หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
คําอธิบายรายวิชา
01385111** ทฤษฎีดนตรีไทย (Theory of Thai Music )
3 (3-0)
องคประกอบดนตรีไทย ลักษณะและประเภทเพลงไทย เครื่องดนตรีไทย การ
ประสมวง และศัพทสังคีต
Components of Thai music; features and classifications of Thai songs; Thai
musical instruments, ensembles, and Thai musical terminology.
01385131** เครื่องดนตรีเอก I (Major Instrument I)
3 (2-2)
เครื่องดนตรีไทยที่เปนเครื่องมือเอก 1 ชิ้นหรือการขับรอง หลักการบรรเลงหรือขับ
รองในกลุมเพลงพื้นฐาน
One selected major instrument or voice; principles of playing or singing at
basic level.
01385132** เครื่องดนตรีเอก II (Major Instrument II)
3 (2-2)
พื้นฐาน : 01385131
เครื่องดนตรีไทยที่เปนเครื่องมือเอก 1 ชิ้นหรือการขับรอง และ หลักการบรรเลง
หรือขับรองในกลุมเพลงพิธกี รรม หรือเพลงขับกลอม
One selected major instrument or singing ; principles of playing ceremonial
music or singing ceremonial songs or lullabies.
01385181** ดนตรีไทยกับคอมพิวเตอร (Thai Music and Computer)
3 (2-2)
การนําคอมพิวเตอรมาใชในการศึกษาดนตรีไทย โปรแกรมดนตรี
Application of computer to music education; music programs.
01385211** หลักการบันทึกโนตเพลงไทย (Principles of Thai Music Notation)
2 (1-2)
การอานและเขียนโนตเพลงไทย การเขียนโนตเพลงไทยลงเปนโนตสากล
Reading and writing Thai music notation; writing Thai music notes in
western system.

