
  

                                                           
 

 

 

 

 
 
 

การถ่ายทอดเสียงรายการแสดงดนตรีฝร่ังทางสถานีวิทยุกรุงเทพ ฯ ที่พญาไท  
 
 
 
 

 
 
 

โดย 
 นางสาวอลิสา  วัชรประภาพงศ์ 

 
 
 
 
 

 
 
 
วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต 

 สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ปีการศึกษา 2557 
ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  

การถ่ายทอดเสียงรายการแสดงดนตรีฝร่ังทางสถานีวิทยุกรุงเทพ ฯ ที่พญาไท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โดย 

 นางสาวอลิสา  วัชรประภาพงศ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต 

 สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ปีการศึกษา 2557 
ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  

THE WESTERN MUSICAL BROADCASTING  
ON THE BANGKOK RADIO STATION AT PHYATHAI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
By 

Miss Alisa  Watcharaprapapong 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree 
Master of Music Program in Music Research and Development 

Graduate School, Silpakorn University 
Academic Year 2014 

Copyright of Graduate School, Silpakorn University 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้วิทยานิพนธ์เรื่อง “ การถ่าย
ทอดเสียงรายการแสดงดนตรีฝรั่งทางสถานีวิทยุกรุงเทพ ฯ ที่พญาไท ” เสนอโดย นางสาวอลิสา  
วัชรประภาพงศ์ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา 
 
 

……........................................................... 
                                                 (รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
  วันที.่.........เดือน.................... พ.ศ. .......... 
 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  บริบูรณ์วิรีย์ 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ 
 
.................................................... ประธานกรรมการ 
 (อาจารย์ อานันท์  นาคคง) 
............/......................../.............. 
 
.................................................... กรรมการ 
 (อาจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ  บริบูรณ์วิรีย์) 
............/......................../.............. 
 
.................................................... กรรมการ 
 (อาจารย์ ดร. อโณทัย  นิติพน) 
............/......................../.............. 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ง 

52701319: สาขาสังคีตวิจัยและพัฒนา 

ค าส าคัญ : สถานีวิทยุ / ดนตรีฝรั่ง 

อลิสา  วัชรประภาพงศ์: การถ่ายทอดเสียงรายการแสดงดนตรีฝรั่งทางสถานีวิทยุ

กรุงเทพ ฯ ที่พญาไท อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: อ. ดร.ณัฐวุฒิ  บริบูรณ์วิรีย์.  123 หน้า 

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  

 

 

สาขาวิขาสังคีตวิจัยและพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ลายมือชื่อนักศึกษา  ............................................................... ปีการศึกษา 2557 

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ................................................... 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 จ 

52701319: MAJOR: MUSIC RESEARECH AND DEVELOPMENT 

Keyword : Radio Station/ Western Musical 

ALISA WATCHARAPRAPAPONG: THE  WESTERN  MUSICAL BROADCASTING 

ON THE BANGKOK RADIO STATION  AT PHYATHAI THESIS ADVISOR: NATTHAWUT 

BORIBOONVIREE, Ph.D. 123 pp. 

 
 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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บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

วิทยานิพนธ์เรื่องน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของ

สถานีวิทยุกรุงเทพ ฯ ที่พญาไท วัตถุประสงค์ในการก่อต้ังสถานีวิทยุ ขอบเขตในการส่งกระจาย

เสียง และประโยชน์ที่ได้รับจากการส่งกระจายเสียง โดยศึกษารายการออกอากาศ ได้แก่ รายการ

ดนตรีไทยเดิม ดนตรีฝรั่ง และการละเล่นพื้นบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมุ่งเน้น ศึกษาการเผยแพร่

รายการดนตรีฝรั่งในฐานะที่เป็นการน าเสนอความรู้ที่แปลกใหม่แก่ผู้ฟัง  

ก่อนหน้าที่ประเทศไทยจะมีโทรทัศน์ วิทยุเป็นสื่อที่ทรงอิทธิพลและมีความส าคัญยิ่ง  

สื่อวิทยุมีบทบาทอย่างส าคัญในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ในกลุ่มประเทศตะวันตก ด้วยเป็น

เทคโนโลยีใหม่ที่สามารถเข้าถึงผู้คนเรือนหมื่นเรือนแสนหรือนับล้านคนได้พร้อม ๆ กัน1 วิทยุเป็น

สื่อกลางในการโน้มน้าวความรู้สึก ความคิดความเชื่อของคนผ่านทางการกระจายเสียง ข่าว 

โฆษณา รายการที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ การค้าขายให้ต่ืนตัว ท า

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมให้มีลักษะแบบสากลนิยมมากขึ้น รวมทั้งแสดงให้เห็นถึง

ความเจริญของประเทศชาติ2 

                                                           

 1 อุบลรัตน์ ศิริยุวศักด์ิ, สื่อสำรมวลชนเบื้องต้น: สื่อมวลชน วัฒนธรรม และ

สังคม (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550), 386 

 2 กระทรวงกลาโหม. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ ของสถำนีวิทยุกระจำยเสียง 
เข้าถึงเมื่อ 18 สิงหาคม 2556 เข้าถึงได้จาก http://dist1.mod. go.th/gst/img/S1.pdf. 
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วิทยุพัฒนามาจากเทคโนโลยีในการสื่อสารในยุคแรก คือ โทรเลขไฟฟ้า โดยแซมวล 

มอร์ส (Samuel Morse) คิดค้นเป็นผลส าเร็จในปี ค.ศ. 1837 ต่อมาได้พัฒนาไปเป็นโทรเลขแบบใช้

สายเคเบิลใต้น้ า ในปี ค.ศ. 1851 และวิทยุโทรเลขที่ไม่ใช้สายซึ่งคิดค้นขึ้นโดย กูกลิเอลโม มาร์โคนี 

(Guglielmo Marconi) ท าให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพดีกว่าเดิม สามารถการติดต่อสื่อสาร

ทางไกลสะดวกขึ้นมาก นักวิทยาศาสตร์ได้ท าการทดลองส่งเสียงพูดและเสียงดนตรีไปทางวิทยุ 

จนกระทั่งท าส าเร็จในปี ค.ศ. 1902 น าไปสู่การเปิดสถานีวิทยุกระจายเสียงอย่างเป็นทางการ3  

กิจการวิทยุกระจายเสียงแห่งแรกของโลกคือ  สถานีวิทยุประจายเสียงของ

สหรัฐอเมริกา KDKA (CBS Pittsburgh) ซึ่งเริ่มต้นขึ้นที่ Pittsburgh, Pennsylvania, United 

States ในปี ค.ศ.1920 เป็นสถานีวิทยุแห่งแรกของสหรัฐอเมริกา ก่อต้ังขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิง

พานิชย์4 วรารัตน์ ชัยสุขได้อ้างถึงค าสัมภาษณ์ของไขแสง ศุขะวัฒนะว่า “สถานีวิทยุ KDKA จึงได้

ก่อก าเนิดขึ้นเพื่อส่งรายการกระจายเสียงเป็นประจ า  สถานีแห่งนี้มีวัตถุประสงค์ทั้งในด้านบริการ

สาธารณชน  และในด้านการส่งเสริมการจ าหน่ายเครื่องรับวิทยุ"5 การก่อต้ังสถานีวิทยุ KDKA 

น าไปสู่การขยายตัวของกิจการวิทยุกระจายเสียงของอเมริกาอย่างกว้างขวาง เนื่องจาก

สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีพื้นที่กว้างใหญ่เกินกว่าจะมีสถานีวิทยุเพียงแห่งเดียวได้  สถานี

วิทยุกระจายเสียงในอเมริกาเป็นสถานีประจ ารัฐมากกว่า 

สถานีวิทยุ BBC (British Broadcasting Corporation) ของอังกฤษมีแนวคิดในการ

ด าเนินกิจการแตกต่างกับสถานีวิทยุ  KDKA ของอเมริกา คือมีลักษณะเป็นกิจการ

วิทยุกระจายเสียงสาธารณะมากกว่าที่จะมุ่งแสวงหาก าไร ก่อต้ังขึ้นในปี ค.ศ. 1922 มีวัตถุประสงค์

                                                           

 3 อุบลรัตน์ ศิริยุวศักด์ิ. สื่อสำรมวลชนเบื้องต้น: สื่อมวลชน วัฒนธรรม และ

สังคม, 59. 
 4 สกุลศรี ศรีสารคาม. วิวัฒนำกำรวิทยุในต่ำงประเทศ  เข้าถึงเมื่อ 11 มิถุนายน 
2555 เข้าถึงได้จาก http://www.oknation .net/blog/print.php?id=452498   
 5 วรารัตน์ ชัยสุข. “รูปแบบและการน าเสนอดนตรีคลาสสิกทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงไทย” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ภาค
วิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545, 4. 
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เพื่อน าเสนอสาระความรู้ ข่าวสารและความบันเทิงเป็นส าคัญโดยไม่มีโฆษณาค่ันรายการ 6 การ

ออกอากาศของสถานีวิทยุ BBC ส่งผลให้ชาวอังกฤษได้พบกับปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงทาง

วัฒนธรรม โดยเฉพาะปรากฏการณ์ที่น่าสนใจ "การที่มีวิทยุกระจายเสียงเกิดขึ้นในประเทศอังกฤษ

เป็นเหตุให้ประชาชนได้มีโอกาสฟังเสียงสมาชิกราชวงศ์ของพวกเขาเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1924 

กษัตริย์จอร์จที่ 5 ได้กล่าวสุนทรพจน์ผ่านเครื่องขยายเสียงซึ่งติดต้ังอยู่ภายนอกศูนย์การค้าต่าง ๆ 

ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเป็นจ านวนมาก ถึงกับจอดรถบนถนนเพื่อรับฟังกันทีเดียว"7 

กิจการวิทยุกระจายเสียงเติบโตอย่างรวดเร็วจนกระทั่งในปี ค.ศ. 1930 ประเทศทั่วทั้ง

ทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกาต่างก็มีสถานีวิทยุกระจายเสียงเป็นตนเองทั้งสิ้น และมีรายการดนตรี

เป็นส่วนประกอบส าคัญในการออกอากาศ8 นอกจากความบันเทิงสถานีวิทยุยังให้การศึกษากับ

ประชาชนด้วย นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ข่าวสารความรู้สามารถเข้าถึงผู้ฟังจ านวน

มหาศาลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญที่ท าให้

ประเทศชาติพัฒนาเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว  

ส่วนประเทศไทยเริ่มใช้เทคโนโลยีในการส่งคลื่นวิทยุเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2447 อัน

เป็นผลมาจากการที่รัชกาลที่ 5 ทรงเล็งเห็นถึงความจ าเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยน ปรับปรุง พัฒนา

ประเทศให้มีความทันสมัย เจริญทัดเทียมประเทศมหาอ านาจเพื่อให้สามารถอยู่รอดจากการยึด

ครองของชาติตะวันตก และเพื่อให้ประชาชนได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่ก่อนที่จะมีกิจการสถานี

วิทยุกระจายเสียงอย่างเต็มรูปแบบนั้น เทคโนโลยีเริ่มแรกมาจากวิทยุโทรเลขก่อน โดยห้างบีกริมซึ่ง

เป็นตัวแทนของบริษัทวิทยุโทรเลขเทเลฟุงเกนประเทศเยอรมันได้ท าการทดลองส่งสัญญาณ

ระหว่างกรุงเทพมหานครกับเกาะสีชัง แต่การทดลองในสมัยนั้นยังไม่ได้ผลเท่าที่ควร จากนั้นจอม

พลเรือสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต น าเครื่องรับส่งวิทยุโทรเลขแบบมาร์โคนีของ

                                                           

 6 สกุลศรี ศรีสารคาม. สกุลศรี ศรีสารคาม. วิวัฒนำกำรวิทยุในต่ำงประเทศ  เข้าถึง
เมื่อ 11 มิถุนายน 2555 เข้าถึงได้จาก http://www.oknation .net/blog/print.php?id=452498   
 7 ศิริวรรณ อนันต์โท. กำรผลิตรำยกำรโทรทัศน์: ก ำเนดิ BBC เข้าถึงเมื่อ 5 
กุมภาพันธ์ 2556เข้าถึงได้จาก http://web.bsru.ac.th/~direkkung/  
 8 Goslich Siegfried. Radio accessed 11 April 2012 Available from 
http://www.oxfordmusiconline.com/public/book/omo_gmo. 
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อังกฤษมาใช้ในกรมทหารเรือเมื่อปี พ.ศ. 2450 และได้จัดต้ังสถานีวิทยุโทรเลขขึ้นที่ศาลาแดง 

กรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2456 ก่อนจะขยายเครือข่ายออกไปยังจังหวัดต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 50 

สถานี อย่างไรก็ดีวิทยุโทรเลขก็ยังไม่ได้รับความนิยมมากนัก เพราะประชาชนส่วนมากยังไม่ค่อย

เชื่อว่าวิทยุโทรเลขจะช่วยให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้จริง 

วิทยุโทรเลขน าไปสู่มีการเปิดสถานีวิทยุกระจายเสียงขึ้นที่วังพญาไทเมื่อวันที่ 25 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2473 ตรงกับวันพระราชพิธีฉัตรมงคล ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 นับเป็นการด าเนินการวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทยเป็นครั้งแรก นับเป็น

เวลา 10 ปีหลังการมีสถานีวิทยุเป็นครั้งแรกของโลก โดยพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระ

ก าแพงเพชรอัครโยธินทรงเปิดการส่งวิทยุเป็นปฐมฤกษ์ โดยใช้ชื่อสถานีว่า “สถานีวิทยุกรุงเทพ ฯ ที่

พญาไท” พิธีเปิดสถานีกระท าโดยอัญเชิญกระแสพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัวจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยแล้วกระจายเสียงสู่พสกนิกรนับเป็นการเผยแพร่เสียงของ

พระมหากษัตริย์ไทยผ่านทางสถานีวิทยุเป็นครั้งแรก9 

วัตถุประสงค์ในการออกอากาศของสถานีวิทยุกรุงเทพ ฯ ที่พญาไท มีความคล้ายคลึง

กับสถานีวิทยุ BBC ของอังกฤษมากกว่าสถานีวิทยุ KDKA เพราะมีลักษณะเป็นกิจการ

วิทยุกระจายเสียงสาธารณะที่ไม่มีโฆษณาค่ันรายการ (แม้ว่าในภายหลังเริ่มมีโฆษณาเพราะสถานี

ประสบภาวะขาดทุน) โดยค านึงถึงสาธารณประโยชน์เป็นหลักเช่นเดียวกัน  

รายการออกอากาศของสถานีวิทยุน ามาซึ่งภาพสะท้อนของสังคมขณะนั้น อัน

ประกอบด้วย ดนตรีและรายการบันเทิงเป็นหลัก อาทิ เพลงคลาสสิก เพลงสากลร่วมสมัย เพลง

ไทยเดิม เพลงล าตัด และการละเล่นพื้นบ้านอ่ืน ๆ รวมทั้งรายการจ าอวด และรายการที่ไม่ใช่

รายการบันเทิง อาทิ รายงานข่าว รายการปาฐกถา นิทานส าหรับเด็ก พระธรรมเทศนา ท าหน้าที่ให้

ทั้งความรู้ข่าวสาร การค้าขาย และความบันเทิงกับประชาชน ดังกระแสพระราชด ารัสตอนหนึ่งของ

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า “กิจการวิทยุกระจายเสียงจัดต้ังขึ้น เพื่อความมุ่งหมายจะ

                                                           

 9 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 78 ปีวันวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศ

ไทย (กรุงเทพฯ: หจก. เปเปอร์เฮาส์, 2551), 46. 
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ส่งเสริมการศึกษา การค้าขาย และการบันเทิงแก่พ่อค้า ประชาชน ”10 ความหลากหลายของ

รายการที่ออกอากาศนี้แสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะจัดรายการให้ครอบคลุมถึงกลุ่มผู้ฟัง

ทั้งหมด  

วังพญาไทยุติการด าเนินการวิทยุกระจายเสียงในปี พ.ศ. 2475 เนื่องจากถูกเปลี่ยน

กิจการให้เป็นโรงพยาบาล คือโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ท าให้สถานีวิทยุพญาไทต้องย้ายไปรวม

กับสถานีวิทยุที่ศาลาแดง ท าการส่งกระจายเสียง โดยใช้ชื่อสถานีใหม่ว่ า “สถานีวิทยุกรุงเทพที่

ศาลาแดง 7 พีเจ” เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2479 ก่อนจะย้ายกิจการวิทยุกระจายเสียงเข้าใน

สังกัดของส านักงานโฆษณาการ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2481 และเปลี่ยนชื่อเป็น “สถานี

วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย” จนถึงปัจจุบัน 

 

ควำมมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1. ศึกษาก าเนิดและพัฒนาการของสถานีวิทยุกรุงเทพ ฯ ทีพ่ญาไท 

2. ศึกษารูปแบบของการกระจายเสียงดนตรีฝรั่งของสถานีวิทยุกรุงเทพ ฯ ทีพ่ญาไท 

 

สมมุติฐำนของกำรวิจัย 

1. สถานีวิทยุกรุงเทพ ฯ ที่พญาไท เป็นจุดเริ่มต้นของความนิยม และ รู้จักในดนตรีฝรั่ง

ของคนทั่วทุกภาคของประเทศไทย 

2. สถานีวิทยุกรุงเทพ ฯ ที่พญาไท เป็นสถานีวิทยุแห่งแรกที่เป็นสถานีวิทยุแห่งแรกที่

ถ่ายทอดรายการดนตรี ที่หลากหลาย  

 

ขอบเขตของกำรวิจัย 

ศึกษาบทบาทและการเผยแพร่รายการดนตรีฝรั่งของสถานีวิทยุกรุงเทพ ฯ ที่พญาไท 

ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2473 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2474 รวมระยะเวลา 5 เดือน 

เนื่องจาก การนับวันขึ้นปีใหม่ในเอกสารได้นับ วันที่ 1 เมษายน เป็นวันข้ามปีพุทธศักราชใหม่  
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ข้อตกลงเบื้องต้น 

การวิจัย เรื่อง การถ่ายทอดเสียงรายการแสดงดนตรีฝรั่งผ่านทางสถานีวิทยุกรุงเทพ ฯ 

ท่ีพญาไท เป็นการใช้ระเบียบวิธีวิจัยผสมผสานปริมาณและคุณภาพ โดยมีขั้นตอนการศึกษา

เอกสารไมโครฟิลม์ ในช่วงระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2473 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2474 และ

รวบรวมข้อมูลอ่ืน ๆ ในช่วงเวลาเดียวกันที่เกี่ยวข้องกับสถานีวิทยุกรุงเทพ ฯ ที่พญาไท รวมทั้ง

งานวิจัย สื่อสิ่งพิมพ์ และอินเตอร์เน็ต โดยในงานวิจัยจะใช้ชื่อเรียกว่า สถานีวิทยุพญาไท 

ผู้วิจัยได้แบ่งหมวดหมู่โปรแกรมการออกอากาศของทางสถานีในรูปแบบของการ

จ าแนกชนิดข้อมูล (Typological Analysis) การวิเคราะห์ข้อมูลโปรแกรมการออกอากาศแบ่งตาม

ลักษณะของข้อมูลคือ 1) ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้การแจกแจงความถี่ และวิเคราะห์ตีความข้อมูลเชิง

บรรยาย 2) ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)   

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. ได้ข้อมูลด้านพัฒนาการ วัตถุประสงค์ในการก่อต้ัง และขอบเขตในการส่งกระจาย

เสียงของสถานีวิทยุพญาไท 

2. ได้ทราบข้อมูล รายละเอียด และรูปแบบในการเผยแพร่รายการดนตรีฝรั่งทางวิทยุ

เป็นครั้งแรกของประเทศไทย ผ่านทางสถานีวิทยุพญาไท 

 

นิยำมศัพท์เฉพำะท่ีใช้ในกำรศึกษำ 

1. ดนตรีฝรั่ง หมายถึง รายการดนตรีตะวันตกทั้งหมด ประกอบด้วย ดนตรีคลาสสิก 

และ ดนตรีร่วมสมัย รวมถึงดนตรีตะวันตกที่บรรเลงโดยวงดนตรีไทย 

2. ดนตรีตะวันออก หมายถึง 1) ดนตรีไทย 2) ดนตรีจีน 3) ดนตรีพม่า 4) ดนตรีแขก
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บทที่ 2

 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 

วิทยานิพนธ์เรื่องการถ่ายทอดเสียงรายการแสดงดนตรีฝรั่งทางสถานีวิทยุกรุงเทพ ฯ ที่

พญาไท มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาและ วัตถุประสงค์ในการก่อต้ังสถานีวิทยุ 

ขอบเขตในการส่งกระจายเสียง และประโยชน์ที่ได้รับจากการส่งกระจายเสียง การเผยแพร่รายการ

ดนตรีฝรั่งในสังคมไทยผ่านทางรายการวิทยุกระจายเสียงที่ก่อต้ังขึ้นเป็นสถานีแรกของประเทศไทย 

ตลอดจนเป็นการสร้างฐานข้อมูลทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการเผยแพร่ รายการดนตรีฝรั่งทาง

สถานีวิทยุพญาไท รายการออกอากาศของสถานี รวมทั้งรูปแบบในการน าเสนอที่เป็นลายลักษณ์

อักษรด้วย วิทยานิพนธ์เรื่องนี้มีงานเขียนและงานวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 3 ประเด็น

ดังต่อไปนี ้  

 

1. กำรรับวัฒนธรรมดนตรตีะวันตกในประเทศไทย 

 ประเทศไทยรับวัฒนธรรมทางดนตรีตะวันตกเข้ามาภายใต้เหตุผลที่ส าคัญคือ เพื่อ

ความอยู่รอดปลอดภัยจากการล่าอาณานิคมของประเทศมหาอ านาจตะวันตก และพัฒนาชีวิต

ความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น เป็นผลให้ให้ประเทศไทยปรับเปลี่ยนและเจริญรุดหน้าไป

มาก จริง ๆ แล้วประเทศไทยไม่ได้เพิ่งเริ่มรับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาในสมัยก่อนเปลี่ยนแปลง

การปกครองแต่มีมาก่อนหน้านั้นนานแล้ว แต่ข้อที่น่าสังเกตคือในการรับเอาวัฒนธรรมตะวันตก

ของไทยมีข้อแตกต่างกับประเทศเพื่อนบ้าน หากมองประวัติศาสตร์ของประเทศจีนในยุคแสวงหา

อาณานิคมของชาติตะวันตกแล้วจีนน าเนินนโยบายปิดประเทศไม่ต้อนรับชาวตะวันตก เป็นเหตุให้

เกิดการปะทะกันและลงเอยด้วยสนธิสัญญานานกิงกับประเทศอังกฤษอันเป็นผลให้จีนถูกเอา

เปรียบลงท้ายด้วยการสูญเสียเกาะฮ่องกงให้กับอังกฤษ ตามด้วยสนธิสัญญาในลักษณะเดียวกันนี้

กับประเทศอ่ืน ๆ ด้วย ขณะที่ประเทศอินเดียเองก็ตกเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ เป็นผลให้

วิถีการด าเนินชีวิตของประชาชนเปลี่ยนไปอย่างกะทันหันในชั่วข้ามคืนเลยทีเดียว เพราะอังกฤษได้  
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น าวิถีการด าเนินชีวิตในแบบของตนเองมาใช้กับอินเดียซึ่งเป็นอาณานิคม ก่อให้เกิดความ

เปลี่ยนแปลงทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม1 

ส่วนประเทศไทยนั้นไม่ได้ตกเป็นอาณานิคมของชาติใด จึงมีแนวโน้มในการเลือกที่จะ

รับ ไม่รับ หรือปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมตะวันตกให้เข้ากับวัฒนธรรมตนเองได้อย่างเหมาะสม ภายใต้

กรอบของความเป็นไทย แต่ขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของชาติเอาไว้ได้ด้วย ประเด็น

เรื่องการปรับประเทศให้ทันสมัยทัดเทียมอารยประเทศ งานเขียนของวิไลเลขา ถาวรธนสาร เรื่อง 

ชนชั้นน าไทยกับการรับวัฒนธรรมตะวันตก ศึกษาการล่าอาณานิคมของประเทศตะวันตก และการ

รับวัฒนธรรมตะวันตกของไทย โดยรวบรวมเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของไทยและประเทศ

เพื่อนบ้าน พบว่า พฤติกรรมในการรับวัฒนธรรมตะวันตกของไทยมีความแตกต่างกับประเทศอ่ืน 

เนื่องจากไม่ได้ตกเป็นประเทศราช จึงมีโอกาสในการเลือกที่จะรับหรือไม่รับบางสิ่งบางอย่างได้

มากกว่า วิไลเลขากล่าวว่า 

 

การที่ประเทศไทยไม่ได้ตกเป็นอาณานิคมของมหาอ านาจตะวันตกท าให้การพัฒนาประเทศ

ให้ทันสมัยเป็นขบวนการ“ปรับเปลี่ยน ”(transformation)อย่างช้า ๆ และต่อเนื่อง มิใช่เป็น

การ   “สับเปลี่ยน”  (replacement)  ที่ของใหม่มาแทนของเก่าอย่างกะทันหันเหมือนใน

ประเทศอาณานิคม (Girling  1981 : 45)    ชนชั้นน าไทยสามารถควบคุมอัตราความเร็วและ

เนื้อหาของการเปลี่ยนแปลงไว้ได้เป็นส่วนใหญ่    สังคมไทยจึงไม่ต้องเผชิญกับการแตกหัก

ระหว่างอดีตกับปัจจุบันเหมือนดังประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งต้องเผชิญ

กับความตึงเครียดอย่างมากมาย2 

 

เรื่องนี้ เป็นผลสืบเนื่ องมาจากความมีไมตรีที่พระมหากษัตริย์ ไทยทรงมี ต่อ

ชาวตะวันตกที่เข้ามาในประเทศ ดังจะเห็นได้จากการที่ชาวตะวันตกได้รับการยอมรับนับถือใน

                                                           

 1 วิไลเลขา ถาวรธนสาร. ชนชั้นน ำไทยกับกำรรับวัฒนธรรมตะวันตก (กรุงเทพฯ: 
ส านักพิมพ์เมืองโบราณ, 2545), 54. 
 2 เรื่องเดียวกัน, 147. 
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ฐานะที่ปรึกษา เข้ามารับราชการในประเทศไทย ขณะที่บางส่วนก็เข้ามาเป็นผู้เผยแพร่ศาสนา 

ตลอดจนพ่อค้าวานิชที่สามารถท าการค้าในประเทศไทยได้โดยสะดวก อันเป็นผลมาจาก

สนธิสัญญาบาวริ่ง (Bowring Treaty) ซึ่งอนุญาตให้ชาวตะวันตกเข้ามาค้าขายในประเทศไทยได้

อย่างเสรี และที่ส าคัญที่สุดก็คือการมองการณ์ไกลของพระมหากษัตริย์ไทย อาทิ พระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเยือนต่างประเทศหลายครั้งท าให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จัก และยังส่ง

เจ้าฟ้าอีกหลายพระองค์ไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ ด้วยเหตุนี้จึงเกิดกระแสนิยมในเหล่าชนชั้นสูงใน

การส่งบุตรหลานไปศึกษาต่อ เป็นผลให้มีเหล่านักเรียนนอกเป็นจ านวนมากที่น าเอาความเจริญ

กลับมาพัฒนาประเทศ  

ในส่วนดนตรีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นส่งผลให้เกิดการผสมอย่างกลมกลืนทาง

วัฒนธรรม เช่น การถือก าเนิดวงดนตรีแบบผสม ระหว่างเครื่องดนตรีไทยกับเครื่องดนตรีฝรั่ง อาทิ 

วงเครื่องสายผสมออร์แกน วงเครื่องสายผสมเปียโน เป็นที่น่าสังเกตว่าสังคมไทยนั้นเปิดกว้าง

ยอมรับในสิ่งใหม่ ๆ อาทิ การน าเครื่องดนตรีฝรั่งเข้ามาร่วมบรรเลงร่วมกับวงเครื่องสาย งานวิจัย

ของกวินทิพย์ บรรยายกิจ เรื่อง วงเครื่องสายผสมออร์แกน: กรณีศึกษา วงวัชรบรรเลง มี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค้นคว้าเรื่องประวัติความเป็นมาของวงเครื่องสายวัชรบรรเลง โดยวิธีเก็บ

รวบรวมข้อมูลทั้งจากเอกสารและข้อมูลภาคสนาม ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการประสมวง

ระหว่างเครื่องดนตรีไทยและฝรั่งเอาไว้ในวิทยานิพนธ์ โดยได้อ้างถึงค าอธิบายของสมเด็จพระเจ้า

บรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ความว่า “ต้ังแต่ในรัชกาลที่ 6 มาเมื่อมีผู้น าเอา ขิมบ้าง 

ไวโอลินบ้าง ออร์แกน และเครื่องอ่ืน ๆ บ้างเข้าผสมวงจึงเรียกกันว่า เครื่องสายผสมขิม เครื่องสาย

ผสมไวโอลิน เครื่องสายผสมออร์แกน และเมื่อผสมเครื่องดนตรีหลาย ๆ อย่างก็เรียกกันกว้าง ๆ ว่า 

“เครื่องสายผสม”3 ในกลุ่มของวงเครื่องสายประสมนี้ วงที่มีชื่อเสียงวงหนึ่งคือ “วงนารีศรีสุมิตร” 

เป็นวงเครื่องสายผสมเปียโนซึ่งประกอบด้วยจะเข้ ซออู้ ซอด้วง ฉิ่ง โทน ร ามะนา และเปียโน โดยมี

สุมิตร สิงหลกะ (สุจริตกุล) เป็นผู้ควบคุมวงและนักเปียโน  วงนารีศรีสุมิตรนี้ก่อต้ังขึ้นโดยพระสุจริต

                                                           

 3 กวินทิพย์ บรรยายกิจ, “วงเครื่องสายผสมออร์แกน : กรณีศึกษา  วงวัชรบรรเลง.” 
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวัฒนธรรมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 
2540. 2. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



10 
 

 
 

สุดา (เปรื่อง สุจริตกุล) พระสนมเอกในรัชกาลที่ 6 มีโอกาสได้บรรเลงถวายรัชกาลที่ 6 เป็นประจ า 

มีผลงานการบันทึกแผ่นเสียง ที่ส าคัญคือได้บรรเลงเพลงนกขมิ้น และ สุดาสวรรค์ ออกอากาศทาง

สถานีวิทยุพญาไท เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2473 ซึ่งเป็นเป็นวันเปิดสถานีด้วย 

ความชื่นชอบในการฟังดนตรีฝรั่งของคนไทยได้ก่อให้เกิด การต้ังวงดนตรีฝรั่งของคน

ไทย อาทิ วงดนตรีเครื่องสายฝรั่งหลวง วงดนตรีฝรั่งของวังพญาไท วงเครื่องสายฝรั่งหลวงของ

กระทรวงทหารเรือ รวมถึงความนิยมในการฝึกหัดเครื่องดนตรีตะวันตก เช่น เปียโน ไวโอลิน  

ชนชั้นสูงมีส่วนส าคัญในการผลักดันความนิยมในดนตรีฝรั่ง  ซึ่งหากเปรียบเทียบกับ

ดนตรีไทยเดิมแล้วมีความคล้ายคลึงกัน คือดนตรีทั้งสองชนิดล้วนแล้วแต่มีชนชั้นสูงคอยสนับสนุน

หรือเป็นองค์อุปถัมภ์ด้วยกันทั้งสิ้น ความนิยมต่อวัฒนธรรมดนตรีฝรั่งมิได้จ ากัดอยู่เพียงการฟัง 

หรือบรรเลงเท่านั้น พรรณี ปรัชญาบ ารุง ศึกษาเรื่อง ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมไทยผ่าน

เพลงไทยสากล หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 - พ.ศ. 2500 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพสะท้อน

สังคมไทยผ่านเพลงไทยสากลในช่วงเวลานั้น โดยเก็บรวบรวมและจัดหมวดหมู่เพลงไทยสากลที่

แต่งขึ้นระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 - พ.ศ. 2500 กล่าวว่า “เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระ

นครสวรรค์วรพินิต ทรงพระราชนิพนธ์เพลงไทยสากลเพลงแรกในปี พ.ศ. 2446 ชื่อเพลงวอลซ์ปลื้ม

จิต หลังจากเสด็จกลับจากการศึกษาในยุโรป”4 แสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่และสนใจต่อดนตรี

ฝรั่งอย่างจริงจัง เป็นภาพสะท้อนในการรับวัฒนธรรมตะวันตกของไทยอีกด้านหน่ึง 

งานเขียนของศรีศักร วัลลิโภดม เรื่องดนตรีและนาฏศิลป์กับเศรษฐกิจและสังคมสยาม 

ที่มุ่งศึกษาศิลปะกับสังคมวัฒนธรรมไทย กล่าวถึงสภาพทางสังคมดนตรีของไทย ที่มีลักษณะเป็น

การพึ่งพากันระหว่างวัด บ้าน และวัง ซึ่งเป็นภาพสะท้อนว่าการดนตรีจะเจริญรุ่งเรืองได้นั้นจ าเป็น

ที่จะต้องมีองค์อุปถัมป์ และไม่อาจอยู่อย่างโดดเดี่ยวได้ 

 

                                                           

 4 พรรณี ปรัชญาบ ารุง, “ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมไทยผ่านเพลงไทยสากล” 
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวัฒนธรรมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 
2542, 2. 
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ท่านที่บุญหนักศักดิ์ใหญ่ เป็นขุนนาง เป็นท้าวพระยามหากษัตริย์ รวมทั้งพระราชวงศ์นั้น  

เม่ือว่างจากภารกิจ ก็ต้องการความสุขจากดนตรีและนาฏศิลป์ ท่านเหล่านี้สามารถพึ่งได้ทั้ง

วัดและทั้งบ้าน บางท่าน หรือบางวัง มีความผูกพันใกล้ชิดกับบ้านดนตรีโดยเฉพาะ และได้

บ้านนี้มาช่วยงานการบันเทิง เป็นหน้าเป็นตาขึ้นกับวังของท่าน   บ้านดนตรีนั้นก็ได้รับความ

คุ้มครองและผลประโยชน์จากวัง5 

 

หนังสือที่ระลึกครบรอบ 69 ปี การก่อต้ังกิจการวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทย โดย

คณะท างานจัดท าหนังสือที่ระลึกวันวิทยุกระจายเสียง 25 กุมภาพันธ์ 2542 รวบรวมข้อมูลประวัติ

ความเป็นมาของวิทยุกระจายเสียงใน 69 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน มีใจความตอนหนึ่งว่า 

 

นอกเหนือจากสถานีวิทยุ อ.ส. จะท าหน้าที่สื่อมวลชนเพื่อการบันเทิงโดยอาศัยดนตรีเป็นสื่อ

แล้วก็ยังท าหน้าที่เป็นแหล่งที่รวมความก้าวหน้าด้านวิทยาการสาขาต่าง ๆ โดยที่องค์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงต้องการเผยแพร่ความรู้เหล่านี้ ให้เป็นวิทยาทานแก่

ประชาชนทั่ว ๆ ไป ทรงโปรดเกล้าฯ ให้นักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ จาก

หน่วยงานรัฐบาลและเอกชนมาจัดด าเนินรายการประเภทสารคดีที่น่าสนใจทางสถานีวิทยุ 

อ.ส.   เช่นรายการด้านการศึกษา    การแพทย์    ด้านกฎหมาย    ด้านศาสนา   รายการ

ธรรมมะ รายการส าหรับชาวมุสลิม เป็นต้น6 

 

สถานีวิทยุ อ.ส. มีลักษณะการด าเนินการแบบสถานีวิทยุเพื่อสาธารณประโยชน์

เช่นเดียวกับนโยบายแรกเริ่มของสถานีวิทยุพญาไท คือ เพื่อเป็นสถานีวิทยุเพื่อข่าวสาร สาระ และ

ความบันเทิงกับประชาชนเป็นหลัก แม้ว่าในปัจจุบันจะมีสถานีวิทยุที่ด าเนินกิจการเชิงธุรกิจอยู่

                                                           

 5 ศรีศักร วัลลิโภดมและคณะ. ดนตรีและนำฏศิลป์กับเศรษฐกิจและสังคมสยำม 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เรือนแก้ว, 2535), 206. 
 6คณะท างานจัดท าหนังสือที่ระลึกวันวิทยุกระจายเสียง 25 กุมภาพันธ์ 2542. วัน
วิทยุกระจำยเสียงแห่งชำติ 25 กุมภำพันธ์ 2542 (กรุงเทพฯ): 5. 
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หลายสถานีก็ตาม แสดงให้เห็นว่าแนวทางการด าเนินกิจการของสถานีวิทยุพญาไทยังเป็น

ประโยชน์และถูกให้ความส าคัญอยู่จนถึงทุกวันนี้ 

งานวิจัยเหล่านี้ล้วนแต่มีความเกี่ยวข้องกับการรับวัฒนธรรมตะวันตกของไทยใน

ประเด็นที่เกี่ยวกับดนตรีทั้งสิ้น แต่ยังไม่มีชิ้นใดที่กล่าวถึงการเผยแพร่ดนตรีทางสถานีวิทยุอย่าง

ชัดเจน โดยเฉพาะสถานีวิทยุพญาไทในปัจจุบันยังมีข้อมูลค่อนข้างจ ากัด จึงมีความจ าเป็นที่ต้อง

ท าการศึกษาอย่างจริงจัง 

 

2. กำรเผยแพร่ดนตรีฝรั่งในประเทศไทย  

ดนตรีฝรั่งเจริญรุดหน้าในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล

ท่ี 67 แม้ว่าในยุคก่อนหน้านั้นจะมีแตรวงของหน่วยงานทหารอยู่แล้ว แต่เพราะความที่พระองค์ท่าน

ทรงรักในศิลปะมาต้ังแต่ก่อนเสวยราชสมบัติ จึงได้ทรงสนับสนุนศิลปะการดนตรีและการแสดง

แทบทุกประเภท ทรงก่อต้ังโรงเรียนพรานหลวง อันเป็นโรงเรียนที่สอนดนตรีฝรั่งขึ้นเป็นแห่งแรก 

ยิ่งกว่านั้นยังทรงก่อตั้งวงดนตรีเครื่องสายฝรั่งหลวง ซึ่งเป็นวงดนตรีออร์เคสตราเต็มรูปแบบวงแรก

ของไทยด้วย เป็นผลให้เกิดนักดนตรีฝีมือดีจนเป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติ และดนตรีคลาสสิกก็

เป็นที่รู้จักกว้างขวางยิ่งขึ้น ในหนังสือประชุมวิชาการ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัวกับการดนตรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสครบรอบ 100 ปี บรมราชาภิเษกสมโภช มี

บทความตอนหนึ่ง ซึ่ง พูนพิศ อมาตยกุลได้ให้รายละเอียดไว้ว่า 

 

ดนตรีประเภทคลาสสิกในประเทศไทย ก็เกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 6 นี้   และเป็นครั้ง

แรกในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เกิดโรงเรียนสอนดนตรีฝรั่งเป็นวิชาชีพอย่างแท้จริงคือ 

โรงเรียนดนตรีพรานหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์     งานดนตรีฝรั่งทั้งประเภทแตรวง ดนตรี

ส าหรับแดนซิ่ง (เต้นร า) วงดุริยางค์แบบซิมโฟนีออเคสตร้าก็เกิดขึ้นในสมัยของพระองค์  ทั้ง

ยังมีข่าวลงในหนังสือพิมพ์ต่างประเทศในยุคนั้นว่า   มีผลงานการบรรเลงเพลงฝรั่งยอด

                                                           

 7 พูนพิศ อมาตยกุล. พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัวกับกำรดนตรี 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์หจก.หยินหยางการพิมพ์, 2554), 2. 
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เยี่ยมที่สุดในทวีปเอเชียตะวันออกไกลด้วย   สมัยนั้นนักดนตรีมีความสามารถสูงจนถึงแขก

เมืองชมเชย  มีการสร้างละครสังคีต  ละครอุปรากรอย่างฝรั่งและมีการบันทึกเสียงเพลง

ไทยเดิมโดยมีเอนจิเนียร์ฝรั่งเข้ามาบันทึกกันที่โรงละครหลวงสวนมิสกะวัน (มนตรี ตราโมท 

สัมภาษณ)์ ตลอดจนมีคอนเสิร์ตกลางแจ้งในฤดูร้อน เปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรีอย่างธรรมเนียม

ในยุโรป ผู้ที่นิยมดนตรีตะวันตกประเภทเพลงคลาสสิกจึงมีโอกาสได้เลือกฟังเพลง โดยเข้าสมาคม

หรือไปฟังดนตรีเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ เช่นที่ศาลานรสิงห์ บริเวณสวนมิสกะวันในเวลาเย็นเป็น

ต้น8 

 

ข้อมูลข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของดนตรีฝรั่งในประเทศไทย ไม่เพียงแต่

ในประเทศเท่านั้น แต่ยังเผยแพร่ออกไปยังสายตาของชาวต่างประเทศด้วย นอกจากนี้ยังมีงาน

เขียนอยู่จ านวนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ดนตรีฝรั่งในประเทศไทย และการเปลี่ยนแปลงครั้ง

ส าคัญที่เห็นได้ชัดเจนครั้งหนึ่งก็คือการถือก าเนิดของวงเครื่องสายฝรั่งหลวงในปี พ.ศ. 2455 งาน

เขียนของชลหมู่  ชลานุเคราะห์ เรื่อง ดนตรีฝรั่งในยุครัตนโกสินทร์ เก็บรวบรวมข้อมูลเชิง

ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวงการดนตรีฝรั่ง ทั้งจากเอกสารและการสัมภาษณ์ กล่าวว่า 

 

ในด้านดนตรีฝรั่ง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้

มีการจัดตั้งวงดุริยางค์ (Orchestra) ขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทย (สมัยนั้นเรียกว่าวง

เครื่องสายฝรั่งหลวง) ในชั้นต้นโปรดเกล้า ฯ ให้คัดเลือกบุคคลจากนักดนตรีไทยในกรมพิณ

พาทย์หลวง ไปฝึกหัดเครื่องสายฝรั่งแต่ก็ให้เป็นไปด้วยความสมัครใจของนักดนตรีเอง 

เพราะฝ่ายเจ้าหน้าที่ด าเนินการพิจารณาเห็นว่า นักดนตรีเก่าย่อมรู้จักจังหวะและท านอง

เพลงเป็นพื้นอยู่บ้างแล้วทั้งเคยใช้นิ้วใช้ลมเป่าในการปฏิบัติการบรรเลงดนตรีไทยมาอย่าง

ช านิช านาญมาอยู่ก่อน ก็น่าจะฝึกหัดดนตรีฝรั่งได้ง่ายขึ้น9 

 

                                                           

 8 เรื่องเดียวกัน, 3. 
 9 ชลหมู่ ชลานุเคราะห์. ดนตรีฝรั่งในยุค รัตนโกสินทร์ (ส านักหอสมุด: หอสมุด
ดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์, 2524), 11. 
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ทว่าวงออร์เคสตราวงแรกของไทยที่ก่อต้ังขึ้นในเวลานั้นก็ยังพบอุปสรรคอีกหลาย

ประการ อาทิ ความแตกต่างระหว่างเครื่องดนตรีไทยกับเครื่องดนตรีฝรั่งที่มีต่อความรู้ความเข้าใจ

ของนักดนตรีในขณะนั้น และอุปสรรคในเรื่องการสื่อสารระหว่างนักดนตรีกับครูผู้ฝึกสอน  ดังท่ี

บทความตอนหนึ่งของ คีตา พญาไท ใน ก าเนิดวงดนตรีเครื่องสายฝรั่งหลวง กระทรวงวัง  ท่ี

รวบรวมข้อมูล ประวัติความเป็นมาของวงดนตรีเครื่องสายฝรั่งหลวง ปัญหาและอุปสรรคในช่วง

แรกเริ่มของการก่อต้ังวงดนตรี และน ามาเผยแพร่ในรูปแบบบทความออนไลน์ซึ่งจัดอยู่ในหมวดหมู่

