ่ายทอดความงามนัน้ผ่านทาง
วสัดุสื่อต่าง ๆ ออกมา เพื่อให้ผู้อื่นได้สมัผัสได้รบัรู้   โดยที่สื่อต่าง ๆ เหล่านัน้จะเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้ชมเกิดอารมณ์
สมัผสัความงามที่แตกต่างกันตามค่านิยมของแต่ละบุคคล แต่ความงามก็มไิด้เป็นศิลปะเสมอไป ทัง้นี้ก็เพราะความ
งามไม่จ าเป็นต้องเกิดจากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเท่านัน้ ในธรรมชาติก็มีความงามเช่นกัน ดงัเช่นบรรยากาศขณะที่
พระอาทิตย์ก าลงัขึ้นหรือตกดิน  ความสวยสดงดงามของดอกไม้และสตัว์โลกต่าง ๆ  เหล่านี้ ล้วนแต่เป็นความงาม
ตามธรรมชาติทัง้สิ้น  ไม่ใช่ความงามที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น   

จุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์งานศิลปะของศิลปินก็คือความหมายมัน่ที่จะถ่ายทอด 

อารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ ผ่านวตัถุสุนทรียะที่ศิลปินได้สร้างสรรค์ขึ้นในรูปแบบที่แตกต่าง กัน งานศิลปะที่ดีจึงต้อง
ให้ความพึงพอใจในความงามแก่ผู้ชมในขัน้แรก  และให้ความสะเทือนใจที่คลี่คลายกว้างขวางยิ่งขึ้นด้วยอารมณ์
สุนทรียะของผลงานศิลปะนัน้ในขัน้ต่อไป  จึงท าให้งานศิลปะมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก  

เมื่องานศิลปะชิ้นใดชิ้นหนี่งได้ส าแดงพลงัที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกของผู้เสพงาน ความพึงพอใจก็ย่อมจะ
เกิดขึ้นเพื่อน าไปสู่ความซาบซึ้งในงานศิลป์ แต่ในขณะเดียวกัน หากธาตุแห่งสุนทรียะไม่สามารถจะโน้มน้าวจิตของ
ผู้เสพให้เข้าถึงสภาวะแห่งความงามนัน้ได้ ผลที่เกิดขึ้นคือ ความไม่ปลาบปลื้ม หรือความไม่ชื่นชมในงานศิลป์ 
อารมณ์ความรู้ 
สึกเช่นนี้จะเป็นผลดีต่อผลงานทางศิลปะได้อย่างไรหากมิได้มีจุดก าเนิดหรือจุดเริ่มต้นของ การสนทนาแลกเปลี่ยน
ความรู้ความคิดระหว่างเจ้าของผลงานกับผู้ชมผลงานหรือที่เรียก  

ว่า ทวิวจัน์ (dialogue) อนัเป็นจุดเริ่มต้นของการวิจารณ์ที่เกิดการแสดงความคิดเห็นกันด้วยเหตุผล ด้วย
วิจารณญาณ ทัง้ที่เกิดจากการสัง่สมองค์ความรู้หรือแม้แต่ประสบการณ์ความเข้าใจที่เกิดด้วยตนเอง  ถ่ายทอดผ่าน
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มุมมองที่แตกต่างทางความคิดของแต่ละบุคคล ส่งผลให้มองเห็นมิติที่เป็นทัง้ข้อเด่นและข้อด้อยของงานศิลปะอนัจะ
น าไปสู่พลงัทางปัญญาที่เป็นแนวทางให้เกิดการสรรค์สร้างงานที่มีความงามและคุณค่าอย่างสมบูรณ์  

 

วิจารณ์ หมายถึงการให้ค าตัดสิน เช่น การให้ค าตัดสินสิ่งที่เป็นศิลปกรรมหรือวรรณกรรม เป็นต้น โดยผู้มี
ความรู้ควรเชื่อถือได้ว่า มีความงดงาม ไพเราะ หรือดีอย่างไร หรือมีข้อขาดตกบกพร่องอย่างไรบ้าง ค าว่า วิจารณ์ 
ถ้าแปลตามรูปศพัท์  หมายถึง การไตร่ตรอง การตรวจตรา เป็นค าที่บญัญัติขึ้นให้พ้องกับค าว่า criticism ใน
ภาษาองักฤษ  

ดร.วิทย์ ศิวศริยานนท์  กล่าวไว้ในหนังสือวรรณคดีและวรรณคดีวิจารณ์ว่า  
 

“การวิจารณ์ทีแ่ท้ คือ การพิจารณาลกัษณะของบทประพันธ์ แยกแยะส่วนประกอบทีส่ าคญัและหยิบยก
ออกมาแสดงว่าไพเราะและงดงามเพียงไร วิเคราะห์ความหมายบทประพนัธ์นัน้ ถ้าความหมายซ้อนเร้นอยู่ ก็ใช้
ปัญญาหยัง่ให้เห็นทะลุปรุโปร่ง และแสดงให้ผู้อ่านเห็นตาม ถ้าความหมายกระจดักระจายอยู่ ก็พยายามปะติดปะต่อ
ให้เป็นรูปเค้าพอทีผู่้อ่านจะเข้าใจได้ แสดงหลักศิลปะและแนวคิดของผู้ประพันธ์ ซึง่เป็นแนวทางในการเขยีนหนังสือ
นัน้  นอกจากนัน้ จะต้องเผยให้เห็นความส าคญัระหว่างส่วนประกอบต่างๆของงานนัน้ และชี้ให้เห็นด้วยว่า แต่ละ
ส่วนนัน้มีความส าคญัต่อส่วนรวมเพียงใด รวมความว่า การวิจารณ์คือ การแสดงให้เห็นว่า หนังสือนัน้มีลกัษณะ
อย่างไร ทัง้ในส่วนเนื้อเรือ่ง ความคิดเห็น และท านองแต่ง เมือ่ได้อธิบายลกัษณะของหนังสือให้ผู้อ่านเข้าใจแล้ว จึง
วินิจฉัยลงไปว่า หนังสือนัน้ดีหรือไม่อย่างไร ควรจดัเข้าไว้ในชัน้ไหน ” (วิทย์ ศิวศริยานนท์.2518 : 217-218) 

 

ศาสตราจารย์ ดร.เจตนา นาควชัระ กล่าวว่า  
 

“ถ้าเราถือว่า การวิจารณ์เป็นกิจของคนกลางซึง่ท าหน้าทีร่ะหว่างผู้สร้างกับผู้รบั ดงันัน้ งานวิจารณ์ทีเ่อื้อให้
เกิดการสือ่สารระหว่างศิลปินผู้สร้างงานกับมหาชนผู้รบังาน ก็จดัได้ว่าเป็นคุณลักษณะของการวิจารณ์ทีด่ ี หากแต่
หนทางทีน่ าไปสู่การวิจารณ์ทีม่ีประสิทธิภาพนัน้ จ าเป็นต้องอาศยัปัจจยัหลายอย่างทีก่่อ ร่างสร้างขึ้นให้เป็นการ
วิจารณ์ทีด่ีมีผลต่อพลงัทางปัญญาได้ ซึง่การฝึกการสร้างศักยภาพในการวิจารณ์ทีไ่ด้ผลทีสุ่ด คือ การฝึกการวิจารณ์
ด้วยศิลปะ การสร้างความจดัเจนในการวิจารณ์ศิลปะจึงเป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการสร้างมหาชนผู้มีปัญญา
ความคิด รู้จ ักแยกแยะวินิจฉัยปัจจัยต่างๆ รู้จกัประเมินคุณค่า รู้จกัแสวงหาทางเลือกทีจ่ะจรรโลงสงัคมและ
มนุษยชาติ แม้จะเริม่ต้นด้วยการวิจารณ์ศิลปะ แต่โดยธรรมชาติเราคงจะมิได้หยุดอยู่ ณ ทีน่ัน้ หากกิจของการ
วิจารณ์มกัจะด าเนินไปด้วยความกระหายใคร่รู้ของมนุษย์ทีต่้องการศึกษาให้เข้าใจว่า ศิลปะมีผลต่อ ชีวิตและสงัคม
อย่างไร และในทางกลบักัน ชีวิตและสงัคมกระตุ้นให้เกิดการคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะได้อย่างไร และสามารถทีจ่ะ
สนองความต้องการในด้านของการศึกษาและการเสริมสร้างปัญญาได้ด้วยความเป็นรูปธรรมของงานศิลปะเอง 
เพราะแม้แต่ศิลปะทีเ่รียกกันว่า “ศิลปะนามธรรม (abstract art)” นัน้ ตัวงานเองก็ยังมีความเป็นรูปธรรมทีเ่อื้อให้เรา
เห็นด้วยตา การพินิจศิลปะจึงเป็นกิจทางปัญญา เพราะในเมือ่เราเข้าใจสญัชาตญาณการสร้างสรรค์ของมนุษย์ใน
รูปแบบต่างๆ เราก็ย่อมใฝ่ใจทีจ่ะศึกษาถึงเหตุปัจจยัทีช่ี้ให้เห็นว่า พลงัสร้างสรรค์สามารถจรรโลงสงัคมมนุษ ยชาติ
ได้อย่างไร นัน่คือ กิจของการวิจารณ์ในระดบัอุดมคติ และ ถ้าการวิจารณ์กระท ากิจอันส าคญัไปปานนัน้ก็ย่อมเป็น
พลงัทางปัญญาให้แก่สงัคมได้อย่างแน่นอน ” 

 

 ด้วยเนื้อหาของค าว่าวิจารณ์ดังกล่าว ประกอบกับกิจของการวิจารณ์ที่เป็นอุดมคติ ท าให้ “ทวิวจัน์” ที่เกิด
จากการมองงานศิลปะมิใช่เป็นแต่เพียงการพูดคุยสนทนาโต้ตอบที่ผ่านแล้วผ่านไปเท่านัน้ หากแต่การมี “ทวิวจัน์” 

กับงาน “ศิลปะ” ทัง้จากผู้รบัและศิลปินเป็นกระบวนการที่สร้างให้เกิดพลงัทางปัญญา ต่อยอดให้เกิดการสร้างสรรค์
ผลงานที่มีคุณค่าต่อจิตใจ รงัสรรค์สงัคมให้เกิดความสงบสุขด้วยงานศิลปะ  แต่ทัง้นี้ ความสามารถของผู้วิจารณ์
ต้องมีปัจจยัที่เกี่ยวกับความสามารถในการรับหรือการเข้าถึงประสบการณ์สุนทรียะได้อย่างสมบูรณ์ ผู้รบับางคน
เมื่อได้สมัผสัหรือเสพงานศิลปะชิ้นใดชิ้นหนึ่งก็มีความซาบซึ้ง  
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ในงานชิ้นนัน้ ต่างบุคคลก็ย่อมมีความสามารถในการเข้าถึงที่ไม่เท่าเทียมกัน บางกรณีเพียงรบัรู้และทราบว่า งาน
ศิลปะชิ้นนัน้มีความงามอย่างไร แต่ก็ไม่สามารถที่จะบรรยาย หรือถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกออกมาเป็นมุขปาฐะ
หรือลายลกัษณ์อักษรได้   ในขณะที่ผู้รบับางคนเข้าถึงงานอย่างลึกซึ้ง สามารถถ่ายทอดเรื่องราวได้อย่างเป็นขั ้น
เป็นตอนครบถ้วนกระบวนความ ทัง้นี้อาจเป็นเพราะกระบวนการรบัรู้ที่รบัโดยการมองความงามด้วยองค์รวม แล้ว
ถอยก้าวออกมาดูงานศิลปะชิ้นนัน้ด้วยการมององค์ประกอบด้วยพื้นฐานความรู้ที่มีอยู่หรือด้วยประสบการณ์ก่อน
หน้าที่เคยได้รบั ส่งผลให้เกิดความถูกต้องต่อความเข้าใจอันเป็นกิจของการตีความ(interpretation) เห็นคุณค่าของสิ่ง
หนึ่งๆ ด้วย ภววิสยั(objective) หรือ อตัวิสยั(subjective) ที่บางครัง้อาจส่งผลดีท าให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ต่อ
นายทุน รวมทัง้ความสนใจร่วมของสังคมอันถือได้ว่าเป็นสิ่งรองรบัค าวิจารณ์นัน้ๆ หรือ ส่งผลดีต่องานศิลปะ
โดยตรง โดยมิได้ยึดโยงให้เข้ากับผลประโยชน์ที่ตกอยู่กับกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ  
 

ร่องรอย 

 การสัง่สมภูมิปัญญาจนก่อเกิดเป็นดนตรีไทย  อันเป็นมรดกของชาติที่มีลีลาเฉพาะ  

ตัว ปรากฏท่วงท่าหรือท่วงท านองต่างๆ ด้วยเครื่องดนตรีลกัษณะเฉพาะบรรเลงประสมกันอย่างลงตัว ลีลาของ
ดนตรีไทยบ่งบอกถึงคุณลกัษณะและพื้นฐานทางอารมณ์ที่เกิดจากตัวผู้บรรเลง  เนื่องจากลกัษณะการปฏิบตัิหรือ
ลีลาการบรรเลงของดนตรีไทยนัน้ มิได้ก าหนดกฏเกณฑ์ไว้ตายตัวเหมือนกับดนตรีตะวนัตก   หากแต่มาจากลีลาที่
ผู้บรรเลงคิดออกมาใน 

ขณะเล่น หรือที่เรียกกันว่า“ด้น” ดงันัน้การบรรเลงดนตรีไทยแต่ละครัง้จึงอาจมีท านองที่ไม่ซ ้ากัน   แต่ขณะเดียวกัน
ท านองนัน้ ๆ ก็มีความไพเราะสอดคล้องกันภายในวง   การสร้าง  

สรรค์งานดนตรีในลักษณะนี้ จึงเป่ียมไปด้วยความคิดทางศิลปะที่โลดแล่นอยู่ทุกขณะของการแสดงผลงาน   สิ่งที่
แสดงออกมาจึงเป็นผลแห่งภูมิปัญญาด้านงานศิลปะโดยแท้ 
 ดนตรีไทยผูกติดอยู่กับวิถีชีวิตไทย ในอดีตบทบาทของดนตรีไทยมีความส าคญัต่อวิถีแห่งวฒันธรรมไทย
อย่างแนบแน่น บางส่วนมีล าดบัของชนชัน้ทางสงัคมเป็นปัจจยัจ าแนกความแตกต่างในรายละเอียด ตัวอย่างเช่น
บทบาทดนตรีที่ใช้ในพระราชพิธีก็จะมีลกัษณะแตกต่างไปจากบทบาทดนตรีสามญัชนคนธรรมดา เนื่องจากการยก
ย่องพระมหากษัตริย์เป็นเสมือนเทวราชา คือเป็นเทวดาที่มาจุติยงัโลกมนุษย์ จึงต้องมีข ัน้ตอนของพิธีกรรมที่
ซับซ้อน ต้องใช้ทัง้เครื่องสูงที่ประกอบในพิธีเพื่อแสดงบารมี และทัง้เครื่องดนตรีที่ประโคมก็ต้องแสดงออกถึงความ
สูงส่ง แต่เมื่อเปรียบเทียบกับชนชัน้ระดับล่างลงมา ดนตรีก็ยงัรบัใช้วิถีชีวิตได้อย่างไม่มีข้อบกพร่อง อีกทัง้ยงัรบัใช้
วิถีชีวิตครบถ้วนตามวิถีวฏัสงสารที่เวียนว่ายอยู่บนโลกมนุษย์เริ่มตัง้แต่ เกิด แก่ เจ็บ จนกระทัง่ตาย หรือกิจกรรม
ทางสงัคม ความบนัเทิงผ่อนคลาย ฯลฯ เพียงแต่มีข้อแตกต่างในการเลือกรบัปรบัใช้องค์ประกอบต่างๆ ทางด้าน
ดนตรีให้เข้ากับสภาพที่เป็นอยู่ ให้เข้ากับวิถีแห่งสงัคมใดสงัคมหนึ่งเท่านัน้ 