 วิชาปรับปรุง

หลักสูตร ศศ.บ.(ดนตรีไทย) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553

1

01385212** คีตลักษณและการวิเคราะหเพลงไทย I (Form and Analysis of Thai Music I)3 (3-0)
โครงสรางและรูปแบบของเพลงไทย ประเภทของบทประพันธเพลงไทย การ
วิเคราะหเพลงไทย
Structure and form of Thai music; types of Thai musical compositions; Thai
music analysis.
01385213** หลักการประสมวงดนตรีไทย (Principles of Thai Ensembles)
3 (3-0)
แนวคิดในการประสมวงดนตรีไทย ลักษณะเฉพาะและบทบาทหนาที่ ของเครื่อง
ดนตรีในวงดนตรีแตละประเภท
Concepts in performing in Thai ensembles; characteristics and function of
instruments in other ensembles.
01385221** ประวัติดนตรีไทย (History of Thai Music)
3 (3-0)
ดนตรีไทยกอนสมัยสุโขทัย สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยธนบุรีและสมัย
รัตนโกสินทร
Thai music in the Pre-Sukhothai, Sukhothai, Ayutthaya, Thonburi, and
Rattanakosin periods.
01385231** เครื่องดนตรีเอก III (Major Instrument III)
3 (2-2)
พื้นฐาน : 01385132
เครื่องดนตรีไทยที่เปนเครื่องมือเอก 1 ชิ้นหรือการขับรอง และ หลักการบรรเลงหรือ
ขับรองในกลุม เพลงกรอ เพลงตับ หรือเพลงเรื่อง
One selected major instrument or singing; principles of playing or singing
Phleng Kraw, Phleng Tab, or Phleng Reuang.
01385232** เครื่องดนตรีเอก IV (Major Instrument IV)
3 (2-2)
พื้นฐาน : 01385231
เครื่องดนตรีไทยที่เปนเครื่องมือเอก 1 ชิ้นหรือการขับรอง และหลักการบรรเลงหรือ
ขับรองเพลงตับ เพลงเรื่องระดับซับซอนหรือกลุมเพลงเถาขนาดเล็ก
One selected major instrument or singing; principles of playing or singing
Phleng Tab, Phleng Reuang at complicated level or short Phleng Thao.
01385241** เครื่องดนตรีโทชิ้นที่ 1 (First Minor Instrument )
2 (1-2)
เครื่องมือรองชิ้นที่หนึ่ง หลักการบรรเลงทํานองเพลงไทยในระดับพืน้ ฐาน
The first minor instrument; principles of playing Thai melodies at basic level.
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01385242** เครื่องดนตรีโทชิ้นที่ 2 (Second Minor Instrument )
2 (1-2)
เครื่องมือรองชิ้นที่สอง หลักการบรรเลงทํานองเพลงไทยในระดับพืน้ ฐาน
The second minor instrument; principles of playing Thai music at basic level.
01385243** การประสมวงดนตรีไทย I (Thai Ensembles I)
2 (1-2)
การรวมบรรเลงดนตรีไทยเปนวงตามบทเพลงระดับตน
Playing Thai musical instruments in ensembles at basic level.
01385244** การประสมวงดนตรีไทย II (Thai Ensembles II)
2 (1-2)
พื้นฐาน : 01385243
การรวมบรรเลงดนตรีเปนวง ตามบทเพลงระดับสูง
Playing Thai musical instruments in different ensembles at intermediate level.
01385251** การขับรองเพลงไทย I (Classical Thai Singing I)
2 (1-2)
หลักการขับรองระดับตน การขับรองเพลงเถา เพลงตับ เพลงประกอบการแสดง
โขน และละคร
Principles of classical Thai singing at basic level; singing Phleng Thao,
Phleng Tap; songs to accompany Thai masked dance and dance drama
performances.
01385252** การขับรองเพลงไทย II
(Classical Thai Singing II)
2 (1-2)
หลักการขับรองระดับสูง การอานทํานองเสนาะการพากยโขน การบรรจุทํานองรอง
Principles of singing at advanced level; rendering verse in Thamnong sanaw; narration in Thai masked dance drama; placing verse in melodies.
01385253** ดุริยางคปริทรรศน (Thai Music Field Studies)
3 (2-2)
การศึกษาดนตรีไทยในสํานักดนตรี แหลงผลิตเครื่องดนตรีไทย และพิพิธภัณฑ
Field study on Thai music at Thai music schools, Thai musical instrument
factories, and museums.
01385254* การฟงเพลงไทย I (Thai Music Listening I)
1(0-2)
หลักการฟงและวิเคราะหเพลงไทยประเภทสองชั้น เพลงเกร็ด เพลงลูกบท และเพลงภาษา
Principles of Thai music analysis and listening to Phleng Song Chan,
Phleng Kred, Phleng Lukbod, and Phleng Pasa.
01385255* การฟงเพลงไทย II (Thai Music Listening II)
1(0-2)
หลักการฟงและวิเคราะหเพลงไทยประเภทเพลงสามชั้น เพลงตับและเพลงเรื่อง
Principles of Thai music analysis and listening to Phleng Samchan, Phleng
Tab, and Phleng Ruang.
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01385261* ดนตรีพื้นเมืองไทยภาคเหนือ (Northern Thai Folk Music)
3 (3-0)
เครื่องดนตรี และวงดนตรี บทบาทและหนาที่ของดนตรีพื้นเมืองไทย ภาคเหนือ
Northern Thai folk musical instruments and ensembles; roles and functions
of Northern Thai folk music.
01385262* ดนตรีพื้นเมืองไทยภาคอีสาน (Northeastern Thai Folk Music)
3 (3-0)
เครื่องดนตรี และวงดนตรี บทบาทและหนาที่ของดนตรีพื้นเมืองไทย ภาคอีสาน
Northeastern Thai folk musical instruments and ensembles; roles and
functions of Northeastern Thai folk music.
01385263* ทักษะดนตรีพื้นเมืองไทยภาคเหนือ (Northern Thai Folk Music Skills) 2 (1-2)
การขับรองและการบรรเลงเครื่องดนตรีพื้นบานไทยของภาคเหนือ
Singing Northern Thai folk songs and playing Northern Thai folk musical
instrument.
01385264* ทักษะดนตรีพื้นเมืองไทยภาคอีสาน (Northeastern Thai Folk Music Skills)2 (1-2)
การขับรองและการบรรเลงเครื่องดนตรีพื้นเมืองของภาคอีสาน
Singing northeastern Thai folk songs and playing northeastern Thai folk
musical instrument.
01385271* ดนตรีกับสังคมไทย (Music and Thai Society)
2 (1-2)
บทบาทและหนาที่ของดนตรีในสังคมไทยตั้งแตสมัยกอนอยุธยาจนถึงปจจุบัน
Roles and Functions of music in Thai Society from Pre-Ayutthaya period to
present.
01385311** คีตลักษณและการวิเคราะหเพลงไทย II (Form and Analysis of Thai Music II) 3 (3-0)
โครงสรางและรูปแบบของเพลงไทย ประเภทของบทประพันธเพลงไทย การ
วิเคราะหเพลงไทยในระดับที่ซับซอนขึ้น
Structure and form of Thai music; types of Thai musical compositions; Thai
music analysis at complex level.
01385321** พัฒนาการเครื่องดนตรีไทย (Development of Thai Musical Instruments)3 (3-0)
ประวัติเครื่องดนตรีไทย การปรับเปลีย่ นโครงสราง สวนประกอบและหนาที่ของ
เครื่องดนตรีไทย
History of Thai musical instruments; adaptation of the structure,
components and function of Thai musical instruments.
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01385322

