
ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับดนตรีไทย

จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. น ำดนตรีไปประยุกต์ใช้ในงำนอื่นๆ ได้
๒. วิเครำะห์สถำนะทำงสังคมของนักดนตรีในวัฒนธรรมต่ำงๆ  ได้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑



เช่น วงปี่พำทย์ ใช้บรรเลงในงำนที่พระมหำกษัตริย์เสด็จทรงบ ำเพ็ญ      
พระรำชกุศล วงกลองแขก ใช้บรรเลงในกระบวนพยุหยำตรำทำงชลมำรค
เป็นต้น

คุณค่าและความงามของ
ดนตรีไทยที่เกี่ยวกับพระราชพิธี

เช่น วงปี่พำทย์ ใช้บรรเลงในงำนเทศน์มหำชำติทรงเครื่อง วงกลองยำว 
หรือวงแตรวง ใช้บรรเลงในงำนอุปสมบท เป็นต้น

คุณค่าและความงามของ
ดนตรีไทยที่เกี่ยวกับศาสนา

เช่น วงมโหรี วงเครื่องสำย ใช้บรรเลงในงำน งำนมงคลสมรส วงปี่พำทย์ 
ใช้บรรเลงประกอบกำรแสดงโชน ละคร ลิ ฯลฯ เป็นต้น

คุณค่าและความงามของ
ดนตรีไทยที่เกี่ยวกับกิจกรรมทั่วไป

คุณค่าและความงามของดนตรีไทยที่ปรากฏอยู่ในกิจกรรมทางสังคมไทย

คุณค่าและความงามของดนตรีไทย

สำมำรถพิจำรณำได้จำกบทเพลงที่นักประพันธ์เพลงประพันธ์ขึ้น มีท่วงท ำนองตำมโครงสร้ำงของระบบเสียง เนื้อร้องที่ร้อยเรียงกัน
อย่ำงสละสลวย นักดนตรีถ่ำยทอดบทเพลงโดยใช้วิธีบรรเลงเครื่องดนตรีที่หลำกหลำย มีวิธีขับร้องกลมกลืนกัน และเครื่องดนตรีที่มีรูปแบบเฉพำะ
สวยงำมได้สัดส่วน

วงปี่ไฉนกลองชนะ เป็นเคร่ืองดนตรีไทยที่ใช้บรรเลงในงานพระราชพิธีเกี่ยวกับพระบรมศพและพระศพ

วงปี่พาทย์มอญ เป็นการน าเคร่ืองดนตรีมอญมาประสมกับวงปี่พาทย์ไม้แข็ง 
นิยมใช้บรรเลงในทุกโอกาส ทั้งงานมงคลและงานอวมงคล



การฟังการบรรเลงดนตรีไทยอย่างต้ังใจ จะท าให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์
และความรู้สึกที่หลากหลาย ทั้งสนุกสนาน เพลิดเพลิน หรือโศกเศร้า

ใช้หลักกำรในกำรเลือกเครื่องดนตรี
แต่ละประเภทให้มีควำมสอดคล้อง
กลมกลืนกัน เพ่ือประสมเป็นวงดนตรี 
กำรใช้ท ำนองเพลงไทยที่เหมำะสมกับ
งำน ค ำร้องที่มำจำกบทร้อยกรองของ
วรรณคดีหรือประพันธ์ขึ้นเป็นกำร
เฉพำะกิจในกิจกรรมนั้นๆ

ด้านรูปธรรม

รสของเพลงที่เป็นผลมำจำกท ำนอง
เพลงที่เกิดจำกกำรบรรเลง 
จนก่อให้เกิดอำรมณ์และควำมรู้สึกว่ำ
เพลงนั้นมีควำมไพเรำะ โศกเศร้ำ ฯลฯ   
เรื่องของอำรมณแ์ละควำมรู้สึกจัดเป็น
นำมธรรมที่บ่งบอกถึงคุณค่ำและ
ควำมงำมของดนตรีไทยได้อย่ำงชัดเจน

ด้านนามธรรม

คุณค่าและความงามของดนตรีไทยที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมของไทย



การน าดนตรีไทยไปร่วมแสดงในงานต่างๆ เป็นแนวทางหน่ึงที่ชว่ยเผยแพร่ดนตรีไทยให้ขยายกว้างออกไป

กำรศึกษำท ำควำมเข้ำใจเรื่องรำวและ
เนื้อหำสำระต่ำงๆ ของดนตรีไทย

การเข้าถึงคุณค่าและความงามของดนตรีไทย

กำรฟังเพลงไทยด้วยควำมตั้งใจ

กำรขับร้อง หรือบรรเลงเครื่องดนตรีไทย  
ใหเ้ป็นอย่ำงน้อย ๑ ชนิด

กำรท ำควำมเข้ำใจควำมหมำย
ของศัพท์สังคีต



ทำงกำรแพทย์พบว่ำ ดนตรีมีส่วนในกำรพัฒนำคุณภำพมนุษย์ จึงมีกำรส่งเสริมให้มำรดำท่ีต้ังครรภ์ฟังเพลงท่ีชวนให้เกิดควำม
เพลิดเพลิน โดยเปิดเพลงด้วยจังหวะเบำๆ และเพิ่มท ำนองเพลงด้วยจังหวะท่ี ตำมระยะกำรเจริญเติบโตของทำรกจนกระท่ัง
ถึงวันคลอด

กำรฟังเพลงเป็นวิธีกำรหนึ่งท่ีช่วยผ่อนคลำยควำมเครียดจำกกำรเรียน กำรท ำงำน หรือจำกปัญหำควำมวุ่นวำยต่ำงๆ
ดนตรีจึงมีส่วนส ำคัญในกำรปรับปรุงจิตใจให้รู้สึกเป็นสุข

๑. ดนตรีกับการพัฒนามนุษย์

ดนตรีไทยกับการประยุกต์ใช้

กำรพัฒนำมนุษย์มี ๒ ส่วน คือ • กำรพัฒนำทำงกำยภำพ
• กำรพัฒนำทำงด้ำนจิตใจและอำรมณ์

• ประกอบพิธีกรรม 
• ประกอบกำรแสดง 
• บรรเลงในโอกำสทั่วๆ ไป

๒. ดนตรีไทยกับการผ่อนคลาย

มีวัตถุประสงค์ในกำรใช้ ๓ ประกำร คือ
การเล่นดนตรีร่วมกัน นอกจากจะท าให้

เกิดความสนุกสนานแล้ว 
ยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
และเสริมสร้างความสามัคคีอีกด้วย

เพ่ือน ำไปสู่สุนทรียภำพ และกำรเห็นคุณค่ำของชีวิต



แพทย์จะให้ผู้ป่วยเล่นดนตรี เพ่ือช่วยให้
กำรเคล่ือนไหวของกล้ำมเนื้อเกิด
ภำวกำรณ์เปล่ียนแปลง ในขณะที่ผู้ป่วย
เองก็เพลินเพลินในกำรเล่นดนตรี หรือใช้
วิธีกำรรักษำเพ่ือฟื้นฟูจิตใจผู้ป่วยด้วย
กำรฟังเพลง หรือเข้ำร่วมกิจกรรมดนตรี
ต่ำงๆ เป็นกำรฟ้ืนฟูสภำพจิตใจผู้ป่วยให้
ผ่อนคลำยและเป็นผลดีต่อกำรรักษำ

การแพทย์ ชุมชน

หุ่นจ ำลองพิธีร ำผีฟ้ำในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
เป็นพิธีกรรมที่ใช้ดนตรีในกำรบ ำบัดรักษำโรคภัยไข้เจ็บ

