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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยเรื่อง  การจัดการความรู้ด้านการบริหารจัดการเพ่ือสืบสานวัฒนธรรมทางดนตรีไทย

ฝั่งธนบุรี: กรณีศึกษาบ้านพาทยโกศล โดยผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้แบบแผนของการวิจัยเชิงแบบผสานวิธี 
(Mix Methods Research) แบบแผนการบุกเบิก (Exploratory Design) (Creswell and Clark, 
2007, p. 75-77) ร่วมกับ  การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) ซึ่งผู้วจิัยได้ท าการ
วิเคราะห์และน าเสนอผลการวิจัยแบ่งเป็น 3 ตอนดังนี้  ตอนที่  4.1)ประวัติความเป็นมาและสภาพ
ปัจจุบัน ของวงตนตรีไทยบ้านพาทยโกศล ตอนที่ 4.2) แนวทางการบริหารจัดการวงดนตรีบ้านพาทย
โกศล : อนุรักษ์ หรือ ผลก าไร และตอนที่ 4.3) ผลการพัฒนานวัตกรรมการจัดการองค์ความรู้ โดยมี
รายละเอียดดังนี้  

 

ตอนที่  4.1  ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน ของวงตนตรีไทยบ้านพาทยโกศล 
 
        บ้านพาทยโกศลถือเป็นวงดนตรีไทยเอกชนที่มีประวัติอันยาวนานจากการศึกษาเอกสารและการ
สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องพบว่ามีประวัติอันยาวนานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 2 จนถึงปัจจุบันผ่านเหตุการณ์
ส าคัญมากมายจนถึงปัจจุบันได้อย่างภาคภูมิในฐานะผู้สร้างสรรค์สืบสานวัฒนธรรมทางดนตรีไทยของ
ชาติมายาวนานถึง 9 แผ่นดิน ผู้มีบทบาทส าคัญคือบรมครูซึ่งเป็นบรรพบุรษแห่งบ้านพายทโกศลที่มี
ปณิธานที่แรงกล้า และถ่ายทอดสู่ศิษย์รุ่นสู่รุ่นและด้วยความรักและความเมตตาจนท าให้ทุกวันนี้บ้าน
พาทยโกศลยังคงด าเนินงานสืบสานวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย และได้เข้าร่วมงานส าคัญมากมายรวมถึง
งานในระดับชาติ ถ้าจะนับจากปัจจุบันย้อนขึ้นไปถึงสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ วงดนตรีไทยที่เกิดก่อน
สมัยนั้นหรือเกิดในสมัยนั้น มีอยู่เป็นจ านวนมากที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ในการบรรเลงดนตรีไทยไว้
จนถึงปัจจุบัน วงดนตรีไทยคณะพาทยโกศลเป็นวงดนตรีไทยวงหนึ่งในจ านวนนั้น ที่ยังคงใช้วิชาชีพ
ดนตรีไทยเลี้ยงตนเองและครอบครัวรับงานบรรเลงอยู่อย่างสม่ าเสมอจนถึงปัจจุบัน  การจัดตั้งส านัก
บ้านพาทยโกศล  มีประวัติอันยาวนานที่มีคุณค่าต่อบริบทสังคมไทยเป็นอย่างยิ่งกล่าวคือ เป็นต้น
ตระกูลที่ท าหน้าที่สืบทอดทางดนตรีมาโดยตลอด ที่มีบรรพบุรุษเป็นผู้เชี่ยวชาญเชิงศิลปะดนตรี สืบต่อ
กันมาปัจจุบัน ถึง 8 ชั่วคน กล่าวโดยเฉพาะท่านบิดาของจางวางทั่ว พาทยโกศล เป็นผู้ช านาญทางปี่
พาทย์ มีความสามารถถงึกับได้รับยกย่องให้เป็นครูประจ าวงของเจ้าคุณประภากรวงศ์ และเป็นคนซอ
สามสายมีชื่อเสียงมาก ในสมัยรัชกาลที่ 5 ส่วนท่านมารดา ก็เป็นผู้ดีดจะเข้ฝีมือดี จนได้รับยกย่องให้
เป็นครูดนตรีเจ้านายฝ่ายใน ในสมัยรัชกาลที่ 5 เช่นเดียวกัน นอกนั้นท่านทั้งสองนี้ ยังมีฝีมือในการท า
เครื่องปี่พาทย์จ าหน่ายด้วย ส าหรับการนางแสง พาทยโกศล เป็นคนเหลาระนาดมีชื่อเสียงมาก 
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ระนาดที่ลือนามที่สุดเรียกว่า“ระนาดแดง” เป็นที่รู้จักของนักดนตรีด้วยกันแพร่หลาย ใช่แต่เท่านั้น ยัง
มีฝีมือในการช่างไม้และช่างกลึงอีกด้วย วัตถุพยานที่ปรากฏประจักษ์อยู่ในบัดนี้ก็ คือ เรือนหลังที่ไว้
เครื่องดนตรีของจางวางทั่ว และกลองทัด ไม้มะริด 1 คู่ นับว่าท่านทั้งสองมีความรู้ในศิลปะทาง
วิศวกรรม และสถาปัตยกรรมเพ่ิมข้ึนอีกส่วนหนึ่ง สมกับภาวะและสมัยของท่าน อาศัยเหตุการณ์ ดังนี้
จากจางวางทั่ว จึงด าเนินอาชีพของตน เจริญรอยตามท่านบิดามารดา  ควรแก่การขนานนามว่า
อนุชาตบุตร รู้จักตั้งตนไว้โดยชอบ ตามระบอบแห่งระเบียบอีกดีงาม ทั้งยังพยายามแนะน าพร่ าสอน
บุตรธิดา ให้มีปรีชาเฉลียวฉลาด สามารถในศิลปะดนตรี จนมีความรู้เป็นหลักอาชีพประจ าตระกูล สม
กับสมญาแห่งนานสกุลว่า “ พาทยโกศล” (สุรพล สุวรรณ, 2545 ) ซึ่งผู้วิจัยจะขอน าเสนอการก่อตั้ง
ส านักดนตรีบ้านพาทยโกศลอันประกอบด้วยบุคคลส าคัญ วิถีการด าเนินงานของวงดนตรีในอดีตและ
บ้านพาทยโกศลในอดีตดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
 4.1.1  บุคคลส าคัญของวงดนตรีไทยบ้านพาทยโกศล 
          บุคคลส าคัญของวงดนตรีบ้านพาทยโกศล ซ่ึงเป็นผู้ท าหน้าที่สืบทอดและสานต่อ
วัฒนธรรมทางดนตรีนั้นมีตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ 2 จนถึงปัจจุบัน มีถึง 8 รุ่น จากการศึกษาค้นคว้า
เอกสารที่เกี่ยวข้องและสัมภาษณ์ทายาทรุ่นปัจจุบัน สามารถจัดล าดับได้ดังนี้ รุ่นที่ 1-3  มิได้มีการ
บันทึกข้อมูลไว้อย่างชัดเจน 
 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.1 หลวงกัลยาณมิตตาวาส (ทับ) เจ้ากรมวัดกัลยาณมิตร (รุ่นที่ 4) 
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   หลวงกัลยาณมิตตาวาส (ทับ พาทยโกศล) เจ้ากรมวัดกัลยาณมิตร บิดาของครูจางวางทั่ว 
ต้นตระกูลนี้ก็คงจะมีอาชีพเป็นนักดนตรีไทยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 หรือไม่ก็สมัยกรุงศรีอยุธยาตอน
ปลายและ ได้อาศัยอยู่หลังวัดกัลยาณมิตร หลวงกัลยาณมิตตาวาส บิดาของครูจางวางทั่ว ได้เรียนวิชา
ดนตรีไทยจากส านักใด เสียดายที่ไม่มีบันทึกไว้ มีเพียงแต่ค าบอกเล่าที่บอกต่อๆ กันมาว่า ครูทับมีญาติ
ผู้ใหญ่ชื่อ ครูทองดี ชูสัตย์ผู้เป็นน้าชาย และเป็นครูดนตรีไทย ครูทองดีเป็นครูดนตรีไทยเก่าแก่
เชี่ยวชาญทางด้านเพลงหน้าพาทย์ (ส าหรับบรรเลงประกอบการแสดงโขน , ละคร) ซึ่งเป็นเพลงครู
ชั้นสูง ท่านเป็นครูในสมัยก่อนครูทับ มาถึงสมัยรัชกาลที่ 6 กรมมหรสพ เคยเชิญท่านไปต่อเพลงหน้า
พาทย์ให้แก่ราชการในกรมมหรสพด้วย ครูทับเป็นนักดนตรีไทยที่มีความรู้ความสามารถมาก เล่น
เครื่องดนตรีไทยได้ทุกชนิด ที่ช านาญที่สุดคือ ซอสามสาย จัดว่าฝีมือยอดเยี่ยมคนหนึ่งในสมัยรัชกาลที่ 
5 เคยเป็นหัวหน้าวงดนตรีไทยประจ าบ้านของพระยาประภาสกรวงศ์ ภรรยาของท่านซึ่งเป็นมารดา
ของครูจางวางทั่ว มีความสามารถทางเครื่องสาย จนได้เป็นครูสอนเจ้านายฝ่ายในหลายพระองค์ ใน
ราชส านักรัชกาลที่ 5 เครื่องดนตรีที่เชี่ยวชาญมากคือ จะเข้ ต่อมาในสมัยของท่านจางวางทั่วฯ ท่านได้
ประกอบอาชีพรับจ้างบรรเลงดนตรีไทยสืบทอดจากบรรพบุรุษมาอีก พร้อมทั้งได้เรียนเพลงจากครูที่มี
ชื่อเสียงอีกหลายท่าน อาทิ ครูรอด ครูต่วน ครูช้อย สุนทรวาทิน ครูทั่ง ท่านเจ้าคุณพระยาประสาน  
ดุริยศัพท์ (แปลก ประสานศัพท์) ครูคนสุดท้ายของท่านคือ จอมพลเรือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้า
ฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต อีกประการหนึ่ง ซึ่งส าคัญส าหรับนักดนตรีไทยเป็น
อย่างมากคือ ครูจางวางทั่ว และ คุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)  ได้เคยรวมอาจารย์
เดียวกันถึง 2 ครั้ง คือ เป็นศิษย์ของครูรอด และ ศิษย์ของเจ้าคุณครูพระยาประสานดุริยศัพท์ด้วยกัน
ทั้งสองคน เวลาที่ดนตรีของท่านทั้งสอง ไปบรรเลงพร้อมกันในโอกาสที่มีงานในวังต่าง ๆ ท่านทั้งสอง
จะนั่งปรึกษากันถึงเรื่องดนตรีไทย และร่วมกันพัฒนาดนตรีไทยให้เป็นนิยมเจริญรุ่งเรื่อง ในเวลาต่อมา
ทั้งครูจางวางทั่ว และครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะต่างก็เป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียง ได้ประพันธ์เพลงไทยเดิม
ทั้งทางร้อง และทางรับเอาไว้มากมายสมควรแก่การยกย่องสรรเสริญเป็นอย่างยิ่ง  (อารดา กีรนันนท์ 
อ้างถึงใน สุรพล สุวรรณ, 2545 ) 
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ภาพที่ 4.2 จางวางทั่ว พาทยโกศล (รุ่นที่ 5) 

จางวางทั่ว พาทยโกศล เกิดเมื่อ วันพุธ เดือน 10 แรม 13 ค่ า ปีมะเส็ง ตรงกับวันที่ 21
กันยายน พ.ศ. 2424 เวลา 07.00 น ที่บ้านหลังวัดกัลยาณมิตร ฝั่งธนบุรี เป็นบุตรคนที่ 12  ของหลวง
กัลยาณมิตตาวาส (ทับ) เจ้ากรมวัดกัลยาณมิตร กับนางแสง (ชูสัตย์) ท่านเกิดในตระกูลนักดนตรีที่มี
ชื่อเสียง และสืบทอดกันมาหลายชั่วคน จางวางทั่ว พาทยโกศล มีบุตรชายหญิงกับนางปลั่ง (คงศรี
วิไล) ซึ่งมาจากตระกูลนักดนตรีเช่นกันจ านวน 8 คน แต่มีชีวิตรอดมาจนโตเพียง 2 คน คือ นายเทวา
ประสิทธิ์ พาทยโกศล และ คุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ เป็นนักดนตรีฝีมือดีทั้งคู่ ส่วนบุตรชายหญิงที่
เกิดแต่นางเจริญ (รุ่งเจริญ) นักร้องชั้นเยี่ยมนั้น เสียชีวิตทั้งหมดตั้งแต่เยาว์ จางวางทั่วใช้ชีวิตอย่างนัก
ดนตรีมาตลอดจนกระทั่งสิ้นชีวิตลงเนื่องมาจากโรคเบาหวาน เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2481 รวม
อายุ 57 ปีทั้งบิดาและมารดาของครูจางวางทั่วฯ เป็นนักดนตรีฝีมือดีในสมัยรัชกาลที่ 5 ท่านจึงได้
ฝึกฝนถ่ายทอดวิชาดนตรีจากบิดามารดา และปู่ที่ชื่อว่าทองดี มาตั้งแต่เยาว์ ต่อมาได้เรียนเพ่ิมเติมจาก 
ครูรอด จนกระทั่งเป็นผู้มีฝีมือทางฆ้องวงเป็นพิเศษ นอกจากนั้นแล้ว ยังได้เรียนดนตรีจากครูอ่ืนๆ อีก
คือ ครูต่วน ครูทั่ง ครูช้อย สุนทรวาทิน และพระยาประสานดุริยศัพท์ (แปลก ประสานศัพท์) อีกทั้ง
เรียนวิธีประสานเสียงแบบสากลจาก สมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิตด้วย 