01385323**

01385324*

01385325*

01385326*

01385327*

วิวัฒนาการเพลงไทย (Evolution of Thai Songs)
3 (3-0)
ประวัติและพัฒนาการของเพลงไทย ตั้งแตกอนสมัยอยุธยาจนถึงปจจุบันอิทธิพล
ดนตรีตะวันตกตอเพลงไทย
History and development of Thai songs from Pre-Ayutthaya period to
present; influence of Western music on Thai songs.
สังคีตนิพนธของคีตกวีไทย (Compositions of Thai Composers)
3 (3-0)
ชีวประวัติและบทประพันธของคีตกวีไทยที่โดดเดน
Lives and works of outstanding Thai composers.
สํานักดนตรีพระประดิษฐไพเราะ (มี)
2 (2-0)
(Phra Pradit Phairoh (Mi) School of Music)
ประวัติสํานักดนตรีพระประดิษฐไพเราะ (มี) การวิเคราะหอัตลักษณบทเพลงของ
พระประดิษฐไพเราะ (มี)
History of Phra Pradit Phairoh (Mi) School of Music; analysis of identity
of Phra Pradit Phairoh’s compositions (Mi)
สํานักดนตรีพระยาเสนาะดุริยางค (แชม)
2 (2-0)
(Phraya Sanoduriyang (Cham) School of Music)
ประวัติความเปนมาของสํานักดนตรีพระยาเสนาะดุริยางค (แชม) วิเคราะหอัต
ลักษณบทเพลงของพระยาเสนาะดุริยางค
History of Phraya Sanoduriyang School of Music; analysis of identity of
Phraya Sanoduriyang’s compositions.
สํานักดนตรีหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร)
2 (2-0)
(Luang Pradit Phairoh (Sorn)School of Music)
ประวัติความเปนมาของสํานักดนตรีหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร) การวิเคราะหอตั
ลักษณของหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร)
History of Luang Pradit Phairoh School of Music; analysis of identity of
Luang Pradit Phairoh’s compositions.
สํานักดนตรีจางวางทั่ว พาทยโกศล
2 (2-0)
(Changwang Thua Phattayakosol School of Music)
ประวัติความเปนมาของสํานักดนตรีจางวางทั่ว พาทยโกศล การวิเคราะหอัตลักษณ
บทเพลงของจางวางทั่ว พาทยโกศล
History of Changwang Thua Phattayakosol School of Music; analysis of
identity of Changwang Thua Phattayakosol’s compositions.
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01385331** เครื่องดนตรีเอก V (Major Instrument V)
3 (2-2)
พื้นฐาน : 01385232
เครื่องดนตรีไทยที่เปนเครื่องมือเอก 1 ชิ้นหรือการขับรอง และหลักการบรรเลงหรือ
ขับรองเพลงเสภา เพลงเถา เพลงโยน และเพลงลา
One selected major instrument or singing; principles of playing or singing
Phleng Sepha, Phleng Thao, Phleng Yon and Phleng La.
01385332** เครื่องดนตรีเอก VI (Major Instrument VI)
3 (2-2)
พื้นฐาน : 01385331
เครื่องดนตรีไทยที่เปนเครื่องมือเอก 1 ชิ้นหรือการขับรอง และหลักการบรรเลงหรือ
ขับรองเพลงหนาพาทยประกอบการแสดงโขนละคร หรือเพลงโยน
One selected major instrument or singing; principles of playing or singing
Phleng Na-Phat to accompany Thai masked dance and dance drama
performances or Phleng Yon.
01385341** เครื่องดนตรีโทชิ้นที่ 3 (Third Minor Instrument )
2 (1-2)
เครื่องมือรองชิ้นที่สาม หลักการบรรเลงทํานองเพลงไทยในระดับพืน้ ฐาน
The third minor instrument; principles of playing Thai music at basic level.
2 (1-2)
