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วิทยานิพนธ์เรื่องการถ่ายทอดเสียงรายการแสดงดนตรีฝรั่งทางสถานีวิทยุกรุงเทพ  ฯ  

ที่พญาไท เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาและพัฒนาการ

ของสถานีวิทยุกรุงเทพ ฯ ที่พญาไท วัตถุประสงค์ในการก่อต้ังสถานีวิทยุ ขอบเขตในการส่งกระจาย

เสียง และรูปแบบการส่งกระจายเสียง ดังกระแสพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ในวันเปิดสถานี ที่มีความมุ่งหมายต่อการก่อต้ังสถานีวิทยุอยู่ 3 ประการ 

ได้แก่ การส่งเสริมการศึกษา การค้าขาย และการบันเทิง เป็นหลัก 

ผลการวิจัยพบว่า สถานีวิทยุกรุงเทพ ฯ ที่พญาไทเปิดท าการอย่างเต็มรูปแบบ ไม่ใช่

การทดลองส่งกระจายเสียง ความแรงของสัญญาณการส่งกระจายเสียงมีความครอบคลุมทั่ว

ประเทศ มีรายการดนตรีหลากหลายประเภท เปิดท าการ 6 วันต่อสัปดาห์โดยหยุดท าการทุกวัน

จันทร์ รายการดนตรีฝรั่งมักจะออกอากาศในช่วงค่ าจนถึงเวลาปิดสถานี คือเวลาประมาณ 19.00 

ถึง 22.30 น. นิยมใช้วงดนตรีบรรเลงสดมากกว่าเปิดแผ่นเสียงออกอากาศ วงดนตรีฝรั่งในส่วน

ราชการ เช่น วงเครื่องสายฝรั่งหลวง วงเครื่องสายฝรั่งของกระทรวงทหารเรือ และวงดนตรีฝรั่งของ

วังพญาไท ออกอาการเป็นหลัก โดยนิยมคัดคัดเลือกบทเพลงมาออกอากาศโดยการตัดเฉพาะท่อน 

เพื่อความหลากหลาย จากบทเพลงหลากหลายประเภท เช่น โอเปร่า ซิมโฟนี มาร์ช และ ทรีโอ เป็น

ต้น  
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 The Western Musical Broadcasting on the Bangkok Radio Station at 
Phyathai. The thesis provides an objective to study the development of the Western 
musical broadcasting on the Bangkok Radio Station at Phyathai, the objectives of the 
station establishment, the coverage of the broadcast and the pattern of the broadcast. 
According to Rama VII’s statement on the station establishment, His Majesty the king 
has intentionally opened the radio station because of 3 reasons, which are education, 
trade and entertainment.  
 The result of the study shown that the broadcast on the Bangkok Radio 
Station at Phyathai was not on a broadcast testing phase but rather regularly on a daily 
basis with the nationwide coverage on varieties of music. The station opened 6 days a 
week with Monday off. The Western music program would be played once a week from 
the evening until the station closed from 7pm to 10.30pm. The music was performed  
live rather than from the records. Most of the western musical bands were under the 
supervision of the government such as a Royal Western String Band, Navy Western 
String Band and Phyathai Western Royal String Band. Certain part of the music are 
selected to perform in order to show a variety such as opera, symphony, march and 
trios. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

วิทยานิพนธ์เรื่อง การถ่ายทอดเสียงรายการแสดงดนตรีฝรั่งทางสถานีวิทยุกรุงเทพ ฯ  
ที่พญาไทนี้ได้รับการสนับสนุนด้านทุนวิจัย จาก คณะดุริยางคศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร และ 
อาจารย์ ด าริห์ บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง จึง
ขอขอบพระคุณอย่างสูง ณ ที่นี้ 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจาก อาจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ บริบูรณ์วิรีย์ 
และ อาจารย์ อานันท์ นาคคง ที่กรุณาสละเวลาให้ค าแนะน าด้วยความเอาใจใส่ตลอดมา ผู้วิจัย
รู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง จึงขอขอบพระคุณอย่างสูง ณ ที่นี้ 

ขอขอบพระคุณแหล่งข้อมูล หอจดหมายเหตุแห่งชาติ และหอสมุดแห่งชาติ ที่
ช่วยเหลือด้านเอกสารไมโครฟิล์ม และให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ ขอขอบคุณ คุณศตวรรษ ตันติ
เวชกุล ที่ให้การช่วยเหลือในการเก็บข้อมูลเชิงสถิติ เหนือสิ่งอ่ืนใด ขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ 
ที่กรุณาให้ความช่วยเหลือ เป็นขวัญก าลังใจให้งานวิทยานิพนธ์นี้ส าเร็จลงด้วยดี 
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