มีกำรน ำดนตรีไปใช้ในกำรรักษำผู้ป่วย
ทำงจิตใจ โดยใช้ร่ำงทรงของผู้ท ำพิธีและ
มีเครื่องประกอบพิธีกรรมต่ำงๆ นักดนตรี
บรรเลงดนตรี ขับร้อง และท ำจังหวะ มี
กำรอัญเชิญวิญญำณของเทพเจ้ำ หรือ
บรรพชนเข้ำสู่ร่ำงทรง เพ่ือซักถำมอำกำร
เจ็บป่วย แสดงกำรรักษำ หรือบอก
สรรพคุณยำ เมื่อผ่ำนพิธีกรรมดังกล่ำว
แล้ว ผู้ป่วยจะเกิดควำมรู้สึกผ่อนคลำย มี
ก ำลังใจ เมื่อจิตใจรับรู้ถึงกำรผ่ำนกำร
บ ำบัด ก็จะเชื่อว่ำตนหำยเจ็บป่วย 
อำกำรทำงกำยก็เกิดผลดีตำมไปด้วย

๓. ดนตรีกับการบ าบัด



• ระดับมัธยมศึกษำ มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยำ 
วิทยำลัยนำฏศิลป์ ๑๒ แห่ง ทั่วประเทศ หลักสูตรศิลปินของวิทยำลัยดุริยำงค
ศิลป์ มหำวิทยำลัยมหิดล หลักสูตรดนตรีระดับมัธยมศึกษำของมหำวิทยำลัย
พำยัพ และมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

• ระดับอุดมศึกษำ ตั้งแต่ระดับปริญญำตรีถึงปริญญำโท มีกำรเปิดสอนใน
มหำวิทยำลัยต่ำงๆ ทั่วประเทศ เช่น

ในหลำยสังคมและวัฒนธรรมถือว่ำดนตรีเป็นวิชำของชนชั้นสูงและนักปรำชญ์รำชบัณฑิตดนตรีบำงประเภทได้รับกำร
พัฒนำไปตำมภูมปิัญญำของนักปรำชญ์ทำงดนตรี ซึ่งกำรเรียนกำรสอนดนตรีของไทยมีทั้งดนตรีไทย ดนตรีพ้ืนบ้ำน และดนตรีสำกลโดยมี
กำรศึกษำทั้งภำคปฏิบัติและภำคทฤษฎี

วิทยำลัยดุริยำงคศิลป์ มหำวิทยำลัยมหิดล เป็นหน่วยงำนของ
รัฐที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเก่ียวกับดนตรีไทย ดนตรี

พื้นบ้ำน และดนตรีสำกลโดยตรง

๔. ดนตรีกับการศึกษา

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
มหำวิทยำลัยขอนแก่น มหำวิทยำลัยทักษิณ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล มหำวิทยำลัยนเรศวร
มหำวิทยำลัยบูรพำ มหำวิทยำลัยพำยัพ
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม มหำวิทยำลัยมหิดล
มหำวิทยำลัยรังสิต มหำวิทยำลัยรำชภัฏ (บำงแห่ง)
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมิตร มหำวิทยำลัยศิลปำกร
สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นต้น



มีกำรเลือกสรรดนตรีและบทเพลงที่มีควำมโดดเด่น มำ
สร้ำงควำมน่ำสนใจให้แก่ผู้บริโภค นอกจำกนี้ ตำม
สถำนกำรณ์ต่ำงๆ เช่น สถำนีโรงไฟ ห้ำงสรรพสินค้ำ 
โรงแรม สถำนที่ บริกำรต่ำงๆ เป็นต้น ได้มีกำรน ำดนตรี
และบทเพลงมำใช้เป็นเครื่องจูงใจผู้คน ซึ่งมีทั้งที่มีท ำนอง
ส้ันๆ หรือใช้เพลงสร้ำงบรรยำกำศให้ผู้ฟังเกิดควำมสนใจ
และมีควำมสุขไปพร้อมๆกัน

๕. ดนตรีกับการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

กำรประชำสัมพันธ์กรแสดงและกำรบรรเลงดนตรีไทย
มีกำรท ำแผ่นป้ำยโฆษณำและประชำสัมพันธ์ประกอบ