01385342** เครื่องดนตรีโทชิ้นที่ 4 (Fourth Minor Instrument )
เครื่องมือรองชิ้นที่สี่ หลักการบรรเลงทํานองเพลงไทยในระดับพื้นฐาน
The fourth minor instrument; principles of playing Thai music at basic level.
01385343** การประสมวงดนตรีไทย III (Thai Ensembles III)
2 (1-2)
พื้นฐาน : 01385244
การรวมบรรเลงดนตรีเปนวงตามบทเพลงระดับสูง
Playing Thai musical instruments in ensembles at advanced level.
01385344** การประสมวงดนตรีไทย IV (Thai Ensembles IV)
2 (1-2)
พื้นฐาน : 01385343
การรวมบรรเลงดนตรีเปนวงตามบทเพลงระดับสูงและซับซอน
Playing Thai musical instruments in ensembles at advanced and complicated level.
01385351* การฟงเพลงไทย III (Thai Music Listening III)
1 (0-2)
หลักการฟงและวิเคราะหเพลงไทยประเภทเพลงเถา เพลงหนาพาทย เพลงเสภา
เพลงลา
Principles of Thai music analysis and listening to Phleng Tao, Phleng
Naphat, Phleng Sepha and Phleng La.
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01385352* การฟงเพลงไทย IV (Thai Music Listening IV)
1 (0-2)
หลักการฟงและวิเคราะหเพลงไทยประเภทเพลงเดี่ยว เพลงโยน เพลงละคร
Principle of Listening to Phleng Diew, Phleng Yon and songs
accompanying Thai dance drama.
01385353* การขับรองประกอบการแสดงของไทย
2 (1-2)
(Singing in accompaniment of Thai Drama)
การขับรองประกอบการแสดง ละคร โขน ระบํา หุนกระบอก
Singing to accompany Thai dance drama, masked dance drama, dance and
puppet performances.
01385354* เสภา (Sepha)
2 (1-2)
ประวัติของเสภา เสภาประเภทตางๆ การขับเสภาและการตีกรับเสภา
History of sepha; sepha variations; sepha chanting and striking sepha krabs.
01385361* ดนตรีพื้นเมืองไทยภาคกลาง (Central Thai Folk Music)
3 (3-0)
เครื่องดนตรี และวงดนตรี บทบาทและหนาที่ของดนตรีพื้นเมืองไทยภาคกลาง
Central Thai folk musical instruments and ensembles; roles and functions of
Central Thai folk music.
01385362* ดนตรีพื้นเมืองไทยภาคใต (Southern Thai Folk Music)
3 (3-0)
เครื่องดนตรี และวงดนตรี บทบาทและหนาที่ของดนตรีพื้นเมืองไทยภาคใต
Southern Thai folk musical instruments and ensembles; roles and functions
of Southern Thai folk music.
01385363* ทักษะดนตรีพื้นเมืองไทยภาคกลาง (Central Thai Folk Music Skills) 2 (1- 2)
การขับรองและบรรเลงเครื่องดนตรีพื้นเมืองไทยภาคกลาง
Singing central Thai folk songs and playing Thai central folk musical
instruments.
01385364* ทักษะดนตรีพื้นเมืองไทยภาคใต (Southern Thai Folk Music Skills)
2 (1- 2)
การขับรองและบรรเลงเครื่องดนตรีพื้นเมืองไทยภาคใต
Singing southern Thai folk songs and playing southern Thai folk musical
instruments.
01385371** ดนตรีไทยสําหรับการแสดง (Thai Music for Dramatic Performance) 3 (3-0)
ดนตรีไทยทีใ่ ชประกอบแสดง โขน ละคร หุนกระบอก และ หนังใหญ
Thai music accompanying Thai masked drama, dance drama, puppet and
shadow-play performances.
 วิชาเปดใหม
 วิชาปรับปรุง
หลักสูตร ศศ.บ.(ดนตรีไทย) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553

