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1ทรัพยากรสารสนเทศ ด้านดนตรี

บทที่ 1
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับดนตรี

1.	ความหมายของดนตรีและคำที่เกี่ยวข้อง
   1.1	 ความหมายของดนตรี (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน 2542 : 394) หมายถึง เสียงที่
ประกอบกันเป็นทำนองเพลง เคร่ืองบรรเลงซ่ึงมีเสียงดังทำให้รู้สึกเพลิดเพลินหรือเกิดอารมณ์รัก โศก หรือร่ืนเริง
เป็นต้น ได้ตามทำนองเพลง
   1.2 ดนตรีกรรม (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน 2542 : 394) หมายถึง งานเกี่ยวกับเพลงที่
แต่งขึ้นเพื่อบรรเลงหรือขับร้องไม่ว่าจะมีทำนองและคำร้อง หรือมีทำนองอย่างเดียวและหมายความรวมถึง
โน้ตเพลงหรือ แผนภูมิเพลงที่ได้แยกและเรียบเรียงเสียงประสานแล้ว
   1.3	 ความหมายของคำท่ีเก่ียวข้องกับดนตรี นอกจากความหมายของดนตรีท่ีได้กล่าวแล้วข้างต้น
ยังมีคำอื่นที่เกี่ยวข้องกับดนตรีที่ควรอธิบายความหมาย มีดังนี้

     1.3.1.	เพลง หมายถึง สำเนียงขับร้องหรือเสียงทางดนตรีที่ประดิษฐ์ขึ้น โดยมีส่วนสัดและ
วรรคตอนตามจินตนาการของผู้ประพันธ์ ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับบทกวีที่แต่งขึ้นโดยใช้ถ้อยคำ เสียง อักษร
สระ  และวรรณยุกต์  ตามกฎแห่งฉันทลักษณ์ เพลงหนึ่งจะมีกี่จังหวะ และ/หรือกี่ท่อนนั้นไม่มีกำหนดตายตัว
แต่แบบแผนของเพลงไทยที่มีมาแต่โบราณ  ท่อนหนึ่ง ๆ  จะมีไม่น้อยกว่า 2 จังหวะหน้าทับ (ราชบัณฑิตสถาน 
2540 : 107) เพลงสามารถจำแนกประเภทได้หลายวิธี จำแนกประเภทของเพลงตามหลักวิชาการดนตรี 
แบ่งได้ 4 ประเภท คือ 1) เพลงร้องที่มีเนื้อเพลงและทำนอง  2) เพลงบรรเลงแต่ทำนอง เช่น การผิวปาก 
หรือเสียงขลุ่ย  3) เพลงร้องที่มีดนตรีประกอบ  4) เพลงบรรเลงด้วยเครื่องดนตรี  หากจำแนกเพลงตาม
จังหวะอาจแบ่งได้เป็น เพลงคลาสสิก (Calssic music) เพลงแจ็ส (jazz music) เพลงบลูส์ (blue music)
และเพลงริธึ่มแอนบลูส์ (rhythm & blue) หากแบ่งเพลงตามความหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิต สามารถจำแนก
ประเภทได้เป็น เพลงพื้นบ้าน (Folk Music)  เพลงเพื่อชีวิต เพลงลูกทุ่ง (country music)  เพลงลูกกรุงหรือ
เพลงป๊อป (light music or popular music)
     1.3.2.	วงดนตรี หมายถึง การนำเครื่องดนตรีประเภทใดๆตั้งแต่ 3 ชิ้นขึ้นไป หรือนักดนตรี
ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปมาเล่นรวมกันเป็นวง  วงดนตรีอาจจำแนกย่อยได้เป็น5 ประเภท คือ วงดนตรีไทยเดิม  
วงดนตรีไทยสากล  วงดนตรีไทยลูกทุ่ง  วงดนตรีไทยพื้นเมืองและวงดนตรีสากล
     1.3.3.	โน้ตเพลง  หมายถึง เพลงหรือบทเพลงที่บันทึกด้วยวิธีเขียนหรือพิมพ์  โดยใช้สัญลักษณ์
แทนระดับเสียง และอัตราจังหวะของเสียงที่จะร้องหรือบรรเลงด้วยเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ โน้ตเพลงเป็น
เสมือนบันทึกผลงานเพลงของนักประพันธ์  ซึ่งบางครั้งสะท้อนให้เห็นสภาวะของสังคมและวัฒนธรรมในช่วง
เวลาหนึ่ง  โดยทั่วไปโน้ตเพลงมีการบันทึกได้ 2 รูปแบบ  คือ  แบบโทนิกซอลฟา และแบบสตาฟโนเตชั่น  ซึ่งแต่
ละแบบจะมีลักษณะ ดังนี้
       1.3.3.1	 แบบโทนิกซอลฟา (Tonic Sol Fa) เป็นโน้ตเพลงที่บันทึกโดยใช้สัญลักษณ์ 
ตัวเลข หรือตัวอักษรแทนเสียงดนตรี โน้ตเพลงแบบตัวเลข มีหลักพื้นฐาน คือ เลขน้อยแทนความหมายเสียงต่ำ 
เลขมากแทนความหมายเสียงสูง โดยทั่วไปใช้ตัวเลข 9 ตัว คือ 1 ถึง 9
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ตัวอย่างโน้ตเพลงที่ใช้สัญลักษณ์ตัวเลขแทนเสียงดนตรี
   

   ส่วนตัวโน้ตเพลงแบบตัวอักษร จะใช้การบอกระดับเสียงดนตรีที่เป็นโน้ตสากลทั่วไป คือ โด (Do),
เร (Re), มี (Mi), ฟา (Fa), ซอล (Sol), ลา (La), ที (Ti) หรือใช้อักษรย่อ ซึ่งแต่ละประเทศจะใช้ภาษา 
ของตนแทนเสียงเหล่านั้น เช่น ประเทศไทยใช้ ด แทน โด, ร แทน เร ม แทน มี, ฟ แทน ฟา, ซ แทน 
ซอล, ล แทน ลา และ ท แทน ที
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ตัวอย่างโน้ตเพลงที่ใช้อักษรแทนเสียงดนตรี

   การบรรเลงและขับร้องเพลงท่ีบันทึกแบบโทนิกซอลฟาน้ี  อาจมีการใช้ลูกเล่นพลิกแพลงได้ตามความ
ชำนาญของแต่ละคน  โดยไม่ทำให้ช่วงทำนองของเพลงเสียไป
       1.3.3.2. แบบสตาฟโนเตชัน (Staff Notation) เป็นโน้ตสากลที่มีการแบ่งเสียงตัว
โน้ตทางดนตรี และแบ่งจังหวะได้อย่างละเอียด โดยมีส่วนประกอบ 3 ส่วนที่สำคัญ คือ บรรทัด 5 เส้น 
ตัวโน้ต และกุญแจประจำหลัก
   ส่วนที่	1 บรรทัด 5 เส้น เป็นเส้นขนาน 5 เส้น ซึ่งมีระยะห่างระหว่างแต่ละเส้นเท่าๆ กันมีไว้สำหรับ
บันทึกตัวโน้ต ตัวหยุด และเครื่องหมายกำหนดจังหวะ ทำให้ทราบระดับเสียงสูง–ต่ำของตัวโน้ต
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   ในการบันทึกตัวโน้ตจะต้องบันทึกทั้งคาบเส้น และในช่องของบรรทัด 5 เส้น การนับเส้นและช่อง
ระหว่างโน้ต  นับจากข้างล่างขึ้นไปหาหัวบน ดังนี้

      คาบเส้นที่                           ช่องที่

   ส่วนที่	2   ตัวโน้ต คือ เครื่องหมายที่ใช้บันทึกเสียง ตัวโน้ตจะมีเสียงสูงต่ำระดับใด ขึ้นอยู่กับบรรทัด 
5 เส้น และกุญแจประจำหลัก  ซึ่งเป็นเครื่องหมายบังคับเสียงตัวโน้ต  เมื่อเห็นลักษณะและตำแหน่งของตัวโน้ต
ที่บันทึกอยู่ในบรรทัด 5 เส้น  จะทำให้ทราบว่าเสียงจะมีระดับสูง – ต่ำ และมีความสั้น – ยาวมากน้อยเพียงใด 
ตัวโน้ตที่พบทั่วๆ ไป มี 7 ลักษณะ ดังนี้

