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บทคัดย่อ 
 บทควำมเรื่องกระบวนกำรจัดกำรเรียนและกำรพัฒนำวงดนตรีไทยสู่ควำมเป็นเลิศ : กรณีศึกษำวงดนตรีไทย
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำช มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำประวัติ ผลงำนที่โดดเด่น กำรบริหำรจัดกำร และศึกษำกำรเรียน
กำรสอนของวงดนตรีไทยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำช โดยศึกษำจำกเอกสำร กำรสัมภำษณ์บุคคล กำรสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม กำรสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และน ำข้อมูลมำวิเครำะห์ ผลกำรวิจัยพบว่ำ วงดนตรีไทยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำช 
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2529 มีประวัติกำรก่อตั้งมำยำวนำนกว่ำ 30 ปี ตลอดระยะเวลำดังกล่ำวได้มีกำรพัฒนำ ตลอดจนสร้ำง
ผลงำนที่โดดเด่นไว้มำกมำย ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภำค และระดับประเทศ อันเกิดจำกกำรบริหำรจัดกำรกำรเรียน
กำรสอนที่ดีของอำจำรย์ผู้ควบคุมวง วงดนตรีไทยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำชมีกำรจัดระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี มีกำร
อบรมให้สมำชิกในชมรมมีควำมสำมัคคีกัน และสอนให้รู้จักกำรเสียสละเวลำส่วนตัวเพื่อปฏิบัติงำนส่วนรวม เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยท่ีตั้งไว้ จึงท ำให้วงดนตรีไทยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำชที่สร้ำงผลงำนได้ดีมำโดยตลอด 
 วงดนตรีไทยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำช แบ่งกำรบริหำรจัดกำรออกเป็น 3 ด้ำน ดังนี้ 1.ด้ำนกำรจัดกำร
สมำชิกในวงดนตรี 2.ด้ำนกำรจัดกำรงบประมำณ 3.ด้ำนกำรจัดกำรกำรฝึกซ้อม ส ำหรับกำรสอนและถ่ำยทอดวิชำดนตรี 
แบ่งรูปแบบกำรถ่ำยทอดได้ดังนี้ 1.กำรต่อเพลงแบบมุขปำถะ กำรต่อเพลงในลักษณะนี้เป็นวิธีกำรสอนแบบโบรำณ โดย
ใช้วิธีกำรถ่ำยทอดแบบท่องจ ำ ไม่มีกำรใช้กำรจดบันทึกตัวโน้ตในกำรจดจ ำท ำนองเพลงต่ำง ๆ จึงถือเป็นเอกลักษณ์ที่
ส ำคัญอย่ำงหนึ่งของวัฒนธรรมกำรถ่ำยทอดดนตรีไทย ในปัจจุบันวงดนตรีไทยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำชยังใช้รูปแบบ
กำรต่อเพลงรูปแบบนี้และเกิดผลดีแก่กำรเรียนรู้มำโดยตลอด 2.กำรต่อเพลงแบบใช้โน้ต บันทึกโน้ตเพลง กำรเรียน
ดนตรีไทยในอดีตเป็นกำรเรียนโดยอำศัยกำรท่องจ ำเป็นหลัก ในปัจจุบันลักษณะกำรถ่ำยทอดควำมรู้ได้เปลี่ยนไป มีผู้
คิดค้นระบบกำรจดบันทึกโน้ตดนตรีไทยขึ้นมำ เพื่อช่วยให้กำรถ่ำยทอดควำมรู้ เป็นไปด้วยควำมสะดวกและเข้ำถึงได้
ง่ำยขึ้น กำรต่อเพลงในลักษณะนี้มักให้นักเรียนดูโน้ตเพลงและบรรเลงตำมโน้ต โดยอำจำรย์ผู้สอนจะเป็นผู้ก ำกับและ
คอยแนะน ำกำรบรรเลงว่ำควรเป็นไปในแนวทำงใดหรืออย่ำงไร 
ค าส าคัญ : กำรบริหำรจัดกำร, กำรเรียนกำรสอน, วงดนตรีไทยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำช 
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Abstract 
This article is about the learning management process and the development of a Thai band 

of being excellence:  A case study of the Thai music band of Benjama Maharaj School. The objective 
to study the history, outstanding contribution, and the learning management process of the Thai 
music band of Benjama Maharaj School. By studying from documents, Personal interview, 
Participatory observation, Non-participatory observation and analyze the data. 

The results of the research showed that the Thai music band of Benjama Maharaj School 
was established in 1986 with a history of more than 30 years. Over the past have developed, as well 
as works by many prominent at the provincial, regional and national levels. As a result of the great 
management of the conductor. By training for members unity and taught to sacrifice personal time 
to the common good to achieve the objectives or goals set. Therefore, the Thai music band of 
Benjama Maharaj School was succeeded to create good works all along. 

The management is divided into 3 issues as follows. 1. Management of band members 2. 
Budget management 3. Training management. The teaching model is as follows, 1. learning by heart 
- repetition as a traditional teaching method by means of rote learning No note-taking is used to 
recognize melodies and considered as an important learning characteristic of Thai music culture. At 
present, the Thai music band of Benjama Maharaj School continue to use this teaching model and 
have always been good for learning. 2. Note-based teaching - Musical notes. At present, the teaching 
has changed. There is the invention of the system of Thai musical notes to help to learn with 
convenience and accessibility. In this type of teaching, students often look at musical notes and play 
along with the notes which the instructor will direct and advise on how to proceed in any way. 
Keywords : Management, Instructional, Thai Classical Music Band of Benchama Maharat School. 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย  