การศึกษาและประสบการณ์ด้านดนตรีไม่มีผู้ ใดทราบว่าจางวางทั่ว  พาทยโกศลได้รับ
การศึกษาจากสถาบันใด  จากวางทั่ว  ได้รับการปลูกฝังและเริ่มฝึกฝนดนตรีไทยจากบิดามารดา และ
ญาติที่ท่านให้ความเคารพคือ ปู่ทองดี ชูสัตย์ หลังจากท่ีฝึกฝนดนตรีจากทางบ้านในเบื้องต้นแล้ว  บิดา
ได้ส่งไปเรียนดนตรีกับครูรอด  ซึ่งเป็นศิษย์พระประดิษฐ์ไพเราะ (ครูมีแขก)  จากวางทั่ว ได้เรียนการ
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บรรเลงปี่พาทย์โดยเฉพาะการบรรเลงฆ้องวงจนมีความเชี่ยวชาญยอดเยี่ยมในบรรดาศิษย์ของครูรอด  
ที่เรียนในรุ่นเดียวกัน  เมื่ออายุครบ  21  ปี  จากวางทั่ว  พาทยโกศลได้เข้าอุปสมบท  ณ  วัดอรุณ
ราชวราราม  เมื่อ พ.ศ. 2445  มีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฤทธิ์) วัดอรุณราชวรารามเป็นพระ
อุปัชฌายะ พระปัญญาคัมภีร์เถระ (พุ่ม) วัดอรุณ กับพระสมุทรสมาจารย์ (พรหม) วัดกัลยาณมิตร  
เป็นพระกรรมวาจาจารย์  บวชอยู่พรรษาเดียวก็ลาสิกขาบทมาศึกษาดนตรีต่อ จางวางทั่ว  พาทย
โกศล  ได้ศึกษาวิชาดนตรีกับครูหลายคน เช่น  เจ้าคุณประสานดุริยศัพท์ (แปลก ประสานศัพท์)  ครู
ช้อย  สุนทรวาทิน  ซึ่งเป็นบิดาของพระยาเสนาะดุริยางค์ (แข่ม  สุนทรวาทิน) ครูทั่งและครูต่วน  สอง
คนหลังนี้เป็นครูดนตรีที่มีชีวิตอยู่ในสมัยรัชกาลที่ 4 – 5 ซึ่งยังไม่มีประวัติแน่ชัดในสมัยรัชกาลที่ 5 ครู
จางวางทั่วรับหน้าที่ควบคุมวงปี่พาทย์ ของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และต่อมาควบคุมวงปี่พาทย์
ของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต หรือที่เรียกว่า วงปี่พาทย์ “วังบางขุนพรหม” ซึ่งจัด
ได้ว่าเป็นวงที่มีชื่อเสียงดีเด่นมาก ในระยะนั้นท่านได้รับต าแหน่งจางวาง ในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงศรี
รัตนโกสินทร์ พระพ่ีนางของสมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระนครสวรรค์วรพินิต ลูกศิษย์ของท่านจึงมักออกชื่อ
ท่านว่าครูจางวางทั่ว หรือ ครูจางวาง ซึ่งท่านจางวางทั่ว ได้ศึกษาการดนตรีกับสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตร  
สุขมพันธ์  กรมพระนครสวรรค์วรพินิจ  สมเด็จเจ้าฟ้าองค์นี้  ได้รับการศึกษาจากประเทศยุโรป  และ
กลับมาประเทศไทยในปลายรัชกาลที่  5  พระองค์ทรงเป็นนักประพันธ์เพลงที่มีผลงานชั้นเยี่ยม
มากมาย  นับเป็นเจ้านายโดยตรงของจางวางทั่ว  พาทยโกศล  เป็นผู้อุปถัมภ์ครอบครัวของจางวางทั่ว  
เป็นเวลายาวนานถึง 30 ปี  สมเด็จฯ ได้ให้ความรู้เรื่องการประสานเสียงแบบดนตรีตะวันตก ซ่ึงนับว่า
เป็นผลดีกับจางวางทั่ว ในการน าวิชาที่พระองค์ทรงสอนมาใช้เป็นพระโยชน์ในด้านการประพันธ์เพลง
ในสมัยต่อมา และจากการที่บุคคลทั้งสองมีความใกล้ชิดกัน จึงเป็นโอกาสให้ได้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน
เพลงประดับวงการดนตรีไทยไว้ส่วนหนึ่ง งานเพลงที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์นี้ กรมพระนครสวรรค์ วรพิ
นิจประพันธ์และทรงประทานให้จางวางทั่ว  พาทยโกศล  มาคิดประดิษฐ์ทางในการบรรเลงปี่พาทย์  
แต่ก็มีบางเพลงที่จางวางทั่วได้ประพันธ์เพลงปี่พาทย์  และสมเด็จฯ ทรงน าไปปรับปรุงเป็นทางแตรวง  
ครูจางวางทั่วฯ เป็นผู้มีฝีมือดีในสมัยนั้น จนได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้บรรเลงคนหนึ่งในจ านวน 8 คน 
ของวงปี่พาทย์ที่บรรเลงถวายตัวแด่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เรียกว่า วงปี่พาทย์
ฤาษี ในการแสดงฝีมือหน้าพระที่นั่ง คุณครูจางวางทั่วชนะเลิศทางฆ้องเล็กได้รับพระราชทานเหรียญ
ราชรุจิเงิน ยังความปลาบปลื้มให้แก่ท่านเป็นอย่างมาก 

ต่อมาในรัชกาลที่ 6 เมื่อเสด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต หรือ ทูลกระหม่อม
บริพัตร ทรงเป็นผู้บัญชาการกองทัพเรือและเป็นเสนาธิการกองทัพบก ในเวลาต่อมาพระองค์จึงโปรด
ให้ ครูจางวางทั่วฯ ไปสอนเพลงในกองแตรวงทหารเรือ และกองแตรวงทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ 
จนกระทั่ง พ.ศ. 2475 งานในหน้าที่ดังกล่าว ครูจางวางทั่ว ก็ปฏิบัติได้ผลดียิ่งนอกจากงานราชการ
แล้ว ครูจางวางทั่วฯ ยังได้ถ่ายทอดวิชาดนตรีทุกชนิด ตลอดจนการขับร้องให้แก่ศิษย์ที่มาฝากตัวที่
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ส านักของท่านมากมายนับไม่ถ้วน ทั้งจากในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดเล่ากันว่าในเดือนหนึ่งๆ ต้องหุง
ข้าวเลี้ยงลูกศิษย์ถึง 7 กระสอบ ลูกศิษย์ที่มีชื่อเสียงมี อาทิ นายช่อสุนทรวาทิน นายฉัตร สุนทรวาทิน 
นายแมว พาทยโกศล นายเทวาประสิทธิ์ พาทยโกศล นายแถม คงศรีวิไล นายปุ่น คงศรีวิไล นาย
ทรัพย์ เซ็นพานิช นายเตือน พาทยกูล นายยรรยงค์โปร่งน้ าใจ ร้อยเอกนพศรีเพชรดี พันตรีหลวง
ประสานดุริยางค์ (สุทธิ์ ศรีชยา) เป็นต้นโดยอุปนิสัยส่วนตัวแล้ว ท่านใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย ไม่พิถีพิถัน 
แต่กลับเอาใจใส่เคร่งครัดในเรื่องแบบแผนการสอนวิชาดนตรี ท่านมีหูรับฟังเสียงที่ละเอียดอ่อนมาก 
สมเป็นครูสอนดนตรีเพราะใครตีผิดนิดผิดหน่อยแม้จะอยู่ในระยะไกลท่านก็ยังได้ยิน ท่านใจเย็นและ
รักศิษย์เสมอต้นเสมอปลายโดยทั่วหน้ากัน 

ในปลายรัชกาลที่ 6 และระหว่างรัชกาลที่ 7 นั้น ครูจางวาง ได้น าวงปี่พาทย์ของท่านอัด
แผ่นเสียงมากมายหลายสิบแผ่น โดยได้รับพระกรุณาจากทูลกระหม่อมบริพัตรฯ ให้ใช้ชื่อวงว่า“วงพิณ
พาทย์วังบางขุนพรหม” นับเป็นการฝากฝีมือและผลงานไว้ให้รุ่นลูกหลานได้ชื่นชมมิใช่น้อยครูจางวาง 
เป็นนายวงปี่พาทย์ที่โชคดี เพราะนอกจากท่านจะมีความสามารถส่วนตัวยอดเยี่ยมแล้ว ท่านยังได้นาง
เจริญหรือที่เรียกกันติดปากว่า “หม่อมเจริญ” มาร่วมชีวิตด้วย จึงได้ก าลังส าคัญส าหรับวงดนตรีของ
ท่านตลอดมาเป็นเวลาสี่สิบปีเศษ นับตั้งแต่เป็นคนร้อง คนช่วยคุมวง คนช่วยสอนเพลงร้องแก่ศิษย์ 
ตลอดจนท านองร้องส าหรับเพลงที่แต่งใหม่อยู่เสมอนอกเหนือจากความสามารถในการบรรเลงเครื่อง
ดนตรีทุกชนิด ทั้งปี่พาทย์และเครื่องสายตลอดจนการขับร้องแล้ว ครูจางวางทั่ว ยังมีความสามารถใน
การแต่งเพลงได้ดีเยี่ยมทั้งทางร้องและทางเครื่องจนถึงทางเดี่ยวส าหรับเครื่องดนตรีบางอย่างอีกด้วย 
เพลงที่ท่านแต่งไว้มีมากหลายสิบเพลง เช่น 

ประเภทเพลงตับ เช่น เพลงชุดแขกไทร เพลงตับนก เพลงสีชมพู เพลงตับลาวเจริญศรี 
ประเภททางเดี่ยว เช่น เพลงอาเฮีย (ทุกเครื่องมือ) เพลงทะแย (เถา ) (ทุกเครื่องมือ) เพลง

พญาโศก เพลงลาวแพน 
ประเภทเพลงเถา เช่น เพลงหกบท (เถา) เพลงแปดบท (เถา) เพลงแขกสาหร่าย (เถา)  เพลง

บังใบ (เถา) เพลงเขมรใหญ่ (เถา) เพลงหงส์ทอง (เถา) เพลงตะลุ่มโปง (เถา) เพลงพม่า (เถา)  เพลง
ดอกไม้ร่วง (เถา) เพลงเขมรเหลือง (เถา) เพลงพม่าห้าท่อน (เถา) เป็นต้น 

นอกเหนือจากนี้แล้ว ท่านยังได้ท าทางบรรเลงส าหรับ วงโยธวาทิตของกองทัพบกกองทัพเรือ 
กองทัพอากาศ และ ต ารวจไว้อีกมาก (อารดา กีรนันนท์ อ้างถึงใน สุรพล สุวรรณ, 2545 ) 

ด้านชีวิตครอบครัวจางวางทั่ว พาทยโกศล แต่งงานครั้งแรกกับแม่ปลั่ง อาจเป็นช่วง  พ.ศ.
2445- 2450 แม่ปลั่งมีบุตรกับจางวางทั่ว 8 คน เป็นหญิง 3 คน เป็นชาย 5 คน แต่ชีวิต 6 คน เหลือ
เพียง 2 คน คือ นายเทวาประสิทธิ์ พาทยโกศล เป็นบุตรชายคนโต เกิดเมื่อวันแรม 3 ค่ า เดือน 10 ปี
มะแม นพศกตรงกับวัน อังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2450 สมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระ
นครสวรรค์วรพินิจ ทรงประทานให้ชื่อให้  และ คุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ เกิดเมื่อวันพฤหัสบดี แรม 
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13 ค่ า เดือน 3 ตรงกับวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2445 เป็นผู้สืบทอดการดนตรีมาจากบรรพบุรุษ
โดยเฉพาะทางการร้องนั้นได้รับการสืบทอดมาจากคุณแม่เจริญ (ภรรยาคนที่ 2 ของจางวางทั่ว พาทย
โกศล) ภรรยาคนที่สองของจางวางทั่ว พาทยโกศล มีชื่อว่าคุณแม่เจริญ รุ่งเจริญ เกิดเมื่อวันที่ 2419 มี
อายุ แก่กว่าจางวางทั่ว พาทยโกศล 5 ปี เข้ามาเป็นผู้ร่วมชีวิตกับจางวางทั่ว ราวปี พ.ศ.2452 เป็น
นักร้องและครู สอนขับร้องที่ท่ีมีชื่อเสียง และมีความรอบรู้ในเรื่องเพลงร้อง และเพลงละครจากวังบ้าน
หม้อ คุณแม่ปลั่งภรรยาคนแรกของจางวางทั่วให้ความยกย่องนับถือคุณแม่เจริญเป็นอันมาก เนื่องจาก
คุณแม่เจริญมีวัยวุฒิและคุณวุฒิ เหนือกว่า เป็นเหตุให้กิจการในครอบครัวราบรื่นและอยู่กันอย่างมี
ความสุขโดยตลอด คุณแม่เจริญมีบุตรกับ จางวางทั่ว 4 คน ชาย2 หญิง 2 แต่บุตรทั้งสี่ถึงแก่กรรมใน
เยาว์วัยทั้งสิ้น คุณแม่เจริญจึงได้รับเลี้ยงดูจากนายเท วาประสิทธิ์ และคุณหญิงไพฑูรย์ด้วยความรัก
ใคร่ตลอดมา คุณแม่เจริญถึงแก่กรรมโดยโรคชรา เมื่อ พ.ศ.2498 

นับแต่ปี พ.ศ.2475 ซึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนครสรรค์วรพินิจ เสด็จออกจาก
ประเทศ ไทยไปแล้ว สกุลพาทยโกศลได้รับผลกระทบอย่างมาก จางวางทั่ว พาทยโกศล ต้องรับหน้าที่
ดูแลรับผิดชอบ ครอบครัว นักร้อง นักดนตรี และบรรดาศิษย์ของท่านเป็นจ านวนมาก วงดนตรีของ
จางวางทั่ว จึงจ าเป็นต้อง รับงานบรรเลงในงานทั่วๆ ไปเพื่อหายรายได้ มิได้เป็นการใช้วังบางขุนพรหม
อย่างที่เป็น จางวางทั่ว เสียชีวิต เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2482 รวมอายุ 56 ปี (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2550)  
 

 

 

 

  

 

ภาพที่ 4.3  ครูเทวาประสิทธิ์ พาทยโกศลและ คุณหญิงไพฑูรย์ กิติวรรณ (พาทยโกศล) (รุ่นที่ 6)  

  นายเทวาประสิทธิ์ พาทยโกศล เป็นบุตรชายคนโต ของ จางวางทั่ว พาทยโกศล กับแม่ปลั่ง 
มีพ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 8 คน เป็นหญิง 3 คน เป็นชาย 5 คน แต่ชีวิต 6 คน เหลือเพียง 2 คน 
คือ นายเทวาประสิทธิ์ พาทยโกศล เกิดเมื่อวันแรม 3 ค่ า เดือน 10 ปีมะแม นพศกตรงกับวัน อังคารที่ 
24 กันยายน พ.ศ.2450 สมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิจ ทรงประทานชื่อ
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ให้ เมื่ออายุได้ 20 ปี ได้เข้ารับราชการทหารอยู่ในกองแตรวงมหาดเล็กรักษาพระองค์ ท าหน้าที่เขียน
โน้ตสากล ท่านได้รับการถ่ายทอดความรู้และทางดนตรีจากหลวงกัลยาณมิตตาวาส (ปู่) และจางวาง
ทั่ว (บิดา) ตลอดจนได้รับการถ่ายทอดการขับร้องจากคุณแม่เจริญหรือหม่อมเจริญซึ่งรักท่านประดุจ
บุตรของตน นายเทวาประสิทธิ์เป็นครูดนตรีที่มีความสามารถเชี่ยวชาญในการบรรเลงเพลงปี่ใน เคย
เป่าชนะเลิศในการ ประชันวงปี่พาทย์ที่วังบางขุนพรหมในปี พ.ศ.2466 เครื่องดนตรีอีกชนิดหนึ่งที่
บรรเลงได้อย่างช านาญ คือ ซอ สามสาย เป็นผู้ควบคุมวงพาทยโกศล และเป็นผู้รับใช้กิจการด้าน
ดนตรีถวายแด่สมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิจแทนจางวางทั่ว ภายหลังที่
จางวางทั่วเสียชีวิต นายเทวาประสิทธิ์ ยังมีความสามารถในด้านการประพันธ์เพลง เป็นผู้แต่งเพลง
มหาจุฬาลงกรณ์ท่าเป็นทางโหมโรงและทางธรรมดาโหมโรงอาทิตย์อุทัย (เดิมชื่อโหมโรงเต่าทอง) 
เพลงเต่าเห่ เพลงนาคบริพัตรเถา เพลงช้างประสานงานเถา เพลง เทวาประสิทธิ์เถา นายเทวา
ประสิทธิ์ถึงแก่กรรมโดยโรคมะเร็งเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคมพ.ศ.2516 อายุ 66 ปี  
 