 ประเด็นส าคญัอย่างหนึ่งที่ก่อให้เกิดความแตกต่างในดนตรีไทยคือ ความเชื่อ  โดย 

เฉพาะทางศาสนาที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ กล่าวคือ ความสมัพนัธ์ระหว่างคติพราหมณ์-ฮินดูที่ผูกมดัอย่าง
แนบแน่นอยู่กับความคิดปรชัญาตามวิถีพุทธ  หรือบางกรณีมีแนวคิดของความเชื่อเรื่องผีเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วย 
ท าให้เกิดการรวมตัวเป็นองค์แห่งความคิดที่ก่อให้เกิดลกัษณเฉพาะของ“เพลง” ที่น ามารบัใช้ในเส้นทางการด าเนิน
ชีวิตดงักล่าว   สิง่ทีป่รากฏอย่างเด่นชดั คอืประเภทของเพลงทีน่ ามาใชป้ระกอบพธิกีรรมต่าง ๆ  ท าให้เกิดการจดัล าดบั
ชัน้ของเพลง ดงัเช่น เพลงหน้าพาทย์ อนัเป็นเพลงลกัษณะพิเศษที่ครู โบราณท่านแต่งขึน้และยกย่องไวเ้ป็นกลุ่มเพลง
พเิศษส าหรบับรรเลงประกอบพธิกีรรมต่างๆ โดยเฉพาะ เช่น  พิธีกรรมไหว้ครู เพื่ออญัเชิญเทวดาที่เชื่อว่าศกัดิส์ิทธิม์ ี
ฤทธานุภาพ ทัง้เชื่อว่าเป็นผู้สร้างศาสตร์หรือศิลป์แห่งดนตรีไทย หรือแม้แต่ครูอาจารย์ทัง้หลายที่ล่วงลบัไปแล้ว ให้
กลบัมาร่วมชุมนุมในปะร าพิธี เช่น เพลงหน้าพาทย์องค์พระพิราพ ที่ถือว่าเป็นเพลงชัน้สูงสุดของวงการดนตรีไทย  
ผู้ที่บรรเลงจะต้องได้รบัอนุญาต    โดยที่จะต้องมีท่านครูเป็นผู้ประสิทธิป์ระสาทวิชาให้เสียก่อนจึงจะมีสิทธิบ์รรเลง
ได้ ในขณะที่บางเพลงผู้บรรเลงต้องผ่านการบวชเรียนมาแล้วจึงจะสามารถบรรเลงเพลงเหล่านัน้ได้ นอกจากนี้ ยงั
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มีเพลงที่ใช้ในการแสดงโขนและละคร ตัวอย่างเช่น เพลงเหาะ เพลงเสมอ เพลงเชิด เพลงแสดงกิริยาอาการ  “ไป” 
เช่น เพลงแผละ ส าหรบัครุฑบิน เพลงบาทสกุณีส าหรบัพระรามพระลกัษณ์เดินทาง ฯลฯ   เพลงหน้าพาทย์เหล่านี้
ล้วนจดัเป็นเพลงชัน้สูงและศักดิส์ ิทธิท์ี่นักดนตรีไทยยอมรบักัน  
 ค าถามหนึ่งที่เกิดขึ้นคือ เหตุใดชื่อเพลงหรือท านองเพลงดังที่ได้กล่าวมา จึงได้รบัการคัดสรรคัดเลือกยก
ย่องให้เป็นเพลงชัน้สูง เป็นเพลงที่มีความศกัดิส์ิทธิ ์มีคุณค่ายิ่งกว่าเพลงอื่น ๆ   เคยมีการตัง้ค าถามถึงเพลงจ าพวก
นี้ว่าใครเป็นผู้แต่ง ใครเป็นผู้ประพนัธ์ท านอง เพลงเหล่านี้แต่งขึ้นมาตั ้งเมื่อใดและที่ไหน นับว่าเป็นการยากที่จะ
ค้นหาค าตอบมาอธิบายความเพื่อค้นหาความจริงได้ จึงบ่อยครัง้ที่มกัจะได้รบัค าตอบในลักษณะของเรื่องเล่าที่เป็น
นิทานปรมัปรา หรือเรื่องเล่าที่เป็นต านานเล่าขาน โดยที่ไม่สามารถสืบค้นหาหลักฐานความจริงประกอบการท า
ความเข้าใจในการเข้าถึงเพลงเหล่านัน้ มากกว่าการท าให้เชื่อว่า เพลงต่างๆเหล่านี้เป็นเพลงที่มีความศกัดิส์ิทธิ ์
หรือเป็นเพลงที่มีความพิเศษพิสดารยากเกินกว่าที่มนุษย์จะเสกสรรปั้นแต่งให้เกิดขึ้นได้เท่านัน้ ดงัเช่น ต านาน
เพลงสาธุการ ซึ่งจดัว่าเป็นเพลงหน้าพาทย์ชัน้สูงเพลงหนึ่ง ใช้ส าหรบัพิธีการมงคลต่างๆ ทัง้ยงัใช้ในการบรรเลง
เอกเทศและส าหรบัการประกอบการแสดง เป็นเพลงที่มีความศกัดิส์ ิทธิน์ าความเป็นมงคลมาสู่ทัง้ผู้ฟัง ผู้บรรเลง ผู้
แสดง และสถานที่  เพลงสาธุการนัน้ตามต านาน4กล่าวว่าเป็นเพลงที่เทวดาแต่งให้ไว้แก่มวลมนุษย์  เพื่อเป็นการ
บูชาองค์พระสมัมาสมัพุทธเจ้าโดยเฉพาะ   ทัง้นี้ต านานได้เล่าไว้ว่า  
 

 ครัน้เมือ่พระอิศวรทรงเสด็จออกจากเทวสภา และไม่เห็นเหล่าเทวดา นางฟ้า มาเข้าเฝ้าเหมือนทุกครัง้ ก็
ทรงมีความสงสยั จึงตรัสถามเทวดาทีเ่หลืออยู่ ต่างก็พากันตอบว่า ผู้ทีห่ายไปนัน้ ต่างก็พากันไปเข้าเฝ้า
พระพุทธเจ้ายงัโลกมนุษย์เพือ่ฟังธรรมเทศนา พระอิศวรทรงทราบก็ไม่พอพระทยั ทัง้ยงัสงสยัว่า พระพุทธเจ้าเป็น
ใคร ถึงมีอ านาจเหนือกว่าพระองค์ สามารถชกัจูงเหล่าเทวดานางฟ้าให้ลงไปหาได้ จึงประสงค์จะเสด็จลงไปให้
ประจกัษ์แก่ตา  ครัง้ลงไปก็เห็นเป็นมหศัจรรย์ ด้วยพระพุทธเจ้าทรงเปล่งรัศมีงดงาม เกือบท าให้พระองค์เข้าไป
กราบไหว้ แต่แล้วก็ทรงคิดขึ้นได้ว่า จะทรงมาประลองฤทธิ์ จึงเนรมิตระบ าร าฟ้อน ดนตรีให้มีเสียงกึกก้อง รบกวน
สมาธิของเหล่าเทพเทวา มนุษย์และสรรพสตัว์ในทีน่ัน้ แต่ก็ไม่เกิดผลอย่างใด ดงันัน้ พระอิศวรก็ทรงพิโรธหนัก แล้ว
จึงเข้าไปท้าพระพุทธเจ้าประลองฤทธิ์ โดยตรัสว่า ตัวพระองค์นัน้จะก าบงักายหายตัวไปอยู่ตามทีต่่างๆแล้วให้
พระพุทธเจ้าชี้บอกให้ทุกคนในทีน่ัน้เห็นได้  ว่าไปอยู่ ณ ทีใ่ดบ้าง ซึง่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้ทรงชี้บอกให้ทุก
คนเห็นหมด ไม่ว่าพระอิศวรจะซ่อนในสวรรค์ มนุษย์โลก หรือ ยมโลกก็ตาม ในทีสุ่ด พระอิศวรก็เสด็จกลบัมา แต่
พอมาถึงพระพุทธเจ้าหายไป แม้พระอิศวรจะทรงเพ่งฌาณอย่างไรก็ไม่เห็น ไม่พบ จึงประกาศขอยอมแพ้ในทีสุ่ด 
และขออญัเชิญพระพุทธเจ้ากลบัมาทีเ่ดิม พระพุทธเจ้าจึงตรสัว่า มิได้หายไปไหน แต่อยู่บนมุ่นมวยผมของพระ
อิศวร ถ้าจะให้เสด็จลงมาจากมุ่นมวยผม ก็ขอให้พระอิศวรทรงเนรมิตดนตรีบรรเลง โดยทรงตรสัว่า “ดนตรีนัน้เป็น
เครือ่งท าให้โลกผาสุก” พระอิศวรจึงทรงยอมและให้บรรเลงเพลงสาธุการขึ้น  
 

  จากต านานเพลงสาธุการดงักล่าว  หากสรุปง่าย ๆ จากใจความก็คงจะหมายมัน่ได้ว่า  เพลงสาธุการนี้พระ
อิศวรเป็นผู้ประพนัธ์หรือแต่งเพลงนี้ขึ้นมา  แต่หากเรามองด้วยมุม 

มองของการวิจารณ์แล้ว ก็คงจะได้ค าตอบในชัน้ต้นว่า นี่คือเพลงไทยหรือดนตรีไทยที่ได้ผ่านการกลัน่ กรอง แก้ ไข 
ปรบั ปรุง อย่างสมบูรณ์ ผูกติดเข้ากับความเชื่อที่อยู่ในวิถีชีวิต  ถึงแม้ว่าจะผ่านยุคสมยัต่าง ๆ ความงามอนัเป็นเนื้อ
แท้ก็มิได้ถูกท าลายให้สลายไปตามเวลา อีกทัง้ยงัได้รบัภูมิปกป้องด้วยกระบวนการทางวัฒนธรรม ที่สร้างความเชื่อ
ความเข้าใจเป็นเกราะให้แก่เพลงเหล่านัน้ น าไปสู่ความอยู่ยงคงกระพนัของชิ้นงานศิลปะอย่างลงตัวสมบูรณ์แบบ

 
4  เรื่องราวจากการแสดงเบกิโรง “ต านานแห่งเพลงสาธุการ” ในงานนาฏกรรมแห่งสยาม โขนชดุใหญ่ เรื่อง รามเกยีรติ ์ชุด
หนุมานชาญสมร ซึง่นายเสร ีหวงัในธรรม (ศลิปินแหง่ชาต)ิ เป็นผูแ้ต่งขึน้ตามเคา้โครงเรื่องจากหนังสอื ดนตรใีนพระธรรม
วนิัย ของนายธนติ อยู่โพธิ ์อดตีอธบิดกีรมศลิปากร  
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อีกด้วย  และนอกจากนี้ยงัประเภทของเพลงไทยอีกหลายประเภท เช่น เพลงโหมโรง เพลงเรื่อง เพลงท้ายเครื่อง
(เพลงหางเครื่อง) เพลงตับ เพลงเถา เพลงเกร็ด ฯลฯ ซึ่งปัจจุบนัเพลงเหล่านี้ยงัถูกน ามาใช้อย่างมัง่คัง่ในแวดวง
ดนตรีไทย   

 

ความงามอนัสมบูรณ์ที่เกิดจากความสามารถในตัวนักดนตรี ที่บางครัง้ก็อาจจะระบุตัวตนได้  ชิ้นงาน
เหล่านัน้อาจสามารถสะท้อนถึงขัน้ตอนกระบวนการวิจารณ์ที่มีการ แลกเปลี่ยนทวิวจัน์เชิงศิลปะอย่างเข้มข้น แสดง
ให้เห็นความสามารถชัน้ครู  ที่ส่งผลให้เกิดชื่อเสียงในระดับศิลปินแห่งแผ่นดิน ดงักรณี “ครูมีแขก” ที่ปรากฏอยู่ใน
ตอนหนึ่งของค าไหว้ครูป่ีพาทย์ ที่กล่าวไว้ว่า  
 

“ทีน่ี้จะไหว้ครูปีพ่าทย์      ฆ้องระนาดมือดีปีไ่ฉน  

ทัง้ครูแก้วครูฟักเป็นหลักชยั      ครูทองอินนัน้แหละใครไม่เทียมทนั  

มือก็ตอดหนอดหนักขยกัขย่อน     ตาพูนมอญมิใช่ชัว่ตัวขยนั  

ครูมีแขก คนนี้ เขาดีครนั     เป่าทยอยลอยลัน่บรรเลงลือ” 
 

 จากค าไหว้ครูที่ว่า “...ครูมีแขกคนนี้ เขาดีครนั  เป่าทยอย5 ลอยลัน่บรรเลงลือ...” นัน้ แสดงให้เห็นถึงความ
ซาบซึ้งจากอดีตที่ ครูมีแขก มีความสามารถในการเป่าบรรเลง(ป่ี)ทยอยจนเป็นที่เลื่องลือ จนได้รบัการยกย่อง
ถึงกับได้รบัการจารึกชื่อไว้ในบทไหว้ครูป่ีพาทย์   ก็พอจะท าให้มองเห็นถึงฝีมือการบรรเลงของนั กดนตรีไทยคน
หนึ่งที่มีชีวิตอยู่ใน 

ช่วงรชักาลที่ 3 ถึงรชักาลที่ 5  แห่งกรุงรตันโกสินทร์ ที่ได้รบัการยกย่องให้เกียรติอย่างสูงสุด มีนัยยะแสดงให้เห็น
ถึงความสุดยอดในการสร้างงานของศิลปิน   

ครูมีแขกผู้นี้เองที่เป็นผู้ประพันธ์เพลง  “เชิดจีน” ที่เรียกเพลงนี้ว่าเพลงเชิดก็เพราะตอนท้ายของทุกท่อนจะ
จบด้วยเพลง “เชิด”ทัง้สิ้น ซึ่งเป็นเพลงประเภทเพลงทยอยที่มีลีลาแปลกออกไปกว่าเพลงอื่นๆ นับเป็นอีกตัวอย่าง
หนึ่งที่แสดงออกถึงอารมณ์อันสนุกสนานมีลูกล้อลูกขดั6พิสดารกว่าเพลงอื่นๆด้วย กล่าวกันว่า ครูมีแขกได้รบั
บรรดาศกัดิแ์ละราชทินนามเป็น “พระประดิษฐ์ไพเราะ” ก็เพราะเพลงเชิดจีนนี้(ในราวปีพ.ศ.2396) โดยแต่งขึ้น
บรรเลงถวายพระบาทสมเด็จพระป่ินเกล้าฯ ได้รบัความโปรดปรานมาก จนท าให้ได้รบับรรดาศกัดิแ์ละราชทินนาม
ดงักล่าว  คือจาก นายมี ดุริยางกูร หรือ ครูมีแขก เป็น พระประดิษฐ์ไพเราะ ร่องรอยแห่งราชทินนามนี้แสดงถึง
ความมี “ระดบั” ของความเป็นคีตกวี อนัเป็นสิ่งหนึ่งที่ชี้ให้เห็นชดัถึงการ “ทวิวจัน์” ระหว่างผู้สร้างกับผู้รบัหลงัจากได้

