วารสารดนตรีบ้านสมเด็จฯ
Bansomdej Music Journal
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562 ISSN :

:

วารสารดนตรี บ้านสมเด็จฯ เป็นวารสารที่ รวบรวมผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และ
นวัตกรรมในศาสตร์และศิลป์ทางดนตรี เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ เผยแพร่
องค์ความรู้ ความคิด และทัศนะ ตลอดจนงานวิจัย รวมถึงความเคลื่อนไหวทางดนตรีในแง่มุม
ต่ างๆ ซึ่ งบทความที่ ได้ รั บ การตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ไ ด้ รั บ การกลั่น กรองจากกองบรรณาธิ ก ารและ
ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ความรู้ ทางวิชาการทางด้านดนตรี
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ในวงการศึกษาทางด้านดนตรี
3. เพื่อเป็นแหล่งการศึกษาค้นคว้าข้อมูล แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านดนตรี
ขอบเขตของบทความ
บทความที่เกี่ยวข้องกับดนตรี ได้แก่ บทความวิจัย (จากงานวิจัยหรือจากวิทยานิพนธ์
ในระดับบัณฑิตศึกษา) บทความวิชาการ บทความสร้างสรรค์ บทความปริทัศน์ บทความวิจารณ์
หนังสือ และบทความอื่นๆ
กาหนดพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ
ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม
ผลิตโดย
พิมพ์ครั้งที่ 1
พิมพ์ที่
เจ้าของ

วิทยาลัยการดนตรี
มิถุนายน 2562 จานวน 300 เล่ม
โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จากัด
วิทยาลัยการดนตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ
แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ 02 – 473-7000 ต่อ 2304
อีเมล musicjournal.bsru@gmail.com

ภาพปก : เเอคคอร์เดียน เครื่องดนตรี
จาก “พิพิธภัณฑ์ดนตรีเพื่อการศึกษา”
โครงการวิชาการด้านดนตรีของภาควิชา
ดนตรี ศึ ก ษา คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สั ง คมศาสตร์ วิ ท ยาลั ย ครู บ้ า นสมเด็ จ
เจ้าพระยา จัด แสดงครั้งแรกอย่างเป็น
ทางการร่ ว มกั บ เครื่ อ งดนตรี ต่ า งชนิ ด
เ มื่ อ วั น ที่ 20 ธั น ว า ค ม พ . ศ . 2534
[ลิ ข สิ ท ธิ์ ภ าพ วิ ท ยาลั ย การดนตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา]

วารสารดนตรีบ้านสมเด็จฯ
Bansomdej Music Journal
ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.ลินดา
รศ.ดร.วิโฬฏฐ์

เกณฑ์มา
วัฒนานิมิตกูล

บรรณาธิการ
รศ.ดร.สุพัตรา

วิไลลักษณ์

กองบรรณาธิการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์
มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.ดร.ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
รศ.ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์
ผศ.เชาวน์มนัส ประภักดี
ผศ.สุขนิษฐ์
สะสมสิน
ผศ.สุวิวรรธ์น ลิมปชัย
อ.วรินธร
สีเสียดงาม

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562

ผู้ทรงคุณวุฒปิ ระเมินบทความ (ภายนอก)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร.วีรชาติ
เปรมานนท์
รศ.ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์
มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.ดร.ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์
ผศ.ดร.อนรรฆ จรัณยานนท์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร.นิพัต
กาญจนะหุต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี
ดร.พรพรรณ
แก่นอาพรพันธ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ พุ่มอินทร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
รศ.อรวรรณ
บรรจงศิลป์
ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย หิรัญรักษ์
ผู้ทรงคุณวุฒปิ ระเมินบทความ (ภายใน)
รศ.ดร.โดม
สว่างอารมย์
ผศ.ดร.มนสิการ เหล่าวานิช
ผศ.ดร.เอกชัย พุหิรัญ
ผศ.ดร.ธิติ
ทัศนกุลวงศ์
ผศ.ดร.พนัง
ปานช่วย
ผศ.จีระพันธ์
อ่อนเถื่อน
ดร.พิมลมาศ
พร้อมสุขสกุล
ดร.อนุรักษ์
บุญแจะ

บทบรรณาธิการ
วารสารดนตรีบ้านสมเด็จฯ ฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์ของวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งจัดทาเพิ่มขึ้นจากวารสารสุรยิ วาทิตที่ได้มีการจัดพิมพ์เผยแพร่มา
อย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องด้วยวัตถุประสงค์และจุดเน้นของวารสารมีความแตกต่างกัน วารสารดนตรี
บ้านสมเด็จฯ ฉบับนี้จึงได้จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็ นพื้นที่ในการเผยแพร่องค์ความรู้
ในลั ก ษณะของบทความวิ จัย และบทความวิ ชาการของนั ก ศึก ษา ครู อาจารย์ นั ก วิ จั ย และ
นักวิชาการในแวดวงวิชาการและวิชาชีพดนตรี
บทความในวารสารนี้ประกอบด้วยบทความวิชาการ จานวน 8 บทความ บทความวิจัย
จ านวน 1 บทความ และบทความปริ ทัศ น์ จ านวน 1 บทความ ซึ่ ง มุ่ งเน้ น ในประเด็น ต่าง ๆ
โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมทางดนตรีตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงผู้สูงอายุ แนวคิดทฤษฎีเซต รวมทั้ง
ยังได้เสนอบทความเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ดนตรีของวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จฯ อีกด้วย
การจัดทาวารสารฉบับนี้สาเร็จลงได้ด้วยความร่วมมือของหลายฝ่าย ตั้งแต่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผู้สนับสนุนงบประมาณ ผู้เขียนบทความ กองบรรณาธิการ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความทั้งภายใน และภายนอก ซึ่งขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย
วารสารดนตรี บ้านสมเด็จฯ ฉบับนี้จะสามารถตอบสนองบทบาทของวิทยาลัยการดนตรี
ในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพดนตรีแก่ส่วนรวมมากน้อยเพียงใด นอกจากต้องอาศัยการร่วม
คิ ด ร่ ว มท าของคณะผู้ บ ริ ห าร คณาจารย์ และผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งแล้ ว ยั ง ขึ้ น อยู่ กั บ ผู้ อ่ า น และ
การสนับสนุนจากผู้สนใจส่งบทความจากสถาบันต่างๆ เพื่อร่วมผลักดันวารสารดนตรีบ้านสมเด็จฯ
เข้าสู่ฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre :
TCI) ในลาดับต่อไป
กองบรรณาธิการ
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