ดนตรีไทยกับการบ าบัด

การผลิตซีดี (CD) 
และดีวีดี (DVD) ดนตรีไทย 

มีท้ังภำพเคล่ือนไหวและเฉพำะเสียงเพลง
ธุรกิจ ในลักษณะนี้ปัจจุบันนอกจำกจะ

จ ำหน่ำยภำยในประเทศแล้ว ยังมีกำรส่งไป
จ ำหน่ำยยังต่ำงประเทศอีกด้วย

ดนตรีกับธุรกิจ

นักวิชาการดนตรี ครูดนตรี
และการผลิตผลงานวิชาการ 

เกิดเอกสำร ด ำรำดนตรี วำรสำรดนตรี 
โรงเรียนสอนดนตรีของเอกชน ฯลฯ ซึ่ง

นับเป็นแนวทำงหนึ่งในกำรเผยแพร่ควำมรู้
ทำงดนตรีไปยังผู้สนใจได้ใกล้ชิดมำกขึ้น

วงดนตรีรับจ้าง
บรรเลงดนตรีในงานต่างๆ

กำรรวบรวมศิลปินดนตรีและ
นักร้อง มีกำรฝึกซ้อมเพื่อพัฒนำคุณภำพงำน
ดนตรีให้เป็นที่ยอมรับและมีช่ือเสียง เพื่อให้
เป็นอำชีพท่ีมั่นคง และสำมำรถสร้ำงควำมสุข

ให้กับผู้ชมได้

โรงเรียนดนตรีเอกชน 

เป็นกิจกรรมท่ีได้รับควำมสนใจจำกเยำวชน
เพรำะเป็นกำรใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์

ถ้ำผู้ใดมีควำมสำมำรถทำงดนตรีมำก 
ก็สำมำรถน ำไปประกอบอำชีพได้อีกด้วย

การผลิตเครื่องดนตรีไทย

กำรด ำเนินธุรกิจด้ำนนี้ต้องใช้กำรลงทุนสูง จึง
ต้องมีกำรวำงแผนกำรตลอด 

ศึกษำแหล่งจ ำหน่ำย แหล่งบริโภคสินค้ำ 
และส่วนประกอบอื่นๆท่ีจ ำเป็น

ควบคู่กันไปด้วย

ธุรกิจการจ าหน่ายเครื่องดนตรี 

เป็นอำชีพท่ีได้รับควำมสนใจอำชีพหนึ่ง หำกผู้
ประกอบธุรกิจมีควำมรู้ ควำมสำมำรถทำง

ดนตรี ย่อมเป็นต้นทุนและจุดประชำสัมพันธ์
สินค้ำท่ีดี และเป็นกำรเสริมให้กำรค้ำขำย

เจริญก้ำวหน้ำอีกด้วย

ดนตรีกับธุรกิจ



เพลงบรรเลง เพลงที่ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงล้วนๆ มีแตท่ ำนอง ไม่มีกำรขับร้องประกอบ เช่น

• เพลงโหมโรง 

• เพลงหน้ำพำทย์ 

• เพลงเรื่อง 

• เพลงหำงเครื่อง 

• เพลงเด่ียว

ประเภทของเพลงไทย

เพลงขับร้อง หมำยถึง เพลงที่นิยมน ำมำขับร้องประกอบกำรบรรเลงดนตรี กล่ำวคือ
ร้องแล้วมีดนตรีรับ หรือร้องคลอไปกับดนตรี เช่น

• เพลงเถำ 

• เพลงตับ

• เพลงใหญ่ 

• เพลงเกร็ด



กำรจ ำแนกเพลงไทยออกตำมกิจกรรม หรือสถำนกำรณ์ต่ำงๆ สำมำรถสรุปได้ ดังนี้

เพลงในพระราชพิธี
เพลงที่ใช้บรรเลงต้องด ำเนินไปตำมระเบียบ   กำร
ใช้เพลง เช่น งำนทอดผ้ำพระกฐิน หรืองำนที่
เก่ียวเน่ืองด้วยพระพุทธศำสนำ วงดนตรีจะบรรเลง 
เพลงสำธุกำร เพลงกรำวใน และเพลงเร่ือง หำกเป็น
งำนจรดพระนังคัลแรกนำขวัญ จะบรรเลง 
เพลงพญำเดิน เป็นต้น