 
5

 ความหมายของค าวา่ “ทยอย” จากพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ.2542  หมายถงึ หย่อยๆกนัไปไม่
ขาดระยะ , อาการทีไ่ปหรอืมาทลีะน้อย , ชื่อเพลงไทยท านองหนึ่ง  มชีนิดย่อยเป็น ทยอยนอก   ทยอยใน  ทยอยโอด  
กล่าวคอืค าว่า “ทยอย” ทีป่รากฏในพจนานุกรมนัน้มคีวามหมายอยู่ 2 ประการส าคญั คอื  ในแงข่องการเป็นค าวเิศษณ์นัน้ 
“ทยอย” เป็นค าทีอ่ธบิายถงึลกัษณะอาการไปมาทลีะน้อยตดิตอ่กนัไปโดยไม่ขาดระยะ  ส่วนความหมายในแงข่องการเป็น
ค านามนัน้ “ทยอย” หมายถงึชื่อเพลงไทยชนิดหนึ่ง คอื เพลงทยอย 

6 ลูกล้อลูกขดั เป็นวธิกีารบรรเลงท านองอย่างหนึ่งที่แบ่งเครื่องดนตร ี (หรือร้อง) ออกเป็น 2 พวก พวกหนึ่ง
เรยีกว่าพวกหน้า อีกพวกหนึ่งเรยีกว่าพวกหลงั ทัง้ 2 พวกนี้ ผลดักันบรรเลง คนละท ี เมื่อพวกหน้าบรรเลงไปหมด
วรรคตอนแล้ว พวกหลงัจงึจะบรรเลงบ้าง  การบรรเลงลกัษณะดังกล่าว  หากพวกหลงับรรเลงซ ้ากบัพวกหน้า  
ทางการดนตรีไทยเรยีกการบรรเลงลกัษณะนี้ว่า “ลูกล้อ”  แต่หากตรงกันขา้ม  พวกหลงับรรเลงท านองให้ผิดแผก
แตกต่างไปจากพวกหน้า  ก็เรียกการบรรเลงแบบนี้ว่า “ลูกขดั”  ท านองเพลงที่มี “ลูกล้อลูกขดั” นี้สุดแต่คีตกวีผู้แต่ง
ท่านใดจะประดิษฐ์คิดแต่งขึ้นอย่างไร  จะสัน้หรอืยาวหลายพยางค์ หรือเพยีงพยางค์เดยีวก็ได้  
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ซาบซึ้งกับผลงานชิ้นต่างๆ ซึ่งหากไม่ได้รบัการยอมรับอย่างกว้างขวางในยุคนัน้ ก็คงมิได้รบัการยกย่องเ ลื่อน
บรรดาศกัดิแ์ละราชทินนาม ดังประวตัิศาสตร์ที่ได้รบัการบันทึกไว้มาถึงปัจจุบนัเป็นแน่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูมีแขก(มี ดุริยางกูร หรือ พระประดิษฐ์ไพเราะ)  
 
 ในรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั รชักาลที่ 6 ที่จดัได้ว่าเป็นยุคทองของละคร ดนตรี 
นาฏศิลป์ ปรากฏมีนักดนตรีและนักร้องได้รบัพระราชทานบรรดาศกัดิแ์ละราชทินนามจ านวนมาก ราชทินนาม 
ประดิษฐ์ไพเราะ ของครูมีแขก(มี ดุริยางกูร) ก็เป็นหนึ่งในราชทินนามเหล่านัน้  ดงัประกาศพระราชทานราชทิน
นามต่อไปนี้   

“ประสานดุรยิศพัท์ ประดบัดุรยิกิจ ประดษิฐ์ไพเราะ เสนาะดุรยิางค์ ส าอางค์ดนตร ี ศรวีาทติ 
สทิธวิาทิน พณิบรรเลงราช พาทย์บรรเลงรมย์ ประสมสงัคตี ประณีตวรศพัท์ คนธรรพวาท ี
ดนตรบีรรเลง เพลงไพเราะ เพราะส าเนียง เสยีงเสนาะกรรณ สรรเพลงสรวง พวงส าเนียงร้อย 
สร้อยส าเนียงสนธ์ วมิลวงัเวง บรรเลงเลิศเลอ บ าเรอจติรจรุง บ ารุงจิตรเจรญิ เพลินเพลง
ประเสรฐิ เพลดิเพลงประชนั สนัน่บรรเลงกิจ สนิทบรรเลงการ สมานเสยีงประจกัษ์ สมคัรเสยีง
ประจิตร์ วาทติสรศิลป์ วาทินสรเสยีง ส าเนียงชัน้เชิง ส าเรงิชวนชม ภิรมย์เร้าใจ พไิรรมยา วณีา
ประจินต์ วณีินประจินต์ วณีินประณีต สงัคตีศพัท์เสนาะ สงัเคราะห์ศพัท์สอาง ดุรยิางค์เจน
จงัหวะ ดุรยิเจนใจ ประไพเพลงประสม ประคมเพลงประสาน ชาญเชิงระนาด ฉลาดฆอ้งวง 
บรรจงทุ้มเลศิ บรรเจิดปีเ่สนาะ ไพเราะเสยีงซอ คลอขลุ่ยคล่อง ว่องจะเข้รบั ขบัค าหวาน ตนัตริ
การเจนจติ ตนัตรกิิจปรชีา นารทประสานศพัท์ คนธรรพประสทิธสิาร” 

นอกจากนี้ยงัมรีาชทินนามทีขึ้นต้นด้วย เจน จดั ถนัด ถนอม และลงท้ายด้วยดุรยิางค์ คอื เจน
ดุรยิางค์  จดัดุรยิางค์  ถนัดดุรยิางค์  ถนอมดุรยิางค์  อีกด้วย 

ราชทินนามต่างๆดงัที่ได้กล่าวมาข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึงวฒันธรรมการเสพดนตรขีองคนไทย 
ที่จดัได้ว่าเป็นลกัษณะของความสมัพนัธ์ในแนวนอนจากแนวคดิทฤษฏีวฒันธรรมอมัพวา 7 กล่าวคอื 

 
7  อมัพวา หลงัเสยีกรุงครัง้ที ่2 ในยุคกรุงธนบุร ีเป็นแหล่งรวมของวฒันธรรมทีส่บืทอดมาจากกรงุเก่า หลอมเขา้กบัวถิชีวีติ
ของชาวบา้นผูป้ระกอบสมัมาอาชวีะดว้ยเกษตรกรรมและบม่เพาะการสรา้งสรรค์งานศลิปะสาขาต่างๆ ไปพรอ้มกนัดว้ย การ
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วฒันธรรมพื้นบ้านและวฒันธรรมราชส านักส่องทางให้แก่กนั ต่างฝ่ายต่างเรยีนรู้ซึ่งกนัและกนั ฐานะ
ทางสงัคมที่มคีวามแตกต่างกลบัถูกศลิปดนตรเีป็นตวัเชื่อมโยง เมื่อมศีลิปะดนตร ี ก็มกีารลดชัน้วรรณะ
และในขณะเดียวกนัก็เพิม่ความสมัพนัธ์ระหว่างเจ้านายกบัไพร่ฟ้าประชาชนให้ใกล้ชดิมากขึ้น  จึงท าให้
ต่างก็เสพดนตรใีนรสนิยมที่ใกล้เคยีงกนั ฟังหรอืเล่นดนตรชีุดเดียวกนั ดงันัน้ การวจิารณ์หรอืการทวิ
วจัน์แลกเปลี่ยนความคดิเห็นเรื่องดนตรจีงึอยู่ในกระแสเดียวกนั การพระราชทานพระราชทินนามให้แก่
นักดนตร ี  มใิช่เป็นกิจของพระราชาผู้ทรงอ านาจ  ที่ทรงโอยทานมาจากเบื้องสูง แต่เป็นผลมาจากราช
ส านักมคีวามรอบรู้ เข้าถึง เข้าใจงานสร้างสรรค์ของศลิปินด้วยกนั  

ปรากฏการณ์ดงักล่าวที่ท าให้เหน็ภาพของพราะราชาที่ทรงยกย่องความสามารถของสามญัชนผู้มี
ความสามารถเป็นเลศิ  ด้วยวจิารญาณที่เขา้ถงึและเขา้ใจอย่างลกึซึ้ง อนัเป็นการสะท้อนจากสมัพนัธภาพ
แนวนอน อีกทัง้พรัง่พร้อมไปด้วยพระราชอ านาจแห่งการเกื้อหนุน การที่ทรงอยู่ในฐานะที่จะมีพระราช
วินิจฉัยในเรื่องคุณค่า  พระราชาก็คือ “super-critic” ของสังคมไทยนัน่เอง  แต่เมื่อสถาบันกษัตริย์
จ าเป็นต้องลดบทบาทหน้าที่  อนัเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง การเปลี่ยนแปลงครัง้
ส าคญัท าใหก้ารอุปถมัภ์  ซึ่งส่วนหนึ่งเป้นการมอบหน้าที่ให้กรมศลิปากร  และในเรื่องของดนตร ี เหล่าทพั
ทัง้สามและกรมต ารวจก็อาสาเข้ามาช่วยรกัษาวฒันธรรมอนัล ้าค่าของชาติไว้  ศิลปินจึงถ่ายโอนมาเป็น
หน้าที่ของ “รฐั”  ในระยะต่อมาคอื ตัง้แต่ปี พ.ศ 2527 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ส านักงานคณะกรรมการ
วฒันธรรมแห่งชาต(ิสวช.) ได้จดัท าโครงการศิลปินแห่งชาติ เพื่อสรรหา ส่งเสรมิสนับสนุน และช่วยเหลือ
ศลิปินผู้สรา้งสรรค์ ผลงาน ศลิปะล ้าค่าไว้ในแผ่นดนิ ยกย่องเชดิชูเกยีรตใิหเ้ป็นศลิปินแห่งชาต ิ นับว่าเป็น
การท านุบ ารุงทรพัยากรบุคคลส าคญัทางดา้นศลิปะ ทีไ่ดส้บืสานงานศลิปะของชาตใิหเ้ชื่อมโยงจากอดตีมาสู่
ปัจจุบนั ดว้ยการสบืต่อถ่ายทอดภูมปัิญญาของบรรพบุรุษในอดตี ใหม้คีวามรุ่งโรจน์สบืไปในอนาคต   

นับจาก พ.ศ.2528  จนถึงปัจจุบนั(พ.ศ.2551)  เรามีศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการ 

แสดง(ดนตรีไทย) รวมทัง้สิ้นเป็นจ านวนถึง 29 คน คือ 
 

นายมนตรี ตราโมท (2528) คุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ (2529) นางท้วม ประสทิธิกุล (2529) นางทองหล่อ 
ท าเลทอง(2529) นายเฉลมิ บวัทัง่ (2529) นายไชยลงักา เครือเสน (2530) นางเจริญใจ สุนทรวาทิน (2530) 
คุณหญิงชิ้น ศลิปบรรเลง  (2530) นายบุญยงค์ เกตุคง (2531) นายประสทิธิ์ ถาวร (2531) นายประเวช กุมุท 
(2532) นายเตือน พาทยกุล (2535) นายจ าเนียร ศรไีทยพนัธุ์ (2536) นางฉววีรรณ พนัธุ (2536) นางสุดจิตต์ 

 

ก่อตัง้เมอืงหลวงใหม่และราชวงศใ์หม่ เป็นการฟ้ืนตวัทางวฒันธรรมทีไ่ดร้บัแรงหนุนจากอมัพวา ความรุ่งโรจน์ของ
ศลิปวฒันธรรมในยุคตน้รตันโกสนิทร ์ อนัจะเหน็ไดจ้ากงานศลิปะอนัทรงคุณค่าทีม่กีารสรา้งขึน้ในรชักาลที ่ 2 ซึง่ประสตูทิี่
อมัพวาในฐานะสามญัชน เป็นเครื่องยนืยนัไดว้า่ วฒันธรรมพืน้บา้นกบัวฒันธรรมราชส านักส่องทางใหแ้ก่กนั 
ความสมัพนัธแ์นวนอน จงึเป็นลกัษณะเด่นของการหลอมรวมนี้ การกล่าวถงึ “วฒันธรรมอมัพวา” ในเชงิวชิาการจงึ
เท่ากบัเป็นการบ่งบอกถงึ “กระบวนทศัน์” (paradigm) หนึ่งทีช่ีใ้หเ้หน็ความแขง็แกรง่ของวฒันธรรมไทยทีฟ้ื่นตวัจาก
ความล่มสลายในทางกายภาพและในทางการเมอืงไดใ้นระยะเวลาอนัรวดเรว็ ศลิปะจากแผ่นดินแม่เป็นส่วนหนึ่งของวถิี
ชวีติแนวคนธรรมดาสามญัทีส่ามารถปรบัตวัเขา้สู่บรบิทอื่นเช่นราชส านักไดทุ้กเมื่อ มรดกทางวฒันธรรมจากอมัพวายงัมี
บทบาทอนัส าคญัอยู่ในยคุปัจจุบนั (อา้งจากนิยมของโครงการวจิยั “การวจิารณ์ในฐานะพลงัทางปัญญาของสงัคมรว่ม
สมยั”) 
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อนันตกุล (2536) นายแจ้ง คล้ายสทีอง (2538) นายสร้อย ด าแจ่ม(2538) นางจนัทร์สม สายธารา(2539) นายใหญ่ 
วิเศษพลกรงั (2539) นายพินิจ ฉายสุวรรณ (2540) นางเบ็ญจรงค์ ธนโกเศศ (2541) นายเชื้อ ดนตรีรส (2542) พล
เรือตรี มงคล แสงสว่าง (2543) นายจิรสั อาจณรงค์ (2545) นายวเิชยีร ค าเจรญิ  (2548)  นายส าราญ เกิดผล 
(2548) ร้อยต ารวจตรีกาหลง พึง่ทองค า (2549) นายศิร ิวิชเวช (2551) นายประสทิธิ์ ปิ่นแก้ว (2551) 
 

 
ตราสญัลกัษณ์ศิลปินแห่งชาติ 

 

การวิจารณ์ที่ปรากฏอยู่ในอดีต อาจยงัไม่ได้รบัการบันทึกเป็นลายลกัษณ์อักษรอย่างเป็นระบบหรือมีแต่
ส่วนน้อย  ส่วนหนึ่งเป็นเพราะในวิถีชีวิตของคนไทยยงัไม่มีวฒันธรรมการเขยีนบนัทึกนัน่เอง  การวิจารณ์จึงต้อง
ผูกติดอยู่กับวฒันธรรมมุขปาฐะหรือการบอกกล่าวด้วยค าพูด  การวิจารณ์ที่เป็นลายลักษณ์จึงมีน้อยจนเกือบไม่มี
เลย  ดงันัน้การวิจารณ์ที่มีพลวตัอยู่ชัว่ขณะหนึ่งจึงได้สูญหายไปกับยุคสมยั  สิ่งที่หลงเหลืออยู่ก็แต่พียงร่องรอยแห่ง
วฒันธรรมที่พอจะอนุมานให้เห็นห้วงหรือท่วงทีในการวิจารณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในยุคสมยัที่ “เราเรา ท่านท่าน” ไม่ได้อยู่
ร่วมยุคร่วมสมยัที่ได้เห็นความจริง ได้ยินการแสดง จนไม่อาจหาค าอธิบายมาตอบค าถามหรือต่อรองต่อสิ่งที่ใน
วฒันธรรมเชื่อว่าเป็น ของสูง  หรือ สิง่ศกัดิ์สิทธิ์   หรือแม้แต่สิ่งที่ปรากฏในรูปแบบของร่องรอยทางภาษาที่บ่งบอก
ถึงต าแหน่งหรือบทบาททางสังคม อนัสามารถระบุให้เห็นความเป็นศิลปินชัน้เยี่ยมของแผ่นดิน   ซึ่งการปรากฏ
ร่องรอยดงัที่ได้ยกตัวอย่างมาข้างต้น เป็นเพียงภาพสะท้อนให้เห็นกรอบของวฒันธรรมในอดีต เอื้อต่อการวิจารณ์
ด้วยการ “ทวิวจัน์” ที่แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดในแง่มุมของการรับรู้เชิงสุนทรียะแห่งดนตรีของแต่ละบุคคลใน
สงัคม อนัก่อก าเนิดเป็นกลไลควบคุมคุณภาพของงานศิลปะไปโดยอตัโนมตัิ ดงันัน้ จึงไม่จ าเป็นเสมอไปว่า การ
วิจารณ์ครัง้นัน้ ๆ จะต้องแปรสภาพเป็นตัวชิ้นงานที่อยู่ในรูปของลายลกัษณ์หรือเป็นทางการที่ป่าวประกาศให้คน
ทัง้เมืองได้รบัรู้ว่า  งานศิลปะหรือบุคคลท่านนี้จดัได้ว่าเป็นงานศิลปะหรือศิลปินชัน้ดี  
 