	 ชนิด	 ลักษณะ	 	 	 	 	 	 ชื่อเรียก	 	 	 						อัตราจังหวะ

	 	 	 ตัวโน้ต		 	 		ไทย		 	 				อังกฤษ	 	อเมริกา 
     
 1.        ตัวกลม   Semibreve Whole note  มีอัตราจังหวะยาวท่ีสุด

 2.         ตัวขาว   Minim Half note  มีอัตราจังหวะเป็น1/2 ของ
              ตัวกลม

 3.        ตัวดำ   Erotehet Quarter note  มีอัตราจังหวะเป็น 1/4 ของ  
              ตัวกลม

 4.         ตัวเขบ็ต  Quaver Eighth note  มีอัตราจังหวะเป็น 1/8 ของ  
       หนึ่งชั้น       ตัวกลม

 5.        ตัวเขบ็ต  Semiguaver Sixteenth  มอีตัราจงัหวะเปน็ 1/16 ของ  
       สองชั้น     note  ตัวกลม

 6.        ตัวเขบ็ต  Demisemiguaver Thirty-second  มีอัตราจังหวะเป็น 1/32 ของ
       สามชั้น     note  ตัวกลม

 7.        ตัวเขบ็ต    Sixty-fourth   มีอัตราจังหวะเป็น1/64 ของ
       สี่ชั้น     note  ตัวกลม
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   ส่วนที่	3  กุญแจประจำหลัก  เป็นเครื่องหมายที่มีไว้บังคับเสียงตัวโน้ต ตัวโน้ตต่างๆ ที่บันทึกคาบ
เส้นหรือในช่องว่างระหว่างเส้นบรรทัด 5 เส้น  ยังไม่สามารถที่จะอ่านเป็นเสียงเพลงได้  เพราะยังไม่มีกุญแจ
ประจำหลักบังคับเสียง กุญแจประจำหลักมีอยู่หลายชนิด เช่น  กุญแจประจำหลัก ซอล (Treble clef or G clef)
กุญแจประจำหลักฟาเบส (Bass F Clef or Bess Clef) กุญแจประจำหลักโดอัลโท (Alto C Clef)  และกุญแจ
ประจำหลักโตเตเนอร์ (Teno C Clef) เป็นต้น
   ในท่ีน้ีจะยกตัวอย่างเฉพาะกุญแจประจำหลักซอล เท่าน้ัน เน่ืองจากเป็นกุญแจประจำหลักท่ีใช้กันมาก
และใช้สำหรับเครื่องดนตรีหรือเสียงร้องที่มีเสียงระดับกลางๆ คือ ไม่สูงมาก และไม่ต่ำมาก  การบันทึกกุญแจ
ประจำหลักซอล จะบันทึกหัวกุญแจลงบนคาบเส้นที่ 2 ของบรรทัด 5 เส้น โน้ตทุกตัวที่อยู่คาบเส้นที่ 2 ของ
บรรทัด  5 เส้น อ่านเป็น ซอล (G) ทั้งหมดดังตัวอย่าง เช่น
 
	 	 	 ตัวอย่าง

   เมื่อตัวโน้ตใดที่อยู่คาบเส้นที่ 2 ของบรรทัด 5 เส้น  แล้วอ่านชื่อตัวโน้ตชนิดต่างๆ เป็นซอลทั้งหมด  เมื่อ
นับลำดับเสียงสูงและเสียงต่ำลงมา 8 ชั้น (นับตามลำดับขั้น  โดยเริ่มจากเส้นที่ 2 ไปช่องที่คาบเส้นช่องนับ
ไปเรื่อยๆ ทั้งขึ้นและลง จะได้ดังนี้

   โน้ตเพลงมีความสำคัญใช้เป็นบทเรียนหรือแบบฝึกหัดปฏิบัติสำหรับผู้ศึกษาด้านดนตรี และโน้ตเพลง
ยงัเปน็แหลง่ขอ้มลู ในการศกึษาคน้ควา้หาความรูเ้กีย่วกบัววิฒันาการดา้นดนตรแีละเรือ่งเกีย่วกบัสงัคม   สภาพ
ความเป็นอยู่ในแต่ละช่วงสมัยได้ด้วย
     1.3.4.	เครื่องดนตรี หมายถึง เครื่องบรรเลงซึ่งมีเสียงดัง ทำให้รู้สึกเพลิดเพลิน หรือเกิด
อารมณ์รัก โศก และรื่นเริงได้ตามทำนองเพลง (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน 2545 : 260) หากแบ่ง
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ประเภทของเครื่องดนตรีตามลักษณะของกิริยาอาการที่ทำให้เกิดเป็นเสียงดนตรีแบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ
เครื่องดีด เครื่องสี เครื่องตี และเครื่องเป่า และเมื่อนำเครื่องดนตรีมาจัดเป็นวงดนตรีจะแบ่งได้เป็น 2 
ประเภท คือ เครื่องสายที่ใช้คันชักสี  เครื่องสายที่ใช้ดีด  เครื่องเป่าลมไม้  เครื่องเป่าโลหะ เครื่องกำกับจังหวะ 
และเครื่องดนตรีไฟฟ้า
     1.3.5.	เสียงดนตร ี คือ สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นจากธรรมชาติ เมื่อได้ยินได้ฟัง แล้วเกิดอารมณ์
คล้อยตาม หรือ เลียนแบบ
     1.3.6.	เพลงดนตรี คือ ทำนองที่มีผู้ประดิษฐ์ขึ้นโดยมี ส่วนสัด จังหวะ วรรคตอน และสัมผัส
ที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของดุริยางคศิลป์
     1.3.7.	ทำนอง  หมายถึง เสียงสูง  สูง  ต่ำ ต่ำ  สลับสับกัน  มีความสั้น ยาว เบา แรง
อย่างไรแล้วแต่ความต้องการของผู้แต่ง 
     1.3.8.	จังหวะ หมายถึง การแบ่งส่วนย่อยของทำนองเพลงซึ่งดำเนินไปด้วยความสม่ำเสมอ
ทุกระยะของส่วนที่แบ่งนี้คือ “จังหวะ” ดนตรีไทยแบ่งจังหวะออกเป็น 3 อย่าง คือ  
       ก. จังหวะทั่วไป คือ จังหวะที่มีอยู่ในใจของผู้บรรเลง และผู้ขับร้อง
       ข. จังหวะฉิ่ง คือ การใช้ฉิ่งเป็นเครื่องตีบอกจังหวะ หนัก เบา ช้า เร็ว ถี่ ห่าง
       ค. จงัหวะหนา้ทบั คอื การใชก้ลองตปีระกอบเพือ่แสดงใหรู้ว้า่เปน็จงัหวะเพลงประเภท
        ใด และเร่งเร้าให้เกิดความสนุกสนานแก่ผู้ฟัง

2.	การจัดวงดนตรีไทย 
   วงดนตรีไทยที่เป็นแบบแผนบรรเลงกันอยู่ในปัจจุบัน มี 3 ชนิด ได้แก่  
   2.1.	 วงปี่พาทย์ คือวงบรรเลงที่ประกอบด้วย ระนาด และฆ้อง กับเครื่องอุปกรณ์ต่างๆ บางสมัย
เรียกพิณพาทย์ ตามตำนานที่พิณเป็นต้นกำเนิด หรือมีพิณเป็นประธาน สมัยต่อมาเรียก “ปี่พาทย์” เพราะมีปี่
เป็นประธานของวง ถึงแม้วงที่ไม่ผสมด้วยปี่ หากเป็นวงที่มีระนาดมีฆ้องก็คงเรียกว่า “ปี่พาทย์” ทั้งนั้น
   วงปี่พาทย์ มีชื่อเรียกตามปริมาณของเครื่องผสมที่อยู่ในวงได้ 3 ขนาด คือ ปี่พาทย์เครื่องห้า  
ปี่พาทย์เครื่องคู่  และปี่พาทย์เครื่องใหญ่
	 	 	 ก.	ปี่พาทย์เครื่องห้า มีเครื่องบรรเลงที่สำคัญ 5 อย่าง คือ
    1. ปี่ใน   2.  ปี่นอก  3.  ฆ้องวงใหญ่   4.  ตะโพน   5.  กลองทัด