สาระบันเทิง (อันเสียงเพลง ดนตรีคีตศิลป์) ในเวปไซด์ผู้จัดการออนไลน์ ใจความตอนหนึ่งว่า 

 

ในปี พ.ศ 2455 ได้ทรงสถาปนาวงดนตรีเครื่องสายฝรั่งหลวงขึ้น สังกัดกรมมหรสพ กระทรวง

วัง โดยว่าจ้างครูฝรั่งชาวอิตาเลียนมาเป็นครูฝึกสอน นักดนตรีส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่เป็นนัก

ดนตรีไทย สังกัดวงปี่พาทย์หลวงด้วยกันทั้งสิ้น การฝึกหัดจึงไม่สู้ได้ผล เพราะนักดนตรีแต่ละ

คนล้วนแล้วแต่สูงอายุ และไม่สันทัดกับเครื่องดนตรีตะวันตก อุปสรรคที่ส าคัญอีกประการ

หนึ่งคือ   การสื่อความ   เพราะครูผู้ฝึกสอนพูดภาษาไทยไม่ได้  นักดนตรีก็พูดและฟัง

ภาษาต่างประเทศไม่ได้อีกเช่นกันจ าเป็นต้องอาศัยล่ามแปล   ส่วนล่ามเองนั้น  ก็มีพื้น

ฐานความรู้ด้านดนตรีน้อยมาก ปัญหาจึงเกิดขึ้นมากมายตลอดมา10 

 

ข้อความข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงอุปสรรคในการพัฒนาศักยภาพของวงดนตรีออร์เคส

ตราในยุคเริ่มแรก อันได้แก่ปัญหาในการสื่อสารระหว่างครูผู้ฝึกสอนกับนักดนตรี ธรรมชาติและ

ความเข้าใจที่แตกต่างกันระหว่างเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีฝรั่ง เป็นต้น แสดงให้เห็นว่ากว่า

ที่วงจะอยู่ในสภาพแข็งแรงจนพร้อมที่จะบรรเลงเพลงออกงานต่าง  ๆ รวมถึงการบรรเลง

ออกอากาศได้นั้นจะต้องใช้เวลาและความอุตสาหะอย่างมาก ขณะที่เอกสารรายการออกอากาศ

ของสถานีวิทยุพญาไทระบุว่า รายการแสดงในส่วนของดนตรีฝรั่งนั้นมีปริมาณพอสมควรและเป็น

                                                           

 10คีตา พญาไท. ก ำเนิดวงดนตรีเครื่องสำยฝรั่งหลวง กระทรวงวัง เข้าถึงเมื่อ 23 
ตุลาคม 2555 เข้าถึงได้จาก http://www.manager.co.th/Entertainment/ViewNews.aspx?New 
ID=9470000022171 (14 กรกฎาคม 2547) 
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เพลงที่ยาก จึงแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการและศักยภาพของวงดนตรีที่บรรเลงออกอากาศได้ใน

ระดับหนึ่ง ซึ่งจัดว่าเป็นงานเขียนที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับวิทยานิพนธ์เรื่องนี้ในบางแง่มุม ทว่าก็ยัง

ไม่ได้กล่าวถึงการเผยแพร่ดนตรีฝรั่งในรูปแบบรายการวิทยุกระจายเสียงโดยตรงนัก 

  

3. ดนตรีฝรั่งกับสถำนีวิทยุกระจำยเสียงในประเทศไทย 

งานวิจัยที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ดนตรีฝรั่งผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง

ในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยในยุคหลังจากสถานีวิทยุพญาไท เช่นงานวิจัยเรื่อง รูปแบบ

และการน าเสนอดนตรีคลาสสิกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงไทย ของ วรารัตน์ ชัยสุข มีจุดประสงค์

ในการศึกษาจุดก าเนิดและพัฒนาการ รวมทั้งรูปแบบในการน าเสนอรายการดนตรีฝรั่งทางสถานี

วิทยุกระจายเสียงในประเทศไทยช่วงเวลาที่ศึกษาก็แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของวงการ

วิทยุกระจายเสียงในยุคหลังจากสถานีวิทยุพญาไท โดยใช้แนวคิดในเชิงนิเทศศาสตร์ว่าด้วย

องค์ประกอบในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง การจัดรายการดนตรีฝรั่ง รวมทั้งแนวคิดในเชิง

สุนทรียศาสตร์ทางดนตรีมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลของการศึกษามีดังต่อไปนี้  

 

ผลการวิเคราะห์พบว่าในปีพ.ศ.2493 สถานีวิทยุ 1 ปณ. ของกรมไปรษณีย์โทรเลข  เป็น

สถานีวิทยุแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดเพลงคลาสสิก ต่อจากนั้นจึงมีรายการดนตรี

คลาสสิกน าเสนอทางสถานี วิทยุแห่ งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2508)  สถานี

วิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2510) สถานีวิทยุองค์การสื่อสารมวลชนแห่ง

ประเทศไทย (2536) และสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (2540) 

ตามล าดับและการจัดรายการดนตรีคลาสสิกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงไทยนั้น  มี

พัฒนาการมาเป็นล าดับจากอดีตที่เป็นรายการทดลองออกอากาศมีเวลาออกอากาศที่ไม่

แน่นอน มาสู่ปัจจุบันที่แต่ละสถานีให้ความส าคัญโดยให้เป็นแนวนโยบายและมีเวลา

น าเสนอที่แน่นอน11 

                                                           

 11 วรารัตน์ ชัยสุข. “รูปแบบและการน าเสนอดนตรีคลาสสิกทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงไทย” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ภาค
วิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. ง. 
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การศึกษาการเผยแพร่ดนตรีฝรั่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในยุคหลังมิได้พูดถึง

สถานีวิทยุพญาไทโดยตรง ข้อมูลส่วนใหญ่อยู่ในช่วงเวลาหลังจากสถานีวิทยุพญาไท โดยอยู่ใน

ช่วงเวลาหลังจากปี พ.ศ. 2493 เป็นต้นไป แต่ยังมีความเกี่ยวข้องและคล้ายคลึงกับงานวิจัยเรื่อง 

การถ่ายทอดเสียงรายการแสดงดนตรีฝรั่งทางสถานีวิทยุพญาไท กล่าวคือเป็นการศึกษาจุดก าเนิด

และพัฒนาการของสถานีวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทยเช่นเดียวกัน แต่งานวิจัยเรื่องการ

ถ่ายทอดเสียงรายการแสดงดนตรีฝรั่งผ่านสถานีวิทยุพญาไท มุ่งเน้นศึกษาในแง่ของการเผยแพร่

ดนตรีฝรั่งผ่านทางสถานีวิทยุพญาไทเป็นหลัก โดยใช้แนวคิดและมุมมองเชิงประวัติศาสตร์ 

วิเคราะห์วัตถุประสงค์ ความจ าเป็น และความส าคัญที่จะต้องเผยแพร่ดนตรีฝรั่งออกไปสู่มวลชน

ในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นส าคัญ ซึ่งในประเด็นนี้งานวิจัยของวรารัตน์ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการ

การน าเสนอดนตรีคลาสสิกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทยไว้ว่า 

 

กิจการวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทย  ได้ถือก าเนิดขึ้นมาในระยะเวลาใกล้เคียงกับการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย  กล่าวคือ  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงท าพิธี

เปิดสถานีวิทยุกระจายเสียงถาวรแห่งแรกในประเทศไทย  คือ  สถานีวิทยุกรุงเทพ พญาไท เป็น

ปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2473 ซึ่งตรงกับวันพระราชพิธีฉัตรมงคลในพระองค์ท่าน 

ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 กิจการวิทยุกระจายเสียงทั่วโลกได้เจริญรุดหน้าไปอย่างไม่

หยุดยั้งประเทศไทยเราต่ืนตัวเรื่องกิจการวิทยุกระจายเสียงอย่างมากมายเช่นเดียวกัน12 

 

เป็นการวิจัยโดยกล่าวถึงการเปิดท าการของสถานีวิทยุพญาไท โดยไม่ได้ให้

รายละเอียดมากนัก ก่อนจะกล่าวถึงภาพโดยรวมของสถานีวิทยุกระจายเสียงในช่วงเวลาต่อมา

รวมทั้งได้กล่าวถึงอัตราการเจริญเติบโตของสถานีวิทยุในประเทศไทยว่า 

 

มีวิวัฒนาการของกิจการวิทยุกระจายเสียงเรื่อยมาตามล าดับเป็นเวลานานเกินกึ่งศตวรรษ

จากสถานีวิทยุกระจายเสียงเพียงแห่งเดียวเพิ่มเป็นสิบเป็นร้อยจนปัจจุบันมีหลายร้อยสถานี  

จากจ านวนเครื่องรับวิทยุที่มีเพียงสิบกว่าเครื่องเพิ่มเป็นหลายล้านเครื่อง ตัวเลขดังกล่าวเป็น

                                                           

 12 เรื่องเดียวกัน, 5. 
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ดัชนีที่ชี้วัดถึงวิวัฒนาการของความเจริญด้านปริมาณของวิทยุกระจายเสียงไทย (ขวัญเรือน 

กิติวัฒน์ 2526 : 103)13 

กิจการวิทยุกระจายเสียงของไทยในยุคหลังมีการเจริญเติบโตอย่างมาก  จาก

จุดเริ่มต้นเพียงแห่งเดียว คือสถานีวิทยุพญาไท น าไปสู่การถือก าเนิดของสถานีวิทยุรุ่นหลัง 

จนกระทั่งในปัจจุบันมีสถานีวิทยุเป็นจ านวนหลายร้อยสถานี นอกจากนี้วรารัตน์ยังกล่าวถึง

พัฒนาการในการเผยแพร่ดนตรีคลาสสิกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในยุคต่อมาว่า   

 

การเปิดบทเพลงคลาสสิกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงของไทยในยุคบุกเบิกนั้น ไม่ได้มี

รูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์หรือเป็นรูปแบบเฉพาะตัวแต่อย่างใด หากแต่เป็นการจัดเพราะ

ความนิยมชมชอบส่วนตัวหรือเป็นเพราะอยากจะเปิดของผู้จัดรายการวิทยุกระจายเสียงที่

ชอบเพลงประเภทคลาสสิกตะวันตก14  

 

งานวิจัยของวรารัตน์ได้กล่าวถึงยุคบุกเบิกของการเผยแพร่ดนตรีฝรั่งทางสถานีวิทยุ 

พบว่า ”สถานีวิทยุ 1 ปณ. ของกรมไปรษณีย์โทรเลข  เป็นสถานีวิทยุแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิด

เพลงคลาสสิก”  และ รูปแบบและประเภทการออกอากาศยังไม่มีแบบแผนตายตัว คือ คัดเลือก

เพลงจากความชอบของผู้น าเนินรายการ แต่จากข้อมูลใหม่ที่พบในวิทยานิพนธ์เรื่องการถ่ายทอด

เสียงรายการแสดงดนตรีฝรั่งทางสถานีวิทยุกรุงเทพ ฯ ที่พญาไท แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า สถานี

วิทยุพญาไทเป็นสถานีวิทยุแห่งแรกที่ได้มีการออกอากาศดนตรีคลาสสิก และ มีรูปแบบการ

ออกอากาศอย่างเป็นระบบ โดยผ่านการวางแผนงานจากหลายหน่วยงานของรัฐบาล 

งานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งที่มีความคล้ายคลึงกัน คืองานวิจัยของศรีพิไล ทองพรม เรื่อง

การศึกษารายการดนตรีไทยทางวิทยุกระจายเสียง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติและความ

เป็นมาของรายการดนตรีไทยทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ในแง่คุณลักษณะของผู้จัดรายการ 

ปัญหาและอุปสรรคในการจัดรายการ โดยศึกษาจากสถานีวิทยุกระจายเสียง 250 สถานี และผู้จัด

รายการวิทยุ 36 คน ผลการศึกษาพบว่า ในยุคเริ่มแรกของการก่อต้ังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง

                                                           

 13 เรื่องเดียวกัน, 64. 
 14 เรื่องเดียวกัน 65. 
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แรกของไทยในปี พ.ศ. 2473 รายการดนตรีไทยเป็นรายการบันเทิงหลักของสถานี มีนักดนตรีที่มาก

ความสามารถ นับเป็นยุคที่ดนตรีไทยมีความรุ่งเรืองมาก แต่ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 

รายการดนตรีไทยลดความส าคัญลง เนื่องจากอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก และนโยบายในการ

ด าเนินกิจการวิทยุกระจายเสียงเชิงธุรกิจเป็นหลัก ศรีพิไลกล่าวว่า 

 

ในรัชสมัยของสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 นั้นเป็นช่วงเวลาที่ดนตรีไทยได้

พัฒนามาอย่างมากแล้ว ดังนั้นเมื่อเริ่มมีวิทยุกระจายเสียงขึ้นในประเทศไทย ดนตรีไทยจึง

ถือเป็นความบันเทิงที่เหมาะสมที่สุดส าหรับคุณลักษณะของวิทยุกระจายเสียงในสมัยนั้นใน

การที่จะเผยแพร่ไปสู่ประชาชนได้มากขึ้น15 

 

งานวิจัยของ ศรีพิไล ยังพบข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เจริญใจ สุนทรวาทิน นักร้อง

ประจ าสถานีวิทยุพญาไท ที่กล่าวถึงสถานีวิทยุพญาไทในช่วงเวลานั้นว่า “เราไม่มีดนตรีอย่างอ่ืน

เลยในช่วงเวลานั้น มีแต่เพลงไทยทุกวัน“16 จากข้อมูลของงานวิทยานิพนธ์เรื่องเรื่องการถ่ายทอด

เสียงรายการแสดงดนตรีฝรั่งทางสถานีวิทยุกรุงเทพ ฯ ที่พญาไท พบว่าเป็นการให้ข้อมูลที่ผิดพลาด   

ถึงแม้จะมีงานวิจัยที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสถานีวิทยุพญาไท แต่ก็ให้ข้อมูลเพียงผิวเผินเท่านั้น 

ปัจจุบันนี้ยังไม่พบงานเขียนที่กล่าวถึงสถานีวิทยุพญาไทโดยตรง ด้วยเหตุนี้จึงมีความจ าเป็นต้อง

ศึกษาเรื่องการถ่ายทอดเสียงรายการแสดงดนตรีฝรั่งทางสถานีวิทยุพญาไท 

 

 

 

 

 

                                                           

 15 ศรีพิไล ทองพรม. “การศึกษารายการดนตรีไทยทางวิทยุกระจายเสียง” วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538. 20. 
 16 เรื่องเดียวกัน หน้า 26 
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บทที่ 3 

 

วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 

 

วิทยานิพนธ์เรื่อง การถ่ายทอดเสียงรายการแสดงดนตรีฝรั่งผ่านทางสถานีวิทยุ

กรุงเทพ ฯ ที่พญาไท  มีวัตถุประสงค์เพื่อ รวบรวม วิเคราะห์ โปรแกรมออกอากาศการบรรเลงดนตรี

ฝรั่งที่มีการบรรเลงสดออกอากาศ จากเอกสารไมโครฟิลม์ สบ2.49/154 เอกสารส่วนพระองค์

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาด ารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย เรื่องการกระจายเสียง

ของสถานีวิทยุกรุงเทพ ฯ ที่พญาไท ในช่วงระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2473 – 30 มิถุนายน 

พ.ศ. 2474 โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยผสมผสานปริมาณและคุณภาพ ซึ่งสามารถจ าแนกเป็น 5 

ขั้นตอน คือ  

ข้ันท่ี 1 การศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ข้ันท่ี 2 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ข้ันท่ี 3 การแยกหมวดหมู่ข้อมูล 

ข้ันท่ี 4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้ันท่ี 5 การสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และน าเสนอวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

 

ขั้นท่ี 1 กำรศึกษำเอกสำร และงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องโดยจัดเป็นหมวดหมู่ดังต่อไปนี้ 

1. ศึกษาข้อมูลโปรแกรมการออกอากาศของสถานีวิทยุพญาไท 

1.1 เอกสารไมโครฟิลม์ สบ2.49/154 เอกสารส่วนพระองค์สมเด็จพระเจ้า

บรมวงศ์เธอกรมพระยาด ารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย เรื่องโปรแกรมวิทยุกระจายเสียง  
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2. ศึกษาข้อมูลการก่อต้ัง รูปแบบของสถานี และ ขอบเขตการกระจายเสียง 

2.1 เอกสารไมโครฟิลม์ ร.7 พ.4.2/2  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 7 

กระทรวงพาณิชย์และคมนาคม เรื่องรายการส่งกระจายเสียง (29 เม.ย. - 28 ธ.ค. 2474) 

2.2 เอกสารไมโครฟิลม์ ร.7 พ.4.2/4 เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 7 

กระทรวงพาณิชย์และคมนาคม เรื่องวิทยุกระจายเสียง 

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

ขั้นท่ี 2 กำรสร้ำงและพัฒนำเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

การสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย สามารถแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 1)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 2) ขั้นตอนการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย  

1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบบบันทึกข้อมูลการถ่ายทอดเสียงสร้างขึ้นตามกรอบ

แนวคิดการศึกษา แบ่งออกเป็น 7 กลุ่มได้แก่ 1) วัน 2) เวลา 3) ประเภทของการแสดง 4) ประเภท

ของเพลง 5) ผู้ประพันธ์ 6) ประเภทของบทประพันธ์ 7) วงดนตรีที่ท าการแสดง 

2. ขั้นตอนการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัยมีดังนี้ 

2.1 ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2 ก าหนดขอบเขตและประเด็นที่จะศึกษา 

2.3 ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 

2.4 น าเครื่องมือไปใช้รวบรวมข้อมูล 

2.5 น าผลของการวิจัยในแต่ละช่วงปรับปรุงเครื่องมือให้มีความเหมาะสม 

 

ขั้นท่ี 3 กำรแยกหมวดหมู่ข้อมูล  

1. ศึกษาก าเนิดและพัฒนาการ และ รูปแบบของการกระจายเสียงดนตรีฝรั่งของสถานี

วิทยุพญาไท ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากเอกสารไมโครฟิลม์ สบ2.49/154 เอกสารส่วนพระองค์

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาด ารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย  เรื่องโปรแกรม

วิทยุกระจายเสียง เพื่อน ามาแยกประเภท ตามประเภทของข้อมูลที่ต้องการศึกษา 1) วัน 2) เวลา 
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3) ประเภทของการแสดง 4) ประเภทของเพลง 5) ผู้ประพันธ์ 6) ประเภทของบทประพันธ์ 7) วง

ดนตรีที่ท าการแสดง 

2. ศึกษาขอบเขตของการกระจายเสียง ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร หอจดหมายเหตุ

แห่งชาติ ร.7 พ.4.2/2  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 7 กระทรวงพาณิชย์และคมนาคม เรื่อง

รายการส่งกระจายเสียง (29 เม.ย.-28 ธ.ค. 2474) 

 

ขั้นท่ี 4 กำรจ ำแนกหมวดหมู่ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมด้วยวิธีการวิเคราะห์เอกสาร ท าการจัด

ฐานข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ประกอบด้วย 1) ศึกษาก าเนิดและ

พัฒนาการของสถานีวิทยุพญาไท 2) ศึกษารูปแบบของการกระจายเสียงดนตรีฝรั่งของสถานีวิทยุ

พญาไท โดยแบ่งประเด็นการวิเคราะห์ข้อมูลตามองค์ประกอบของรายการออกอากาศ ทั้ง 7 ด้าน

ได้แก่ 1) วัน 2) เวลา 3) ประเภทของการแสดง 4) ประเภทของเพลง 5) ผู้ประพันธ์ 6) ประเภทของ

บทประพันธ์ 7) วงดนตรีที่ท าการแสดง 

วิธีที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถแบ่งตามลักษณะของข้อมูลคือ 1) ข้อมูลเชิง

ปริมาณ ใช้การแจกแจงความถี่ และวิเคราะห์ตีความข้อมูลเชิงบรรยาย 2) ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้

วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยจ าแนกประเภทข้อมูล เปรียบเทียบข้อมูล และ

สร้างข้อสรุปเชิงอุปนัย 

 

ขั้นท่ี 5 กำรสรุปผลกำรวิจัย อภิปรำยผล และน ำเสนอวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

ผู้วิจัยสรุปผลและอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยประกอบด้วย  1) ศึกษา

ก าเนิดและพัฒนาการของสถานีวิทยุพญาไท 2) ศึกษารูปแบบของการกระจายเสียงดนตรีฝรั่งของ

สถานีวิทยุพญาไท พร้อมให้ข้อเสนอแนะในประเด็นส าคัญจากการวิจัยเป็นวิทยานิพนธ์ฉบับ

สมบูรณ์ 
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บทที ่4 

 

ผลกำรวิจัย 

 

ก ำเนิดสถำนีวิทยุพญำไท 

การส่งคลื่นวิทยุมีพัฒนาการมาจากเทคโนโลยีรับส่งคลื่นวิทยุโทรเลขซึ่งมีอยู่เดิม 

ประเทศไทยมีการใช้เทคโนโลยีในการส่งคลื่นวิทยุโทรเลขมาต้ังแต่รัชกาลพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยในปี พ.ศ. 2447 ห้างบีกริมซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทวิทยุโทรเลขเทเลฟุง

เกน ประเทศเยอรมัน ได้ขออนุญาตทดลองจัดต้ังสถานีวิทยุโทรเลขชั่วคราว ท าการทดลองส่ง

สัญญาณระหว่างบริเวณภูเขาทองกรุงเทพมหานครกับเกาะสีชัง แต่ก็ไม่ประสบผลส าเร็จ 

สัญญาณขาดหายได้ยินไม่ชัดเจน ต่อมาในปี พ.ศ. 2450 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า

บริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต น าเครื่องส่งวิทยุโทรเลขแบบมาร์โคนีของอังกฤษมา

ใช้ในกรมทหารเรือ  พ.ศ. 2456 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชด าริให้

กระทรวงทหารเรือ ได้จัดต้ังสถานีวิทยุโทรเลขขึ้นที่ศาลาแดง และที่จังหวัดสงขลาอีกแห่งหนึ่ง ก่อน

จะขยายเครือข่ายออกไปยังจังหวัดต่าง ๆ  

ปี พ.ศ. 2471 พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบูรฉัตรไชยากร กรมพระ

ก าแพงเพชรอัครโยธิน  ได้ทดลองใช้เครื่องโทรเลขที่มีอยู่มาดัดแปลง โดยท าการประกอบเครื่องส่ง

คลื่นขนาดกลาง 1 กิโลวัตต์ขึ้น ต้ังชื่อสถานีว่า "สถานีวิทยุ 11 พีเจ” มีที่ท าการอยู่ที่ต าบลศาลาแดง 

ผลการทดลองปรากฏว่า การใช้คลื่นยาวได้ผลดีส าหรับหัวเมืองทั่วไป ส่วนการใช้คลื่นสั้นได้ผลดี

บางจังหวัดและต่างประเทศ  ในส่วนก าลังส่งของเครื่องพบว่า ก าลังส่งเพียง 1 กิโลวัตต์ก็สามารถ

รับสัญญาณได้ทั่วราชอาณาจักรด้วยเครื่องรับชนิดหลอด และยังสามารรถรับสัญญาณได้ด้วย

เครื่องรับชนิดแร่ในระยะไม่ไกลจากสถานี 
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สถานีวิทยุพญาไทถือก าเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2473 ตามพระราชด าริ

ของสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 โดยพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบูรฉัตร

ไชยากร กรมพระก าแพงเพชรอัครโยธิน  ต้ังอยู่ที่พระราชวังพญาไท พระที่นั่งไวกูณฐเทพยสถาน 1  

ท าการออกอากาศด้วยเครื่องส่งวิทยุของบริษัทฟิลิปราดิโอ ประเทศวิลันดา (เนเธอร์แลนด์) มีก าลัง

ส่ง 2.5 กิโลวัตต์  สามารถส่งคลื่นวิทยุทั้งคลื่นสั้นและคลื่นยาวได้แต่ไม่พร้อมกัน  ตามปรกติจะใช้

การออกอากาศด้วยคลื่นยาว เพื่อประโยชน์การรับฟังภายในประเทศ ในส่วนของการออกอากาศ

ด้วยคลื่นสั้นจะท าในกรณีที่ต้องการกระจายเสียงออกสู่ต่างประเทศ หรือใช้เป็นสถานีโทรศัพท์

ติดต่อกับสถานีอ่ืนทั้งในและนอกประเทศ ประกอบด้วยห้องส่งเสียงใหญ่ 1 ห้อง ห้องส่งเสียงเล็ก 1 

ห้อง ห้องผู้บอกบท 1 ห้อง ห้องควบคุมเสียง 1 ห้อง และห้องรับแขก 1 ห้อง รวมเป็น  5 ห้อง2 

เหตุผลที่เลือกใช้พระราชวังพญาไทเป็นสถานที่ต้ังสถานี เนื่องจากต้องการหลีกเลี่ยงการถูกรบกวน

สัญญาณจากเครื่องส่งโทรเลขที่ยังมีการใช้งานหลายเครื่องที่สถานีวิทยุศาลาแดง และยังต้องการ

ตัดการรบกวนสัญญาณจากเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ต่าง ๆ เช่นรถราง 3 สถานีวิทยุพญาไท ได้

ด าเนินการส่งกระจายเสียงเรื่อยมา จนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ในวันที่ 24 

มิถุนายน พ.ศ. 2475 พ.ต. หลวงธุรไวทยวิเศษ นายแพทย์ประจ ากองทหารวังปารุสกวัน ได้

พิจารณาเลือกพระราชวังพญาไท เป็นสถานที่จัดต้ังศูนย์กลางการรักษาพยาบาลของกองทัพบก 4 

สถานีวิทยุจึงย้ายอุปกรณ์การออกอากาศทั้งหมดกลับไปที่สถานีวิทยุศาลาแดง รวมระยะเวลาเปิด

ท าการของทางสถานีวิทยุพญาไท เป็นเวลาประมาณ 2 ปี5  

รูปแบบการด าเนินงานของสถานีวิทยุพญาไท ระหว่างวันที่ 25 ก.พ. 2473 – 11 ก.พ. 

2474 มีความคล้ายคลึงกับสถานีวิทยุ BBC หรือ British Broadcasting Corporation ของอังกฤษ 

                                                           

 1 ขนิษฐา บัวงาม. พระมหำธีรรำชเจ้ำ กับ โฮเต็ลวังพญำไท (กรุงเทพฯ: ที.เอส.บี. 
โปรดักส์, 2557), 141. 
 2 หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.7 พ.4.2/1 เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 7 
กระทรวงพาณิชย์และคมนาคม เรื่องเปิดสถานีวิทยุกระจายเสียงที่พญาไท (9 - 27 ก.ย. 2473). 
 3 เรื่องเดียวกัน 
 4 ขนิษฐา บัวงาม. พระมหาธีรราชเจ้า กับ โฮเต็ลวังพญาไท, 145. 
 5  เรื่องเดียวกัน, 144. 
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ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอสาระความรู้ ข่าวสารและความบันเทิงเป็นส าคัญโดยไม่มีโฆษณาค่ัน

รายการ6 จากข้อมูลในไมโครฟิลม์จดหมายราชการของกรมพระก าแพงเพชร ฯ ถึง รัชกาลที่ 7 ภาพ

ท่ี 1 จดหมายราชการ กระทรวงพาณิชย์และคมนาคม ความตอนหนึ่งว่า   

 

ในเรื่องนี้ เม่ือโปรดเกล้า ฯ ให้สร้างสถานีวิทยุกระจายเสียงได้เคยโปรดเกล้า ฯ ว่าเป็นสถานี

ของรัฐบาล ไม่สมควรที่จะประกาศข่าวขายของอย่างวิธีการของสถานีซึ่งไม่ใช่เป็นของ

รัฐบาล เช่นใน ยูไนเต็ดสะเตดส์ และฝรั่งเศส ข้าพระพุทธเจ้าได้สืบสวนดูทั้งในประเทศ

อินเดียและในประเทศใกล้เคียงอื่นได้ความว่า ถ้าเป็นสถานีของรัฐบาลแล้วแม้แต่จะ

ขาดทุนก็ไม่ยอมรับประกาศขายของ แต่สถานีซึ่งรับประกาศขายของนั้นร่ ารวยกันเพราะรับ

ประกาศโดยไม่ต้องการเงินค่าเหนื่อยจากรัฐบาลเลย7 

 

แต่ภายหลังทางสถานีประสบปัญหาขาดทุน รัชกาลที่ 7 จึงทรงมีพระราชด ารัส

อนุญาตให้มีการประกาศขายสินค้าผ่านทางสถานี ดังปรากฏในเอกสารไมโครฟิล์ม รายงาน

ประชุมอภิรัฐมนตรี ครั้งที่ 50/2474 วันพุธที่ 11 ก.พ. พ.ศ. 2474 ภาพที่ 2 ส าเนา รายงานประชุม

อภิรัฐมนตรี ความตอนหนึ่งว่า  

 

มีพระราชด ารัสว่า น่าจะอนุญาต, ควรอนุโลมอย่างประกาศในหนังสือพิมพ์ , กรมพระ

ก าแพงเพชร ฯ กราบบังคมทูลว่า มีข้อควรระลึก เช่นถ้าประกาศว่า นาฬิกาของห้าง เอส.เอ.

บี.ดี ก็จะเป็นว่ารัฐบาลรับรอง, ซึ่งควรประกาศแต่ว่า ห้างร้านนั้นขายอย่างนั้นอย่างนี้เฉย ๆ , 

อนึ่งเวลานี้การวิทยุกระจายเสียงยังขาดทุนราวเดือนละ 400 บาท, ทั้งหม่อมเจ้าวรรณไวทยา

                                                           

 6 สกุลศรี ศรีสารคาม. วิวัฒนำกำรวิทยุในต่ำงประเทศ  เข้าถึงเมื่อ 11 มิถุนายน 
2555 เข้าถึงได้จาก http://www.oknation .net/blog/print.php?id=452498   
 7 หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ร.7 พ.4.2/4 เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 7 
กระทรวงพาณิชย์และคมนาคม เรื่องวิทยุกระจายเสียง 
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กร วรวรรณ ก็จะขอบ าเหน็จบ้าง, สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์ ฯ ตรัสว่า เมื่อได้

ค่าธรรมเนียมเห็นจะคุ้มกับที่ขาดทุน,8  

 

ข้อมูลดังกล่าวท าให้เห็นถึงรูปแบบการด าเนินงานของสถานีวิทยุพญาไทภายหลังวันที่ 

11 ก.พ. 2474 เปลี่ยนไป โดยมีความคล้ายคลึงกับสถานวิทยุกระจายเสียง KDKA (CBS 

Pittsburgh) ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งก่อต้ังขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์9 แต่ในเอกสาร

โปรแกรมการออกอากาศในช่วงเวลาที่ท าการศึกษาไม่ปรากฏถึงรายการโฆษณาแต่อย่างใด 

ความแรงของสัญญาณการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุพญาไทมีความครอบคลุม

ทั่วประเทศไทยดังปรากฏหลักฐานการทดสอบการรับสัญญาณจากทั่วประเทศไทยในไมโครฟิลม์ 

“งบหน้าบัญชี แสดงผลการรับวิทยุกระจายเสียง เพื่อฟังค ากราบบังคมทูล และ พระราชด ารัสตอบ 

ในวันเสด็จพระราชด าเนิรกลับสู่ พระนคร ณ วันที่ 12 ตุลาคม พุทธศักราช 2474” 10  ภาพที่ 3 งบ

หน้าบัญชีแสดงผลการรับวิทยุกระจายเสียง มีการแบ่ง ประเทศไทยออกเป็น 14 มณฑลคือ 1) 

กรุงเทพฯ 2) อยุธยา 3) นครชัยศรี 4) ราชบุรี 5) “นครสรีธรรมราช” 6) ปัตตานี 7) ภูเก็ต 8) ปราจีน 

9) จันทบุรี 10) นครสวรรค์ 11)  พิษณุโลก 12)นครราชสีมา 13) อุดร 14) พายัพ โดยให้แต่ละ

มณฑลแจ้งผลการรับฟังจากสถานที่ต้ังเครื่องรับวิทยุหลอดจากสถานที่ต่าง ๆ ในแต่ละจังหวัดของ

มณฑลนั้น ภาพที่ 4 บัญชี “แสดงผลของการรับวิทยุกระจายเสียงในเขตต์กรุงเทพพระมหานคร” 

ร้อยละ 90 สามารถรับฟังได้สะดวกเรียบร้อยดี มีเพียงบางส่วนที่ ไม่สามารถรับฟังได้11  

 

 

                                                           

 8 เรื่องเดียวกัน 
 9 สกุลศรี ศรีสารคาม. วิวัฒนำกำรวิทยุในต่ำงประเทศ  เข้าถึงเมื่อ 11 มถิุนายน 
2555 เข้าถึงได้จาก http://www.oknation .net/blog/print.php?id=452498   
 10 หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ร.7 พ.4.2/2  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 7 
กระทรวงพาณิชย์และคมนาคม เรื่องรายการส่งกระจายเสียง (29 เม.ย. - 28 ธ.ค. 2474) 
 

11
 ภาคผนวก ข งบหน้าบัญชี แสดงผลของการรับวิทยุกระจายเสียง วันที่ 12 ต.ค. 

2473 
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ภาพที่ 1 จดหมายราชการ กระทรวงพาณิชย์และคมนาคม 
ที่มา: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ร.7 พ.4.2/4 เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 7 กระทรวง     
พาณิชย์และคมนาคม เรื่องวิทยุกระจายเสียง 
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ภาพที่ 2 ส าเนา รายงานประชุมอภิรัฐมนตรี 

ที่มา: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ร.7 พ.4.2/4 เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 7 กระทรวง  
พาณิชย์และคมนาคม เรื่องวิทยุกระจายเสียง 
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ภาพที่ 3 งบหน้าบัญชีแสดงผลการรับวิทยุกระจายเสียง 

ที่มา: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ร.7 พ.4.2/2  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 7 กระทรวง
พาณิชย์และคมนาคม เรื่องรายการส่งกระจายเสียง(29 เม.ย.-28 ธ.ค. 2474) 
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ภาพที่ 4 บัญชีแสดงผลของการรับวิทยุกระจายเสียงในเขตต์กรุงเทพพระมหานคร  

ที่มา: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ร.7 พ.4.2/2  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 7 กระทรวง
พาณิชย์และคมนาคม เรื่องรายการส่งกระจายเสียง(29 เม.ย.-28 ธ.ค. 2474) 
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เนื้อหำและเวลำออกอำกำศ 

เอกสารไมโครฟิล์ม  สบ2.49/154 เอกสารส่วนพระองค์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

กรมพระยาด ารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย เรื่องรายการกระจายเสียงของสถานีวิทยุ

กรุงเทพฯ ที่พญาไท (24 กุมภาพันธ์  2473 – 24 เมษายน 2474) มีความส าคัญในแง่การเป็น

หลักฐานที่แสดงว่าสถานีวิทยุพญาไท เป็นสถานีแรกของประเทศไทยที่มีการกระจายเสียง

ออกอากาศอย่างเต็มรูปแบบ ตามแบบฉบับของสถานีวิทยุ มิใช่การทดลองท าการส่งกระจายเสียง

เอกสารดังกล่าวมิได้แสดงโปรแกรมออกอากาศทั้งหมด ผู้วิจัยสามารถสืบค้นได้เพียงช่วงเวลาหนึ่ง

เท่านั้น โดยข้อมูลในเอกสารดังกล่าว แสดงเวลาและโปรแกรมการออกอากาศของสถานีโดย

ละเอียด ในช่วงเวลาวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2473 จนถึง 30 มิถุนายน 2474  

สถานีวิทยุพญาไท มีการจัดผังรายการอย่างเป็นระบบ และมีเวลาออกอากาศที่แน่นอน มี

วันหยุดออกอากาศเพียง 1 วันต่อสัปดาห์คือทุกวันจันทร์และใช้ตารางเวลาออกอากาศตาม

ตารางเวลาท างานแบบตะวันตก โดยรายการส่วนใหญ่จะเริ่ม หลังเวลา 19.00 น. และ เพิ่มเวลา

ออกอากาศช่วงกลางวันในวัน เสาร์ อาทิตย์ ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ เพื่อให้ประชาชนสามารถรับฟัง

ได้มากที่สุดเนื่องจากเป็นเวลาที่ประชาชนส่วนใหญ่เสร็จจากการท างาน และภารกิจประจ าวัน ดัง

แสดงใน ตารางที่ 1 ตารางแสดงเวลาออกอากาศสถานีวิทยุพญาไท 

 

ตำรำงท่ี 1  ตำรำงแสดงเวลำออกอำกำศสถำนีวิทยุพญำไท 

 

 

เวลา 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
วัน
จันทร์ เป็นวันหยุดของสถานี

19:30 - 22:30

19:30 - 22:30

19:30 - 22:30

19:30 - 22:30

11:32 - 12:15 19:30 - 22:30

9:55 - 10:45 16:00 - 17:30 19:30 - 22:30อาทติย์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศกุร์

เสาร์
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สถานีวิทยุพญาไท มีการวางแผนงานด้านการออกอากาศจากหลายส่วนราชการ โดย

มีตัวแทนจากหน่วยราชการต่าง ๆ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการโปรแกรมวิทยุกระจายเสียง ปรากฏ

หลักฐานไมโครฟิลม์ รายชื่อ และ หน่วยงานที่สังกัด ดังแสดงในภาพที่5 คณะกรรมการโปรแกรม

กระจายเสียง ประกอบด้วย 1) พระยาพิพิธสมบัติ (กระทรวงพาณิชย์และคมนาคม) ประธาน 2) 

พระยาชาติเดชอุดม (กระทรวงวัง) 3) พระยาอาหารบริรักษ์ (กระทรวงเกษตราธิการ) 4) พระยาอนุ

สาสน์พณิชยการ (กระทรวงธรรมการ) 5) หลวงบวรเสน่หา (กระทรวงการต่างประเทศ) 6)  ขุนสอน

สุขกิจ (กระทรวงมหาดไทย) 7)  พระโทณวณิกมนตรี (กระทรวงพาณิชย์และคมนาคม) 8) พระ

อร่ามรณชิต (กองช่างวิทยุ) 9) หลวงช านิกลการ12 (แผนกวิทยุกระจายเสียง) เลขานุการ แทรกอยู่
ในรายการออกอากาศ ทุกเดือน เห็นได้ว่าเพื่อให้ทุกหน่วยงานราชการมีส่วนร่วม เห็นความส าคัญ 

และเรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากการมีสถานีวิทยุ รวมถึงประโยชน์ด้านความหลากหลายของข้อมูล

ที่จะใช้ออกอากาศ  

สถานีวิทยุพญาไท รูปแบบการออกอากาศของสถานีมีความคงที่ตลอดระยะเวลาที่

ค้นพบคือ 1) อารัมภบทเปิดสถานี 2) ข่าวและปาฐกถา หรือ รายการบันเทิง 3) รายการดนตรี

จนถึงเวลาปิดสถานี 

จากตารางออกอากาศของทางสถานี นอกจากข่าวและปาฐกถาที่มีการออกอากาศ

เป็นประจ าทุกวันและในวันเสาร์ และอาทิตย์ มีการเพิ่มพระธรรมเทศนาในรายการช่วงเช้า หัวข้อ

ปาฐกถา จากกระทรวงต่าง ๆ ส่วนใหญ่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย การท ากินของประชน 

ความรู้รอบตัว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงจุดประสงค์การให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงการ

พัฒนาด้านสุขอนามัยของประชาชนด้วยความร่วมมือของหน่วยงานราชการ โดยการส่งตัวแทน

พร้อมบทความที่เป็นสาระความรู้มาท าการปาฐกถาออกอากาศ   จากองค์ความรู้ของกระทรวง

ต่าง ๆ ที่มีความช านาญต่างกันไปคนละด้าน13  

                                                           

 
12

  ภาคผนวก จ ประวัติหลวงช านิกลการ 
 13 ภาคผนวก ค แสดงหัวข้อปาฐกถา ระหว่างวันที่ 25 ก.พ. 2473 - 30 ม.ิย. 2474 
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ภาพที่ 5 คณะกรรมการโปรแกรมกระจายเสียง 
ที่มา: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ สบ.2.49/154 เอกสารส่วนพระองค์ หมวดเบ็ดเตล็ด สมเด็จกรม
พระยาด ารงราชานุภาพ เรื่องโปรแกรมวิทยุกระจายเสียง(24 ก.พ. 2473 – 24 เม.ย. 2474) 
 

   ส
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ผู้วิจัยได้จัดหมวดหมู่ประเภทของรายการออกอากาศรายการต่อไปนี้ 1) นิทานส าหรับ

เด็ก 2) ตลก 3) ล าตัด 4) แหล่ รวมอยู่ในหมวดหมู่ของความบันเทิงแยกออกจากดนตรีเนื่องจาก 

รายการบันเทิงทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น เมื่อน าไปรวมกับรายการดนตรีแล้ว คิดเป็นเพียงร้อยละ 

10 ของรายการท้ังหมด คาดว่ามีขึ้นเพื่อจูงใจผู้ฟังทุกช่วงอายุและให้ผู้ฟังมีความสนใจที่จะติดตาม

รายการของทางสถานี 14 

ร้อยละ 80 ของโปรแกรมการออกอากาศทั้งหมดเป็นการออกอากาศทางด้านดนตรี

โดยพบลักษณะของการออกอากาศ 2 รูปแบบคือ 1) เปิดแผ่นเสียง หรือ จานเสียงโดยเรียกตาม

การบันทึกที่พบ เอกสารไมโครฟิล์มโปรแกรมการออกอากาศของทางสถานีมีการบันทึกเพียงว่า

เป็นจานเสียงเพลงไทยหรือเพลงสากลมิได้ระบุรายชื่อเพลง ชนิดของวงดนตรีที่บรรเลง หรือ

ผู้ประพันธ์แต่อย่างใด และยังมีความถี่ในการเปิดแผ่นเสียงเพื่อออกอากาศน้อยมากคิดเป็นเพียง 

ร้อยละ 5 ของโปรแกรมการออกอากาศดนตรีทั้งหมด และ  2)  การแสดงสด เป็นลักษณะของการ

ออกอากาศที่พบมากที่สุดของโปรแกรมการออกอากาศด้านดนตรีคิดเป็นร้อยละ 85 ของรายการ

ดนตรีทั้งหมด โดยให้วงดนตรีมาบรรเลงที่ห้องส่งของสถานีวิทยุกรุงเทพ ฯ ที่พญาไท และท าการ

ถ่ายทอดเสียงจากศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเพื่อออกอากาศ   

 

ดนตรีตะวันออกที่พบในโปรแกรมออกอำกำศ 

ผู้วิจัยได้จัดหมวดหมู่โดยการรวมประเภทของ 1) ดนตรีไทย 2) ดนตรีจีน 3) ดนตรี

พม่า 4) ดนตรีแขก ไว้ในประเภทของดนตรีตะวันออกเช่นเดียวกัน เวลาออกอากาศของดนตรี

ตะวันออกจะมีเป็นประจ าทุกวันในช่วงหลังเวลา 20.00 นาฬิกา เป็นต้นไป จนถึงเวลาปิดสถานี ใน

เวลา 22.30 นาฬิกาโดยประมาณ ยกเว้นคืนวันศุกร์ มีลักษณะการบรรเลงด้วยการเลือกเพลงมา

บรรเลงเป็นท่อนสั้น ๆ เนื่องจากระยะเวลาที่จ ากัด มีอัตราส่วนของการบรรเลงดนตรีไทยมากที่สุด

คิดเป็น ร้อยละ 90 ของดนตรีตะวันออกทั้งหมด การบันทึกในเอกสารโปรแกรมการออกอากาศ

พบว่า ร้อยละ 50 ของรายการมิได้บันทึกชื่อวงดนตรีที่ท าการแสดง แต่บันทึกโดยยึดตามลักษณะ

ของวงดนตรีแทนเช่น ป่ีพาทย์ มโหรี แคนวง  

                                                           

 14 ภาคผนวก ง แสดงรายการบันเทิงอื่น ๆ ที่มีการออกอากาศ 
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สมุดกลาง
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การเรียงล าดับเพลงในการออกอากาศแต่ละวันนั้นสถานีจัดรายการบรรเลงเพลงไทย