 

ยุคสมยั 

 เมื่อยุคสมยัได้แปรเปลี่ยนไป สิง่ต่างๆก็ย่อมเปลี่ยนแปลงและปรบัตวัให้กบัสภาพที่เปลี่ยนไปด้วย ดงัเช่น 
การเปลี่ยนแปลงของระบบการเมืองการปกครองของบ้านเมอืง อนัเป็นจุดเริม่ต้นที่ท าให้“ดนตรีไทย” ถึงคราวปรบัลด
บทบาทในวิถีชีวติของคนไทยลง  อนัเนื่องมาจากนโยบายของรฐับาลหลงัการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ.
2475 ที่ชูนโยบาย“รฐันิยม” มปีระกาศเป็นรฐันิยมห้ามการบรรเลงดนตรไีทย  เพยีงเพราะเห็นว่าดนตรีไทยไม่
สอดคล้องกับการพฒันาประเทศ ไม่สามารถพฒันาประเทศให้เจรญิทดัเทยีมกบันานาอารยประเทศได้  ท าให้
วฒันธรรมและดนตรตี่างชาติเขา้มามบีทบาทในชวีติประจ า  

วนัของคนไทยมากขึ้น ความเจรญิก้าวหน้าทางดนตรไีทยจงึชะงกังนัจนกลายเป็นเส้นขนานที่แบ่งแยกความเป็นคน
รุ่นเก่ากบัคนรุ่นใหม่ ด้วยนโยบายพฒันาประเทศในแผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติที่มรีากฐานมาจากแนวคิดเศรษฐกิจ
ระบบทุนนิยม  มุ่งเน้นที่จะพฒันาทาง 

ด้านวตัถุมากกว่าการพฒันาทางด้านจติใจ ที่ใช้“เงิน”เป็นปัจจยัหลกัในการแสวงหาทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทัง่ “ความรู้”  
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 โดยเฉพาะ“ความรู้”ทางดนตรไีทย  กล่าวคอืเมื่อสงัคมเปลี่ยน สถาบนัต่าง ๆ ก็ย่อมต้องเปลี่ยนไปเป็น
ธรรมดา  เมื่อความนิยมดนตรีไทยที่ใช้ในวิถีชีวติเริม่จะลดลง  “บ้านหรือชุมชน”ก็เริม่ลดบทบาทหน้าที่ลงอย่างทนัตา
เห็น  ท าให้บางบทบาทเลอืนหายไปจากประวตัิ 
ศาสตร์ของการดนตรีไทย  เพราะความที่ไม่มเีหตุจ าเป็นที่จะต้องผลตินักดนตรีเพื่อรบัใช้สงัคมเหมอืนแต่เก่าก่อน   ดู
แต่“วดั”ซึ่งแต่เดมิเคยเป็นศูนย์กลางของคนทุกชนชัน้ ทุกเพศทุกวยั ก็เริม่กลายเป็นเพยีงสถานที่ปฏิบตัิศาสนกิจ  
ความนิยมเพื่อที่จะรวมตวักนัที่วดัเพื่อดูการประชนัขนัแข่งดนตรีไทยเริม่ลดน้อยถอยลง และที่เห็นได้อย่า งชดัเจน
ที่สุดคือ“วงั” ที่เริม่ทยอยลดและหมดบทบาทลงไปภายหลงัการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณา -ญา
สิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธปิไตย   
 ดงันัน้ ศลิปะทัง้หลายเมื่อไร้ผู้สนับสนุน ทัง้ศลิปินก็ขาดผู้อุปถมัภ์ ความอยู่รอดของดนตรีไทยก็“เห็นที”จะ
โลดเล่นอยู่ในวิถีเดมิ ๆ ของสงัคมไทยซึ่งอยู่มากับขนบนิยมแบบเก่าไม่ได้อีกแล้ว  สิง่หนึ่งที่จะต้องเกิดขึ้นคอืการ
ปรบัตวัให้เขา้กบัสภาวะในปัจจุบนั  ดงันัน้ปรากฏการณ์ร่วมสมยัจงึเกิดขึ้น ซึ่งสภาวะร่วมสมยัที่จะก่อให้เกิด
ปรากฏการณ์นี้นัน้ มองได้จากกรอบของมโนทศัน์ในชัน้ต้นที่บ่งบอกถึงช่วงเวลาว่าศลิปิน ศิลปะ หรืองานศลิป์จะ
ด ารงอยู่ในช่วงเวลาเดยีวกนักบักลุ่มผู้รบักลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรอืสงัคมใดสงัคมหนึ่ง โดยช่วงเวลาดงักล่าวอาจสัน้หรอื
ยาวนัน้ก็แล้วแต่กรณี  ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบัการยอมรบัของผู้รบั ซึ่งบางครัง้อาจครอบคลุมช่วงเวลาที่ยาวนานถึง 2-3 ชัว่คน
ก็ได้ ทัง้นี้นัยที่ส าคญัก็คอืความพ้องต้องกันของช่วงเวลาที่เอื้อต่อการสื่อความระหว่างผู้สร้างกบัผู้รบั หรอืเอื้อต่อการ
สร้างกบัการรบัประสบการณ์ทางความคิด และ/หรืออารมณ์ความรู้สึกโดยผ่านงานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ซึ่งในอีกมิติ
หนึ่งอาจสงัเกตได้ว่า วงการศลิปะในช่วงเวลาดงักล่าว มีทศิทาง อุดมการณ์ หรือกระบวนทศัน์ร่วมอนัเป็นที่ยอมรบั
ของทัง้ผู้สร้างและผู้รบั โดยทัว่ไปมโนทศัน์นี้ไม่มีลกัษณะของการประเมินคุณค่า แต่ก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะได้รบัการ
น าไปใช้ในการสนับสนุน “กระแสหลกั” ของพฒันาการทางศลิปะในช่วงใดช่วงหนึ่ง 
 

 ในที่สุดปรากฏการณ์ร่วมสมยัก็ก่อก าเนิดขึ้นกบัวงการดนตรไีทย มคีวามพยายามที่จะสร้างหรอืค้นหา
แนวทางที่เหมาะสม คิดค้นแนวทฤษฏีเพื่ออธบิายถึงการแสดงดนตรไีทยในรูปแบบใหม่  แต่ก็ยงัพบปัญหาที่เกิดขึ้น
จากความไม่เขา้ใจในเกณฑ์ที่ได้ก าหนด หรอืกฏกติกาที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นที่ยอมรบัในการประกวดประชนั 
อย่างไรก็ตามสิง่ต่างๆเหล่านี้ ก็ย่อมที่จะส่งผลต่อพฒันาการหรอืการสร้างสรรค์ที่  “อาจจะ ”กลายเป็นขนบที่ยึดถือ
ปฏิบตัิของการดนตรีไทยในอนาคต  นอกจากนี้พฒันาการขององค์ความรู้ชุดใหม่ที่เกิดขึ้นและขยายออกไป อาจ
ได้รบัขอ้โต้แย้งหลากหลายประการจากแนวคิดหรือองค์ความรู้แบบเก่า ทัง้ในเรื่องของประวตัิศาสตร์ดนตรแีละ
วชิาการทางดนตรไีทย ท าให้สรุปได้ว่านี่คอืปัญหาของความพยายามที่จะเป็นสากลกบัขนบดัง้เดมิของดนตรไีทย  
อย่างไรก็ตามแม้ว่าขอ้โต้แย้งหรือการวเิคราะห์วจิารณ์จะเป็นขอ้มูลลกัษณะที่เป็นปัจเจกและมีความเป็นอตัวิสยั
ค่อนขา้งมาก แต่ก็ยงัสามารถที่จะสะท้อนให้เห็นองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดออกมาจากปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น  ในขณะที่อีก
มุมหนึ่งก็แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคญัต่อขนบนิยมเดมิ อนัเป็นอตัลกัษณ์ที่เป็นเอกลกัษณ์ของสงัคตีศิลป์ไทยได้
อย่างชดัเจน 

 ปรากฏการณ์ของเวลาที่ผนัแปร  น าไปสู่ปรากฏการณ์ร่วมสมยัของดนตรไีทยที่ปรบั  

เปลี่ยนเป็นชิ้นงานศิลปะและการน าเสนอศิลปะรูปแบบใหม่ ก่อให้เกิดววิาทะที่เป็น ”ทววิจัน์”ดนตรีอีกลกัษณะหนึ่งที่มี
ปัจจยัด้านของ “เวลา” หรือ “ยุคสมยั” เขา้มาเกี่ยวข้อง  ม ี“สื่อ” เข้ามาเป็นตวักลางในการน าเสนอ อาท ิ

รายการ “คุณพระช่วย” เป็นรายการที่น าเสนอศิลปวฒันธรรมบนัเทิงหลากหลายรูปแบบ ในกรณีที่
เกี่ยวข้องกบัดนตร ี อาจกล่าวได้ว่า เป็นจุดสร้างความน่าสนใจและน่าติดตามให้กบัรายการเป็นอย่างยิ่ง  รูปแบบการ
น าเสนอส่วนใหญ่จะเป็นการน าเอาองค์ความ  

รู้ทางด้านดนตรไีทย โดยการเชญิผู้ทรงคุณวุฒใินสาขานัน้ ๆ มาเป็นผู้อธบิาย  ต่อจากนัน้ จงึน าความรู้มาน าเสนอใน
รูปแบบของบทเพลงหรือการแสดง ซึ่งส่วนใหญ่ใช้การประยุกต์รูปแบบให้มีลกัษณะเป็นตะวนัตก หรอืผสมผสาน
ระหว่างไทยและตะวนัตกโดยอิงกบัเนื้อหาเดมิ เช่น การน าเสนอโดยการบรรเลงด้วยวงดนตรแีบบตะวนัตกผสม
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เครื่องดนตรีไทยบางประเภท หรือการน าเสนอด้วยเครื่องดนตรตีะวนัตกทัง้หมด ทัง้นี้ มีข้อสงัเกตว่ารูปแบบส่วนใหญ่
ที่รายการนี้ใช้คอื การผสมผสานระหว่างไทยกบัตะวนัตก  และช่วงท้ายของรายการที่ใช้ชื่อว่า “คุณพระประชนั” นัน้  
นับเป็นช่วงที่ส าคญัอีกช่วงหนึ่งของรายการ ที่จะน าเสนอความสามารถของผู้เข้าร่วมรายการในลกัษณะการประชนั
ทางศิลปะแขนงต่าง ๆ ทัง้การประชนัการเล่นเครื่องดนตรีไทย ประชนัการเขยีนลายไทย ประชนัแต่งกลอนสด ฯลฯ  
การประชนัในลกัษณะดงัที่ได้กล่าวมานัน้ อาจกล่าวได้ว่าเป็นขนบอย่างหนึ่งของการแสดงแบบไทยที่มมีาช้านานแล้ ว 
อย่างไรก็ตาม การประชนัขนัแข่งโดยเฉพาะทางด้านดนตรีไทยในรายการนี้ ก็ยงัมขีอ้แตกต่างไปจากขนบเดมิ ทัง้
รูปแบบ เนื้อหา จากการแสดงความคิดเห็นและการถ่ายทอดประสบการณ์ของคณะกรรมการแต่ละคนอีกด้วย  

 

 
 
 
 

 
 
 

ภาพตวัอย่างจากรายการ”คุณพระช่วย” 
 

อีกรายการหนึ่งคอื รายการ”อศัจรรย์คนัธรรพ”   ซึ่งเป็นรายการที่มวีตัถุประสงค์ชดัเจนมาตัง้แต่แรกเริม่
ว่า   เป็นการประชนัวงดนตรเีพื่อหาผู้ชนะเลศิ จากผู้เข้าร่วมประชนัทัง้หมด  16 วง   ผู้จดัรายการก าหนดโจทย์ให้
ผู้เขา้ร่วมประชนัได้ “จินตนาการ” เพลงไทย และใช้วิธีการบรรเลงเพื่อสื่อจนิตนาการเพลงนัน้ได้โดยอิสระ วงดนตรทีี่
เขา้ร่วมประกวดประชนัมาจากการคดัสรรของผู้จดัรายการ โดยแบ่งเป็น  2 กลุ่ม คอื กลุ่มนักดนตรีอาชีพ หรือกลุ่มผู้มี
ประสบการณ์ทางดนตรีไทยจากชุมชนและสถาบนัการศึกษาระดบัต่างๆ  ซึ่งแน่นอนส่วนใหญ่ล้วนแต่เป็นนักเรียนที่
ท ากิจกรรมดนตรไีทยทัง้สิ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพตวัอย่างจากรายการ”อศัจรรย์คนัธรรพ” 

ทัง้ 2 รายการ จดัได้ว่าเป็นตวัอย่างของกรณีศึกษาที่เป็นเวทใีหม่ส าหรบัการแสดงดนตรไีทยที่มุ่งหวงัจะ
ตอบสนองผู้รบั โดยการปรบัเปลี่ยนเนื้อหา และวิธีการทางดนตรใีห้เป็นไปตามกระแสนิยม รวมถึงการสร้างและเสนอ
กระแสใหม่ ๆ ในวงการดนตรไีทย จนอาจกล่าวได้ว่า มีลกัษณะคล้ายกับการสร้างศลิปวฒันธรรมให้กลายเป็นสนิค้าที่
ต้องปรบัตวัตามผู้บรโิภค  ซึ่งในความเป็นจรงิแล้ว ศิลปวฒันธรรมบางอย่างมีคุณค่าในตวัเอง แต่การทวิวจัน์หรือการ
วจิารณ์เพื่อให้เกิดพลงัทางปัญญานัน้ กลบัมิได้น าเสนอด้วยความซื่อสตัย์ต่องานศิลปะ   หากแต่ยึดติดอยู่กบัการใช้
ความน่าเชื่อถือของตวับุคคล   คอืวิทยากรและกรรมการมาสร้างความน่าเชื่อถือให้กับการน าเสนอข้อมูลของรายการ   
ซ ้ายงัตอกย า้ความน่าเชื่อถือของการวจิารณ์ที่เกิดขึ้นด้วยรางวลัและการยอมรบั โดยเฉพาะการอ้างอิงรางวลั อนัทรง
เกียรติจากสถาบนัเบื้องสูง  ซึ่งมผีลต่อการสร้างมุมมองคุณค่าใหม่ อนัจะเห็นได้ว่า อตัวิสยัของบุคคลที่สงัคมเชื่อว่า
น่าเชื่อถือมผีลต่อผู้รบัโดยทัว่ไปมากกว่าข้อมูลภววิสยั โดยเฉพาะอย่างยิง่องค์ความรู้ทางด้านดนตรทีี่ยงัขาดแคลน
อยู่ 
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 ดงันัน้ การวจิารณ์ตวังานในรปูแบบเช่นน้ี จงึยงัไมช่ดัเจนดว้ยตวับทเนื้อของงานศลิปะ   เพราะผูน้ าเสนอรายการ  
หรอืแมแ้ตต่วัศลิปินเองกย็งั “ไม่ได”้ เขา้ใจถงึแนวความคดิในการสรา้งงาน ดงันัน้ การรบัรูเ้พื่อใชเ้ป็นจุดเริม่ตน้ของการ
วจิารณ์จงึตอ้งมององคป์ระกอบหลายดา้น ทัง้นี้เพื่อเขา้ถงึความคดิในการสรา้งสรรคง์าน จะไดน้ าไปสู่การวจิารณ์เพื่อเกดิ
พลงัทางปัญญาอย่างมอีุดมการณ์ทีเ่ป็นปัจจบุนั  จงึตอ้งมององคร์วมทีก่่อใหเ้กดิงานศลิป์ชิน้น้ี โดยมองจาก 
 