ดนตรีไทยในอดีตยังไม่แพร่หลำยสู่สถำบันกำรศึกษำเช่นในปัจจุบัน ตลอดระยะเวลำอันยำวนำนดนตรีไทย
เป็นที่นิยมอย่ำงสูงสุดในยุคสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ประมำณสมัยรัชกำลที่ 4 ถึงรัชกำลที่ 7 แหล่งที่ผลิตศิลปินและครู
ดนตรีไทยท่ีส ำคัญคือ บ้ำน วัดและวัง ครูหลำยท่ำนเริ่มฝึกหัดดนตรีเบื้องต้นจำกบ้ำน แล้วไปฝึกฝนต่อที่วัดสุดท้ำยจบลง
ที่วัง เข้ำไปเป็นนักดนตรีหลวงหรือบำงท่ำนเริ่มจำกวัง จำกวัดก่อนก็มี ครูดนตรีไทยที่รู้จักมีชื่อเสียงหลำยท่ำน เช่น 
หลวงประดิษฐ์ไพเรำะ(ศร ศิลปะบรรเลง) เรียนดนตรีที่บ้ำนจำกครูสินบิดำของท่ำน แล้วไปแสดงฝีมือของท่ำนที่วัด
หลำยแห่ง จำกนั้นเข้ำสู่วังบูรพำภิรมย์ในที่สุดก็ได้พระรำชทำนบรรดำศักดิ์เป็นหลวง ได้เป็นหัวหน้ำวงดนตรีหลวงใน
สมัยรัชกำลที่ 7 สุดท้ำยออกจำกวังสวนกุหลำบของสมเด็จเจ้ำฟ้ำกรมหลวงนครรำชสีมำ ไปอยู่ที่บ้ำนต ำบลบ้ำนบำตร 
บ้ำนของท่ำนเอง มีลูกศิษย์ที่เรำรู้จักกันดีเช่น ครูบุญยงค์ เกตุคง ครูประสิทธิ์ ถำวร ดร.อุทิศ นำคสวัสดิ์ (ณัฐภูมิ นนท
สิริกุล, 2553) 

ปัจจุบันดนตรีไทยได้กระจำยไปอย่ำงแพร่หลำยตำมภูมิภำคต่ำง ๆ ในประเทศไทย ซึ่งเครือข่ำยดนตรีไทยใน
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ควำมส ำคัญกับวัฒนธรรมกำรอนุรักษ์ดนตรีไทยเป็นอย่ำงมำก เนื่องจำกภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือถือเป็นภูมิภำคที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย มีวัฒนธรรมทำงดนตรีกระจำยกันอย่ำงแพร่หลำยใน
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แต่ละพื้นที่จังหวัด เห็นได้จำกหลักสูตรกำรศึกษำตำมสถำนศึกษำต่ำง ๆ ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ บำงสถำนศึกษำมี
ดนตรีไทยเป็นหนึ่งในหลักสูตรกำรศึกษำ เพื่อให้เยำวชนได้สืบทอดและอนุรักษ์วัฒนธรรมดนตรีไทย ซึ่งดนตรีไทยใน
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือหำกกล่ำวถึงโรงเรียนที่มีหลักสูตรในกำรสอนดนตรีไทยและมีกำรส่งนักเรียนเข้ำประกวด
ดนตรีไทย ที่เห็นได้อย่ำงชัดเจน เช่น โรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำช โรงเรียนสตรีชัยภูมิ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยำคม 
โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยำ โรงเรียนลือค ำหำญวำรินช ำรำบ เป็นต้น  

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำชเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงและมีควำมโดดเด่นทำงด้ำนดนตรีไทยเป็นอย่ำง
มำก และยังมีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ผู้ เขียนจึงได้เลือกเขียนงำนชิ้นนี้ในหัวข้อเรื่อง “กระบวนกำร
จัดกำรเรียนและกำรพัฒนำวงดนตรีไทยสู่ควำมเป็นเลิศ : กรณีศึกษำวงดนตรีไทยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำช” 

  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.เพื่อศึกษำประวัติและผลงำนที่โดดเด่นของวงดนตรีไทยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำช 
 2.เพื่อศึกษำกำรบริหำรจัดกำรของวงดนตรีไทยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำช 
 3.เพื่อศึกษำกำรเรียนกำรสอนของวงดนตรีไทยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำช 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 บทควำมนี้ผู้เขียนได้ศึกษำข้อมูลจำกเอกสำร บทควำม งำนวิจัย และวิทยำนิพนธ์ ซึ่งข้อมูลที่ได้มำมีทั้งเป็น
เอกสำร ภำพถ่ำย และวิดีโอ นอกจำกข้อมูลในส่วนที่เป็นเอกสำรแล้ว ข้อมูลหลักที่ส ำคัญอีกส่วนหนึ่งได้มำจำกกำรออก
ภำคสนำม โดยวิธีกำรสัมภำษณ์ สังเกตกำรณ์ และรวบรวมข้อมูลจำกบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และผู้ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้เชื่อมโยงข้อมูลและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ซึ่งผู้วิจัยได้ก ำหนดขั้นตอนกำรศึกษำและกำรน ำเสนอ
ข้อมูล โดยใช้วิธีด ำเนินงำนวิจัย ดังนี้ 
 1. ประชำกรผู้ให้ข้อมูล 

1.1 อำจำรย์ผู้ควบคุมวง ได้แก่ 
 - อำจำรย์รุจีวรรณ  อำจกมล 
1.2 ศิษย์เก่ำรุ่นแรกถึงรุ่นที่ 20 ได้แก่ 

- ดร.วรำวุฒิ  เรืองบุตร 
- นำยเอกพล  ทศโยธิน 
- นำยธนทรัพย์  มีทรัพย์ 
- นำยสุริยพงษ์  บุญโกมล 

  1.3 ศิษย์เก่ำรุ่นที่ 21 ถึงศิษย์รุ่นปัจจุบัน ได้แก่ 
- นำงสำวกนกพร  หลักรัตน์ 
- นำยภูมิ  โสภำ 
- นำงสำวพวงผกำ  สว่ำงวงษ์ 
- นำงสำวจิตรลดำ  ศรีเมือง 
- นำยกิตติคุณ  บุญจริง 