เพลงในงานมงคล
เพลงที่ใช้บรรเลงจะต้องเลือกให้เหมำะสมกับงำน 
เช่น งำนที่เกี่ยวข้องกับกำรท ำบุญเลี้ยงพระ มีกำร
สวดมนต์เย็น - ฉันเช้ำ กลุ่มเพลงที่ใช้จะประกอบ
ไปด้วยเพลงชุดโหมโรงเย็น เพลงชุดโหมโรงเช้ำ 
เพลงพระฉัน งำนท ำขวัญบวชนำค เพลงที่ใช้
นอกจำกเพลงชุดโหมโรงเย็นแล้ว ขณะอำบน้ ำนำค
จะใช้เพลงลงสรง เมื่อเข้ำสู่พิธีท ำขวัญนำค จะใช้
เพลงในชุดท ำขวัญ หรือตับเวียนเทียน งำนที่
เก่ียวกับฤกษ์ยำมใช้เพลงเพ่ิมเติมในส่วนของฤกษ์ 
เช่น เพลงมหำฤกษ์ เพลงมหำชัย เป็นต้น

เพลงในงานอวมงคล
เพลงที่ใช้บรรเลงจะแตกต่ำงกันไปตำมลักษณะของ
วงดนตรีที่น ำมำบรรเลง เช่น วงบัวลอยจะบรรเลง
เพลงบัวลอย เพลงนำงหน่ำย เพลงไฟชุม เพลงแร้ง
กระพือปีก เพลงกำจับปำกโลง เพลงนำงหงส์ หำก
เป็นวงปี่พำทย์มอญจะบรรเลงเพลงเชิญศพ 
เพลงนกศพ เพลงประจ ำวัด เพลงประจ ำบ้ำน 
เป็นต้น

เพลงประกอบการแสดง
วงดนตรีจะบรรเลงเพลงให้สอดคล้องกับบทที่
ก ำหนดไว้ หรืออำจบรรเลงรับ - ส่งตัวแสดงตำม
บทบำท ซึ่งเพลงประกอบกำรแสดง สำมำรถจ ำแนก
ออกเป็น ๒ ประเภท คือ

เพลงหน้าพาทย์ ใช้บรรเลงประกอบกิริยำ

สมมติของตัวละคร

เพลงตามบทบาทและสถานการณ์ ใช้บรรเลงประกอบอำกัปกิริยำในช่วงกำรด ำเนินเน้ือเร่ือง ซึ่งจะ

บรรยำยถึงสถำนที่ เหตุกำรณ์ รูปร่ำง ลักษณะ อำรมณ์ ควำมรู้สึกของตัวละคร รวมถึงควำมเป็นมำของเน้ือเร่ืองด้วย



ศัพท์สังคีตในดนตรีไทย

ตัวอย่างค าศัพท์ ความหมาย

กวาด วิธีกำรบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีท่ีบรรเลงท ำนอง เช่น ระนำดเอก ระนำดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก เป็นต้น 
โดยใช้ไม้ตีลำกกวำดไปท่ีลูกระนำด หรือลูกฆ้อง จำกลูกท่ีมีเสียงต่ ำไปหำเสียงสูง หรือจำกเสียงสูงลงมำหำเสียงต่ ำ เพื่อให้
เกิดเสียงดังยำวต่อเนื่องและตรงกับจังหวะของเพลง

คลอ กำรบรรเลงไปพร้อมๆ กับกำรขับร้อง โดยผู้บรรเลงต้องบรรเลงเครื่องดนตรีให้ท ำนองและเสียงตรงกับผู้ขับร้อง เช่น      
กำรสีซอสำมสำยคลอร้อง เป็นต้น

จน ค ำว่ำ “จน” ในทำงดนตรีเกิดขึ้นเมื่อศิลปินใช้ปฏิภำณต่อสู้กันด้วยวิชำดนตรี ฝ่ำยที่ท ำไม่ได้ หรือกล้อมแกล้มบรรเลงขับ
ร้องไม่แนบเนียน ถือว่ำ “จน” เช่น นักดนตรีขึ้นต้นบรรเลงเพลงแล้วส่งท ำนองให้นักร้อง นักร้องขับร้องรับไม่ได้ แสดงว่ำ
นักร้อง “จน” เป็นต้น