 1) โจทยใ์นการประชนั  ในส่วนของรายการ “คณุพระช่วย” นัน้ โจทยท์ีใ่ชเ้ป็นเพลงไทย หรอืเพลงทีป่ระพนัธข์ึน้
ใหม่ โดยใชว้งดนตรทีีใ่ชเ้ครื่องดนตรตีะวนัตกเล่นประกอบกบัเครื่องดนตรไีทยทีป่ระชนักนั ท าใหล้กัษณะลลีาและ
ท่วงท านองเปลีย่นไปตามผูป้ระพนัธห์รอืผูเ้รยีบเรยีงดนตรซีึง่เป็นผูก้ าหนดขึน้เฉพาะกรณี โดยมไิดย้ดึถอืตามบทเพลงเดมิ
ทัง้หมด ทัง้นี้เพราะแนวทางการบรรเลงถูกก าหนดโดยผูป้ระพนัธห์รอืผูเ้รยีบเรยีง มากกว่าทีจ่ะใหอ้สิระแก่ผูบ้รรเลงในการ
คดิหรอืก าหนดแนวทางการบรรเลงดว้ยตนเอง นอกจากนี้ เสยีงของเครื่องดนตรไีทยบางชิน้ทีใ่ชใ้นการประชนักต็อ้ง
ปรบัเปลีย่นใหเ้ป็นระบบเสยีงแบบดนตรตีะวนัตก จงึส่งผลกระทบโดยตรงต่อบทเพลงและนกัดนตรผีูบ้รรเลงทีส่่วนใหญ่
ฝึกฝนการเล่นตามระบบเสยีงดนตรแีนวเดมิ ในขณะทีร่ายการ “อศัจรรยค์นัธรรพ” นัน้เป็นการก าหนดโจทย์โดยการให้
จินตนาการเพลงไทยโดยอิสระ ท าให้ผู้เข้าร่วมประชันสามารถตีความและแสดงออกได้อย่างหลากหลาย ทัง้ใน
ลกัษณะการสร้างใหม่และการปรบัเปลี่ยนวิธีการบรรเลง การที่ผู้จ ัดรายการไม่ได้ชี้แจงกรอบแนวคิดของการ
จินตนาการอย่างชดัเจน ท าให้วงดนตรีที่เข้าร่วมประชนัแต่ละวงต้องตีความโจทย์เองและสร้างแนวทางการบรรเลง
ของตนเองจนยากที่จะพิจารณาเปรียบเทียบกันได้ระหว่างรายการทัง้สอง   เพราะไม่มีแนวทางร่วมกัน     ข้อ 

สงัเกตจากโจทย์รายการนี้ คือ การรื้อทิ้งขนบเดิมทางดนตรีไทย แล้วสร้างขนบใหม่ขึ้นมา โดยคาดหวงัว่าจะท าให้
ผู้ฟังเกิดจินตนาการได้อย่างชัดเจนขึ้น เพราะคิดว่าขนบเดิมอาจมีข้อจ ากัดทางจินตนาการของผู้ฟัง  และไม่ได้
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ขึ้นมาตามเงื่อนไขของรายการ  

 2) เน้ือหาและรูปแบบของดนตรี  ในส่วนของรายการ “คุณพระช่วย” เป็นการใช้ดนตรีและวิธีการ
บรรเลงดนตรีแบบประยุกต์เป็นหลกัในการประชนั  เป็นจุดเด่นของรายการที่ตอบสนองความสนใจของผู้ชมที่เป็น
คนรุ่นใหม่ การเลือกบทเพลงส่วนใหญ่เป็นเพลงที่เนื้อหาเน้นความสนุกสนานหรือท่วงท านองที่คุ้นเคยกันดีอยู่แล้ ว 
โดยไม่ใช่บทเพลงเพื่อการประชนัในขนบเดิม  นอกจากนี้การประชนับางครัง้ เช่น การประชนัขมิ มีลกัษณะเป็น
การแสดงฝีมือและความสามารถในการจดจ าท านอง ซึ่งบรรเลงโดยกรรมการ แล้วให้ผู้เข้าประชนับรรเลงตาม โดย
ไม่เคยเห็นหรือฟังท านองนัน้มาก่อน ในขณะที่เนื้อหาและรูปแบบของดนตรีในรายการ “อศัจรรย์คนัธรรพ” กลบั
เป็นเนื้อหาที่สมัพนัธ์กับบริบททางสงัคม มีความสอดคล้องกับเหตุการณ์ทางสงัคม โดยเชื่อมโยงเหตุการณ์ทาง
สงัคมเข้ากับเนื้อหาของดนตรี เช่น การใช้ชื่อเพลง ท านองเพลง ตลอดจนเนื้อร้องมาเป็นองค์ประกอบที่เรียงร้อยให้
สอดคล้องกับโจทย์ที่ตนก าหนดขึ้น ซึ่งนับว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่แปลกไปจากขนบเดิมทางดนตรีที่สืบทอดกัน
มาอย่างสิ้นเชิง   ปรากฏการณ์นี้ท าให้เกิดการวิพากษ์  
วิจารณ์อย่างกว้างขวางในหมู่ผู้รู้และผู้ศึกษาดนตรีในขนบเดิมว่า แนวคิดและผลที่เกิดขึ้นจากรายการนี้จะกระทบ
ต่อแนวทางดนตรีไทยในอนาคตอย่างไร เพราะเป็นการรื้อแล้วสร้างใหม่ โดยไม่ค านึงถึงรูปลักษณ์ของวงดนตรีไทย 
และมิได้น าคุณค่าความหมายของดนตรีไทยในขนบเดิมมาใช้  เพื่ออธิบายสิ่งที่เป็นคุณค่าภายในของดนตรีไทยแต่
อย่างใด  
 3) บทบาทกรรมการผู้ตัดสิน การตัดสินประกวดการประชนัในรายการ “คุณพระช่วย” ใช้กรรมการ
จ านวน 3 คนผลัดเปลี่ยนไปตามรายการ โดยมีกรรมการหลกั  1 คน เป็นผู้ตัดสินการประชนัเครื่องดนตรีทุกชนิด 
และมีกรรมการร่วมอีก 2 คน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการบรรเลงเครื่องดนตรีที่ใช้ในการประชนัแต่ละครัง้  การตัดสิน
ระยะแรกของกรรมการจะให้ความส าคญักับเทคนิควิธีในการบรรเลง    โดยพิจารณาความสมบูรณ์และความ
ถูกต้องเป็นหลัก และการที่บางครัง้กรรมการหลักมิได้เป็นนักดนตรีที่มีความช านาญในการปฏิบตัิเครื่องดนตรีชนิด
นัน้อย่างแท้จริง ท าให้ผลการตัดสินของคณะกรรมการค้านกันเองอยู่หลายครัง้  รวมทัง้ค้านกับผู้ชมรายการด้วย 
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ส่วนในรายการ“อศัจรรย์คนัธรรพ” ใช้จ านวนกรรมการเท่ากันกับรายการ “คุณพระช่วย” การแสดงความคิดเห็น
ของกรรมการต่อการบรรเลงของวงดนตรีที่เข้าร่วมประชนั ส่วนใหญ่พบว่าไม่สามารถชี้จุดเด่นจุดด้อยในเชิง
สร้างสรรค์ หรืออธิบายจินตนาการของเพลงตามโจทย์ที่รายการก าหนดได้ แต่จะให้ความเห็นในด้านความสมบูรณ์
ถูกต้องของการบรรเลงมากกว่า 
 

 ปรากฏการณ์ทางดนตรีไทยที่เกิดขึ้นในรายการดงักล่าว    แสดงให้เห็นว่าแนวทางแห่งสุนทรียศาสตร์ทาง
ดนตรไีทยได้เปลี่ยนไปจากขนบเดมิ ที่ว่าด้วยหลกัของการสร้างงานศิลปะเพื่อชีวติ หากแต่สิง่ที่เกิดขึ้นใน
ปรากฏการณ์ร่วมสมยัครัง้นี้กลบัเป็น “วาทกรรมปลายปิด” ที่เป็นการตอบสนองต่อวตัถุประสงค์ของผู้จดั(นายทุน)และ
เงื่อนไขของรางวลั ซึ่งนักดนตรหีรือผู้ที่เขา้ร่วมแข่งขนัต้องปรบัตวัเข้าหาเกณฑ์เหล่านัน้ ด้วยเหตุผลหลายประการ 
ทัง้ในเรื่องรางวลัหรอืโอกาสที่จะได้รบัจากสื่อนัน้ในโอกาสต่อไป  อนั เนื่องมาจาก ดนตรไีทยมพีื้นที่ในสงัคมปัจจุบนั
น้อยลง เมื่อสื่อเปิดพื้นที่ให้ นักดนตรีจงึต้อง “ยอมแลก” และ “ยอมรบั” ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  ถึงแม้ว่า “ความ
ร่วมสมยั” จะเป็นจุดเริม่ต้นของความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในวงการดนตรีไทยรวมทัง้ดนตรตีะวนัตก     ทัง้ในส่ วน
ของผู้ 
สร้างและผู้รบั แต่ “ความร่วมสมยั” ในวงการดนตรไีทยส่วนหนึ่งเกิดจากรายการประเภทวฒันธรรมบนัเทงิในสื่อ
สาธารณะและเวทกีารประกวดดนตรี ที่เน้นโจทย์ให้แสดงถึง “ความร่วมสมยั” จงึท าให้ต้องตีความหมายของค านี้ว่า 
เป็น “รูปแบบ” ของวิธีการน าเสนอความร่วมสมยัโดยวิธีการที่ต่างไปจากเดมิ ดงันัน้ ปรากฏการณ์ของดนตรไีทยใน
ความร่วมสมยั อาจกล่าวได้ว่า เป็น “ทางใหม่ที่ไร้ขนบ” เพราะมคีวามพยายามที่จะสร้างดนตรีขึ้นใหม่ โดยให้นิยาม
ของ “เครื่องดนตรี” ในลกัษณะที่แตกต่างไปจากเดมิ เช่น การใหค้วามส าคญักบัเครื่องดนตร(ีไทย)ในฐานะ “สื่อของเสยีง
ชนิดหนึ่ง” ทีส่รา้งเสยีงดนตรไีด ้ดงันัน้ เมื่อนักดนตรมีนีิยามนี้ในใจ จงึส่งผลต่อใหเ้กดิการสรา้งระบบเสยีงหรอืวธิกีารใหม่ๆ 
โดยไม่อา้งองิขนบเดมิ ในมุมมองหนึ่งจงึเหน็ว่าเป็นขอ้พจิารณาทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาการทางดา้นเสยีง (acoustic) และขนบทา
งดนตร ีทีผู่ร้บัในฐานะคนร่วมยคุของสงัคมรว่มสมยัตอ้งแยกพจิารณาใหช้ดัเจน ก่อนทีจ่ะตดัสนิคุณค่าเชงิสุนทรยีะ 
 
 

พื้นท่ีใหม่ 
การวจิารณ์ในสงัคมวฒันธรรมดนตรไีทย มีทัง้การวจิารณ์ด้วยค าพูด ด้วยคารม ที่เมื่อดูหรอืฟังดนตรแีล้วก็

วพิากษ์วจิารณ์ในขณะนัน้ หรอื การน ากลบัไปวจิารณ์ต่อในภายหลงัเมื่อได้มกีารพูดถึงประเด็นดนตรีที่ได้รบัชมรบัฟัง
มา ด้วยลกัษณะการพูดแบบปากต่อปาก หรอื การบนัทกึลงในหน้ากระดาษหนังสือเพื่อตีพมิพ์เป็นเอกสาร รูปแบบ
ต่างๆ นอกจากนัน้ ยงัมกีารวจิารณ์ดนตรีอีกลกัษณะหนึ่งที่พบได้ในวฒันธรรมการวจิารณ์ดนตรไีทย   นัน่คือ ลกัษณะ
ของการวจิารณ์ดนตรีด้วยดนตรี (non-verbal criticism) (เก็บความจาก “ดนตรีวจิารณ์ดนตรี” รงัสิพนัธุ์  แขง็ขนั. 2547: 87-

89) ที่สามารถพบเห็นได้ทัว่ไปในงานประชนัดนตรไีทย   ซึ่งจะขอน ามาทบทวนในที่นี้  เพื่อให้เห็นแนวคิดและความล ้า
ลึกของวฒันธรรมการวจิารณ์ดนตรีไทย  ดงันี้  

 
การประชนัเป็นปรากฏการณ์ทางดนตรีทีส่ามารถแสดงนัยแห่งการวิจารณ์ได้โดยการกระท าของดนตรีทีไ่ม่

ต้องใช้ภาษาใดๆ ในการแสดงถึงการวิจารณ์นัน้ อีกทัง้การประเมินค่าก็เป็นสิง่ทีส่ามารถรบัรู ้ได้จากนัยแห่งการ
วิจารณ์ลกัษณะนี้ด้วย  การใช้ดนตรีวิจารณ์ดนตรีอาจเป็นปรากฏการณ์ที ไ่ม่สามารถก าหนดให้เกิดขึ้นได้ หากแต่
ขึ้นอยู่ว่าบริบทและปัจจยัจะส่งผลถึงนักดนตรีให้แสดงวิวาทะแห่งการวิจารณ์ดนตรีด้วยดนตรีหรือไม่ และการรบัรู้นัย
แห่งการวิจารณ์ รวมถึงการประเมินค่าทีแ่ท้จริงย่อมเกิดขึ้นได้โดยนักดนตรีเอง รวมถึงผู้ฟังทีส่ามารถเข้าใจนัยนัน้  
โดยมิต้องอาศยัสือ่ หรือตัวกลางในการอธิบายและประเมินค่า ซึง่อาจกล่าวได้ว่า เป็นการวิจารณ์ทีป่ราศจากการ
สอดแทรกความเห็นอนัเป็นอตัวิสยัของบุคคลอืน่เพือ่การรบัรู้ข้อมูล ทัง้นี้แนวทางในการวิจารณ์มีข้อสงัเกต  3 ลกัษณะ
คือ 

1. การวิจารณ์ทีเ่กิดขึ้นจากการกระท าไปในแนวทางหรือลกัษณะเดียวกัน 
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2. การวิจารณ์ทีเ่กิดจากการกระท าไปในแนวทางหรือลกัษณะตรงกันข้าม  

การวิจารณ์ทีเ่กิดขึ้นจากการกระท าทัง้  2 ลกัษณะนี้  ดนตรีจะว ิจารณ์ดนตรีเอง ทัง้ในด้านของความ
เหมือนและความแตกต่าง ทีอ่าจแสดงถึงความเด่น และความด้อยให้ปรากฏขึ้นอย่างชดัเจน โดยผู้ฟังและนัก
ดนตรีสามารถรบัรู้ถึงความแตกต่างและท่าทีของการวิจารร์นัน้ได้ ซึง่สามารถประเมินค่าของดนตรีได้จากวิ
วาทะทางดนตรีทีเ่กิดขึ้น 
3. การวิจารณ์เกิดขึ้นจากการกระท าฝ่ายเดียว  