วงปี่พาทย์เครื่องห้า
     และมี “ฉิ่ง” เป็นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะเพิ่มเป็นพิเศษอีกสิ่งหนึ่ง
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   ข.	ปี่พาทย์เครื่องคู่  มีเครื่องดนตรีบรรเลงทุกอย่างที่เหมือนวงปี่พาทย์เครื่องห้า แต่เพิ่มเครื่อง
ดนตรีให้มีเป็นคู่ ๆ ขึ้น ได้แก่ 
    1. ปี่นอก  2. ปี่ใน 3. ระนาดเอก 4. ระนาดทุ้ม 5. ฆ้องวงใหญ่ 
    6. ฆ้องวงเล็ก 7. โหม่ง
   เครื่องประกอบจังหวะ คือ ฉิ่ง ฉาบเล็ก ฉาบใหญ่ ส่วนกรับนั้น ใช้ขณะบรรเลงขับร้อง หรือ
ประกอบเสภา

 วงปี่พาทย์เครื่องคู่

   ค.	ป่ีพาทย์เคร่ืองใหญ่ มีเคร่ืองบรรเลงอย่างเดียวกับป่ีพาทย์เคร่ืองคู่ แต่เพ่ิมเคร่ืองบรรเลงอีก
บางอย่าง ได้แก่
    1. ปี่นอก  2. ปี่ใน 3. ระนาดทุ้ม 4. ระนาดเอก 5. ฆ้องวงเล็ก 6. ฉาบเล็ก
    ส่วนตะโพนกับกลองเป็นของคู่กันอยู่แล้ว จึงไม่ต้องเพิ่ม แต่เพิ่มเครื่องบรรเลงอีกบางอย่าง เช่น
    1. ระนาดเอกเหล็กหรือทอง 2. ระนาดทุ้มเหล็ก
    3. ฉาบใหญ่      4. โหม่ง
 

วงปี่พาทย์เครื่องใหญ่

   ฉะนั้น วงปี่พาทย์ที่เป็นหลักของไทยจึงมีอยู่ 3 ขนาด แต่ยังแยกออกไปโดยผสมเครื่องบรรเลง หรือ 
เครื่องอุปกรณ์ให้เกิดเป็นชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปได้อีก เช่น ปี่พาทย์นางหงส์ และปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์
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   ป่ีพาทย์นางหงส์ คำว่า “นางหงส์” เป็นช่ือเพลงเพลงหน่ึง และเพลงนางหงส์น้ี ใช้แต่เฉพาะในงาน
ศพเท่าน้ัน ส่วนวงป่ีพาทย์ท่ีใช้บรรเลงเพลงนางหงส์ก็เช่นเดียวกับวงป่ีพาทย์ทุกวง ไม่ว่าจะเป็นป่ีพาทย์เคร่ืองห้า
ปี่พาทย์เครื่องคู่ หรือปี่พาทย์เครื่องใหญ่ และใช้ปี่ชวาแทน ปี่ใน ปี่นอก และกลองมลายู (เหมือนกลองแขก
แต่มีสายโยงตีด้วยไม้งอๆ) เป็นเครื่องประกอบจังหวะแทนตะโพน และกลองทัด

   ปี่พาทย์ดึกคำบรรพ ์ เป็นวงปี่พาทย์ที่สมเด็จฯเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ได้ทรงร่วมกับ 
เจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ (ม.ร.ว.หลาน กุญชร)  คิดผสมขึ้นใหม่สำหรับใช้ประกอบการแสดงละครดึกดำ
บรรพ์ โดยทรงเลือกใช้แต่เครื่องดนตรีที่มีเสียงนุ่มนวลได้แก่
   1. ระนาดเอก(ตีด้วยไม้นวม) 6. ขลุ่ยอู้
   2. ระนาดทุ้มไม้     7. ซออู้
   3. ระนาดทุ้มเหล็ก    8. ตะโพน 2 ลูก(ตีแทนกลองทัด)
   4. ฆ้องวงใหญ่     9. ฆ้องหุ่ย(มี7ลูกเรียงเสียงลำดับ7เสียง)
   5. ขลุ่ยเพียงออ

   เป็นวงปี่พาทย์ที่มีความไพเราะ น่าฟัง เหมาะสมกับการแสดงละคร ด้วยเหตุนี้ จึงได้รับการขนาน 
นามว่า “ปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์” 

   2.2	 วงเครื่องสาย คือ วงดนตรีที่ประกอบด้วยเครื่องดนตรีจำพวกมีสายเป็นประธาน มีเครื่อง
เป่าและเครื่องตีเป็นส่วนประกอบ แบ่งออกเป็น 2 ขนาด คือ
     ก.	เครื่องสายวงเล็ก มีเครื่องบรรเลง 7 อย่าง คือ
      1. ซออู้       2. ซอด้วง  
      3. จะเข้       4. ขลุ่ยเพียงออ  
      5. โทน       6. รำมะนา 
      7. ฉิ่ง จะเพิ่มฉาบเล็กและโหม่งก็ได้

 

เครื่องสายวงเล็ก
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	 	 	 	 	 ข.	เครื่องสายเครื่องค ู่ เครื่องดนตรีเช่นเดียวกับเครื่องสายวงเล็ก แต่เพิ่มซออู้ ซอด้วง
จะเข้  ให้เป็นอย่างละ 2 แต่ขลุ่ยที่จะเพิ่มต้องเป็น “ขลุ่ยหลิบ” (ซึ่งเล็กและเสียงสูงกว่าขลุ่ยเพียงออ)

เครื่องสายเครื่องคู่

   2.3	 วงมโหรี เป็นวงดนตรีไทยท่ีผสมระหว่างวงป่ีพาทย์กับวงเคร่ืองสาย โดยย่อขนาดเคร่ืองดนตรี
ของวงปี่พาทย์ให้เล็กลง เพิ่มเสียงให้แหลมเล็กขึ้น เพื่อให้กลมกลืนกับต้นเสียงวงเครื่องสาย และตัดเครื่
องดนตรีในวงปี่พาทย์เครื่องสาย ซึ่งทำหน้าที่ซ้ำบางอย่างออก เช่น ป่ีใน  ซึ่งซ้ำกับ ขลุ่ย และตะโพน 
ซ้ำกับโทน รำมะนา และเพิ่มเครื่องดนตรีที่ไม่มีอยู่ในวงปี่พาทย์ และวงเครื่องสาย คือ “ซอสามสาย”
วงมโหรีแบ่งออกเป็น 3 ขนาด คือ
     ก.	มโหรีเครื่องเล็ก ประกอบด้วยเครื่องดนตรี ดังนี้
      1. ซอด้วง   2. ซออู้
      3. ซอสามสาย  4. จะเข้
      5. ขลุ่ยเพียงออ  6. ระนาดเอก
      7. ฆ้องมโหรี(เรียกว่า ฆ้องกลาง)  8. โทน
      9. รำมะนา   10. ฉิ่ง

วงมโหรีเครื่องเล็ก
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     ข.	มโหรีเครื่องคู่ ประกอบด้วยเครื่องดนตรีดังนี้
       1. ซอด้วง 2 คัน  2. ซออู้ 2 คัน
       3. ซอสามสาย   4. ซอสามสายหลิบ(เล็กกว่าซอสามสายธรรมดา)
       5. จะเข้ 2 ตัว   6. ขลุ่ยเพียงออ
       7. ขลุ่ยหลิบ    8. ระนาดเอก
       9. ระนาดทุ้ม  10. ฆ้องมโหรี
      11. ฆ้องวงเล็ก  12. โทน
      13. รำมะนา    14. ฉิ่ง
      15. ฉาบเล็ก

วงมโหรีเครื่องคู่

     ค.	มโหรีเครื่องใหญ ่ประกอบด้วยเครื่องดนตรีดังนี้
       1. ซอด้วง 2 คัน  2. ซออู้ 2 คัน
       3. ซอสามสาย   4. ซอสามสายหลิบ(เล็กกว่าซอสามสายธรรมดา)
       5. จะเข้ 2 ตัว   6. ขลุ่ยเพียงออ
       7. ขลุ่ยหลิบ    8. ระนาดเอก
       9. ระนาดทุ้ม  10. ระนาดเอกเหล็ก
      11. ฆ้องมโหรี   12. ฆ้องวงเล็ก
      13. โทน    14. รำมะนา
      15. ฉิ่ง     16. ฉาบเล็ก
      17. ระนาดทุ้มเหล็ก
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วงมโหรีเครื่องใหญ่

   นอกจากนี้ ไทยเรายังมีดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคอีสาน ตลอดจนดนตรีสำหรับบรรเลง
ประกอบพระราชพิธีอีกหลายชนิดด้วยกัน เช่น แตร  สังข์  มโหระทึก  บัณเฑาะว์  ปี่ไฉน  กลองชนะ  
เป็นต้น