เดิมตามประเพณีของการบรรเลงดนตรีไทยทั่วไป โดยเริ่มต้นด้วยเพลงโหมโรงเป็นเพลงแรก

เนื่องจากเป็นเพลงที่ใช้ในการบูชาครูบาอาจารย์ ก่อนที่จะบรรเลงตามด้วยเพลงอ่ืน ๆ ซึ่งเพิ่มระดับ

ความเข้มข้นของบทเพลงขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงกลางรายการ ก่อนจะค่อย ๆ ลดระดับลงจนกระทั่งจบ

ด้วยเพลงลา 

เพลงที่ถูกเลือกมาออกอากาศนั้นมีความหลากหลายต้ังแต่เพลงส าหรับสามัญชน

ทั่วไปจนถึง เพลงในราชส านักที่ใช้ในพระราชพิธีซึ่งเคยจ ากัดอยู่เพียงในวังเท่านั้น เช่น “เพลงสักระ

วาส่งเทพบรรธม  เห่กล่อมพระบรรธม  ลงพระอู่ เพลงช้าลูกหลวง เพลงขับไม้บัณเฑาะว์เข้าซอ” 

เพลงเหล่านี้เป็นเพลงที่ใช้ในพิธีซึ่งเฉพาะเจาะจง เช่น สมโภชพระอู่ ส าหรับพระราชโอรสองค์แรก

ของพระมหากษัตริย์ สมโภชช้างเผือก หรือสมโภชพระมหาเศวตฉัตรเท่านั้น  และยังพบว่าเพลง

เดี่ยวที่มีความยากในดนตรีไทยได้ถูกเลือกน ามาบรรเลงออกอากาศ ทั้งในรูปแบบด้ังเดิมโดยเครื่อง

ดนตรีไทย และแบบประยุกต์โดยเครื่องดนตรีฝรั่ง เช่น “หีบเพลงชักเด่ียวเพลงเชิดนอก เปียโนเด่ียว

เพลงกราวใน ไวโอลินเด่ียวเพลงพญาโศก” แสดงให้เห็นถึงในขณะนั้นวงดนตรีไทยเริ่มมี

ความคุ้นเคยกับบันไดเสียงแบบฝรั่ง และยังสามารถดัดแปลงน าเครื่องดนตรีฝรั่งมาบรรเลงเพลง

ไทยได้  

ทางด้านบทเพลงที่ถูกเลือกมาออกอากาศพบว่ามีเพลงที่น่าสนใจถูกน าเสนอ

นอกจากนี้มีรายการที่น่าสนใจอยู่อีกจ านวนหนึ่ง เช่น รายการออกอากาศในวันที่ 1, 12 เมษายน 

และ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2474 ในช่วงหัวค่ าต้ังแต่เวลา 20.20 น. เป็นต้นไป เป็นการบรรเลงของวง

ปี่พาทย์มอญ หรือที่เอกสารออกอากาศของสถานีวิทยุกรุงเทพฯ ที่พญาไทเรียกว่า “ปี่พาทย์ไทย

แกมมอญ” เนื่องจากความเข้าใจในปัจจุบันนี้วงปี่พาทย์มอญจะใช้บรรเลงในงานศพเท่านั้น และ

แทบจะไม่มีการบรรเลงในการอ่ืน ๆ เลย จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจเมื่อวงปี่พาทย์มอญบรรเลงเพลง

ไทยเดิมออกอากาศทางสถานีวิทยุด้วย นับว่าเป็นอีกบทบาทหนึ่งของวงปี่พาทย์มอญซึ่งไม่ค่อยพบ

เห็นในปัจจุบัน และรายการออกอากาศของวันที่ 17 เม.ย. 2474 นั้นเป็นเพลงไทยชื่อว่า มหาไชย 

รายการออกอากาศของสถานีวิทยุพญาไทให้ข้อมูลไว้ เพียงว่า “มหาไชย เสลิด” ซึ่ง เมื่อ

ท าการศึกษาแล้วคาดว่าน่าจะเป็นผลงานประพันธ์ของ Paul J Seelig อาจารย์สอนดนตรีชาว

เยอรมัน ที่มาพ านักอยู่ในประเทศไทยในช่วงก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองและถวายงานเรียบเรียง
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ดนตรีรับใช้ทูลกระหม่อมบริพัตร บทเพลงดังกล่าวจัดว่ามีความส าคัญ เนื่องจากเป็นเพลงซึ่งเดิม

ประพันธ์ขึ้นเพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อใช้เป็นเพลงชาติ ทว่าเกิดการ

เปลี่ยนแปลงการปกครองขึ้นเสียก่อนจึงมิได้ใช้15  

วงดนตรีที่ท าการบรรเลงออกอากาศ  สามารถที่จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ 

โดยผู้วิจัยแบ่งตามต้นสังกัด ดังนี้  

1. วงดนตรีราชการ หมายถึง วงดนตรีราชส านักหรือสังกัดหน่วยงานทหาร 

ประกอบด้วย วงดนตรีดังต่อไปนี้ 1) ปี่พาทย์ของกรมปี่พาทย์หลวง 2) เครื่องสายของกรมปี่พาทย์

หลวง 3) มโหรีของกรมปี่พาทย์หลวง 4) แตรวงของกรมทหารราบ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ 5) 

แตรวงของกระทรวงทหารเรือ 6) เครื่องสายไทยโดยความเอ้ือเฟื้อของคณะหมวดเสนารักษ์กรม

ทหารรักษาวัง 7) อังกะลุงของกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ 8)  วงดนตรีฝรั่งของวังพญาไท 9) 

วงดนตรีฝรั่งหลวงในความควบคุมของพระเจนดุริยางค์ 10) แตรวงของกรมทหารมหาเล็ก จ.ป.ร.16 

วงดนตรีที่มีบทบาทในการบรรเลงมากที่สุดถึงร้อยละ 80 คือ วงดนตรีจากกรมปี่พาทย์หลวง ทั้ง 3 

วง เป็นที่น่าสนใจว่า กรมปี่พาทย์หลวงซึ่งมีหน้าที่บรรเลงดนตรีในพระราชพิธีต่าง ๆ  ส าหรับ

พระมหากษัตริย์  ได้มีโอกาสบรรเลงให้ประชาชนทั่วไปฟังโดยผ่านทางวิทยุกระจายเสียง  

2. วงดนตรีเอกชน หมายถึง วงดนตรีของประชาชนทั่วไป และวงดนตรีที่ได้รับการ

อุปถัมภ์จากองค์กรอิสระต่าง ๆ เช่น โรงเรียน หนังสือพิมพ์ หรือ ผู้มีฐานะดี ประกอบด้วย 1) วง

เครื่องสายด้วยความเอ้ือเฟื้อของคณะธนาดุริยางค์ 2) วงเครื่องสายผสมด้วยความเอ้ือเฟื้อของ

คณะหนังสือพิมพ์สยามรัฐ 3) วงเครื่องสายไทยของโรงเรียนเซนต์คาเบรียล 4) วงเครื่องสายไทย

คณะธัญญาวัน 5) อังกะลุงคณะนายเล็ก ไชยภูมิ 6) แคนวงคณะสังคีตสถานตลาดพลู 7)  

เครื่องสายปิเอโนคณะสุภาพสตรีศรีสุมิตร์ 8) เครื่องสายสตรีบ้านข้างวัดรังสี 9) ปี่พาทย์ผสมคณะ

ผดุงจิต 10) ซอสามสายโดย นายปลั่ง 11) ปี่พาทย์ไทยแกมมอญคณะส าเริงดุริยางค์ 12) มโหรี

                                                           

 15 อานันท์ นาคคง. วารสารเพลงดนตรี: เพลงสยาม พอล เจ ซีลิค และอ่ืน ๆ อีก
มากมาย (ที่สายเสียแล้ว). 2538 – 2539.   

 16 หอจดหมายเหตุแห่งชาติ สบ.2.49/154 เอกสารส่วนพระองค์ หมวดเบ็ดเตล็ด 
สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ เรื่องโปรแกรมวิทยุกระจายเสียง(24 ก.พ. 2473 – 24 เม.ย. 
2474) 
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ของสโมสรบรรเทองสามัคยาจารย์17 วงดนตรีเหล่านี้ส่วนมากมีความถี่ในการบรรเลงออกอากาศที่

ต่ ามากเพียงแค่วงละ 1 ถึง 2 ครั้งจากโปรแกรมการออกอากาศทั้งหมด และในแต่ละครั้งที่มา

บรรเลงใช้เวลาไม่เกิน 30 นาทีโดยเฉลี่ย18  

วงดนตรีรูปแบบตะวันตกที่มีส่วนร่วมในการบรรเลงมีความน่าสนใจในส าเนียงและ

สีสันที่แปลกใหม่ กล่าวคือมีการใช้วงดนตรีตะวันตก เช่น แตรวง วงดนตรีฝรั่ง รวมถึงการบรรเลง

ด้วย เปียโน หรือ “เครื่องสายปีอาโน” ตามการบันทึกในเอกสาร จากองค์ประกอบของวงที่มิใช้

เครื่องดนตรีไทย คาดว่าส าเนียงและสีสันของเพลงที่เล่นจะแตกต่าง ดูแปลกใหม่ และเป็นที่สนใจ

ของผู้ฟัง  ผู้วิจัยได้รวบรวมบทเพลงที่บรรเลงโดยวงดนตรีรูปแบบดนตรีตะวันตกไว้ใน ตารางที่ 2 

ตารางแสดงข้อมูลวงดนตรีรูปแบบตะวันตกที่บรรเลงเพลงไทย เพื่อความสะดวกในการศึกษา โดย

แสดงถึงความถี่ในการออกอากาศ ชื่อเพลง และ วงดนตรีที่ท าการแสดง เรียงล าดับตามวันที่ท า

การบรรเลงออกอากาศ 

จากข้อมูลในตารางที่ 2 ตารางแสดงข้อมูลวงดนตรีรูปแบบตะวันตกที่บรรเลงเพลง

ไทย วงดนตรีที่มีความส าคัญวงหนึ่งคือ คณะนารีศรีสุมิตร์ หรือที่เอกสารรายการออกอากาศของ

ทางสถานีเรียกว่า “เครื่องสายปิเอโนคณะสุภาพสตรีศรีสุมิตร์” เป็นวงเครื่องสายที่ก่อต้ังขึ้นในปี

พ.ศ.2465 โดยพระสุจริตสุดา (เปรื่อง สุจริตกุล) พระสนมในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัว19 ซึ่งมีโอกาสบรรเลงในวันแรกที่สถานีวิทยุเปิดท าการส่งกระจายเสียง คาดว่าเป็นวง

ดนตรีที่มีความสามารถสูงเนื่องจากสามารถบรรเลงโดยการเด่ียวเปียโนเพลงไทยเดิมที่มีความยาก 

เช่น ล าดับที่ 5 วันที่ 3 พ.ค. 2474 ได้แก่ เดี่ยวแขกมอญ เดี่ยวสารถี ตามล าดับ   

                                                           

 17 หอจดหมายเหตุแห่งชาติ สบ.2.49/154 เอกสารส่วนพระองค์ หมวดเบ็ดเตล็ด 
สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ เรื่องโปรแกรมวิทยุกระจายเสียง(24 ก.พ. 2473 – 24 เม.ย. 
2474) 
 18 ภาคผนวก ก แสดงโปรแกรมส่งกระจายเสียง สถานีพญาไท 25 ก.พ. 2473 - 30 
ม.ิย. 2474 
 19 วรตวรรณ พฤกษาโรจนกุล. พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัวกับกำร
ดนตรี: วงเครื่องสำยเปียโนฝ่ำยใน สมัยรัชกำลที่6 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์หจก.หยินหยางการ
พิมพ,์ 2554), 82. 
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วงดนตรีจากหน่วยงานทหาร เช่น แตรวงของกระทรวงทหารเรือ และแตรวงของกรม

ทหารราบ 1 มหาดเล็ก รอ. เมื่อพิจารณาจากเพลงที่บรรเลงออกอากาศแล้วพอจะสันนิษฐานได้ว่า

จะต้องเป็นนักดนตรีที่มีฝีมือจัด เนื่องจากน าเพลงไทยซึ่งมีความยากมาประยุกต์บรรเลงด้วยแตรวง 

เช่น ล าดับที่ 6 วันที่ 7 พ.ค. 2474 บรรเลงเพลง “ทะยอยนอก” (ทางบางขุนพรหม)  และล าดับที่ 10 

วันที่ 11 ม.ิย. 2474 บรรเลงเพลง “ทะยอยใน” เป็นต้น 

 

ตารางที่ 2  ตารางแสดงข้อมูลวงดนตรีรูปแบบตะวันตกที่บรรเลงเพลงไทย 

 

ล ำดับ วันออกอำกำศ เวลำออกอำกำศ ผูแ้สดง รำยกำรแสดง

1 25-ก.พ.-73 21.30-22.00 เคร่ืองสายปเิอโนคณะสุภาพสตรีศรีสุมิตร์ 1. สุดาสวรรค์

2. นกขม้ิน

2 07 เมย. 2474 21.30-22.30 ดนตรีฝร่ังของวังพญาไท 1. เดี่ยวปี ่เชิดนอก

3 16 เมย. 2474 20.30-22.30 แตรวงทหารเรือ 1. โหมโรงขวัญเมือง

2. พะม่า ๕ ทอ่นออกมอญขา่

3. แขกเห่

4. เขมรโพธิสัตว์ เถา

5. เขมรราชบรีุ

4 17 เมย. 2474 21.30-22.30 ดนตรีฝร่ังหลวงในความควบคุมของพระเจนดุริยางค์ 1. มหาไชย โดย เสลิด

5 03 พค. 2474 20.20-21.00 เคร่ืองสายปอีาโน 1. แขกยูเร็ส เถา

2. เดี่ยวแขกมอญ

3. ขอมใหญ่

4. เทพบรรธม

5. เดี่ยวสารถีทั้งวง

6. เดี่ยวขมิลาวแพน

6 07 พค. 2474 20.00-21.00 ถ่ายทอดเสียงแตรวงของกระทรวงทหารเรือ 1. ถอนสมอ เถา

2. เขมรปากทอ่ เถา

3. ล่อสลม เถา

4. ต้นวรเชษฐ์ เถา

5. เขมรลพบรีุ เถา

6. เขมรเอวบาง เถา

7. ทะยอยนอก (ทางบางขนุพรหม)

7 14 พค. 2474 21.30-22.30 ถ่ายทอดเสียงแตรวงของกรมทหามหาดเล็ก จ.ป.ร. 

จากศาลาสหทยั

สาระบนัเทงิอ่ืน
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ตารางที่ 2  ตารางแสดงข้อมูลวงดนตรีรูปแบบตะวันตกที่บรรเลงเพลงไทย (ต่อ) 

 

 
 

ล ำดับ วันออกอำกำศ เวลำออกอำกำศ ผูแ้สดง รำยกำรแสดง

8 24 พค. 2474 20.20-21.00 เคร่ืองสายปอีาโน 1. โหมโรงไอยรา

2. ขอมกล่อมลูก

3. ปอีาโนเดี่ยวกราวใน

4. ไวโอรินเดี่ยวพญาโศก

5. แมนโดรินเดี่ยวนกขม้ิน

6. ฝร่ังร าเทา้

9 07 มิย. 2474 20.20-21.00 เคร่ืองสายปอีาโน 1. โหมโรงพะม่าวัด

2. โอ้ลาว เถา

3. เขมรไทรโยค

4. ปอีาโนเดี่ยวเพลงเชิดนอก

5. ลาวค าหอม

6. อกทะเล

7. ซอฝร่ังเดี่ยวเพลงเชิดนอก

10 11 มิย. 2474 20.00-21.00 ถ่ายทอดเสียงแตรวงของกระทรวงทหารเรือ จาก 1. ส่ีบท เถา

ศาลาสหทยัสมาคมในพระบรมมหาราชวัง 2. พวงร้อย เถา

3. เขมรใหญ่ เถา

4. ทะยอยใน

5. คะแยมอญ

6. กะหละ

11 16 มิย. 2474 20.00-21.00 เคร่ืองสายปอีาโน 1. โหมโรงหกบท

2. เขมรใหญ่

3. เขมรปีแ่ก้ว

4. แขกมอญบางขนุพรหม เถา

12 25 มิย. 2474 20.00-21.00 ถ่ายทอดเสียงแตรวงของกรมทหารราบ๑ มหาดเล็ก 1. ขวัญเมือง

รอ.จากศาลาสหทยัสมาคมในพระบรมมหาราชวัง 2. พะม่า ๕ ทอ่น

3. จรเขห้างยาว

4. บหุลัน

5. เขมรใหญ่ เถา

6. แขกมอญบางขนุพรหม เถา

7. เพลงพวงร้อย เถา

8. เขมรปากธ่อ เถา
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ดนตรีฝรั่ง (ดนตรีตะวันตก) ที่พบในโปรแกรมออกอำกำศ 

โปรแกรมออกอากาศของทางสถานีได้จัดวันศุกร์ และวันอังคาร เป็นวันออกอากาศ

ดนตรีฝรั่ง และ ดนตรีอ่ืน ๆ โดยจะออกอากาศหลัง เวลา 21.30 น. โดยประมาณจนถึงเวลาปิด

สถานีในเวลา 22.30 น. มีดนตรีฝรั่งออกอากาศ ด้วยการเปิด “จานเสียงเพลงฝรั่ง” เป็นจ านวน 5 

เพลง และ การถ่ายทอดเสียงการบรรเลงจากทางสถานีพญาไท และศาลาสหทัยสมาคมใน

พระบรมมหาราชวังรวมจ านวน 148 เพลง   

ดนตรีฝรั่งในประเทศไทยนั้นมีหลักฐานที่บันทึกถึงการเข้ามาในประเทศค่อนข้างน้อย

และไม่ชัดเจน คนไทยรู้จักดนตรีฝรั่งมาต้ังแต่ช่วงปลายสมัยอยุธยา ผ่านทางศาสนาและการทหาร

พร้อมกับชาวตะวันตกที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศไทย แต่ในเวลานั้นดนตรีฝรั่งยังไม่

เป็นที่รู้จักกว้างขวางนัก คนไทยรู้จักและรับดนตรีฝรั่งมากขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ จากการที่

ชาวตะวันตกเริ่มเข้ามาติดต่อค้าขายมากขึ้น และจากโบสถ์คริสต์ท่ีปลูกฝังดนตรีฝรั่งให้กับคนไทย 

ดนตรีฝรั่งมีพัฒนาการต่อมาเป็นล าดับจนกระทั่งในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งได้ชื่อว่าเป็นยุคทองของการดนตรี วงดนตรีแบบฝรั่งก็ได้รับการพัฒนาไปอีกมาก 

โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ได้ทรงพัฒนา

แตรวงทหารเรือให้มีการเรียบเรียงเสียงประสานตามแบบอย่างตะวันตก 

ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันกองทัพบกนั้นได้ริเริ่มต้ังวง ชื่อว่า วงดนตรีม้ารวม เป็นวง

ดนตรีขนาดกลาง บรรเลงเครื่องสายในแบบฝรั่ง โดยว่าจ้างครูชาวอิตาเลียน ชื่ออัลเบอร์โต นัซซารี 

(Alberto Nazzari, 1883-1919) มาฝึกสอน 

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่า อัลเบอร์โต นัซซารี ฝึกสอน

ได้ผลดี ท่านจึงได้มอบหมายให้ช่วยปรับปรุงวงเครื่องสายฝรั่งหลวง ซึ่งอยู่ในสังกัดโรงเรียนพราน

หลวงด้วย จนกระทั่งเป็นผลส าเร็จ ในเวลาต่อมา นัซซารีจ าต้องเดินทางกลับประเทศอิตาลีเพื่อไป

เป็นทหารในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 ในระหว่างนั้นผู้ที่มาท าหน้าที่ฝึกสอนแทนก็คือขุนเจนรถรัฐ 

ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักด์ิเป็นพระเจนดุริยางค์ (Peter Feit, 1883-1968) วงเครื่องสาย

อยู่ในความควบคุมดูแลของพระเจนดุริยางค์ต่อมาจนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่ 1 สิ้นสุดลง อัล

เบอร์โต นัซซารี ได้เดินทางกลับมายังประเทศไทย จากนั้นทั้งสองท่านก็ได้ร่วมมือกันพัฒนาจนวง

เครื่องสายฝรั่งหลวงมีความแข็งแรงขึ้น ท าการขยายวงให้มีขนาดใหญ่ขึ้นโดยรวมวงดนตรีม้ารวม 
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เข้ากับ วงเครื่องสายฝรั่งหลวงเข้า จนกลายเป็นวงซิมโฟนีย์ ออร์เคสตรา (Symphony Orchestra) 

อย่างเต็มรูปแบบในท่ีสุด วงเครื่องสายฝรั่งหลวงเน้นการบรรเลงเพลงคลาสสิกเป็นหลัก 

จากเอกสารโปรแกรมการออกอากาศ พบว่าวงดนตรีที่มาท าการบรรเลงออกอากาศมี

จ านวนน้อย ส่วนใหญ่เป็นวงดนตรีราชการที่มีความถี่ในการบรรเลงบ่อยครั้ง โดยพบชื่อวงดนตรีใน

ราชการที่มาท าการบรรเลงดังนี้ 1) วงดนตรีเครื่องสายฝรั่งหลวงในความควบคุมของพระเจน

ดุริยางค์ 2) วงดนตรีฝรั่งของวังพญาไท 3) วงดนตรีเครื่องสายฝรั่งของกระทรวงทหารเรือ 4) วง

ดนตรีแตรวงกรมทหารรักษาวัง ว.ป.ร. 5) วงดนตรีแตรวงของกรมทหารรักษาวัง 6) วงดนตรีของ

กรมมหาดเล็กรักษาพระองค์  และมีรายชื่อวงดนตรีเอกชน ดังนี้ 1) วงดนตรีฝรั่งคณะฟิลลิปปีโน เส

เรนเนเดอร์ส 2) วงดนตรีฝรั่งโดยความเอ้ือเฟื้อของนายซอว์และนายไฮดอน 3) วงดนตรีจีนคณะ

โรงเรียนสตรีจีน จงซัน โดยความเอ้ือเฟื้อของนายหลิม เซียวกัม 4) วงดนตรีนักเรียนมัธยม 8 แห่ง

บางกอกคริสเตียนวิทยาลัย โดยความเอื้อเฟื้อของนายมอร์โรว์ 

จากจ านวนเพลงทั้งหมด 148 เพลงที่ถูกเลือกมาออกอาอากาศ สามารถหาข้อมูลด้าน

ผู้ประพันธ์ได้ทั้งสิ้น 86 เพลง ยังคงเหลืออีก 62 เพลงที่ไม่สามารถหาข้อมูลด้านผู้ประพันธ์ได้ 

พบว่า การเลือกเพลงที่น ามาบรรเลง มิได้เฉพาะเจาะจงที่ตัวผู้ประพันธ์รายใดรายหนึ่ง คาดว่า วง

ดนตรีที่มาแสดงเลือกเพลงจากความนิยม ความพร้อมของวง มากกว่าที่จะมุ่งเน้นเลือกผลงานของ

ผู้ประพันธ์รายใดรายหนึ่ง  

ประเภทของบทประพันธ์ที่ถูกเลือกมาบรรเลงออกอากาศมีความหลากหลาย เช่น 

Opera , March เป็นต้น รวมถึงเพลงที่มีลักษณะเป็นบทประพันธ์ขนาดใหญ่เช่น Symphony แต่

เมื่อเทียบกับเวลาออกอากาศแล้วคาดว่าการบรรเลงทุกประเภทส่วนใหญ่ไม่สามารถที่จะบรรเลง

ให้ครบทั้งเพลงได้ น่าจะเป็นการตัดบางท่อน (Selection) ของเพลงเพื่อน ามาบรรเลงใน ตารางที่  

3 ตารางแสดงชื่อวงและประเภทของเพลงพร้อมความถี่ในการแสดงที่วงดนตรีเลือกน ามาบรรเลง

ออกอากาศ รวมถึงผู้ประพันธ์ เพื่อวิเคราะห์ถึงความนิยมของวงดนตรีในการเลือกเพลงต่าง ๆ  
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ตารางที่ 3 ตารางแสดงชื่อวงและประเภทของเพลงพร้อมความถี่ในการแสดง 

 

 
 

 

บทประพันธ์

วงดนตรี

1. วงดนตรีเคร่ืองสายฝร่ังหลวง ในความ

ควบคุมของพระเจนดุริยางค์
12 9 2 - 7 - - - 1 - - - 11 42

2. วงดนตรีฝร่ังของวงัพญาไท 7 - 2 7 - 2 - 1 - - 1 1 11 32

3. วงดนตรีเคร่ืองสายฝร่ังหลวงของ

กระทรวงทหารเรือ
4 7 3 - - 2 - - - - - - 5 21

4. วงดนตรีฝร่ังคณะฟิลลิปปโีน เสเรนเน

เดอร์ส
2 - 2 - - 2 - - - 1 - - 13 20

5. วงดนตรีแตรวงกรมทหารรักษาวงั 

ว.ป.ร.
5 1 2 - - - - - - - - - 3 11

6. วงดนตรีแตรวงของกรมทหารรักษาวงั 2 1 2 - - - 2 - - - - - 3 10

7. วงดนตรีซอวงของกรมมหาดเล็กรักษา

พระองค์
2 - 1 - - 1 - - - - - - 2 6

8. วงดนตรีฝร่ังโดยความเอ้ือเฟ้ือของนาย

ชอวแ์ละนายไฮดอน
- - - 1 - - - - - - - - 2 3

9. วงดนตรีจีนคณะโรงเรียนสตรีจีนจงซัน

 โดยความเอ้ือเฟ้ือของนายหลิม เซียวกมั
- - - - - - - - - - - - 2 2

10. วงดนตรีนักเรียนมัธยม8 แห่ง

บางกอกคริสเตียนวทิยาลัย โดยความ

เอ้ือเฟ้ือของนายมอร์โรว์

1 - - - - - - - - - - - - 1

จ านวนรวม 35 18 14 8 7 7 2 1 1 1 1 1 52 148
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ข้อมูลตารางที่ 3 ตารางแสดงชื่อวงและประเภทของเพลงพร้อมความถี่ในการแสดง 

ท าให้เห็นถึงความถี่ของการเลือกประเภทของเพลงในแต่ละวง จากข้อมูลจะเห็นได้ว่า วงดนตรีของ

ราชการ จะมีความสามารถในการออกอากาศที่บ่อยกว่า และสามารถบรรเลงเพลงได้หลากหลาย

ประเภทมากกว่าวงดนตรีเอกชน และแต่ละวงจะมีความถนัดในการบรรเลงเพลงที่แตกต่างกันไป 

โดยจะสัมพันธ์กับขนาดของวง วงดนตรีราชการมักจะนิยมบรรเลงเพลงคลาสสิกเป็นส่วนมากถึง

ร้อยละ 90 วงดนตรีที่มีบทบาทมากที่สุดในการบรรเลง คือวงเครื่องสายฝรั่งหลวงในความควบคุม

ของพระเจนดุริยางค์ และยังเป็นวงดนตรีเพียงวงเดียวที่บรรเลงเพลงประเภท Symphony ส่วนวง

ดนตรเีอกชนมักจะเลือกบรรเลงเพลงร่วมสมัยเป็นส่วนใหญ่ 

ประเภทของดนตรี 6 อันดับแรกที่นิยมเลือกน ามาบรรเลงประกอบด้วย 1) โอเปร่าสิ

เล็กชั่น 2) โอเวอร์เจอร์ 3) มาร์ช 4) ทรีโอ 5) ซิมโฟนี 6) วอลซ์ เพื่อความชัดเจนของข้อมูลผู้วิจัยได้

ท าการวิเคราะห์ แยกตามชนิดประเภทดนตรี ดังต่อไปนี้ 

 

ดนตรีประเภท โอเปร่ำ สิเล็กชั่น (Opera Selection)  

การจัดเรียงล าดับบทเพลงในรายการออกอากาศของสถานีวิทยุพญาไทมีลักษณะ

คล้ายกันประการหนึ่ง คือเป็นการน าเสนอบทเพลงจ านวนมากภายในเวลาอันจ ากัด ซึ่งมีข้อดีคือ

เกิดความหลากหลาย ผู้ฟังได้รับอรรถรสจากบทเพลงหลายประเภท ทว่าก็มีข้อจ ากัดคือไม่สามารถ

น าเสนอเพลงขนาดใหญ่ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนั้นจึงเกิดความนิยมตัดตอนเอาเฉพาะบาง

ท่อนจากบทเพลงที่มีชื่อเสียงมาน าเสนอ เรียกว่า สิเล็กชั่น (Selection)  

โอเปร่า สิเล็กชั่น คือ การน าเอาท่อนใดท่อนหนึ่งของ โอเปร่า มาท าการแสดง โดย

สามารถเลือกท่อนใดก็ได้มาท าการแสดงโดยอิสระ โอเปร่าจะต้องมีดนตรีประกอบตลอดทั้งเรื่อง 

โดยโอเปร่า 1 บทจะประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 1) Overture บทประพันธ์ที่บรรเลงเป็นอันดับ

แรกก่อนการแสดง 2) Recitative บทประพันธ์กึ่งร้องกึ่งพูด 3) Aria ส าหรับร้องเด่ียวหรือ Duet 

Trio ร้องกลุ่มต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป 4) Choras เพลงร้องประสานเสียง 5) Orchestra บทประพันธ์ที่

บรรเลงโดยวงออร์เคสตราโดยไม่มีนักร้อง 6) Dance การแสดงการเต้นร า โดยส่วนใหญ่มักจะเป็น 

บัลเล่ล์  
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ดังข้อมูลในตารางที่ 4 ตารางแสดงดนตรีประเภท โอเปร่า สิเล็กชั่น โดยแสดงถึง 

ข้อมูลของวงดนตรี และ บทเพลงที่เลือกมาบรรเลง แสดงให้ถึงความนิยมในการเลือกบรรเลงเพลง 

เกือบทั้งหมดเป็นโอเปร่าในยุคโรแมนติก โดยเป็นภาษาฝรั่งเศสมากที่สุด รองลงมาคือ ภาษาอิตา

เลียน ภาษาเยอรมัน และ ภาษาอังกฤษ ตามล าดับ แต่ถึงแม้โอเปร่าจะเป็นงานประเภทที่เน้นเพลง

ร้องเป็นส่วนประกอบส าคัญ ทว่าเพลงที่เลือกมาบรรเลงออกอากาศส่วนใหญ่เป็นผลงานที่บรรเลง

ด้วยวงดนตรี คาดว่า เป็นงานในกลุ่มบทประพันธ์ Aria ที่ถูกน ามาดัดแปลงส าหรับให้เครื่องดนตรี

บรรเลงแทนเสียงร้อง ซึ่งน่าจะเป็นการคัดเลือกเพลงจากความพร้อมของวงดนตรีในช่วงเวลานั้น 

คาดว่านักร้องโอเปร่ายังมีจ านวนน้อย หรือยังไม่มีในขณะนั้น ผลงานของผู้ประพันธ์ที่นิยมน ามา

บรรเลง คือ Giuseppe Verdi และ Wilhelm Richard Wagner ตามล าดับ  

มีเพียง 2 วงที่ไม่ได้บรรเลงเพลงประเภทนี้ คือ วงดนตรีฝรั่งโดยความเอ้ือเฟื้อของนาย

ชอว์และนายไฮดอน คาดว่าเป็นวงดนตรีขนาดเล็ก และวงดนตรีจีนคณะโรงเรียนสตรีจีนจงซัน โดย

ความเอื้อเฟื้อของนายหลิม เซียวกัม 

 

ตารางที่ 4 ตารางแสดงดนตรีประเภท โอเปร่า สิเล็กชั่น 

 

 
 

 

วันออกอำกำศ เวลำออกอำกำศ ผูป้ระพันธ์ รำยกำรแสดง ผูแ้สดง

5 มี.ค. 73 21.30-22.30 Carl Maria von Weber แดร์ไพรบเูอตซ์ โอเวอร์เชอร์ โดยเวเบอร์ วงดนตรีเคร่ืองสายฝร่ังหลวง ในความควบคุม

ของพระเจนดุริยางค์

Bedrich Smetana แดร์ แวร์กอฟต์ บอรต โอเวอร์เชอร์ โดยสเมตา วงดนตรีเคร่ืองสายฝร่ังหลวง ในความควบคุม

ของพระเจนดุริยางค์

13 มี.ค. 73 21.30-22.30 Arthur Sullivan ไอโอแลนเถ สิเล็กช่ัน โดย สัลลิวนั วงดนตรีเคร่ืองสายฝร่ังหลวง ในความควบคุม

ของพระเจนดุริยางค์

17 มี.ค. 73 21.30-22.30 Charles Cuvillier เดอะไลแลกโดมิโน วงดนตรีฝร่ังคณะฟิลลิปปโีน เสเรนเนเดอร์ส

Michael William Balfe อาเดอร์ลิปส์ วงดนตรีฝร่ังคณะฟิลลิปปโีน เสเรนเนเดอร์ส

24 มี.ค. 73 21.30-22.30 Otis M Carrington ปอลิษค เปบบลึส

วงดนตรีนักเรียนมัธยม8 แห่งบางกอกคริสเตียน

วทิยาลัย โดยความเอ้ือเฟ้ือของนายมอร์โรว์

27 มี.ค. 73 21.30-22.30 Daniel Auber มาสานิเอลว ์โอเวอร์เชอร์ โดย โอเบ วงดนตรีเคร่ืองสายฝร่ังหลวง

Charles Gounod มิเรลลา สิเล็กช่ัน โดย ดูโนด์ ในความควบคุมของพระเจนดุริยางค์

Franz von Suppé มอร์นิง นูน แอนด์ไนต์ อิน วเิอนนา โดย สุปเป ในความควบคุมของพระเจนดุริยางค์
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ตารางที่ 4 ตารางแสดงดนตรีประเภท โอเปร่า สิเล็กชั่น (ต่อ) 

 

 
 

วันออกอำกำศ เวลำออกอำกำศ ผูป้ระพันธ์ รำยกำรแสดง ผูแ้สดง

3 เม.ย. 74 21.30-22.30 Giuseppe Verdi ซิเล็กช่ัน ราตภวติา โดย แวร์ดี วงดนตรีเคร่ืองสายฝร่ังหลวง ในความควบคุม

ของพระเจนดุริยางค์

10 เม.ย. 74 21.30-22.30 Gioachino Rossini วลิเลียม เทล โอเวอร์เจอร์ โดย ย ีโรซินี วงดนตรีแตรวงกรมทหารรักษาวงั ว.ป.ร.

Giuseppe Verdi ไอดา ซิเล็กช่ัน โดย ย ีเวอร์ดี วงดนตรีแตรวงกรมทหารรักษาวงั ว.ป.ร.

21 เม.ย. 74 21.30-22.30 Charles Gounod ซิเล็กช่ัน ฟอสท์ โดย โกนอด

วงดนตรีเคร่ืองสายฝร่ังหลวงของกระทรวง

ทหารเรือ

William Vincent Wallace ซิเล็กช่ัน มาริตานา โดย วอลเลซ

วงดนตรีเคร่ืองสายฝร่ังหลวงของกระทรวง

ทหารเรือ

1 พ.ค. 74 21.30-22.30 Pietro Antonio Stefano Mascagni สิเล็กช่ัน กาวลัเลอเรีย รัสติกานา โดย มาสกานี

วงดนตรีเคร่ืองสายฝร่ังหลวง ในความควบคุม

ของพระเจนดุริยางค์

5 พ.ค. 74 21.30-22.30 Georges Bizet คาร์เมน โดย บเีซท์ วงดนตรีฝร่ังของวงัพญาไท

8 พ.ค. 74 21.30-22.30 Wilhelm Richard Wagner สิเล็กช่ัน จาก ปาสิฟัล วงดนตรีแตรวงของกรมทหารรักษาวงั

12 พ.ค. 74 21.30-22.30 Wilhelm Richard Wagner ริเอนซี โอย วาคเนอร์ วงดนตรีฝร่ังของวงัพญาไท

Friedrich von Flotow มาร์ธา โดย โฟลตู วงดนตรีฝร่ังของวงัพญาไท

15 พ.ค. 74 21.30-22.30 Arthur Sullivan สิเล็กช่ัน เดอะ ไพเรตส์ ออฟ เปนแซนศ์ สัลลิวนั วงดนตรีเคร่ืองสายฝร่ังหลวง ในความควบคุม

ของพระเจนดุริยางค์

19 พ.ค. 74 21.30-22.30 Gaetano Donizetti ลูเครเซีย บอร์เจีย โดย คอนิเซตติ วงดนตรีฝร่ังของวงัพญาไท

21 พ.ค. 74 21.30-22.30 Leo Fall สิเล็กช่ัน เดอะ ดอลล่า ปรินเสส โดย ลิโอฟัล วงดนตรีเคร่ืองสายฝร่ังหลวงของกระทรวง

ทหารเรือ

22 พ.ค. 74 21.30-22.30 Giacomo Puccini สิเล็กช่ัน ลาโบเฮม วงดนตรีแตรวงของกรมทหารรักษาวงั

29 พ.ค. 74 21.30-22.30 Pietro Antonio Stefano Mascagni ซิเล็กช่ัน กาวลัเลอเรีย รัสติกานา

วงดนตรีเคร่ืองสายฝร่ังหลวง ในความควบคุม

ของพระเจนดุริยางค์

2 มิ.ย. 74 21.00-22.30 Georges Bizet คาร์เมน โดย บเีซท วงดนตรีฝร่ังของวงัพญาไท

4 มิ.ย. 74 21.30-22.30 jacques offenbach ซิเล็กช่ัน เดอะ แกรน ดัชเชสส์ วงดนตรีซอวงของกรมมหาดเล็กรักษาพระองค์

Domenico Gaetano Maria Donizetti ซิเล็กช่ัน ลาฟิล ดุ เรมิยองต์ วงดนตรีซอวงของกรมมหาดเล็กรักษาพระองค์

5 มิ.ย. 74 21.30-22.30 Richard Wagner ได วอลเกอร์ วงดนตรีซอวงของกรมมหาดเล็กรักษาพระองค์

9 มิ.ย. 74 21.30-22.30 Charles Lecocq เลอะ เปติด์ดุ๊ก โดย ตาวาน วงดนตรีฝร่ังของวงัพญาไท

Félix Marie Henri Tilkin(Ivan Caryll) เอ รันเอเวยเ์กอร์ล โดย การ์ลิล์ วงดนตรีฝร่ังของวงัพญาไท

12 มิ.ย. 74 21.30-22.30 Giuseppe Verdi ซิเล็กช่ัน ริโกเล็ตโต วงดนตรีเคร่ืองสายฝร่ังหลวง ในความควบคุม

ของพระเจนดุริยางค์

18 มิ.ย. 74 21.30-22.30 Charles Gounod ซิเล็กช่ัน เฟาสต์ วงดนตรีเคร่ืองสายฝร่ังหลวงของกระทรวง

ทหารเรือ

19 มิ.ย. 74 21.30-22.30 Daniel Auber มาสานิเอลโล วงดนตรีแตรวงกรมทหารรักษาวงั ว.ป.ร.

Richard  Wagner ริวนัซี วงดนตรีแตรวงกรมทหารรักษาวงั ว.ป.ร.

26 มิ.ย. 74 21.30-22.30 Giuseppe Verdi ซิเล็กช่ัน ริเล็ตโต โดย เวอร์ดี วงดนตรีเคร่ืองสายฝร่ังหลวง ในความควบคุม

ของพระเจนดุริยางค์
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ดนตรีประเภท โอเวอร์เจอร ์(Overture) 

เป็นดนตรีส าหรับใช้บรรเลงโหมโรงการแสดงบัลเล่ห์ โอเปรา เป็นประเภทของบทเพลง

ที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับ 2 ในโปรแกรมออกอากาศมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังตารางที่ 5 ตาราง

แสดงดนตรีประเภท โอเวอร์เจอร์ ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลไว้ดังนี้ 

 

ตารางที่ 5 ตารางแสดงดนตรีประเภท โอเวอร์เจอร์ 

 

วันออกอำกำศ เวลำออกอำกำศ ผูป้ระพันธ์ รำยกำรแสดง ผูแ้สดง

13 มี.ค. 73 21.30-22.30 Keler Bela ราโกซีย ์โอเวอร์เชอร์ โดย เกเลอร์_เปลา วงดนตรีเคร่ืองสายฝร่ังหลวง ในความควบคุม

ของพระเจนดุริยางค์

3 เม.ย. 74 21.30-22.30 Felix Mendelssohn โอเวอร์เจอร์ รุย บลาส์ โดย เมนเดลสอฮ์น วงดนตรีเคร่ืองสายฝร่ังหลวง ในความควบคุม

ของพระเจนดุริยางค์

Kéler Béla โอเวอร์เจอร์ เฟรนช์คอมมิดี โดย เคเลอร์ เบลา วงดนตรีเคร่ืองสายฝร่ังหลวง ในความควบคุม

ของพระเจนดุริยางค์

17 เม.ย. 74 21.30-22.30 William Vincent Wallace โอเวอร์เจอร์ มาริตานา โดย วลัลัส วงดนตรีเคร่ืองสายฝร่ังหลวง ในความควบคุม

ของพระเจนดุริยางค์

21 เม.ย. 74 21.30-22.30 Gioachino Rossini โอเวอร์เจอร์ เซมิท มีส โดย โรซินี วงดนตรีเคร่ืองสายฝร่ังหลวงของกระทรวง

ทหารเรือไม่สามารถระบไุด้ โอเวอร์เจอร์ เซ้าท์เธอร์น เมโลดีส์ โดย โบวแ์มน วงดนตรีเคร่ืองสายฝร่ังหลวงของกระทรวง

ทหารเรือLudwig van Beethoven * โอเวอร์เจอร์ คอนซิเครช่ัน โดย เคเลอร์ เบ_ลา? วงดนตรีเคร่ืองสายฝร่ังหลวงของกระทรวง

ทหารเรือ1 พ.ค. 74 21.30-22.30 Michael William Balfe โอเวอร์เจอร์ เดอะโบฮีเมียนเกอร์ล โดย บาลฟ์ วงดนตรีเคร่ืองสายฝร่ังหลวง ในความควบคุม

ของพระเจนดุริยางค์

8 พ.ค. 74 21.30-22.30 Carl Maria von Weber โอเวอร์เจอร์ โอเบอร์รอน วงดนตรีแตรวงของกรมทหารรักษาวงั

15 พ.ค. 74 21.30-22.30 Vincenzo Bellini โอเวอร์เจอ นอร์มา เบลลินี วงดนตรีเคร่ืองสายฝร่ังหลวง ในความควบคุม

ของพระเจนดุริยางค์

21 พ.ค. 74 21.30-22.30 Gioachino Rossini โอเวอร์เจอร์ เสมิรามีส โดย โรสินี วงดนตรีเคร่ืองสายฝร่ังหลวงของกระทรวง

ทหารเรือ

ไม่สามารถระบไุด้ โอเวอร์เจอร์ ดรามาติค โดย เคเลอร์ เบลา วงดนตรีเคร่ืองสายฝร่ังหลวงของกระทรวง

ทหารเรือ

29 พ.ค. 74 21.30-22.30 Michael William Balfe โอเวอร์เจอร์ โบฮีเมียน เกอร์ล วงดนตรีเคร่ืองสายฝร่ังหลวง ในความควบคุม

ของพระเจนดุริยางค์

5 มิ.ย. 74 21.30-22.30 Julius Fucik มารินาเรลลา วงดนตรีแตรวงกรมทหารรักษาวงั ว.ป.ร.

