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 วารสารดนตรีบ้านสมเด็จฯ เป็นวารสารที่รวบรวมผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และ
นวัตกรรมในศาสตร์และศิลป์ทางดนตรี เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ เผยแพร่  
องค์ความรู้ ความคิด และทัศนะ ตลอดจนงานวิจัย รวมถึงความเคลื่อนไหวทางดนตรีในแง่มุม 
ต่าง ๆ ซึ ่งบทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ได้รับการกลั่นกรองจากกองบรรณาธิการและ                  
ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
วัตถุประสงค ์

  1. เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการทางด้านดนตรี  
  2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการวิจัย และการพัฒนาองค์ความรู้ในวงการศึกษาทางด้านดนตรี  
  3. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าข้อมูล และแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านดนตรี 
ขอบเขตของบทความ 
  บทความที ่เกี ่ยวข้องกับดนตรี ได้แก่ บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความ
สร้างสรรค์ บทความปริทัศน์ บทความวิจารณ์หนังสือ และบทความอื่น ๆ 
กำหนดพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ 

ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 
ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 

ผลิตโดย วิทยาลัยการดนตรี ภาพปก : อังกะลุง เครื ่องดนตรีจาก 
"พ ิพ ิ ธภ ัณฑ ์ดนตร ี เพ ื ่ อการศ ึกษา" 
โครงการวิชาการด้านดนตรี ของภาควิชา
ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์เเละ
สังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา จัดเเสดงครั้งเเรกอย่างเป็น
ทางการร่วมกับเครื ่องดนตรีต่างชนิด 
เม ื ่อว ันที ่  20 ธ ันวาคม  พ.ศ. 2534 
[ล ิขส ิทธ ิ ์ภาพ ว ิทยาล ัยการดนตรี  
มหาว ิ ทยาล ั ยราชภ ัฏบ ้ านสมเด็ จ
เจ้าพระยา] 

พิมพ์ครั้งที่ 1 ธันวาคม 2564 จำนวน 300 เล่ม 
พิมพ์ที่ ห.จ.ก.วรานนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 
เจ้าของ 
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บทบรรณาธิการ 

 วารสารดนตรีบ้านสมเด็จฯ ฉบับนี้ เป็นฉบับที ่ 2 ของปีที ่ 3 ซึ ่งวิทยาลัยการดนตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดทำวารสารนี้ขึ้น เพื่อเป็นพื้นที่ในการเผยแพร่      
องค์ความรู้ในลักษณะของบทความวิจัยและบทความวิชาการของนักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิจัย 
และนักวิชาการในแวดวงวิชาการและวิชาชีพดนตรี โดยกำหนดให้มีการตรวจสอบคุณภาพ          
ของบทความ โดยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบันอย่างน้อย 3 คน 

 บทความในวารสารนี้ประกอบด้วยบทความวิจัย จำนวน 5 บทความ บทความวิชาการ 
จำนวน 4 บทความ และบทวิจารณ์หนังสือ 1 บทความ ซึ ่งมุ ่งเน้นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
การศึกษาเทคนิคและวิธีการฝึกซ้อมขับร้องเพลงสากลของพริมาภา กรโรจนชวิน  การศึกษา
เทคนิคการรวมวงดุริยางค์เครื่องลมของวง Million Wind Philharmonic ปรากฏการณ์ “ศิลปะ
ศรัทธา” ในพระราชากรณีศึกษา “บทเพลงจากราษฎร” หลังเหตุการณ์เสด็จสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร การพัฒนา
ชุดกิจกรรมดนตรี สำหรับนักศึกษารายวิชาการสอนดนตรีตามแนวทางของออร์ฟ วิทยาลัย               
การดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ความพึงพอใจของนักศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อ
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในรายวิชาโสตประสาท วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัย                
ราชภ ัฏบ ้านสมเด ็จเจ้ าพระยา การถ ่ายทอดดนตร ีไทยร ูปแบบออนไลน ์ตามแนวคิด                               
Thong Model แนวทางการสร้างสรรค์ชุดเพลงตามแนวคิดแบบโคดาย เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐาน
ด้านการร้องเพลงสำหรับผู้สูงอายุ ฌอง ฌากส์ รุสโซ: คีตกวีภายใต้คราบนักปรัชญาการเมือง 
มาตรฐานความดังในระบบเสียงดิจิทัล รวมทั้งยังได้เสนอบทความวิจารณ์หนังสือ: เครื่องดนตรี
สยามในจดหมายเหตุชาวฝรั่งเศสสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พ.ศ.2199-2231 

 การจัดทำวารสารฉบับนี้สำเร็จลงได้ด้วยความร่วมมือของหลายฝ่าย ตั้งแต่มหาวิทยาลัย                
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผู้สนับสนุนงบประมาณ ผู้เขียนบทความ กองบรรณาธิการ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกซึ่งได้ให้ความกรุณาในการประเมินบทความ ซึ่งขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย 
 วารสารดนตรีบ้านสมเด็จฯ ฉบับนี้จะสามารถตอบสนองบทบาทของวิทยาลัยการดนตรี                               
ในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพดนตรีแก่ส่วนรวมมากน้อยเพียงใด นอกจากต้องอาศัยการร่วมคิด
ร่วมทำของคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังขึ้นอยู่กับผู้อ่าน และการสนับสนุน
จากผู้สนใจ ส่งบทความจากสถาบันต่าง  ๆ  เพื ่อร่วมผลักดันวารสารดนตรีบ้านสมเด็จฯ เข้าสู่
ฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI) 
ในลำดับต่อไป 

      กองบรรณาธิการ 
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