3.	ความสำคัญของดนตรี
   ดนตรีมีความสำคัญต่อมนุษย์และสังคม สรุปได้ดังนี้
   3.1	 เป็นสื่อให้ความบันเทิงและถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึก ดนตรีเป็นเสียงที่เรียบเรียงขึ้น
อย่างเป็นระบบทำให้เกิดความไพเราะ มีคุณค่า และกระตุ้นผู้ฟังให้เกิดอารมณ์ต่างๆ เช่น รัก  ครึกครื้น
ดีใจ  โศกเศร้า  เสียใจ    มนุษย์จึงใช้ดนตรีเป็นสื่อเพื่อให้ความเพลิดเพลิน  สนุกสนาน และสร้างความสามัคคี
ในหมู่คณะ
   3.2	 เป็นแหล่งความรู้และภูมิปัญญาของมนุษย ์ นอกจากจะให้เสียงที่ไพเราะแล้ว ดนตรียังให้
เนื้อหาที่เป็นความรู้ในสาขาวิชาการต่าง ๆ   ตลอดจนเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  
และวิถีชีวิตของมนุษย์ในแต่ละยุคแต่ละสมัยที่ถ่ายทอดออกมาเป็นเพลงหรือบทเพลง ดนตรีจึงเป็นแหล่ง
สารสนเทศลักษณะพิเศษประเภทหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ศึกษาวิชาการสาขาต่างๆ ได้
   3.3		เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ  ดนตรีเป็นศิลปะแขนงหนึ่ง  แต่ละท้องถิ่นในแต่ละ
ประเทศจะสร้างสรรค์ดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง  จึงถือว่าดนตรีเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรม 
ของชาติที่ต้องมีการอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่ชาติตลอดไป
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บทที่ 2
ความหมายสารสนเทศด้านดนตรี

1.		ความหมายของสารสนเทศด้านดนตรี
   สารสนเทศด้านดนตรี หมายถึง เรื่องราว วิทยาการหรือความรู้  ข้อเท็จจริง รวมทั้งข้อมูล ข่าวสาร  
หรือคำบอกเล่าทั้งหลายที่เกี่ยวกับดนตรี  เพลง  โน้ตเพลง  วงดนตรี  เครื่องดนตรี  รวมทั้งบุคคลผู้เกี่ยวข้อง
เช่น ผู้ประพันธ์ นักร้อง ผู้ผลิต ที่มีการบันทึกอย่างมีระบบและเผยแพร่ในรูปแบบหรือสื่อต่าง ๆ  เช่น แผ่นเสียง
แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพและเสียง แผ่นจานแสงหรือแผ่นเสียงระบบดิจิทัล หนังสือ โน้ตเพลง วารสาร
เป็นต้น ดังนั้นสารสนเทศด้านดนตรีจึงถือเป็นสารสนเทศลักษณะพิเศษที่มีคุณค่า เป็นมรดกศิลปวัฒนธรรมที่
ควรรวบรวมจัดเก็บ ดูแลรักษาและนำมาบริการแก่ผู้ใช้ เพ่ือให้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาหาความรู้ การค้นคว้า
ช่วยให้เกิดความรู้  พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และเสริมสร้างจินตนาการของผู้ใช้
  
2.	ประเภทและลักษณะของสารสนเทศด้านดนตรี
   การจำแนกประเภทของสารสนเทศด้านดนตรีมีหลายวิธีการ หากจำแนกสารสนเทศด้านดนตรี ตาม
ประเภทของวัสดุหรือสื่อที่ใช้ในการบันทึก จะจำแนกได้เป็นแผ่นเสียง  แถบบันทึกเสียง  แถบบันทึกภาพและ
เสียง แผ่นจานแสงหรือแผ่นเสียงระบบดิจิทัล และส่ิงพิมพ์ สารสนเทศด้านดนตรีแต่ละประเภทมีลักษณะ 
แตกต่างกัน ดังรายละเอียดดังนี้
   2.1	 แผ่นเสียง (Phonograph records) เป็นดนตรีที่บันทึกเสียงด้วยการทำเสียงที่อยู่ในรูปของ
คำพูดหรือดนตรีให้เปล่ียนเป็นคล่ืนไฟฟ้าโดยไมโครโฟน แล้วบันทึกลงบนแผ่นที่มีขนาดต่าง ๆ  ซึ่งฉาบผิวหน้าของ

แผ่นด้วยวัสดุชนิดต่าง ๆ  เช่น ครั่ง หรือเป็นแผ่นพลาสติกที่ทำให้เกิดร่อง
บนผิวหน้าของแผ่นเสียง
  แผ่นเสียงจำแนกได้หลายวิธี หากจำแนกตามขนาดของร่องเสียง
แบ่งได้เป็น 1) แผ่นเสียงร่องมาตรฐานหรือร่องใหญ่ ซึ่งมีร่องขนาดใหญ่
กว้าง 0.003 นิ้ว และ  2) แผ่นเสียงร่องขนาดเล็ก มีร่องขนาดเล็กกว้าง
0.001 นิ้ว หากจำแนกแผ่นเสียงตามอัตราการหมุนต่อรอบ แบ่งได้เป็น
4 ประเภท  คือ แผ่นเสียงเล่นได้ 33 1/3 16  45  และ 78 รอบ/นาที  
และจำแนกประเภทของแผ่นเสียงตามขนาดความกว้างของแผ่นแบ่งได้ 

4 ประเภทคือ 1) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7 นิ้ว ใช้กับแผ่นเสียง 45 รอบ/นาที 2) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
10 นิ้ว ใช้กับแผ่นเสียงขนาด 33 1/3 และ 78 รอบ/นาที  3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว  และ 4) 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 นิ้ว ใช้กับโปรแกรมวิทยุหรือการศึกษา (ภุชงค์ อังคปรีชาเศรษฏ์ 2530 : 73) อย่างไร
ก็ตาม ในปัจจุบันไม่มีการจัดทำแผ่นเสียงดนตรีออกมาจำหน่ายแล้ว แต่ผลิตเป็นสื่อบันทึกเสียงด้วยเทคโนโลยี
สมัยใหม่  ดังนั้น สารสนเทศด้านดนตรีที่บันทึกบนแผ่นเสียง  จึงกลายเป็นของเก่าท่ีมีค่าสำหรับผู้รักการสะสม
ในปัจจุบัน อย่างไรก็ดี  ท่ีหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 และห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อม
สิรินธร ในหอสมุดแห่งชาติ มีแผ่นเสียงดังกล่าวให้บริการศึกษาค้นคว้าได้

   2.2	 	 แถบบันทึกเสียงหรือเทปเสียง (Tapes) เป็นดนตรีที่บันทึกบนแถบเสียงพลาสติกที่มีขนาด 
กว้าง 1/4 นิ้ว ด้านหนึ่งฉาบด้วยเหล็กออกไซด์สีน้ำตาลหรือสีดำ บันทึกเสียงได้ด้านเดียว แต่สามารถบันทึก
เสียงได้จำนวนแถบต่างกัน การบันทึกเสียงให้ได้ขนาดต่างกันข้ึนอยู่กับขนาดของหัวบันทึกเสียงและแถบบันทึก
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เสยีง ถา้หากบนัทกึเสยีงดว้ยหวัขนาดใหญ ่สามารถเปดิฟงัไดท้ัง้เครือ่ง
เล่นที่มีหัวขนาดใหญ่และหัวขนาดเล็กกว่า แต่ถ้าบันทึกเสียงด้วยหัว
ขนาดเล็กจะไม่สามารถเปิดฟังในเครื่องเล่นที่มีหัวขนาดใหญ่ได้ อัตรา
ความเร็วในการบันทึกเสียง มี 6 อัตราความเร็ว ซึ่งจะนับเป็นนิ้ว/วินาที
(i.p.s) ได้แก่ 15/16 . 17/8 . 33/4 . 15 และ 30 (ภุชงค์  อังคปรีชา
เศรษฏ์ 2530 : 71) 
   โดยทั่วไปนิยมจำแนกแถบบันทึกเสียงเป็น 2 ประเภทคือ
แถบบันทึกเสียงแบบม้วน (reel tape) และแถบบันทึกเสียงแบบตลับ (cassette tape) แต่ละประเภทยังจำแนก
ย่อยได้อีก เช่น แถบบันทึกแบบม้วนจำแนกได้ 3 ขนาด คือ 5 นิ้ว  7 นิ้ว และ 10.5 นิ้ว และแถบบันทึกเสียง
แบบตลับ จำแนกขนาดบันทึกได้เป็นแบบ 30 นาที  60  นาที และ 120 นาที