การวิจารณ์ลกัษณะนี้อาจกินความถึงบรบิทและวจิารณ์ถึงเรือ่งอืน่ๆมากกว่าดนตรี ซึง่ทัง้นี้ เรือ่งของ
ความเหมาะสมทีจ่ะโต้ตอบหรือวิจารณ์นัน้เป็นดุลพินิจของนักดนตรีเอง โดยอาจพิจารณาในด้านของ
ท่าท ีของดนตรีทีไ่ด้แสดงมา และมีการประเม ินค่าถึงความเหมาะสมว่าม ีความจ าเป็นเพ ียงใดหรือ
หลีกเลีย่งการมีวิวาทะทางดนตรี โดยทีก่ารประเมินค่านัน้เกิดขึ้นภาพในตัวนักดนตรีและเกิดขึ้นก่ อนที ่
จะใช้ดนตรเีป็นเครือ่งประเมินค่ากันและกัน นอกจากนี้ยงัเป็นเรือ่งของขนบทางวฒันธรรมทีเ่ป็นเงือ่นไข
และปัจจยัต่อท่าทีและการตัดสินใจทีจ่ะเกิดววิาทะนัน้หรือไม่ ดงันัน้ การวิจารณ์จากการกระท าฝ่ายเดยีว
จึงเป็นการวจิารณ์ทีล่ึกซึ้งกว่าการวิจารณ์ของดนตรทีีม่ที่าทีต่อกัน ซึง่จะต้องพิจารณาทัง้เหตุปัจจยั และ
บริบททางวฒันธรรมประกอบด้วย 

 

ในปัจจุบนั ได้เกิดพื้นที่วจิารณ์ดนตรขีึ้นมาใหม่ นัน่คือพื้นที่ในโลกอินเทอร์เน็ต เป็นพื้นที่ทางความคดิที่
บุคคลในชุมชนสามารถแสดงผ่านระบบสญัลกัษณ์ ที่เป็นภาษาเทค-โนโลยีเสยีง หรือ ภาพ   โดยสามารถติดต่อกบั
พื้นที่ออนไลน์ของชุมชนอื่นได้ ด้วยการเชื่อมโยง  ที่เอื้อต่อการทวิวจัน์หรือการวจิารณ์ด้วยพื้นที่ใหม่ที่รวมเอาการ
พูดคุย ตอบโต้ ในรูปแบบของมุขปาฐะและลายลกัษณ์เข้ามาอยู่ด้วยกันในพื้นที่ใหม่แห่งนี้  
 การส ารวจขอ้มลูเพื่อการศกึษาในประเดน็การวจิารณ์บนพืน้ทีอ่นิเทอรเ์น็ตนัน้ เน้นการลงพืน้ทีส่ ารวจการสนทนา
ผ่านกระทูส้นทนาหรอืเวบ็บอรด์(webboard)8 ซึง่พบว่า การพดูคยุสนทนาโตต้อบบนโลกอนิเทอรเ์น็ต มคีวามคลา้ยคลงึกบั
การสนทนาโตต้อบในโลกแห่งความจรงิ ทีม่กีารพดูคุย ปรกึษาหารอืในเรื่องราวชวีติประจ าวนั ประสบการณ์ หรือแมแ้ต่
เรื่องของความหลากหลายทางศาสตรว์ชิาการ ทีค่นหนึ่งคน หรอืชุมชนหนึ่งชมุชน จะสามารถแลกเปลีย่นความคดิเหน็กนั
ได ้  ลกัษณะของการพดูคุยกม็ไิดม้คีวามแตกต่างกนั  มทีัง้การโตต้อบแบบทนัททีนัใด การซุบซบินินทา หรอื แมแ้ต่การ
วพิากษ์วจิารณ์จากสิง่ทีไ่ดพ้บประสบกนัมาของแต่ละบุคคลทีม่คีวามแตกต่างกนั เพยีงแตข่อ้แตกต่างอย่างหนึ่งทีเ่กดิบน
พืน้ทีใ่นโลกอนิเทอรเ์น็ตกค็อื การโตต้อบกนัในลกัษณะของการสื่อสารทีไ่ม่ตอ้งเผชญิหน้ากนัเท่านัน้ ดงันัน้ การพดูคุย
สนทนาในโลกอนิเทอรเ์น็ตส่วนหนึ่ง ผูส้นทนาหรอืคู่สนทนาจงึยงัใชค้วามเป็นตวัตนจรงิในการแลกเปลีย่นความคดิเหน็กนั
เฉกเช่นปกต ิ แต่กย็งัมอีกีส่วนหนึ่งทีน่่าสนใจเป็นอย่างมาก นัน่คอื ลกัษณะของการปกปิดตวัตนทีแ่ทจ้รงิ โดยทีก่ารสื่อสาร
ลกัษณะน้ีสามารถทีจ่ะปกปิดความเป็นตวัตนของตวัเองมใิหคู้่สนทนาหรอืวงสนทนารบัรูไ้ด ้ อาจเป็นเพราะความตอ้งการที่
จะ “สลดั” ความเป็นตวัตนจรงิในนามทิง้ไป แลว้กา้วเขา้สู่โลกใหม่ดว้ยความเป็น “ชวีติใหม่” ทีส่ามารถก าหนดความเป็น 
“ตวัตน” .ใหม ่  สามารถดงึเอาความคดิใหม่ทุกแงทุ่กมุม ไม่เวน้ความรูส้กึนึกคดิจากหว้งจติใตส้ านึกขึน้มาเปิดเผยไดอ้ย่าง
อสิระเสรตีามแต่ใจตอ้งการ  ประกอบกบัระบบอนิเทอรเ์น็ตเองกม็ส่ีวนสนับสนุนในเรื่องของการสรา้งชื่อผูใ้ช ้ (username) หรอื 
การใชน้ามปากกา  ทีท่ าใหล้กัษณะของตวัตนจรงิถูกปกปิดและเปิดเผยตวัตนเทยีมแทนได ้ 

ปรากฏการณ์ทีส่งัคมผูว้จิารณ์หรอืสมาชกิในเวบ็ไซตแ์สดงความเป็นอสิระทีจ่ะก าหนดความคดิเหน็ออกมานัน้ 
เรยีกไดว้่าเป็น “สงัคมนิรนาม” คอืเป็นสงัคมทีไ่ม่ระบุตวัตนทีแ่ทจ้รงิใหป้รากฏเด่นชดั  ท าใหม้องเหน็ถงึความเป็น “บุคคลนิร
นาม” ในสงัคมอนิเทอรเ์น็ต ทีส่ามารถสะทอ้นใหเ้หน็วถิแีห่งการแสดงความคดิเหน็ทีน่ าไปสู่การวจิารณ์อย่างอสิระได ้  อนั
ไดแ้ก ่

 
8  การศกึษาการวจิารณ์ที่ปรากฏในโลกอินเทอร์เน็ต ผู้เขยีนใช้พื้นที่กระทู้สนทนา (webboard)ของเวบ็ไซต์ไทยคดิส์คอท
คอม (http://www.thaikids.com) ซึง่จดัท าโดย มลูนิธหิลวงประดษิฐไ์พเราะ เป็นพืน้ทีก่รณีศกึษา 

http://www.thaikids.com/
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ประการท่ีหน่ึง การเป็นบุคคลนิรนามในสงัคมนี้สามารถวพิากษ์วจิารณ์เรื่องราว หรอืแนวคดิทฤษฏ ี ตลอดจน
ปรากฎการณ์ต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ในสงัคมดนตรไีทยไดอ้ย่างหลากหลาย ชดัเจน ตรงไปตรงมา ตรงประเดน็ ถงึลูกถงึคนอย่าง
อสิระและเปิดเผย ไมม่กีรอบของวฒันธรรมเชงิอ านาจแฝงเรน้ทีป่รากฏในวฒันธรรมดนตรไีทย อนัไดแ้ก่ขอ้ทีม่กัอา้งเรื่อง
ของความเป็นอาวโุสกบัผูเ้ยาว ์หรอื ความเป็นอาจารยก์บัศษิย ์ฯลฯ  มาเป็นตวัปิดกัน้ความคดิ   ท าใหมุ้มมองหนึ่งเราอาจ
ไดก้ารวพิากษ์วจิารณ์ทีส่รา้งสรรค ์ สรา้งพลงัทางปัญญาไดถ้งึขดีสุด  แต่ในอกีแงม่มุหนึ่ง การวพิากษ์วจิารณ์นัน้จะถูกมอง
ว่าเป็นการวพิากษว์จิารณ์ทีจ่าบจว้งเกนิเลย  อนัเกดิจากอตัวสิยัหรอือคตขิองผูว้พิากษ์วจิารณ์เอง  ขอ้มลูทีน่ าใชก้อ็าจเป็น
เพยีงมมุสะทอ้นของความ 

คดิจากแงม่มุใดแงม่มุหนึ่งเท่านัน้  
ประการท่ีสอง  การเป็นบุคคลนิรนามในสงัคมอนิเทอรเ์น็ต  ไมจ่ าเป็นตอ้งรบัผดิชอบต่อสิง่ทีต่วัเอง

วพิากษ์วจิารณ์ออกไป  เน่ืองจากพฤตกิรรมการวพิากษว์จิารณ์นัน้ถูกปกปิดดว้ยตวัตนเทยีมทีส่รา้งขึน้ การทีไ่มต่อ้ง
รบัผดิชอบต่อการวพิากษว์จิารณ์ของตนเอง  สิง่ดกีเ็หน็จะมแีต่ความอสิระเสรใีนการวพิากษ์วจิารณ์ทีส่อดคลอ้งกบัประเดน็
แรกทีน่ าเสนอเท่านัน้ หากความมอีสิระเสรถีูกน าไปสู่การวพิากษ์วจิารณ์ในเชงิลบแต่เพยีงดา้นเดยีว  ทัง้ที่ความเป็นจรงิ
บางครัง้การวพิากษ์วจิารณ์ตอ้งประเมนิค่าทัง้ในทางบวกและทางลบดว้ย   ดงันัน้ความมอีสิระเสรใีนการวพิากษ์วจิารณ์ที่
ขาดความรบัผดิชอบต่อสิง่ทีต่วัเองน าเสนอออกไป   ย่อมก่อใหม้พีฤตกิรรมกา้ว 

รา้ว   ดงัเช่นการแสดงออกในรปูแบบของการจาบจว้ง หรอืหมิน่เหม่ต่อบคุคล สถาบนั หรอืวฒันธรรมอนัด ี ตลอดถงึการใช้
ภาษาทีรุ่นแรง  

อย่างไรกต็าม การวจิารณ์ในสงัคมอนิเทอรเ์น็ตกย็งัมขีอบเขตเรื่องของความถูกตอ้งและการเคารพสทิธทิีไ่ม่ควร
กา้วล ้าเสน้เขตของความเป็นส่วนตวัอยู่บา้ง ทัง้นี้กด็ว้ยยงัมขีอ้ก าหนดทางกฏหมาย กฏระเบยีบขอ้ตกลงทีว่่าดว้ยเรื่องของ
การใชอ้นิเทอรเ์น็ตอยู่  เพราะวา่ในระบบอนิเทอรเ์น็ตเองกม็รีะบบทีส่ามารถสบืคน้หาต าแหน่งของตวัผูใ้ชโ้ดยการสบืคน้ ip 

address ทีส่ามารถระบุต าแหน่งสถานทีข่องผูใ้ชไ้ดท้นัทหีากตอ้งการทีจ่ะสบืคน้ดว้ย 
 

โลกไรพ้รมแดนแหง่การวจิารณ์ในอนิเทอรเ์น็ต สรา้งความสะดวกในการวจิารณ์ไดทุ้กทีทุ่กมมุโลก เพยีงแตม่ี
เครื่องคอมพวิเตอรท์ีส่ามารถเชือ่มเขา้กบัระบบอนิเทอรเ์น็ตได ้  ความสะดวกสบายทีจ่ะสามารถวจิารณ์จากสถานทีแ่ห่งใด
ในโลกน้ีกเ็กดิขึน้ได ้ ขอ้ดอีย่างหนึ่งทีเ่หน็ไดก้ค็อื จะท าใหเ้กดิการวจิารณ์เพิม่มากขึน้ และในขณะเดยีวกนัหากเปรยีบเทยีบ
การวจิารณ์แบบมขุปาฐะทีก่ารวจิารณ์หนึ่งครัง้ เรากไ็ม่อาจจะบนัทกึเรื่องราวการวจิารณ์ไวไ้ดเ้ลย  ช่องทางนี้จงึเอือ้ต่อการ
ทีจ่ะใหเ้กดิการบนัทกึการวจิารณ์ไวเ้ป็นลายลกัษณ์ทีม่หีลกัฐานชดัเจน อกีทัง้ยงัก่อให ้

เกดินักวจิารณ์มอืใหม่หรอืมอืสมคัรเล่นเพิม่มากขึน้  เน่ืองจากเหตุผลทีเ่กดิจากความมอีสิระของนักวจิารณ์ประกอบกบัการ
ทีไ่ม่ตอ้งรบัผดิชอบต่อการวจิารณ์นัน้ เน่ืองจากการทีส่ามารถสรา้งตวัตนเทยีมเพื่อปิดบงัซอ้นเรน้ตวัตนจรงิได ้  ดงันัน้การ
วจิารณ์สมคัรเล่นจงึเกดิขึน้  และเพิม่จ านวนขึน้เป็นอย่างมากและออย่างรวดเรว็ เมื่อเปรยีบเทยีบการวจิารณ์ดนตรใีนโลก
แห่งความจรงิ ทีบ่างครัง้บางโอกาส พืน้ทีข่องการวจิารณ์ยงัถูกปกปิดดว้ยอ านาจแหง่ความเป็นครู-ศษิย ์ผูอ้าวุโส–ผูเ้ยาวว์ยั 
หรอืเหตุผลอื่นอกีต่างหาก ดงันัน้ หากมองอกีมุมหนึ่ง ท าใหต้ัง้ขอ้สงัเกตไดว้่า นักวจิารณ์มอืใหม่ หรอื นักวจิารณ์มอื
สมคัรเล่น อาจเป็นผูท้ีก่ าลงัทลายก าแพงวฒันธรรมของอ านาจทีป่รากฏอยู่ในดนตรไีทย  ดว้ยการวจิารณ์ทีเ่ตม็ไปดว้ยพลงั
ทางความคดิทีถู่กกดทบัมานานในโลกแห่งความจรงิ  