12 มิ.ย. 74 21.30-22.30 Louis Joseph Ferdinand Hérold โอเวอร์เจอร์ แซมปา วงดนตรีเคร่ืองสายฝร่ังหลวง ในความควบคุม

ของพระเจนดุริยางค์

18 มิ.ย. 74 21.30-22.30 Louis Joseph Ferdinand Hérold โอเวอร์เจอร์ แซมปา วงดนตรีเคร่ืองสายฝร่ังหลวงของกระทรวง

ทหารเรือFranz von Suppé โอเวอร์เจอร์ โปยเอตส์ แอนด์ เปแสนต์ วงดนตรีเคร่ืองสายฝร่ังหลวงของกระทรวง

ทหารเรือ26 มิ.ย. 74 21.30-22.30 Louis Joseph Ferdinand Hérold โอเวอร์เจอร์ แซมปา โดย เฮอร์โรลด์ วงดนตรีเคร่ืองสายฝร่ังหลวง ในความควบคุม

ของพระเจนดุริยางค์
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โอเวอร์เจอร์ที่ออกอากาศส่วนมากเป็นโอเวอร์เจอร์ที่มาจาก โอเปร่า บทเพลงที่ได้รับ

ความนิยมน ามาบรรเลงออกอากาศมากที่สุดคือ โอเวอร์เจอร์แซมปา (Zampa) ประพันธ์โดย เฟอร์

ดินัล เฮโรลด์ (Ferdinand Hérold: 1791 - 1833) ออกอากาศทั้งหมด 3 ครั้ง คือในวันที่ 12 , 18 

และ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2474 ตามล าดับ โดยการออกอากาศ 2 ครั้งในวันที่ 12 และ 26 บรรเลง

โดยวงดนตรีวงเดียวกัน คือวงเครื่องสายฝรั่งหลวง และวันที่ 18 บรรเลงโดยวงเครื่องสายฝรั่งหลวง

ของกระทรวงทหารเรือ ใช้เวลาในการออกอากาศแต่ละครั้งประมาณ 60 นาทีโดยร่วมกับบทเพลง

อ่ืน ๆ อีกจ านวนหนึ่ง เนื่องจากโอเวอร์เจอร์แซมปามีความยาวโดยรวมประมาณ 9 -10 นาทีดังนั้น

น่าจะบรรเลงได้จนจบเพลง  

โอเวอร์เจอร์ เดอะโบฮีเมียนเกอร์ล (The Bohemian Girl) ประพันธ์โดย มิคาเอล วิ

ลเลียม บาลฟ์ (Michael William Balfe: 1808 - 1870) ออกอากาศทั้งหมด 2 ครั้ง คือในวันที่ 1 

และ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2474 โดยในการออกอากาศทั้ง 2 ครั้งนี้บรรเลงโดยวงดนตรีวงเดียวอีก

เช่นกันคือวงเครื่องสายฝรั่งหลวง ซึ่งรายการออกอากาศของทั้ง 2 วันมีความคล้ายคลึงกัน

ค่อนข้างมาก กล่าวคือรายการประกอบด้วย ซิมโฟนีย์ หมายเลข๑ (๔ ภาค) โดยบีโถเวน 

(Symphony No.1, Op.21) โอเวอร์เจอร์ เดอะโบฮีเมียนเกอร์ล โดย “ บาลฟ์ ” (The Bohemian 

Girl is Overture) และ สิเล็กชั่น กาวัลเลอเรีย รัสติกานา (Cavalleria Rusticana) แตกต่างกัน

เพียงแค่เพลงสุดท้ายเท่านั้น เอกสารรายการออกอากาศของสถานีวิทยุพญาไท ระบุชัดเจนว่าเรื่อง 

“เดอะโบฮีเมียนเกอร์ล” นั้นเป็นเพลงโอเวอร์เจอร์ ท าให้สามารถสืบค้นได้ว่ามีความยาวประมาณ 

8-9 นาที  

นอกจากน้ีผลงานของผู้ประพันธ์บางท่านได้รับความนิยมมากกว่าคนอ่ืน เช่น ผลงาน

ของเคเลอร์ เบลา (Kéler Béla: 1820-1882) ออกอากาศ 3 ครั้ง ได้แก่ โอเวอร์เจอร์ ดรามาติค (ไม่

สามารถสืบค้น) ในวันที่ 21 พฤษภาคมพ.ศ.2474 โดยวงเครื่องสายฝรั่งหลวงของกระทรวง

ทหารเรือ โอเวอร์เจอร์ เฟรนช์คอมมิดี (French Comedy) วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2474 และ ราโก

ซีย์ โอเวอร์เชอร์ (ไม่สามารถสืบค้น)วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2473 โดยวงเครื่องสายฝรั่งหลวง 
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ดนตรีประเภท มำร์ช (March)  

มาร์ช เป็นดนตรีประเภทที่มักนิยมใช้ในการเดินแถวทหาร มีท่วงท านองที่สร้างความ

ฮึกเหิม เป็นที่นิยมในการบรรเลงของวงดนตรีเหล่าทัพต่าง ๆ เพื่อประกอบการเดินแถว ในโปรแกรม

การออกอากาศของสถานีวิทยุพญาไท จะเห็นได้ว่าวงดนตรีของทหารทุกวงที่บรรเลงออกอากาศ

ต่างบรรเลงเพลงมาร์ชด้วยกันทั้งสิ้น และยังนิยมบรรเลงโดยวงดนตรีจากต่างประเทศอีกด้วย โดย

โปรแกรมออกอากาศในช่วงเวลาที่ท าการศึกษาพบว่า มีการบรรเลงเพลงมาร์ช 7 บทเพลงด้วยกัน

ดังตารางที่ 6 ตารางแสดงดนตรีประเภท มาร์ช 

 

ตารางที่ 6 ตารางแสดงดนตรีประเภท มาร์ช 

 

 
 

เพลงมาร์ชที่มีการบรรเลงซ้ าคือ “เอนตรี ออฟ เดอะแกลดิเอเตอร์ส” (Entry of the 

Gladiators) ประพันธ์โดย Julius Fucik (1872-1916) ออกอากาศทั้งหมด 2 ครั้ง ครั้งแรกบรรเลง

วันออกอำกำศ เวลำออกอำกำศ ผูป้ระพันธ์ รำยกำรแสดง ผูแ้สดง

26 ก.พ. 73 20.15-21.00 Julius Fucik เอนตรี ออฟ เดอะแกลดิเอเตอร์ส วงดนตรีฝร่ังคณะฟิลลิปปโีน เสเรนเนเดอร์ส

17 มี.ค. 73 21.30-22.30 ไม่สามารถระบไุด้ สตรอสส์ วงดนตรีฝร่ังคณะฟิลลิปปโีน เสเรนเนเดอร์ส

27 มี.ค. 73 21.30-22.30 แอนเดอร์เสน กงิคริสเตียน เดอะ เตนถส์ ออนเนอร์ มาร์ช โดย

แอนเดอร์เสน

วงดนตรีเคร่ืองสายฝร่ังหลวง ในความควบคุม

ของพระเจนดุริยางค์

10 เม.ย. 74 21.30-22.30 เอส มันชินี ซิมโฟนิค มาร์ช โดย เอส.มันชินี วงดนตรีแตรวงกรมทหารรักษาวงั ว.ป.ร.

21 เม.ย. 74 21.30-22.30 เมอร์เซรอน มาร์ช เดอะซัมเมอร์เกอร์ล โดย เมอร์เซรอน วงดนตรีเคร่ืองสายฝร่ังหลวงของกระทรวง

ทหารเรือ

5 พ.ค. 74 21.30-22.30 Henry Russell? เอ ไลฟ ออน เดอะ โอช่ัน อาร์ ไบนดิง วงดนตรีฝร่ังของวงัพญาไท

8 พ.ค. 74 21.30-22.30 Julius Fucik มาร์ช เอนตรี ออฟ เดอะ แกลดิเอเตอร์ส์ วงดนตรีแตรวงของกรมทหารรักษาวงั

21 พ.ค. 74 21.30-22.30 เมอร์เศอรอง มาร์ช เดอะ ซัมเมอร์ เกอร์ล โดย เมอร์เศอรอง

วงดนตรีเคร่ืองสายฝร่ังหลวงของกระทรวง

ทหารเรือ

Robert Schumann มาร์ช สลูต เดอะ แฟล๊ก กสูต๊าฟ โดย ชูมาน

วงดนตรีเคร่ืองสายฝร่ังหลวงของกระทรวง

ทหารเรือ

22 พ.ค. 74 21.30-22.30 Wilhelm Richard Wagner แกรนมาร์ช จาก แตนฮอเสอร์ วงดนตรีแตรวงของกรมทหารรักษาวงั

2 มิ.ย. 74 21.00-22.30 Henry Russell? เอไลฟ ออน เดอะ โอช่ัน โดย อาร์ไบนดิง วงดนตรีฝร่ังของวงัพญาไท

4 มิ.ย. 74 21.30-22.30 ไม่สามารถระบไุด้ มาร์ช ตาร์แตร์ วงดนตรีซอวงของกรมมหาดเล็กรักษาพระองค์

12 มิ.ย. 74 21.30-22.30

ไม่สามารถระบไุด้

มาร์ช มิลิแตร์ วงดนตรีเคร่ืองสายฝร่ังหลวง ในความควบคุม

ของพระเจนดุริยางค์

19 มิ.ย. 74 21.30-22.30 ไม่สามารถระบไุด้ ฮอเมช วงดนตรีแตรวงกรมทหารรักษาวงั ว.ป.ร.
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โดยวงดนตรีฝรั่งคณะฟิลลิปปีโน เสเรนเนเดอร์สในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2473 และครั้งที่ 2 โดย

แตรวงของกรมทหารรักษาวังในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2474  

ส่วนวงแตรวงของกรมทหารรักษาวัง นั้นเน้นบรรเลงเพลงคลาสสิกเป็นหลัก อาทิ “ไอ

โอแลนเถ (Iolanthe) สิเล็กชั่น โดย สัลลิวัน” “เอ มิวสิ์คเกิล จิกซอว์ โดย แอชตัน เคเตลบีย์” (A 

Musical Jigsaw) ดังนั้นเพลง “เอนตรี ออฟ เดอะแกลดิเอเตอร์ส” แม้จะมีการออกอากาศซ้ าแต่

บรรเลงโดยวงดนตรีคนละประเภทกันจึงน่าจะมีสีสันแตกต่างกัน ส่วนเพลงมาร์ช  เดอะ ซัมเมอร์ 

เกอร์ล โดย เมอร์เศอรอง (ไม่สามารถสืบค้น) ออกอากาศทั้งหมด 2 ครั้งเช่นกัน คือในวันที่ 21 

เมษายน และ 21พฤษภาคมพ.ศ.2474 แต่มีความแตกต่างกับเพลง “เอนตรี ออฟ เดอะแกลดิเอ

เตอร์ส” คือ วงดนตรีที่บรรเลงออกอากาศทั้ง 2 ครั้งคือวงดนตรีฝรั่งกระทรวงทหารเรือ ดังนั้นจึงไม่

น่าจะมีความแตกต่างในด้านสีสันของดนตรีระหว่างทั้ง 2 ครั้ง 

 

ดนตรีประเภท ทรีโอ (Trio)  

บทประพันธ์ประเภท ทรีโอ มีอัตราส่วนในการออกอากาศไม่มากนัก เมื่อเทียบกับ

โอเปรา่และมาร์ช ทว่าก็มีความน่าสนใจคือ ทรีโอเกือบทุกเพลงที่ออกอากาศบรรเลงโดยวงดนตรีวง

เดียวกัน คือวงดนตรีฝรั่งของวังพญาไท มีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่บรรเลงโดยวงดนตรีวงดนตรีฝรั่ง

โดยความเอ้ือเฟื้อของนายชอว์และนายไฮดอน ดังข้อมูลในตารางที่ 7 ตารางแสดงดนตรีประเภท 

ทรีโอ  

ตารางที่ 7 แสดงให้เห็นถึงความนิยมในการเลือกเพลงออกอากาศ เพลงที่ได้รับความ

นิยมได้แก่   “ทรีโอ เลขที่ ๖ โดย โมสาร์ท”  ออกอากาศทั้งหมดจ านวน 2 ครั้ง คือในวันที่ 28 

เมษายน กับ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2474  และ “ทรีโอ เลขที่ ๔ โดย บีโถเวน”  ออกอากาศทั้งหมด

จ านวน 2 ครั้ง คือในวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2474 กับ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2474  ส่วนผลงานทรีโอ

ของ โจเซฟ ไฮเดิน อีก 2 เพลงคือ   “ทรีโอ หมายเลขที่ ๑ โดย ไฮด์น” และ “ทรีโอ เลขที่ ๔ โดย 

ไฮด์น” ถึงแม้จะได้ออกอากาศเพียงครั้งเดียว   แต่ก็แสดงให้เห็นถึงความนิยมในการเลือกผลงาน

ของคีตกวีท่านนี้   แต่ไม่สามารถระบุได้ว่า ทรีโอ ที่ออกอากาศเป็นเพลงใดแน่เพราะขาด

รายละเอียด เช่น Opus. No. และบันไดเสียง  รวมทั้งไม่อาจระบุได้ว่าเป็นผลงานประเภทที่ใช้

เครื่องดนตรี 3 ชิ้นในการบรรเลง หรือเป็นท่อนเพลงของวงออร์เคสตราที่ชื่อว่า ทรีโอ ยกเว้นบท
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เพลงทรีโอซึ่งออกอากาศในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2473 ในเวลาประมาณ 21.30 - 22.30 น. โดย

วงดนตรีฝรั่งโดยความเอ้ือเฟื้อของนายชอว์และนายไฮดอน เท่านั้น ที่ได้ระบุว่าเป็นบทประพันธ์

ส าหรับบรรเลงโดยเครื่องดนตรี 3 ชิ้น คือ เชลโล ไวโอลิน และ เปียโน 

 

ตารางที่ 7 ตารางแสดงดนตรีประเภท ทรีโอ 

 

 
 

ดนตรีประเภท ซิมโฟนี (Symphony)  

ซิมโฟนี เป็นบทเพลงขนาดใหญ่ที่ประพันธ์ขึ้นส าหรับวงออร์เคสตรา ประกอบด้วย 3 - 

4 กระบวนเพลง (Movement) ซึ่งในแต่ละกระบวนเพลงมีจังหวะ ความเร็ว และอารมณ์เพลง

แตกต่างกัน ด้วยองค์ประกอบของวงดนตรีท่ีบรรเลงมีขนาดใหญ่ และมีความยากในการฝึกซ้อม 

จึงมีเพียงวงเดียวที่สามารถบรรเลงได้ คือ วงดนตรีเครื่องสายฝรั่งหลวงในความควบคุมของพระ

เจนดุริยางค์ แต่ก็ไม่สามารถยืนยันถึงคุณภาพของการบรรเลงได้ โดยรวบรวมข้อมูล วันที่บรรเลง 

ชื่อเพลง ผู้ประพันธ์ ในตารางท่ี 8 ตารางแสดงดนตรีประเภท ซิมโฟนี  

 

 

 

 

 

 

 

วันออกอำกำศ เวลำออกอำกำศ ผูป้ระพันธ์ รำยกำรแสดง ผูแ้สดง

10 มี.ค. 73 21.30-22.30 ไม่สามารถระบไุด้ ตรีโอ วงดนตรีฝร่ังโดยความเอ้ือเฟ้ือของนายชอวแ์ละนายไฮดอน

7 เม.ย. 74 21.30-22.30 ไม่สามารถระบไุด้ ตรีโอ หมายเลขที๓่ วงดนตรีฝร่ังของวงัพญาไท

28 เม.ย. 74 21.30-22.30 โมซาร์ท ทรีโอ เลขที๖่ โดย โมซารท วงดนตรีฝร่ังของวงัพญาไท

5 พ.ค. 74 21.30-22.30 บโีถเวน ทรีโอ เลขที๔่ โดย บโีถเวน วงดนตรีฝร่ังของวงัพญาไท

12 พ.ค. 74 21.30-22.30 ไฮต์น ทรีโอ หมายเลขที ่๑ โดย ไฮด์น วงดนตรีฝร่ังของวงัพญาไท

19 พ.ค. 74 21.30-22.30 ไฮต์น ทรีโอ เลขที๔่ โดย ไฮด์น วงดนตรีฝร่ังของวงัพญาไท

26 พ.ค. 74 21.30-22.30 โมซาร์ท ทรีโอ เลขที ่๖ โดย โมซาร์ท วงดนตรีฝร่ังของวงัพญาไท

2 มิ.ย. 74 21.00-22.30 บโีถเวน ทรีโอ เลขที ่๔ โดย บโีถเวน วงดนตรีฝร่ังของวงัพญาไท
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ตารางที่ 8 ตารางแสดงดนตรีประเภท ซิมโฟนี 

 

 
 

แสดงให้เห็นถึงรูปแบบในการคัดเลือกบทเพลงประเภทซิมโฟนี ทั้งในด้านหมายเลข 

และผู้ประพันธ์ ทั้งวันที่ออกอากาศก็มีระยะห่างกันพอสมควรแต่ก็มีความสม่ าเสมอคือเฉลี่ยเดือน

ละประมาณ 2 ครั้ง และเห็นได้ชัดว่าซิมโฟนีของ ลุควิค ฟาน เบโธเฟน (Ludwig van Beethoven: 

1770-1827) ฟรานซ์ โจเซฟ ไฮเดิน (Franz Joseph Haydn: 1732-1809) และ โวล์ฟกัง อะมาเด

อุส โมซาร์ท (Wolfgang Amadeus Mozart: 1756-1791) ถูกเลือกบรรเลงออกอากาศเป็นหลัก  

การบันทึกรายชื่อของบทเพลงที่น ามาบรรเลง ถึงแม้จะมีชื่อผู้ประพันธ์ชัดเจน หรือ

สามารถคาดคะเนได้ แต่ไม่อาจระบุได้ชัดเจนว่าเป็น บทประพันธ์ใดเนื่องจากขาดข้อมูลในส่วนของ 

Opus ที่จะสามารถท าให้ระบุได้ว่าบทประพันธ์ใดอย่างชัดเจน มีเพียงบทเพลงเดียว คือ “ปาสโตรัล 

สิมโฟนีย์ โดยบีโถเวน” จากเวลาออกอากาศเพียงพอที่จะเล่นได้จนครบถ้วนทุกท่อนของบท

ประพันธ์ แต่ไม่สามารถหาหลักฐานเพื่อยืนยันได้ 

 

ดนตรีประเภท วอลซ์ (Waltz)  

 เพลงวอลซ์มีความถี่ในการออกอากาศเท่ากับซิมโฟนี เมื่อดูรายการแสดงแล้ว 

สันนิษฐานว่าบางเพลงน่าจะมีลักษณะเหมือน เพลงชุดที่นิยมบรรเลงติดต่อกันหลาย ๆ เพลง อาทิ 

วันออกอำกำศ เวลำออกอำกำศ ผูป้ระพันธ์ รำยกำรแสดง ผูแ้สดง

5 มี.ค. 73 21.30-22.30 Ludwig van Beethoven ปาสโตรัล สิมโฟนีย ์โดยบโีถเวน วงดนตรีเคร่ืองสายฝร่ังหลวง ในความควบคุม

ของพระเจนดุริยางค์

17 เม.ย. 74 21.30-22.30 Franz Joseph Haydn ซิมโฟนี หมายเลขที ่๗ (๔ท่อน) โดย เฮดน์ วงดนตรีเคร่ืองสายฝร่ังหลวง ในความควบคุม

ของพระเจนดุริยางค์

1 พ.ค. 74 21.30-22.30 Ludwig van Beethoven ซิมโฟนีย ์หมายเลข๑ (๔ภาค) โดยบโีถเวน วงดนตรีเคร่ืองสายฝร่ังหลวง ในความควบคุม

ของพระเจนดุริยางค์

15 พ.ค. 74 21.30-22.30 Wolfgang Amadeus Mozart ซิมโฟนีย ์หมายเลข ๓๖ โดย โมซาร์ต วงดนตรีเคร่ืองสายฝร่ังหลวง ในความควบคุม

ของพระเจนดุริยางค์

29 พ.ค. 74 21.30-22.30 Ludwig van Beethoven? ซิมโฟนีย ์หมายเลข ๑ รวม ๔ ตอน วงดนตรีเคร่ืองสายฝร่ังหลวง ในความควบคุม

ของพระเจนดุริยางค์

12 มิ.ย. 74 21.30-22.30 ไม่สามารถระบไุด้ ซิมโฟนีย ์หมายเลข ๑๐ รวม ๔ ตอน วงดนตรีเคร่ืองสายฝร่ังหลวง ในความควบคุม

ของพระเจนดุริยางค์

26 มิ.ย. 74 21.30-22.30 Franz Joseph Haydn ซิมโฟนียห์มายเลข ๑๐๐ มี ๔ ภาค โดย ไฮด์น วงดนตรีเคร่ืองสายฝร่ังหลวง ในความควบคุม

ของพระเจนดุริยางค์
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บอลรูม เมโมรีส์ โดย อาร์ซิบอลด์ จอยส์ คือเป็นการรวมเพลงจังหวะเต้นร าเข้าไว้ด้วยกัน ขณะที่

บางส่วนเป็นเพลงสากลร่วมสมัยดังรายละเอียดในตารางท่ี 10 ตารางแสดงดนตรีประเภท วอลซ์ 

 

ตารางที่ 9 ตารางแสดงดนตรีประเภท วอลซ์ 

 

 
 

นอกจากจะยังขาดข้อมูลในส่วนผู้ประพันธ์ของรายการประเภทวอลซ์อีกจ านวนหนึ่ง

แล้ว เพลงบางเพลงยังไม่สามารถจัดเข้าหมวดหมู่ได้เนื่องจากรายละเอียดไม่เพียงพอ  ทว่าก็แสดง

ให้เห็นว่าสถานีวิทยุน าเสนอเพลงที่หลากหลาย อาทิ เมโลดิอัส เมมอริส ปอตปูร์รี่ โดย ฟิงก์ (My 

melodious memories) เรียบเรียงเสียงประสานโดย Herman Finck:1872-1939 

นอกเหนือจากบทเพลงทั้ง 7 ประเภทที่กล่าวมาแล้วยังมีบทเพลงประเภทต่าง ๆ ที่ถูก

เลือกน ามาแสดงเพียงประเภทละ 1 ครั้ง คือ Ballet, Contemporary Medlay, Gavotte, Piano 

Pieces, Rhapsody, ผลงาน Trianscribe และ Vocal Pieces 

นอกเหนือจากนี้ผู้วิจัยได้แยกดนตรีจีน ดนตรีพม่า และ ดนตรีแขก ออกจาก ดนตรีฝรั่ง 

โดยพบวงที่มาท าการบรรเลงอออกอากาศดังนี้ “1. วงดนตรีพะม่าคณะหม่องซันเผ่ 2. วงดนตรีจีน

คณะเล่าเจี๊ยสูน 3. วงดนตรีแขกคณะนายซม มหมัดกุล 4. วงดนตรีพะม่าคณะหม่องซุยมาน 5. วง

ดนตรีจีนคณะโรงเรียนสตรีจีนจงซันโดยความเอ้ือเฟื้อของนายหลิมเซียวกัม 6. วงดนตรีพะม่าโดย

ความเอื้อเฟื้อของ นายกิมฮง พาณิชย์ 7. ดนตรีจีนคณะซิมฮกซุน เล่นท านองงิ้ว ด้วยความเอ้ือเฟื้อ

วันออกอำกำศ เวลำออกอำกำศ ผูป้ระพันธ์ รำยกำรแสดง ผูแ้สดง

26 ก.พ. 73 21.30-22.30 ไม่สามารถระบไุด้ ลิสต์สินนิง ตู เดอะ ไวโอลิน วงดนตรีฝร่ังคณะฟิลลิปปโีน เสเรนเนเดอร์ส

17 มี.ค. 73 21.30-22.30 John Howard Payne อาฟเตอร์ ไอ ฟ คอลด์ย ูสวตีฮาต วงดนตรีฝร่ังคณะฟิลลิปปโีน เสเรนเนเดอร์ส

21 เม.ย. 74 21.30-22.30 โสวลัโบ วอลทซ์ โคเปนเฮเกน็ โดย โสวลัโบ วงดนตรีเคร่ืองสายฝร่ังหลวงของกระทรวงทหารเรือ

28 เม.ย. 74 21.30-22.30 อาร์ซิบอลด์ จอยส์ บอลรูม เมโมรีส์ โดย อาร์ซิบอลด์ จอยส์ วงดนตรีฝร่ังของวงัพญาไท

21 พ.ค. 74 21.30-22.30 Emile Waldteufel วอลทส์ อาตัว โดย วลัด์เดอเฟล วงดนตรีเคร่ืองสายฝร่ังหลวงของกระทรวงทหารเรือ

26 พ.ค. 74 21.30-22.30 อาร์ชิบอลด์จอยส์ บอลรูม เมโมรีส์ โดย อาร์ชิบอลด์จอยส์ วงดนตรีฝร่ังของวงัพญาไท

4 มิ.ย. 74 21.30-22.30 Pyotr Ilyich Tchaikovsky วอลส์ ลา แบล โอ บวัส์ ดอร์มองต์ วงดนตรีซอวงของกรมมหาดเล็กรักษาพระองค์
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ของนายเองเหียนโหเศรษฐ์”20 วงดนตรีเหล่านี้มักจะเล่นเฉพาะเพลงตามที่ตนถนัด กล่าวคือ วง

ดนตรีจีน ก็จะเล่นแต่เพลงจีนเท่านั้น และ แต่ละวงมีความถี่ในการมาแสดงประมาณ 1 - 2 ครั้งต่อ

เดือน โดยในแต่ละครั้งมักจะบรรเลงเพลงเป็นชุด คาดว่าเป็นบทเพลงสั้น ๆ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 20 หอจดหมายเหตุแห่งชาติ สบ.2.49/154 เอกสารส่วนพระองค์ หมวดเบ็ดเตล็ด 
สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ เรื่องโปรแกรมวิทยุกระจายเสียง(24 ก.พ. 2473 – 24 เม.ย. 
2474) 
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บทที่ 5 

 

สรุปผลกำรวิจัย อภิปรำย และ ข้อเสนอแนะ 

 

วิทยานิพนธ์เรื่องการถ่ายทอดเสียงรายการแสดงดนตรีฝรั่งทางสถานีวิทยุกรุงเทพ ฯ ที่

พญาไท มุ่งศึกษาการเผยแพร่รายการดนตรีฝรั่งผ่านทางสถานีวิทยุพญาไท รูปแบบในการน าเสนอ

รายการดนตรีฝรั่ง การคัดเลือกบทเพลง วงดนตรีที่บรรเลงออกอากาศ ประวัติความเป็นมาและ

พัฒนาการของสถานีวิทยุพญาไท วัตถุประสงค์ในการก่อต้ังสถานีวิทยุ และขอบเขตในการส่ง

กระจายเสียง จากเอกสารไมโครฟิล์มที่ค้นพบ โดยท าการวิจัยตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. ศึกษาก าเนิดและพัฒนาการของสถานีวิทยุกรุงเทพ ฯ ทีพ่ญาไท  

2. ศึกษารูปแบบของการกระจายเสียงดนตรีฝรั่งของสถานีวิทยุกรุงเทพ ฯ ทีพ่ญาไท 

 

สรุปผลกำรวิจัย 

จากการศึกษาและวิเคราะห์รายการออกอากาศของสถานีวิทยุกรุงเทพ ฯ ที่พญาไท 

ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2473 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2474 ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้

ข้อสรุปดังนี้ 

 

1. ก ำเนิดและพัฒนำกำรของสถำนีวิทยุกรุงเทพ ฯ ที่พญำไท 

ถือก าเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2473 ตามพระราชด าริของสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 โดยพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบูรฉัตรไชยากร กรม

พระก าแพงเพชรอัครโยธิน ต้ังอยู่ที่พระราชวังพญาไท พระที่นั่งไวกูณฐเทพยสถานท าการ

ออกอากาศด้วยเครื่องส่งวิทยุของบริษัทฟิลิปราดิโอ ประเทศวิลันดา (เนเธอร์แลนด์) ประกอบด้วย

ห้องส่งเสียงใหญ่ 1 ห้อง ห้องส่งเสียงเล็ก 1 ห้อง ห้องผู้บอกบท 1 ห้อง ห้องควบคุมเสียง 1 ห้อง 

และห้องรับแขก 1 ห้อง รวมเป็น  5 ห้อง เหตุผลที่เลือกใช้พระราชวังพญาไทเป็นสถาน
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ที่ต้ังสถานี เนื่องจากต้องการหลีกเลี่ยงการถูกรบกวนสัญญาณจากเครื่องส่งโทรเลขที่ยังมีการใช้

งานหลายเครื่องที่สถานีวิทยุศาลาแดง และยังต้องการตัดการรบกวนสัญญาณจากเครื่องใช้ไฟฟ้า

ขนาดใหญ่ต่าง ๆ เช่นรถราง  

ในระยะเริ่มต้นมีรูปแบบการด าเนินงานเป็นสถานีวิทยุสาธารณะมากกว่าเพื่อการ

แสวงหาผลก าไร คล้ายคลึงกับสถานีวิทยุ BBC หรือ British Broadcasting Corporation ของ

อังกฤษ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอสาระความรู้ ข่าวสารและความบันเทิงเป็นส าคัญโดยไม่มี

โฆษณาค่ันรายการ1 แต่ภายหลังทางสถานีประสบปัญหาขาดทุน รัชกาลที่ 7 จึงทรงมีพระราช

ด ารัสอนุญาตให้มีการประกาศขายสินค้าผ่านทางสถานี 

ขอบเขตในการส่งกระจายเสียงของสถานีครอบคลุมไปทั่วประเทศ วิเคราะห์ได้จาก

เอกสาร “งบหน้าบัญชี แสดงผลการรับวิทยุกระจายเสียง เพื่อฟังค ากราบบังคมทูลและพระราช

ด ารัสตอบ ในวันเสด็จพระราชด าเนิรกลับสู่พระนคร ณ วันที่ 12 ตุลาคม พุทธศักราช 2474” 2 

พบว่า โดยรวมแล้วเขตการปกครองทั้ง 14 มณฑลของประเทศไทยในขณะนั้นสามารถรับฟังการ

กระจายเสียงได้ชัดเจน  

สถานีวิทยุกรุงเทพ ฯ ที่พญาไทด าเนินการส่งกระจายเสียงเรื่อยมา จนกระทั่งเกิดการ

เปลี่ยนแปลงการปกครอง ในวันที่ 24 มิถุนายน 2475 พ.ต. หลวงธุรไวทยวิเศษ นายแพทย์ประจ า

กองทหารวังปารุสกวัน ได้พิจารณาเลือกพระราชวังพญาไท เป็นสถานที่จัดต้ังศูนย์กลางการ

รักษาพยาบาลของกองทัพบก3 สถานีวิทยุจึงย้ายอุปกรณ์การออกอากาศทั้งหมดกลับไปที่สถานี

วิทยุศาลาแดง รวมระยะเวลาเปิดท าการของสถานีเป็นเวลาประมาณ 2 ปี4 โดยมิได้เป็นสถานีวิทยุ

ที่ก่อต้ังขึ้นเพื่อทดลองส่งกระจายเสียงเท่านั้น  

                                                           

 1 สกุลศรี ศรีสารคาม. สกุลศรี ศรีสารคาม. วิวัฒนำกำรวิทยุในต่ำงประเทศ  เข้าถึง
เมื่อ 11 มิถุนายน 2555 เข้าถึงได้จาก http://www.oknation .net/blog/print.php?id=452498   
 2 หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ร.7 พ.4.2/2 เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 7 
กระทรวงพาณิชย์และคมนาคม เรื่องรายการส่งกระจายเสียง (29 เม.ย. - 28 ธ.ค. 2474) 
 3 ขนิษฐา บัวงาม. พระมหำธีรรำชเจ้ำ กับ โฮเต็ลวังพญำไท (กรุงเทพฯ: ที.เอส.บี. 
โปรดักส์, 2557), 145. 
 4  เรื่องเดียวกัน, 144. 
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2. รูปแบบของกำรกระจำยเสียงดนตรีฝรั่งของสถำนีวิทยุกรุงเทพ ฯ ที่พญำไท  

สถานีวิทยุกรุงเทพ ฯ ที่พญาไท เป็นสถานีแรกของประเทศไทยส่งกระจายเสียงเพลง

คลาสสิก มิใช่สถานี 1 ปณ. โดยมีการจัดผังรายการอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนงานด้านการ

ออกอากาศจากหลายส่วนราชการ และมีตัวแทนจากหน่วยราชการต่าง ๆ เข้าร่วมเป็น

คณะกรรมการโปรแกรมวิทยุกระจายเสียง มีเวลาออกอากาศที่แน่นอน มีวันหยุดออกอากาศเพียง 

1 วันต่อสัปดาห์คือทุกวันจันทร์และใช้ตารางเวลาออกอากาศตามตารางเวลาท างานแบบตะวันตก 

โดยรายการส่วนใหญ่จะเริ่ม ระหว่างเวลา 19.00 – 22.30 น. และ เพิ่มเวลาออกอากาศช่วง

กลางวันในวัน สาร์ อาทิตย์ ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ  

รูปแบบการออกอากาศของสถานีมีความคงที่ตลอดระยะเวลาที่ ค้นพบคือ 1) 

อารัมภบทเปิดสถานี 2) ข่าวและปาฐกถา หรือ รายการบันเทิง 3) รายการดนตรีจนถึงเวลาปิด

สถาน ีโดยออกอากาศทั้งดนตรไีทยเดิม และดนตรฝีรั่ง มิใช่ออกอากาศเพียงแค่ดนตรีไทยเท่านั้น 

โปรแกรมการออกอากาศส่วนใหญ่ เป็นรายการดนตรีโดยพบลักษณะของการ

ออกอากาศ 2 รูปแบบ คือ 1) เปิดแผ่นเสียง 2) การแสดงสด โดยร้อยละ 80 เป็นการบรรเลงสดที่มี

รายละเอียดเกี่ยวกับเพลงระบุอย่างชัดเจน ส่วนการเปิดแผ่นเสียงไม่ค่อยเป็นที่นิยม และไม่ได้ระบุ

รายชื่อเพลงที่ออกอากาศ ผู้วิจัยได้จ าแนกรายการดนตรีทั้งหมดออกเป็นดนตรีตะวันออก และ 

ดนตรีฝรั่ง ดังนี้  

ดนตรีตะวันออก ได้แก่ ดนตรีไทย ดนตรีจีน ดนตรีพม่า และดนตรีแขก ออกอากาศ

เป็นประจ าทุกวันระหว่างเวลา 20.00 - 22.30 น. โดยประมาณ ยกเว้นคืนวันศุกร์ไม่มีการ

ออกอากาศ ท าการคัดเลือกเพลงมาบรรเลงแบบเป็นท่อนสั้น ๆ เนื่องจากระยะเวลาที่จ ากัด มี

อัตราส่วนของการบรรเลงดนตรีไทยมากท่ีสุดคิดเป็น ร้อยละ 90 ของดนตรีตะวันออกทั้งหมด เพลง

ที่ถูกเลือกมาออกอากาศนั้นมีความหลากหลาย ต้ังแต่เพลงส าหรับสามัญชนทั่วไปจนถึงเพลงใน

ราชส านักที่ใช้ในพระราชพิธี เพลงเด่ียวชั้นสูง บรรเลงออกอากาศทั้งในรูปแบบด้ังเดิมโดยเครื่อง

ดนตรีไทย และแบบประยุกต์โดยเครื่องดนตรีฝรั่ง  

วงดนตรีที่บรรเลงเพลงไทยออกอากาศ นอกจากวงดนตรีไทยแบบด้ังเดิมแล้ว ยังมีวง

ดนตรีไทยประสมเครื่องดนตรีฝรั่ง และวงดนตรีฝรั่งที่บรรเลงเพลงไทยด้วย ผู้วิจัยจ าแนกวงดนตรี

ออกเป็น 2 ประเภทตามองค์กร ดังนี้ วงดนตรีราชการ ประกอบด้วย 1) ปี่พาทย์ของกรมปี่พาทย์
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หลวง 2) เครื่องสายของกรมปี่พาทย์หลวง 3) มโหรีของกรมปี่พาทย์หลวง 4) แตรวงของกรมทหาร

ราบ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ 5) แตรวงของกระทรวงทหารเรือ 6) เครื่องสายไทยโดยความ

เอ้ือเฟื้อของคณะหมวดเสนารักษ์กรมทหารรักษาวัง 7) อังกะลุงของกรมทหารมหาดเล็กรักษา

พระองค์ 8)  วงดนตรีฝรั่งของวังพญาไท 9) วงดนตรีฝรั่งหลวงในความควบคุมของพระเจนดุริยางค์ 

10) แตรวงของกรมทหารมหาเล็ก จ.ป.ร.5 วงดนตรีที่มีบทบาทในการบรรเลงมากที่สุดถึงร้อยละ 80 

คือ วงดนตรีจากกรมปี่พาทย์หลวง ทั้ง 3 วง และ วงดนตรีเอกชน ประกอบด้วย 1) วงเครื่องสาย

ด้วยความเอ้ือเฟื้อของคณะธนาดุริยางค์ 2) วงเครื่องสายผสมด้วยความเอ้ือเฟื้อของคณะ

หนังสือพิมพ์สยามรัฐ 3) วงเครื่องสายไทยของโรงเรียนเซนต์คาเบียล 4) วงเครื่องสายไทยคณะ

ธัญญาวัน 5) อังกะลุงคณะนายเล็ด ไชยภูมิ 6) แคนวงคณะสังคีตสถานตลาดพลู 7)เครื่องสายปิเอ

โนคณะสุภาพสตรีศรีสุมิตร์ 8) เครื่องสายสตรีบ้านข้างวัดรังสี 9) ปี่พาทย์ผสมคณะผดุงจิต 10) ซอ

สามสายโดย นายปลั่ง 11) ปี่พาทย์ไทยแกมมอญคณะส าเริงดุริยางค์ 12) มโหรีของสโมสร 

บรรเทองสามัคยาจารย์6 มีโอกาสได้ออกอากาศเพียงวงละ 1 – 2 ครั้งเท่านั้น  

ดนตรีฝรั่ง ออกอากาศในวันศุกร์ หรือ วันอังคาร ในเวลาประมาณ 21.30 – 22.30 น. 