   2.3	 แถบบันทึกภาพพร้อมเสียงหรือวีดิทัศน์	(video tape) เป็นดนตรีที่บันทึกเสียงและภาพลงบน
เนื้อเทปหรือแถบแม่เหล็ก  มีทั้งแบบวีเอสเอช (VSH) และยูเมติก(Umatic) แถบบันทึกภาพพร้อมเสียงเป็น
สื่อบันทึกสารสนเทศด้านดนตรีที่ใช้มานาน มีความคมชัด และสามารถเก็บข้อมูลได้นานพอสมควร แต่มีข้อ
จำกัดในเรื่องนำไปใช้งานไม่สะดวก และผู้ใช้รับสามารถฟังและชมได้เพียงอย่างเดียว

   2.4	 แผ่นจานแสงหรือแผ่นเสียงระบบดิจิทัล เป็นดนตรีที่
แปลงข้อมูลเป็นดิจิทัลแล้วบันทึกลงบนแผ่นจานแสงหรือออปติคัลดิสก์
เป็นซีดี หรือดีวีดี ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลได้มาก และมีการพัฒนาให้ใช้งาน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น แผ่นเสียงระบบดิจิทัลจึงได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน

   2.5	 สิ่งพิมพ์ เป็นสารสนเทศด้านดนตรีที่บันทึกด้วยการเขียน 
พิมพ์ หรือด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรบนกระดาษ
หรือสื่อสารสนเทศด้านดนตรีประเภทสิ่งพิมพ์ที่ควรรู้จัก มีดังนี้
     1)	หนังสือ คือสารสนเทศที่เป็นความรู้เกี่ยวกับดนตรีท่ีจัดทำหรือเย็บเล่มแบบหนังสือ
      ตัวอย่างหนังสือที่ให้สารสนเทศหรือความรู้ด้านดนตรี เช่น ดนตรีจากพระราชหฤทัยศูนย์
รวมใจแห่งปวงชน (2539) เป็นหนังสือที่จัดทำและเผยแพร่โดยสำนักงานคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ
เนื่องในมหามงคลสมัยฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี พุทธศักราช 2539  มีเนื้อเพลงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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โน้ตเพลง และประวัติเพลงพระราชนิพนธ์ รวมถึงพระราชประวัติด้านดนตรีไทยและดนตรีสากล สารานุกรม
เพลงไทย (2525) จัดทำโดย ณรงค์ชัย  ปิฏกรัชต์  เป็นหนังสือประเภทสารานุกรมที่กล่าวถึงความเป็นมาของ
เพลงไทยที่บรรเลงหรือขับร้องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยมีทั้งเพลงที่ใช้ในในพระราชพิธี เพลงที่ใช้ประกอบ
พิธีกรรมต่างๆ เพลงที่บรรเลงเพื่อความบันเทิงหรือประกอบการละเล่น เช่น โขน ละคร ระบำ รำ ฟ้อน
สังคีตนิยมว่าด้วยเครื่องดนตรีของวงดุริยางค์ (2530) จัดทำโดย ไขแสง  ศุขวัฒนะ  เป็นหนังสือท่ีอธิบายเครื่อง
ดนตรีที่ใช้ในวงดุริยางค์ และพัฒนาการของ วงดุริยางค์ รวมถึงเล่าเรื่องพิพิธภัณฑ์เครื่องดนตรีในทวีปยุโรป
     2)	วารสาร  คือสิ่งพิมพ์ที่มีกำหนดออกอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาที่แน่นอน  ตัวอย่างวารสาร
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับดนตรี เช่น
   เพลงดนตรี  จัดทำโดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดออกเป็นรายเดือน
นำเสนอบทความทางวชิาการดา้นดนตร ีความเคลือ่นไหวของวงการศกึษาและวงวชิาการดา้นดนตร ี  การเรยีน
การสอนดนตรีศึกษา
   Starpic magazine (music edition) จัดทำโดย ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล (หสน.) ห้องภาพสุวรรณ
กำหนดออกเป็นรายเดือน เป็นวารสารที่นำเสนอข่าวคราวความเคลื่อนไหวของนักดนตรีและวงดนตรีต่าง
ประเทศ เกร็ดความรู้เกี่ยวกับดนตรีภาพงานแสดงดอนเสิร์ตที่น่าสนใจ
     3)	โนต้เพลง เปน็บทเพลงทีเ่ขยีนหรอืพมิพโ์ดยใชส้ญัลกัษณแ์ทนระดบัเสยีงและอตัราจงัหวะ
ของเสียงที่จะร้องหรือบรรเลง อาจเป็นลักษณะแผ่น หรือเป็นเล่ม หรือนำแผ่นมาเย็บรวมเป็นเล่ม

ตัวอย่างโน้ตเพลงเป็นแผ่น
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ตัวอย่างโน้ตเพลงเป็นเล่ม

บทที่ 3

การสำรวจ จัดหา และรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ (ด้านดนตรี)

การจัดหาสารสนเทศด้านดนตรี
 สารสนเทศด้านดนตรีเป็นสารสนเทศลักษณะพิเศษประเภทหนึ่งที่ต้องมีการบริหารจัดการด้วยมีหลักและ
วิธีการโดยเฉพาะ  ดังนั้น  หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และห้องสมุดดนตรีทูล
กระหม่อมสิรินธร  ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการสำรวจจัดหารวบรวม จัดเก็บ ดูแลรักษา และให้บริกา
รทรัพยากรสารสนเทศด้านดนตรี  ต้องอาศัยความรู้และหลักการดำเนินงานเฉพาะ  ตั้งแต่การสำรวจจัดห
ารวบรวมและการจัดเก็บ การจัดทำเครื่องมือช่วยค้น  การให้บริการ  และเผยแพร่เพื่อให้มีการใช้สารสนเท
ศด้านดนตรีอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศด้านดนตรีต้องรู้จักแหล่ง
ผลิตและเผยแพร่สารสนเทศด้านดนตรี  มีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจน และมีวิธีการจัดหาที่เหมาะสมและส
อดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของสำนักหอสมุดแห่งชาติ

 1. แหล่งผลิตและเผยแพร่สารสนเทศด้านดนตรี
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โน้ตเพลงพระราชนิพนธ์	เพลงคำหวาน	
แผ่นเสียงตรา	อ.ส.	2497

โน้ตเพลงพระราชนิพนธ์	เพลงสายฝน	
แผ่นเสียงตรา	อ.ส.	2496

โน้ตเพลงพระราชนิพนธ์	เพลงยามเย็น	
แผ่นเสียงตรา	อ.ส.	2497
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บทที่ 3
การรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ	(ด้านดนตรี)

การจัดหาสารสนเทศด้านดนตรี
   สารสนเทศด้านดนตรี เป็นสารสนเทศลักษณะพิเศษประเภทหน่ึงท่ีต้องบริหารจัดการอย่างมีหลักและ
วิธีการโดยเฉพาะ  หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อม
สิรินธร  จึงได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการสำรวจ จัดหา รวบรวม จัดเก็บ ดูแลรักษา และให้บริการทรัพยากร
สารสนเทศด้านดนตรี  ต้องอาศัยความรู้และหลักการดำเนินงานเฉพาะ  ตั้งแต่การสำรวจจัดหารวบรวมและ
การจัดเก็บ  การจัดทำเครื่องมือช่วยค้น  การให้บริการ  และเผยแพร่  เพื่อให้มีการใช้สารสนเทศด้านดนตรี
อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด    ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศด้านดนตรีต้องรู้จักแหล่งผลิตและเผยแพร่
สารสนเทศด้านดนตรี  มีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจน และมีวิธีการจัดหาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบาย
และวัตถุประสงค์ของสำนักหอสมุดแห่งชาติ