ศาสตราจารย์ ดร.เจตนา นาควชัระ ไดใ้ห้นิยามศพัท์ของค าว่า “สมคัรเล่น” ว่า มรีากศพัท์มาจากค าว่า “amateur”  
ในภาษาฝรัง่เศส ซึ่งมาจากค าว่า “amãre” อนัเป็นค ากรยิาในภาษาละตนิที่แปลว่า รกั อีกทอดหนึ่ง  ผูเ้ป็น  amateur คอื ผูร้กั 
หมายความว่าเพราะรกัจงึสมคัรเขา้มาประกอบกจิกรรมทางศลิปะ มโนทศัน์นี้มุ่งเน้นความสมคัรใจอนัเป็นแรงหนุนใหเ้กดิ
การสรา้งสรรคท์ีเ่ป็นอสิระ ประกอบกบัความสามารถใชพ้ืน้ทีด่ว้ยความอสิระอย่างมเีสร ีผูว้จิยัจงึมองเหน็ว่า บนพืน้ทีน่ี้สรา้ง
นักวจิารณ์สมคัรเล่นเป็นจ านวนมาก แต่หากจะถามถงึ “คุณภาพ” ของงานวจิารณ์ทีเ่กดิจากส่วนหนึ่งของ“ความรกั”จงึสมคัร
เขา้มาประกอบกจินัน้   กลบัมองเหน็ไดแ้ต่ลกัษณะของแนวทางในการวจิารณ์ที ่“อาจ” สรา้งความเป็น “คุณภาพ” ดว้ยการ 
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“รวบรวม” เอามุมมองที ่“หลากหลาย” เชื่อมโยงเขา้กบังานศลิปะ  ทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึความคดิหรอืทศันะของคนอื่นต่องาน
ดนตรชีิ้นนัน้  อย่างเช่นลกัษณะของการ “วจิารณ์ซอ้นวจิารณ์” ทีเ่ป็นไปในลกัษณะของการวจิารณ์งานวจิารณ์ชิ้นต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็นการวจิารณ์ดว้ยมุขปาฐะหรอืลายลกัษณ์ทีย่า้ยเขา้สู่พืน้ทีอ่นิเทอรเ์น็ต หรอื การวจิารณ์งานวจิารณ์ทีเ่กดิขึน้ในพืน้ที่
แห่งนี้อยู่แล้ว ดงัตวัอย่างประเภทของกระทู้ทีพู่ดถงึเรื่องของการแสดง หรอื การประชนัดนตรใีนรายการทางโทรทศัน์ คอื 
รายการ “คุณพระช่วย” และ รายการ “อศัจรรย์คนัธรรพ” ทีท่ ัง้สองรายการนี้มรีูปแบบการน าเสนอดนตรไีทยในรปูแบบใหม่ 
คอื การประชนัเครื่องดนตรไีทยและวงดนตรไีทย ตามแนวคดิทีน่ าเครื่องดนตรสีากลเขา้มาร่วมบรรเลง กบัความคดิบรรเลง
เพื่อใหด้แูหวกแนวน่าอศัจรรย์ใจเมื่อไดร้บัชม  การตดัสนิในแต่ละรายการมาจากกรรมการผูท้รงคุณวุฒทิีไ่ดร้บัเชญิมาเป็น
เกียรติซึ่งจะเป็นผู้แสดงความคดิเห็น และวจิารณ์การบรรเลงดนตรใีนแต่ละรายการแต่เพียงฝ่ายเดยีว  การวจิารณ์ของ
กรรมการแต่ละครัง้ใหถ้อืว่าเป็นทีส่ิน้สุดของรายการ สามารถตดัสนิไดว้่า ใครเป็นผูแ้พผู้ช้นะ  แต่ทว่าหลงัรายการจบ พืน้ที่
กระทู้สนทนาเว็บไซต์ไทยคิดส์กลบัคึกคกัด้วยการถ่ายทอดเรื่องราวของการบรรเลงดนตรคีรัง้นัน้ๆ ด้วยประสบการณ์
สุนทรยีะของเจา้ของกระทูแ้ละการบนัทกึทีอ่้างถงึค าวจิารณ์จากเหล่าบรรดากรรมการทัง้หลายทีไ่ดว้จิารณ์ในรายการหนึ่ง 
และหลงัจากการบนัทกึเรื่องราวต่างๆ แล้ว  สิง่ที่เกดิขึ้นตามมาในกระทู้ประเภทนี้ คอื การเขา้มาวจิารณ์รายการนัน้จาก
สมาชกิกระทูส้นทนา(ทัง้ทีไ่ดร้บัชมและไม่ไดร้บัชมรายการ) ซึง่เขา้มาท า “หน้าที”่ ทีไ่ม่แตกต่างจากกรรมการบนเวทรีายการ
นัน้ ๆ เลยทเีดยีว กล่าวคอื จะมกีารวจิารณ์ผลงานการแสดงดนตรแีต่ละตอนของรายการ เฉกเช่นเดยีวกบัคณะกรรมการ
ของรายการทีผ่่านมา  สิง่ทีน่่าสนใจเป็นอย่างยิง่กค็อื  การแสดงความเหน็หรอืการวจิารณ์แต่ละตอนของคณะกรรม การที่
ได้วิจารณ์ในแต่ละตอนในรายการที่ผ่านมาแล้วนัน้ จะถูกวจิารณ์โดยผู้ที่เข้าใช้พื้นที่กระทู้สนทนาต่อไป ก่อให้เกิดการ 
“วจิารณ์ซอ้นวจิารณ์” ทีร่วมเอาแงมุ่มความคดิของผูฟั้งดนตรแีละผูฟั้งบทวจิารณ์มาเสนอผ่านพืน้ทีแ่ห่งนี้ดว้ยอย่างเตม็ที่ 
 และหากเรามองลกึลงในรายละเอยีดทีม่าของการวจิารณ์แต่ละครัง้ กจ็ะพบ“ขอ้ดอ้ย” อกีประการหนึ่ง คอื การ
วจิารณ์โดยช่องทางอนิเทอรเ์น็ตไม่ว่าจะจากมมุใดมุมหนึ่งของโลกใบนี้ “มกัจะ” เป็นการ “วจิารณ์แหง้หรอืวจิารณ์ขัน้ทุตยิ
ภูม”ิ หมายถงึ การวจิารณ์ทีเ่กดิจากการอ่านหรอืฟังเรื่องราวการถ่ายทอดประสบการณ์ทางสุนทรยีะอกีทอดหนึ่ง หาใช่การ
ไดร้บัสุนทรยีรสดว้ยตนเองในการฟังดนตรโีดยตรงไม่  ดงันัน้การวจิารณ์ผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ตเช่นน้ี จงึเป็นไปไดท้ีอ่าจ
เป็นการวจิารณ์จากเนื้อหาทีไ่ดร้บัการถ่ายทอดมาแลว้อกีขัน้ตอนหนึ่ง โดยทีผู่ว้จิารณ์ไม่ไดร้บัชมรบัฟังรายการนัน้มาดว้ย
ตนเอง จงึเกดิการตัง้ค าถามกบับทวจิารณ์ทีเ่กดิขึน้เหล่านัน้ว่า เป็นการวจิารณ์ทีเ่กดิจากความซาบซึ้งในงานศลิปะ หรอื 
เป็นเพยีงการวจิารณ์ทีเ่กดิจากประสบการณ์สุนทรยีะเดมิกบัความเป็นตวัตนของผูว้จิารณ์เอง 

แต่ในบางกรณีดงัทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ สมรรถนะของระบบอนิเทอรเ์น็ตทีส่ามารถรวมเอาเทคโนโลย ี ภาพ เสยีง 
หรอื ทัง้ภาพและเสยีงเขา้มารวมไวด้ว้ยกนันัน้ เป็นสิง่หนึ่งทีเ่อือ้ต่อการสรา้งประสบการณ์สุนทรยีะส่งตรงถงึหน้า
จอคอมพวิเตอร ์ ท าใหไ้ดพ้บว่าจากกระทูส้นทนาหลายกระทู ้ศลิปินหรอืผูใ้ชห้ลายคนรูจ้กัทีจ่ะเลอืกเอาเทคโนโลยเีหล่าน้ีมา
น าเสนอผลงานดนตร ี  ทัง้ของตนและของผูอ้ื่นผ่านกระทูส้นทนานี้  เพื่อใหผู้ใ้ช(้user)ไดเ้ขา้รบัชมรบัฟังการแสดงหรอืการ
บรรเลงดนตรนีัน้ประหนึ่งอยูใ่นเหตุการณ์จรงิ จงึกลบักลายเป็นการพลกิผนักลบัแนวคดิทีว่่าดว้ยการวจิารณ์ในระบบ
อนิเทอรเ์น็ต ทีถู่กมองว่าเป็นเพยีงการวจิารณ์ศลิปะดนตรผี่านประสบการณ์สุนทรยีะของผูอ้ื่น 

 

ดงันัน้ เมื่อยอ้นกลบัมาพจิารณาถงึพืน้ทีใ่หม่นี้อกีครัง้ พืน้ทีบ่นโลกอนิเทอรเ์น็ตเองกเ็ป็นแหล่งรองรบัเอาทุกสิง่ทุก
อย่างของผลผลติทางดนตรเีขา้มารวมอยู่ดว้ยกนัอย่างเปิดกวา้ง การปะทะสงัสรรคท์างความคดิจงึเกดิขึน้อย่างเขม้ขน้ทัง้ใน
ฟากฝัง่ของความเป็นขนบ หรอื ความร่วมสมยั โดยบางครัง้ท าให้มองเห็นว่านักวจิารณ์เหล่านัน้ก าลงัทะเลาะกนับนฐาน
ความคดิคนละขัว้ พูดกนัคนละเรื่อง  โดยทีข่ ัว้หนึ่งพยายามใหเ้หตุผลของการเกดิ การก าเนิดทีม่ทีีม่าทีไ่ป หรอืแมแ้ต่การ
อนุรกัษ์ใหค้งอยู่   ในขณะทีอ่กีขัว้หนึ่งกลบัมองว่า การผลติดนตรใีหเ้กดิความร่วมสมยันัน้ เป็นหลกัการของการพฒันา เป็น
การปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสงัคมยุคใหม่เพื่อความอยู่รอด จนบางครัง้อาจถูกมองว่า ก าลงัรบัใชทุ้นนิยมกเ็คยมี หรอือาจเกดิการ
ตัง้ค าถามกบัผูว้จิารณ์ว่า “ก าลงัท าอะไรอยู่” หรอื “หลงลมื” หรอืไม่ว่าก าลงัวจิารณ์ดนตร ีหรอืเป็นเพยีงการแสดงความรูส้กึ
ต่อปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นโดยการประเมินค่าในลกัษณะ “ชอบหรอืไม่ชอบ” จากความเป็นอตัวสิยั ดงันัน้ ในอีกแง่หนึ่ง  
อนิเทอรเ์น็ตจงึมคีุณูปการในการท าใหม้องเหน็ถงึความรูส้กึนึกคดิของการวจิารณ์ สะทอ้นใหเ้หน็ถงึ แนวคดิ ทฤษฏ ี ขอ้มูล
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เชงิประจกัษ์ หรอืแมแ้ต่อารมณ์สุนทรยีะ ที ่“นักวจิารณ์” คนหนึ่งเสนอผ่านตวัอกัษรบนัทกึปรากฏอยู่บนพืน้ทีอ่นิเทอรเ์น็ตว่า
มทีีม่าดว้ยกระบวนการวธิใีด 
 

ภาพสะทอ้นมมุหนึ่งของการวจิารณ์บนอนิเทอรเ์น็ต ทีท่ าใหผู้ว้จิยัมองเหน็ว่า พืน้ทีใ่นโลกอนิเทอรเ์น็ต “เอ้ือ” ต่อ
การวจิารณ์อย่างมวีจิารณญาณและหลากหลายในเชงิปรมิาณกค็อื ผูท้ีแ่สดงความคดิเหน็หรอืผูว้จิารณ์สามารถใชเ้วลา
ไตร่ตรอง คดิ พจิารณาดว้ยเวลาทีไ่ม่จ ากดั สามารถใชเ้วลาในการคน้ควา้เหตุผลสนับสนุนการวจิารณ์ของตนเองไดอ้ย่าง
อสิระ โดยไมต่อ้งค านึงถงึเวลาและสถานที ่  อกีทัง้หากยงัไม่พอใจเหตุผลของการวจิารณ์ทีก่ระท าไปในครัง้แรก กย็งั
สามารถกลบัมาแกไ้ขการวจิารณ์ของตนเองซ ้าไดไ้ม่จ ากดัจ านวนครัง้อกีดว้ย (ซึง่เมื่อหากพจิารณาเปรยีบเทยีบการวจิารณ์
แบบมุขปาฐะ อนัเป็นการวจิารณ์ดนตรทีีเ่กดิขึน้โดยฉบัพลนัทนัใด ท าใหบ้างครัง้ เป็นการวจิารณ์ทีเ่กดิจากความเป็นตวัตน
มากกว่าเป็นการวจิารณ์ทีว่่าดว้ยเรื่องของเหตุผล) ท าใหเ้กดิมมุมองหรอืความคดิเหน็ทีแ่ตกต่าง ความหลากหลายของการ
วจิารณ์ทีป่ระมวลรวมอยูใ่นประเดน็การสนทนาครัง้หนึ่งๆ ยิง่ตอกย ้าลงไปในแนวคดิเรื่องสงัคมศาสตรก์ารวจิารณ์ทีก่ล่าวถงึ
เรื่องของการพนิิจการวจิารณ์ ในลกัษณะทีส่มัพนัธก์บัสงัคมอยา่งรอบดา้นและครอบคลุม ดงันัน้ “ผูส้รา้ง”หรอื“ศลิปิน” จงึ
ไดร้บัอานิสงสแ์ห่งผลการวจิารณ์ในหลายมมุมองในเวลาอนัรวดเรว็  ขนานไปกบัปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิในเหตุการณ์
ปัจจบุนั  

แต่สิง่หนึ่งทีค่วรพจิารณาควบคูก่บัการรบัเอา “ค าวจิารณ์” มาเป็นภาพสะทอ้นงานศลิปะเพื่ออุดมคตแิห่งงานศลิป์ 
คอื ขอ้ดอ้ยของการวจิารณ์บนโลกอนิเทอรเ์น็ตอนัเป็นลกัษณะของการทีไ่ม่สามารถหาแหล่งอา้งองิของเหตุผลเป็นหลกัฐาน
ประกอบได ้ เน่ืองจากการวจิารณ์บนโลกอนิเทอรเ์น็ตยงัไม่ไดส้รา้งวฒันธรรมการอา้งองิขอ้มลู เหมอืนกบัการวจิาณ์ใน
รปูแบบวฒันธรรมลายลกัษณ์ นัน่เป็นเหตุผลทีบ่ ัน่ทอนความถกูตอ้งหรอืความน่าเชื่อถอืจากขอ้คดิเหน็การวจิารณ์ทีม่ผีลต่อ
เรื่องของสุนทรยีศาสตร ์ และทา้ยทีสุ่ด การวจิารณ์ทีป่รากฏอยู่บนพืน้ทีส่าธารณะแห่งนี้ กอ็าจจะเป็นเพยีงการรวบรวม
จ านวนพรรคพวกที ่ “ชอบ” หรอื “ไม่ชอบ” งานศลิปะชิน้ดงักลา่ว จนอาจเกดิการก าหนดรปูแบบของการสรา้งงานศลิปะที่
มุ่งเน้น “จ านวนของผูฟั้ง” มากกว่า “คุณภาพ” ของงานดนตรทีีก่อ่ใหเ้กดิสุนทรยีรสในความเป็นอตัลกัษณ์ได ้

อย่างไรกต็าม การวจิารณ์ทีเ่กดิขึน้ มกัเป็น “ประสบการณ์” ทีแ่ฝงดว้ย “ภูมหิลงั”ขององคค์วามรูท้ีป่ระสานกนัสรา้ง
ค าวจิารณ์ทีม่ตี่องานศลิปะ ประกอบกบั “องคค์วามรู”้ ทีไ่ดม้าดว้ยการเรยีนรูห้รอืการสัง่สมมาดว้ยลกัษณะวถิ ี “ครพูกัลกัจ า”
ในวฒันธรรมดนตรไีทยจนอาจท าใหเ้กดิ “ความเชื่อมัน่” ทีพ่อจะเป็นแนวทางทีจ่ะยดึเอาเป็น “ความรู”้ หรอื เหตุผลในการ
สรา้งงานดนตรชีิน้ต่อไปได ้

 