 
  
ภาพที่ 4.4 คุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ 

คุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ เกิดเมื่อวันพฤหัสบดี แรม 13 ค่ า เดือน 3 ตรงกับวันที่ 15 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2445 เป็นผู้สืบทอดการดนตรีมาจากบรรพบุรุษโดยเฉพาะทางการร้องนั้นได้รับการ
สืบทอดมาจากคุณแม่เจริญ (ภรรยาคนที่ 2 ของจางวางทั่ว พาทยโกศล) มาโดยตรง คุณหญิงไพฑูรย์
เป็นผู้มีความรู้กว้างขวางทางการดนตรี ไทย มีความสามารถด้านการสอนดนตรีไทยทั้งเครื่องสายและ
ปี่พาทย์ซึ่งได้ถวายงานกับพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ และเคยเป็นครูสอนซอถวายสมเด็จ
พระเทพ รัตนราชสุดาฯ บรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์วลัยลักษณ์ 
คุณหญิงไพฑูรย์ ได้รับ ต าแหน่งศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ในปี พ.ศ.  2529  ถึงแก่กรรม
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2538 รวมอายุ 83 ปี (ไพฑูรย์ กิตติวรรณ, 2541) 
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ภาพที่ 4.5  ร้อยเอกอุทัย พาทยโกศล (รุ่นที่ 7) 

ร.อ.อุทัย พาทยโกศล  เกิดวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2490 เป็นบุตรของ นายเทวาประสิทธิ์ และ
นางยุพา พาทยโกศล (โอชกะ) สมรสกับ  พันตรีหญิงราตรี พาทยโกศล (สัมฤทธิ์วงค์)  มีบุตร 2 คน 
ได้แก่  นางสาวนพวรรณพาทยโกศล และ นายยุทธนา พาทยโกศล ร.อ.อุทัย พาทยโกศล เป็นหัวหน้า
วงรับผิดชอบสืบสานดนตรีไทยวัฒนธรรมที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ ในสมัยปัจจุบันวงพาทยโกศล 
ยังคงรับงานบรรเลงดนตรีเลี้ยงชีพ โดยรับงานบรรเลงทั้งงานมงคลและงานอวมงคล ซึ่งร.อ.อุทัย 
พาทยโกศลได้มีโอกาสในการถวายงานสมเด็จพระเทพฯ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ไปรับ
ราชการที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นครูดนตรี สอนนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าโดยมี 
(อุทัย พาทยโกศล, 2551) 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.6 คุณนพวรรณ พาทยโกศล และ คุณยุทธนา  พาทยโกศล (ทายาทปัจจุบัน รุ่นที่ 8) 
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นางสาวนพวรรณ พาทยโกศล และ นายยุทธนา พาทยโกศล เป็นบุตรของ ร.อ.อุทัย พาทย 
โกศลกับ พันตรีหญิงราตรี พาทยโกศล เป็นทายาทรุ่นปัจจุบันซึ่งรุ่นที่ 8  ซึ่งทายาทรุ่นปัจจุบันยังคง
สืบสานการด าเนินงานของวงดนตรีไทยบ้านพาทยโกศล  ยังคงรับงานบรรเลงดนตรี โดยรับงาน
บรรเลงทั้งงานมงคลและงานอวมงคล และได้รับความไว้วางใจในการถวายงานพระบรมวงศานุวงศ์ใน
โอกาสส าคัญต่างๆ แต่ทายาทก็มีการประกอบอาชีพหลักของตนเองร่วมกับการด าเนินกิจการของวง
ดนตรีจนถึงปัจจุบัน 

จากที่กล่าวมาบุคคลส าคัญเหล่านี้เป็นผู้สืบสานการด าเนินกิจการวงดนตรีบ้านพาทยโกศลรุ่น
ต่อรุ่นและได้รับความไว้วางใจจากบุคคลทั่วไปและราชส านักในงานส าคัญและงานพระราชพิธีต่างๆ  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยจางวางทั่ว พาทยโกศล ถึงเป็นยุคทองของวงดนตรีบ้านพาทยโกศล จน
มาถึงยุคปัจจุบัน 

 
4.1.2  การเดินทางของวงดนตรีบ้านพาทยโกศล 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 4.7 วงดนตรีบ้านพาทยโกศล 
 
  จากการศึกษาเอกสารและสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องเห็นได้บ้านพาทยโกศลมีประวัติที่

ยาวนาน มีวิถีที่อยู่คู่กับสังคมไทยตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบันผ่านเหตุการณ์ส าคัญ
เรื่องราวส าคัญมากมายซึ่งจะได้น าเสนอดังต่อไปนี้ 

พระยาอรรถศาสตร์โสภณ ผู้เป็นเพ่ือสนิทของครูจางวางทั่ว พาทยโกศล ครูดนตรีไทยที่มี
ชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในหมู่นักดนตรีไทยทั้งอดีตและปัจจุบัน ในฐานะที่ท่านเป็นทั้งนัก
ดนตรีที่มีความสามารถและเป็นนักประพันธ์เพลงที่มีความรู้ความสามารถอย่างยอดเยี่ยม ได้บันทึกไว้
ในปี พ.ศ. 2482 ว่าบุคคลในตระกูลพาทยโกศล เท่าที่ได้บันทึกไว้สืบสาวขึ้นไปได้เพียงชั่วอายุคนที่  4 
เท่านั้นคือ หลวงกัลยาณมิตตาวาส (ทับ พาทยโกศล) เจ้ากรมวัดกัลยาณมิตร บิดาของครูจางวางทั่ว
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ต้นตระกูลนี้ก็คงจะมีอาชีพเป็นนักดนตรีไทยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 หรือไม่ก็สมัยกรุงศรีอยุธยาตอน
ปลายและ ได้อาศัยอยู่หลังวัดกัลยาณมิตรหลวงกัลยาณมิตตาวาส บิดาของครูจางวางทั่ว ได้เรียนวิชา
ดนตรีไทยจากส านักใด เสียดายที่ไม่มีบันทึกไว้ มีเพียงแต่ค าบอกเล่าที่บอกต่อๆ กันมาว่า ครูทับมีญาติ
ผู้ใหญ่ชื่อ ครูทองดี ชูสัตย์ผู้เป็นน้าชาย และเป็นครูดนตรีไทย ครูทองดีเป็นครูดนตรีไทยเก่าแก่
เชี่ยวชาญทางด้านเพลงหน้าพาทย์ (ส าหรับบรรเลงประกอบการแสดงโขน  ละคร) ซึ่งเป็นเพลงครู
ชั้นสูง ท่านเป็นครูในสมัยก่อนครูทับ มาถึงสมัยรัชกาลที่ 6 กรมมหรสพ เคยเชิญท่านไปต่อเพลงหน้า
พาทย์ให้แก่ราชการในกรมมหรสพด้วย ครูทับเป็นนักดนตรีไทยที่มีความรู้ความสามารถมาก เล่น
เครื่องดนตรีไทยได้ทุกชนิด ที่ช านาญที่สุดคือ ซอสามสาย จัดว่าฝีมือยอดเยี่ยมคนหนึ่งในสมัยรัชกาล 
ที่ 5 เคยเป็นหัวหน้าวงดนตรีไทยประจ าบ้านของพระยาประภาสกรวงศ์ ภรรยาของท่านซึ่งเป็นมารดา
ของครูจางวางทั่ว มีความสามารถทางเครื่องสาย จนได้เป็นครูสอนเจ้านายฝ่ายในหลายพระองค์ ใน
ราชส านักรัชกาลที่ 5 เครื่องดนตรีที่เชี่ยวชาญมากคือ จะเข้ ต่อมาในสมัยของท่านจางวางทั่วฯ ท่านได้
ประกอบอาชีพรับจ้างบรรเลงดนตรีไทยสืบทอดจากบรรพบุรุษมาอีก พร้อมทั้งได้เรียนเพลงจากครูที่มี
ชื่อเสียงอีกหลานท่าน อาทิ ครูรอด ครูต่วน ครูช้อย สุนทรวาทิน ครูทั่ง ท่านเจ้าคุณพระยาประสาน  
ดุริยศัพท์ (แปลก ประสานศัพท์) ครูคนสุดท้ายของท่านคือ จอมพลเรือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้า
ฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต อีกประการหนึ่ง ซึ่งส าคัญส าหรับนักดนตรีไทยเป็น
อย่างมากคือ ครูจางวางทั่ว และ คุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)ได้เคยรวมอาจารย์
เดียวกันถึง 2 ครั้ง คือ เป็นศิษย์ของครูรอด และ ศิษย์ของเจ้าคุณครูพระยาประสานดุริยศัพท์ ด้วยกัน
ทั้งสองคน เวลาที่ดนตรีของท่านทั้งสอง ไปบรรเลงพร้อมกันในโอกาสที่มีงานในวังต่าง ๆ ท่านทั้งสอง
จะนั่งปรึกษากันถึงเรื่องดนตรีไทย และร่วมกันพัฒนาดนตรีไทยให้เป็นนิยมเจริญรุ่งเรื่อง ในเวลาต่อมา
ทั้งครูจางวางทั่ว และครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะต่างก็เป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียง ได้ประพันธ์เพลงไทยเดิม
ทั้งทางร้อง และทางรับเอาไว้มากมายสมควรแก่การยกย่องสรรเสริญเป็นอย่างยิ่ง  (อุทัย พาทยโกศล, 
2550 ) 

วงพาทยโกศลน าโดยครูจางวางทั่ว พาทยโกศล ได้เข้าสังกัดเป็นวงของวังบางขุนพรหมโดยตัว
ท่านเองได้มีโอกาสรับใช้ทูลกระหม่อมบริพัตร ในโอกาสที่ท่านแต่งเพลงส าหรับทหารเรือ ครูจางวาง
ทั่วก็น าเป็นทางปี่พาทย์ และยังน าเอาทางปี่พาทย์ไปแยกเป็นเสียงประสานให้วงโยธวาฑิต ของ
ทหารเรือและ ทหารบก ได้บรรเลงอีกด้วย เพลงของครูจางวางทั่วกับเพลงของทูลกระหม่อมบริพัตร 
ถ้าจะให้บอกว่าเพลงนี้เป็นของของจางวางทั่ว หรือ เพลงนี้เป็นบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จเจ้าฟ้า
บริพัตรสุขุมพันธ์ฯ ก็คงแยกไม่ออกเสียเลยที่เดียวว่าเป็นของใคร ครูจางวางทั่วได้ต าแหน่งจางวาง ใน
องค์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีรัตนโกสินทร์ สมเด็จพระพ่ีนางใน -ทูลกระหม่อมบริพัตร วงดนตรี
พาทยโกศลหรือวงวังบางขุนพรหม ได้รับการอุปถัมภ์จากทูลกระหม่อมบริพัตรอย่างจริงจัง 
ทูลกระหม่อมไม่โปรดให้ออกไปรับงานข้างนอกอีกเลย และ ก็ตั้งใจอุปถัมภ์โดยออกค่าใช้จ่ายออกทุน
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ให้ลูกหลานได้เรียนหาคู่ที่มีความรู้มีวิทยฐานะดีให้กับลูกศิษย์ครูจางวางทั่ว ท่านได้อุปถัมภ์วงดนตรี
พาทยโกศลมากกว่า 30 ปี ในระหว่างนี้เองที่วงพาทยโกศลในนามของวงวังบางขุนพรหมได้บรรเลง
หน้าพระที่นั่งของเจ้านายฝ่ายใน บรรเลงในงานวันประสูติของเจ้านายต่างวังที่มีดนตรีอยู่ในอุปถัมภ์
หลายครั้งหลายหน จนอาจจะพูดได้ว่าบรรเลงอย่างสม่ าเสมอตลอดเวลาที่อยู่ในวังบางขุนพรหม เลยก็
ได้การประกวดวงดนตรีหลายๆ วงในวังต่างๆ นี้เองที่ท าให้เกิดเพลงไทยเดิมขึ้นมากมาย ครูจางทั่ว
พาทยโกศล กับวงบางขุนพรหมเป็นข้าราชการบริพาร ในพระองค์ของทูลกระหม่อมบริพัตรมาถึง 3 
รัชกาลคือ รัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 7 ได้แต่งเพลงเถาขึ้นหลายเพลง เพลงตับ เพลงหน้า
พาทย์ เพลงเดี่ยวที่ส าคัญ คือ เพลงชาติทางไทยในราวปี พ.ศ.2477 ได้น าเอาเพลงหน้าพาทย์ชื่อว่า 
เพลงตระนิมิตมาท าเป็นเพลงชาติทางไทยขึ้นสมัยนั้น จึงมีเพลงชาติบรรเลงอยู่ 2 เพลงคือเพลงชาติ
ทางสากลของพระเจนดุริยางค์ และเพลงชาติไทยทางไทยของครูจางวางทั่ว ต่อมาเห็นว่าเพลงชาติถ้า
มีมากกว่า1 เพลง จะไม่ศักดิ์สิทธิ์ จึงได้ใช้แต่ทางสากลมาจนถึงทุกวันนี้ (อุทัย พาทยโกศล, 2550) 

เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ.2475 วงพาทยโกศล จึงได้ออกมารับงานจร
และกลับเป็นวงดนตรีที่รับงานทั่ว ๆ ไปอีกครั้ง การเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันท าให้วงพาทยโกศล
ปรับตัวเข้าสถานการณ์ไม่ทันเศรษฐกิจของวงดนตรีพาทยโกศล จึงซบเซาลงต้องรับงานบ่อยขึ้นต่อมา
ทางราชการอันมีรัฐบาล เป็นผู้ก าหนดให้ศิลปินต้องมีบัตรศิลปินจึงจะรับงานบรรเลงดนตรีได้ ท าให้วง
ดนตรีไทยหลายวงต้องหยุดชะงักลง ความเจริญทางด้านดนตรีไทยก็ชะงักตามไปด้วย วงดนตรีพาทย
โกศลด าเนินด าเนินชีวิตทางด้านรับงานทั่ว ๆ ไปจนถึงสมัยของนายเทวาประสิทธิ์ เป็นหัวหน้าวงพาทย
โกศล (นายเทวาประสิทธิ์ เป็นบุตร 1 ใน 2 คน ที่เหลือของครูจางวางทั่ว บุตรอีกคนหนึ่งเป็นน้องสาว
ของครูเทวาประสิทธิ์ ซึ่งเกิดจากครูจางวางทั่ว และนางปลั่ง พาทยโกศล คือคุณหญิงไพฑูรย์ กิตติ
วรรณ (พาทยโกศล) ได้รับงานทั่วไปพร้อมทั้งได้มีความคิดเริ่มสานต่องานที่ค้างอยู่ของบิดา คือสร้าง
เครื่องดนตรีประดับมุก จนเสร็จสมบูรณ์เป็นวงปี่พาทย์ประดับมุกที่มีครบทุกชิ้น นายเทวาประสิทธิ์ 
เป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียงผู้หนึ่งในยุคต่อมาจากครูจางวางทั่ว เรียนวิชาดนตรีจากบิดา คือ ครูจาววาง
ทั่วต่อมาได้เป็นลูกศิษย์ของทูลกระหม่อมบริพัตรพระยาอมานยพงศ์ธรรมพิศาล พระยาประสานดุริย
ศัพท์ นายเทวาประสิทธิ์ เริ่มตีระนาดได้เมื่ออายุ8 ขวบ เป่าปี่ประกวดได้รางวัลเมื่ออายุ 15 ปี 
นอกจากนี้ยังมีความสามารถทางสีซอสามสาย อย่างหาตัวจับได้ยากทีเดียว ซอสามสายนี้หัดจาก
ทูลกระหม่อมบริพัตรและพระยาอมาตยพงศ์ธรรมพิศาล นายเทวาประสิทธิ์ เป็นครูสอนในโรงเรียน
และ มหาวิทยาลัยต่างๆ จนมีลูกศิษย์มากมาย ได้น าวงพาทยโกศลซึ่งเป็นรุ่นเด็กเข้าอยู่ในวังสวน
ผักกาด ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุมภฎพงษ์บริพัตร กรมหมื่นนครสวรรค์พินิต พระโอรส
ของทูลกระหม่อมบริพัตร ไปบรรเลงในวังเมื่อมีงานเป็นประจ า นายเทวาประสิทธิ์ได้น าวงออกอากาศ
ทางสถานีวิทยุ 1 ปณ. สถานวิทยุศึกษาฯตัวท่านเองนั้นจะไปสีซอกล่อมนิทราทางวิทยุ ท.ท.ท. เป็น
ประจ าเกือบทุกอาทิตย์ ประมาณปี พ.ศ. 2498-2499 ได้น าวงพาทยโกศลบันทึกแผ่นเสียงที่ห้างศรี
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กรุง ต่อมาก็บันทึกแผ่นเสียงที่ห้างตราชฎา เมื่ออายุมากขึ้นการดนตรีไทยซบเซา นายเทวาประสิทธิ์ได้
เป็นที่ปรึกษาของสถาบันการศึกษาใช้ความรู้ความสามารถช่วยเหลือราชการอย่างเต็มที่ เพลงที่นาย 
เทวาประสิทธิ์แต่งได้แก่ เพลงโหมโรงมหาจุฬาลงกรณ์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท าเป็นทางไทยเดิมถวาย ปัจจุบัน เป็นเพลงประจ า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อสิ้นนายเทวาประสิทธิ์ วงพาทยโกศล ก็อยู่ในความดูแลของคุณหญิง
ไพฑูรย์ กิตติวรรณผู้เป็นน้องสาว โดยมีผู้ช่วยคือนางยุพา พาทยโกศล (ภรรยานายเทวาประสิทธิ์) 
ตลอดจนลูกศิษย์ของนายเทวาประสิทธิ์ได้ช่วยกันรักษาสมบัติ รักษาวัฒนธรรมของครูบรรพบุรุษเอาไว้ 
คุณหญิงไพฑูรย์ได้น าวงพาทยโกศล และข้าราชการ ทหาร ต ารวจ และพลเรือนบันทึกเทปเพลงตับ
มโหรีของเก่าจ านวน 7 ตับ มีเพลงทั้งหมดประมาณ 37 เพลง เพลงตับนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงให้สถานที่ฝึกซ้อมและบันทึกเสียงที่สถานีวิทยุ 
อส. ในพระราชวังสถานจิตรลดา ทรงมีพระราชด าริให้เป็นเพลงตัวอย่าง ประเภทเพลงตับมโหรีซึ่งมี
เพลงเก่าอยู่ เมื่อทูลกระหม่อมบริพัตรครบ 100 ปี วันประสูติ กรมศิลปากร และพระธิดาของพระองค์
จึงได้จัดงานเทิดพระเกียรติที่โรงละครแห่งชาติ หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี และวันเกิดครบ 100 ปี 
ของครูเทวาประสิทธิ์ พาทยโกศล ในงานนี้นับเป็นวาระแรกที่วงโยธวาฑิตกองทัพบก กองทัพเรือ กรม
ต ารวจ และกรมศิลปากร ได้ร่วมกับบรรเลงตับพรหมมาสตร์ ตั้งแต่ต้นจนถึงระบ าหน้าช้าง (สร้อยสน) 
มีผู้แสดงจากกรมศิลปากร แสดงโดยใช้วงโยธวาฑิตบรรเลงตั้งแต่จนจบรวมแล้วประมาณ 150 คน วง
พาทยโกศลได้ไปบรรเลงของทูนกระหม่อมและเพลงของครูจางวางทั่วด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ยังได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้คุณหญิงไพฑูรย์ น าวงพาทยโกศล และวงพาทยรัตน์ของครูสังเวียน เกิดผล 
(ปัจจุบันครูส าราญ เกิดผล เป็นหัวหน้าวงพาทยรัตน์ และเป็นครูสอนดนตรีไทย ในศูนย์ส่งเสริมและ
เผยแพร่ดนตรีไทยในพระบรมราชูถัมภ์ต าบลบ้านใหม่  อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา) บันทึกเทปรวม 14 เพลงโดยมี จ.ส.อ.พังพอน แตงสืบพันธุ์ เป็นผู้อ่านโน้ตเป็นทาง
ดนตรีไทยบันทึกเทปที่ศาลาดุสิตตาลัยในพระราชวังสวนจิตรลดาเก็บไว้ที่ห้องดนตรีทูลกระหม่อม
บริพัตร หอสมุดแห่งชาติ เพ่ือให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษาหาความรู้ทางด้านดนตรีต่อไป (อุทัย พาทย
โกศล, 2550) 

เมื่อครั้งที่คุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ ได้ควบคุมดูแลพาทยโกศล อยู่ตลอดจนกระทั่งถึงรุ่นที่ 
7 โดยมี ร.ต.อุทัย พาทยโกศล เป็นหัวหน้าวง ได้รับงานบรรเลงดนตรีไทยเป็นอาชีพเลี้ยงตนเอง 
ตลอดจนครอบครัวพร้อมทั้งช่วยราชการในด้านการบรรเลงดนตรีไทยทั้งทางภาครัฐบาล และ เอกชน
ที่ได้บรรเลงเป็นประจ าคืองานสัปดาห์พระพุทธศาสนา ซึ่งจัดที่ท้องสนามหลวงทุกปีในระยะเวลาที่จัด
จะควบเกี่ยวกับวันส าคัญ ทางพระพุทธศาสนา คือ วันวิสาขบูชา งานที่ได้รับเกียรติส าหรับวงดนตรีชิ้น
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หนึ่ง คืองาน 100 ปี เพลงเขมรไทยโยค โดยบรรเลงเพลงเขมรไทยโยคทางดั้งเดิม ที่ใช้อยู่สมัยก่อน
เปลี่ยนแปลงการปกครอง (สุรพล สุวรรณ, 2554 ) 

ในปัจจุบันวงดนตรีบ้านพาทยโกศลอยู่ในความดูแลของทายาทรุ่นที่ 8 คือ นางสาวนพวรรณ
พาทยโกศล และนายยุทธนา พาทยโกศล บตุรสาว และบุตรชายของ รอ.อุทัย พาทยโกศล ซึ่งวิธีการ
ด าเนินงานของวงได้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา แต่ทายาทและลูกศิษย์ทุกคนยังช่วยเหลือและดูแล
บ้านพาทยโกศลอยู่คู่กับวิถีความเป็นไทยถึงอาชีพนักดนตรีนั้นจะไม่ได้เป็นอาชีพหลักแต่เป็นอาชีพ
เสริมของทุกคนในวง มิได้ทอดทิ้งหรือเลิกอาชีพนี้โดยสิ้นเชิง  ผู้บริหารและลูกศิษย์วงดนตรีพาทย
โกศลล้วนมีอาชีพหลักที่หลากหลายแต่ก็ยังมีการรับงานดนตรีทั่วไป ทั้งในกรุงเทพมหานครและงาน
ตามจังหวัดในเขตปริมณฑลและต่างจังหวัดซึ่งสอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ผู้บริหารวงดนตรีบ้าน     
พาทยโกศล กล่าวว่า 

 
“ ตอนนี้เราไม่สามารถที่จะให้ทุกคนมายึดอาชีพนักดนตรีเพราะไม่สามารถดูแลครอบครัว

ของเขาได้ต้องปล่อยให้เขาไปหาอาชีพหลักในการดูและตนเองและครอบครัว ส่วนการเล่นดนตรีเป็น
อาชีพเสริมที่สร้างรายได้เสริม ทายาทและลูกศิษย์ยังคงรับงานทุกคนช่วยกันบ ารุงดูแลซึ่งตอนนี้งาน
ส่วนใหญ่จะอยู่ตามปริมณฑลและต่างจังหวัด”  

              (ค าให้สัมภาษณ์ วันที่ 5 มิถุนายน 2561) 
 
ถึงแม้กาลเวลาจะผ่านไปนานเท่าไรวงดนตรีบ้านพาทยโกศล ยังเป็นวงดนตรีที่ได้รับเกียรติให้

เข้าร่วมงานพระราชพิธีส าคัญของชาติ ซึ่งงานที่เป็นเกียรติประวัติของวงตระกูลและวงดนตรีไทย 
ได้แก่คณะกรรมการการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  งาน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนาราธิวาสราชน 
ครินทร์ งานพระราชทางเพลงศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดา สิริโสภาพรรณวดี 
และพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถ
บพิตร ณ พระเมรุมาศท้องสนามหลวง ได้ให้วงพาทยโกศลจัดปี่พาทย์นางหงส์ ไปร่วมบรรเลงตั้งแต่
เริ่มงานจนกระท่ังเสร็จ นับเป็นวงดนตรีไทยเอกชนวงเดียวที่เป็นผู้แทนจากภาคเอกชนที่ไปร่วมงานใน
ครั้งนั้น นับตั้งแต่วงดนตรีไทยบ้านหลังวัดกัลยาณมิตร วงดนตรีไทยวังบางขุนพรหม วงดนตรีไทย
พาทยโกศล ซึ่งเป็นวงดนตรีเดียวกันแต่ได้เปลี่ยนชื่อวงไปตามยุคสมัยจากวงชาวบ้านที่รับงานบรรเลง
ดนตรีเป็นอาชีพหลักเลี้ยงตนเอง เปลี่ยนเป็นวงดนตรีไทยสังกัดวังสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรม
พระนครสวรรค์วรพินิต สมเด็จเจ้าฟ้าฯ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 โดย
ใช้ชื่อวงว่า“วงวังบางขุนพรหม”และเปลี่ยนมาเป็นวงดนตรีไทยชาวบ้านในนาม“วงพาทยโกศล” 
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 4.13 บ้านพาทยโกศลแหล่งสร้างศิลปินทางดนตรีไทย 
       บ้านพาทยโกศล ตั้งอยู่บริเวณ บ้านเลขท่ี 78 ถนน.อรุณอมรินทร์ตัดใหม่ แขวงวัด 

กัลยาณ์เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร มรดกอันล้ าค่า บ้านพาทยโกศลบ้านครูดนตรีไทย มีอยู่หลายบ้าน
หลายส านักที่ยังคงรักษารากฐานทางศิลปวัฒนธรรม และที่ท าหน้าที่สืบทอดส่งเสริม อนุรักษ์มรดก
ด้านดนตรีไทยเสมอมา เช่น บ้านปลายเนิน (วังคลองเตย) บ้านศิลปะบรรเลง บ้านพาทยโกศล บ้าน
พาทยกุล บ้านดุริยประณีต บ้านดุริยพันธ์ และ บ้านครูส าราญเกิดผล เป็นต้นโดยเปิดการเรียนการ
สอนแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ (ตามอัธยาศัย) ซึ่งมีความใกล้ชิดผูกพันกันเป็นอย่างดี 
ระหว่างครูกับลูกศิษย์โดยมีการถ่ายทอดสรรพวิชา ทางดุริยางคศิลป์ไทย ตามหนทางของโครงสร้าง
รูปแบบทาง แต่ละส านักวิชานั้นๆ บ้านครูดนตรีไทย ที่ยังคงรักษารูปแบบอย่างเดิม ๆ มีหลายสายสกุล 
ทั้งนี้บ้านดนตรีไทยส านักหนึ่งที่มีความครบถ้วนบริบูรณ์ ในการท าหน้าที่ตอบสนองโครงสร้างทาง
สังคม ตั้งแต่ บ้าน-วัด-โรงเรียน-วัง ก็คือ“ บ้านพาทยโกศล” นั้นเอง (สุรพล สุวรรณ , 2554 ) 

คุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ กล่าวว่า ดั้งเดิมทีเดียวครอบครัวของท่านมาจากกรุงศรีอยุธยา
คุณปู่ของท่าน (หลวงกัลยาณมิตตาวาส) เล่าให้ลูกหลานทราบต่อ ๆ กันมาว่า สมัยพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย ไม่ได้มีบ้านอยู่ที่หลังวัดกัลยาณมิตร อยู่กันที่แพริมแม่น้ าเจ้าพระยาตอน
เหนือขึ้นไป แต่ไม่ทราบว่าเป็นที่ใด คุณทวด คือ ของหลวงกัลยาณมิตตาวาส (ไม่ได้บันทึกนามไว้) มี
บ้าน และกลุ่มเครือญาติท าอาชีพ และเป็นเจ้าภาษีปูน (ปูนแดงที่กินกับหมาก) ส่งภาษีปูนให้เป็นของ
หลวงประจ ามาตั้งแต่ไหนแต่ไรก็ไม่ทราบได้ ต่อมาในสมัยรัชกาล ๓พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว เจ้าพระยานิกรบดินทร์ (เจ้าสัวโต สกุลกัลยาณมิตร) เมื่อครั้งยังเป็นพระยาราชสุภาวดี 
เจ้ากรมพระสุรัสวดีกลางได้ซื้อที่ดินในบริเวณใกล้กับต าบลกุฎีจีนฝั่งธนบุ รี แล้วสร้างวัดขึ้นในปีพ.ศ. 
2468 ปีแรกในสมัยรัชกาลที่ 3 เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระ-นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อก่อนครองราชย์
สมัยที่ทรงกรมเป็นกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ ท่านท ามาค้าขายส าเภากับประเทศจีน ท่านเคยร่วมคิด
ค้าขายส าเภากับบิดาของเจ้าพระยานิกรบดินทร์ (เจ้าสัวโต) คือหลวงพิชัยวารี (เจ้าสัวมั่ง สกุลเดิม   
แซ่อ้ึง) จนมีก าไรดี ชอบพอและรักนับถือกับครอบครัวของเจ้าสัวโตว่า เป็นมิตรที่ดีต่อกันมาช้านาน จึง
ได้ทรงร่วมท าบุญสร้างวัดด้วย โดยพระราชทานเงินสร้างพระอุโบสถ เมื่อปีพ.ศ. 2380 ตั้งพระทัยให้มี
ลักษณะสูงใหญ่มองเห็นเด่นเป็นสง่าริมแม่น้ าตรงข้ามฝั่งพระนครหลวง ให้เหมือนกับกรุงศรีอยุธยาที่มี
วัดพนัญเชิง เป็นวัดของพ่อค้าชาวจีน สร้างไว้กับคนละฝั่งแม่น้ ากับเกาะกรุงศรีอยุธยา ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ เป็นพระประธานในพระอุโบสถด้วย ต่อมาชาวบ้าน
เรียกว่า “ พระโต ”(พระพุทธไตรรัตนนายน) เป็นที่นับถือมากของชาวจีน เรียกขานนามพระประธาน
องค์นี้ว่าซ าปอฮุงกง หรือซ าปอกง พระอุโบสถและพระประธานองค์นี้ เมื่อคุณหญิงเป็นเด็กซุกซน ก็มี
เรื่องสนุกเล่าให้ฟัง ดังจะได้กล่าวต่อไปสร้างพระอุโบสถแล้วเสร็จไม่นานนัก ท่านเจ้าอาวาสจะมีนามใด
ไม่สามารถค้นได้มีความสนิทสนมกับครอบครัวของคุณปู่คุณหญิงไพฑูรย์มาก ได้ชักชวนให้มาสร้าง
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บ้านอยู่ในเขตที่ดินหลังวัดย้ายมาด้วยกันครั้งนั้นเป็นครอบครัวใหญ่ มีญาติพ่ีน้องในสายสกุลชูสัตย์ 
ย้ายมาอยู่พร้อมกันด้วย ส่วนจะเป็นปีใดไม่สามารถสืบได้ ทราบแต่ว่าตั้งแต่หลวงกัลยาณมิตตาวาส 
(ทับ พาทยโกศล) อยู่ในวัยหนุ่มและยังดูแลเรื่องภาษีปูน โดยมอบให้ครอบครัวของท่านมาเป็นผู้ช่วย
ดูแลวัด ต่อมาเจ้าพระยาบดินทร์ดาชา (สิงห์ สิงหเสนี) เห็นว่าครูทับเป็นคนดีแต่ไม่มีทรัพย์ จึงคิดอ่าน
ชังจูงให้ท างานผูกภาษีซุงไม้สัก เพ่ือจะได้พอมีพอกินมากขึ้น ท าอยู่ได้ 2-3 ปี ก็ต้องเลิกเพราะเป็นคน
ใจดีมีนิสัยขี้เกรงใจคน ไม่สันทัดในการเป็นพ่อค้า จึงหันมาท าแต่เรื่องดนตรีและดูแลวัดกัลยาณมิตร
ต่อมา จนได้เป็นที่หลวงกัลยาณมิตตาวาส ในสมัยรัชกาลที่ 5 ครอบครัวของท่านจึงเป็นที่เคารพนับถือ 
และคงท าหน้าที่ช่วยดูแลวัดเรื่อยมาก จนถึงสมัยของคุณครูจางวางทั่ว พาทยโกศล ก็ได้ดูแลวัด
เช่นเดียวกัน ถึงกับมี่ผู้ล้อเลียนว่า จางวางทั่ว พาทยโกศล เป็นนายป่าช้าของวัดกัลยาณ์  ที่ริมแม่น้ า 
ใกล้ท่าเรือมีต้นมะม่วงขนาดใหญ่มาก แผ่กิ่งก้านสาขาร่มรื่น ต่อมาน้ าเซาะตลิ่งพังลึกเข้ามาจนถึงต้น
มะม่วงใหญ่นั้น ท่านเจ้าอาวาสจึงหารือกับหลวงกัลยาณมิตตาวาส รีบตัดมะม่วงต้นใหญ่ก่อนจะล้มลง
ในแม่น้ า ได้ไม้มาหลายท่อน ได้ทิ้งไว้จนแห้งสนิท แล้วก็ยกมาไว้ที่บ้านต่อมา ได้สร้างขึ้นเป็นตะโพน
มอญขนาดใหญ่มากได้ถึง 4 ใบ ท่านให้ชื่อตะโพนชุดนั้นว่า “สมิงอัมพฤกษ์ทั้งสี่” ได้ใช้งานในราชการ
หลายครั้ง งานใหญ่ที่สุดก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 คือใช้ประโคมในงานพระศพ 
สมเด็จพระปิตุฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี พระราชเทวีในรัชกาลที่ 5 พระมารดาของ สมเด็จฯ เจ้าฟ้าบริพัตร
สุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต (ต่อไปนี้จะออกพระนามว่า “ทูลกระหม่อมบริพัตร” ตะโพนทั้ง
ชุดนี้ ยังเก็บรักษาไว้ที่บ้านของตระกูลพาทยโกศล มาจนทุกวันนี้บ้านของตระกูลพาทยโกศล 
ประกอบด้วยบ้าน 3 หมู่ หมู่ที่ 1 เป็นบ้าน 2 ชั้น สร้างด้วยไม้สักท้ังหลัง ชั้นบนเป็นที่เก็บอัฐิบรรพบุรุษ
ตระกูลพาทยโกศล ส่วนมากจะปิดตายนานๆ จึงจะมีการเปิดเพ่ือท าบุญเลี้ยงพระสักครั้งหนึ่ง  หมู่ที่ 2 
อยู่ฝั่งเดียวกับบ้านเดียวของบ้านใน เป็นบ้านชั้นเดียวใต้ถุนสูงพอคนเดินลอดได้อยู่ติดกับคลองวัด
กัลยาณ์ เรือนชั้นเดียวนี้ฟากหนึ่งเป็นห้องโถงใหญ่ ส าหรับเก็บเครื่องดนตรีทั้งหมด หมู่ที่ 3 เรียกว่า 
บ้านใหม่ อยู่เคียงกันกับ บ้านเครื่อง มีทางคนเดินกั้นกลาง เป็นบ้านที่ของคุณยายเจริญส าหรับการอยู่
อาศัย (สุรพล สุวรรณ , 2554 ) จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องสามารถน าเสนอ รูปบ้านพาทยโกศล 
ตั้งแต่อดีตจนถึงสมัยของ รอ.อุทัยพาทยโกศล ตามภาพที่ 4.8 และ 4.9 ดังนี้  
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ภาพที่ 4.8 รูปบ้านพาทยโกศล ตั้งแต่อดีตจนถึงสมัยของ รอ.อุทัยพาทยโกศล 
ที่มา: (สุรพล สุวรรณ , 2554 ) 
 

 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 4.9  บ้านเครื่องหลังเก่า 
ที่มา: (https://www.facebook.com/Parttayakason/.2559) 

จากอดีตสู่ปัจจุบันบ้านพาทยโกศลยังคงได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นจะพระบรม
วงค์ศานุวงค์ในราชวงศ์จักรีในการท านุบ ารุงบ้านพาทยโกศล ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบสาน
วัฒนธรรมทางดนตรีไทย โดยเฉพาะอย่างยิงสมเด็จพระเทพฯ โดยทรงพระราชทานพระราชทรัพย์
ส่วนพระองค์ในการปลูกสร้างบ้านเครื่องฝั่งธนฯ โดยได้ทรงเสด็จพระราชด าเนินมาบ าเพ็ญพระราช
กุศลเป็นการส่วนพระองค์ซึ่งบ้านเครื่องหลังใหม่นี้มีความมั่นคงแข็งแรงและสามารถยืนหยัดต่อไปอีก
นานเท่านาน ซึ่งจะน าเสนอรูปแบบของบ้านเครื่องหลังใหม่ ดังภาพที่ 4.10 ดังนี้ 
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ภาพที่ 4.10 สมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชด าเนินเป็นการส่วนพระองค์ในการเปิด บ้านพาทยโกศล 
              วันที่ 29 เมษายน 2561 
 
 

 

 

  

  

 

 

ภาพที่ 4.11 ภาพสภาพบ้านเครื่องในปัจจุบัน และการสัมภาษณ์ผู้บริหารและสมาชิกวงดนตรีไทยบ้าน  
                พาทยโกศล ถ่ายเมื่อเดือน เมษายน - มิถุนายน 2561 
 
 จากการศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบันของวงตนตรีไทยบ้านพาทย

โกศล ถือเป็นวงดนตรีไทยที่มีประวัติอันยาวนานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 มีผู้สืบทอดจนถึงผู้สืบทอดรุ่น

ปัจจุบันคือรุ่นที่ 8  ถึงแม้ในปัจจุบันรูปแบบการด าเนินงานของวงจะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยจาก

วงดนตรีในสังกัดของพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ส าคัญสู่การเป็นวงดนตรีเอกชนที่เปิดรับงานทั่วไป

แต่อย่างไรวงดนตรีไทยบ้านพาทยโกศลยังคงได้รับความไว้วางใจให้ได้รับเชิญเข้าร่วมในพระราชพิธี
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ส าคัญต่างๆและยังคงได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ส าคัญ และการ

สนับสนุนจากลูกศิษย์ท าให้วงดนตรีไทยบ้านพาทยโกศลยังคงด าเนินเป็นแหล่งที่สืบทอดวัฒนธรรม

ทางดนตรีไทยให้อยู่คู่กับสังคมไทย และคนไทย จนถึงปัจจุบัน 

 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

86 
 

 
 

4.2 แนวทางการบริหารจัดการวงดนตรีบ้านพาทยโกศล : อนุรักษ์ หรือ ผลก าไร 
 

การวิจัยครั้งนี้นอกเหนือจากการศึกษาถึงประวัติและสภาพปัจจุบันของบ้านพาทยโกศล 
สาระส าคัญอีกประการหนึ่งคือการศึกษาถึงหลักการบริหารจัดการตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ จนถึง
ปัจจุบัน เพ่ือน าไปสู่การเป็นแบบปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practices) ในด้านการอนุรักษ์และการด ารง
อยู่ของวงดนตรีซึ่งถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยให้คงอยู่ต่อไป ซึ่งแนวทางการศึกษาการ
บริหารจัดการของวงดนตรีบ้านพาทยโกศล ตามกรอบแนวคิด POLC (Barto l& Martin, 1991) มี 4 
ด้าน อันประกอบด้วย ด้านการวางแผน (Planning) ด้านการจัดองค์การ (Organizing) ด้านการน า 
(Leading) และด้านการควบคุม (Controlling) จากการศึกษาข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์
ทายาทซึ่งเป็นผู้บริหารรุ่นที่ 8 และศิษย์บ้านพาทยโกศล สามารถน าเสนอรายละเอียดและรูปภาพ
ประกอบ ตามภาพท่ี 4.12 ดังต่อไปนี้ 

4.2.1  ด้านการวางแผน (Planning) ผลจากการศึกษาถึงการด ารงอยู่ถึง 9 รัชกาลของกรุง
รัตนโกสินทร์ของวงดนตรีพาทยโกศลในมิติของการวางแผน (Planning) นั้น พบว่า ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันทายาททุกรุ่นใช้ความเป็นศิลป์และความรักและเจตนารมณ์ที่จะสืบสานศิลปวัฒนธรรมทาง
ดนตรีไทยเป็นหลักในการด าเนินงานดังนั้นลักษณะการวางแผนเป็นตามวิถีทางของศิลปินมากกว่าการ
มุ่งหวังผลก าไรจากการด าเนินกิจการของวงซึ่งสามารถจ าแนกตามได้ดังนี้  
  (1) การวางแผนด้านก าลังคน (Man)วงดนตรีบ้านพาทยโกศลมีการวางแผนด้าน
ก าลังคนโดยการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่นโดยทายาทผู้สืบทอดจะได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ
และในแต่ละรุ่นมีการรับลูกศิษย์และลูกศิษย์จะมีการรับลูกศิษย์ของตนเองในสังกัดของวงดนตรีไทย
บ้านพาทยโกศลและถ่ายทอดทางเพลงของบ้านพาทยโกศล ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะซึ่งในอดีตการรับ
ลูกศิษย์มีการดูแลอย่างใกล้ชิดเสมือนลูกหรือญาติซึ่งมีลูกศิษย์หลายคนพักอาศัยกินอยู่ในบ้านของครู
เพลงโดยมิมีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดแต่ในปัจจุบันแนวทางการวางแผนได้ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงให้
เหมาะสมกับสภาพการณ์ซึ่งในปัจจุบันความนิยมในวงดนตรีลดน้อยลงการดูแลก าลังคนหรือลูกศิษย์
เป็นลักษณะของการแบ่งปันช่วยเหลือกันระหว่างลูกศิษย์รุ่นต่างกับทายาทผู้สืบทอดในการดูแลรักษา
วงการเล่นดนตรีปรับจากอาชีพหลักในการเลี้ยงตนเองและครอบครัวเป็นอาชีพเสริมดังนั้นในปัจจุบัน
ศิษย์บ้านพาทยโกศลจึงมีอยู่ในองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน  การฝึกคนเตรียมคนเป็นไปตาม
ลักษณะงานที่รับซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานทั่วไปไม่ว่าจะเป็นงานมงคล งานอวมงคล  ส่วนงานพระราชพิธี
และงานที่ท าถวายพระบรมวงศานุวงศ์จะเป็นงานเฉพาะกิจซึ่งต่างจากอดีตที่เป็นงานพระราชพิธีและ
งานแสดงถวายพระบรมวงศานุวงศ์ที่วงอยู่ในพระอุปถัมภ์การเตรียมคนในปัจจุบันจะขึ้นอยู่กับผู้รับ
งานโดยอาจจะเป็นผู้บริหารหรือลูกศิษย์เป็นผู้รับ การฝึกซ้อมต่าง ๆ จะเป็นการนัดหมายกันด้วยวาจา
อาศัยความใกล้ชิดโดยจะมีการรวมวงเพ่ือท าการฝึกซ้อมก่อนไปท าการแสดง ส่วนการฝึกซ้อม
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นอกเหนือจากเพ่ือท าการแสดงจะเป็นลักษณ์ของการนัดหมายอย่างไม่เป็นทางการในเวลาว่างจากงาน
ประจ าที่ท าอยู่ถือเป็นการพบปะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์แต่ละรุ่นและยังถึงเป็นการเตรียม
ความพร้อมของวงอีกด้วยจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารซึ่งเป็นทายาทรุ่นปัจจุบันถึงการวางแผนก าลังคน
ของวง พบว่า ปัจจุบันผู้เล่นดนตรีเป็นลูกศิษย์เก่าในรุ่นที่หลากหลายมากกว่า 30 คน ซึ่งแต่ละคนมี
ความรักและผูกพันและได้รับการเลี้ยงดูจากผู้บริหารวงตั้งแต่ในอดีตในปัจจุบันภายใต้การดูแลวงของ
ทายาทรุ่นปัจจุบันยังไม่มีการรับศิษย์เพ่ิมเติมซึ่งศิษย์พาทยโกศลรุ่นล่าสุดมีอายุประมาณ 35 ปี ส่วน
การรับศิษย์รุ่นใหม่ทางผู้บริหารได้มีการวางแผนในการเปิดสอนในอนาคตอันใกล้เนื่องจากสถานที่มี
ความพร้อมกับการรองรับศิษย์รุ่นใหม่ใหม่ในอนาคต จากกล่าวมาสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
วงรุ่นปัจจุบันซึ่งได้กล่าวว่า 
 