1.	แหล่งผลิตและเผยแพร่สารสนเทศด้านดนตรี
   หากพิจารณาแบ่งประเภทของแหล่งผลิตและเผยแพร่สารสนเทศด้านดนตรีอาจจำแนกได้เป็น  2  กลุ่ม
คือ แหล่งผลิตและเผยแพร่สารสนเทศเพื่อการค้าหรือมุ่งหวังกำไร, แหล่งผลิตและเผยแพร่สารสนเทศที่ไม่มุ่ง
หวังกำไร แหล่งผลิตและเผยแพร่สารสนเทศด้านดนตรีในประเทศไทยที่ควรรู้จักเพื่อการจัดหา มีดังนี้
   1.1	 แหล่งผลิตและเผยแพร่สารสนเทศด้านดนตรีเพื่อการค้าหรือมุ่งหวังกำไร ส่วนใหญ่เป็น
บริษัทที่ผลิตดนตรีหรือเป็นบริษัทตัวแทนจำหน่าย เช่น บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน), บริษัท รถไฟ
ดนตรี, บริษัท อาร์ เอส โปรโมชั่น,  บริษัท เมโทรแผ่นเสียง-เทป (1981) จำกัด, บริษัท วอร์นเนอร์ มิวสิค 
(ประเทศไทย), บริษัท ชัวร์ออดิโอ จำกัด,  บริษัท มิวสิคปั๊กส์  เป็นต้น
   1.2	 แหล่งผลิตและเผยแพร่สารสนเทศที่ไม่มุ่งหวังกำไร ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานราชการ  มูลนิธิ
สมาคมที่ผลิตและเผยแพร่ดนตรี และ/หรือสารสนเทศด้านดนตรีตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายหรือตามวัตถุ
ประสงค์ที่กำหนดไว้ เผยแพร่เป็นอภินันทนาการหรือจำหน่ายในราคาถูกโดยไม่มุ่งหวังกำไร เช่น  สำนักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม, สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
สังกัดสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรีไทย ประสิทธิ์ ถาวร ศิลปินแห่งชาติ, 
มหาวิทยาลัย สถาบันไทยคดีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, มูลนิธิหลวง
ประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง), สมาคมนักแต่งเพลง, ชมรมนักร้อง, สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ และกลุ่มทายาท

2.	นโยบายการจัดหาสารสนเทศด้านดนตรี
   หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร 
มีหน้าที่รับผิดชอบในการรวบรวม จัดเก็บ และให้บริการสารสนเทศด้านดนตรีซึ่งจะกำหนดนโยบายการจัดหา
สารสนเทศดา้นดนตรทีีช่ดัเจน    ในนโยบายการจดัหาสารสนเทศดา้นดนตรมีคีวามครอบคลมุถงึกลุม่ผูใ้ชบ้รกิาร
ขอบข่ายของเนื้อหา ประเภทสารสนเทศด้านดนตรีที่จะรวบรวม จำนวนสารสนเทศด้านดนตรีที่จัดเก็บ และ
งบประมาณที่ควรได้รับการจัดสรร
   2.1	 กลุ่มผู้ใช้บริการ  หมายถึงกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้ใช้บริการ ซึ่งมีหลากหลาย เช่น นักเรียน
นิสิต  นักศึกษา  ครู  อาจารย์  นักร้อง  นักแต่งเพลง และประชาชนทั่วไป แต่ละกลุ่มเป้าหมายจะมี
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วัตถุประสงค์  ความต้องการและลักษณะการใช้สารสนเทศด้านดนตรีที่แตกต่างกัน  ดังนั้น  ห้องสมุดดนตรีฯ 
กำหนดในนโยบายไว้ว่า การจัดหาต้องระบุกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้ใช้บริการด้วย
   2.2	 	 ขอบขา่ยเนือ้หาและประเภทสารสนเทศดา้นดนตรทีีจ่ดัหาและเกบ็ ในนโยบายการจดัหา
สารสนเทศด้านดนตรี  ต้องระบุว่าห้องสมุดดนตรีฯ จะต้องได้รับงบประมาณ เพื่อการใช้จ่ายสำหรับกิจการ
ต่างๆ ท้ังการจัดซ้ือสารสนเทศทางดนตรี การซ้ือวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์สำหรับจัดเก็บ การบริการสารสนเทศ
ด้านดนตรี และงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่อการจัดหาสารสนเทศด้านดนตรี  ต้องเพียงพอและได้รับอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

3.	วิธีการจัดหาสารสนเทศด้านดนตรี
   การจัดหาสารสนเทศด้านดนตรีของห้องสมุดดนตรีฯ มี  4  วิธีคือ
   3.1	 การซื้อ  เป็นวิธีการจัดหาสารสนเทศทางดนตรีโดยใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไว้  เพื่อให้
ได้มาซึ่งสารสนเทศด้านดนตรีที่มีการเลือกสรรแล้ว  การซื้อสารสนเทศด้านดนตรีอาจซื้อโดยตรงจากผู้ผลิต
หรือจัดซื้อผ่านตัวแทนจำหน่าย
   3.2	 การทำสำเนา การทำสำเนาสารสนเทศดา้นดนตร ี เปน็วธิกีารจดัหาสารสนเทศดา้นดนตรทีีห่า
ยากและไม่มีจำหน่ายแล้ว ห้องสมุดดนตรีฯ อาจขออนุญาตผู้ผลิต  ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์  ผู้จัดพิมพ์  หรือจาก
แหล่งอื่น ๆ ที่มี แล้วจัดทำสำเนาสารสนเทศดังกล่าวมาสำหรับให้บริการ
     ในการทำสำเนาสารสนเทศด้านดนตรี นอกจากมีวัตถุประสงค์เพื่อการให้บริการในจำนวนที่
เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์เพ่ือรักษาต้นฉบับด้วย โดยทำสำเนาไว้บริการ
แก่ผู้ใช้และเก็บรักษาต้นฉบับให้อยู่ในสภาพท่ีดีและสมบูรณ์ที่สุด
     ในการทำสำเนาสารสนเทศด้านดนตรี จำเป็นต้องคำนึงถึงเรื่องลิขสิทธิ์ และดำเนินการ
ภายใต้ขอบเขตของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
   3.3	 การขอรับบริจาค  การขอรับบริจาคสารสนเทศด้านดนตรี  อาจขอรับบริจาคจากแหล่งผลิต  
หน่วยงานองค์กร ตลอดจนกลุ่มบุคคลหรือทายาท หรือบุคคลที่ผลิตหรือชอบสะสมสารสนเทศด้านดนตรี
การจัดหาสารสนเทศด้านดนตรีด้วยการขอรับบริจาคอาจทำให้ได้รับโน้ตเพลงต้นฉบับที่สำคัญ แผ่นเสียงเก่า
ต้นฉบับ ลายพระหัตถ์ และลายมือบรมครู จากผู้ผลิตหรือจากทายาท และบุคคลที่ชอบสะสมสารสนเทศด้าน
ดนตรี
   3.4	 จากการผลิตสื่อสารสนเทศด้านดนตร ี หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาล
ที่ 9 และห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร จัดกิจกรรมดนตรี “โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่
มรดกศิลปวัฒนธรรมด้านวรรณกรรมและการดนตรี” และจัดรายการสนทนาภาษาดนตรี อบรมทฤษฎีดนตรี
สากล และจัดนิทรรศการเป็นประจำ มีการถ่ายภาพนิ่ง และบันทึกวีดิทัศน์เก็บไว้เป็นต้นฉบับ และทำสำเนา
ให้บริการ
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แผนการปฏิบัติงานสำรวจทรัพยากรสารสนเทศ	(ด้านดนตรี)

*	 หร.	9 หมายถึง หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
	 หสธ. หมายถึง ห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร





21ทรัพยากรสารสนเทศ ด้านดนตรี

วิธีการอนุรักษ์โน้ตเพลงต้นฉบับ

   โน้ตเพลงเก่าของบรมครูที่ชำรุดมาก เมื่อรับบริจาคมาแล้ว ต้องรีบดำเนินการซ่อมบำรุง ตาม
ขั้นตอนอนุรักษ์ อบฆ่าเชื้อ หลังจากดำเนินการตามขั้นตอนการอนุรักษ์เรียบร้อยแล้ว ก่อนจัดเก็บต้องนำไป
ถ่ายสำเนาเอกสาร สำหรับให้บริการ ลงทะเบียนและสุดท้ายแปลงเป็นข้อมูลระบบดิจิตอลลงฐานข้อมูล 
พร้อมลงทะเบียน

ขั้นตอนที่	1 โน้ตเพลงต้นฉบับที่ยังไม่ได้อนุรักษ์
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ขั้นตอนที่	2	ทดสอบการละลายของหมึก

ขั้นตอนที่	3 หาค่ากรดในกระดาษ
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ขั้นตอนที่	4  ปัดฝุ่นด้วยแปรงขนนุ่ม

 