2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรรวบรวมข้อมูล 
  2.1 แบบส ำรวจภำคสนำม 
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  2.2 แบบสังเกต แบ่งออกเป็น 2 ชนิดประกอบด้วย 
   1) สังเกต แบบมีส่วนร่วม  (Participant  Observation) 
   2) สังเกต แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant  Observation) 
  2.3 แบบสัมภำษณ์ แบ่งออกเป็น 2 ชนิดประกอบด้วย 
   1) แบบสัมภำษณ์ ที่มีโครงสร้ำง (Structured  Interviews) 
   2) แบบสัมภำษณ์ ที่ไม่มีโครงสร้ำง (Unstructured  Interviews) 
 3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลในกำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลในลักษณะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เพื่อที่จะ
สำมำรถตอบค ำถำมเกี่ยวกับกำรวิจัยได้ตำมที่ก ำหนดไว้ โดยมีวิธีกำรเก็บข้อมูล 2 ลักษณะ ดังนี้ 
  3.1 กำรศึกษำข้อมูลจำกเอกสำร เป็นกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกเอกสำร จำกหน่วยงำนรำชกำร 
บทควำม หนังสือ วิทยำนิพนธ์ อินเตอร์เน็ต และห้องสมุด 
  3.2 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลภำคสนำม 
   1) ลงพื้นที่ส ำรวจภำคสนำม เป็นกำรส ำรวจข้อมูลเบื้องต้น โดยมีขอบเขตกำรส ำรวจด้ำน
นิเวศวิทยำ ด้ำนสังคม ด้ำนกำยภำพ ด้ำนวัฒนธรรม ของวงดนตรีไทยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำช  
   2) สังเกต แบบมีส่วนร่วม  (Participant  Observation) เป็นกำรสังเกตที่ผู้วิจัยได้เข้ำไป
มีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้น ๆ เช่น ผู้วิจัยได้ไปบรรเลงบริกำรสังคมร่วมกับวงดนตรีไทยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำช เป็น
ต้น 
   3) สังเกต แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant  Observation) เป็นกำรสังเกตกิจกรรม
อยู่ห่ำง ๆ ในฐำนะผู้สังเกตและผู้ฟังดนตรี ซึ่งผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยวิธีกำรจดบันทึก ถ่ำยภำพ บันทึกเสียง และบันทึก
วิดีโอ 
   4) แบบสัมภำษณ์ ที่มีโครงสร้ำง (Structured  Interviews) วิจัยได้ก ำหนดประเด็น
ค ำถำมไว้อย่ำงแน่นอน เพื่อสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เพื่อจัดหมวดหมู่ข้อมูลและวิเครำะห์ ครอบคลุมประเด็นต่ำง ๆ 
   5) แบบสัมภำษณ์ ที่ไม่มีโครงสร้ำง (Unstructured  Interviews) เพื่อใช้ส ำหรับกำร
สัมภำษณ์แบบเจำะลึกในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเป้ำหมำยหลักของกำรวิจัย ผู้วิจัยได้ตั้งค ำถำมที่ให้ได้ข้อมูลกว้ ำงและ
หลำกหลำย โดยไม่จ ำกัดค ำตอบ 
 4. กำรจัดท ำและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 กำรศึกษำในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษำข้อมูลจำกเอกสำร บทควำม งำนวิจัย และวิทยำนิพนธ์ ซึ่งข้อมูลที่ได้มำมีทั้ง
เป็นเอกสำร ภำพถ่ำย และวิดีโอ นอกจำกข้อมูลในส่วนที่เป็นเอกสำรแล้ว ข้อมูลหลักที่ส ำคัญอีกส่วนหนึ่งได้มำจำกกำร
ออกภำคสนำม โดยวิธีกำรสัมภำษณ์ สังเกตกำรณ์ และรวบรวมข้อมูลจำกนักดนตรี และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เชื่อมโยง
ข้อมูลและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย ดังนี้ 
  1) เพื่อศึกษำประวัติและผลงำนที่โดดเด่นของวงดนตรีไทยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำช 
  2) เพื่อศึกษำกำรบริหำรจัดกำรของวงดนตรีไทยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำช 
  3) เพื่อศึกษำกำรเรียนกำรสอนของวงดนตรีไทยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำช 
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สรุปผลการวิจัย 
 กำรศึกษำวิจัยเรื่องกระบวนกำรจัดกำรเรียนและกำรพัฒนำวงดนตรีไทยสู่ควำมเป็นเลิศ : กรณีศึกษำวงดนตรี
ไทยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำช ผู้วิจัยได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อศึกษำประวัติและผลงำนที่โดดเด่นของวง
ดนตรีไทยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำช 2.เพื่อศึกษำกำรบริหำรจัดกำรของวงดนตรีไทยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำช 3.
เพื่อศึกษำกำรเรียนกำรสอนของวงดนตรีไทยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำช สำมำรถสรุปผลกำรวิจัย ได้ดังนี้ 
 1. ประวัติความเป็นมาของวงดนตรีไทยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 

วงดนตรีไทยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำช ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2529 โดยมีนำงรุจีวรรณ  อำจกมล เป็นผู้ก่อตั้ง 
ซึ่งเป็นครูสอนดนตรีไทยคนแรกและคนปัจจุบัน โดยได้รับกำรสนับสนุนจำกนำยค ำพันธ์  คงนิล ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน
เบ็ญจะมะมหำรำช 

 พ.ศ.2532 โรงเรียนได้ให้กำรสนับสนุนงบประมำณในกำรสั่งซื้อเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสำย 
อำจำรย์ผู้ควบคุมวงจึงหำนักเรียนที่มีควำมสำมำรถและให้ควำมสนใจทำงด้ำนดนตรีไทยมำเข้ำร่วมชมรม ด้วยวิธีกำร
ชักชวนนักเรียนทีเ่รียนวิชำดนตรีไทยมำเข้ำร่วมชมรม เมื่อมีนักเรียนมำสมัครเข้ำร่วมชมรมแล้ว ทำงอำจำรย์ผู้ควบคุมวง
จึงมีกำรฝึกฝนเด็กนักเรียนในชมรมให้มีควำมช ำนำญยิ่งขึ้น ต่อมำทำงอำจำรย์ผู้ควบคุมวงได้เล็งเห็นถึงทักษะของ
นักเรียนในชมรมที่พัฒนำขึ้นมำก จึงส่งประกวดดนตรีไทยในรำยกำรต่ำง ๆ แต่ทำงชมรมสำมำรถส่งวงดนตรีไทย
ประกวดได้ประเภทเดียวคือ “วงเครื่องสำยวงเล็ก” เนื่องจำกเครื่องดนตรีของทำงชมรมไม่เพียงพอในกำรส่งประกวดวง
ดนตรีประเภทอื่น เริ่มส่งวงดนตรีไทยเข้ำประกวดครั้งแรก ในงำนวิชำกำรของโรงเรียนกันทรำรมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 
ประเภทวงเครื่องสำยวงเล็ก ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