ลูกล้อ -ลูกขัด วิธีกำรบรรเลงท ำนองอย่ำงหนึ่งด้วยกำรแบ่งช่วงบรรเลงของเครื่องดนตรี ๒ พวก ด้วยวรรค หรือประโยคของท ำนอง
ท่ีมีควำมส้ัน - ยำวตำมท ำนองของเพลงนั้นๆ ดังนี้
• เมื่อเครื่องดนตรีพวกแรกบรรเลงก่อน จำกนั้นพวกหลังจึงบรรเลงต่อด้วยท ำนองเหมือนกัน เรียกว่ำ “ลูกล้อ”
• เมื่อเครื่องดนตรีพวกแรกบรรเลงก่อน จำกนั้นพวกหลังจึงบรรเลงต่อด้วยท ำนองแตกต่ำงกัน เรียกว่ำ “ลูกขัด”



สังคีตกวีไทย

นายส าราญ เกิดผล

ประวัติและผลงานสังคีตกวีไทย 

• เกิดเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๔๗๐ 

ต ำบลบ้ำนใหม่ อ ำเภอพระนครศรีอยุธยำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

• เป็นนักระนำดเอก นักแต่งเพลงไทยที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์สูงมำกท่ำนหนึ่งของวงกำรดนตรีไทย 

• ได้รับมอบเป็นครูผู้ประกอบพิธีไหว้ครูจำกนำยอำจ สุนทร และเป็นผู้อ ำนวยกำรโครงกำรสอนดนตรีให้แก่เยำวชนประจ ำศูนย์ ส่งเสริมและ

เผยแพร่ดนตรีไทยในพระรำชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

• เป็นผู้สืบทอดดนตรีไทยจำกบรรพบุรุษ คือ วงดนตรีบ้ำนใหม่หำงกระเบน ต่อมำได้รับพระรำชทำนชื่อจำกสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 

สยำมบรมรำชกุมำรี ว่ำ “บ้านพาทยรัตน์”

• ผลงำนทำงดนตรี เช่นเพลงโหมโรงอู่ทอง เพลงตระนำง เพลงขวำงคลอง ๓ ชั้น เพลงกระบอกเงินเถำ เพลงระบ ำนกแก้ว 

เพลงจีนเก็บบุปผำเถำ เป็นต้น



นายเฉลิม บัวทั่ง

ประวัติและผลงานสังคีตกวีไทย 

• เกิดเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหำคม พ.ศ. ๒๔๕๓ ที่จังหวัดนนทบุรี 

• เป็นผู้ริเริ่มพัฒนำอังกะลุง จำกเดิมที่อังกะลุงตับหนึ่งมี ๒ กระบอก โดยเพ่ิมเป็น ๓ กระบอก 

• เข้ำรับรำชกำรหลำยแห่ง เช่น เป็นนักดนตรีประจ ำกรมปี่พำทย์และโขนหลวง กรมศิลปำกร 

กรมต ำรวจ อำจำรย์สอนดนตรีในสถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ เป็นต้น

• พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้รับพระรำชทำนโล่เกียรติยศ “นักดนตรีไทยตัวอย่าง” จำกพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช  

• ได้รับรำงวัลชนะเลิศ “รำงวัลพิณทอง” ของธนำคำรกสิกรไทย จำกกำรแต่งเพลงปิ่นนคเรศเถำเข้ำประกวด

• พ.ศ. ๒๕๒๙ ได้รับกำรเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชำติ สำขำศิลปะกำรแสดง (ดนตรีไทย)

• ผลงำนทำงด้ำนดนตรี เช่นเพลงโหมโรงจำมจุรี เพลงโหมโรงรำมำธิบดี เพลงขอมใหญ่เถำ เพลงเขมรพำยเรือเถำ เพลงสีนวลเถำ เป็นต้น