ขั้นตอนที่	5	 ล้างด้วยน้ำกลั่น
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ขั้นตอนที่	6  ลดกรดด้วยแมกนีเซียม ไบคาร์บอเนต

 

ขั้นตอนที่	7  ทำความสะอาดกระดาษ
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ขั้นตอนที่	8  วางแผ่นโน้ตบนกระดาษไข - ฉีดน้ำให้ทั่ว

 

ขั้นตอนที่	9 ทากาวเมทธิลเซลลูโลส บนแผ่นโน้ต
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ขั้นตอนที่	10  วางกระดาษสา ทาบบนแผ่นโน้ต

 

ขั้นตอนที่	11 ใช้ฟองน้ำนุ่มๆ ชุบน้ำพอหมาด ตบเบาๆ บนแผ่นโน้ต
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ขั้นตอนที่	12 วางกระดาษไขอีกแผ่นหนึ่งทาบบนแผ่นโน้ต

 ขั้นตอนที่	13  ดึงกระดาษไขออก
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ขั้นตอนที่	14  ใช้กระดาษซับ 2 แผ่น วางประกบแผ่นโน้ตทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

 ขั้นตอนที่	15  นำเข้าเครื่องอัด
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ขั้นตอนที่	16  ตัดขอบทั้งสี่ด้าน

ขั้นตอนที่	17		การอนุรักษ์ที่เสร็จสมบูรณ์
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ขั้นตอนการอนุรักษ์แผ่นเสียง
   แผ่นเสียงท่ีได้รับบริจาคมา จะต้องจัดทำความสะอาดตามข้ันตอนการอนุรักษ์ แยกประเภทของแผ่น
เสียงตามหลักสากล ลงทะเบียน จากนั้นดำเนินการถ่ายโอนข้อมูลเสียงเป็นระบบดิจิตอล เพื่อลงฐานข้อมูล

อุปกรณ์ในการทำความสะอาด
   1. กาละมังใส่น้ำ      2. น้ำยาแชมพูเด็ก  
   3. แอลกอฮอล์ผสมน้ำ   4. ฟองน้ำ   
   5. กระบอกฉีดน้ำ    6. แปรงขนกระต่าย  
   7. ลูกยางเป่าลม      8. ผ้าแห้งชามัว และผ้าใยไมโครไฟเบอร์

แผ่นเสียงที่จัดเก็บภายในห้องทูลกระหม่อมสิรินธร (ห้องอนุรักษ์ต้นฉบับ)
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1. เจ้าหน้าที่ใช้ฟองน้ำทำความสะอาดแผ่นเสียง เพื่อให้ฝุ่นและสิ่งสกปรกออก 
(วิธีเช็ด เลื่อนฟองน้ำไปในทางเดียวกันทุกครั้ง)

2. ใช้น้ำยาฉีดล้างทำความสะอาด
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 3. เช็ดแผ่นเสียง และรองแผ่นเสียงด้วยผ้าใยไมโครไฟเบอร์ หรือผ้าชามัวให้แห้ง ในขณะเช็ด
เพื่อป้องกันการเกิดรอยที่แผ่น (วิธีเช็ด เลื่อนผ้าไปในทางเดียวกันทุกครั้ง)

4. นำแผ่นเสียงที่ทำความสะอาดเสร็จแล้วใส่ซอง
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 5. แผ่นเสียงที่ใส่ซองต้นฉบับแล้ว นำมาใส่ซอง ที่หอสมุดดนตรีฯ จัดทำขึ้น
เพื่ออนุรักษ์ซองแผ่นเสียงต้นฉบับไว้

6. แผ่นเสียงที่ได้รับการอนุรักษ์นำเก็บขึ้นชั้น
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บทที่ 4
การจัดเก็บและการจัดทำเครื่องมือช่วยค้นสารสนเทศด้านดนตรี

   สารสนเทศด้านดนตรีท่ีได้จัดหามาแล้วต้องมีการจัดเก็บและการจัดทำเคร่ืองมือช่วยค้น เพ่ือการควบคุม
และสะดวกต่อการค้นหาเมื่อต้องการใช้ อันจะทำให้หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 
และห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร บริการสารสนเทศบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้

   1.	การจัดเก็บสารสนเทศด้านดนตรี
   การจัดเก็บสารสนเทศด้านดนตรีครอบคลุมกิจกรรมการจำแนกหมวดหมู่สารสนเทศด้านดนตรีและ
วิธีการจัดเก็บสารสนเทศขึ้นชั้น
    1.1		 การจำแนกหมวดหมู่สารสนเทศด้านดนตรี	 เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญเพื่อความสะดวก
ต่อการจัดเก็บและการค้นหา การจำแนกสารสนเทศด้านดนตรีให้เป็นหมวดหมู่มีหลายวิธี ท้ังน้ีห้องสมุดดนตรีฯ
ได้พิจารณาเลือกวิธีที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายของสำนักหอสมุดแห่งชาติ ในที่นี้ขอยกตัวอย่าง
การจัดหมู่สารสนเทศด้านดนตรีซึ่งเลือกใช้ 2 วิธี ดังนี้
      1.1.1	การจัดหมู่ตามระบบการจัดหมู่หนังสือ เป็นการจัดหมู่สารสนเทศด้านดนตรีด้วย
ระบบการจัดหมู่หนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศที่เลือกใช้  เช่น  ระบบทศนิยมของดิวอี้  ซึ่งกำหนดให้หมวด 
780-789 เป็นหมวดหมู่สำหรับเรื่องเกี่ยวกับดนตรี
      1.1.2	การจัดหมู่ท่ีกำหนดเฉพาะ	 เป็นการจัดหมู่สารสนเทศด้านดนตรีตามท่ีสำนักหอสมุด
แห่งชาติกำหนดไว้เฉพาะ โดยมีรายละเอียดแบ่งประเภทของเพลงเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้
        1. เพลงไทยเดิม
        2. เพลงไทยสากล
        3.  เพลงลูกทุ่ง
        4.  เพลงเด็ก
        5.  เพลงพื้นเมือง
        6.  เพลงสากล
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รหัสหรือสัญลักษณ์แทนประเภทของสารสนเทศด้านดนตรี และประเภทของเพลง มีดังนี้
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   การกำหนดหมู่สารสนเทศด้านดนตรีแต่ละชิ้นจะนำรหัสหรือสัญลักษณ์มาผสมกับเลขทะเบียน ซึ่ง
จะได้เลขหมู่สารสนเทศดนตรีชิ้นนั้น  ดังตัวอย่าง

  ตัวอย่างที่	1
         ถต.ทก 

 
 รหัสแทนบันทึกเสียงตลับเพลงไทยลูกกรุง

         43/0050 
 

 เลขทะเบียน

   คำอธิบาย เป็นสารสนเทศด้านดนตรีประเภทแถบบันทึกเสียงตลับเพลงไทยลูกกรุงที่เป็นภาษาไทย 
และมีเลขทะเบียนเป็นอันดับที่ 50 ของปี 2543
   และหากมีสารสนเทศด้านดนตรีจำนวนมาก อาจนำชื่อผู้ร้องและชื่อเพลงมาผสมเป็นรหัสหรือเลข
ประจำสารสนเทศด้านดนตรีชิ้นนั้นก็ได้

  ตัวอย่างที่	2	
         ถต ท      
         จ 40/156 พ

   
   คำอธบิาย เปน็สารสนเทศดา้นดนตรีประเภทแถบบนัทึกเสยีงตลบัเปน็เพลงไทยที่ขบัร้องโดย “เจริญ
สุนทรวาทิน” ชื่อ “เพลงไทยชุดเอกลักษณ์ไทย มโหรี” ที่นำมาลงทะเบียนใน พ.ศ.2540 เป็นอันดับที่ 156 
ทั้งนี้ ต้องจัดทำรหัสชื่อบุคคลไว้เป็นข้อมูล เพื่อสืบค้นด้วย