 “ สมัยก่อนเราเลี้ยงดูลูกศิษย์เปรียบเสมือนลูก กินอยู่กันที่นี่ สมัยก่อนถ้าไม่มีเงินหรือเงินไม่
พอซื้อข้าว ถึงกับต้องถอดเอาลูกกรงเหล็กไปขายกันเลยทีเดียว” 
 
 “การฝึกซ้อมเมือก่อนจะมีซ้อมเป็นเวลาตามที่ครูก าหนด และครูคอยควบคุมดูและ แต่
ในตอนนี้ส่วนใหญ่ลูกศิษย์จะนัดหมายกันและมาร่วมตัวกันที่บ้าน” 
 
 “ ตอนนี้วงของเรายังไม่มีการรับลูกศิษย์อย่างเป็นทางการเนื่องจากบ้านเก่าไม่เอ้ืออ านวย  
แต่ตอนนี้บ้านใหม่สร้างเสร็จแล้วก็คิดวางแผนอยู่ว่าจะมีการเปิดรับศิษย์รุ่นใหม่และเปิดสอนดนตรี”  
 
              (สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561) 
 

ซึ่งสอดคล้องกับค าให้สัมภาษณ์ของลูกศิษย์บ้านพาทยโกศลที่กล่าวว่า 
 
“ การฝึกซ้อมจะนัดหมายกันเมื่อมีเวลาว่าง ถือเป็นการเจอญาติพ่ีน้อง และก็จะมีการฝึกซ้อม

กันสักครั้งสองครั้งก่อนการแสดง” 
 
“ลูกศิษย์บ้านพาทยโกศลเรามีหลากหลายรุ่น รุ่นเล็กที่สุดอายุประมาณ 30 กว่าๆ แต่อนาคต

คิดไว้ว่าจะมีการรับลูกศิษย์รุ่นใหม่”  
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“ทุกวันนี้ศิษย์ทุกคนที่เคยได้รับการดูแลจากครูยังกลับมาดูแลรักษาวงโดยส านึกถึงบุญคุณ
ของครู และยังมาพบปะรวมตัวกันในงานส าคัญต่างๆ และยังมีการรับงานและรวมวงกันในโอกาส
ต่างๆ” 

(สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 15 และ 22 มิถุนายน 2561) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 4.12 ผู้บริหารทายาทรุ่นปัจจุบันและลูกศิษย์วงดนตรีไทยบ้านพาทยาโกศลในงานพระบรมศพ   
               พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ณ ท้อง 
               สนามหลวง พ.ศ. 2560 

 

(2) การวางแผนด้านการเงิน (Money) วงดนตรีพาทยโกศล ด าเนินกิจการของวง 
ตามวิถีแห่งศิลปินที่มุ่งสืบสานวัฒนธรรมทางดนตรีไทย ถ้าจะกล่าวถึงการวางแผนด้านการเงินนั้นคงมิ
อาจเปรียบเทียบได้กับธุรกิจเอกชนโดยทั่วไปที่มีการวางแผนทางการเงินเพ่ือให้มีก าไรสุทธิมากที่สุด
หรือให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด แต่การวางแผนด้านการเงินของวงดนตรีไทยบ้านพาทยโกศล  มี
เป้าหมายสูงสุดในการสร้างสรรค์และอนุรักษ์มรดกทางดนตรีไทยและความเป็นอยู่ของสมาชิกทุกคน
ในวง ซึ่งอดีตรายรับของวงส่วนใหญ่มาจากการได้เข้าเป็นวงดนตรีในสังกัดพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งถือ
เป็นรายรับที่มีความมั่นคงจนถึงสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงปัจจุบันรายรับส่วนใหญ่มาจาก
การรับงานทั่วไป ซึ่งมีทั้งการรับงานแสดงโดยตรงกับทายาทผู้บริหารวงดนตรี และการรับงานแสดง
โดยผ่านศิษย์บ้านพาทย์โกศล โดยศิษย์ที่รับงานจะมาเช่าเครื่องดนตรีไปท าการแสดง และมีบางโอกาส
ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เข้าร่วมงานพระราชพิธีส าคัญ และรายได้บางส่วนมาจากการประกอบ
อาชีพของผู้บริหารวงซึ่งมีการแบ่งบันมาใช้ในการดูแลวงซึงรายได้เหล่านี้จะน ามาใช้ในการท านุบ ารุง
เครื่องดนตรีต่างๆ ให้พร้อมต่อการใช้งานรวมถึงการอนุรักษ์แต่งานต่างๆ ที่บ้านพาทยโกศล  รับนั้น
มิใช่ทุกงานที่จะมีรายรับบางงาน เป็นงานที่ไม่มีค่าตอบแทนหรือเรียกว่างานช่วย ซึ่งเป็นงานของมิตร
สหายสนิทซึ่งมีอย่างมากมายนักดนตรีทุกคนมารวมตัวกันและบรรเลงอย่างเต็มก าลังและ
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ความสามารถ แต่อย่างไรก็ตามรายได้ดังกล่าวก็ยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาในทุกด้าน นอกจากนี้วง
ดนตรีไทยบ้านพาทยโกศย ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพฯ สยามบรมราชกุมารีใน
การอุปถัมภ์ในการให้ร่วมงานพระราชพิธีส าคัญรวมถึงการพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ในการ
สร้างบ้านเครื่องฯ หลังใหม่ซึ่งถึงเป็นการตอกย้ าถึงความมั่นคงและยั่งยืนของการด ารงอยู่ของวงดนตรี
ไทยบ้านพาทยโกศล ฉะนั้นการวางแผนด้านการเงิน กับศิลปินจึงเป็นสิ่งที่ไม่เป็นระบบแบบแผนหรือ
มุ่งการวางแผนเพื่อผลก าไรสูงสุดมีแต่ความมุ่งหวังในการสร้างสรรค์ผลงานทางการดนตรีที่ดี มีคุณค่า
และอนุรักษ์บ้านเครื่องพาทยโกศลให้คงอยู่สืบไป ซึ่งสอดคล้องกับค าให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารรุ่น
ปัจจุบันที่กล่าวว่า 
 
 “ค่าใช้จ่ายในการดูแลวงก็จะมาจากลูกศิษย์ที่รับงานเขาก็จะมายืมเครื่องและให้ค่าเช่าเครื่อง
บ้าง และอีกส่วนหนึ่งมาจากทายาทท่ีมีงานท าก็จะน ารายได้ส่วนหนึ่งมาช่วยในการดูแลวงเครื่องดนตรี
ต่างๆ” 
 
 “การรับงานส่วนก็จะมีทั้งการติดต่อโดยตรงกับทายาท บางทีก็มาจากลูกศิษย์ที่รับงานมาแล้ว
เขาก็มายืมเครื่องที่บ้านไปใช้ในการแสดง บางงานก็ได้เงิน บางงานเป็นงานช่วย พวกเรามักพูดกันว่า 
งานช่วยต้องท าให้ดีกว่างานหา” 
 
 “เราต้องใช้ค าว่า ศิลปินไส้แห้ง เพราะเราท างานไม่ได้หวังก าไรอะไร แค่สามารถดูแลรักษาวง
ให้อยู่ได้ และลูกศิษย์มีรายได้เสริม พอเขามีรายได้เขาก็กลับมาช่วยกันดูแลวงของเราต่อไป”  
 
 “ พระองค์ทรงถามมาต้องนานแล้วว่าจะย้ายไหม ที่อยู่ตรงนี้มันที่วัดจะพระราชทานที่ดินและ
ปลูกบ้านให้ใหม่ แต่พวกเราเลือกที่จะไม่ย้าย พระองค์เลยตัดสินพระทัยปลูกให้ในที่เดิมและพยายาม
ท าให้เหมือนเดิมที่สุด”  

 
           (สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561) 

  
ซึ่งสอดคล้องกับค าให้สัมภาษณ์ของศิษย์บ้านพาทยโกศล ที่กล่าวว่า 

 
 “ลูกศิษย์จะมีการรับงานและก็มายืมเครื่องที่บ้านและก็ให้ค่าเช่าเครื่องเพ่ือเป็นการช่วยกัน
บ ารุงรักษาเครื่องดนตรีของบ้าน” 
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 “เดี๋ยวนี้งานส่วนใหญ่จะอยู่ตามต่างจังหวัดหรือปริมณฑลมากกว่าในกรุงเทพฯ พวกเราก็
ช่วยกันรับงานครับถือเป็นการช่วยกันดูแลวง”  
                        (สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 15 และ 22 มิถุนายน 2561) 
  

(3) การวางแผนด้านเครื่องดนตรี (machines)  เครื่องดนตรีบ้านพาทยโกศลได้รับ 
การดูแลอย่างดีจากทายาททุกรุ่นซึ่งยังคงดูแลและรักษาเครื่องดนตรีให้พร้อมรับงานแสดงและมีการ
สั่งท าเครื่องดนตรีชุดใหม่บ้างในบางชิ้นตามความเหมาะสมและอายุการใช้งานโดยมีลูกศิษย์ให้การ
สนับสนุนในด้านต่างๆ ซึ่งเครื่องดนตรีที่มีอยู่นั้นพร้อมที่จะรองรับงานที่หลากหลาย และหลายระดับ
ราคา ทางวงดนตรีพาทยโกศลยังมีเครื่องดนตรีมุก ที่จะถูกน ามาใช้ในงานส าคัญหรือเจ้าภาพที่มีฐาน
ทางการเงินที่ดีซึ่งสร้างในสมัยคุณหญิงไพฑูรย์ กิติวรรณ เป็นผู้บริหารวงดนตรี ในปัจจุบันด้านการ
วางแผนเกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทยของวงดนตรีไทยบ้านวงพาทยโกศล มุ่งไปที่การดูและรักษาแต่เครื่อง
ดนตรีที่เก่าไม่สามารถใช้งานได้ก็ยังคงถูกเก็บรักษาไว้ให้ลูกศิษย์ได้กราบไหว้บูชาและเป็นเครื่องยึด
เหนี่ยวทางจิตใจให้หวนร าลึกถึงครูและความสุขที่ได้สร้างสรรค์ผลงานทางดนตรีไทยซึ่งสอดคล้องกับ
ค าให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารรุ่นปัจจุบันที่กล่าวว่า 
 

 “เดี๋ยวนี้ไม่มีการท าเครื่องใหม่ ล่าสุดรุ่น คุณหญิงไพฑูรย์ ท าเครื่องมุกขึ้นใช้ในงานส าคัญ
พิเศษ ตอนนี้ก็มีแต่การดูแลเครื่องซึ่งเป็นหน้าที่ของลูกหลาน” 
 
 “เครื่องดนตรีบ้านตอนนี้บางชิ้นก็ใช่ไม่ได้แล้วแต่ก็ยังเก็บไว้ให้ลูกศิษย์กราบไหว้บูชา เช่น 
ตะโพน พวกนี้เรายังเก็บไว้เล่นไม่ได้แล้ว” 
 

                                                    (สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.13 เครื่องดนตรีวงดนตรีไทยบ้านพาทยโกศล 
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4.2.2 ด้านการจัดองค์กร (Organizing) การบริหารจัดการด้านการจัดองค์กร ของวง 
ดนตรีไทยบ้านพาทยโกศล จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและและการสัมภาษณ์ผู้บริหารรุ่น
ปัจจุบัน พบว่า การจัดการองค์กรมิได้มีสายการบังคับบัญชาใดที่มีความชัดเจนและซับซ้อนลักษณะจะ
เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างผู้บริหารวงกับลูกศิษย์ซึ่งสามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์  
หน้าที่ได้ดังนี้  

4.2.2.1 ผู้บริหารวง มีหน้าที่ส าคัญ คือ 
(1) การดูและรักษาบ้านเครื่องให้พร้อมที่จะเป็นศูนย์รวมของศิษย์ที่จะใช้ใน 

การฝึกซ้อม ไหว้ครู หรือพบปะกันในยามที่มีเวลาว่า 
(2) การดูแลเครื่องดนตรีให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ซ่อมแซม สร้างเครื่องดนตรี 

บางชนิดเพิม่เติมเท่าที่จ าเป็นและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคอ่ืนๆ 
(3) รับงานแสดงหรือการให้เช่าเครื่องดนตรีเฉพาะในกลุ่มลูกศิษย์บ้านพาทย 

โกศล 
(4) ประสานงานจัดหาผู้บรรเลงดนตรีในงานต่างๆ ซึ่งจะเป็นศิษย์วงดนตรี 

ไทยบ้านพาทยโกศล 
(5) อ านวยความสะดวกด้านสถานที่และเครื่องดนตรีในการฝึกซ้อม 

4.2.2.2 ลูกศษิย์มีหน้าที่ส าคัญ คือ 
(1) รับงานการแสดงต่างๆและจัดหาผู้บรรเลงในกลุ่มลูกศิษย์บ้านพาทย 

โกศล 
(2) ฝึกซ้อมเตรียมการแสดง 
(3) ดูแลบ้านและเครื่องดนตรีตามแต่โอกาสที่เหมาะสมตามก าลังและ 

ความสามารถ 
(4) ร่วมงานส าคัญของวงดนตรีบ้านพาทยโกศลในโอกาส าคัญต่าง 

 
ในปัจจุบันบ้านพาทยโกศลยังมิได้มีรับศิษย์ลูกศิษย์เพ่ิมเติมดังนั้นการแสดงหรือการออกงาน 