 พ.ศ.2533 นำยมงคล สุวรรณพงศ์ ซึ่งด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ในขณะนั้น ได้จัดซื้อ
เครื่องดนตรีไทย ประเภทวงปี่พำทย์ให้แก่ทำงชมรม ทำงชมรมเริ่มส่งวงดนตรีไทยเข้ำร่วมแข่งขันในงำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับจังหวัดเป็นครั้งแรก และได้รับรำงวัลชนะเลิศ ประเภทเครื่องสำยผสมปี่พำทย์เครื่องคู่ และวงปี่พำทย์ไม้
นวม  

 พ.ศ.2537 นำยวินัย  เสำหิน ซึ่งด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของ
กำรอนุรักษ์และส่งเสริมดนตรีไทย จึงได้จัดซื้อเครื่องดนตรีไทย วงปี่พำทย์และวงเครื่องสำยเป็นจ ำนวนมำก เพื่อให้
นักเรียนได้มีเครื่องดนตรีที่มีคุณภำพในกำรฝึกซ้อม และได้มีโอกำสไปบรรเลงงำนบริกำรสังคมต่ำง ๆ เช่น พิธีไหว้ครู 
งำนแต่งงำน งำนบวช  งำนศพ เป็นต้น ต่อมำในปี  

 พ.ศ.2551 นำยสมจิตร  บุตรทองทิม  ซึ่งด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ได้จัดซื้อเครื่องดนตรี
ไทยประเภทวงปี่พำทย์ให้ทำงชมรม และทำงโรงเรียนได้เชิญอำจำรย์พิเศษที่มีควำมเชี่ยวชำญทำงด้ำนดนตรีไทยมำให้
ควำมรู้เพิ่มเติมแกนักเรียนหลำยท่ำน เช่น อำจำรย์มิตต ทรัพย์ผุด  อำจำรย์วุฒิไกร ไชยกำล  อำจำรย์วรำวุฒิ เรืองบุตร  
อำจำรย์ ดร.ธนวัฒน์ บุตรทองทิม และอำจำรย์วิศวะ ประสำนวงศ์ เป็นต้น ซึ่งท่ำนได้มำให้ควำมรู้ทำงด้ำนกลุ่มปี่พำทย์
และกลุ่มเครื่องสำย 

 ในปัจจุบันชมรมดนตรีไทยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำช ได้มีกำรพัฒนำขึ้นมำโดยตลอด ทำงโรงเรียน
จึงสนับสนุนให้ทำงวงดนตรีไทยส่งประกวดดนตรีไทยในรำยกำรต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็นระดับเขต ระดับภำค และ
ระดับประเทศ ซึ่งกำรประกวดดนตรีไทยนั้น จะท ำให้เด็กนักเรียนได้รู้จักเพื่อนต่ำงโรงเรียนและได้พัฒนำศักยภำพของ
ตนเองอีกด้วย 
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 2. ผลงานที่โดดเด่นของวงดนตรีไทยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 
วงดนตรีไทยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำช ก่อตั้งมำยำวนำนกว่ำ 30 ปี ซึ่งตลอดระยะเวลำ 30 ปี ได้มีกำร

พัฒนำมำโดยตลอด โรงเรียนจึงสนับสนุนให้ทำงชมรมส่งประกวดดนตรีไทยในรำยกำรต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็นระดับเขต 
ระดับภำค และระดับประเทศ จึงได้รับรำงวัลมำกมำย ผู้วิจัยจึงสรุปผลงำนที่โดดเด่นของชมรม ดังนี้ (ผลงำนระหว่ำงปี
กำรศึกษำ 2544-2559) 

 รายการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทั้งหมด 10 รายการ ดังนี ้
  1) ชนะเลิศกำรประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ชิงถ้วยพระรำชทำน
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ประเภทวงเครื่องสำยผสมปี่พำทย์เครื่องคู่ ปีกำรศึกษำ 2548 ณ 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
  2) ชนะเลิศกำรประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภทวงมโหรี           
ปีกำรศึกษำ 2551 ณ มหำวิทยำลัยสำรคำม 
  3) ชนะเลิศกำรประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภทวงมโหรี           
ปีกำรศึกษำ 2552 ณ มหำวิทยำลัยสำรคำม 
  4) ชนะเลิศกำรประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภทวงมโหรี           
ปีกำรศึกษำ 2553 (3 ปี ซ้อน) ณ มหำวิทยำลัยสำรคำม 
  5) ชนะเลิศกำรประกวดดนตรีไทย งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ ประเภทวงปี่พำทย์ไม้
นวมผสมเครื่องสำยเครื่องเดี่ยว ปีกำรศึกษำ 2553 ณ อิมแพคเมืองทองธำนี 
  6) ชนะเลิศกำรประกวดดนตรีไทย งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ ประเภทวงเครื่องสำยวง
เล็กผสมขิม ปีกำรศึกษำ 2553 ณ อิมแพคเมืองทองธำนี 
  7) ชนะเลิศกำรประกวดดนตรีไทย งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ ประเภทวงเครื่องสำยวง
เล็กผสมขิม ปีกำรศึกษำ 2554 ณ อิมแพคเมืองทองธำนี 
  8) ชนะเลิศกำรประกวดดนตรีไทย งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ ประเภทวงเครื่องสำยวง
เล็กผสมขิม ปีกำรศึกษำ 2555 (3 ปีซ้อน) ณ อิมแพคเมืองทองธำนี 
  9) ชนะเลิศกำรประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ชิงถ้วย
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ประเภทวงเครื่องสำยประสมปี่พำทย์ไม้นวมผสมขิม ปีกำรศึกษำ 2554 ณ 
มหำวิทยำลัยเทคโนสุรนำรี 
  10) ชนะเลิศกำรประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษำ  ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ชิงถ้วย
พระรำชทำนสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ประเภทวงเครื่องสำยผสมปี่พำทย์เครื่องคู่ ปีกำรศึกษำ 
2554 ณ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
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ประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 
ประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
  วงดนตรีไทยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำช ได้ประกวดดนตรีไทยทั้งในระดับเขต ระดับภำค และ
ระดับประเทศ จึงรับรำงวัลมำกมำย จำกผลงำนกำรประกวดดนตรีไทย ชี้ให้เห็นถึงควำมสำมำรถของนักเรียนในวง ซึ่ง
กำรประกวดดนตรีไทยจะช่วยพัฒนำฝีมือทำงด้ำนดนตรีไทยและได้รับประสบกำรณ์มำกมำย ท ำให้ วงดนตรีไทย
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำชสร้ำงผลงำนได้ดีมำโดยตลอด และยังสำมำรถสร้ำงชื่อเสียงให้โรงเรียนอย่ำงสม่ ำเสมอ 
 3. การบริหารจัดการของวงดนตรีไทยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 
 วงดนตรีไทยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำชได้สร้ำงผลงำนทำงด้ำนดนตรีไทยมำโดยตลอด และได้รับรำงวัล
มำกมำย ผู้เขียนจึงสนใจที่จะศึกษำกำรบริหำรจัดกำรของวงดนตรีไทยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำช ซึ่งกำรบริหำรจัดกำร
ของวงดนตรีไทยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำช สำมำรถแบ่งกำรบริหำรจัดกำรออกเป็น 3 ด้ำน ดังนี้ 
  1. ด้ำนกำรจัดกำรสมำชิกในวงดนตรี ถือเป็นเรื่องที่ส ำคัญมำก วงดนตรีไทยโรงเรียนเบ็ญจะมะ
มหำรำชจึงมีวิธีกำรคัดเลือกสมำชิกเข้ำมำในวงดนตรีอย่ำงเป็นระบบ ดังต่อไปนี้ 
   1.1 คัดเลือกจำกกำรชักชวน ซึ่งโรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำช มีนโยบำยให้นักเรียนใน
โรงเรียนต้องเรียนดนตรีไทย คือ 1.วิชำเลือกดนตรีไทย จะมีแค่นักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้นเท่ำนั้น 2.วิชำชุมนุม 
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จะมีนักเรียนทั้งระดับมัธยมศึกษำตอนต้นและระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ซึ่งวิชำเรียนทั้งสองวิชำนี้ จะท ำให้ค้นพบ
เด็กนักเรียนที่มีควำมสำมำรถทำงด้ำนดนตรีไทย และเมื่อพบว่ำบุคคลนั้นเป็นผู้มีควำมสำมำรถทำงด้ำนดนตรีไทย ก็จะมี
กำรชักชวนให้มำเข้ำร่วมวง เพื่อจะน ำบุคคลนั้นมำพัฒนำฝีมือให้เกิดควำมเชี่ยวชำญ และท ำ ให้วงดนตรีไทยโรงเรียน
เบ็ญจะมะมหำรำชมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
   1.2 คัดเลือกจำกกำรรับสมัคร ซึ่งโรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำช มีกำรคัดเลือกนักเรียนที่จะ
เข้ำศึกษำในระบบพิเศษ (โควตำดนตรีไทย) ซึ่งทำงโรงเรียนจะใช้วิทยำกรภำยนอกมำเป็นกรรมกำรในกำรสอบคัดเลือก
ด้วย จึงท ำให้ทำงวงดนตรีไทยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำช สำมำรถเลือกนักเรียนที่มีควำมสำมำรถทำงด้ำนดนตรีไทยได้
ตำมที่ต้องกำร 
  2. ด้ำนกำรจัดกำรงบประมำณ กำรบริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณของวงดนตรีไทยโรงเรียนเบ็ญจะ
มะมหำรำช สำมำรถแบ่งกำรบริหำรจัดกำรออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
   2.1 รำยรับ 
   - งบประมำณจำกโรงเรียน วงดนตรีไทยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำช จะได้รับงบประมำณ
สนับสนุนจำกทำงโรงเรียนทุกปีกำรศึกษำ จ ำนวนเงินที่ได้ทำงโรงเรียนจะให้ตำมควำมเหมำะสม แต่อำจจะไม่เพียงพอต่อ
รำยจ่ำยของวง ทำงวงจึงมีวิธีแก้ไขด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ เช่น กำรช่วยงำนบริกำรสังคม หำผู้สนับสนุนจำกภำยนอก เป็นต้น 