ดงันัน้ ทววิจัน์ทีเ่กดิขึน้บนพืน้ทีใ่หม่ จงึเป็นภาพสะทอ้นของการวจิารณ์ทีจ่ าเป็นตอ้งมทีศิทางหรอืศกัยภาพในเชงิ 
“สงัคมศาสตรก์ารวจิารณ์” ทีใ่หค้วามใส่ใจต่อการใชก้ารวจิารณ์เป็นกลไกในการปลุกปัญญาและประเทอืงปัญญาแก่สงัคม 
ดว้ยกระบวนการท าใหเ้หน็การวจิารณ์ทีม่บีทบาทความสมัพนัธก์บัสงัคมในเรื่องของประโยชน์ทีไ่ดร้บั หรอืแมแ้ต่เป็น
บทบาทเชงิอุดมคตใินการชีแ้นะสงัคม รวมทัง้ศกัยภาพของการวจิารณ์ทีป่รากฏไม่ว่าจะในเชงิปรมิาณทีก่ล่าวถงึเรื่องของ
จ านวนขอ้มลูทีม่ากและหลากหลาย หรอืเชงิคุณภาพทีส่่งผลเชงิสุนทรยีศาสตรใ์หแ้ก่ทัง้ผูร้บัและผูส้รา้ง ผลของการเกบ็
ขอ้มลูวจิยัในประเดน็การวจิารณ์ดนตรทีีป่รากฏอยูใ่นพืน้ทีใ่นโลกอนิเทอรเ์น็ตนัน้พบว่า มลีกัษณะของ “การวจิารณ์ดนตร”ี 
เป็นจ านวนปรมิาณทีม่าก และมกีารสรา้งหรอืผลติงานออกมาอย่างไมจ่ ากดัและอย่างอสิระเสร ี บางกรณีถงึกบัเกดิการ
ทะลายก าแพงวฒันธรรมดนตรทีีพ่ดูถงึเรื่องของความเหมาะสม ความเป็นอาวุโส-ผูเ้ยาว ์ ความเป็นศษิย์-คร ู ดว้ยมุมมองที่
ไม่ปิดกัน้ความคดิเหล่านี้  “ความคดิ” ที ่ “คดิจรงิ” จงึไดป้รากฏบนพืน้ทีอ่ย่างมติอ้งปกปิด หรอืแอบซ่อน  ส่วนความรูท้ีไ่ด้
จากการวจิารณ์มทีีม่าจาก “ประสบการณ์” และ “ภมูหิลงั” ของผูว้จิารณ์ ทีส่ามารถน ามาเป็นฐานในการวจิารณ์ไดอ้นันับไดว้่า
เป็นจุดเด่น หรอื ขอ้ด ี 

แต่การถามหา “คุณภาพ” ทีอ่าจน าไปสู่ผลกระทบต่อแนวคดิทางสงัคมศาสตรก์ารวจิารณ์ ดว้ยการตัง้ขอ้สงัเกต 
“จุดดอ้ย” ของการไมแ่สดงการอา้งองิขอ้มลูทีม่แีหล่งทีม่าชดัเจนถูกตอ้งนัน้ มไิดเ้ป็นเพยีงการกล่าวหาอย่างเลื่อนลอย หรอื
แมแ้ต่การแสดงความคดิหรอืทศันะส่วนบุคคลทีอ่าจจะหลงตดิอยูใ่นอตัตา ไมแ่สวงหา ไมแ่ลกเปลีย่น หรอืสรา้งสรรคค์วามรู้
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ทีม่ลีกัษณะเป็นภววสิยั (โดยการตัง้ขอ้สงัเกตทีไ่ดจ้ากขัว้ของการแสดงความคดิเหน็ทีม่กีารแบ่งอย่างชดัเจน) อนัอาจ
น าไปสู่รปูแบบสงัคมของการประเมนิค่าดว้ย “จ านวน” มากกว่า “คุณภาพ” นัน้  กม็ทีางเป็นไปไดเ้ช่นเดยีวกนั 
ทวิวจัน์ดนตรีไทย :  
ร่องรอย - ยุคสมยั - พื้นท่ีใหม่ : กบัการก้าวสู่อุดมคติการวิจารณ์ 
 

 ก่อนที่แต่ละบุคคลจะวิจารณ์ดนตรีได้ ก็ย่อมต้องผ่านการฟังดนตรีมาก่อน  ระดบัของการฟังเพลงนัน้มี
ความแตกต่างกัน บางคนอาจฟังหลายครัง้จนสามารถแยกแยะได้ว่าเป็นการฟังในระดับลึกซึ้งเพียงใด  
ศาสตราจารย์ นพ.พูนพิศ อมาตยกุลน าเสนอระดบัของการฟังดนตรีไว้  5 ระดบั คือ 
 

 ระดบัท่ี 1 – ฟังรู้เพลงบรรเลงผ่าน  
 การฟังเพลงในระดบันี้ จะเป็นขัน้พื้นฐานต ่าสุดของการฟัง กล่าวคือ โสตประสาทรบัรู้ว่าบดันี้มีเสียงดนตรี
ผ่านเข้ามา จะเป็นเพลงอะไร มีความหมายว่าอย่างไร ใครร้อง จะชายหรือหญิงก็ไม่สนใจ ส่วนเพลงที่ได้ยินนัน้ 
เป็นเสมือนหนึ่งเพื่อนแก้ความเงียบ ใช้เป็นภูมิหลงั เช่น บรรเลงขณะรบัประทานอาหารไปพลางก็คุยกันไปพลาง 
อายุไม่จ ากัดส าหรบัผู้ฟังเพลงระดบันี้ ผู้ฟังจะได้ประโยชน์จากการฟังน้อยมาก พอฟัง เพียงรู้รสบ้างว่าเพลงนัน้ช้า
หรือเร็ว  ร่าเริงหรือไม่  โดยที่คนฟังอาจจะเคาะจงัหวะไปเป็นช่วง ๆ ด้วยก็ได้ แล้วก็เลิกเอาใจใส่ไปเองในที่สุด 

 ระดบัท่ี 2 – ฟังประมาณส่ือสารได้  
 การฟังเพลงในระดบันี้ เป็นขัน้ที่ก้าวสูงขึ้นตรงที่สามารถจะประมาณความหมายของเพลงได้ เนื้อร้องนัน้
กล่าวถึงอะไร ได้สาระหรือไม่ สามารถสื่อกับเนื้อหาสาระของเพลงได้  รู้ว่าเพลงนัน้ร่าเริง เศร้า  หรือเป็นเพลงที่
ร้องแบบเล่าเรื่องไปเรื่อย ๆ โดยที่ ความสามารถในการรับรสของเพลงยงัไม่เด่นชดั  แต่ที่ส าคญัมกัจะบอกได้ว่า 
เพลงที่ได้ยินนัน้ ชอบหรือไม่ชอบ 

 ระดบัท่ี 3 – ฟังด้วยใจสมัผสัจ า 

 การฟังเพลงในระดบันี้ เป็นความเจริญใจในการฟังเพลงถึงขัน้ที่รู้ความหมายทัง้ในเนื้อและท านองเพลง รู้
ว่าบทร้องนัน้เข้ากับท านอง เข้ากับเสียงร้องจนเป็นที่ถูกใจตนเพียงใด สามารถจ าเพลงนัน้ได้ดีจนบางเพลงร้องตาม
ได้ ได้น าตัวเข้าไปผูกพนักับเพลงมากขึ้น เกิดอารมณ์ตามเพลงไปได้ เช่น อารมณ์รกั อารมณ์เศร้า เกิดความสุข
เมื่อได้ฟังเพลงที่ถูกใด มีการติดเพลง อยากฟัง หรือขอฟัง หรือออกหาซื้อเพลงนัน้ๆมาเพื่อฟัง มีความต้องการฟัง
เพลงนัน้ซ ้าๆ จ าเสียงคนร้องได้ว่าใครเป็นใคร จ าเสียงเครื่องดนตรีได้ แยกเสียงเครื่องดนตรีต่าง  ๆ ออกชดั เช่น รู้
ว่า ตอนนี้สีซอด้วง ตอนนี้เดี่ยวจะเข้  
 สิ่งที่ส าคญัที่เด่นชดัในระดบันี้คือ มีความสุขกับเพลงที่สุข มีความทุกข์กับเพลงที่ทุกข์ โดยสรุปแล้ว คนที่
ฟังเพลงในระดบันี้มีความสุขและความพอใจเป็นพื้นฐาน  
 
 
  

ระดบัท่ี 4 – ฟังลึกล า้ซ า้วิจารณ์ 

 การฟังเพลงในระดบันี้สูงกว่าทุกระดบัที่ผ่านมา ตรงที่สามารถวิจารณ์เปรียบเทียบได้ว่าเพลงนี้ม ีอะไรดี 
เพลงนี้ถ้าให้คนร้องได้ร้องเปรียบเทียบกันแล้ว ผู้ฟังสามารถอธิบายประกอบการฟังของตนได้ว่า คนร้องสองคนนัน้
มีความดีความงามแตกต่างกันเพียงใด สามารถแนะน าได้ว่า ควรจะเป็นอย่างไร ผู้ที่จะฟังเพลงถึงระดบันี้จะต้องมี
ประสบการณ์ในการฟังมามาก มีความรู้มาก มกัเป็นผู้ใหญ่แล้ว สามารถรู้สึกในรสของดนตรีได้ลึกซึ้ง มาก 

 นักฟังเพลงระดบัที่ 4 นี้ มกัจะเกาะกลุ่มกันเป็นพรรคพวก ร่วมวิจารณ์งานเพลง เมื่อไหร่ที่เขาได้พบปะ
พูดคุยเรื่องเพลง มีการทวิวจัน์ต่องานเพลง ระหว่างตัวศิลปินกับผู้รบัเอง หรือแม้แต่การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างผู้ฟังด้วยกันเองก็เป็นได้ 
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 ส่วนการฟังเพลงในระดบัที่ 5 นัน้ ไม่ปรากฏว่ามีหนังสือเล่มใดเคยกล่าวมาก่อน เป็นการฟังเพลงที่
ชาวตะวนัตกมกัเขยีนรวมกันในระดบัที่ 4 แต่ที่แยกออกมานี้เพราะเหตุว่าพิสูจน์ได้ว่ามีจริง  โดยได้สงัเกตผู้ฟังถึง
ระดบันี้ จะมีการเปลี่ยนแปลงทางกาย และ/หรือ ใจ เกิดขึ้นในขณะที่ฟังเพลงนัน้ จนสามารถตรวจพบได้เช่น มี
อาการใจสัน่ หน้าซีด เป็นลม หมดสติ บางรายถึงเกิดอาการชกั กระตุก  ร้องไห้อย่างไม่มีเหตุผล บางรายเกิด
อาการลืมตัวกรีดร้อง จนถึงไม่สามารถจะควบคุมการขบัถ่าย บางรายมีอาการทางจิตอย่างที่คนไทยเรียกว่าผีเข้า
เจ้าสิง มีการเปลี่ยนแปลงทางจิตอย่างเห็นได้ชดั และมนุษย์ส่วนมากเขาจะไม่เป็นเช่นนัน้ จึงให้ชื่อการฟังแบบนี้ว่า
ฟังพิการเกินมนุษย์ 
 
 การวิจารณ์ที่ถูกต้องด้วยประสบการณ์ ความรู้ นับว่ามีคุณค่าต่องานเพลงงานศิลปะ แต่ในขณะเดียวกัน ก็
ต้องยอมรบัว่า การวิจารณ์ที่ผิดก็ย่อมมีปรากฏเช่นเดียวกัน อนันัน้มาจากมีเรื่องความคิดของอตัวิสยั ความเป็น
ตัวตนของผู้วิจารณ์ที่ปรากฏอยู่ในงาน เพียงแต่ “เรา” หรือ “ศิลปิน” ผู้ซึ่งรบัเอาค าวิจารณ์นัน้มาปรบัใช้ในมุมมอง
ของวิวาทะที่ก่อให้เกิดปัญญา  ที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของการวิวาทกัน  
 

 และแล้วเมื่อ “ทวิวจัน์ดนตรีไทย” คือ วิวาทะที่เต็มเป่ียมไปด้วยปัญญาอันเป็นภาพของการวิจารณ์ดนตรี
ไทย ที่สะท้อนความเชื่อมโยงระหว่างร่องรอย -ยุคสมยั-พื้นที่ใหม่ กับการก้าวสู่อุดมคติการวิจารณ์ที่บงัเกิดด้วย
ประสบการณ์อนัแข็งแกร่ง ประกอบกับความคิด  
อนัมีวิจารณญาณ  “ร่องรอย” อนัเป็นผลผลิตหรือผลลพัธ์ของการวิจารณ์ที่เปรียบเสมือน “อดีต” บ่งบอกถึงสิ่งที่ได้
ผ่านมาแล้ว  การไม่มองข้ามสิ่งที่เป็นร่องรอยแห่งอดีต ท าให้เห็นถึงข้อมูลเชิงประจกัษ์ ที่บางครัง้ไม่เคยถู กตัง้
ค าถามมาก่อนว่า เพราะเหตุใดผลงานการประพนัธ์หรือระดบัชัน้ของศิลปินจึงยงัคงอยู่ และถูกกล่าวขานถึงควบคู่
กับวฒันธรรมมาจนทุกวันนี้  อีกทัง้ยงัถือได้ว่าเป็นดัง่ “เพชรเม็ดงาม” หลาย ๆ เม็ดที่ประดบัวงการดนตรีไทยด้วย  

 แต่เมื่อ “ยุคสมยั” เปลี่ยนเข้าสู่ความเป็น “ปัจจุบนั” หรือ ก้าวสู่ความเป็น “ร่วมสมยั” ด้วยการปรบัตัวจาก
สิ่งแวดล้อมหรือบริบททางสงัคมที่ผนัแปร  การวิจารณ์ที่เกิดขึ้น ยงัยึดติดอยู่กับตัวเนื้อหาในงานศิลปะหรือไม่ 
อย่างไร   ความกดดัน บีบคัน้จากสภาพภาย  

นอกเกิดเป็นจุดหกัเหในการวิจารณ์ได้มากเพียงใด  แต่ที่สุด “ความหวงัใหม่” ก็ย่อมจะเกิดขึ้น  เช่นเดียวกับ 
“อนาคต”ที่ก าลงัจะเกิด ด้วยความอิสระจากการปลดปล่อย “ตัวตน” อย่างไร้ขอบเขต บน “พื้นท่ีใหม่” ที่สามารถ
น าเอาการวิจารณ์ทุกแง่มุมความคิดทิ้งไว้บนพื้นที่ที่สามารถรองรบัได้ทุกอณู แม้แต่จิตใต้ส านึก  
 

ความคาดหวงัที่เกดิจากพลวตัของ“ทววิจัน์”แห่งดนตรไีทยที่ได้ปรบัเปลี่ยนประสบการณ์ ทางสุนทรียะจากวาทะ
ระหว่างบุคคลหรือสงัคม ไปสู่การเชื่อมโยงเอาบท เรียนแต่ละมุมมองที่น าเอา ร่องรอย ยุคสมยั และพื้นทีใ่หม่ของ
การวิจารณ์เข ้ามาเป็นองค์ประกอบพิจารณา แล้วจ ึงสร้างหรือพฒันาความเป็น “คุณภาพ ”ของการวิจารณ์  ให้
สอดคล้องกับ “สงัคมศาสตร์การวิจารณ์ ” ที่กล่าวถึง  การพนิิจการวจิารณ์ในลกัษณะทีส่มัพนัธ์กบัสงัคม อันอาจหมาย
รวมถงึ บทบาทเชงิอุดมคตขิองการวจิารณ์ในการชี้แนะสงัคม หรอื เป็นเสยีงแห่งมโนธรรมใหแ้ก่สงัคมดว้ยนัน้  จะเป็นจรงิ
ตามทีค่าดหวงัไดเ้พยีงใดในอนาคต 

  
 

เวลาเท่านัน้จะเป็นเครือ่งพิสจูน์ 
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