ต่างๆ ของวงดนตรีบ้านพาทยโกศลเกิดจากการร่วมแรงรวมใจกันและความสัมพันธ์ที่มีมาอย่าง
ยาวนานเสมือนญาติท าให้ทุกคนยินดีและเต็มใจที่จะช่วยงานของวงดนตรี โดยมิได้ค านึงถึงรายรับเป็น
ส าคัญโดยมิต้องมีการร้องขอหรือสั่งการทุกอย่างเกิดข้ึนด้วยความเต็มใจ ดังค าสัมภาษณ์ผู้บริหารวงรุ่น
ปัจจุบันที่กล่าวว่า  
 
  “บ้านมีงานอะไรเราไม่ต้องเรียกพอเขารู้เขาก็มาช่วย ใครพอจะมีก าลังหน่อยเขาก็
ช่วยมากหน่อยมีแรงก็ช่วยใครพอมีก าลังทรัพย์เขาก็ช่วย” 
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  “ทายาทมีหน้าที่ดูแลเครื่องให้พร้อมใช้ พวกลูกศิษย์ก็มาซ้อมรวมวงก่อนท าการ
แสดง การเลือกคนเล่นเราก็จะหาจากลูกศิษย์ของเราก่อน”  

       
                                                               (สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561) 

 
ซึ่งสอดคล้องกับค าให้สัมภาษณ์ของศิษย์บ้านพาทยโกศล ที่กล่าวว่า 

 
 “ เราก็ช่วยกันรับงานใครรับงานคนนั้นก็หาคน หาจากกลุ่มพ่ีๆน้องๆก่อน ถ้าขาดจริงๆค่อย
ไปดูคนอ่ืน เราก็มายืมเครื่องจากท่ีบ้านไปใช้ในการแสดง”  
 
 “ มีการพบปะกันบ้าง บ้านเป็นศูนย์รวมในการนัดหมาย ทั้งมาซ้อมและสังสรรค์กันบ้าง”  
 
                                                             (สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 15 และ 22 มิถุนายน 2561) 
 
 

 
 
 

 

  
 
 
 

ภาพที่ 4.14 ผู้บริหารและลูกศิษย์บ้านพาทยโกศลในพิธีบวงสรวงและไหว้ครูดนตรีไทยณ บ้านเครื่องฯ 
               หลังใหม่ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 
 

    4.2.3  ด้านการน า (Leading) การบริหารจัดการด้านการน า(Leading) วงดนตรีไทยบ้าน
พาทยโกศล เป็นสิ่งที่ทางผู้บริหารและทายาทในแต่ละรุ่นกระท ามาอย่างต่อเนื่องตลอด 9 รัชกาลแห่ง
กรุงรัตนโกสินทร์โดยทายาทผู้รับสืบทอดในแต่ละรุ่นถือเป็นศูนย์รวมใจของศิษย์บ้านพาทยโกศลทุกคน
ทุกรุ่น และผู้น าที่สร้างความเชื่อถือมั่นใจและไว้วางใจให้กับบุคคลภายนอกให้วงดนตรีไทยบ้านพาทย
โกศลร่วมงานในพิธีการต่างๆ จากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ทายาทและศิษย์วงดนตรีไทย
บ้านพาทโกศลสามารถสกัดหลักการแนวคิดของการน าซึ่งจะน าเสนอในมิติต่างๆ ได้ดังนี้ 
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 4.2.3.1 มิติด้านประสานงานและอ านวยการให้กับสมาชิกในองค์กร  
(Coordinating and Directing)  การบริหารจัดการด้านการน า (Leading) ในมิติของการ
ประสานงานและการอ านวยการของวงดนตรีไทยบ้านพาทยโกศลโดยหลักนั้นเป็นส่วนของผู้น าของวง
คือผู้บริหารซึ่งเป็นทายาทที่รับสืบทอดมาซึ่งตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นที่ 7คือ ครูเทวาประสิทธิ์ พาทย
โกศล และคุณหญิงไพฑูรย์ กิติวรรณ เนื่องจากการดูและลูกศิษย์นั้นยังเป็นแบบครอบครัวบ้านเครื่อง
พาทยโกศลนอกเหนือจากเป็นที่ฝึกซ้อมและที่พักอาศัยของครูดนตรียังเป็นที่อยู่ทีกินของศิษย์ตั้งแต่วัย
เยาว์จนถึงมีครอบครัว และอาชีพศิลปินนักตรีถือเป็นอาชีพหลักของทุกคนดังนั้นการประสานงานและ
การอ านวยการจึงมีศูนย์กลางอยู่ที่ทายาทผู้เปรียบเสมือนพ่อแม่ของลูกศิษย์ทุกคน แต่เมื่อกาลเวลา
และสถานการณ์ทางสังคมเปลี่ยนแปลงไปการประสานงานและการอ านวยการต่างๆก็มีการ
เปลี่ยนแปลงไปเป็นลักษณะของการร่วมมือร่วมใจกันระหว่างทายาทและลูกศิษย์ซึ่งต่างจากในอดีตที่
ศูนย์กลางของการบริหารต่างๆจะอยู่ที่ทายาทที่เป็นครูดนตรีไทยเป็นส าคัญ และรูปแบบในการดูแล
ศิษย์มีการเปลี่ยนแปลงไปอาชีพนักดนตรีกลายเป็นอาชีพเสริมมิใช้อาชีพหลักเหมือนในอดีตลูกศิษย์
ทุกคนมีงานประจ าอยู่ในวงการที่หลากหลายวงการ   ดังนั้นถือเป็นการเปิดโอกาสให้การรับงานแสดง
ต่างๆ มีช่องทางที่มากขึ้นถึงแม้งานแสดงที่ใช้วงดนตรีไทยในเขตกรุงเทพมหานคร จะลดลงแต่ยังมีงาน
ที่มากจากปริมณฑลและต่างจังหวัดมาทดแทนท าให้วงดนตรีบ้านพาทยโกศลยังคงมีงานแสดงอยู่เป็น
ระยะ ซึ่งการประสานงานจึงเป็นหน้าที่ของผู้รับงานในการประสานงานผู้เล่นการเช่าเครื่องหรือยืม
เครื่องจากบ้านเครื่องพาทยโกศลส่วนการอ านวยการเป็นความร่วมมือของทายาทผู้บริหารวง ศิษย์ 
หรือผู้รับงานโดยมีบ้านเครื่องฯเป็นศูนย์กลางในการฝึกซ้อมต่างๆ ก่อนท าการแสดง ซ่ึงสอดคล้องกับ
ค าให้สัมภาษณ์ของทายาทผู้บริหารวงดนตรีฯ ที่กล่าว่า 
 

“เมื่อก่อนด้านโน้นเป็นที่นอนของลูกศิษย์นอนเรียงกันเลี้ยงเหมือนลูก หลายเดือนๆ ใช้
ข้าวสารหลายกระสอบ แต่เดี๋ยวนี้ต้องปล่อยเขาไปหาอาชีพหลักเลี้ยงตัวเองและครอบครัว” 

 
“เดี่ยวนี้การรับงานอาจรับโดยลูกหลานและก็มีทั้งลูกศิษย์ของที่รับงานมาเดี่ยวนี้งานตาม

ต่างจังหวัดและปริมณฑลมากกว่างานแถวบ้านเรา” 
 
“ใครเป็นคนรับงานก็เป็นคนหาคนเล่นเองส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกศิษย์ลูกหาของบ้านฯ ส่วน

เครื่องดนตรีเขาก็จะมายืมเครื่องที่บ้านและก็นัดกันมาซ้อมก่อนจะไปเล่น“ 
 

                                                     (สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561) 
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4.2.3.2 การชักจูงหรือโน้มน้าวจิตใจและการกระตุ้น (motivating) ในการ 
ด าเนินงานของวงดนตรีบ้านพาทยโกศลในด้านของการจูงใจและการกระตุ้นให้ลูกศิษย์ปฏิบัติตาม
เป้าหมายที่ต้องการนั้นเป็นสิ่งที่สั่งสมกันมาอย่างต่อเนื่องของทายาททุกรุ่นโดยโดยใช้ความรักและ
ความเมตตาของครูดนตรีที่มีต่อศิษย์ในการดูแลที่เปรียบเสมือนครองครัวท าให้การชักจูงหรือากร
กระตุ้นเกิดจากความส านึกในบุญคุณของครูอาจารย์ดนตรีไทยที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และให้
การดูแลท าให้การรวมตัวหรือการรวมวงเกิดขึ้นได้ไม่วางงานนั้นจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 
และอีกประการที่ส าคญัคือ การที่วงดนตรีไทยบ้านพาทยโกศลนั้นเป็นวงดนตรีไทยได้รับความไว้วางใจ
จากสถาบันพระมหากษัตริย์มากอย่างยาวนานและเป็นวงดนตรีเอกชนวงเดียวที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมใน
งานพระราชพิธีส าคัญตลอดจนได้รับการอุปถัมภ์จากพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ส าคัญมาอย่าง
ต่อเนื่องท าให้สมาชิกทุกคนของบ้านพาทยโกศลเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นศิษย์บ้านพาทยโกศล
และมุ่งมั่นตั้งใจในการท าการแสดงทุกครั้งอย่างเต็มก าลังความสามารถ  ซึ่งสอดคล้องของค าให้
สัมภาษณ์ของทายาทผู้บริหารบ้านพาทยโกศลที่กล่าวว่า 
 
 “พวกเขามากันเองมาช่วยล าพังทายาทท าเองก็ไม่ส าเร็จได้ ก็ได้ลูกศิษย์ที่แหล่ะช่วยกัน”  
 
   “ตอนท าบ้านใหม่ย้ายเครื่องเก็บเครื่องก็ได้ลูกศิษย์มาช่วยกันคนละไม่คนละมือไม่งั้นท าไม่ไหว” 
 
                                                      (สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561) 
 

ซึ่งสอดคล้องกับค าให้สัมภาษณ์ของศิษย์บ้านพาทยโกศลที่กล่าไปในทิศทางเดียวกันว่า 
 
  “ผมมางานไหว้ครูของบ้าน เดือนกันยายน ของทุกปี”  
 
  “รู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติประวัติที่ได้ร่วมเล่นดนตรีกับพระองค์ทาน” 
   

“วงดนตรีของเราเป็นวงดนตรีเอกชนวงเดียวที่ได้เข้าไปแสดงในงานพระราชพิธีต่างๆ ล่าสุด
คืองานพระบรมศพในหลวง ร.9”  

 
                                                             (สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 15 และ 22 มิถุนายน 2561) 
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4.2.3.3 การดูแลสั่งการ (Commanding) ส าหรับการบังคับบัญชาสั่งการของวง 
ดนตรีไทยบ้านพาทยโกศลนั้นเป็นลักษณะของการร่วมมือร่วมใจอาสาเข้าร่วมงาหรือกิจกรรมของบ้าน
เครื่องฯซึ่งเป็นลักษณะเช่นนี้มาตั้งแต่ด าเนินการจนถึงปัจจุบันซึ่งทุกคนที่เป็นสมาชิกของวงท างานใน
ลักษณะที่ช่วยเหลือกันและกัน (collaborative) หรืออาจเรียกว่า“ใช้ใจ” มิได้มีการสั่งการเพียงแค่ทุก
คนทราบก าหนดการก็จะมีการรวมตัวและอาสากันช่วยเหลือกันเพ่ือให้งานของวงนั้นบรรลุเสร็จสิ้น
ตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ ตัวอย่างเข่น การร่วมงานไหว้ครู การย้ายบ้านเครื่องหลังใหม่ และงานการ
แสดงต่างๆ ของวง เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับค าให้สัมภาษณ์ของศิษย์บ้านพาทยโกศลที่กล่าวไปใน
ทิศทางเดียวกันว่า 
 

“งานส าคัญของบ้านไม่ต้องบอกลูกศิษย์จะรู้กันและจะมากันเองช่วยกันคนละไม้คนละมือ” 
 
“เป็นที่รู้กันว่าทุกสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกันยายน เราจะมีการจัดพิธีไหว้ครูดนตรีไทยบ้าน

พาทยโกศลทุกคนก็พร้อมใจกันมา” 
 
 “ส่วนใหญ่จะเป็นการดูแลกันมากกว่าส่วนการสั่งการเป็นเรื่องที่แต่ละคนจะต้องรู้หน้าที่ว่า

ควรท าอะไร” 
 
                                                             (สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561) 

 
4.2.3.4 การติดต่อสื่อสารและการบริหารความขัดแย้ง  (Communication and  

Conflict Management) ส าหรับการสื่อสารและการจัดการความขัดแย้งของวงดนตรีไทยบ้านพาทย
โกศล มีในอดีตจะมีลักษณะแบบพ่อสอนลูก กล่าวคือ ครูดนตรีซึ่งเป็นทั้งผู้สอนและผู้บริหารวงจะมี
การติดต่อสื่อสารด้วยตนเองท้ังในการประสานงานในด้านการแสดงและการถ่ายทอดความรู้ ส่วนการ
บริหารความขัดแย้งนั้นเนื่องจากในอดีตลูกศิษย์ส่วนใหญ่จะพักอาศัยอยู่ในบ้านเครื่องฯ ดังนั้นเมื่อคน
หมู่มากอยู่ร่วมกันย่อมเกิดการกระทบกระทั้งกันบ้าง ซึ่งผู้ที่เป็นครูดนตรีจะเป็นผู้พิจารณาไกล่เกลี่ย
และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายผลการตัดสินของครูซึ่งเปรียบเสมือนพ่อแม่จะได้รับการยอมรับ แต่
ในปัจจุบันลูกศิษย์บ้านพาทยโกศลได้แยกย้ายกันไปประกอบอาชีพหลักของตนเองกระจายกันสร้าง
ครอบครัวตามท่ีต่างๆ จะรวมตัวกันเมื่อมีงานการแสดง ดังนั้นการกระทบกระทั่งจากการอยู่ร่วมกันจึง
ลดลง แต่ปัญญาอาจจะเกิดจากการแสดงรวมกันของวงซึ่งอาจมีความไม่เข้าใจกันบ้างซึ่งปัญหานี้
ผู้บริหารวงหรือทายาทได้แก้ไขปัญหาโดยการให้อิสระมอบอ านาจการตัดสินใจแก่ลูกศิษย์ที่รับงาน
สามารถก าหนดผู้เล่นรวมกันได้ตามความพึงพอใจส่วนผู้บริหารวงเพียงแค่อ านวยความสะดวกทั้งด้าน
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สถานที่และเครื่องดนตรีส าหรับทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมฉะนั้นปัญหาความขัดแย้งจึงแทบ
จะไม่เกิดขึ้นอาจมีเพียงปัญหาหรือข้อผิดพลาดในการแสดงซึ่งผู้แสดงก็จะมีการบอกกล่าวกันเพ่ือการ
พัฒนามากกว่าการต าหนิให้เกิดความขัดแย้ง  ดังค าให้สัมภาษณ์ของทายาทผู้บริหารวงที่กล่าวว่า 
 