- งำนบริกำรสังคม วงดนตรีไทยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำช ได้มีกำรช่วยงำนบริกำรสังคม
อย่ำงสม่ ำเสมอ โดยกำรช่วยบรรเลงดนตรีไทย ซึ่งกำรบริกำรสังคมนั้น จะมีงำนที่แตกต่ำงกันไป เช่น งำนแต่ง งำนบวช 
งำนศพ งำนทอดกฐิน งำนขึ้นบ้ำนใหม่ เป็นต้น แต่ละงำนจะมีค่ำตอบแทนที่แตกต่ำงกันไป ตำมที่ทำงเจ้ำภำพ
เห็นสมควร ซึ่งค่ำตอบแทนที่ได้นั้น อำจำรย์ผู้สอนจะหักเงินส่วนหนึ่งเข้ำวง และอีกส่วนหนึ่งจะเฉลี่ยให้เด็กนักเรียนทุก
คนเท่ำ ๆ กัน แต่ถ้ำทำงเจ้ำภำพให้ค่ำตอบแทนมำน้อย นักเรียนทุกคนจะไม่รับค่ำตัวและน ำเงินทั้งหมดมอบให้ทำงวง 
   - ผู้สนับสนุนจำกภำยนอก วงดนตรีไทยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำช มีผู้สนับสนุนจำก
ภำยนอกมำกมำย ไม่ว่ำจะเป็นผู้ปกครองนักเรียน บุคลำกรในโรงเรียน และศิษย์เก่ำ ซึ่งงบประมำณที่ได้จำกกำร
สนับสนุนนั้น ทำงอำจำรย์ผู้สอนจะน ำไปซื้ออำหำรและสวัสดิกำรช่วงเข้ำค่ำยฝึกซ้อม และนอกเหนือจำกกำรสนับสนุน
งบประมำณนั้น ทำงผู้สนับสนุนก็จะมีกำรสนับสนุนที่แตกต่ำงกันออกไป เช่น อำหำรและสวัสดิกำร เครื่องท ำน้ ำเย็น 
เป็นต้น 
   2.2 รำยจ่ำย 
   - ซ่อมบ ำรุงเครื่องดนตรี กำรซ่อมบ ำรุงเครื่องดนตรีของวงดนตรีไทยโรงเรียนเบ็ญจะมะ
มหำรำช จะใช้งบประมำณ 2 ส่วนในกำรซ่อมบ ำรุง คือ งบประมำณจำกทำงโรงเรียนและงบประมำณจำกเงินกองกลำง
ของวง ซึ่งงบประมำณจำกทำงโรงเรียนนั้นอำจจะไม่เพียงพอส ำหรับกำรซ่อมบ ำรุงเครื่องดนตรีไทย เพรำะปัจจุบัน
อุปกรณ์ซ่อมแซมเครื่องดนตรีไทยมีรำคำค่อนข้ำงสูง ส่วนงบประมำณจำกเงินกองกลำงของวง ซึ่งงบประมำณส่วนนี้จะ
ใช้ซื้ออุปกรณ์ที่ใช้เป็นอะไหล่ในกำรซ่อมแซมเครื่องดนตรีไทยที่มีรำคำไม่แพง เช่น สำยซอ ตะกั่ว เชือกร้อยระนำด          
เป็นต้น 
   - ค่ำอำหำรและสวัสดิกำรในกำรเข้ำค่ำยฝึกซ้อม ค่ำอำหำรและสวัสดิกำรในกำรเข้ำค่ำย
ฝึกซ้อมของวงดนตรีไทยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำชนั้น จะใช้งบประมำณจำกเงินกองกลำงของวงเป็นหลัก ซึ่งทำงวงจะ
มีนโยบำยให้นักเรียนทุกคนที่มำเข้ำค่ำยฝึกซ้อม น ำข้ำวสำรมำคนละ 2 กิโลกรัม เพรำะอำจำรย์ผู้สอนจะให้นักเรียน
ท ำอำหำรรับประทำนกันเอง เพื่อเป็นกำรลดค่ำใช้จ่ำยภำยในวง และช่วงเข้ำค่ำยฝึกซ้อมจะมีผู้ปกครองของนักเรียนน ำ
อำหำรมำสนับสนุนให้แก่วงอยู่เป็นประจ ำ เช่น มำม่ำ ไข่ น้ ำดื่ม ขนม เป็นต้น 
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   - ค่ำตอบแทนวิทยำกรพิเศษ วงดนตรีไทยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำช มีกำรจัดค่ำย
พัฒนำศักยภำพนักเรียนขึ้นทุก ๆ ปีกำรศึกษำ จ ำเป็นต้องเชิญวิทยำกรพิเศษมำเพื่อให้ควำมรู้เพิ่มเติมแก่นักเรียน และ
ทำงโรงเรียนจะเป็นผู้ด ำเนินกำรเรื่องค่ำตอบแทนของวิทยำกรเอง ซึ่งทำงวงจะเชิญวิทยำกรพิเศษมำให้ควำมรู้ 2-3 ครั้ง
ต่อหนึ่งปีกำรศึกษำ บำงครั้งงบประมำณของทำงโรงเรียนอำจจะไม่เพียงพอ ทำงวงจึ งใช้เงินกองกลำงของวงเป็น
ค่ำตอบแทนวิทยำกร 
  