สลับกับดนตรีชาติอ่ืน ๆ ออกอากาศด้วยการเปิด “จานเสียงเพลงฝรั่ง” เป็นจ านวน 5 เพลง ด้วย

การถ่ายทอดเสียงการบรรเลงจากทางสถานีวิทยุกรุงเทพ ฯ ที่พญาไท และ จากศาลาสหทัย

สมาคมในพระบรมมหาราชวัง รวมทั้งสิ้นจ านวน 148 เพลง  

รายการบรรเลงสดทั้งหมด 148 เพลง สามารถหาข้อมูลด้านผู้ประพันธ์ได้ 86 เพลง 

ยังขาดข้อมูลอีก 62 เพลง จากการศึกษาพบว่า การเลือกเพลงมิได้เฉพาะเจาะจงที่ผู้ประพันธ์ราย

ใดรายหนึ่งเป็นพิเศษ คาดว่าวงดนตรีท าการคัดเลือกเพลงจาก ความนิยม ความพร้อมของวงเป็น

หลัก ประเภทของบทประพันธ์ที่ถูกเลือกน ามาบรรเลงออกอากาศมีความหลากหลาย แต่บท

ประพันธ์ที่นิยมเลือกมาบรรเลงออกอากาศสูงสุด 6 ประเภทได้แก่ 1)Opera Selection 2) 

Overture 3) March 4) Trio 5) Symphony 6)  Waltz โดยหลายบทเพลงเป็นเพลงที่มีขนาดใหญ่ 
                                                           

 5 หอจดหมายเหตุแห่งชาติ สบ.2.49/154 เอกสารส่วนพระองค์ หมวดเบ็ดเตล็ด 
สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ เรื่องโปรแกรมวิทยุกระจายเสียง(24 ก.พ. 2473 – 24 เม.ย. 
2474) 
 6 เรื่องเดียวกัน 
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ซึ่งเมื่อเทียบกับเวลาออกอากาศแล้วคาดว่าไม่สามารถที่จะบรรเลงให้ครบทั้งเพลงได้ น่าจะเป็น

การตัดบางท่อน (Selection) ของเพลงมาบรรเลงมากกว่า การคัดเลือกเพลงเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าผู้

ควบคุมวงดนตรีของไทยมีความสามารถในการคัดเลือกเพลงให้เหมาะสมกับความสามารถของ

สมาชิกในวงได้ในระดับหนึ่ง  

ผู้วิจัยจ าแนกวงดนตรีที่บรรเลงเพลงฝรั่งออกอากาศออกเป็น 2 ประเภท ตามองค์กร 

ได้แก่ วงดนตรีราชการ และวงดนตรีเอกชน 

วงดนตรีราชการ ประกอบด้วย 1) วงดนตรีเครื่องสายฝรั่งหลวงในความควบคุมของ

พระเจนดุริยางค์ 2) วงดนตรีฝรั่งของวังพญาไท 3) วงดนตรีเครื่องสายฝรั่งของกระทรวงทหารเรือ 

4) วงดนตรีแตรวงกรมทหารรักษาวัง ว.ป.ร. 5) วงดนตรีแตรวงของกรมทหารรักษาวัง 6) วงดนตรี

ของกรมมหาดเล็กรักษาพระองค์ วงที่มีบทบาทในการบรรเลงมากที่สุดคือ วงดนตรีเครื่องสายฝรั่ง

หลวงในความควบคุมของพระเจนดุริยางค์ วงดนตรีฝรั่งของวังพญาไท และวงดนตรีเครื่องสายฝรั่ง

ของกระทรวงทหารเรือ  วงดนตรีแต่ละวงมีความถนัดในการคัดเลือกบทเพลงแตกต่างกันออกไป 

โดยสัมพันธ์กับขนาดของวงดนตรี กล่าวคือ วงดนตรีเครื่องสายฝรั่งหลวงในความควบคุมของพระ

เจนดุริยางค์ น าเสนอบทเพลงประเภท โอเปร่าสิเล็กชั่น โอเวอเจอร์ เป็นหลัก และเป็นวงดนตรีเพียง

วงเดียวที่มีความสามารถในการบรรเลงบทเพลงประเภท ซิมโฟนี  วงดนตรีฝรั่งของวังพญาไท 

น าเสนอบทเพลงประเภท โอเปร่าสิเล็กชั่น และทรีโอ เป็นหลัก และวงดนตรีเครื่องสายฝรั่งของ

กระทรวงทหารเรือ น าเสนอบทเพลงประเภทประเภท โอเปร่าสิเล็กชั่น โอเวอเจอร์ เป็นหลัก 

เช่นเดียวกัน  

วงดนตรีเอกชน ประกอบด้วย 1) วงดนตรีฝรั่งคณะฟิลลิปปีโน เสเรนเนเดอร์ส 2) วง

ดนตรีฝรั่งโดยความเอ้ือเฟื้อของนายซอว์และนายไฮดอน 3) วงดนตรีจีนคณะโรงเรียนสตรีจีน จง

ซัน โดยความเอ้ือเฟื้อของนายหลิม เซียวกัม 4) วงดนตรีนักเรียนมัธยม 8 แห่งบางกอกคริสเตียน

วิทยาลัย โดยความเอ้ือเฟื้อของนายมอร์โรว์ ซึ่งวงดนตรีทั้งหมดนี้มีโอกาสออกอากาศเพียง 1 – 2 

เพลงเท่านั้น ยกเว้นดนตรีฝรั่งคณะฟิลลิปปีโน เสเรนเนเดอร์ส ที่บรรเลงถึง  7 เพลง 
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อภิปรำย 

ผลวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยนี้ สามารถจ าแนกออกเป็น 5 ประเด็น ได้แก่ 

1. มาตรฐานในการบรรเลง ของวงดนตรีที่ออกอากาศ 

2. บทเพลงที่สืบค้นข้อมูลไม่ได้ 

3. ความสัมฤทธิ์ผลของวัตถุประสงค์ในการก่อต้ังสถานีวิทยุพญาไท 

4. หลักฐานใหม่เกี่ยวกับพัฒนาการของวงออร์เคสตราในประเทศไทย 

5. บทบาทใหม่ของวงดนตรีราชการ 

 

1. มำตรฐำนในกำรบรรเลง ของวงดนตรีที่ออกอำกำศ 

เอกสารโปรแกรมออกอากาศของสถานีวิทยุพญาไท ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 

2473 – 30 มิถุนายน 24747 ได้ระบุรายละเอียดรายการแสดงที่ออกอากาศในแต่ละวัน ได้แก่ เวลา

ออกอากาศ รายชื่อเพลง วงดนตรีที่บรรเลง ทว่าจริง ๆ แล้วเราก็ไม่อาจรู้แน่ชัดถึงศักยภาพของวง

ดนตรีเหล่านั้น งานวิจัยนี้ไม่อาจเข้าถึงโน้ตเพลงที่บรรเลงออกอากาศ จึงไม่สามารถระบุได้ว่าการ

ออกอากาศในแต่ละครั้งใช้โน้ตฉบับที่ได้มาตรฐาน มีความถูกต้องสมบูรณ์ หรือไม่อย่างไร ข้อมูล

เหล่านี้ไม่ได้มีการเก็บรวบรวม บันทึกอย่างเป็นระบบ จึงไม่ทราบว่าปัจจุบันโน้ตเพลงที่ใช้ในการ

บรรเลงออกอากาศทั้งหมดได้สูญหายไปแล้วหรือไม่ หรืออาจยังมีเก็บรักษาไว้ที่ใดที่หนึ่ง อาทิ 

หอสมุดแห่งชาติ หรือกรมศิลปากร ซึ่งหากสามารถค้นพบก็จะมีคุณค่าในการน ามาศึกษา 

เปรียบเทียบกับโน้ตเพลงในปัจจุบัน ต้นฉบับด้ังเดิมเพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลง รวมทั้งเป็นการชี้

ชัดถึงระดับความสามารถของนักดนตรีคลาสสิกชาวไทยที่สามารถเล่นเพลงคลาสสิกมาตรฐานได้  

งานวิจัยนี้ยังไม่อาจเข้าถึงข้อมูลด้านการบันทึกเสียงการบรรเลงออกอากาศของสถานี

วิทยุกรุงเทพ ฯ ที่พญาไท ที่จะเป็นหลักฐานยืนยันระดับความสามารถของผู้บรรเลงได้ ถึงแม้วง

ดนตรีฝรั่งในยุคนั้นของไทยจะได้รับการชื่นชม ว่ามีผลงานการบรรเลงยอดเยี่ยมที่สุดในเอเชีย ดังที่

                                                           

 
7
  หอจดหมายเหตุแห่งชาติ สบ.2.49/154 เอกสารส่วนพระองค์ หมวดเบ็ดเตล็ด 

สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ เรื่องโปรแกรมวิทยุกระจายเสียง(24 ก.พ. 2473 – 24 เม.ย. 
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ปรากฏในหนังสือประชุมวิชาการ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการดนตรี เพื่อ

เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสครบรอบ 100 ปี บรมราชาภิเษกสมโภช ว่า 

 

ดนตรีประเภทคลาสสิกในประเทศไทย ก็เกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยราชกาลที่ 6 นี้ และเป็นครั้ง

แรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เกิดโรงเรียนสอนดนตรีฝรั่งเป็นวิชาชีพอย่างแท้จริงคือ 

โรงเรียนดนตรีพรานหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ งานดนตรีฝรั่งทั้งประเภทแตรวง ดนตรี

ส าหรับแดนซิ่ง (เต้นร า) วงดุริยางค์แบบซิมโฟนีออเคสตร้าก็เกิดขึ้นในสมัยของพระองค์ ทั้งยัง

มีข่าวลงในหนังสือพิมพ์ต่างประเทศในยุคนั้นว่า มีผลงานการบรรเลงเพลงฝรั่งยอดเยี่ยมที่สุด

ในทวีปเอเชียด้วย สมัยนั้นนักดนตรีมีความสามารถสูงจนถึงแขกเมืองชมเชย  มีการสร้าง

ละครสังคีต ละครอุปรากรอย่างฝรั่งและมีการบันทึกเสียงเพลงโดยมีเอนจิเนียร์ฝรั่งเข้ามา

บันทึกกันที่โรงละครหลวงสวนมิสกะวัน(มนตรี ตราโมท สัมภาษณ์)8 

 

ถึงแม้วงการดนตรีฝรั่งในช่วงเวลานั้นจะได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี แต่ด้วยหลักฐาน

ที่มีอยู่ในขณะนี้ ยังไม่เพียงพอที่จะยืนยันได้อย่างชัดเจน จึงเพียงสามารถคาดการณ์ได้ว่า วงดนตรี

ฝรั่งที่บรรเลงออกอากาศทางสถานีวิทยุพญาไท มีความสนใจ ความต้ังใจที่จะบรรเลงบทเพลง

คลาสสิกมาตรฐาน และ สามารถบรรเลงบทเพลงคลาสสิกออกอากาศได้อย่างสม่ าเสมอ 

 

2. บทเพลงท่ีสืบค้นข้อมูลไม่ได้ 

การศึกษาข้อมูลเอกสารโปรแกรมออกอากาศของสถานีวิทยุพญาไท ระหว่างวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2473 – 30 มิถุนายน 2474 ท าให้ทราบว่าสถานีวิทยุออกอากาศอะไรบ้าง แต่มีรายการ
ออกอากาศอีกจ านวนหนึ่งที่ทราบว่ามีอยู่ แต่ไม่สามารถสืบค้นข้อมูลได้ ผู้วิจัยได้จ าแนกรายการ
แสดงประเภทดนตรีฝรั่งที่ไม่สามารถหาข้อมูลได้ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) ขาดข้อมูลด้านชื่อ
ผู้ประพันธ์ 2) การสะกดชื่อเพลงและผู้ประพันธ์ด้วยตัวอักษรภาษาไทยท าให้ยากต่อการสืบค้นชื่อ

                                                           

 8 พูนพิศ อมาตยกุล. พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัวกับกำรดนตรี 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์หจก.หยินหยางการพิมพ์, 2554), 3. 
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ที่แท้จริง 3) ความไม่แน่นอนในเรื่องการสะกดค า ท าให้เกิดความสับสน น่าจะเกิดจากผู้จดบันทึก
เป็นคนละคนกัน หรืออาจไม่สันทัดในการสะกดค าที่มาจากภาษาต่างประเทศ 4) ขาดข้อมูลด้าน 
Opus No. ท าให้ไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าเป็นบทเพลงใดหรือเป็นผลงานของผู้ประพันธ์คนใด  

 

3. ควำมสัมฤทธิ์ผลของวัตถุประสงค์ในกำรก่อตั้งสถำนีวิทยุพญำไท 

สถานีวิทยุพญาไทมีวัตถุประสงค์ในการก่อต้ังอยู่  3 ประการ ได้แก่ 1) การให้

การศึกษาแก่ประชาชน 2) การส่งเสริมการค้าขาย และ 3) การให้ความบันเทิง ดังกระแสพระราช

ด ารัสของ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ความว่า “ การวิทยุกระจายเสียงที่ได้

เริ่มจัดขึ้นและท าการทดลองตลอดมานั้น  ก็ด้วยความมุ่งหมายว่าจะส่งเสริมการศึกษา การค้าขาย 

การบันเทิงแก่พ่อค้า ประชาชน “9 ผลจากการศึกษารายการออกอากาศของสถานีวิทยุพญาไท 

พบว่า วัตถุประสงค์ด้านความบันเทิง น่าจะประสบผลส าเร็จมากท่ีสุด จากรายการดนตรีและความ

บันเทิงที่มีอัตราส่วนในการออกอากาศมากที่สุด รองลงมาคือการให้การศึกษา จากรายการ

ประเภทปาฐกถา ส่วนจุดมุ่งหมายด้านการค้าขายนั้นยังไม่ได้ด าเนินการในช่วงแรกของการเปิด

สถานี ทว่าเริ่มมีการโฆษณาสินค้าขึ้นในภายหลังเนื่องจากสถานีวิทยุประสบภาวะขาดทุน  เห็นได้

ชัดว่าทางสถานีมิได้คาดหวังการท าก าไรจากการด าเนินการ   

 

4. หลักฐำนใหม่เกี่ยวกับพัฒนำกำรของวงออร์เคสตรำในประเทศไทย   

 ความเชื่อว่าประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีโรงเรียนสอน

ดนตรีฝรั่งเป็นวิชาชีพอย่างแท้จริง รวมทั้งมีวงซิมโฟนีออร์เคสตรานั้น ปัจจุบันได้พบหลักฐาน ว่า

ประเทศไทยไม่ได้เป็นประเทศแรกที่ก่อต้ังวงออร์เคสตรา แต่มีประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศที่มี

วงดนตรีประเภทนี้มาก่อนแล้ว เช่น ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งรับวัฒนธรรมตะวันตกจากการตกเป็น

อาณานิคมของประเทศสเปนมาต้ังแต่ศตวรรษท่ี 16 ดังปรากฏหลักฐานว่า  

 
                                                           

 9 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 78 ปีวันวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศ

ไทย (กรุงเทพฯ: หจก. เปเปอร์เฮาส์, 2551), 46. 
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“ดนตรีจากดินแดนเสปนเกิดในยุโรปตอนใต้ เมื่อแพร่กระจายมาสู่หมู่เกาะฟิลิปปินส์  ในยุค

ศตวรรษที่ 16 หมู่เกาะฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นประเทศอยู่ห่างจากสเปนหลายร้อยหลายหลายพัน

ไมล์ คนสเปนได้รับดนตรีศาสนาคริสต์ ดนตรีส าหรับการเต้นร า ดนตรีส าหรับการขับร้อง

ประสานเสียง คนสเปนได้น ามาปลูกฝังที่หมู่เกาะแห่งใหม่นี้ (คือดนตรีที่เรียกว่า Rodalla 

หรือโรดันย่า) ” สามารถเอาชนะค่านิยมต่อดนตรีพื้นเมืองดั้งเดิมของชาวเกาะ จนต่อมา

เยาวชนพื้นเองรุ่นใหม่เกือบจะไม่รู้จักดนตรีดั้งเดิมของบรรพบุรุษเลย ทั้งยอมรับวัฒนธรรม

ดนตรีสเปนหรือของฝรั่งชาติอื่น ๆ ว่าเป็นของตนเองอย่างเต็มอกเต็มใจ ประเทศฟิลิปปินส์จึง

นิยมเพลงฝรั่งไปทั่วประเทศก่อนประเทศอื่นใดในเอเชีย”10  

 

5. บทบำทใหม่ของวงดนตรีรำชกำร 

เอกสารโปรแกรมออกอากาศของสถานีวิทยุพญาไท ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 

2473 – 30 มิถุนายน 2474 สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทใหม่ของวงดนตรีในสังกัดราชการหน่วยงาน

ต่าง ๆ ว่าไม่ได้รับใช้ชนชั้นสูงเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแล้ว ถือเป็นความเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง

ของวงการดนตรีในประเทศไทย ที่ดนตรีซึ่งเคยจ ากัดอยู่ในวงแคบได้กระจายไปสู่ประชาชนทั่ว

ประเทศ  

 

ข้อเสนอแนะ 

วิทยานิพนธ์ เรื่องการถ่ายทอดเสียงรายการแสดงดนตรีฝรั่งผ่านทางสถานีวิทยุ

กรุงเทพ ฯ ที่พญาไท นอกจากจะได้ข้อสรุปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว ยังมี ประเด็นที่

จ าเป็นต้องได้รับการศึกษาเพิ่มเติม ประกอบด้วย 

1. การศึกษาเรื่องความเข้มแข็งของสังคมการเรียนรู้ในขณะนั้น โดยผ่านรายการวิทยุ

ที่มีรายการดนตรีเป็นเครื่องช่วยส่งเสริม 

2. การค้นหารวบรวมเอกสารรายการออกอากาศส่วนที่ยังหายไปของสถานีวิทยุพญา

ไท และอนุรักษ์เป็นมรดกทางวิชาการต่อไป 
                                                           

 10 ปาฐกถาศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 16 ประจ าปี 2555. ก่อเกิดเพลงไทยสำกล: แนวคิดด้ำนดนตรี

วิทยำ โดย ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ นำยแพทย์พูนพิศ อมำตยกุล (กรุงเทพฯ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอน
พับลิชชิ่ง จ ากัด (มหาชน), 2555), 14. 
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3. การศึกษาความเคลื่อนไหวของวงการดนตรีตะวันตกในประเทศรอบข้าง เช่น 

ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เวียดนาม และพม่า เพื่อน ามาเปรียบเทียบกับประเทศไทย  
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รำยกำรอ้ำงอิง 
 

กรมประชาสัมพันธ์. พิธีไหว้ครูดนตรีวงดนตรีกรมประชำสัมพันธ์. กรุงเทพฯ: ศักด์ิโสภาการ 
         พิมพ์, 2526 
_____. สำระควำมรู้ทำงวิทยุกระจำยเสียง.  กรุงเทพฯ: กรมประชาสัมพันธ์, 2536. 
_____. 76 ปี กรมประชำสัมพันธ์. กรุงเทพฯ: กรมประชาสัมพันธ์, 2552. 
กรมศิลปากร. สำส์นสมเด็จ. กรุงเทพฯ : กองการพิมพ์สลากกินแบ่งรัฐบาล, 2499. 
กรรณิการ์ ตันประเสริฐ. พระรำชวังพญำไท ในวันวำรห้ำแผ่นดิน .  กรุงเทพฯ: มติชน, 2553. 
กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ. สูจิบัตร เฉลิมพระเกียรติใน 
 วำระครบวันประสูติ 100 ปี ของ จอมพล สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ เจ้ำฟ้ำ
 บริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต. กรุงเทพฯ: อมรินทร์การพิมพ์, 2524. 
กองทัพเรือ. พระประวัติและพระกรณียกิจจอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ เจ้ำฟ้ำ 

 บริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิจ. นครปฐม: กองทัพเรือ, 2538. 
กิตติ ไกรมะณี. กรมการทหารช่าง. พระบิดำทหำรช่ำง. เข้าถึงเมื่อ 20 มกราคม 2556. เข้าถึงได้ 
 จาก http://www.engrdept.com/tahanchangling/Bida.htm  
กาญจนาคพันธุ์. เรื่องของละครและเพลง. กรุงเทพฯ: เรื่องศิลป,์ 2520. 
การสื่อสารแห่งประเทศไทย. ย้อนอดีตกำรสื่อสำรไทย. กรุงเทพฯ: กราฟฟิคซัพพลายส์, 2533. 
การรถไฟแห่งประเทศไทย. พระประวัติพลเอก พระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมพระก ำแพงเพชร 
 อัครโยธิน พระบิดำแห่งกำรรถไฟสมัยใหม่. เข้าถึงเมื่อ 12 มกราคม 2556. เข้าถึงได้
 จาก http://www.railway.co.th/home/default.asp  
กัณณพนต์ โยธินชัชวาล. ดนตรีผสม "สังคีตสัมพันธ์" กรณีศึกษำ วงดนตรีกรมประชำสัมพันธ์. 

 วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544. 
กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร. วังแตก. นนทบุรี: ดอกหญ้า 2000, 2555. 
กวินทิพย์ บรรยายกิจ. เครื่องสำยผสมออร์แกน: กรณีศึกษำวงวัชรบรรเลง. วิทยานิพนธ์ 
 ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540.   
โกวิทย ขันธศิร.ิ  ดุริยำงคศิลปปริทัศน(ตะวันตก). กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2528. 
ไขแสง ศุขะวัฒนะ. สังคีตนิยมว่ำด้วย: ดนตรีตะวันตก. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2529. 
คณะกรรมการจัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี. ศิลปวัฒนธรรมไทยเล่มที่ 7: นำฏดุร ิ

 ยำงคศิลป์ไทยกรุงรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ: ยูไนเต็ด โปรดักชั่น, 2525. 
คณะท างานจัดท าหนังสือที่ระลึกวันวิทยุกระจายเสียง 25 กุมภาพันธ์ 2542. วันวิทยุกระจำยเสียง 
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 แห่งชำติ 25 กุมภำพันธ์ 2542. กรุงเทพฯ: คณะท ำงำนจัดท ำหนังสือที่ระลึกวันวิทยุกระ 

 จำยเสียง 25 กุมภำพันธ์ 2542, 2542. 
คณะกรรมการอ านวยการ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ กรมพระก าแพงเพชรอัครโยธิน. งำน 
 นิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติ นำยพลเอกพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำบุรฉัตรไช 
 ยำกร กรมพระก ำแพงเพชรอัครโยธิน 25 กุมภำพันธ์ - 3 มีนำคม 2525. กรุงเทพฯ:  
 คณะกรรมการอ านวยการ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ กรมพระก าแพงเพชรอัครโยธิน,  
 2525. 
คีตา พญาไท. ผู้จัดการ. ก ำเนิดวงดนตรีเครื่องสำยฝรั่งหลวง กระทรวงวัง. เข้าถึงเมื่อ 23 

ตุลาคม 2555. เข้าถึงได้จาก
http://www.manager.co.th/Entertainment/ViewNews.aspx?NewsID=947000002217
1  

โฆษิต มั่นคงหัตถ์. วงเครื่องสำยผสมในอดีต. กรุงเทพฯ: รุ่งเรื่องศาสตร์การพิมพ์, 2529. 
จารุพิมพ์ นภายน,. เพลงสังคีตสัมพันธ์: กำรวิเครำะห์เพลงไทยสำกลที่น ำดนตรีไทยมำ 
 ประยุกต์ใช้โดยวงดนตรีสุนทรำภรณ์ในปี 2497. ปริญญามหาบัณฑิตสาขามานุษยดุริ 
 ยางควิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2540.  
เจตนา นาควัชระ. เพื่อควำมอยู่รอดของมนุษยศำสตร์: รวมบทควำมทำงวิชำกำร (2525- 

 2532). กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532. 
จุไรรัตน์ จันทร์ธ ารง และ ยุพา คลังสุวรรณ. ประวัติทฤษฎีทำงมำนุษยวิทยำสังคมและ 
 วัฒนธรรม โดยสังเขป. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2527. 
ฉัตรทิพย์ นาถสุภา. วัฒนธรรมไทยกับขบวนกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม. กรุงเทพฯ:  
 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. 
ฉุน ประภาวิวัฒน. มหำอุปรำกรย่ิงใหญของโลก 12 เรื่อง. กรุงเทพฯ: แพรพิทยา, 2512. 
ชลหมู่ ชลานุเคราะห์. ดนตรีฝร่ังในยุครัตนโกสินทร์. ส านักหอสมุด: หอสมุดดนตรีสมเด็จ 
 พระเทพรัตน์, 2524. 
ณรุทธ สุทธจิตต. สังคีตนิยม: ควำมซำบซึ้งในดนตรีตะวันตก. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ 
 มหาวิทยาลัย, 2535. 
ณัฐชยา นัจจนาวากุล. ดนตรีฝรั่งในกรุงสยำม : พัฒนำกำรดนตรีตะวันตกในสังคมไทย  

 ระหว่ำง พ.ศ. 2384-2484.  วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีวิทยา   
 มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555.   
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ดนัย ลิมปดนัย. ดนตรีแห่งชีวิต. กรุงเทพฯ: กราฟิคอาร์ต, 2522. 
ดวงจันทร์ ศิริบัญชาชัย.  บทบำทหน้ำที่ของสถำนีวิทยุกระจำยเสียงจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

  เอฟ.เอ็ม 101.5 เมกะเฮิรตซ์. วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสื่อสาร 
 มวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2537. 
ทรงวิทย์ แก้วศรี. ดนตรีไทย โครงสร้ำง อภิธำนศัพท์และสำระสังเขป. กรุงเทพฯ: หอสมุด
 แห่งชาติ กรมศิลปากร 2522.  
ทัศนา ทัศนมิตร. วัง: มรดกกรุงรัตนโกสินทร์.  กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า, 2549. 
ธิกานต ศรีนารา. วัฒนธรรมดนตรีในสังคมไทย. กรุงเทพฯ: แม็ค, 2548. 
ธีรารัตน์ พันทวี. กำรสร้ำงมำตรฐำนสถำนีวิทยุกระจำยเสียงไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎี
บัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.  
นวรัตน์ เลขะกุล. ชีวิตและงำนทูนกระหม่อมบริพัตร. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
 , 2544. 
_____. ในหลวงกับประชำชน: 45 ปีสถำนีวิทยุ อ.ส. พระรำชวังดุสิต. กรุงเทพฯ: สถำนี  
 วิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต; ธนาคารออมสิน, 2542. 
บรรจง ชลวิโรจน์. อิทธิพลวัฒนธรรมตะวันตก ที่มีต่อกำรประพันธ์ท ำนองของสมำน กำญจ

 นะผลิน. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา 
 มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538. 
ประณต มีสอน. ชีวิตและผลงำนของ นำรถ ถำวรบุตร: ศึกษำเฉพำะเพลงมำร์ช . 
 วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 
 2538. 
ประสิทธิ์ เลียวสิริพงศ์. ประวัติดนตรีตะวันตกโดยสังเขป. กรุงเทพฯ: Dr. Sax, 2538. 
ประอรรัตน์ บูรณมาตร์. หลวงวิจิตรวำทกำร กับบทละครประวัติศำสตร์. กรุงเทพฯ: 
 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิโครงการต าราสังคมศาสตร์และ
 มนุษยศาสตร์, 2528. 
ปัญญา รุงเรือง.  ดนตรีในวิถีชีวิตไทย. กรุงเทพฯ: กรมวิชาการ, 2545. 
พิชัย ปรัชญานุสรณ์. ดนตรีปริทรรศน์. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2545. 
พูนพิศ อมาตยกุล. กำรใช้ดนตรีไทยและดนตรีคลำสสิคในกำรจัดรำยกำรวิทยุ:  ภำควิชำ 

สื่อสำรมวลชน คณะมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2531. (บันทึกเทป) 
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พูนพิศ อมาตยกุล และคณะ. จดหมำยเหตุดนตรี 5 รัชกำล: งำนวิจัยเอกสำรและล ำดับ

 เหตุกำรณ์ พุทธศักรำช 2411-2549. กรุงเทพฯ: เดือนตุลา, 2550. 
_____. ดนตรีและนำฏศิลป์กับเศรษฐกิจและสังคมสยำม. กรุงเทพ:  เรือนแก้ว, 2535. 
พูนพิศ อมาตยกุล. ปำฐกถำศิลป์ พีระศรี ครั้งที่16 ประจ ำปี2554: กำรก่อเกิดเพลงไทย
 สำกล: แนวคิดด้ำนดนตรีวิทยำ. กรุงเทพ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ ากัด 
 (มหาชน), 2554. 
_____. พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัวกับกำรดนตรี. นครปฐม:  วิทยาลัยดุริ
ยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554. 
พูนพิศ อมาตยกุล และ เสถียร ดวงจันทร์ทิพย์. เพลง ดนตรี และนำฏศิลป์ จำกสำส์น
 สมเด็จ. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552. 
พูนพิศ อมาตยกุล. สยำมสังคีต. กรุงเทพฯ: ส านักเจ้าพระยาศิลปวัฒนธรรม, 2524. 
_____. ล ำน ำแหงสยำม. กรุงเทพฯ: นิตยสาร Hi - fi stereo, 2540. 
ไพรัช มากกาญจนกุล. วงซิมโฟนีออร์เครสตร้ำ. กรุงเทพฯ: เจริญดี, 2532. 
พรรณี ปรัชญาบ ารุง. ภำพสะทอนสังคมและวัฒนธรรมไทยผ่ำนเพลงไทยสำกลหลัง

 สงครำมโลก ครั้งที่ 2 – พ.ศ. 2500. วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
 วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542. 
ภัทรวีร์ เทียนชัยอนันต์. เพลงไทยประสำนเสียงแบบฝรั่งพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้ำบรม
 วงศ์เธอ เจ้ำฟ้ำบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต. วิทยานิพนธ
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551. 
ยศ สันตสมบัติ.  มนุษย์กับวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2540. 
วรารัตน์ ชัยสุข. รูปแบบและกำรน ำเสนอรำยกำรดนตรีคลำสสิกทำงสถำนีวิทยุ กระจำย
 เสียงไทย. วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2545. 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า. 25 ปี วิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฏเกล้ำ. กรุงเทพฯ: 
 โอ.เอส.พริ้นต้ิง เฮ้าส์, 2543. 
วิไลเลขา ถาวรธนสาร. ชนชั้นน ำไทยกับกำรรับวัฒนธรรมตะวันตก. กรุงเทพฯ:  เมืองโบราณ, 
 2545. 
ศิริวรรณ อนันต์โท. กำรผลิตรำยกำรโทรทัศน์: ก ำเนิด BBC เข้าถึงเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2556. 
 เข้าถึงได้จาก Direkkung. http://web.bsru.ac.th/~direkkung/ (กรกฏาคม 2545). 
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ศรีพิไล ทองพรม. กำรศึกษำรำยกำรดนตรีไทยทำงวิทยุกระจำยเสียง. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์
 มหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538.   
ศรีศักร วัลลิโภดม และคณะ. ดนตรีและนำฏศิลป์กับเศรษฐกิจและสังคมสยำม. กรุงเทพฯ: 
 เรือนแก้ว, 2535. 
ศุภชัย จันทร์สุวรรณ. กำรวิเครำะห์แนวพระรำชด ำริและบทบำทของพระบำทสมเด็จพระ
 มงกุฎเกล้ำ เจ้ำอยู่หัวในกำรส่งเสริมกำรศึกษำทำงด้ำนนำฏศิลป์และดนตรี: 
 กำรศึกษำเฉพำะกรณี โรงเรียนพรำนหลวงในพระบรมรำชูปถัมภ์. วิทยานิพนธ์
 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารัตถศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538. 
ส. พลายน้อย. พระรำชวัง. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2539. 
_____. พระรำชวัง วังเจ้ำนำย. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2548.  
สกุลศรี ศรีสารคาม. วิวัฒนำกำรวิทยุในต่ำงประเทศ เข้าถึงเมื่อ 11 มิถุนายน 2555. เข้าถึงได้
จาก http://www.oknation .net/blog/print.php?id=452498   
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย. 78 ปีวันวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทย. 
 กรุงเทพฯ: หจก.  เปเปอร์เฮาส์, 2551. 
สมศักด์ิ ศรีสันติสุข. สังคมไทยใน 200 ป:ี กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมกับกำรศึกษำ

 สังคมไทย. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2526. 
สมโภช รอดบุญ. สังคีตนิยมเบื้องตนวำดวยเพลงคลำสสิค. กรุงเทพฯ: น าอักษรการพิมพ, 
 2518. 
สุกรี เจริญสุข.  จะฟังดนตรีอย่ำงไรให้ไพเรำะ. กรุงเทพฯ: Dr.Sax, 2532. 
_____. ดนตรีชำวสยำม. กรุงเทพฯ: Dr.Sax, 2538. 
_____. แตรและแตรวงของชำวสยำม. กรุงเทพฯ :Dr. Sax., 2539. 
สุจิตต์ วงษ์เทศ. ร้องร ำท ำเพลง : ดนตรีและนำฏศิลป์ชำวสยำม . กรุงเทพฯ: มติชน, 2542. 
สุชาติ แสงทอง. ดนตรีกำรเมืองไทย พ.ศ.2481-2516. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
 ไทศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2549.  
สุวิทย์ หวังภุชเคนทร์. บทบำทของวิทยุกระจำยเสียง และวิทยุโทรทัศน์ กับกำรพัฒนำ

 ประเทศ. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2535.  
สุวัฒสัน รักขันโท. GotoKnow.  กำรวิจัยเชิงประวัติศำสตร์ เข้าถึงเมื่อ14 ตุลาคม 2556. เข้าถึง
 ได้จาก http://www.gotoknow.org/home  
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_____. หนังสือประกอบงำนร ำลึกถึงศำสตรจำรย์พระเจนดุริยำงค์ และอดีตนักแต่งเพลง
 ไทยสำกล. กรุงเทพฯ: สมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทย, 2526. 
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. สบ2.49/154 เอกสารส่วนพระองค์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ 
 ยาด ารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย เรื่องรายการกระจายเสียงของสถานีวิทยุ 
 กรุงเทพ ฯ ที่พญาไท (24 กุมภาพันธ์  2473 – 24 เมษายน 2474) 
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ม-ร.7 พ/4.2/1 เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 7 กระทรวงพานิชย์
และ คมนาคม เรื่องเปิดสถานีวิทยุกระจายเสียงที่พญาไท พ.ศ.2473 (9 กุมภาพันธ์ 2473 – 27 
 กุมภาพันธ์ 2473) 
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ม-ร.7 พ/4.2/2 เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 7 กระทรวงพานิชย์
และ  คมนาคม เรื่องรายการส่งกระจายเสียง (29 เมษายน  2474 – 28 ธันวาคม 2474) 
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ม-ร.7 พ/4.2/4 เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 7 กระทรวงพานิชย์
และ คมนาคม เรื่องวิทยุกระจายเสียง  
อุบลรัตน์ ศิริยุวศักด์ิ. สื่อสำรมวลชนเบื้องต้น: สื่อมวลชน วัฒนธรรม และสังคม. กรุงเทพฯ: 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. 
อุฬาร เนื่องจ านงค์. สื่อมวลชน วิทยุ-โทรทัศน์.  กรุงเทพฯ: อักษรบัณฑิต, 2520. 
_____. อนุสรณ์ในงำนพระรำชทำนเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ  นำงฉัน หุ้มแพร (สุมิตรำ 

 สุจริตกุล). กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์, 2529. 
_____. อนุสรณ์ในงำนพระรำชทำนเพลิงศพนำวำโท หลวงช ำนิกลกำร (ฉำ โพธิทัต) ณ วัด

 มกุฏกษัตริยำรำม วันพุธที่ 6 มิถุนำยน พุทธศักรำช 2499. กรุงเทพ: ไทยวัฒนา
 พานิช, 2499. 
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โปรแกรมส่งกระจำยเสียง สถำนีพญำไท 25 ก.พ. 2473 – 30 ม.ิย. 2474 
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ตารางที่ 10 โปรแกรมส่งกระจายเสียง สถานีพญาไท 25 ก.พ. 2473 – 30 ม.ิย. 2474 

 

หมายเหตุ บันทึกตัวอักษรตามเอกสารต้นฉบับ 

วันออกอำกำศ เวลำออกอำกำศ รำยกำรแสดง ผูแ้สดง

25 ก.พ. 73 16.30-17.00 โหมโรงเพลงคล่ืนกระทบฝ่ัง

ราตรีประดับดาว

เขมรละออองค์

ขอมทอง

17.10-17.40 ศรีนคร

เขมรพระนคร

เขมรปากท่อ

เขมรไทรโยก

18.00-18.30 เขมรราชบรีุ

ล่องลม

นางนาค(สองช้ัน)

18.30-19.00 สาระบนัเทิงอ่ืน ล าตัดโดยความเอ้ือเฟ้ือของร.อ.ขุนเถกงิยทุธศักดิ์(สาย  

ชัยนันทน)์

19.00-19.30 มหาฤกษ์

พวงร้อย

19.50-20.20 ตับราชาธิราช ปีพ่าทยไ์ทยแกมมอญคณะส าเริงดุริยางค์

20.20-20.40 สาระบนัเทิงอ่ืน นิทานธัญญวนั

20.40-21.00 มหาไชย

เทวาประสิทธิพร

21.30-22.00 สุดาสวรรค์ เคร่ืองสายปเิอโนคณะสุภาพสตรีศรีสุมิตร์

เดี่ยวปเิอโนเพลงนกขม้ิน

22.00-22.15 สาระบนัเทิงอ่ืน ซอสามสาย โดยนายปล่ังฯ

22.15-23.00 ตับพระราชนิพนธ์เร่ืองอิเหนาตอนบวงสรวง มะโหรีของสโมสรบรรเทองสามัคยาจารย์

26 ก.พ. 73 20.15-21.00 โหมโรงประชุมเทวราช

ร้องศักวาถวายพระพร

เขมรปีแ่กว้

ตุ้งติ้งแพรญวน เถา

แมลงภูท่อง

21.00-22.30 เอนตรี ออฟ เดอะแกลดิเอเตอร์ส

กอปปเิลีย

ชูชินเชา

ลอวเ์ร็ตต์

เดอะลองดุมิสสูรี

ปีพ่าทยว์งใหญ่ของกรมปีพ่าทยห์ลวง

อังกะลุงคณะนายเล็ก  ไชยภตูิ

แคนวงคณะสังคีตสถานตลาดพลู

ปีพ่าทยผ์สมคณะผดุงจิตต์

เคร่ืองสายสุภาพสตรีบา้นข้างวดัรังสี

วงดนตรีฝร่ังคณะฟิลลิปปโีน เสเรนเนเดอร์ส

เคร่ืองสายไทย

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 10  โปรแกรมส่งกระจายเสียง สถานีพญาไท 25 ก.พ. 2473 – 30 ม.ิย. 2474 (ต่อ) 

 

 

วันออกอำกำศ เวลำออกอำกำศ รำยกำรแสดง ผูแ้สดง

26 ก.พ. 73 21.00-22.30 ไว ดู ไอ ออลเวย ์รีเมมเบอร์

ลิสต์สินนิง ตู เดอะ ไวโอลิน

แดต ไนฆท์ อินอาระบี

ตูเสส์

โรส ออฟ เดอะ ออลกาปาฐกถาพิเศษเร่ืองหนวด โดย พ.ต. หลวงสารานุ

ประพันธ์

27 ก.พ. 73 19.55-20.15 สาระบนัเทิงอ่ืน นิทานธัญญวนั

20.15-21.30 ตับพระราชนิพนธ์เร่ืองรามเกยีรติ ปีพ่าทย์

21.40-22.30 ปานตะชิน

หม่องส่วยโย

มาญีมู

มะหง่วยมะใย

ตอมะไยซุน

ตะหม่ืนใย้

เส่งญะตะมาโบง

28 ก.พ. 73 11.33-12.00 สาระบนัเทิงอ่ืน จานเสียงเพลงไทย

19.55-2015 เร่ืองการท ามาหากนิของท้องที ่ของลูกเสือมณฑล

กรุงเทพฯ กระทรวงธรรมการส่งมา

20.15-21.30 โหมโรง เจริญศรี มะโหรีของกรมปีพ่าทยห์ลวง

ตับในพระราชนิพนธ์ เร่ืองท้าวแสนปม

22.00-22.30 สาระบนัเทิงอ่ืน จานเสียงเพลงฝร่ัง

1 มี.ค. 73 16.20-16.50 สาระบนัเทิงอ่ืน จานเสียงเพลงไทย

16.50-17.30 สาระบนัเทิงอ่ืน นิทานส าหรับเด็ก

20.10-20.25 สาระบนัเทิงอ่ืน แหล่เทศน์ โดย นายเทียน แสงประทีป

20.25-21.30 โหมโรงเขกเชิญเจ้า

ส่ีบท เถา

ล่องลม เถา

แสนเสนาะ

21.30-21.45 สาระบนัเทิงอ่ืน แหล่เทศน์ โดย นายเทียน แสงประทีป

21.45-22.30 ตับชมดง

โอ้ลาว

พระอาทิตยชิ์งดวง

16.03-16.20 ปาฐกถาส าหรับเด็กเร่ือง " พระพุทธสาสนา" ของหม่อม

เจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกลุ

3 มี.ค. 73 19.55-20.15 ปาฐกถาเร่ือง "สุขวทิยา" โดย ขุนสอนสุขกจิ

20.15-22.00 ตับพระราชนิพนธ์เร่ืองอิเหนา มะโหรีไทย

วงดนตรีฝร่ังคณะฟิลลิปปโีน เสเรนเนเดอร์ส

เคร่ืองสายไทย

เคร่ืองสายไทย

ดนตรีพะม่าคณะหม่องซันเผ่

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 10  โปรแกรมส่งกระจายเสียง สถานีพญาไท 25 ก.พ. 2473 – 30 ม.ิย. 2474 (ต่อ) 

 

วันออกอำกำศ เวลำออกอำกำศ รำยกำรแสดง ผูแ้สดง

4 มี.ค. 73 19.55-20.15 ปลัดทูลฉลองกระทรวงพาณิชย ์จะบรรยายเร่ือง

สหกรณ์ของกรมสหกรณ์

20.15-20.35 สาระบนัเทิงอ่ืน ชวนหววัของคณะ นายสนิท เกษธนัง

20.35-21.45 โหมโรงขวญัเมือง

ต้นเพลงฉ่ิง

เขมรโพธิสัตว์

ตวงพระธาตุ

แขกโอด

สาริกาชมเดือน

21.45-22.00 สาระบนัเทิงอ่ืน ชวนหววัของคณะ นายสนิท เกษธนัง

22.00-22.30 เชิดจีน

แขกบรเทศ

5 มี.ค. 73 19.55-20.15 กรณียท์ีเ่กีย่วกบัการรักษาสัตว ์โดย นายอาร์พีโยนส์ 

(เกษตรธิการ) แปลโดย นายฟุ้ง เจริญวทิย์

20.15-21.30 โหมโรงสบดัสบิง้

เขมรโพธิสัตว์

รามัญรันทด

ก าสรวลสุรางค์

บหุลัน

อกทะเล

21.30-22.30 แดร์ไพรบเูอตซ์ โอเวอร์เชอร์ โดยเวเบอร์

ปาสโตรัล สิมโฟนีย ์โดยบโีถเวน

แดร์ แวร์กอฟต์ บอรต โอเวอร์เชอร์ โดยสเมตา

ลาร์เลเซียนน์ สวตี โดยบเีซ็ต

ฮังเคเรีนร แรปโสดีย ์อินดีเมเจอร์ โดยลิสซ์ต

6 มี.ค. 73 19.55-20.15 สาระบนัเทิงอ่ืน นิทานธัญญวนั

20.15-21.40 เพลงเสภาในบทเร่ืองขุนช้างขุนแผน ปีพ่าทย์

21.40-22.30 อ้ิวเจ้ีย_เน้ย ตอนเค่งเล่งกนุไปนมัสการพระทีโ่บสถ ์พบ

ดอกบวัหิมพาน

ชังจินสือ

ฮ่วยเอ้ียว ตอนซิยนิกุย่กลับจากบา้นพบภรรยา

กงัเจ้กกัว้กว๊ย

7 มี.ค. 73 11.33-12.00 สาระบนัเทิงอ่ืน จานเสียงเพลงไทย

19.55-20.15 เร่ืองการท ามาหากนิของท้องที ่ของลูกเสือมณฑล

จันทบรีุ กระทรวงธรรมการส่งมา

เคร่ืองสายไทย

ปีพ่าทยข์องกรมปีพ่าทยห์ลวง

ปีพ่าทยข์องกรมปีพ่าทยห์ลวง

วงดนตรีเคร่ืองสายฝร่ังหลวง ในความควบคุมของพระเจนดุริยางค์

ดนตรีจีนคณะเล่าเจียสูน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 10  โปรแกรมส่งกระจายเสียง สถานีพญาไท 25 ก.พ. 2473 – 30 ม.ิย. 2474 (ต่อ) 

 

วันออกอำกำศ เวลำออกอำกำศ รำยกำรแสดง ผูแ้สดง

7 มี.ค. 73 20.15-22.00 โหมโรงไอยเรศร์

พะม่าห้าท่อน

จรเข้หางยาว

ส่ีบท

22.00-22.30 สาระบนัเทิงอ่ืน จานเสียงเพลงฝร่ัง

8 มี.ค. 73 16.03-16.20 ปาฐกถาส าหรับเด็กเร่ือง " วาสนา" ของ เจริญวงศ์ไทย

16.20-16.50 สาระบนัเทิงอ่ืน จานเสียงเพลงไทย

16.50-17.15 สาระบนัเทิงอ่ืน นิทานส าหรับเด็ก

20.10-20.30 สาระบนัเทิงอ่ืน ล าตัดคณะสามสมอ

20.30-22.30 เพลงในตับเร่ืองขุนช้างขุนแผน มะโหรีไทย

10 มี.ค. 73 19.55-20.15 ปาฐกถาเร่ือง "สุขวทิยา" โดย ขุนสอนสุขกจิ

20.15-21.30 โหมโรงกระแตไต่ไม้

เขมรไญ่

บงัใบ

แปดบท

ตับจูหลง

21.30-22.30 ตรีโอ

ไวโอลิ_นเดี่ยว

ร้องเพลง

11 มี.ค. 73 19.55-20.15 พระยาภริมยภ์กัดี แสดงปาฐกถาเร่ือง "ต านานวา่ว"

20.15-22.30 โหมโรงครอบจักรวาล

ตับพระราชนิพนธ์เร่ืองท้าวแสนปม

12 มี.ค. 73 19.55-20.15 วทิยาศาตร์เพาะปลูก โดย พ.ต.ดับลิว.การ์.เอส.ลาเดล 

แปลโดย ร.อ.ท. จรูญ สืบแสง ของกระทรวงเกษตราธิ

การส่งมา

20.15-21.45 เพลงในตับพระราชนิพนธ์เร่ืองสังข์ทอง ปีพ่าทยด์ึกด าบรรพ์

21.45-22.30 สตัมบลดูวา

ปากกูลัีง

ซาลีดังบาเต๊ะ

ซาริด า

กลันจงเซียม

บวะฮาตีมัจจนูน

เคร่ืองสายของกรมปีพ่าทยห์ลวง

เคร่ืองสายไทย

วงดนตรีฝร่ังโดยความเอ้ือเฟ้ือของนายชอวแ์ละนายไฮดอน

มะโหรีของกรมปีพ่าทยห์ลวง

ดนตรีแขกคณะ นายชม มหมัดกลุ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 10  โปรแกรมส่งกระจายเสียง สถานีพญาไท 25 ก.พ. 2473 – 30 ม.ิย. 2474 (ต่อ) 

 

 

วันออกอำกำศ เวลำออกอำกำศ รำยกำรแสดง ผูแ้สดง

13 มี.ค. 73 19.55-20.15 สาระบนัเทิงอ่ืน นิทานธัญญวนั

20.15-21.30 เพลงในตับพระราชนิพนธ์เร่ืองพระมณ_ีพิชัย มะโหรี

21.30-22.30 ราโกซีย ์โอเวอร์เชอร์ โดย เกเลอร์_เปลา

ไอโอแลนเถ สิเล็กช่ัน โดย สัลลิวนั

สิซิลิเอตตา เสเรเนด โดย ฟอนบลอน

โอเวอร์เชอร์ (ข้อมูลไม่ชัดเจน)

เมโลดิอัส เมมอริส ปอตปร์ูร่ี โดย ฟิงก์

14 มี.ค. 73 11.33-12.00 สาระบนัเทิงอ่ืน จานเสียงเพลงไทย

19.55-20.15 เร่ืองการท ามาหากนิของท้องที ่ของลูกเสือมณฑล

นครสวรรค์ กระทรวงธรรมการส่งมา

20.15-22.00 โหมโรงจีนโล้

พันธ์ฝร่ัง

เขมรพวง

แขกลพบรีุ

อาหนู

ทะยอยนอก

ต้นวรเชษฐ์

22.00-22.30 สาระบนัเทิงอ่ืน จานเสียงเพลงฝร่ัง

15 มี.ค. 73 16.03-16.20 ปาฐกถาส าหรับเด็กเร่ือง " พระพุทธสาสนา" ของหม่อม

เจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกลุ

16.20-16.50 สาระบนัเทิงอ่ืน จานเสียงเพลงไทย

16.50-17.15 สาระบนัเทิงอ่ืน นิทานส าหรับเด็ก

20.10-20.25 สาระบนัเทิงอ่ืน แหล่เทศน์ โดย นายศุข ลิมผดี

20.25-21.30 โหมโรงเยีย่มวมิาน

เขมรราชบรีุ

ทะยอยเขมร

ถอนสมอ เถา

21.30-21.45 สาระบนัเทิงอ่ืน แหล่เทศน์ โดย นายศุข ลิมผดี

21.45-22.30 เพลงในตับนางลอย เคร่ืองสายไทย

17 มี.ค. 73 19.55-20.15 ปาฐกถาเร่ือง "สุขวทิยา" โดย ขุนสอนสุขกจิ

20.15-21.30 เพลงในตับพระราชนิพนธ์เร่ืองอาบหูะซัน ปีพ่าทย์

21.30-22.30 สตรอสส์

ไฟเออร์ ไฟลส์

เดอะไลแลกโดมิโน

ซีซิเลีย

เลิฟไลท์

วงดนตรีฝร่ังคณะฟิลลิปปโีน เสเรนเนเดอร์ส

เคร่ืองสายไทย

วงดนตรีเคร่ืองสายฝร่ังหลวง ในความควบคุมของพระเจนดุริยางค์

ปีพ่าทยข์องกรมปีพ่าทยห์ลวง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 10  โปรแกรมส่งกระจายเสียง สถานีพญาไท 25 ก.พ. 2473 – 30 ม.ิย. 2474 (ต่อ) 