 “เดี๋ยวนี้ลูกศิษย์เขาก็จะรับงานแล้วเขาก็จะเลือกคนเล่นเอง เลือกคนที่เล่นด้วยกันได้ท าให้ไม่
ค่อยเกิดปัญหา”  
 
 “เมื่อก่อนเราดูแลเหมือนพ่อลูกกินอยู่ด้วยกัน ฉะนั้นพอมีปัญหาไม่พอใจกัน ครูก็จะเป็นคน
ดูแลไกล่เกลี่ยให้อย่างเท่าเทียม” 
 

                                          (สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.15 วงดนตรีบ้านพาทยโกศลรับบรรเลงในงานต่างๆ 
 

4.2.3.5 ด้านการควบคุม (Controlling) การบริหารจัดการด้านการควบคุม (Controlling) 
ของวงดนตรีไทยบ้านพาทยโกศล ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันจะเป็นการการสอดล่องดูแลของครูดนตรี
กับศิษย์ ศิษย์กับศิษย์ รุ่นพ่ีกับรุ่นน้อง ที่มีความเคารพและเชื่อถือในความรู้ความสามารถทางการ
ดนตรีที่มีต่อกัน (Trust) ซึ่งการควบคุมในวงดนตรีไทยบ้านพาทยโกศลนี้มี ในมิติของการ การ
ตรวจสอบ  (Monitoring)  เปรียบเทียบ (Comparing) และแก้ไข (Correcting) ซึ่งจะน าเสนอ
รายละเอียดได้ดังนี้ 

1    (1) การตรวจสอบ (Monitoring) ส าหรับการตรวจสอบในการควบคุมของวงดนตรี 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

97 
 

 
 

บ้านพาทโกศลมิใช้การตรวจสอบเพื่อการตัดสินให้คุณหรือท าโทษแต่เป็นการตรวจสอบเพ่ือการพัฒนา
(Monitoring for Development) ทั้งในด้านการพัฒนาคน และด้านความพร้อมของเครื่องดนตรีที่ใช้
ในการแสดงซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารวง ในการด้านพัฒนาคนนี้เป็นการพัฒนาให้สมาชิกในวงมีการ
พัฒนาศักยภาพของตนเองตามที่ตนถนัดอย่างแท้จริงอีกทั้งมีการตรวจสอบเพ่ือการพัฒนาศักยภาพ
ของวงดนตรีให้พัฒนายิ่งขึ้นลดความผิดพลาดจากการแสดงรักษามาตรฐานการแสดงดนตรีไทยให้เป็น
มาตรฐานตามแบบแผนของวงดนตรีไทยบ้านพาทยโกศลที่สืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องถึง 9 รัชสมัย  
ดังค าให้สัมภาษณ์ของทายาทผู้บริหารวงดนตรีไทยบ้านพาทยโกศลที่กล่าวว่า 
 
  “หน้าที่ของการดูแลเครื่องดนตรีทุกชิ้นเป็นหน้าที่ของลูกหลาน ดูแลให้พร้อมใช้ใน
งานต่างและบางครั้งลูกศิษย์ที่รับงานก็จะมายืมเครื่องไปท าการแสดง”  
 
  “ทางเพลงดนตรีไทยบ้านพาทยโกศลเป็นทางเพลงเฉพาะไม่เหมือนใคร ครูเพลงของ
บ้านเราในอดีตทานได้มีการสร้างผลงานไว้เฉพาะทาง” 
 
                                                                         (สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561) 
 
  ซึ่งสอดคล้องกับลูกศิษย์บ้านพาทยโกศลท่านหนึ่งทีกล่าวว่า 
 
  “ เวลาเล่นดนตรีไทยไม่ว่างานไหนก็ตาม เราจะคอยฟังกันว่าเพ้ียนไหม ถ้าเพ้ียนพอ
เลิกงานเราก็จะบอกกัน”  
 

                                                              (สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561) 
 

(2) เปรียบเทียบ  (Comparing)  ส าหรับการเปรียบเทียบของวงดนตรีไทยบ้านพาทย 
โกศลนั้นเป็นการเปรียบเทียบกับมาตรฐานทางการดนตรีเฉพาะของบ้านพาทยโกศล (Traditional 
Standard) ซึ่งมีทางเพลงเฉพาะ (Specifics) ที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ (Identity) ซึ่งค าว่า
มาตรฐานทางการดนตรีของบ้านพาทยโกศลนั้นมีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นจากครูสู่ศิษย์ จากรุ่นพ่ี รุ่น
พ่อ สู่รุ่นน้องหรือรุ่นหลาน ซึ่งในอดีตมิได้มีการถ่ายทอดให้คนนอกโดยจะถ่ายทอดให้เฉพาะศิษย์บ้าน
พาทยโกศลที่ผ่านการไหว้ครูดนตรีไทยและจะเป็นการถ่ายทอดหรือเรียกว่า “การจับ” แบบบุคคลต่อ
บุคคล ดังนั้นการเปรียบเทียบจึงมิใช่การเปรียบเทียบกับผู้อ่ืนแต่หมายถึงการด ารงรักษาทางเพลง
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ดนตรีไทยของบ้านพาทยโกศลให้มีตรงกันสิ่งที่ครูดนตรีไทยในอดีตได้ถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่นอย่างไม่ผิดเพ้ียน
ดังค าให้สัมภาษณ์ของลูกศิษย์วงดนตรีไทยบ้านพาทยโกศลที่กล่าวว่า 
 
  “ทางเพลงของเราถ่ายทอดเฉพาะศิษย์ของบ้านพาทยโกศล เวลาเล่นเราก็จะเล่น
ตามท่ีครูบาอาจารย์ถ่ายทอดให้ ตามแบบฉบับเฉพาะของบ้านเรา”  
 
  “ เมื่อก่อนใครที่เป็นศิษย์บ้านเราแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเล่นให้วงอ่ืนเพราะอาจท าให้
ทางเพลงเปลี่ยนหรือเพ้ียนไป”  
 

                                                               (สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561) 
 

(3) แก้ไข  (Correcting)  ส าหรับการแก้ไขตามแนวปฏิบัติของวงดนตรีบ้านพาทยโกศล 
เน้นการแก้ไขพัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญช านาญการเล่นดนตรีไทยตามทางเพลงดนตรีไทยของ
บ้านพาทยโกศลซึ่งการแก้ไขนี้ จะอาศัยผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญ (Expert Coaching) ซึงเป็นศิษย์ของวง
ดนตรีไทยบ้านพาทยโกศล ซึ่งอยู่ในลักษณะของ ผู้บริหารแนะน าลูกวง (Administer Coaching) ครู
แนะน าศิษย์ จากรุ่นพ่ี รุ่นพ่อ สู่รุ่นน้องหรือรุ่นหลาน เพ่ือนแนะน าซึ่งกันและกัน (Peer Coaching)  
ซึ่งจะเป็นการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและรักษา
มาตรฐานของวงดนตรีไทยบ้านพาทยโกศลให้สืบทอดต่อไปดังค าให้สัมภาษณ์ของทายาทผู้บริหารวง
ดนตรีไทยบ้านพาทยโกศลที่กล่าวว่า 
   

“ในปัจจุบันเราไม่มีการแต่งเพลงใหม่เล่นตามแบบแผนหรือทางเพลงของเรา เวลาเล่นผู้เล่น
ซึ่งก็คือศิษย์ของเราก็จะคอยฟังว่ามีจุดไหนเพี้ยนแล้วเขาก็จะบอกกันปรับกัน”  

 
                                                                         (สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561) 
 

ซึ่งสอดคล้องกับค าให้สัมภาษณ์ของลูกศิษย์วงดนตรีไทยบ้านพาทยโกศลท่านหนึ่งที่กล่าวว่า 
 
          “ เวลาเล่นเราก็จะคอยฟังกัน ถ้าเพ้ียนก็บอกกัน รุ่นพ่ีก็จะบอกจะซ้อมให้ เพ่ือเป็นไปตามทาง
เพลงของเรา” 
 
                                                             (สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 15 และ 22 มิถุนายน 2561) 
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ภาพที่ 4.16 การฝึกซ้อมร่วมกันของสมาชิกวงดนตรีไทยบ้านพาทยโกศล 

 จากการศึกษาแนวการบริหารจัดการ พบว่า แนวทางการบริหารจัดการส่วนใหญ่

เน้นความเป็นศิลป์ตามวิถีศิลปินซึ่งการด าเนินการของวงเป็นไปตามกระบวนการบริหารจัดการทั้ง 4 

ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้านการน า และด้านการควบคุมผลจากการบริหาร

จัดการนั้นมิได้มุ่งเพ่ือสร้างผลก าไรแต่มุ่งสร้างสรรค์ผลงานทางการดนตรีและเป็นการอนุรักษ์สืบสาน

ให้คงอยู่กับสังคมและชาติไทยสืบไป 
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4.3 ผลการพัฒนานวัตกรรมการจัดการองค์ความรู้ 
 
ผลการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้เพ่ือการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมดนตรีไทยบ้าน 

พาทยโกศลให้ด ารงอยู่ต่อไป ผู้วิจัยได้ตรวจสอบประสิทธิภาพของนวัตกรรม ประมวลและจัดเก็บ
ข้อมูล และน าเสนอรูปแบบ สื่อวีดีทัศน์  โดยผู้เชี่ยวชาญ และการประเมินความเหมาะสมของ
สารสนเทศการจัดการองค์ความรู้ในรูปแบบสื่อวีดีทัศน์ โดยกลุ่มตัวอย่าง ซึงน าเสอนผลการด าเนินการ
ได้ดังนี้ 

ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของนวัตกรรมการจัดการองค์ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ 
 

ตารางที ่4.1 แสดงผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของนวัตกรรมการจัดการองค์ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ  
                (n = 3) 

ประเด็นการตรวจสอบ 
คะแนนความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ 
รวม ค่า IOC 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1.  ความครบถ้วนของเนื้อหา 1 1 1 3 1.00 

   2. ความถูกต้องของเนื้อหา 1 1 1 3 1.00 

3.  รูปแบบการน าเสนอ 1 1 1 3 1.00 

4. รูปแบบของสาระสนเทศ                
ทางกายภาพ 

1 1 1 3 1.00 

ก  5. กระบวนการสกัดองค์
ความรู้ 

1 1 1 3 1.00 

 
 จากตารางที่ 4.1 แสดงผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของนวัตกรรมการจัดการองค์ความรู้
โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความเชื่อมั่นว่านวัตกรรมการจัดการองค์ความรู้ที่พัฒนาขึ้นความ
ถูกต้องและเหมาะสมโดยมีค่าคะแนน IOC เท่ากับ 1.00 ทุกประเด็น  
 ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมส าหรับการปรับปรุงในครั้งต่อไปในด้านของรูปแบบ
ของสาระสนเทศทางกายภาพ โดยเสนอแนะให้เพ่ิมเติมในช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์เพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการเข้าถึงสารสนเทศในวงกว้างมากขึ้น   
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ผลการประเมินความเหมาะสมของสารสนเทศการจัดการองค์ความรู้ในรูปแบบส่ือวีดีทัศน์ 
 
ตารางที่ 4.2 แสดงผลการประเมินความเหมาะสมของสารสนเทศการจัดการองค์ความรู้ 

ในรูปแบบสื่อวีดีทัศน์ (n = 15 คน)  

ประเด็นการตรวจสอบ 

ระดับความ
เหมาะสม 

แปลค่า จัดล า
ดับ 

ค่าเฉลี่ย
( ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

1. เนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้อง 4.20 0.77 มาก 6 
    2. ทันสมัยในรูปแบบการน าเสนอองค์ความรู้ 4.46 0.51 มาก 4 

3. การวิเคราะห์และเสนอความรูม้ีวิธีการที่ทันสมัย 4.80 0.41 มากที่สุด 2 
4. แนวคิดและการน าเสนอ ท่ีชัดเจน มีเอกภาพ ไมส่ับสน สามารถ
ท าให้ผู้อ่านติดตามเนื้อหาของผลงานได้โดยสะดวก มีแหล่งอ้างอิงที่
ถูกต้องและมีการใช้ภาษาที่ชัดเจนถูกต้องตามหลักภาษาตลอดจนมี
ความเชื่อมโยงของหัวข้อ 

 
 
 
4.46 

 
 
 

0.51 

 
 
 

มาก 

 
 
 
4 

 5. ให้ความรู้ใหม่เป็นประโยชน์ต่อการเรยีนการสอนและวงวิชาการ 4.86 0.35 มากที่สุด 1 

 6. การสอดแทรกความคิดริเริม่และประสบการณ์หรืองานวิจัยของ
ผู้เขียน หรือมีนวัตกรรมที่มีหลักการรองรับ 

 
4.40 

 
0.63 

 
มาก 

 
5 

    7. สามารถน าไปใช้เป็นแหล่งอ้างอิงหรือน าไปปฏิบัตไิด้ 4.73 0.45 มากที่สุด 3 
 8. เป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับท่ี

สร้างองค์ความรู้ใหม ่
 

4.80 
 

0.41 
 

มากที่สุด 
 
2 

 9. กระตุ้นให้เกิดความคิดและการค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง 4.60 0.50 มากที่สุด 4 
เ  10 . เป็นส่วนหน่ึงของการด ารงรักษาสืบสานวัฒนธรรมทางดนตรี

ไทย 
4.73 

0.46 มากที่สุด 3 

ภาพรวม 4.60 0.30 มากที่สุด  

 
จากตารางที ่4.2 พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมของสารสนเทศการจัดการองค์ความรู้ 

ในรูปแบบวีดีทัศน์ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.60  S.D. = 0.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าด้านให้ความรู้ใหม่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและวงวิชาการมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (  = 4.86  S.D. = 0.35) และด้านเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องมีคะแนนเฉลี่ย
ต่ าสุดอยู่ในระดับมาก (  = 4.20  S.D. = 0.77) ซึ่งมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมด้านเพ่ิมเติมในช่องทาง
เครือข่ายสังคมออนไลน์ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการเข้าถึงสารสนเทศในวงกว้างมากข้ึน   
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จากการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้เพ่ือการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมดนตรีไทยบ้าน 
พาทยโกศลให้ด ารงอยู่ต่อไปโดยผู้ เชี่ยวชาญที่ เห็นสอดคล้องกันว่าสื่อวีดีทัศน์ที่ พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพและผู้ใช้นวัตกรรมเห็นว่าวีดีทัศน์ที่สร้างขึ้นมีความเหมาะสมทั้งด้านคุณค่าทางวิชาการ
และด้านการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมทางดนตรีของชาติไทย  
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