  3. ด้ำนกำรจัดกำรกำรฝึกซ้อม กำรฝึกซ้อมของวงดนตรีไทยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำช แบ่ง
ออกเป็น 3 ช่วงเวลำ ดังนี้ 
   การฝึกซ้อมช่วงเช้า (07.30 – 08.30 น.) กำรบริหำรจัดกำรกำรฝึกซ้อมช่วงเช้ำของ
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำช จะเป็นกำรฝึกซ้อมแบบรวมวง โดยจะบรรเลงเพลงไล่มือก่อนเป็นอันดับแรก ซึ่งเพลงที่ใช้
บรรเลงในกำรไล่มือของทุกวัน คือ เพลงมุล่ง ชั้นเดียว เพรำะนักดนตรีไทยส่วนใหญ่ จะนิยมใช้เพลงนี้เป็นเพลงส ำหรับ
กำรไล่มือ จะใช้เวลำในกำรบรรเลงเพลงไล่มือ 30 นำที หลังจำกไล่มือเสร็จก็จะทวนเพลงต่ำง ๆ ตำมเวลำที่เหมำะสม 
   การฝึกซ้อมช่วงเย็น (16.00 – 17.30 น.) กำรบริหำรจัดกำรกำรฝึกซ้อมช่วงเย็นของ
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำช จะเริ่มจำกกำรฝึกซ้อมแบบแยกตำมเครื่องมือของตนเอง เพื่อให้แต่ละคนได้ฝึกทักษะ
เฉพำะของเครื่องดนตรีของตนเอง ซึ่งนักเรียนคนที่เรียนขิม จะได้เรียนกับอำจำรย์ผู้สอนโดยตรง เพรำะอำจำรย์มีควำม
เชี่ยวชำญในกำรบรรเลงขิม ส่วนเครื่องมืออื่น ๆ ก็จะมีรุ่นพี่หรืออำจำรย์พิเศษมำช่วยสอนอยู่เป็นประจ ำ 
   การฝึกซ้อมก่อนการประกวดดนตรีไทย กำรบริหำรจัดกำรกำรฝึกซ้อมก่อนกำรประกวด
ดนตรีไทยของโรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำช จะเริ่มจำกกำรที่ให้นักเรียนทุกคนมำเข้ำค่ำยที่โรงเรียนเพื่อท ำกำรฝึกซ้อม
ก่อนกำรประกวด เป็นระยะเวลำ 1-2 เดือน ซึ่งกำรจัดตำรำงกำรฝึกซ้อมนั้น จะขึ้นอยู่กับกำรเปิด-ปิดภำคเรียนใน
โรงเรียน ถ้ำหำกกำรฝึกซ้อมตรงกับช่วงเปิดภำคเรียน จะท ำให้มีเวลำซ้อมน้อยกว่ำเวลำปิดภำคเรียน ทำงวงจึงจัดตำรำง
กำรฝึกซ้อมในช่วงเช้ำ และหลังเลิกเรียน แต่จะเพิ่มเวลำกำรซ้อมหลังเลิกเรียนออกไปจนถึงเวลำ 20.00 น. แต่ถ้ำกำร
ฝึกซ้อมตรงกับช่วงปิดภำคเรียน ทำงวงจะจัดตำรำงกำรฝึกซ้อมเพิ่มขึ้นกว่ำปกติ กำรซ้อมช่วงปิดภำคเรียนนี้ จะมีกำร
ซ้อมทั้งหมด 3 ช่วงเวลำ คือ 1) ช่วงเช้ำ (09.00-12.00 น.) 2. ช่วงบ่ำย (13.00-16.00 น.) 3) ช่วงค่ ำ (19.00-22.00 น.) 
ซึ่งกำรซ้อมช่วงปิดภำคเรียนนี้ จะมีกำรออกก ำลังกำยและไล่มือทุกเช้ำ ในเวลำ 05.00 น. ของทุกวัน 
   กำรฝึกซ้อมก่อนกำรประกวดในแต่ละครั้ง ทำงชมรมจะเชิญวิทยำกรพิเศษมำช่วยพัฒนำ
และช่วยเสริมทักษะให้แก่สมำชิกในวง ซึ่งวิทยำกรพิเศษนั้นจะมีทั้งศิษย์เก่ำและอำจำรย์ผู้ที่มีควำมเชี่ยวชำญทำงด้ำน
ดนตรีไทยมำให้ควำมรู้แก่นักเรียนตลอดระยะเวลำของกำรซ้อม 
 4. การสอนดนตรีและการถ่ายทอดดนตร ี
 กำรถ่ำยทอดดนตรีหรือภำษำของนักดนตรีไทยเรียกว่ำ “กำรต่อเพลง” มีควำมส ำคัญอย่ำงมำกต่อนักดนตรี
ไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน ต้องใช้บุคคลที่มีควำมรู้ให้กำรต่อเพลงให้แก่นักเรียน ซึ่งกระบวนกำรกำรต่อเพลงของวง
ดนตรีไทยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำช แบ่งออกตำมรูปแบบ ดังนี้ 
  1. กำรต่อเพลงแบบมุขปำถะ ส ำหรับกำรต่อเพลงในลักษณะนี้ เป็นกำรสอนแบบโบรำณ ซึ่งใช้
วิธีกำรถ่ำยทอดแบบท่องจ ำ จึงถือเป็นเอกลักษณ์ในวัฒนธรรมกำรถ่ำยทอดดนตรีไทย ซึ่งไม่มีกำรใช้ตัวโน้ตในกำรจดจ ำ
ท ำนองเพลงต่ำง ๆ ปัจจุบันวงดนตรีไทยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำชยังใช้รูปแบบกำรต่อเพลงรูปแบบนี้มำโดยตลอด 
โดยแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ ดังนี้  
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   1.1 กำรต่อเพลงแบบอำจำรย์สอนลูกศิษย์  
   กำรต่อเพลงแบบอำจำรย์สอนลูกศิษย์ เป็นระบบที่ใช้กันอย่ำงแพร่หลำย กำรบริหำร
จัดกำรกำรต่อเพลงแบบอำจำรย์สอนลูกศิษย์นี้ หมำยถึง กำรที่อำจำรย์ผู้ควบคุมวงหรืออำจำรย์พิเศษเป็นผู้ต่อเพลง
ให้แก่สมำชิกในวง กำรต่อเพลงในลักษณะนี้นิยมใช้กันมำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพรำะท ำให้ลูกศิษย์จ ำได้ง่ำยกว่ำกำร
ต่อเพลงแบบใช้โน้ต ซึ่งครูผู้สอนจะปฏิบัติให้ดูก่อน จึงจะให้ลูกศิษย์บรรเลงตำมครูผู้สอน กำรต่อเพลงแบบอำจำรย์สอน
ลูกศิษย์นี้ ยังเป็นกำรท ำให้ลูกศิษย์เกิดแรงบันดำลใจในกำรเล่นดนตรีไทยอีกด้วย เพรำะลูกศิษย์ได้เห็นเทคนิคกำร
บรรเลงของครูผู้สอน จึงอยำกจะบรรเลงให้ได้อย่ำงครูผู้สอน  ซึ่งกำรต่อเพลงของวงดนตรีไทยโรงเรียนเบ็ญจะมะ
มหำรำชในบำงครั้งจะเชิญวิทยำกรพิเศษมำให้ควำมรู้เพิ่มเติมด้วย ซึ่งกำรเชิญวิทยำกรพิเศษมำให้ควำมรู้แก่นักเรียนถือ
ว่ำเป็นสิ่งส ำคัญที่จะท ำให้นักเรียนมีควำมรู้เพิ่มขึ้น วิทยำกรพิเศษที่ทำงโรงเรียนเชิญมำนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นวิทยำกรที่มี
ควำมเชี่ยวชำญทำงด้ำนปี่พำทย์ เพรำะอำจำรย์ผู้ควบคุมวงไม่ถนัดทำงด้ำนกำรสอนเครื่องปี่พำทย์ จึงได้เชิญวิทยำกร
พิเศษมำบ่อยครั้ง โดยวิทยำกรพิเศษที่ทำงโรงเรียนได้เชิญมำสอน มีดังนี้ อำจำรย์มิตต ทรัพย์ผุด, อำจำรย์ภิชำต  เลณะ
สวัสดิ์, อำจำรย์วุฒิไกร  ไชยกำล เป็นต้น 
   

 
กำรต่อเพลงโดยวิทยำกรพิเศษ โดยอำจำรย์มิตต ทรัพย์ผุด 

 
   1.2 กำรต่อเพลงแบบรุ่นพี่สอนรุ่นน้อง (พี่สอนน้อง)  
   กำรต่อเพลงแบบรุ่นพี่สอนรุ่นน้องเป็นระบบที่ใช้กันอย่ำงแพร่หลำย ซึ่งวงดนตรีไทย
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำชก็เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ใช้ระบบพี่สอนน้องเข้ำมำเป็นส่วนหนึ่งในกำรบริหำรจัดกำรเช่นกัน 
ระบบพี่สอนน้อง หมำยถึง กำรที่รุ่นพี่ศิษย์เก่ำและศิษย์ปัจจุบันที่มีควำมสำมำรถและมีประสบกำรณ์มำเป็นพี่เลี้ยงให้แก่
น้องในกำรต่อเพลง เพรำะจะช่วยให้น้องในวงไม่เคร่งเครียดในกำรต่อเพลง และสำมำรถช่วยให้รุ่นพี่และรุ่นน้องในวงมี
ควำมสัมพันธ์ได้อย่ำงรวดเร็วย่ิงขึ้น 
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กำรต่อเพลงแบบพี่สอนน้อง 