 

วันออกอำกำศ เวลำออกอำกำศ รำยกำรแสดง ผูแ้สดง

17 มี.ค. 73 ไอม เปอร์เฟกลี แซตติสไฟท์

อาฟเตอร์ ไอ ฟ คอลด์ย ูสวตีฮาต

อิน เอ ลิทเติลเทาน์ คอลโฮมสวตีโฮม

บอรดเวย์

อาเดอร์ลิปส์

18 มี.ค. 73 19.55-20.15 เร่ือง "น้ ากระสายยา" ของ ว.ศุภการ

20.15-22.30 โหมโรงมะลิเล้ือย

เทพหาวเหิร

เทพรัญจวน

เทพนิมิตร์

19 มี.ค. 73  19.55-20.15 โรครินเดอร์เปสต์ โดย ร.อ.อ.หลวงวรพจน์ภมิูภาค ของ

กระทรวงเกษตราธิการส่งมา

20.15-21.30 เพลงในตับพระราชนิพนธ์เร่ืองอิเหนา มะโหรี

21.30-22.30 ถา่ยทอดเสียงเคร่ืองสายฝร่ังหลวง วงดนตรีเคร่ืองสายฝร่ังหลวง ในความควบคุมของพระ

เจนดุริยางค์

20 มี.ค. 73 19.55-20.15 สาระบนัเทิงอ่ืน นิทานธัญญวนั

20.15-21.45 เพลงเสภาในบทเร่ืองขุนช้างขุนแผน ปีพ่าทย์

21.45-22.30 มาฮา เบลน จาจา

เรียล โอลเดอร์ ไตมกส์ ซอง

20 มี.ค. 73 21.45-22.30 คาลาโบ ดนตรีพะม่าคณะหม่องซุยมาน

21 มี.ค. 73 19.55-20.15 เร่ืองการท ามาหากนิของท้องที ่ของลูกเสือมณฑลไชยศรี

 กระทรวงธรรมการส่งมา

20.15-22.00 โหมโรงเยีย่มวมิาน

เพลงในตับพระราชนิพนธ์เร่ืองท้าวแสนปม

22.00-22.30 สาระบนัเทิงอ่ืน จานเสียงเพลงฝร่ัง

22 มี.ค. 73 16.03-16.20 ปาฐกถาส าหรับเด็กเร่ือง " พระพุทธสาสนา" ของหม่อม

เจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกลุ

16.20-16.50 สาระบนัเทิงอ่ืน จานเสียงเพลงไทย

16.50-17.15 สาระบนัเทิงอ่ืน นิทานส าหรับเด็ก

20.10-20.30 สาระบนัเทิงอ่ืน จ าอวดคณะ นายผล วรศริน

20.30-21.30 โหมโรงสารถี

เขมรพวง

ทะยอยหวล

ลาวค าหอม

21.30-21.45 สาระบนัเทิงอ่ืน จ าอวดคณะ นายผล วรศริน

21.45-22.30 เพลงในตับพรหมมาศ เคร่ืองสายไทย

วงดนตรีฝร่ังคณะฟิลลิปปโีน เสเรนเนเดอร์ส

เคร่ืองสายของกรมปีพ่าทยห์ลวง

ดนตรีพะม่าคณะหม่องซุยมาน

มะโหรีของกรมปีพ่าทยห์ลวง

เคร่ืองสายไทย

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 10  โปรแกรมส่งกระจายเสียง สถานีพญาไท 25 ก.พ. 2473 – 30 ม.ิย. 2474 (ต่อ) 

 

 

วันออกอำกำศ เวลำออกอำกำศ รำยกำรแสดง ผูแ้สดง

25 มี.ค. 73 19.55-20.15 อันเชิญพระราชนิพนธ์เทศนาเสือปา่เร่ือง "ประโยชน์ของ

การถอืธรรม"

20.15-20.30 สาระบนัเทิงอ่ืน แหล่เทศน์ โดย ขุนบนัลือคดี

20.30-21.50 โหมโรงนางกราย

ดอกไม้ไทร

เขมรพระนคร

แขกไทร

กราวนอก

เขมรปีแ่กว้

21.50-22.05 สาระบนัเทิงอ่ืน แหล่เทศน์ โดย ขุนบนัลือคดี

22.05-22.30 สาระบนัเทิงอ่ืน จานเสียงเพลงฝร่ัง

26 มี.ค. 73 19.55-20.15 การให้อาหารสุนักข์ โดย นายฟุ้ง เจริญวทิย ์ของ

กระทรวงเกษตราธิการส่งมา

20.15-22.00 ลาวประทุมมาล

ตับพระลอ (ตอนออกจากเมือง)

ลาวเล็ก

ลาววงเดือน

27 มี.ค. 73 19.55-20.15 สาระบนัเทิงอ่ืน นิทานธัญญวนั

20.15-21.30 เพลงในตับเร่ืองคาวี ปีพ่าทยด์ึกด าบรรพ์

21.30-22.30 กงิคริสเตียน เดอะ เตนถส์ ออนเนอร์ มาร์ช โดยแอน

เดอร์เสน

มาสานิเอลว ์โอเวอร์เชอร์ โดย โอเบ

มิเรลลา สิเล็กช่ัน โดย ดูโนด์

เออ เปอ ดามูร์ โดย ซิเลสู

มอร์นิง นูน แอนด์ไนต์ อิน วเิอนนา โดย สุปเป

เดอะโกลรีย ์ออฟรัสเสีย โดย กรีน

28 มี.ค. 73 20.15-21.00 โหมโรงกระแต

สุดสงวน

นางครวญ

หกบท

สุรินทราหู

พราหมณ์ดีดน้ าเต้า

21.00-22.00 เขมรราชบรีุ

แขกมอญบางขุนพรหม

เคร่ืองสายของกรมปีพ่าทยห์ลวง

เคร่ืองสายของกรมปีพ่าทยห์ลวง

ปีพ่าทยข์องกรมปีพ่าทยห์ลวง

แคนวง

วงดนตรีเคร่ืองสายฝร่ังหลวง ในความควบคุมของพระ

เจนดุริยางค์

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 10  โปรแกรมส่งกระจายเสียง สถานีพญาไท 25 ก.พ. 2473 – 30 ม.ิย. 2474 (ต่อ) 

 

 

หมายเหตุ ข้อมูลในตารางใช้วันที่ 1 เมษายน เป็นวันเปลี่ยนปีพุทธศักราช 

วันออกอำกำศ เวลำออกอำกำศ รำยกำรแสดง ผูแ้สดง

28 มี.ค. 73 19.55-20.15 เร่ืองการท ามาหากนิของท้องที ่ของลูกเสือมณฑลนคร

ราฃสีมา กระทรวงธรรมการส่งมา

21.00-22.00 ปลาทอง เคร่ืองสายของกรมปีพ่าทยห์ลวง

22.00-22.30 สาระบนัเทิงอ่ืน จานเสียงเพลงฝร่ัง

29 มี.ค. 73 16.03-16.20 ปาฐกถาส าหรับเด็กเร่ือง " พระพุทธสาสนา" ของหม่อม

เจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกลุ

16.20-16.50 สาระบนัเทิงอ่ืน จานเสียงเพลงไทย

16.50-17.15 สาระบนัเทิงอ่ืน นิทานส าหรับเด็ก

20.10-20.30 สาระบนัเทิงอ่ืน ล าตัดโดยความเอ้ือเฟ้ือของร.อ.ขุนเถกงิยทุธศักดิ์(สาย  

ชัยนันทน)์

20.30-21.30 เพลงในตับพระราชนิพนธ์เร่ือง พระมณีพิชัย มะโหรี

21.45-22.30 สาระบนัเทิงอ่ืน ล าตัดโดยความเอ้ือเฟ้ือของร.อ.ขุนเถกงิยทุธศักดิ์(สาย  

ชัยนันทน)์

31 มี.ค. 73 19.35-19.55 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ

 จะทรงบรรยายเร่ือง "พระราชพิธีปใีหม่"

19.55-21.00 โหมโรงเพลงมหาชัย

เพลงบหุลันชกมวย

21.30-22.30 เพลงคล่ืนกระทบฝ่ัง

เพลงราตรีประดับดาว

เพลงเขมรละออองค์

ค าถวายพระพร

22.30-24.00 โหมโรงไอยราขยะแขยง

แขกสาหร่าย เถา

ตับขอมด าดิน

นารายน์แปลงรูป เถา

พันธ์ฝร่ัง เถา

ดอกไม้ไทร

ต่อยรูป

มะโหรีของกรมปีพ่าทยห์ลวง

มะโหรีของกรมปีพ่าทยห์ลวง

เคร่ืองสายไทยคณะธัญญวนั

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 10  โปรแกรมส่งกระจายเสียง สถานีพญาไท 25 ก.พ. 2473 – 30 ม.ิย. 2474 (ต่อ) 

 

วันออกอำกำศ เวลำออกอำกำศ รำยกำรแสดง ผูแ้สดง

1 เม.ย. 74 19.35-20.00 ปาฐกถาเร่ือง "การท านาเกลือในประเทศสยาม" แสดง

โดย นายใช่เฮ้ียน มณีรัตน์

20.00-20.20 สาระบนัเทิงอ่ืน คณะล าตัดสามสมอ

20.20-21.00 เพลงในตับเร่ือง ราชาธิราช ปีพ่าทยไ์ทยแกมมอญ

21.30-21.50 สาระบนัเทิงอ่ืน คณะล าตัดสามสมอ

21.50-23.30 เพลงในตับเร่ือง ราชาธิราช (ต่อ) ปีพ่าทยไ์ทยแกมมอญ

2 เม.ย. 74 20.30-22.00 โหมโรงสะบดัสะบิง้

แปดบท เถา

เขมรโพธิสัตว ์เถา

พราหมณ์ดีดน้ าเต้า เถา

อาหนู เถา

22.00-22.30 ร้องเพลงจีน โดยคณะนักเรียนสตรีจีนจงซัน

อันแฟรกเมนต์ เดอ เมนเดลซอฮ์น

ซูลด ไอ เพลงจีน โดยนักเรียนสตรีจีนจงซัน

ร้องเพลงจีน โดยคณะนักเรียนสตรีจีนจงซัน

มาเล เซอเรเนด ทรีโอ

ร้องเพลงจีน โดยคณะนักเรียนสตรีจีนจงซัน

3 เม.ย. 74 19.35-20.00 ปาฐกถาของกระทรวงเกษตราธิการ

19.35-20.00 สาระบนัเทิงอ่ืน นิทานธัญญวนั

20.00-21.00 โหมโรงครอบจักรวาฬ

พวงร้อย

ทะยอยใน

หกบท

นางครวญ

21.30-22.30 โอเวอร์เจอร์ รุย บลาส์ โดย เมนเดลสอฮ์น

ซิเล็กช่ัน ราตภวติา โดย แวร์ดี

อินเตอร์เมซโซ นาร์คิสสัส โดย เนวนิ

โอเวอร์เจอร์ เฟรนช์คอมมิดี โดย เคเลอร์ เบลา

พอตโปร์ร่ี เอ มิวส์ิคเกลิ จิกซอว ์โดย แอชตัน เคเตลบยี์

4 เม.ย. 74 19.35-20.00 เร่ืองการท ามาหากนิของท้องที ่ของลูกเสือมณฑล

นครศรีธรรมราช กระทรวงธรรมการส่งมา

20.00-22.30 โหมโรงชุมนุมเทวราช

ลมหวน

แสนเสนาะ

อาเฮีย

ปีพ่าทยข์องกรมปีพ่าทยห์ลวง

เคร่ืองสายไทยโดยความเอ้ือเฟ้ือของคณะหมวดเสนารักษ์

กรมทหารรักษาวงั

วงดนตรีจีนคณะโรงเรียนสตรีจีนจงซัน โดยความเอ้ือเฟ้ือ

ของนายหลิม เซียวกมั

เคร่ืองสายไทย

วงดนตรีเคร่ืองสายฝร่ังหลวง ในความควบคุมของพระ

เจนดุริยางค์

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 10  โปรแกรมส่งกระจายเสียง สถานีพญาไท 25 ก.พ. 2473 – 30 ม.ิย. 2474 (ต่อ) 

 

 

วันออกอำกำศ เวลำออกอำกำศ รำยกำรแสดง ผูแ้สดง

4 เม.ย. 74 20.00-22.30 รามัญรันทด

ล่องลม

ล่ันกนั

ต่อยรูป

ขิมใหญ่

พัดชา

5 เม.ย. 74 16.03-16.20 ปาฐกถาส าหรับเด็กเร่ือง " น้ าเข้า" แสดงโดย นายมณี 

ฉายรถี

16.20-16.50 สาระบนัเทิงอ่ืน จานเสียงเพลงไทย

16.50-17.15 สาระบนัเทิงอ่ืน นิทานส าหรับเด็ก

19.35-20.00 หลวงบณุยมานพพาณิชบ ์จะแสดงปาฐกถาเร่ือง 

"ประกนัภยั"

20.00-20.20 สาระบนัเทิงอ่ืน จ าอวดคณะ นายสนิท เกษธนัง

20.20-21.00/21.40-22.30 เพลงในตับพระราชนิพนธ์เร่ือง นารายน์สิบปาง

แปะ๊ไล่ชุน

ระบ าสัตว์

จีนเกบ็บบุผา

21.20-21.40 สาระบนัเทิงอ่ืน จ าอวดคณะ นายสนิท เกษธนัง

7 เม.ย. 74 19.35-20.00 ปาฐกถาเร่ือง "สุขศึกษาหรือข่าวสาธารณสุข" แสดงโดย

 ขุนสอน สุขกจิ

20.00-21.00 โหมโรงแปดบท เถา

โอ้ลาว เถา

เดี่ยวซอฝร่ัง ลาวค าหอม

แขกมอญบางขุนพรหม

เดี่ยวขิม แขกฉ่ิง

เดี่ยวจะเข้ บหุรง

เขมรโพธิสัตว์

21.30-22.30 ตรีโอ หมายเลขที่๓

เดี่ยวปอีาโน ลูซีย ดิ แลมเบอร์มูร์

เดี่ยวแชลโล่ นีนา

เดี่ยวไวโอลิน คอนเศิตโต ของเมนดอลสัน

เพลงปากลิอักชี

เดี่ยวปี ่เชิดนอก

8 เม.ย. 74 19.35-20.00 ปาฐกถาเร่ือง "เขาภกูระดึง" หม่อมเจ้าวลัภากร วรวรรณ

ทรงแสดง

ปีพ่าทยข์องกรมปีพ่าทยห์ลวง

เคร่ืองสายไทยของโรงเรียนเซนต์คาเบรียล

มะโหรีระนาดทอง

วงดนตรีฝร่ังของวงัพญาไท

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 10  โปรแกรมส่งกระจายเสียง สถานีพญาไท 25 ก.พ. 2473 – 30 ม.ิย. 2474 (ต่อ) 

 

 

วันออกอำกำศ เวลำออกอำกำศ รำยกำรแสดง ผูแ้สดง

8 เม.ย. 74 20.15-21.00/21.45-22.30 โหมโรงนางกราย

เจริญศรีอยธุยา

มณฑาสววรค์

สร้อยมยรุา เถา

ทะแย

เขมรใหญ่

เขมรปากท่อ

แขกหนัง

ดอกไม้ไทร

ลมพัดชายเขา

21.30-22.45 สาระบนัเทิงอ่ืน นายสุข ลิมผดี วา่แหล่ต่างๆ

9 เม.ย. 74 19.35-20.00 ปาฐกถาของกระทรวงเกษตราธิการ

20.00-21.00/21.30-22.30 เพลงในตับพระราชนิพนธ์รัชกาลที ่๖ เร่ือง ฤาษีเล้ียงลูก ปีพ่ามยผ์ะสม

10 เม.ย. 74 19.35-20.00 สาระบนัเทิงอ่ืน นิทานธัญญวนั

21.30-22.30 ซิมโฟนิค มาร์ช โดย เอส.มันชินี

วลิเลียม เทล โอเวอร์เจอร์ โดย ย ีโรซินี

ไอดา ซิเล็กช่ัน โดย ย ีเวอร์ดี

11 เม.ย. 74 19.35-20.00 เร่ืองการท ามาหากนิของท้องที ่ของลูกเสือมณฑลปรา

จีณบรีุ กระทรวงธรรมการส่งมา

20.00-21.00 โหมโรงปฐมดุสิต มะโหรีของกรมปีพ่าทยห์ลวง

20.00-21.00/21.30-22.30 ตับพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที๖่ เร่ืองท้าวแสนปม มะโหรีของกรมปีพ่าทยห์ลวง

12 เม.ย. 74 16.03-16.20 ปาฐกถาส าหรับเด็ก 1 เร่ือง "ความจ า" และ 2 เร่ือง "ค า

เตือนภยัในถนน" ของกาจญนวณิชย์

16.20-16.50 สาระบนัเทิงอ่ืน จานเสียงเพลงไทย

16.50-17.15 สาระบนัเทิงอ่ืน นิทานส าหรับเด็ก

19.35-20.00 ปาฐกถาเร่ือง "คุณของมารดา" ของกหุลาบขาวส่งมา

20.00-20.20 สาระบนัเทิงอ่ืน ชวนหววัของคณะ นายเทียน แสงประทีป

20.20-21.00/21.50-22.30 เพลงในตับเร่ืองราชาธิราช ปีพ่าทยไ์ทยแกมมอญ

21.30-21.50 สาระบนัเทิงอ่ืน ชวนหววัของคณะ นายเทียน แสงประทีป

14 เม.ย. 74 19.35-20.00 ปาฐกถาเร่ือง "สุขศึกษาหรือข่าวสาธารณสุข" แสดงโดย

 ขุนสอน สุขกจิ

20.00-21.00 สุรินทราหูกบัเทพนิมิตร

แขกมอญ

แขกไทร

เคร่ืองสายไทย

วงดนตรีแตรวงกรมทหารรักษาวงั ว.ป.ร.

เคร่ืองสายโดยความเอ้ือเฟ้ือของคณะธนาดุริยางค์

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 10  โปรแกรมส่งกระจายเสียง สถานีพญาไท 25 ก.พ. 2473 – 30 ม.ิย. 2474 (ต่อ) 

 

 

วันออกอำกำศ เวลำออกอำกำศ รำยกำรแสดง ผูแ้สดง

14 เม.ย. 74 สุดสงวน เคร่ืองสายไทย

แขกลพบรีุ

ปลาทอง

14 เม.ย. 74 21.30-22.30 โฮ้เซ้งกี่

เปาบุน้จ้ิน

ปัง้มีน

ซังจินสือ

เตียหา

15 เม.ย. 74 19.35-20.00 ปาฐกถาเร่ือง "เสียง" โดย ขุนวจิิตร์มาตรา

20.00-20.20 สาระบนัเทิงอ่ืน ล าตัดโดยความเอ้ือเฟ้ือของคณะตรอกสาเก

20.20-21.00/21.50-22.30 โหมโรงพะม่าวดั

หอมหวน

ใบค้ล่ัง

ทองยอ่น

แมลงภูท่อง

วเิวกเวหา

ธรณีร้องไห้

บหุลันลอยเล่ือน

ขอมใหญ่

21.30-21.50 สาระบนัเทิงอ่ืน ล าตัดโดยความเอ้ือเฟ้ือของคณะตรอกสาเก

16 เม.ย. 74 19.35-20.00 ปาฐกถาของกระทรวงเกษตราธิการ

20.30-22.30 โหมโรงขวญัเมือง

พะม่า ๕ ท่อนออกมอญข่า

แขกเห่

เขมรโพธิสัตว ์เถา

เขมรราชบรีุ

17 เม.ย. 74 20.00-21.00 ตับพระราชนิพนธ์เร่ืองอิเหนาตอนไหวพ้ระปฏมิากร

เพลงช้างประสานงา

เพลงสามไม้นอก

21.30-22.30 ซิมโฟนี หมายเลขที ่๗ (๔ท่อน) โดย เฮดน์

โอเวอร์เจอร์ มาริตานา โดย วลัลัส

เรมินิเสนเซส ออฟเดอะพลานเตชัน โดย เชมเบอร์ส

มหาไชย โดย เสลิด

แตรวงทหารเรือ

วงดนตรีเคร่ืองสายฝร่ังหลวง ในความควบคุมของพระ

เจนดุริยางค์

ปีพ่าทยด์ึกด าบรรพ์

ดนตรีจีนยีห่้อเล่าเจ้ียสูน

ปีพ่าทยข์องกรมปีพ่าทยห์ลวง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 10  โปรแกรมส่งกระจายเสียง สถานีพญาไท 25 ก.พ. 2473 – 30 ม.ิย. 2474 (ต่อ) 

 

 

วันออกอำกำศ เวลำออกอำกำศ รำยกำรแสดง ผูแ้สดง

18 เม.ย. 74 19.35-20.00 ปาฐกถาเร่ือง "การท ามาหากนิของลูกเสือมณฑล

ปตัตาน"ี กระทรวงธรรมการส่งมา

20.00-21.00/21.30-22.30 โหมโรงครวญหา

แขกมอญบางช้าง

บงัใบ

ก าสรวลสุรางค์

เขมรไทรโยก

ประพาสเภตรา

พญาร าพึง

หงษ์ทอง

บรรทมไพร

เต่ากนิผักบุง้

19 เม.ย. 74 16.03-16.20 ปาฐกถาส าหรับเด็ก เร่ือง "หน้าทีข่องศิษย"์ โดย นาย

ถนอม พัฒนศิริ

16.20-16.50 สาระบนัเทิงอ่ืน จานเสียงเพลงไทย

16.50-17.15 สาระบนัเทิงอ่ืน นิทานส าหรับเด็ก

19.35-20.00 ปาฐกถาเร่ือง "ความชะนะเลิศ" ของพระมหาจวน ป.9 

วดัมกฏุกษัตริย์

20.00-20.00 สาระบนัเทิงอ่ืน ชวนหววัคณะนายผล วรศรินทร์

20.20-21.00/21.40-22.30

เพลงในตับพระราชนิพนธืเร่ืองรามเกยีรติ์ ตอนพาลี

สอนน้อง มะโหรีระนาดทอง

21 เม.ย. 74 20.20-21.00 ตับในเร่ือง นางซินเดอเรลลา

ตับในพระราชนิพนธ์เร่ืองรามเกยีรติ์ ตอนพิเภกถกูขับ

21.30-22.30 มาร์ช เดอะซัมเมอร์เกอร์ล โดย เมอร์เซรอน

โอเวอร์เจอร์ เซมิท มีส โดย โรซินี

ซิเล็กช่ัน ฟอสท์ โดย โกนอด

โอเวอร์เจอร์ เซ้าท์เธอร์น เมโลดีส์ โดย โบวแ์มน

โอเวอร์เจอร์ คอนซิเครช่ัน โดย เคเลอร์ เบ_ลา?

ซิเล็กช่ัน มาริตานา โดย วอลเลซ

วอลทซ์ โคเปนเฮเกน็ โดย โสวลัโบ

วนัสเต็ป เซนตี้เฟอร์ส โดย ซิล เดวสี

21 เม.ย. 74 19.35-20.00 ปาฐกถาเร่ือง "สุขศึกษาหรือข่าวสาธารณสุข" แสดงโดย

 ขุนสอน สุขกจิ

22 เม.ย. 74 19.35-20.00

ปาฐกถาเร่ือง "การแสดงปาฐกถาโดยทาง

วทิยกุระจายเสียง"

20.00-20.15 สาระบนัเทิงอ่ืน นายแม้น ศรีจันทร์อ่อน เอ้ือเฟ้ือวา่แหล่ต่างๆ

20.15-21.00/21.45-22.30 โหมโรงต้นสะบดัสะบิง้ มะโหรีของกรมปีพ่าทยห์ลวง

ตับในพระราชนิพนธ์รัชกาลที๖่ เร่ือง ท้าวแสนปม

เคร่ืองสายไทยของกรมปีพ่าทยห์ลวง

ปีพ่าทยผ์ะสม

วงดนตรีเคร่ืองสายฝร่ังหลวงของกระทรวงทหารเรือ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



85 
 

 
 

ตารางที่ 10  โปรแกรมส่งกระจายเสียง สถานีพญาไท 25 ก.พ. 2473 – 30 ม.ิย. 2474 (ต่อ) 

 

 

วันออกอำกำศ เวลำออกอำกำศ รำยกำรแสดง ผูแ้สดง

22 เม.ย. 74 21.30-21.45 สาระบนัเทิงอ่ืน นายแม้น ศรีจันทร์อ่อน เอ้ือเฟ้ือวา่แหล่ต่างๆ

23 เม.ย. 74 19.35-20.00 ปาฐกถาของกระทรวงเกษตราธิการ

20.00-21.00/21.30-22.00 เพลงเร่ือง พระลอตอนต้น แคนวง

22.00-22.30 เพลงปดัเปยีว (พราหมณ์เดินดง)

เพลงโยดยา (รามเกยีรติตอนพระรามสังหารพาลี)

24 เม.ย. 74 19.35-20.00 สาระบนัเทิงอ่ืน นิทานธัญญวนั

20.30-21.00/21.30-22.30 บทละครเร่ือง "สงครามอนามัย" ของศุกรหัสน์

ตับในพระราชนิพนธ์เร่ืองรามเกยีรติ ชุดนางลอย

25 เม.ย. 74 16.03-16.20

ปาฐกถาส าหรับเด็ก เร่ือง "หน้าทีข่องลูก" โดย นายถนอม

 พัฒนศิริ

19.35-20.00 ปาฐกถาเร่ือง "การท ามาหากนิท้องทีข่องลูกเสือมณฑล

พายพั" กระทรวงธรรมการส่งมา

20.00-21.00/21.00-22.30 โหมโรงเพลงเทวาประสิทธิ์

พะม่าเห่

มาลีหวล

โอ้ลาว

นาคเกีย้ว

แปะ๊

เหราเล่นน้ า

สุรางค์จ าเรียง

ตลุ่มโปง

อกทะเล

26 เม.ย. 74 16.20-16.50 สาระบนัเทิงอ่ืน จานเสียงเพลงไทย

16.50-17.15 สาระบนัเทิงอ่ืน นิทานส าหรับเด็ก

19.35-20.00 ปาฐกถาแสดงโดย หลวงวจิิตร์วาทการ

20.00-20.20 สาระบนัเทิงอ่ืน ล าตัดคณะสามสมอ

20.20-21.00/21.40-22.30 เพลงในตับพระราชนิพนธ์เร่ืองอิเหนา ตอนใช้บล มะโหรีไทย

21.30-21.50 สาระบนัเทิงอ่ืน ล าตัดคณะสามสมอ

28 เม.ย. 74 19.35-19.55 ปาฐกถาเร่ือง "สุขศึกษาหรือข่าวสาธารณสุข" แสดงโดย

 ขุนสอน สุขกจิ

19.55-21.00 เพลงตับพระราชนิพนธ์เร่ืองสังข์ทอง ตอนทิง้พวงมาลัย ปีพ่าทยด์ึกด าบรรพ์

21.30-22.030 ทรีโอ เลขที่๖ โดย โมซารท

ซี. เจเตรัว โดย เอ. อาดัม

บอลรูม เมโมรีส์ โดย อาร์ซิบอลด์ จอยส์

วงดนตรีฝร่ังของวงัพญาไท

ดนตรีพะม่าโดยความเอ้ือเฟ้ือของ นายกมิฮง พาณิชย์

ปีพ่าทยค์อนเซอร์ด

ปีพ่าทยข์องกรมปีพ่าทยห์ลวง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วันออกอำกำศ เวลำออกอำกำศ รำยกำรแสดง ผูแ้สดง

29 เม.ย. 74 19.35-20.00 เร่ือง "นุน่" จากจดหมายเหตุของสภาเผยแผ่พาณิชย์

20.00-20.20 สาระบนัเทิงอ่ืน จ าอวดคณะนายสนิท เกษธนัง

20.20-21.00 โหมโรงไอยเรศ ออกขยะแขยง

ทะแย

ต่อยรูป

ดอกไม้ไทร

21.30-21.50 สาระบนัเทิงอ่ืน จ าอวดคณะนายสนิท เกษธนัง

21.50-22.30 สร้อยมยรุา

เขมรปีแ่กว้

แขกไทร

ขอมใหญ่

30 เม.ย. 74 19.35-20.00 ปาฐกถาเร่ือง "ม้าภาค 2" ของกระทรวงเกษตราธิการ

20.00-21.00 โหมโรงกราวนอก

เทพนม

พระทอง เถา

ลมพัดชายเขา เถา

ดอกไม้ไทร

ระนาดเอกกบัระนาดทุม้เดี่ยวเชิดนอก

จะเข้เดี่ยวนกขม้ิน

21.30-22.30 เตียหา

ซังโล้จุ่น

เกีย่วเจ็ง

ปัง้ม้ีน

1 พ.ค. 74 19.35-20.00 สาระบนัเทิงอ่ืน นิทานธัญญวนั

20.30-21.00 อาหนู เถา

ล่องลม เถา

2 พ.ค. 74 19.35-20.00 ปาฐกถาของลูกเสือมณฑลภเูกต็เร่ือง "การท ามาหากนิ

ของคนมณฑลนัน้" กระทรวงธรรมการส่งมา

21.30-22.30 ซิมโฟนีย ์หมายเลข๑ (๔ภาค) โดยบโีถเวน

โอเวอร์เจอร์ เดอะโบฮีเมียนเกอร์ล โดย บาลฟ์

สิเล็กช่ัน กาวลัเลอเรีย รัสติกานา โดย มาสกานี

20.00-21.00/21.30-22.30 โหมโรงนางกราย

ตับในพระราชนิพนธ์ เร่ืองท้าวแสนปม

เคร่ืองสายไทยของกรมปีพ่าทยห์ลวง

เคร่ืองสายไทยของกรมปีพ่าทยห์ลวง

มะโหรี

ดนตรีจีนคณะเล่าเจียสูน

แคนวง

วงดนตรีเคร่ืองสายฝร่ังหลวง ในความควบคุมของพระ

เจนดุริยางค์

มะโหรีของกรมปีพ่าทยห์ลวง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วันออกอำกำศ เวลำออกอำกำศ รำยกำรแสดง ผูแ้สดง

3 พ.ค. 74 16.03-16.20 ปาฐกถาส าหรับเด็ก เร่ือง "วธิีฝึกเด็กอยา่งง่าย" ของ เปา้

 พูนววิฒัน์ ป.ป

16.20-16.50 สาระบนัเทิงอ่ืน จานเสียงเพลงไทย

16.50-17.15 สาระบนัเทิงอ่ืน นิทานส าหรับเด็ก

19.35-20.00 เร่ืองการท าเหมืองแร่ในประเทสสยาม จากจดหมายเหตุ

ของสภาเผยแผ่พาณิชย์

20.00-20.20 สาระบนัเทิงอ่ืน ล าตัดคณะตรอกสาเก

20.20-21.00 แขกยเูร็ส เถา

เดี่ยวแขกมอญ

ขอมใหญ่

21.20-21.40 สาระบนัเทิงอ่ืน ล าตัดคณะตรอกสาเก

21.40-22.30 เทพบรรธม

เดี่ยวสารถทีัง้วง

เดี่ยวขิมลาวแพน

5 พ.ค. 74 19.35-20.00 ปาฐกถาเร่ือง "สุขศึกษาหรือข่าวสาธารณสุข" แสดงโดย

 ขุนสอน สุขกจิ

20.00-21.00 ตับในเร่ืองคาวี มะโหรี

21.30-22.30 ทรีโอ เลขที่๔ โดย บโีถเวน

เอ ไลฟ ออน เดอะ โอช่ัน อาร์ ไบนดิง

คาร์เมน โดย บเีซท์

6 พ.ค. 74 19.35-20.00 เร่ืองเม่ียง จากจดหมายเหตุของสภาเผยแผ่พาณิชย์

20.00-20.20 สาระบนัเทิงอ่ืน จ าอวดคณะ นายอบ

20.20-21.00 โหมโรงจีนโล้

เทพรัญจวน

ทะยอยเขมร

ก าศรวญสุรางค์

เทพหาวเหิร

21.30-21.50 สาระบนัเทิงอ่ืน จ าอวดคณะ นายอบ

21.50-22.30 อาถรรพ์

อาเฮีย

แขกมอญบางช้าง

7 พ.ค. 74 19.35-20.00 ปาฐกถาเร่ือง "ช่าง" โดย นพฟุ้งเจริญวทิย์

20.00-21.00 ถอนสมอ เถา

เขมรปากท่อ เถา

ล่อสลม เถา

ต้นวรเชษฐ์ เถา

เคร่ืองสายปอีาโน

วงดนตรีฝร่ังของวงัพญาไท

ปีพ่าทยข์องกรมปีพ่าทยห์ลวง

ปีพ่าทยข์องกรมปีพ่าทยห์ลวง

ถา่ยทอดเสียงแตรงวงของกระทรวงทหารเรือ

เคร่ืองสายปอีาโน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วันออกอำกำศ เวลำออกอำกำศ รำยกำรแสดง ผูแ้สดง

7 พ.ค. 74 21.30-22.30 เขมรลพบรีุ เถา

เขมรเอวบาง เถา

ทะยอยนอก (ทางบางขุนพรหม)

8 พ.ค. 74 19.35-20.00 สาระบนัเทิงอ่ืน นิทานธัญญวนั

20.00-21.00 โหมโรงแขกตานี

ปฐมดุสิต

เขมรปากท่อ

พะม่าเห่

สาวน้อยเล่นน้ า

นารายน์แปลงรูป

21.30-22.30 มาร์ช เอนตรี ออฟ เดอะ แกลดิเอเตอร์ส์

โอเวอร์เจอร์ โอเบอร์รอน

สิเล็กช่ัน จาก ปาสิฟัล

แฟนตาซีย เรมินิเสนเศส ออฟ กริก

เพลง วลิลาเนลด์

9 พ.ค. 74 19.35-20.00 ปาฐกถาของลูกเสือมณฑลพิศณุโลกเร่ือง "การท ามาหา

กนิของคนมณฑลนัน้" กระทรวงธรรมการส่งมา

20.30-21.00 โหมโรงเพลงเยีย่มวมิาน

บหุลัน

เขมรโพธิสัตว์

21.30-22.30 ล่องลม

ภริมยสุ์รางค์

เชิดจีน

แขกบรเทศ

10 พ.ค. 74 16.03-16.20 ปาฐกถาส าหรับเด็ก เร่ือง "อริยทรัพย"์ จากหนังสือสอน

พระพุทธสาสนาแกเด็กของพระพินิจวรรรการ

16.20-16.50 สาระบนัเทิงอ่ืน จานเสียงเพลงไทย

16.50-17.15 สาระบนัเทิงอ่ืน นิทานส าหรับเด็ก

19.35-20.00 ความรู้รอบตัวของส าราญกจิ

20.00-20.15 สาระบนัเทิงอ่ืน ขุนบนัลือคดี จะวา่แหล่ต่างๆ

20.15-21.00/21.45-22.30 ตับในพระราชนิพนธ์รัชกาลที ่๖ เร่ืองมัธนพาธาหรือ

ต านานดอกกหุลาบ
มะโหรี

21.30-21.45 สาระบนัเทิงอ่ืน ขุนบนัลือคดี จะวา่แหล่ต่างๆ

12 พ.ค. 74 19.35-20.00 ปาฐกถาเร่ือง "สุขศึกษาหรือข่าวสาธารณสุข" แสดงโดย

 ขุนสอน สุขกจิ

เคร่ืองสายไทยของกรมปีพ่าทยห์ลวง

ถา่ยทอดเสียงแตรงวงของกระทรวงทหารเรือ

อังกะลุง

วงดนตรีแตรวงของกรมทหารรักษาวงั

เคร่ืองสายไทยของกรมปีพ่าทยห์ลวง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 10 โปรแกรมส่งกระจายเสียง สถานีพญาไท 25 ก.พ. 2473 – 30 ม.ิย. 2474 (ต่อ) 

 

 

วันออกอำกำศ เวลำออกอำกำศ รำยกำรแสดง ผูแ้สดง

12 พ.ค. 74 20.20-21.00 โหมโรงแสนสุดสวาสดิ์

ประพาสเวหา เถา

น้ าลอดใต้ทราย

เดี่ยวพระยาโศกทัง้วง

21.30-22.30 ทรีโอ หมายเลขที ่๑ โดย ไฮด์น

ริเอนซี โอย วาคเนอร์

มาร์ธา โดย โฟลตู

13 พ.ค. 74 19.35-20.00 เร่ือง "สัตวน์้ าต่างๆ ของประเทศสยาม" จากจดหมาย

เหตุของสภาเผยแผ่พาณิชย์

20.00-20.20 สาระบนัเทิงอ่ืน คณะล าตัดสามสมอ

20.20-21.00/21.50-22.30 โหมโรงสะบดัสะบิง้

ตับในพระราชนิพนธ์ เร่ืองท้าวแสนปม

14 พ.ค. 74 19.35-20.00 ปาฐกถาเร่ือง "การดูมหรศพ" โดย ขุนวจิิตร์มาตรา

21.30-21.50 สาระบนัเทิงอ่ืน คณะล าตัดสามสมอ

20.00-21.00

ตับสามกก๊ ตอนเล่าปีแ่ตกทัพโจโฉ/ขงเบง้รับอาสาหาลูก

เกาทัณฑ์ ปีพ่าทย์

21.30-22.30 สาระบนัเทิงอ่ืน ถา่ยทอดเสียงแตรวงของกรมทหามหาดเล็ก จ.ป.ร. จาก

ศาลาสหทัย

15 พ.ค. 74 20.00-21.00 โหมโรงแขกฉ่ิง

เชิดจีน

ซอด้วงเดี่ยวกราวใน

จะเข้เดี่ยวลาวแพน

หีบเพลงเดี่ยวเชิดนอก

21.30-22.30 ซิมโฟนีย ์หมายเลข ๓๖ โดย โมซาร์ต

โอเวอร์เจอ นอร์มา เบลลินี

สิเล็กช่ัน เดอะ ไพเรตส์ ออฟ เปนแซนศ์ สัลลิวนั

16 พ.ค. 74 19.35-20.00 ปาฐกถาของลูกเสือมณฑลราชบรีุเร่ือง "การท ามาหากนิ

ของคนมณฑลนัน้" กระทรวงธรรมการส่งมา

20.30-21.00 โหมโรงแปดบท

อาหนู

เขมรพวง

21.30-22.30 ล่ันถนั

ถอนสมอ

ทะยอยนอก

ต้นวรเชษฐ์

เคร่ืองสาย

วงดนตรีฝร่ังของวงัพญาไท

มะโหรีของกรมปีพ่าทยห์ลวง

เคร่ืองสาย

วงดนตรีเคร่ืองสายฝร่ังหลวง ในความควบคุมของพระ

เจนดุริยางค์

ปีพ่าทยข์องกรมปีพ่าทยห์ลวง

ปีพ่าทยข์องกรมปีพ่าทยห์ลวง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 10  โปรแกรมส่งกระจายเสียง สถานีพญาไท 25 ก.พ. 2473 – 30 ม.ิย. 2474 (ต่อ) 

 

 

วันออกอำกำศ เวลำออกอำกำศ รำยกำรแสดง ผูแ้สดง

17 พ.ค. 74 16.03-16.20 ปาฐกถาส าหรับเด็ก เร่ือง "อริยทรัพย"์ จากหนังสือสอน

พระพุทธสาสนาแกเด็กของพระพินิจวรรรการ

16.20-16.50 สาระบนัเทิงอ่ืน จานเสียงเพลงไทย

16.50-17.15 สาระบนัเทิงอ่ืน นิทานส าหรับเด็ก

19.35-20.00 ความรู้รอบตัวของส าราญกจิ

20.00-20.20 สาระบนัเทิงอ่ืน จ าอวดคณะนายผล วรศรินทร์

20.20-21.00/21.50-22.30 ตับในพระราชนิพนธ์รัชกาลที ่๖ เร่ืองมัธนพาธาหรือ

ต านานดอกกหุลาบ
มะโหรี

21.30-21.50 สาระบนัเทิงอ่ืน จ าอวดคณะนายผล วรศรินทร์

19 พ.ค. 74 19.35-20.00 ปาฐกถาเร่ือง "สุขศึกษาหรือข่าวสาธารณสุข" แสดงโดย

 ขุนสอน สุขกจิ

20.00-21.00 ตับคาวี ปีพ่าทย์

21.30-22.30 ทรีโอ เลขที่๔ โดย ไฮด์น

ลูเครเซีย บอร์เจีย โดย คอนิเซตติ

เฟลอ ดู นอร์ล โดย เจริเวยีร์

20 พ.ค. 74 19.35-20.00 ปาฐกถาเร่ือง "ร้อน" โดย หม่อมเจ้าวลัภากร วรวรรณ 

ทรงแสดง

20.15-21.00 โหมโรงครอบจักรวาล

เขมรใหญ่

แขกโอด

21.30-21.45 สาระบนัเทิงอ่ืน นายศุข ลิมผดี จะวา่แหล่ต่างๆ

21.45-22.30 ทะยอยใน

แปะ๊

ปลาทอง

21 พ.ค. 74 19.35-20.00 ปาฐกถาเร่ือง "การกสิกรรมของเรา" โดย ร.อ.ท. เจริญ

สืบแสง

21.00-21.00 เขมรพวง

ลาวล าปาง

ลาวค าหอม

เขมรพระนคร

ลาววงเดือน

ลาวด าเนิรทราย

ลาวสวยรวย

21.30-22.30 มาร์ช เดอะ ซัมเมอร์ เกอร์ล โดย เมอร์เศอรอง

โอเวอร์เจอร์ เสมิรามีส โดย โรสินี

สิเล็กช่ัน เดอะ ดอลล่า ปรินเสส โดย ลิโอฟัล

วงดนตรีเคร่ืองสายฝร่ังหลวงของกระทรวงทหารเรือ

เคร่ืองสายของกรมปีพ่าทยห์ลวง

เคร่ืองสายของกรมปีพ่าทยห์ลวง

แคนวง

วงดนตรีฝร่ังของวงัพญาไท

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 10  โปรแกรมส่งกระจายเสียง สถานีพญาไท 25 ก.พ. 2473 – 30 ม.ิย. 2474 (ต่อ) 

 

 

วันออกอำกำศ เวลำออกอำกำศ รำยกำรแสดง ผูแ้สดง

21 พ.ค. 74 21.30-22.30 โอเวอร์เจอร์ ดรามาติค โดย เคเลอร์ เบลา

สิเล็กช่ัน สูเวเนีย ออฟ ออฟเฟนบาก ์โดย เฟอร์นาซซี

วอลทส์ อาตัว โดย วลัด์เดอเฟล

มาร์ช สลูต เดอะ แฟล๊ก กสูต๊าฟ โดย ชูมาน

22 พ.ค. 74 19.35-20.00 สาระบนัเทิงอ่ืน นิทานธัญญวนั

20.00-21.00 โหมโรงสร้อยประดับถนั

สิงโตเล่นหาง

ถอนสมอ

บงัใบ

ระนาดเอกเดี่ยวตุ้งติ้ง

ระนาดทุม้เดี่ยวสารถี

21.30-22.30 แกรนมาร์ช จาก แตนฮอเสอร์

เวอร์เจอร์ ปตีวด์าม

สิเล็กช่ัน ลาโบเฮม

แฟนตาเซีย เดอะ โกลร่ี ออฟ รัสเซีย

เพลง ดองส์สเนคร์

23 พ.ค. 74 11.33-12.00 สาระบนัเทิงอ่ืน จานเสียงเพลงไทย

19.35-20.00 ปาฐกถาของลูกเสือมณฑลอยธุยาเร่ือง "การท ามาหา

กนิของคนมณฑลนัน้" กระทรวงธรรมการส่งมา

20.00-20.20 สาระบนัเทิงอ่ืน ล าตัดคณะตรอกสาเก

20.20-21.00 โหมโรงครวญหา มะโหรีของกรมปีพ่าทยห์ลวง

20.20-21.00/21.50-22.30 ตับนนทุกข์ มะโหรีของกรมปีพ่าทยห์ลวง

21.30-21.50 สาระบนัเทิงอ่ืน ล าตัดคณะตรอกสาเก

24 พ.ค. 74 16.03-16.20 ปาฐกถาส าหรับเด็ก เร่ือง "ความตั้งใจจริง" โดย นาย

ถนอม พัฒนศิริ

16.20-16.50 สาระบนัเทิงอ่ืน จานเสียงเพลงไทย

16.50-17.15 สาระบนัเทิงอ่ืน นิทานส าหรับเด็ก

19.35-20.00 ปาฐกถาแสดงโดย หลวงวจิิตร์วาทการ

20.20-21.00 โหมโรงไอยรา

ขอมกล่อมลูก

ปอีาโนเดี่ยวกราวใน

ไวโอรินเดี่ยวพญาโศก

แมนโดรินเดี่ยวนกขม้ิน

21.30-22.30 ฝร่ังร าเท้า

วงดนตรีเคร่ืองสายฝร่ังหลวงของกระทรวงทหารเรือ

ปีพ่าทย์

วงดนตรีแตรวงของกรมทหารรักษาวงั

เคร่ืองสายปอีาโน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 10  โปรแกรมส่งกระจายเสียง สถานีพญาไท 25 ก.พ. 2473 – 30 ม.ิย. 2474 (ต่อ) 