     สารสนเทศด้านดนตรีที่เป็นสิ่งพิมพ์ จัดหมู่ตามประเภทของสิ่งพิมพ์ ดังนี้
       1)	โน้ตเพลง โน้ตเพลงเป็นเล่มจะจัดหมวดหมู่ตามระบบการจัดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ
ที่สำนักหอสมุดแห่งชาติใช้คือ ระบบทศนิยมของดิวอ้ี ส่วนโน้ตเพลงเป็นแผ่นจะบรรจุในซองพลาสติกท่ีมีคุณภาพดี
แล้วใส่ซองกระดาษหรือใส่แฟ้มก่อน แล้วจึงจัดหมวดหมู่ตามระบบ เช่นเดียวกับโน้ตเพลงเล่ม
       2)	หนังสือ สารสนเทศด้านดนตรีประเภทหนังสือ จัดหมวดหมู่ตามระบบการจัดหมู่
ทรัพยากรสารสนเทศที่สำนักหอสมุดแห่งชาติเลือกใช้คือ ระบบทศนิยมของดิวอี้
       3)	วารสาร  สารสนเทศด้านดนตรีประเภทวารสาร ไม่จัดหมวดหมู่ แต่จัดเรียงตามลำดับ
อักษรชื่อวารสาร โดยรวมกับวารสารอื่นๆ ของสำนักหอสมุดแห่งชาติ
       4)	กฤตภาค หลังจากที่ให้หัวเรื่องแล้วจะจัดเก็บในแฟ้ม แล้วเรียงไว้ในตู้สี่ลิ้นชัก ตาม
ลำดับอักษรหัวเรื่อง

    1.2		 วธิกีารจดัเกบ็สารสนเทศดา้นดนตรี    สารสนเทศดา้นดนตรทีีไ่ดจ้ดัหมวดหมูเ่รยีบรอ้ยแลว้
จัดเก็บ ดังนี้
      1.2.1	สารสนเทศด้านดนตรีที่บันทึกบนสื่อ เช่น แผ่นเสียง แถบบันทึกภาพแถบบันทึก
เสียงหรือแผ่นเสียงระบบดิจิทัล จัดเก็บตามประเภทของสื่อที่ใช้บันทึก โดยจัดเรียงตามลำดับหรือสัญลักษณ์
ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ จะนำสารสนเทศด้านดนตรีแต่ละชิ้นมาบรรจุในซองหรือในกล่องให้เรียบร้อยก่อนจัดเก็บ
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      1.2.2	สารสนเทศด้านดนตรีที่เป็นสิ่งพิมพ์  มีวิธีจัดเก็บแต่ละประเภท  ดังนี้
        1)	โน้ตเพลง โน้ตเพลงที่เป็นเล่ม	 จัดเรียงบนชั้นตามระบบการจัดหมู่ที่เลือกใช้
โน้ตเพลงที่เป็นแผ่น บรรจุในซองพลาสติกที่มีคุณภาพดี โดยเฉพาะโน้ตเพลงต้นฉบับและโน้ตเพลงที่มีขนาด
ใหญ่พิเศษ หลังจากนั้นบรรจุลงในซองหรือแฟ้ม เขียนข้อมูลที่หน้าซองหรือแฟ้ม เช่น รหัสหรือสัญลักษณ์
แสดงหมวดหมู่  ชื่อผู้ประพันธ์เพลง  ชื่อเพลง  จำนวนแผ่นโน้ต  เป็นต้น  แล้วนำโน้ตเพลงที่บรรจุในซอง
หรือแฟ้มเหล่านี้มาจัดเรียงตามแนวตั้ง  ตามการจัดหมู่ที่ได้จัดแบ่งไว้เรียบร้อยแล้ว
        2)	หนังสือ  จัดเรียงขึ้นชั้นตามระบบการจัดหมู่ที่เลือกใช้
        3)	วารสาร จัดเรียงขึ้นชั้นตามลำดับตัวอักษรของชื่อวารสารโดยจำแนกเป็น
ภาษาไทย เรียงลำดับจาก ก ถึง ฮ และ ภาษาอังกฤษเรียงจาก A ถึง Z
        4)	กฤตภาค จัดใส่แฟ้มแล้วจัดเรียงตามลำดับตัวอักษรของหัวเรื่องที่กำหนดให้ 
และจัดเรียงในตู้สี่ลิ้นชัก

   2.	การจัดทำเครื่องมือช่วยค้นสารสนเทศด้านดนตรี
    เครื่องมือช่วยค้นสารสนเทศด้านดนตรีที่สถาบันบริการสารสนเทศนิยมจัดทำคือ บัญชีรายชื่อ
หรือทะเบียนสารสนเทศด้านดนตรี  บัตรรายการ และฐานข้อมูลสารสนเทศด้านดนตรี
       2.1		 บัญชีรายการหรือทะเบียนสารสนเทศด้านดนตรี เป็นทั้งเครื่องมือช่วยค้นสารสนเทศ
ด้านดนตรี และเป็นหลักฐานสำหรับควบคุมสารสนเทศด้านดนตรีที่มีอยู่ในหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร บัญชีรายการหรือทะเบียนสารสนเทศด้าน
ดนตรีเป็นการบันทึกข้อมูลของสารสนเทศด้านดนตรีแต่ละชิ้นหรือรายการลงในสมุดทะเบียนข้อมูลพื้นฐานที่
ต้องบันทึกคือ  รหัสหรือสัญลักษณ์ของสารสนเทศ ปี พ.ศ. ที่ได้รับ  เลขทะเบียน  ผู้ผลิต  ชื่อเรื่อง   ชื่อชุด  ภาษา  
จำนวน  รูปแบบ  สถานที่ผลิต  ปี  ราคา  แหล่งที่มา  วันที่ลงทะเบียน การได้มา และหมายเหตุอื่นๆ ที่จำเป็น

ตัวอย่างสมุดทะเบียนของห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร  สำนักหอสมุดแห่งชาติ

   ในที่นี้อักษรย่อ “การได้มา” มีทั้งหมด 7 ตัวอักษร ดังนี้
    ซ  หมายถึง  การได้มาด้วยการจัดซื้อจากเงินงบประมาณ
    บ  หมายถึง  การได้มาด้วยการรับบริจาค
    ผ  หมายถึง  การได้มาโดยการผลิตเอง
    พ  หมายถึง  การได้มาตามพระราชบัญญัติ
    ร  หมายถึง  การได้มาจากหน่วยงานราชการ
    ล  หมายถึง  การได้มาจากการแลกเปลี่ยน
    ส  หมายถึง  การได้มาจากการทำสำเนา
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    2.2		 บัตรรายการสารสนเทศด้านดนตรี	 เป็นบัตรที่บันทึกข้อมูลที่สำคัญของสารสนเทศด้าน
ดนตรีแต่ละประเภท เช่น ชื่อผู้ผลิต ชื่อเรื่อง ชื่อชุด ครั้งที่ผลิต สถานที่ผลิต หน่วยงานที่ผลิต ปีลิขสิทธิ์ 
หรือปีที่ผลิต รายละเอียดลักษณะเฉพาะของวัสดุฯลฯ บัตรรายการสารสนเทศด้านดนตรีแต่ละชิ้น อาจมี
มากกว่า 1 บัตร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ให้มีช่องทางการค้นได้มากกว่า 1 ช่องทาง จึงจัดทำบัตร
รายการเป็นชุด เพื่อนำมาจัดเรียงตามชื่อผู้ผลิต ชื่อชุด ชื่อศิลปิน เป็นต้น

ตัวอย่างบัตรรายการประเภทบัตรผู้แต่ง
ของห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร สำนักหอสมุดแห่งชาติ

    2.3.	 ฐานข้อมูลสืบค้นทางด้านดนตรี
      ปัจจุบัน หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และหอสมุดดนตรีทูล
กระหม่อมสิรินธร ได้จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศด้านดนตรี เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยสืบค้นสารสนเทศด้านดนตรี
โดยสามารถสืบค้นผ่านระบบ LAND ของหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และห้อง
สมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร มีสารสนเทศด้านดนตรีทุกประเภท
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ตัวอย่างหน้าของ	Website	สืบค้น	สำหรับประชาชนบุคคลทั่วไป		(ตัวอย่าง	สื่อเสียง)

หน้าที่	2	ของการสืบค้น	หลังจากที่คลิ๊ก	สืบค้น
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หน้าที่	3	เมื่อกำหนดหัวข้อที่จะสืบค้นได้แล้ว	ให้คลิ๊ก	สืบค้น	ในที่นี้เป็นสื่อเสียง		ซึ่งจะขึ้นหน้าแสดงผล
	 	 	 การสืบค้น		จะเห็นข้อมูลทั้งหมดที่สามารถคลิ๊กเลือกรายละเอียดดูได้

นี้คือหน้าตาของไอคอนที่สืบค้นรายละเอียด 
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หน้าการแสดงผลรายละเอียด	
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หน้าแสดงผลการฟังเพลง

การสืบค้นและหน้าตาของการสืบค้นต่างกันออกไปตามประเภทของสื่อ
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