7

01385372** ดนตรีไทยในพิธีกรรม (Thai Music in Ceremonies)
3 (3-0)
ดนตรีที่บรรเลงในพิธีกรรมของไทย
Music performed as a part of Thai ceremonies.
01385373** การบํารุงรักษาเครื่องดนตรีไทย (Maintenance of Thai Musical Instruments)2 (1-2)
เทคนิคการดูแลรักษา การปรับเสียงเครือ่ งดนตรีไทย การซอมและการสรางเครื่อง
ดนตรีอยางงาย
Maintenance of Thai musical instruments; tuning, repairing and making
simple instruments.
01385374** ดนตรีไทยกับวรรณคดีไทย (Thai Music and Thai Literature)
3 (3-0)
ดนตรีไทยที่ปรากฏอยูในวรรณคดีไทย การกําหนดเพลงใหเขากับเนื้อหาของวรรณคดี
Thai music figuring in Thai literature; prescribing music to suit literary content.
01385375** ดนตรีไทยกับทัศนศิลป (Thai Music and the Visual Art)
3 (3-0)
ความสัมพันธระหวางดนตรีไทยกับจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปตยกรรม
The relation of Thai music to painting, sculpture and architecture.
01385376* ดนตรีกับการบริหารงานวัฒนธรรม (Thai Music and Cultural Management)3 (3-0)
ทฤษฎีการบริหารงานวัฒนธรรมเบื้องตน และการประยุกตใชในสาขาดนตรีไทย
Fundamental theories of cultural management and application to Thai music area.
01385377** การสอนเครื่องดนตรีไทย (Teaching of Thai Musical Instruments) 3 (3-0)
หลักการสอนการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยหรือการขับรองเพลงไทย
Principles of teaching play Thai musical instruments or to singing Thai songs.
01385381** การประยุกตคอมพิวเตอรสําหรับงานดนตรี
3 (2-2)
(Computer Application for Musical Work)
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการประพันธเพลงไทย การบันทึกโนตเพลงไทย การ
เรียบเรียงเสียงประสาน การสรางงานดนตรีดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
Computer programs for Thai music composition, Thai notation,
arrangement; creating music pieces with computer programs.
01385382** การผลิตสื่อเพื่อเผยแพรดนตรีไทยดวยคอมพิวเตอร
3 (2-2)
(Media Production to Disseminate Thai Music with Computer)
หลักการผลิตสื่อ โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชในการผลิตสื่อเพื่อเผยแพรความรูทาง
ดนตรีไทย
Principles of media production; computer programs used in media
production to disseminate Thai music knowledge.
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01385411** หลักการแตงเพลงไทย I (Classical Thai Music Composition I)
3 (3-0)
รูปแบบและลักษณะของเพลงไทยในแตละสมัย การแตงเพลงโดยการขยายและ
การตัดทํานองเพลง
Form and characteristics of Thai songs in each period; composing music
pieces by elaboration and abbreviation of melodies.
01385412** หลักการแตงเพลงไทย II (Classical Thai Music Composition II)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 01385411
หลักการแปลทํานองเพลงไทยใหเปนสําเนียงภาษาตางชาติ การแปลทํานองหลัก
เปนทํานองรอง การแตงเพลงสําหรับบรรเลงเปนวงและสําหรับบรรเลงเดี่ยว
Principles of transposing Thai melodies to foreign idioms; translate
melodies for voice; composition of pieces for ensembles and for solo performance.
01385431** เครื่องดนตรีเอก VII (Major Instrument VII)
3 (2-2)
พื้นฐาน : 01385332
เครื่องดนตรีไทยที่เปนเครื่องมือเอก 1 ชิ้นหรือขับรอง ในกลุมเพลงประเภทเพลงเดี่ยว
Playing the major instrument or singing solo-type pieces.
01385490* สหกิจศึกษา (Cooperative Education)
6
การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราวตามโครงงานที่ไดรับมอบหมาย
ตลอดจนการจัดทํารายงานและการนําเสนอ
On the job training as a temporary employee according to the assigned
project, including report writing and presentations.
01385491** หลักและระเบียบวิธวี ิจัยทางดนตรี (Music Research Methodology) 3 (3-0)
หลักและวิธวี จิ ัยและการเขียนรายงานผลวิจัยทางดนตรี
Principles and methods of conducting research and writing research reports
on music.
01385493* โครงการแสดงดนตรีไทย (Thai Music Performance Project)
2 (0-4)
การจัดทําโครงการแสดงดนตรีไทยและการเขียนรายงานผล
Organization of Thai music performance project and writing report.
01385495** การศึกษาคนควาอิสระ (Independent Study)
3 (3-0)
การศึกษาคนควาอิสระทางดนตรีไทยในหัวขอที่สนใจระดับปริญญาตรี และเรียบ
เรียงเปนรายงาน
Independent study of Thai music under interested topic at the bachelor’s
degree level and compile into a written report.
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01385496* เรื่องเฉพาะทางดนตรีไทย (Selected Topics in Thai Music)
3 (3-0)
เรื่องเฉพาะทางดนตรีไทยในระดับปริญญาตรี หัวขอเรื่องเปลี่ยนไปในแตละภาค
การศึกษา
Selected topics in Thai music at the bachelor’s degree level. Topics are
subject to change each semester.
01385497** สัมมนา (Seminar)
1
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางดนตรีไทยในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in Thai music at
the bachelor’s degree level.
01385498** ปญหาพิเศษ (Special Problems)
2
การศึกษาคนควาทางดนตรีไทยระดับปริญญาตรีและเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน
Study and research in Thai music at the bachelor’s degree level and
compile into a written report.
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