 

 

วันออกอำกำศ เวลำออกอำกำศ รำยกำรแสดง ผูแ้สดง

26 พ.ค. 74 20.00-21.00 โหมโรงเพลงคุณลุงคุณปา้ เคร่ืองสายไทย

เทพนิมิตร์

เดี่ยวซอด้วยเพลงลาวแพน

จะเข้ ขลุ่ย ซออู้เดี่ยวเพลงกราวใน

21.30-22.30 ทรีโอ เลขที ่๖ โดย โมซาร์ท

ซี.เจเตรัว โย เออาดัม

บอลรูม เมโมรีส์ โดย อาร์ชิบอลด์จอยส์

27 พ.ค. 74 19.35-20.00 ปาฐกถาเร่ือง "เศราฐกจิบา้งข้อของกรุงสยามภาคตวนั

ตกเฉียงหนือ" พร้อมด้วยค าแปล โดยนายเลอเม ทีป่รึกา

กระทรวงพาณิชบแืละคมนาคม

20.00-21.00 โหมโรงจีนโล้

สุรางค์จ าเรียง

บงัใบ

มาลีหวล

21.30-22.30 แขกลพบรีุ

พันธ์ฝร่ัง

ตลุ่มโปง

เขมรพวง

28 พ.ค. 74 19.35-20.00 ปาฐกถา เร่ือง "ผัวเมียปใีหม่" โดย นายหลุย อับราฮัม 

เนติบณัฑิต

20.00-20.20 สาระบนัเทิงอ่ืน จ าอวดคณะ นายผล วรศริน

20.20-21.00 โหมโรงลาราสะตี

ไอยเรศร์

พะม่า ๕ ท่อน เถา

จรเข้หางยาว

แปดบท เถา

21.30-21.50 สาระบนัเทิงอ่ืน จ าอวดคณะ นายผล วรศริน

21.50-22.30 ซิยิน้กุย้

ไต้ล่ัง ตั้งซา

ซาปัง้หวย

เจ็งเดี่ยว เพลงฮุนอ้ังเน้ย ตงชิววว้ย ชิดวว่ยปัว่

29 พ.ค. 74 19.35-20.00 สาระบนัเทิงอ่ืน นิทานธัญญวนั

20.00-21.00 ตับในเร่ืองราชาธิราช ปีพ่าทยไ์ทยแกมมอญ

21.30-22.30 ซิมโฟนีย ์หมายเลข ๑ รวม ๔ ตอน

โอเวอร์เจอร์ โบฮีเมียน เกอร์ล

วงดนตรีเคร่ืองสายฝร่ังหลวง ในความควบคุมของพระ

เจนดุริยางค์

วงดนตรีฝร่ังของวงัพญาไท

ปีพ่าทยข์องกรมปีพ่าทยห์ลวง

ปีพ่าทยข์องกรมปีพ่าทยห์ลวง

อังกะลุงของกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์

ดนตรีจีนยีห่้อเล่าเจ้ียสูน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 10  โปรแกรมส่งกระจายเสียง สถานีพญาไท 25 ก.พ. 2473 – 30 ม.ิย. 2474 (ต่อ) 

 

 

วันออกอำกำศ เวลำออกอำกำศ รำยกำรแสดง ผูแ้สดง

29 พ.ค. 74 21.30-22.30 ซิเล็กช่ัน กาวลัเลอเรีย รัสติกานา

สแปนิชกาปริศ โมไรมา

30 พ.ค. 74 11.33-12.00 สาระบนัเทิงอ่ืน จานเสียงเพลงไทย

19.35-20.00 ปาฐกถาของลูกเสือมณฑลอุดรเร่ือง "การท ามาหากนิ

ของคนมณฑลนัน้" กระทรวงธรรมการส่งมา

20.30-21.00 โหมโรงกลัยาณ์เยีย่มห้อง

ตับมะโหรีเพลงยาว

ตับมะโหรีเพลงฉ่ิงเร่ือง พระรตเสน

นางนาค

พัดชา

31 พ.ค. 74 16.03-16.20 ปาฐกถาส าหรับเด็ก เร่ือง "อริยทรัพย"์ จากหนังสือสอน

พระพุทธสาสนาแกเด็กของพระพินิจวรรรการ

16.20-17.00 สาระบนัเทิงอ่ืน จานเสียงเพลงไทย

17.00-17.20 สาระบนัเทิงอ่ืน นิทานส าหรับเด็ก

20.30-21.00 โหมโรงจีนบ าเรอ

เขมรพวง ซอฝร่ังกบัปอีาโน

ต่อยรูป

สร้อยมยรุา

19.35-20.00 ปาฐกถา เร่ือง "ก าเนิดโลกมนุสส์" ของ นายปุย๋ โรจนบุ

รานนท์

21.30-22.30 โหมโรงไอยเรศ
ลาวแพน ซอฝร่ังกบัปอีาโน
เขมรโพธิสัตว์
ทยอยนอก
ปลาทอง

2 มิ.ย. 74 19.35-20.00 ปาฐกถาเร่ือง "สุขศึกษาหรือข่าวสาธารณสุข" แสดงโดย

 ขุนสอน สุขกจิ

20.00-21.00 โหมโรงพญาครวญ

ตับในพระราชนิพนธ์เร่ือง สังข์ศิลปชั์ยตอนตกเหว

21.00-22.30 ทรีโอ เลขที ่๔ โดย บโีถเวน

เอไลฟ ออน เดอะ โอช่ัน โดย อาร์ไบนดิง

คาร์เมน โดย บเีซท

3 มิ.ย. 74 19.35-20.00 เร่ือง "ค าปรารภเร่ืองการเสพสุรา" จากหนังสือของมหา

อ ามาตยต์รี พระยาจ่าแสนยบดีครีบริบาล

20.00-20.20/21.30-21.50 สาระบนัเทิงอ่ืน จ าอวดคณะนายอบ บญุติ๊ด

20.20-21.00/21.50-22.30 โหมโรงมหาชัย

ตับในพระราชนิพนธ์เร่ืองรามเกยีรติ ตอนสีดาหาย

วงดนตรีเคร่ืองสายฝร่ังหลวง ในความควบคุมของพระ

เจนดุริยางค์

เคร่ืองสายผะสม โดยความเอ้ือเฟ้ือจากคณะหนังสือพิมพ์

สยามราษฎร์

ปีพ่าทยด์ึกด าบรรพ์

วงดนตรีฝร่ังของวงัพญาไท

มะโหรีของกรมปีพ่าทยห์ลวง

มะโหรีผะสม

เคร่ืองสายผะสม โดยความเอ้ือเฟ้ือจากคณะหนังสือพิมพ์

สยามราษฎร์

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วันออกอำกำศ เวลำออกอำกำศ รำยกำรแสดง ผูแ้สดง

4 มิ.ย. 74 19.35-20.00 ปาฐกถา เร่ือง "เทีย่วจันทบรีุ" โดย พระยาแพทยพ์งศาวิ

สุทขาธิบดี

20.00-21.00 ส่ีบท

แสนเสนาะ

ลมหวน

พญาร าพึง

ซอด้วงเดี่ยวเพลงทะยอย

พราหมณ์ดีดน้ าเต้า

เต่ากนิผักบุง้

21.30-22.30 มาร์ช ตาร์แตร์

โอเวอร์เจอร์ เดอะวอยเอช อองซีน

ซิเล็กช่ัน เดอะ แกรน ดัชเชสส์

ฮังเกเรียน ดานเศส

วอลส์ ลา แบล โอ บวัส์ ดอร์มองต์

ซิเล็กช่ัน ลาฟิล ดุ เรมิยองต์

5 มิ.ย. 74 19.35-20.00 สาระบนัเทิงอ่ืน นิทานธัญญวนั

20.00-21.00 โหมโรงเร่ืองปีช่ะวา

สักระวาส่งเพลงเทพบรรธม

เห่กล่อมพระบรรธมลงพระอู่ เพลงช้าลูกหลวง

ปีน่อกต่ าเดี่ยวเพลงพญาโศก

เห่กล่อมพระบรรธมท านองสรภญัญะ

ส่งเพลงขับไม้บณัเฑาะวเ์ข้าซอ

21.30-22.30 คอรอนเนช่ัน

มารินาเรลลา

ได วอลเกอร์

เมโลเดียส์ เมมอรีส์

6 มิ.ย. 74 11.33-12.00 สาระบนัเทิงอ่ืน จานเสียงเพลงไทย

19.35-20.00 ปาฐกถาเร่ือง "วธิีอบรมเด็กทางครอบครัว ภาค 1"  ของ 

นายพันตรี หลวงเรืองเดชอนันต์ กระทรวงธรรมการส่งมา

20.00-20.20 สาระบนัเทิงอ่ืน ล าตัดคณะสามสมอ

20.20-21.00 โหมโรงเทวาประสิทธิ์

แปดบท

วเิวกเวหา

เขมรราชบรีุ

แขกมอญบางช้าง

ปีพ่าทยข์องกรมปีพ่าทยห์ลวง

เคร่ืองสายไทย

วงดนตรีซอวงของกรมมหาดเล็กรักษาพระองค์ 

สักระวาเห่กล่อมเข้าซอ

วงดนตรีแตรวงกรมทหารรักษาวงั ว.ป.ร.

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วันออกอำกำศ เวลำออกอำกำศ รำยกำรแสดง ผูแ้สดง

6 มิ.ย. 74 21.30-21.50 สาระบนัเทิงอ่ืน ล าตัดคณะสามสมอ

21.50-22.30 สารถี

ภริมยสุ์รางค์

เขมรพระนคร

7 มิ.ย. 74 16.03-16.20 ปาฐกถาส าหรับเด็ก เร่ือง "การเรียน" จากพระโอวาท

ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพรยาด ารงราชานุ

ภาพ ประทานทีเ่มืองปตัตานี เม่ือเดือนกนัยายน พ.ศ. 

2472

16.20-17.00 สาระบนัเทิงอ่ืน จานเสียงเพลงไทย

17.00-17.20 สาระบนัเทิงอ่ืน นิทานส าหรับเด็ก

19.35-20.00 ปาฐกถาเร่ือง "สยามกูอิ้สสระภาพตนเอง" จากหนังสือ

ของพระยากลัยาณไมตรี (ดอกเตอร์ ฟรานซีส บ.ีแสยร์)

 ม.ล.ฉอ้าน อิศรศักดิ์ แปลและเรียบเรียง บรรพ 1_2

20.20-22.30 โหมโรงพะม่าวดั

โอ้ลาว เถา

เขมรไทรโยค

ปอีาโนเดี่ยวเพลงเชิดนอก

ลาวค าหอม

อกทะเล

ซอฝร่ังเดี่ยวเพลงเชิดนอก

9 มิ.ย. 74 19.35-20.00 ปาฐกถาเร่ือง "ยางน่อง" ของกจิจา ศรีจันทร์ กบัเร่ือง 

"อายขุองคนเรา" ของบญุช่ืน อัตถการ สภากาชาดสยาม

ส่งมา

20.00-21.00 โหมโรงต้นสะบดัสะบิง้

พระราชนิพนธ์เร่ืองววิาหพระสมุทร องกท์ี๑่

21.30-22.30 อา กโูรนน์ ดอร์ โดย เฮอร์มัน

เลอะ เปติด์ดุ๊ก โดย ตาวาน

เอ รันเอเวยเ์กอร์ล โดย การ์ลิล์

สเตฝะนี โดย ชิบลุกา

10 มิ.ย. 74 19.35-20.00 ปาฐกถาเร่ือง "สยามกูอิ้สสระภาพตนเอง"  บรรพ 3_4_5

20.15-21.00 โหมโรงกระแต

แขกโอด

เขมรใหญ่

สุดสงวน

21.30-21.45 สาระบนัเทิงอ่ืน นายอ่อน แกว้กงัวาฬ จะวา่แหล่ต่างๆ

ปีพ่าทยข์องกรมปีพ่าทยห์ลวง

เคร่ืองสายปอีาโน

มะโหรี

วงดนตรีฝร่ังของวงัพญาไท

เคร่ืองสายของกรมปีพ่าทยห์ลวง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วันออกอำกำศ เวลำออกอำกำศ รำยกำรแสดง ผูแ้สดง

10 มิ.ย. 74 21.45-22.30 ทะยอยนอก

แปะ๊

เทพบรรธม

เขมรปีแ่กว้

11 มิ.ย. 74 19.35-20.00 ปาฐกถาเร่ือง "สยามกูอิ้สสระภาพตนเอง"  บรรพ 6_7_8

20.00-22.30 ส่ีบท เถา
พวงร้อย เถา
เขมรใหญ่ เถา
ทะยอยใน
คะแยมอญ
กะหละ

12 มิ.ย. 74 20.00-21.00 โหมโรงนางครวญ สองช้ัน

รามัญรันทด

ตับมอญกะละ

แมลงภูท่อง

21.30-22.30 ซิมโฟนีย ์หมายเลข ๑๐ รวม ๔ ตอน

โอเวอร์เจอร์ แซมปา

ซิเล็กช่ัน ริโกเล็ตโต

มาร์ช มิลิแตร์

13 มิ.ย. 74 11.33-12.00 สาระบนัเทิงอ่ืน จานเสียงเพลงไทย

19.35-20.00 ปาฐกถาเร่ือง "วธิีอบรมเด็กทางครอบครัว ภาค 2"  ของ 

นายพันตรี หลวงเรืองเดชอนันต์ กระทรวงธรรมการส่งมา

20.00-20.20 สาระบนัเทิงอ่ืน จ าอวดคณะนายสนิท เกษธนัง

20.20-21.00/21.45-22.30 โหมโรงขวญัเมือง

ตับในพระราชนิพนธ์เร่ืองรามเกยีรติ ตอนสีดาหาย

21.30-21.45 สาระบนัเทิงอ่ืน จ าอวดคณะนายสนิท เกษธนัง

14 มิ.ย. 74 16.03-16.20 ปาฐกถาส าหรับเด็กเร่ือง "ญาติ-มิตร์"  โดย ศุกรหัศน์

16.20-17.00 สาระบนัเทิงอ่ืน จานเสียงเพลงไทย

17.00-17.20 สาระบนัเทิงอ่ืน นิทานส าหรับเด็ก

19.35-20.00 ปาฐกถาเร่ือง "ผี"  โดยความเอ้ือเฟ้ือ นายพันตรี หลวง

สารานุประพันธ์

20.30-21.00/21.20-22.30 ตับพระราชนิพนธ์เร่ืองพระยาราชวงัสรรค์ ปีพ่าทยเ์สภา

16 มิ.ย. 74 19.35-20.00 ปาฐกถาเร่ือง "สุขศึกษาหรือข่าวสาธารณสุข" แสดงโดย

 ขุนสอน สุขกจิ

ปีพ่าทยไ์ทยแกมมอญ

วงดนตรีเคร่ืองสายฝร่ังหลวง ในความควบคุมของพระ

เจนดุริยางค์

มะโหรีของกรมปีพ่าทยห์ลวง

เคร่ืองสายของกรมปีพ่าทยห์ลวง

ถา่ยทอดเสียงแตรวงของกระทรวงทหารเรือ จากศาลาส

หทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวงั

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วันออกอำกำศ เวลำออกอำกำศ รำยกำรแสดง ผูแ้สดง

16 มิ.ย. 74 20.00-21.00 โหมโรงหกบท

เขมรใหญ่

เขมรปีแ่กว้

แขกมอญบางขุนพรหม เถา

21.30-22.30 โรฮามันด์ โดย ชูแบร์

ซันไรส์ อิน ซัมเมอร์ เลอะ ทุเอร์

เปเนโลปส์ การ์เด็น แอนคลิฟฟ์

เอ ปลานเตช่ัน ฮอลิเดย ์สีโบลด์

17 มิ.ย. 74 19.35-20.00 ปาฐกถาเร่ือง "สยามกูอิ้สสระภาพตนเอง"  บรรพ 

9_10_11_12

20.00-20.15 สาระบนัเทิงอ่ืน นายสุข ลิมผดี จะวา่แหล่ต่างๆ

20.15-21.00 โหมโรงบหุลันลอยเล่ือน

ประพาสเภตรา

หงส์ทอง

ตวงพระธาตุ

21.30-21.45 สาระบนัเทิงอ่ืน นายสุข ลิมผดี จะวา่แหล่ต่างๆ

21.45-22.30 เพลงตับในเร่ืองอาบหูซัน ตอนแต่งงาน ปีพ่าทยข์องกรมปีพ่าทยห์ลวง

18 มิ.ย. 74 19.35-20.00 ปาฐกถาเร่ือง "ความตายของเด็ก" ด้วยความเอ้ือเฟ้ือ

ของพระยาแพทยพ์งศาวสุิทขาธิบดี

20.00-21.00 โหมโรงพญาตรึก มะโหรี

ตับในพระราชนิพนธืเร่ืองพระร่วง ละครร้องตั้งแต่องกท์ี่

 ๒

21.30-22.30 โอเวอร์เจอร์ แซมปา

ซิเล็กช่ัน เฟาสต์

โอเวอร์เจอร์ โปยเอตส์ แอนด์ เปแสนต์

สะแปนิช ดานส์ ลา เบลลา โดรา

ซิเล็กช่ัน ไชนส์ ออฟ นอร์มันดีย์

วนัเสตป เดอะ คิลตี้ คอร์ตชิป

19 มิ.ย. 74 19.35-20.00 สาระบนัเทิงอ่ืน นิทานธัญญวนั

20.00-21.00 ลาวกระแซ

ตับในเร่ืองพระลอ ตอนเส่ียงน้ า

21.30-22.30 ฮอเมช

มาสานิเอลโล

ริวนัซี

สิเกอร์ จาร์สัลฟาร์

เคร่ืองสายปอีาโน

วงดนตรีฝร่ังของวงัพญาไท

ปีพ่าทยข์องกรมปีพ่าทยห์ลวง

วงดนตรีเคร่ืองสายฝร่ังหลวงของกระทรวงทหารเรือ

แคนวง

วงดนตรีแตรวงกรมทหารรักษาวงั ว.ป.ร.

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วันออกอำกำศ เวลำออกอำกำศ รำยกำรแสดง ผูแ้สดง

20 มิ.ย. 74 11.33-12.00 สาระบนัเทิงอ่ืน จานเสียงเพลงไทย

19.35-20.00 ปาฐกถาเร่ือง "สถาปนิกกรรม" ของ นายนาถ โพธิ

ประสาท

20.00-20.20 สาระบนัเทิงอ่ืน ล าตัดคณะสามสมอ

20.20-21.00 โหมโรงไอยเรศร์

ทะยอยเขมร

อาหนู

เทพหาวเหิร

21.00-21.45 สาระบนัเทิงอ่ืน ล าตัดคณะสามสมอ

21.45-22.30 แขกสาหร่าย สองช้ัน

ลาวค าหอม

พระอาทิตย์

21 มิ.ย. 74 16.03-16.20 ปาฐกถาส าหรับเด็กเร่ือง "ความเมตตา"  โดย นายถนอม

 พัฒนศิริ

16.20-17.00 สาระบนัเทิงอ่ืน จานเสียงเพลงไทย

17.00-17.20 สาระบนัเทิงอ่ืน นิทานส าหรับเด็ก

19.35-20.00 ปาฐกถาของหลวงวติร์วาทการ

20.30-22.30 ดอกสร้อยสวรรค์

โหมโรงทะยอย

ตับในพระราชนิพนธ์เร่ืองไกรทอง ตอนออกจากถ้ า

23 มิ.ย. 74 19.35-20.00 เร่ือง "ต านานสภากาชาดสยาม" สภากาชาดส่งมา

20.00-21.00 โหมโรงเพลงพระสยม

ตับในพระราชนิพนธ์เร่ืองอิเหนา ตอนบษุบาแปลง

21.30-22.30 ชุดที ่๑ ตอนโจโฉแตกทัพเรือ

ชุดที ่๒ ตอนแผ่นดินซ้องตอนปลาย

ชุดที ่๓ ตอนคร้ังแผ่นดินใต้เช็ง

24 มิ.ย. 74 19.35-20.00 เร่ือง "คล่ืนส้ันและคล่ืนยาว" ร..อ.อ. พนม เทพหัสดิน

20.00-21.00/21.30-22.30 โหมโรงเจริญศรี ปีพ่าทยข์องกรมปีพ่าทยห์ลวง

ตับในพระราชนิพนธ์เร่ืองรามเกยีรติ ตอนพรหมาส

25 มิ.ย. 74 19.35-20.00 ปาฐกถาเร่ือง "โชค" ขุนวจิิตร์มาตรา

20.00-21.00 ขวญัเมือง

พะม่า ๕ ท่อน

จรเข้หางยาว

บหุลัน

เคร่ืองสายของกรมปีพ่าทยห์ลวง

เคร่ืองสายของกรมปีพ่าทยห์ลวง

ปีพ่าทยด์ึกด าบรรพ์

มะโหรี

ดนตรีจีนยีห่้อซินฮกสุน เล่นท านองง้ิว ด้วยความเอ้ือเฟ้ือ

ของนายเองเหียน โหเศรษฐ์ จัดส่งมา

ถา่ยทอดเสียงแตรวงของกรมทหารราบ๑ มหาดเล็ก รอ.

จากศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวงั

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 10  โปรแกรมส่งกระจายเสียง สถานีพญาไท 25 ก.พ. 2473 – 30 ม.ิย. 2474 (ต่อ) 

 

วันออกอำกำศ เวลำออกอำกำศ รำยกำรแสดง ผูแ้สดง

25 มิ.ย. 74 21.30-22.30 เขมรใหญ่ เถา
แขกมอญบางขุนพรหม เถา
เพลงพวงร้อย เถา
เขมรปากธ่อ เถา

26 มิ.ย. 74 19.35-20.00 สาระบนัเทิงอ่ืน นิทานธัญญวนั

20.00-21.00 โหมโรงประชุมเทวราช

ตับอุนากรรณ์

ลมพัดชายเขา

21.30-22.30 ซิมโฟนียห์มายเลข ๑๐๐ มี ๔ ภาค โดย ไฮด์น

โอเวอร์เจอร์ แซมปา โดย เฮอร์โรลด์

ซิเล็กช่ัน ริเล็ตโต โดย เวอร์ดี

27 มิ.ย. 74 11.33-12.00 สาระบนัเทิงอ่ืน จานเสียงเพลงไทย

19.35-20.00 เร่ืองของกระทรวงธรรมการส่งมา

20.00-20.15 สาระบนัเทิงอ่ืน ขุนบนัลือคดีจะวา่แหล่ต่างๆ

20.15-21.00/21.30-22.30 การเวกใหญ่ มะโหรีของกรมปีพ่าทยห์ลวง

ตับพระราชนิพนธ์เร่ืองพระร่วง

28 มิ.ย. 74 16.03-16.20 ปาฐกถาส าหรับเด็กเร่ือง "อ านาจกบัปญัญา"  เปา้ พูน

ววิฒัน์ ป.ป.

16.20-17.00 สาระบนัเทิงอ่ืน จานเสียงเพลงไทย

17.00-17.20 สาระบนัเทิงอ่ืน นิทานส าหรับเด็ก

19.35-20.00 ปาฐกถาเร่ือง "สตรีไทยและอาชีพ" กหุลาบขาว

20.00-21.00/21.30-22.30 โหมโรงไทยน้อย

ตับในเร่ืองขุนช้างขุนแผน

30 มิ.ย. 74 19.35-20.00 ปาฐกถาเร่ือง "สุขศึกษาหรือข่าวสาธารณสุข" แสดงโดย

 ขุนสอน สุขกจิ

20.00-21.00 โหมโรงเพลงพระยาพายเรือ ปีพ่าทยด์ึกด าบรรพ์

ตับในพระราชนิพนธ์เร่ืองอิเหนา

21.00-22.30 สาระบนัเทิงอ่ืน วงดนตรีฝร่ังของวงัพญาไท

ปีพ่าทยเ์สภา

ถา่ยทอดเสียงแตรวงของกรมทหารราบ๑ มหาดเล็ก รอ.

จากศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวงั

เคร่ืองสายไทย

วงดนตรีเคร่ืองสายฝร่ังหลวง ในความควบคุมของพระ

เจนดุริยางค์
   ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก ข 

แสดงหัวข้อปำฐกถำ ระหว่ำวันที่ 25 ก.พ. 2473 – 30 ม.ิย. 2474 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 11 แสดงหัวข้อปาฐกถาระหว่างวันที่ 25 ก.พ. 2473 ถึง 30 ม.ิย. 2474 

 

 
 

ล ำดับ วันท่ี หัวข้อปำฐกถำ

1 26-ก.พ.-73 ปาฐกถาพิเศษเร่ืองหนวด โดย พ.ต. หลวงสารานุประพันธ์

2 28-ก.พ.-73 เร่ืองการท ามาหากนิของท้องที ่ของลูกเสือมณฑลกรุงเทพฯ กระทรวงธรรมการส่งมา

3 1 มีค. 2473 ปาฐกถาส าหรับเด็กเร่ือง " พระพุทธสาสนา" ของหม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกลุ

4 3 มีค. 2473 ปาฐกถาเร่ือง "สุขวทิยา" โดย ขุนสอนสุขกจิ

5 4 มีค. 2473 ปลัดทูลฉลองกระทรวงพาณิชย ์จะบรรยายเร่ืองสหกรณ์ของกรมสหกรณ์

6 5 มีค. 2473 กรณียท์ีเ่กีย่วกบัการรักษาสัตว ์โดย นายอาร์พีโยนส์ (เกษตรธิการ) แปลโดย นายฟุ้ง

 เจริญวทิย์

7 7 มีค. 2473 เร่ืองการท ามาหากนิของท้องที ่ของลูกเสือมณฑลจันทบรีุ กระทรวงธรรมการส่งมา

8 8 มีค. 2473 ปาฐกถาส าหรับเด็กเร่ือง " วาสนา" ของ เจริญวงศ์ไทย

9 10 มีค. 2473 ปาฐกถาเร่ือง "สุขวทิยา" โดย ขุนสอนสุขกจิ

10 11 มีค. 2473 พระยาภริมยภ์กัดี แสดงปาฐกถาเร่ือง "ต านานวา่ว"

11 12 มีค. 2473 วทิยาศาตร์เพาะปลูก โดย พ.ต.ดับลิว.การ์.เอส.ลาเดล แปลโดย ร.อ.ท. จรูญ สืบ

แสง ของกระทรวงเกษตราธิการส่งมา

12 14 มีค. 2473 เร่ืองการท ามาหากนิของท้องที ่ของลูกเสือมณฑลนครสวรรค์ กระทรวงธรรมการ

ส่งมา

13 15 มีค. 2473 ปาฐกถาส าหรับเด็กเร่ือง " พระพุทธสาสนา" ของหม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกลุ

14 17 มีค. 2473 ปาฐกถาเร่ือง "สุขวทิยา" โดย ขุนสอนสุขกจิ

15 18 มีค. 2473 เร่ือง "น้ ากระสายยา" ของ ว.ศุภการ

16 19 มีค. 2473 โรครินเดอร์เปสต์ โดย ร.อ.อ.หลวงวรพจน์ภมิูภาค ของกระทรวงเกษตราธิการส่งมา

17 21 มีค. 2473 เร่ืองการท ามาหากนิของท้องที ่ของลูกเสือมณฑลไชยศรี กระทรวงธรรมการส่งมา

18 22 มีค. 2473 ปาฐกถาส าหรับเด็กเร่ือง " พระพุทธสาสนา" ของหม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกลุ

19 24 มีค. 2473 ปาฐกถาเร่ือง "สุขวทิยา" โดย ขุนสอนสุขกจิ

20 25 มีค. 2473 อันเชิญพระราชนิพนธ์เทศนาเสือปา่เร่ือง "ประโยชน์ของการถอืธรรม"

21 26 มีค. 2473 การให้อาหารสุนักข์ โดย นายฟุ้ง เจริญวทิย ์ของกระทรวงเกษตราธิการส่งมา

22 28 มีค. 2473 เร่ืองการท ามาหากนิของท้องที ่ของลูกเสือมณฑลนครราฃสีมา กระทรวงธรรมการ

ส่งมา

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 11 แสดงหัวข้อปาฐกถาระหว่างวันที่ 25 ก.พ. 2473 ถึง 30 ม.ิย. 2474 (ต่อ) 

 

 
 

ล ำดับ วันท่ี หัวข้อปำฐกถำ

23 29 มีค. 2473 ปาฐกถาส าหรับเด็กเร่ือง " พระพุทธสาสนา" ของหม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกลุ

24 31 มีค. 2473 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ จะทรงบรรยายเร่ือง "พระ

ราชพิธีปใีหม่"

25 1 เมย. 2474 ปาฐกถาเร่ือง "การท านาเกลือในประเทศสยาม" แสดงโดย นายใช่เฮ้ียน มณีรัตน์

26 2 เมย. 2474 ปาฐกถาของกระทรวงเกษตราธิการ

27 4 เมย. 2474 เร่ืองการท ามาหากนิของท้องที ่ของลูกเสือมณฑลนครศรีธรรมราช กระทรวงธรรม

การส่งมา

28 5 เมย. 2474 ปาฐกถาส าหรับเด็กเร่ือง " น้ าเข้า" แสดงโดย นายมณี ฉายรถี

29 5 เมย. 2474 หลวงบณุยมานพพาณิชบ ์จะแสดงปาฐกถาเร่ือง "ประกนัภยั"

30 7 เมย. 2474 ปาฐกถาเร่ือง "สุขศึกษาหรือข่าวสาธารณสุข" แสดงโดย ขุนสอน สุขกจิ

31 8 เมย. 2474 ปาฐกถาเร่ือง "เขาภกูระดึง" หม่อมเจ้าวลัภากร วรวรรณทรงแสดง

32 9 เมย. 2474 ปาฐกถาของกระทรวงเกษตราธิการ

33 11 เมย. 2474 เร่ืองการท ามาหากนิของท้องที ่ของลูกเสือมณฑลปราจีณบรีุ กระทรวงธรรมการส่ง

มา

34 11 เมย. 2474 ปาฐกถาส าหรับเด็ก 1 เร่ือง "ความจ า" และ 2 เร่ือง "ค าเตือนภยัในถนน" ของ

กาจญนวณิชย์

35 11 เมย. 2474 ปาฐกถาเร่ือง "คุณของมารดา" ของกหุลาบขาวส่งมา

36 11 เมย. 2474 ปาฐกถาเร่ือง "สุขศึกษาหรือข่าวสาธารณสุข" แสดงโดย ขุนสอน สุขกจิ

37 15 เมย. 2474 ปาฐกถาเร่ือง "เสียง" โดย ขุนวจิิตร์มาตรา

38 16 เมย. 2474 ปาฐกถาของกระทรวงเกษตราธิการ

39 18 เมย. 2474 ปาฐกถาเร่ือง "การท ามาหากนิของลูกเสือมณฑลปตัตานี" กระทรวงธรรมการส่งมา

40 19 เมย. 2474 ปาฐกถาส าหรับเด็ก เร่ือง "หน้าทีข่องศิษย"์ โดย นายถนอม พัฒนศิริ

41 19 เมย. 2474 ปาฐกถาเร่ือง "ความชะนะเลิศ" ของพระมหาจวน ป.9 วดัมกฏุกษัตริย์

42 21 เมย. 2474 ปาฐกถาเร่ือง "สุขศึกษาหรือข่าวสาธารณสุข" แสดงโดย ขุนสอน สุขกจิ

43 22 เมย. 2474 ปาฐกถาเร่ือง "การแสดงปาฐกถาโดยทางวทิยกุระจายเสียง"

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 11 แสดงหัวข้อปาฐกถาระหว่างวันที่ 25 ก.พ. 2473 ถึง 30 ม.ิย. 2474 (ต่อ) 

 

 
 

ล ำดับ วันท่ี หัวข้อปำฐกถำ

44 23 เมย. 2474 ปาฐกถาของกระทรวงเกษตราธิการ

45 25 เมย. 2474 ปาฐกถาเร่ือง "การท ามาหากนิท้องทีข่องลูกเสือมณฑลพายพั" กระทรวงธรรมการ

ส่งมา

46 25 เมย. 2474 ปาฐกถาส าหรับเด็ก เร่ือง "หน้าทีข่องลูก" โดย นายถนอม พัฒนศิริ

47 25 เมย. 2474 ปาฐกถาแสดงโดย หลวงวจิิตร์วาทการ

48 28 เมย. 2474 ปาฐกถาเร่ือง "สุขศึกษาหรือข่าวสาธารณสุข" แสดงโดย ขุนสอน สุขกจิ

49 29 เมย. 2474 เร่ือง "นุน่" จากจดหมายเหตุของสภาเผยแผ่พาณิชย์

50 30 เมย. 2474 ปาฐกถาเร่ือง "ม้าภาค 2" ของกระทรวงเกษตราธิการ

51 2 พค. 2474 ปาฐกถาของลูกเสือมณฑลภเูกต็เร่ือง "การท ามาหากนิของคนมณฑลนัน้" 

กระทรวงธรรมการส่งมา

52 3 พค. 2474 ปาฐกถาส าหรับเด็ก เร่ือง "วธิีฝึกเด็กอยา่งง่าย" ของ เปา้ พูนววิฒัน์ ป.ป

53 3 พค. 2474 เร่ืองการท าเหมืองแร่ในประเทสสยาม จากจดหมายเหตุของสภาเผยแผ่พาณิชย์

54 5 พค. 2474 ปาฐกถาเร่ือง "สุขศึกษาหรือข่าวสาธารณสุข" แสดงโดย ขุนสอน สุขกจิ

55 6 พค. 2474 เร่ืองเม่ียง จากจดหมายเหตุของสภาเผยแผ่พาณิชย์

56 7 พค. 2474 ปาฐกถาเร่ือง "ช่าง" โดย นพฟุ้งเจริญวทิย์

57 9 พค. 2474 ปาฐกถาของลูกเสือมณฑลพิศณุโลกเร่ือง "การท ามาหากนิของคนมณฑลนัน้" 

กระทรวงธรรมการส่งมา

58 10 พค. 2474 ปาฐกถาส าหรับเด็ก เร่ือง "อริยทรัพย"์ จากหนังสือสอนพระพุทธสาสนาแกเด็กของ

พระพินิจวรรรการ

59 10 พค. 2474 ความรู้รอบตัวของส าราญกจิ

60 12 พค. 2474 ปาฐกถาเร่ือง "สุขศึกษาหรือข่าวสาธารณสุข" แสดงโดย ขุนสอน สุขกจิ

61 12 พค. 2474 เร่ือง "สัตวน์้ าต่างๆ ของประเทศสยาม" จากจดหมายเหตุของสภาเผยแผ่พาณิชย์

62 14 พค. 2474 ปาฐกถาเร่ือง "การดูมหรศพ" โดย ขุนวจิิตร์มาตรา

63 16 พค. 2474 ปาฐกถาของลูกเสือมณฑลราชบรีุเร่ือง "การท ามาหากนิของคนมณฑลนัน้" 

กระทรวงธรรมการส่งมา

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 11 แสดงหัวข้อปาฐกถาระหว่างวันที่ 25 ก.พ. 2473 ถึง 30 ม.ิย. 2474 (ต่อ) 

 

 

ล ำดับ วันท่ี หัวข้อปำฐกถำ

64 17 พค. 2474 ปาฐกถาส าหรับเด็ก เร่ือง "อริยทรัพย"์ จากหนังสือสอนพระพุทธสาสนาแกเด็กของ

พระพินิจวรรรการ

65 17 พค. 2474 ความรู้รอบตัวของส าราญกจิ

66 19 พค. 2474 ปาฐกถาเร่ือง "สุขศึกษาหรือข่าวสาธารณสุข" แสดงโดย ขุนสอน สุขกจิ

67 20 พค. 2474 ปาฐกถาเร่ือง "ร้อน" โดย หม่อมเจ้าวลัภากร วรวรรณ ทรงแสดง

68 21 พค. 2474 ปาฐกถาเร่ือง "การกสิกรรมของเรา" โดย ร.อ.ท. เจริญสืบแสง

69 23 พค. 2474 ปาฐกถาของลูกเสือมณฑลอยธุยาเร่ือง "การท ามาหากนิของคนมณฑลนัน้" 

กระทรวงธรรมการส่งมา

70 24 พค. 2474 ปาฐกถาส าหรับเด็ก เร่ือง "ความตั้งใจจริง" โดย นายถนอม พัฒนศิริ

71 24 พค. 2474 ปาฐกถาแสดงโดย หลวงวจิิตร์วาทการ

72 26 พค. 2474 เร่ืองชีวติมีค่ากบัเร่ืองทารกกบัรถยนต์ พระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าพ่ียาเธอ เจ้าฟ้า

กรมพระนครสวรรค์วรพินิต สภากาชาดสยามเอ้ือเฟ้ือส่งมา

73 27 พค. 2474 ปาฐกถาเร่ือง "เศราฐกจิบา้งข้อของกรุงสยามภาคตวนัตกเฉียงหนือ" พร้อมด้วยค า

แปล โดยนายเลอเม ทีป่รึกากระทรวงพาณิชบแืละคมนาคม

74 28 พค. 2474 ปาฐกถา เร่ือง "ผัวเมียปใีหม่" โดย นายหลุย อับราฮัม เนติบณัฑิต

75 30 พค. 2474 ปาฐกถาของลูกเสือมณฑลอุดรเร่ือง "การท ามาหากนิของคนมณฑลนัน้" กระทรวง

ธรรมการส่งมา

76 31 พค. 2474 ปาฐกถาส าหรับเด็ก เร่ือง "อริยทรัพย"์ จากหนังสือสอนพระพุทธสาสนาแกเด็กของ

พระพินิจวรรรการ

77 31 พค. 2474 ปาฐกถา เร่ือง "ก าเนิดโลกมนุสส์" ของ นายปุย๋ โรจนบรุานนท์

78 2 มิย. 2474 ปาฐกถาเร่ือง "สุขศึกษาหรือข่าวสาธารณสุข" แสดงโดย ขุนสอน สุขกจิ

79 3 มิย. 2474 เร่ือง "ค าปรารภเร่ืองการเสพสุรา" จากหนังสือของมหาอ ามาตยต์รี พระยาจ่าแสนย

บดีครีบริบาล

80 4 มิย. 2474 ปาฐกถา เร่ือง "เทีย่วจันทบรีุ" โดย พระยาแพทยพ์งศาวสุิทขาธิบดี

81 6 มิย. 2474 ปาฐกถาเร่ือง "วธิีอบรมเด็กทางครอบครัว ภาค 1"  ของ นายพันตรี หลวงเรืองเดช

อนันต์ กระทรวงธรรมการส่งมา

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 11 แสดงหัวข้อปาฐกถาระหว่างวันที่ 25 ก.พ. 2473 ถึง 30 ม.ิย. 2474 (ต่อ) 

 

 

ล ำดับ วันท่ี หัวข้อปำฐกถำ

82 7 มิย. 2474 ปาฐกถาส าหรับเด็ก เร่ือง "การเรียน" จากพระโอวาทของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ

 กรมพรยาด ารงราชานุภาพ ประทานทีเ่มืองปตัตานี เม่ือเดือนกนัยายน พ.ศ. 2472

83 7 มิย. 2474 ปาฐกถาเร่ือง "สยามกูอิ้สสระภาพตนเอง" จากหนังสือของพระยากลัยาณไมตรี 

(ดอกเตอร์ ฟรานซีส บ.ีแสยร์) ม.ล.ฉอ้าน อิศรศักดิ์ แปลและเรียบเรียง บรรพ 1_2

84 9 มิย. 2474 ปาฐกถาเร่ือง "ยางน่อง" ของกจิจา ศรีจันทร์ กบัเร่ือง "อายขุองคนเรา" ของบญุช่ืน 

อัตถการ สภากาชาดสยามส่งมา

85 10 มิย. 2474 ปาฐกถาเร่ือง "สยามกูอิ้สสระภาพตนเอง"  บรรพ 3_4_5

86 11 มิย. 2474 ปาฐกถาเร่ือง "สยามกูอิ้สสระภาพตนเอง"  บรรพ 6_7_8

87 13 มิย. 2474 ปาฐกถาเร่ือง "วธิีอบรมเด็กทางครอบครัว ภาค 2"  ของ นายพันตรี หลวงเรืองเดช

อนันต์ กระทรวงธรรมการส่งมา

88 14 มิย. 2474 ปาฐกถาส าหรับเด็กเร่ือง "ญาติ-มิตร์"  โดย ศุกรหัศน์

89 14 มิย. 2474 ปาฐกถาเร่ือง "ผี"  โดยความเอ้ือเฟ้ือ นายพันตรี หลวงสารานุประพันธ์

90 16 มิย. 2474 ปาฐกถาเร่ือง "สุขศึกษาหรือข่าวสาธารณสุข" แสดงโดย ขุนสอน สุขกจิ

91 17 มิย. 2474 ปาฐกถาเร่ือง "สยามกูอิ้สสระภาพตนเอง"  บรรพ 9_10_11_12

92 18 มิย. 2474 ปาฐกถาเร่ือง "ความตายของเด็ก" ด้วยความเอ้ือเฟ้ือของพระยาแพทยพ์งศาวิ

สุทขาธิบดี

93 20 มิย. 2474 ปาฐกถาเร่ือง "สถาปนิกกรรม" ของ นายนาถ โพธิประสาท

94 21 มิย. 2474 ปาฐกถาส าหรับเด็กเร่ือง "ความเมตตา"  โดย นายถนอม พัฒนศิริ

95 21 มิย. 2474 ปาฐกถาของหลวงวติร์วาทการ

96 23 มิย. 2474 เร่ือง "ต านานสภากาชาดสยาม" สภากาชาดส่งมา

97 24 มิย. 2474 เร่ือง "คล่ืนส้ันและคล่ืนยาว" ร..อ.อ. พนม เทพหัสดิน

98 25 มิย. 2474 ปาฐกถาเร่ือง "โชค" ขุนวจิิตร์มาตรา

99 27 มิย. 2474 เร่ืองของกระทรวงธรรมการส่งมา

100 28 มิย. 2474 ปาฐกถาส าหรับเด็กเร่ือง "อ านาจกบัปญัญา"  เปา้ พูนววิฒัน์ ป.ป.