 
  2.กำรต่อเพลงแบบใช้โน้ต  
  กำรเรียนดนตรีไทยในอดีตที่ผ่ำนมำ เป็นกำรเรียนโดยอำศัยกำรจ ำเป็นหลัก ในปัจจุบันลักษณะกำร
ถ่ำยทอดควำมรู้ได้เปลี่ยนไป ได้มีผู้คิดค้นระบบโน้ตดนตรีไทยขึ้นมำเพื่อช่วยให้กำรถ่ำยทอดควำมรู้ สะดวกและง่ำยขึ้น 
กำรต่อเพลงในลักษณะนี้จะให้นักเรียนดูโน้ตและบรรเลงตำมโน้ต โดยอำจำรย์ผู้สอนจะเป็นคนคอยแนะน ำลักษณะกำร
ใช้มือว่ำใช้อย่ำงไร  
 
อภิปรายผล 
 จำกกำรศึกษำกำรบริหำรจัดกำรของวงดนตรีไทยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำช จังหวัดอุบลรำชธำนี พบว่ำ วง
ดนตรีไทยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำช ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2529 โดยนำงรุจีวรรณ  อำจกมล เป็นวงดนตรีไทยท่ีมีกำรก่อตั้ง
มำยำวนำนกว่ำ 30 ปี ในตลอดระยะเวลำ 30 ปี ได้มีกำรพัฒนำวงดนตรี สร้ำงผลงำนที่โดดเด่นไว้มำกมำย ทั้งในระดับ
จังหวัด ระดับภำค และระดับประเทศ ทั้งนี้เกิดจำกกำรบริหำรจัดกำรที่ดีของอำจำรย์ผู้ควบคุมวง วงดนตรีไทยโรงเรียน
เบ็ญจะมะมหำรำชมีกำรจัดระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี สอนให้สมำชิกในชมรมมีควำมสำมัคคีกัน และสอนให้สมำชิกใน
ชมรมเสียสละเวลำส่วนตัวเพื่อปฏิบัติงำนส่วนรวมให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ จึงท ำให้ วงดนตรีไทย
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำชสร้ำงผลงำนได้ดีมำโดยตลอด 
 กำรบริหำรจัดกำรของวงดนตรีไทยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำช สำมำรถแบ่งกำรบริหำรจัดกำรออกเป็น 3 
ด้ำน ดังนี้ 1.ด้ำนสมำชิกในวงดนตรี 2.ด้ำนงบประมำณ 3.ด้ำนกำรฝึกซ้อม ซึ่งกำรฝึกซ้อมของวงดนตรีไทยโรงเรียนเบ็ญ
จะมะมหำรำช จะแบ่งออกเป็น 3 ช่วงเวลำ ดังนี้ กำรฝึกซ้อมช่วงเช้ำ กำรฝึกซ้อมช่วงเย็น และกำรฝึกซ้อมก่อนกำร
ประกวดดนตรีไทย 
 กำรสอนดนตรีและถ่ำยทอดดนตรีของวงดนตรีไทยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำช แบ่งออกตำมรูปแบบ ดังนี้ 1.
กำรต่อเพลงแบบมุขปำถะ ส ำหรับกำรต่อเพลงในลักษณะนี้ เป็นกำรสอนแบบโบรำณ ซึ่งใช้วิธีกำรถ่ำยทอดแบบท่องจ ำ 
จึงถือเป็นเอกลักษณ์ในวัฒนธรรมกำรถ่ำยทอดดนตรีไทย ซึ่งไม่มีกำรใช้ตัวโน้ตในกำรจดจ ำท ำนองเพลงต่ำง ๆ ปัจจุบัน
วงดนตรีไทยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำชยังใช้รูปแบบกำรต่อเพลงรูปแบบนี้มำโดยตลอด แนวคิดดังกล่ำวสอดคล้องกับ
งำนวิจัยของ สมชำย เอี่ยมบำงยุง (2545 : 5) กล่ำวไว้ว่ำ ในกระบวนกำรถ่ำยทอดดนตรีไทยนับเป็นภูมิปัญญำทำงด้ำน
ดนตรีที่สั่งสมและสืบทอดกันมำช้ำนำนของบรรพบุรุษไทย กำรถ่ำยทอดดนตรีไทยในสมัยก่อนอยู่ในรูปแบบมุขปำฐะ 
คือกำรสอนในรูปแบบกำรบอกเล่ำให้จ ำ ท ำให้ดูแล้วท ำตำม สังเกต จ ำแบบ (ครูพักลักจ ำ) ฯลฯ 2.กำรต่อเพลงแบบใช้
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โน้ต กำรเรียนดนตรีไทยในอดีตที่ผ่ำนมำ เป็นกำรเรียนโดยอำศัยกำรจ ำเป็นหลัก ในปัจจุบันลักษณะกำรถ่ำยทอดควำมรู้
ได้เปลี่ยนไป ได้มีผู้คิดค้นระบบโน้ตดนตรีไทยขึ้นมำเพื่อช่วยให้กำรถ่ำยทอดควำมรู้ สะดวกและง่ำยขึ้น กำรต่อเพลงใน
ลักษณะนี้จะให้นักเรียนดูโน้ตและบรรเลงตำมโน้ต โดยอำจำรย์ผู้สอนจะเป็นคนคอยแนะน ำลักษณะกำรใช้มือว่ำใช้
อย่ำงไร  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1.1 หน่วยงำนรัฐหรือองค์กรเอกชนควรให้กำรสนับสนุน ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมดนตรีไทย 
เพรำะหำกไม่มีกำรสืบทอดอย่ำงเป็นระบบ วัฒนธรรมเหล่ำนี้อำจสูญหำยไป 
  1.2 สำมำรถน ำผลกำรวิจัยในครั้งนี้ไปปรับใช้และพัฒนำสถำบันกำรศึกษำที่มีกำรเรียนกำรสอน
ทำงด้ำนดนตรีได้ 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีกำรศึกษำกำรบริหำรจัดกำรของโรงเรียนอื่น ๆ  
  2.2 ควรศึกษำหลักสูตรกำรศึกษำที่มีดนตรีไทยในโรงเรียนอ่ืน ๆ 
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