101 28 มิย. 2474 ปาฐกถาเร่ือง "สตรีไทยและอาชีพ" กหุลาบขาว

102 30 มิย. 2474 ปาฐกถาเร่ือง "สุขศึกษาหรือข่าวสาธารณสุข" แสดงโดย ขุนสอน สุขกจิ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภำคผนวก ค 

แสดงรำยกำรบันเทิงอื่น ๆ ที่มีกำรออกอำกำศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 12 แสดงรายการบันเทิงอื่น ๆ ที่มีการออกอากาศ 

 

 
 

วันออกอำกำศ เวลำออกอำกำศ ผูแ้สดง

25 ก.พ. 73 18.30-19.00 ล าตัดโดยความเอ้ือเฟ้ือของร.อ.ขุนเถกงิยทุธศักดิ์(สาย  ชัยนันทน)์

20.20-20.40 นิทานธัญญวนั

27 ก.พ. 73 19.55-20.15 นิทานธัญญวนั

1 มี.ค. 73 16.50-17.30 นิทานส าหรับเด็ก

20.10-20.25 แหล่เทศน์ โดย นายเทียน แสงประทีป

21.30-21.45 แหล่เทศน์ โดย นายเทียน แสงประทีป

4 มี.ค. 73 20.15-20.35 ชวนหววัของคณะ นายสนิท เกษธนัง

21.45-22.00 ชวนหววัของคณะ นายสนิท เกษธนัง

6 มี.ค. 73 19.55-20.15 นิทานธัญญวนั

8 มี.ค. 73 16.50-17.15 นิทานส าหรับเด็ก

20.10-20.30 ล าตัดคณะสามสมอ

13 มี.ค. 73 19.55-20.15 นิทานธัญญวนั

15 มี.ค. 73 16.50-17.15 นิทานส าหรับเด็ก

20.10-20.25 แหล่เทศน์ โดย นายศุข ลิมผดี

21.30-21.45 แหล่เทศน์ โดย นายศุข ลิมผดี

20 มี.ค. 73 19.55-20.15 นิทานธัญญวนั

22 มี.ค. 73 16.50-17.15 นิทานส าหรับเด็ก

20.10-20.30 จ าอวดคณะ นายผล วรศริน

21.30-21.45 จ าอวดคณะ นายผล วรศริน

25 มี.ค. 73 20.15-20.30 แหล่เทศน์ โดย ขุนบนัลือคดี

21.50-22.05 แหล่เทศน์ โดย ขุนบนัลือคดี

27 มี.ค. 73 19.55-20.15 นิทานธัญญวนั

29 มี.ค. 73 16.50-17.15 นิทานส าหรับเด็ก

20.10-20.30 ล าตัดโดยความเอ้ือเฟ้ือของร.อ.ขุนเถกงิยทุธศักดิ์(สาย  ชัยนันทน)์

29 มี.ค. 73 21.45-22.30 ล าตัดโดยความเอ้ือเฟ้ือของร.อ.ขุนเถกงิยทุธศักดิ์(สาย  ชัยนันทน)์

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 12 แสดงรายการบันเทิงอื่น ๆ ที่มีการออกอากาศ (ต่อ) 

 

 

วันออกอำกำศ เวลำออกอำกำศ ผูแ้สดง

1 เม.ย. 74 20.00-20.20 คณะล าตัดสามสมอ

21.30-21.50 คณะล าตัดสามสมอ

3 เม.ย. 74 19.35-20.00 นิทานธัญญวนั

5 เม.ย. 74 16.50-17.15 นิทานส าหรับเด็ก

20.00-20.20 จ าอวดคณะ นายสนิท เกษธนัง

21.20-21.40 จ าอวดคณะ นายสนิท เกษธนัง

8 เม.ย. 74 21.30-22.45 นายสุข ลิมผดี วา่แหล่ต่างๆ

10 เม.ย. 74 19.35-20.00 นิทานธัญญวนั

12 เม.ย. 74 16.50-17.15 นิทานส าหรับเด็ก

20.00-20.20 ชวนหววัของคณะ นายเทียน แสงประทีป

21.30-21.50 ชวนหววัของคณะ นายเทียน แสงประทีป

15 เม.ย. 74 20.00-20.20 ล าตัดโดยความเอ้ือเฟ้ือของคณะตรอกสาเก

21.30-21.50 ล าตัดโดยความเอ้ือเฟ้ือของคณะตรอกสาเก

19 เม.ย. 74 16.50-17.15 นิทานส าหรับเด็ก

20.00-20.00 ชวนหววัคณะนายผล วรศรินทร์

22 เม.ย. 74 20.00-20.15 นายแม้น ศรีจันทร์อ่อน เอ้ือเฟ้ือวา่แหล่ต่างๆ

21.30-21.45 นายแม้น ศรีจันทร์อ่อน เอ้ือเฟ้ือวา่แหล่ต่างๆ

24 เม.ย. 74 19.35-20.00 นิทานธัญญวนั

26 เม.ย. 74 16.50-17.15 นิทานส าหรับเด็ก

20.00-20.20 ล าตัดคณะสามสมอ

21.30-21.50 ล าตัดคณะสามสมอ

29 เม.ย. 74 20.00-20.20 จ าอวดคณะนายสนิท เกษธนัง

21.30-21.50 จ าอวดคณะนายสนิท เกษธนัง

1 พ.ค. 74 19.35-20.00 นิทานธัญญวนั

3 พ.ค. 74 16.50-17.15 นิทานส าหรับเด็ก

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 12 แสดงรายการบันเทิงอื่น ๆ ที่มีการออกอากาศ (ต่อ) 

 

 

วันออกอำกำศ เวลำออกอำกำศ ผูแ้สดง

3 พ.ค. 74 20.00-20.20 ล าตัดคณะตรอกสาเก

21.20-20.40 ล าตัดคณะตรอกสาเก

6 พ.ค. 74 20.00-20.20 จ าอวดคณะ นายอบ

21.30-21.50 จ าอวดคณะ นายอบ

8 พ.ค. 74 19.35-20.00 นิทานธัญญวนั

10 พ.ค. 74 16.50-17.15 นิทานส าหรับเด็ก

20.00-20.15 ขุนบนัลือคดี จะวา่แหล่ต่างๆ

21.30-21.45 ขุนบนัลือคดี จะวา่แหล่ต่างๆ

13 พ.ค. 74 20.00-20.20 คณะล าตัดสามสมอ

13 พ.ค. 74 21.30-21.50 คณะล าตัดสามสมอ

17 พ.ค. 74 16.50-17.15 นิทานส าหรับเด็ก

17 พ.ค. 74 20.00-20.20 จ าอวดคณะนายผล วรศรินทร์

17 พ.ค. 74 21.30-21.50 จ าอวดคณะนายผล วรศรินทร์

20 พ.ค. 74 21.30-21.45 นายศุข ลิมผดี จะวา่แหล่ต่างๆ

22 พ.ค. 74 19.35-20.00 นิทานธัญญวนั

23 พ.ค. 74 20.00-20.20 ล าตัดคณะตรอกสาเก

23 พ.ค. 74 21.30-21.50 ล าตัดคณะตรอกสาเก

24 พ.ค. 74 16.50-17.15 นิทานส าหรับเด็ก

28 พ.ค. 74 20.00-20.20 จ าอวดคณะ นายผล วรศริน

28 พ.ค. 74 21.30-21.50 จ าอวดคณะ นายผล วรศริน

29 พ.ค. 74 19.35-20.00 นิทานธัญญวนั

31 พ.ค. 74 17.00-17.20 นิทานส าหรับเด็ก

3 มิ.ย. 74

20.00-

20.20/21.30- จ าอวดคณะนายอบ บญุติ๊ด

5 มิ.ย. 74 19.35-20.00 นิทานธัญญวนั

6 มิ.ย. 74 20.00-20.20 ล าตัดคณะสามสมอ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก ง 

งบหน้ำบัญชี แสดงผลกำรรับฟังวิทยุกระจำยเสียง 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 13  งบหน้าบัญชี แสดงผลของการรับวิทยุกระจายเสียง วันที่ 12 ต.ค. 2473 

 

 

 

 

มลฑล จังหวัด สถำนท่ีตั้งเคร่ืองรับ อ ำเภอ

จ ำนวน

เคร่ือง 

(หลอด)

จ ำนวนผูฟั้ง 

(ประมำณ)
ผลกำรรับฟัง

กรุงเทพฯ มินบรีุ ที่หนา้ตลาดบา้นก านนั ลาดกระบงั 1 300 สะดวกเรียบร้อย

ที่ท าการไปรษณีย์ ลาดกระบงั 1 150 สะดวกเรียบร้อย

ทวี่าการอ าเภอ หนองจอก 1 500 สะดวกเรียบร้อย

ที่บา้นก านนั ต าบลต้อยติ่ง หนองจอก 1 350 สะดวกเรียบร้อย

พระประแดง - พระประแดง 5 560 สะดวกเรียบร้อย

- ราษฎร์บรูณะ 3 240 สะดวกเรียบร้อย

นนทบรีุ ที่หนา้เรือนจ า นนทบรีุ 1 100 สะดวกเรียบร้อย

ที่วัดโตนด บางกรวย 1 สะดวกเรียบร้อย

ที่วัสโบสถ์ บางกรวย 1 สะดวกเรียบร้อย

ที่ต าบลบางตะไนย์ ปากเกร็ด 1 30 สะดวกเรียบร้อย

สมุทรปราการ ที่ส่ีแยกตลาดต าบลบางเมือง สมุทรปาการ 1 300 สะดวกเรียบร้อย

ที่คลองตาเค็ต สมุทรปาการ 1 50 สะดวกเรียบร้อย

ที่วัดแหลมฟ้าผ่า สมุทรปาการ 1 100 สะดวกเรียบร้อย

ที่วัดคลองบางพราม สมุทรปาการ 1 50 สะดวกเรียบร้อย

ที่คตลาดเทวาวงษเ์กาะสีชัง สมุทรปาการ 1 200 สะดวกเรียบร้อย

ที่ตรงขา้มที่ว่าการอ าเภอ บางพลี 1 400 สะดวกเรียบร้อย

ที่คลองจรเขไ้หญ่ บางพลี 1 50 สะดวกเรียบร้อย

ที่ต าบลบางบอ่ บางบอ่ 1 10 สะดวกเรียบร้อย

ที่ต าบลคลองสวน บางบอ่ 1 100 สะดวกเรียบร้อย

อยุธยา สิงหบ์รีุ สถานตี ารวจภธูร อินทร์บรีุ 1 1900 สะดวกเรียบร้อย

ที่สโมสรขา้ราชการ บางพุทรา 1 1500 สะดวกเรียบร้อย

ที่ว่าการอ าเภอ สิงห์ 1 400 สะดวกเรียบร้อย

ที่ว่าการอ าเภอ พรหมบรีุ 1 1200 สะดวกเรียบร้อย

อ่างทอง ที่ต าบลตลาดหลวง บางแก้ว 1 900 สะดวกเรียบร้อย

ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัด บางแก้ว 1 800 สะดวกเรียบร้อย

ที่ต าบลบางพลับ ไขโย 1 500 สะดวกเรียบร้อย

ที่ว่าการอ าเภอ ไขโย 1 200 สะดวกเรียบร้อย

ที่ต าบลคลองสาหร่าย โพทอง 1 200 สะดวกเรียบร้อย

ที่ว่าการอ าเภอ วิเศษไชยชาญ 1 300 สะดวกเรียบร้อย

ที่ต าบลศาลเจ้าโรงทอง วิเศษไชยชาญ 1 100 สะดวกเรียบร้อย
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มลฑล จังหวัด สถำนท่ีตั้งเคร่ืองรับ อ ำเภอ

จ ำนวน

เคร่ือง 

(หลอด)

จ ำนวนผูฟั้ง 

(ประมำณ)
ผลกำรรับฟัง

อยุธยา ชลบรีุ ศาลากลางจังหวัด เมือง 1 230 สะดวกเรียบร้อย

ที่ท าการไปรษณีย์ฯ เมือง 1 220 สะดวกเรียบร้อย

ที่พักผู้พิพากษา เมือง 1 181 สะดวกเรียบร้อย

ร้านกิมฮ่ีวเซ้ง เมือง 1 250 สะดวกเรียบร้อย

กองทหารปนีใหญ่ เมือง 1 434 สะดวกเรียบร้อย

สถานรีถไฟบา้นหม่ี เมือง 1 200 สะดวกเรียบร้อย

ที่ว่าการอ าเภอ บา้นเช่า 1 200 สะดวกเรียบร้อย

พระนครศรีอยุธยา ที่กรมทหารและตลาดหวัรอกับที่พัก

ขา้ราชการ

ต่างๆ 32 9584 สะดวกเรียบร้อย

ปทมุธานี ที่ว่าการอ าเภอ บางะดี 1 สะดวกเรียบร้อย

ที่ศาลากลางจังหวัด บางะดี 1 สะดวกเรียบร้อย

ที่ต าบลบางกะดี บางะดี 1 75 สะดวกเรียบร้อย

ที่ต าบลทา้ยเกาะ สามโคก 1 85 สะดวกเรียบร้อย

สระบรีุ ที่ต าบลบา้นอ้อย ปากเพรียว 2 1027 สะดวกเรียบร้อย

ที่ต าบลปากเพรียว ปากเพรียว 2 1000 สะดวกเรียบร้อย

ที่ต าบลบา้นหม้อ หนองโดน 1 100 สะดวกเรียบร้อย

ที่ต าบลหนองโดน หนองโดน 1 300 สะดวกเรียบร้อย

ที่ต าบลนางเร่ิง หนองแค 1 300 สะดวกเรียบร้อย

ที่ต าบลหนองตาเตี้ยง หนองแค 1 100 สะดวกเรียบร้อย

ที่ต าบลม่วงลาว เสาไห้ 1 200 สะดวกเรียบร้อย

ที่ต าบลสิบตะ เสาไห้ 1 300 สะดวกเรียบร้อย

ที่ต าบลหนองควายโช เสาไห้ 1 500 สะดวกเรียบร้อย

ที่ต าบลเสาไห้ เสาไห้ 1 100 สะดวกเรียบร้อย

ที่ศาลากลางจังหวัด ปากเพรียว 1 800 สะดวกเรียบร้อย

ธัญญบรีุ ที่ต าบลรังสิต รังสิต 4 500 สะดวกเรียบร้อย

ที่ต าบลปงึยี่โถ รังสิต 1 428 สะดวกเรียบร้อย

ที่ต าบลปงึทะเลสาป รังสิต 3 308 สะดวกเรียบร้อย

ที่ต าบลปงึน้ ารักษ์ รังสิต 1 447 สะดวกเรียบร้อย

ที่ต าบลล าผักกูด รังสิต 2 538 สะดวกเรียบร้อย

ที่ต าบลปงึบา หนองเสือ 1 300 สะดวกเรียบร้อย
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มลฑล จังหวัด สถำนท่ีตั้งเคร่ืองรับ อ ำเภอ

จ ำนวน

เคร่ือง 

(หลอด)

จ ำนวนผูฟั้ง 

(ประมำณ)
ผลกำรรับฟัง

นครไชยศรี สุพรรณบรีุ ที่ว่าการอ าเภอ เดิมบาง 1 100 สะดวกเรียบร้อย

ที่ตลาดทา่ช่าง เดิมบาง 1 250 สะดวกเรียบร้อย

ทวีัดเดิมบาง เดิมบาง 1 250 สะดวกเรียบร้อย

ที่วัดปา่สะแก เดิมบาง 1 950 สะดวกเรียบร้อย

ที่ตลาดนางบวช เดิมบาง 1 1030 สะดวกเรียบร้อย

ที่ว่าการอ าเภอ นางบวช 1 1432 สะดวกเรียบร้อย

ที่ว่าการอ าเภอ ศรีประจันต์ 1 875 สะดวกเรียบร้อย

ที่โรงสีต าบลวังยาง ศรีประจันต์ 1 926 สะดวกเรียบร้อย

ที่สโมสรเสือปา่ ทา่พ่ีเล้ียง 1 500 สะดวกเรียบร้อย

โรงเรียนสงวนหญิง ทา่พ่ีเล้ียง 1 300 สะดวกเรียบร้อย

ที่วัดพร้าว ทา่พ่ีเล้ียง 1 300 สะดวกเรียบร้อย

ที่ประตูน้ าวัดพร้าว ทา่พ่ีเล้ียง 1 400 สะดวกเรียบร้อย

ในตลาดวัดจ าปา ทา่พ่ีเล้ียง 1 200 สะดวกเรียบร้อย

ที่หนา้ศาลจังหวัด ทา่พ่ีเล้ียง 1 400 สะดวกเรียบร้อย

ทวีัดสุวรรณภมิู ทา่พ่ีเล้ียง 1 350 สะดวกเรียบร้อย

ที่ว่าการอ าเภอ บางปลาม้า 1 629 สะดวกเรียบร้อย

ตลาดเก้าหอ้ง บางปลาม้า 1 628 สะดวกเรียบร้อย

ทคีลาดบา้นสุด บางปลาม้า 1 628 สะดวกเรียบร้อย

ทวีัดสองพ่ีนอ้ง สองพ่ีนอ้ง 1 2080 สะดวกเรียบร้อย

ทวีัดชายนาราษฎร์ สองพ่ีนอ้ง 1 1980 สะดวกเรียบร้อย

ที่ท าการอ าเภอ จรเขส้ามพัน 1 988 สะดวกเรียบร้อย

สมุทรสาคร จวนผู้ว่าราชการจังหวัด เมือง 1 53 สะดวกเรียบร้อย

โรงเรียนสตรีประจ าจังหวัด เมือง 1 1000 สะดวกเรียบร้อย

ที่พักอัยยการจังหวัด เมือง 1 15 สะดวกเรียบร้อย

ที่ร้านนายอกไถ่ ศรีจันทร์ เมือง 1 120 สะดวกเรียบร้อย

ที่ร้านนางจ่าง ขวัญมิตร์ เมือง 1 225 สะดวกเรียบร้อย

ที่ร้านนายใช่เจ๊ียง ศิลาสวรรณ์ เมือง 1 250 สะดวกเรียบร้อย

ที่บา้นนายเหลียงใช้ สงวนศรี เมือง 1 100 สะดวกเรียบร้อย

ที่บา้นนายเทยีมเนย้ แซ่ตัน เมือง 1 225 สะดวกเรียบร้อย

ที่บา้นนายยู้ ไขยมงคล เมือง 1 210 สะดวกเรียบร้อย

ทวี่าการอ าเภอ กระทุ่มแบน 1 2934 สะดวกเรียบร้อย

ทวี่าการอ าเภอ บา้นแพ้ว 1 628 สะดวกเรียบร้อย
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มลฑล จังหวัด สถำนท่ีตั้งเคร่ืองรับ อ ำเภอ

จ ำนวน

เคร่ือง 

(หลอด)

จ ำนวนผูฟั้ง 

(ประมำณ)
ผลกำรรับฟัง

นครไชยศรี นครปฐม ที่วาการอ าเภอ เมือง 1 420 สะดวกเรียบร้อย

ที่ต าบลนครปฐม เมือง 1 350 สะดวกเรียบร้อย

ที่ตลาดพระปฐม เมือง 1 500 สะดวกเรียบร้อย

ที่สถานรีถไฟนครปฐม เมือง 1 300 สะดวกเรียบร้อย

ที่ต าบลหนกัมาสีรัตนราชบนัลังก์ เมือง 1 100 สะดวกเรียบร้อย

ที่ต าบลบางแขม เมือง 1 150 สะดวกเรียบร้อย

ที่โรงสีไฟเซ่งเฮงหลี นครชัยศรี 1 340 สะดวกเรียบร้อย

ที่ทา่เรือง้ิวราย นครชัยศรี 1 336 สะดวกเรียบร้อย

ที่วัดหว้ยพลู นครชัยศรี 1 387 สะดวกเรียบร้อย

ที่วัดสุวรรณณาราม นครชัยศรี 1 350 สะดวกเรียบร้อย

ที่ว่าการอ าเภอ สามพราน 1 1228 สะดวกเรียบร้อย

ที่ศาลเจ้าต าบลบางช้าง สามพราน 1 463 สะดวกเรียบร้อย

ที่วัดหอมเกร็จ สามพราน 1 443 สะดวกเรียบร้อย

ที่ต าบลบางกระทกึ สามพราน 1 684 สะดวกเรียบร้อย

ที่ว่าการอ าเภอ บางปลา 1 800 สะดวกเรียบร้อย

ที่ต าบลบวัปากทา่ บางปลา 1 400 สะดวกเรียบร้อย

ที่ต าบลบางภาษี บางปลา 1 500 สะดวกเรียบร้อย

ที่ต าบลบางปลา บางปลา 1 600 สะดวกเรียบร้อย

ที่ว่าการอ าเภอ ก าแพงแสน 1 350 สะดวกเรียบร้อย

ราชบรีุ ประจวบคีรีขนัธ์ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด เกาะหลัก 1 950 สะดวกเรียบร้อย

คลาดฉัตร์ไชย หวัหนิ ปราณบรีุ 2 803 สะดวกเรียบร้อย

กาญจนบรีุ สโมสรกาญจนบรีุ เมือง 1 421 สะดวกเรียบร้อย

เพ็ชร์บรีุ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด คลองกระแชง 1 สะดวกเรียบร้อย

โรงเรียนสตรีประจ าจังหวัด คลองกระแชง 1 สะดวกเรียบร้อย

โรงทหาร คลองกระแชง 1 สะดวกเรียบร้อย

สโมสรขา้ราชการ คลองกระแชง 1 สะดวกเรียบร้อย

ขา้งวัดพลับพลาไขย คลองกระแชง 1 สะดวกเรียบร้อย

ครอกต้นจันทร์ คลองกระแชง 1 สะดวกเรียบร้อย

ตลาดทา่ราบ คลองกระแชง 1 สะดวกเรียบร้อย

ตลาด คลองกระแชง 1 สะดวกเรียบร้อย

ตลาด คลองกระแชง 1 สะดวกเรียบร้อย

ตลาดทา่ราบ คลองกระแชง 1 สะดวกเรียบร้อย

ถนนหลังศาลากลาง คลองกระแชง 1 สะดวกเรียบร้อย

ทที าการสุขาภบิาล คลองกระแชง 1 สะดวกเรียบร้อย

ถนนราชด าเนริ คลองกระแชง 1 สะดวกเรียบร้อย
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มลฑล จังหวัด สถำนท่ีตั้งเคร่ืองรับ อ ำเภอ

จ ำนวน

เคร่ือง 

(หลอด)

จ ำนวนผูฟั้ง 

(ประมำณ)
ผลกำรรับฟัง

ราชบรีุ เพ็ชร์บรีุ ที่ว่าการอ าเภอ บา้นแหลม 1 1300 สะดวกเรียบร้อย

ที่พักนายอ าเภอ ยางหย่อง 1 700 สะดวกเรียบร้อย

ที่ว่าการอ าเภอ ทา่ช่าง 1 876 สะดวกเรียบร้อย

ที่ว่าการอ าเภอ หนองจอก 1 ไม่ได้บอก สะดวกเรียบร้อย

ต าบลหว้ยทรายเหนอื หนองจอก 1 600 สะดวกเรียบร้อย

ที่ว่าการอ าเภอ เขาย้อย 1 ไม่ได้บอก สะดวกเรียบร้อย

ที่ปากอ่าว เขาย้อย 1 1500 สะดวกเรียบร้อย

สมุทรสงคราม ที่ต าบลเม่กลอง แม่กลอง 4 300 สะดวกเรียบร้อย

ที่ต าบลแหลมใหญ่ แม่กลอง 1 50 สะดวกเรียบร้อย

ที่ต าบลบาแก้ว แม่กลอง 1 100 สะดวกเรียบร้อย

ที่ต าบลบางกะพ้อม อัมพวา 1 170 สะดวกเรียบร้อย

ที่ต าบลสวนหลวง อัมพวา 1 110 สะดวกเรียบร้อย

ที่ต าบลปากน้ า อัมพวา 2 216 สะดวกเรียบร้อย

ที่ต าบลบางแคใต้ อัมพวา 1 100 สะดวกเรียบร้อย

ที่ต าบลหวัหาด อัมพวา 1 110 สะดวกเรียบร้อย

ที่ต าบลปลายโพงพาง อัมพวา 1 210 สะดวกเรียบร้อย

ที่ต าบลบา้นฝร่ัง บางคนฑี 1 644 สะดวกเรียบร้อย

ที่ต าบลบางนอ้ย บางคนฑี 2 2255 สะดวกเรียบร้อย

ที่ต าบลไทรโยค บางคนฑี 1 1037 สะดวกเรียบร้อย

ที่ต าบลบางส าโรง บางคนฑี 1 1134 สะดวกเรียบร้อย

ราชบรีุ ที่ว่าการอ าเภอ เมือง 1 140 สะดวกเรียบร้อย

ที่หนา้หอทะเบยีนที่ดิน เมือง 1 500 สะดวกเรียบร้อย

ที่หนา้ตลาด เมือง 1 210 สะดวกเรียบร้อย

ที่หนา้ศาลารัฐบาลมณฑล เมือง 1 50 สะดวกเรียบร้อย

ที่ราชบรีุสโมสร เมือง 1 60 สะดวกเรียบร้อย

ที่ในตลาดบา้นโปง่ บา้นโปง่ 1 100 สะดวกเรียบร้อย

ที่หลังสถานรีถไฟ บา้นโปง่ 1 200 สะดวกเรียบร้อย

ที่ท าการปา่ไม้ บา้นโปง่ 1 100 สะดวกเรียบร้อย

ที่หนา้สถานรีถไฟคลองบางตาล บา้นโปง่ 1 100 สะดวกเรียบร้อย

ที่ว่าการอ าเภอ โพธาราม 1 1650 สะดวกเรียบร้อย

ที่ตลาดต าบลทา่เรือ ทา่มะกา 1 500 สะดวกเรียบร้อย

ที่ต าบลรางยาว ด าเนนิสะดก 1 225 สะดวกเรียบร้อย

ที่ต าบลหลักหก ด าเนนิสะดก 1 235 สะดวกเรียบร้อย
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มลฑล จังหวัด สถำนท่ีตั้งเคร่ืองรับ อ ำเภอ

จ ำนวน

เคร่ือง 

(หลอด)

จ ำนวนผูฟั้ง 

(ประมำณ)
ผลกำรรับฟัง

นครศรีธรรมราช ชุมพร สโมสรเส่ือปา่ ทา่ตะเภา 1 600 สะดวกเรียบร้อย

นครศรีธรรมราช ศรีธรรมราชสโมสร เมือง 1 1500 สะดวกเรียบร้อย

สนามหนา้เมือง เมือง 1 1500 สะดวกเรียบร้อย

บา้นหลวงพิบลู โลหะการ เมือง 1 3396 สะดวกเรียบร้อย

บา้นนายจ้ียง สิบปชิาติ เมือง 1 1135 สะดวกเรียบร้อย

สนามหนา้อ าเภอ ทุ่งสง 2 400 มีฝนตกหนกั

สุราษฎร์ธานี ศาลากลางจังหวัด บา้นดอน 1 2000 มีฝนตกหนกัแต่ได้ยิน

สถานรีถไฟ ทา่ขา้ม 1 500 มีฝนตกหนกัแต่ได้ยิน

สงขลา ที่โรงเรียนมหาวชิราวุธ เมือง 1 2000
ฝนตกหนกัแต่เคร่ือง

สะดวกเรียบร้อย

ที่ส านกังานสมาคมเผยแผ่ความรู้ เมือง 1 150
ฝนตกหนกัแต่เคร่ือง

สะดวกเรียบร้อย

ที่โรงมหรสพหาดใหญ่ส าเริงสถาน หาดใหญ่ 1 200
ฝนตกหนกัแต่เคร่ือง

สะดวกเรียบร้อย

ที่พักขา้ราชการกรมรถไฟ หาดใหญ่ 1 - เคร่ืองเสีย

ปตัตานี ปตัตานี ศาลารัฐบาล สะบารัง 1 5 สะดวกเรียบร้อย

จวนสมุหเทศบาล สะบารัง 1 240 สะดวกเรียบร้อย

ที่พักอธิบดีผู้พิพากษา สะบารัง 1 697 สะดวกเรียบร้อย

ยะลา ศาลากลางจังหวัด สะเตง 1 300
ได้ยินเบาที่สุดเพราะฝน

ตก

บริษทัเหมืองแร่ดีบกุ สะเตง 1 150
ได้ยินเบาที่สุดเพราะฝน

ตก

สายบรีุ ที่ศาลากลางจังหวัด ตะลุบนั 1 695 สะดวกเรียบร้อย

ภเูก็ต ภเูก็ต ร้านสิริวันต์โอสถ ทุ่งคา 1 ฟังไม่ชัดทกุตอน

ที่ท าการวิทยุกระจายเสียง ทุ่งคา 1 ฟังไม่ชัดทกุตอน

ตะกั่วปา่ ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัด ตลาดใหญ่ 1 - เคร่ืองเสียใช้การไม่ได้

ระนอง ที่ระนองสโมสร เขานเิวศน์ 1 100
ไม่สู้ชัดเจนเพราะอากา

สไม่ดี

พังงา ที่ท าการบริษทัพังงาริเวอร์ทมิ ทา้ยช้าง 1 300 สะดวกเรียบร้อย

ตรัง ที่ท าการกองบ ารุงทาง ทบัเที่ยง 1 50 ไม่ได้ยินเพราะฝนตก

ที่ว่าการอ าเภอ เขาขาว 1 20

ได้ยินชัดบา้งไม่ชัดบา้ง

เพราะฝนตก

ที่ศาลาทา่น้ าหนา้ตลาดกันตัง กันตัง 1 150

ได้ยินชัดบา้งไม่ชัดบา้ง

เพราะฝนตก

200
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มลฑล จังหวัด สถำนท่ีตั้งเคร่ืองรับ อ ำเภอ

จ ำนวน

เคร่ือง 

(หลอด)

จ ำนวนผูฟั้ง 

(ประมำณ)
ผลกำรรับฟัง

ปราจีน ปราจีนบรีุ ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัด เมือง 1 100 สะดวกเรียบร้อย

ที่ศาลากลางจังหวัด เมือง 1 800 สะดวกเรียบร้อย

ทที าการปา่ไม้ประจ าภาค เมือง 1 50 สะดวกเรียบร้อย

โรงมหรสพมงกฏมหาวิทยาลัย เมือง 1 300 สะดวกเรียบร้อย

ที่ตลาดหนา้เมือง เมือง 1 410 สะดวกเรียบร้อย

ที่กรมทหารดงพราม เมือง 1 200 สะดวกเรียบร้อย

ที่บา้นโคกปบี เมือง 1 350 สะดวกเรียบร้อย

ทวี่าการอ าเภอ บา้นสร้าง 1 300 สะดวกเรียบร้อย

ที่ต าบลบางแตน บา้นสร้าง 1 150 สะดวกเรียบร้อย

ที่ว่าการอ าเภอ ประจันตคาม 1 500 สะดวกเรียบร้อย

ทสีถานรีถไฟกระบนิทร์ กระบนิทร์ 1 80 สะดวกเรียบร้อย

ที่ตลาดกระบนิทร์ กระบนิทร์ 1 50 สะดวกเรียบร้อย

ที่ตลาดกระบนิทร์ กระบนิทร์ 1 70 สะดวกเรียบร้อย

ที่พักปลัดกิ่งวัฒนานคร อรัญญประเทศ 1 19 สะดวกเรียบร้อย

ที่สถานรีถไฟอรัญญประเทศ อรัญญประเทศ 1 70 สะดวกเรียบร้อย

ที่พักนายอ าเภออรัญญาประเทศ อรัญญประเทศ 1 80 สะดวกเรียบร้อย

ที่หนา้หอ้งนายแม้นลักษณละม้าย อรัญญประเทศ 1 50 สะดวกเรียบร้อย

ชลบรีุ ที่อ าเภอ บางปลาสร้อย 6 2000 สะดวกเรียบร้อย

ที่อ าเภอ พนสันคิม 1 120 สะดวกเรียบร้อย

ที่อ าเภอ พานทอง 12 800 สะดวกเรียบร้อย

ที่อ าเภอ ศรีราชา 1 286 สะดวกเรียบร้อย

ที่อ าเภอ บางละมุง 2 400 สะดวกเรียบร้อย

กิ่งอ าเภอบา้นเมือง บางปลาสร้อย 2 1400 สะดวกเรียบร้อย

ฉะเชิงเทรา ที่ต าบลบางเตย เมือง 1 50 สะดวกเรียบร้อย

ที่ต าบลคลองอุดม เมือง 1 50 สะดวกเรียบร้อย

ที่ต าบลเปร็ง เมือง 1 200 สะดวกเรียบร้อย

ที่ต าบลเนื่องเขตต์ เมือง 1 280 สะดวกเรียบร้อย

หมู่ที่ 9 ต าบลหนา้เมือง เมือง 1 1000 สะดวกเรียบร้อย

หมู่ที่ 2 ต าบลหนา้เมือง เมือง 1 20 สะดวกเรียบร้อย

หมู่ที่ 3 ต าบลหนา้เมือง เมือง 1 50 สะดวกเรียบร้อย

หมู่ที่ 3 ต าบลหนา้เมือง เมือง 1 70 สะดวกเรียบร้อย

หมู่ที่ 1 ต าบลหนา้เมือง เมือง 1 30 สะดวกเรียบร้อย

ที่สโมสรขา้ราชการ เมือง 1 30 สะดวกเรียบร้อย
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มลฑล จังหวัด สถำนท่ีตั้งเคร่ืองรับ อ ำเภอ
จ ำนวน

เคร่ือง 

(หลอด)

จ ำนวนผูฟั้ง 

(ประมำณ)
ผลกำรรับฟัง

ปราจีน ฉะเชิงเทรา หมู่ที่ 9 ต าบลบา้นใหม่ เมือง 1 800 สะดวกเรียบร้อย

หมู่ที่ 7 ต าบลบา้นใหม่ เมือง 1 150 สะดวกเรียบร้อย

หมู่ที่ 2 ต าบลบา้นใหม่ เมือง 1 50 สะดวกเรียบร้อย

ที่ต าบลยโสธร เมือง 1 50 สะดวกเรียบร้อย

ที่ต าบลบางพระ เมือง 1 20 สะดวกเรียบร้อย

ที่ต าบลบางตีนเปด็ เมือง 1 200 สะดวกเรียบร้อย

ที่ต าบลบางไข่ เมือง 1 50 สะดวกเรียบร้อย

ที่คลองทา่ไข่ เมือง 1 100 สะดวกเรียบร้อย

ที่ว่าการอ าเภอ บางปะกง 1 478 สะดวกเรียบร้อย

ที่ประตูน้ าปากตะคลอง บางปะกง 1 340 สะดวกเรียบร้อย

ที่ตลาดปากคลอง บางปะกง 1 430 สะดวกเรียบร้อย

ที่วัดบางวัว บางปะกง 1 520 สะดวกเรียบร้อย

ที่ตลาดบางเกลือ บางปะกง 1 580 สะดวกเรียบร้อย

ที่วัดบนต าบลบางปะกง บางปะกง 1 435 สะดวกเรียบร้อย

ที่วัดกลางต าบลบางปะกง บางปะกง 1 580 สะดวกเรียบร้อย

ที่ว่าการอ าเภอ บางคล้า 1 250 สะดวกเรียบร้อย

ที่วัดสาวฉะโงก บางคล้า 1 80 สะดวกเรียบร้อย

ที่ตลาดปากคลอง 16 บางน้ าเปรียว 1 300 สะดวกเรียบร้อย

ที่วัดคลอง 20 บางน้ าเปรียว 1 150 สะดวกเรียบร้อย

ที่วัดคลอง 18 บางน้ าเปรียว 1 50 สะดวกเรียบร้อย

ที่วัดต้นส าโรง บางน้ าเปรียว 1 120 สะดวกเรียบร้อย

ที่วัดปากคลองบางชนาก บางน้ าเปรียว 1 150 สะดวกเรียบร้อย

ที่วัดเทพราช บา้นโพธิ 1 500 สะดวกเรียบร้อย

ที่บา้นนายเต็ง บา้นโพธิ 1 100 สะดวกเรียบร้อย

ที่ประตุน้ าทา่ถั่ว บา้นโพธิ 1 400 สะดวกเรียบร้อย

ที่บา้นนายเช็งหนุ บา้นโพธิ 1 250 สะดวกเรียบร้อย

ที่ตลาดโรงสีล่างทา่พลับ บา้นโพธิ 1 1860 สะดวกเรียบร้อย

ที่ตลาดหนองตีนนก บา้นโพธิ 1 300 สะดวกเรียบร้อย

ที่บา้นก านนัต าบลสนามจันทร์ บา้นโพธิ 1 100 สะดวกเรียบร้อย

ที่ว่าการอ าเภอ บา้นโพธิ 1 940 สะดวกเรียบร้อย

ที่พักสมุหบ์ญัชี บา้นโพธิ 1 30 สะดวกเรียบร้อย

ที่พักปลัดซ้าย บา้นโพธิ 1 20 สะดวกเรียบร้อย

ที่ว่าการอ าเภอ พนมสารคาม 1 254 สะดวกเรียบร้อย

นครนายก - วังกระโจม 1 - เคร่ืองเสีย
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มลฑล จังหวัด สถำนท่ีตั้งเคร่ืองรับ อ ำเภอ
จ ำนวน

เคร่ือง 

(หลอด)

จ ำนวนผูฟั้ง 

(ประมำณ)
ผลกำรรับฟัง

จันทรบรีุ จันทบรีุ ที่ว่าการอ าเภอ เมือง 1 200 ฟังไม่สะดวกขาด ๆ 

หาย ๆ

โรงเรียนเบญ็จมราชูทศิ เมือง 1 400 ฟังไม่สะดวกขาด ๆ 

หาย ๆ
ที่ทา่แฉลบ เมือง 1 80 สะดวกเรียบร้อย

ระยอง ที่ตลาดทา่ประดู่ ทา่ประดู่ 1 400 สะดวกเรียบร้อย

นครสวรรค์ ตาก หนา้ศาลากลางจังหวัด ระแหง 1 554 ไม่ได้ยินเพราะฝนตกมาก

นครสวรรค์ ที่ว่าการอ าเภอ ปากน้ าโพ 1 400 สะดวกเรียบร้อย

สโมสรทหาร กองพล 4 ปากน้ าโพ 1 300 สะดวกเรียบร้อย

ขา้สถานรีถไฟ ชุมแสง 1 500 สะดวกเรียบร้อย

ที่พักปลัดกิ่งตาคล่ี พยุหคีรี 1 549 สะดวกเรียบร้อย

ชัยนาท โรงเรียนประจ าจังหวัด บา้นกล้วย 1 923 สะดวกเรียบร้อย

ทวี่าการอ าเภอ บา้นเช่ียน 1 500 สะดวกเรียบร้อย

พิษณุโลก พิษณุโลก - เมือง 2 3000 สะดวกเรียบร้อย

อุตรดิตถ์ หนา้สถานี บางโพ 1 -
ไม่ได้ยิน (ไม่ปรากฎว่า

เพราะเหตุใด

พิจิตร์ ที่ตลาดพิจิตร์ ทา่หลวง 1 400 สะดวกเรียบร้อย

ที่ตลาดบางมูลนาค บางมูลนาค 1 200 สะดวกเรียบร้อย

ทวี่าการอ าเภอ บางมูลนาค 1 100 สะดวกเรียบร้อย

นครราชสีมา บรีุรัมย์ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด เมือง 1 600 สะดวกเรียบร้อย

นครราชสีมา วัดสุทธิจินดา เมือง 1 300 สะดวกเรียบร้อย

ประตูชุมพล เมือง 1 300 สะดวกเรียบร้อย

บริษทัไฟฟ้า เมือง 1 350 สะดวกเรียบร้อย

โรงเรียนประจ ามณฑล เมือง 1 1250 สะดวกเรียบร้อย

สโมสรเส่ือปา่ เมือง 1 1200 สะดวกเรียบร้อย

โรงเรียนยุกยิน เมือง 1 90 สะดวกเรียบร้อย

หลักเมือง เมือง 1 300 สะดวกเรียบร้อย

หนา้วัดเมือง เมือง 1 60 สะดวกเรียบร้อย

วัดหนองจะบก เมือง 1 1670 สะดวกเรียบร้อย

อุดร อดรธานี
ทสีโมสรขา้ราชการ (ของเจ้ากาวิละ

วงศ์ ณ เชียงใหม่)
หมากแขง้ 1 1000 สะดวกเรียบร้อย

หนองคาย
ทดีงวังม่วง (ของเจ้ากาวิละวงศ์ ณ 

เชียงใหม่)
- 1 352

ได้ยินอย่างเบา แต่มีผู้

จดค ากราบบงัคมทลู

และพระราชด ารัสตอบ 

แล้วผู้ว่าราชการจังหวัด

ได้อ่านใหผู้้มาฟังทราบ

อีกต่อหนึ่ง
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มลฑล จังหวัด สถำนท่ีตั้งเคร่ืองรับ อ ำเภอ
จ ำนวน

เคร่ือง 

(หลอด)

จ ำนวนผูฟั้ง 

(ประมำณ)
ผลกำรรับฟัง

อุดร ขอนแก่น ที่ศาลากลางจังหวัด พระลับ 1 1000 สะดวกเรียบร้อย

พายัพ ล าปาง ศาลากลางจังหวัด เมือง 1 700

ค ากราบบงัคมทลูฟังได้

ชัดแต่พระราชด ารัส

ตอบฟังไม่ได้ความ

ที่บา้นนายนอ้ย ถนนตลาดจีน เมือง 1 80

ค ากราบบงัคมทลูฟังได้

ชัดแต่พระราชด ารัส

ตอบฟังไม่ได้ความ

ส านกังานบริษทัไฟฟ้า เมือง 1 50

ค ากราบบงัคมทลูฟังได้

ชัดแต่พระราชด ารัส

ตอบฟังไม่ได้ความ

ล าพูน ศาลากลางจังหวัด เมือง 1 1235 สะดวกเรียบร้อย

เชียงใหม่ ศาลารัฐบาล เมือง 1 600 สะดวกเรียบร้อย

บา้นอธิบดีผู้พิพากษา เมือง 1 450 สะดวกเรียบร้อย

สโมสรนวรัฐ เมือง 1 300 สะดวกเรียบร้อย

บา้นหลิ่งหา้ติน เมือง 1 12 สะดวกเรียบร้อย

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เมือง 1 1610 สะดวกเรียบร้อย

สถานตี ารวจ เมือง 1 - เคร่ืองเสีย

คุ้มเจ้าผู้ครองนคร เมือง 1 70 สะดวกเรียบร้อย

สถานรีถไฟ เมือง 1 - เคร่ืองเสีย

สโมสรพานชิ เมือง 1 96 เคร่ืองเสีย

บา้นสันปา่ขอ่ย เมือง 1 250 เคร่ืองเสีย

หา้งนายเลิศ เมือง 1 50 เคร่ืองเสีย

ที่ว่าอ าเภอ สันมหาพน 1 1104 เคร่ืองเสีย

เชียงราย ที่พลับพลานายก เมือง 1 3000 สะดวกเรียบร้อย

- เชียงแสน 1 1500 สะดวกเรียบร้อย
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ภำคผนวก จ 

ประวัติ นำวำโท หลวงช ำนิกลกำร (ฉำ โพธิทัต) 
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ประวัติ 

นาวาโท หลวงช านิกลการ (ฉา โพธิทัต) 

นาวาโท หลวงช านิกลการ (ฉา โพธิทัต) เกิดเมื่อปีมะเส็ง วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 

2436 ที่บ้านเจ๊สัวโพธิ์ ผู้เป็นทวด อ าเภอคลองสาน จังหวัดธนบุรี เป็นบุตรคนที่ 4 ของนายหงี่ และ

นางเปี่ยม โพธิทัต 

เมื่ออายุได้ 6 ปี ได้เริ่มศึกษาหนังสือไทยที่บ้านเป็นเวลา 2 ปี แล้วเข้าศึกษาใน Boy’ 

English Central School ซึ่งครู A. Nathan ชาวลังกาได้จัดต้ังขึ้นที่ถนนอุนากรรณ เมื่อ พ.ศ. 2445 

ครู A. Nathan ได้รับแต่งตั้งเป้นครู ของกระทรวงธรรมการ และสอนที่โรงเรียนวัด สัมพันธวงศ์ (วัด

เกาะ) หลวงช านิกลการ ก็ได้ตามไปศึกษาที่โรงเรียนนั้นด้วย จนกระทั่งปี พ.ศ. 2449 ได้เข้าศึกษา

ต่อที่โรงเรียนสวนกุหลาบ อังกฤษ พ.ศ. 2451 ได้รับพระราชทานทุนเป็นค่าเล่าเรียน แล้วสมัครเข้า

เป็นนักเรียนนายเรือในสมัยที่ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตร์อุดมศักด์ิ ทรง

ด ารงต าแหน่งผู้บังคับการกองโรงเรียนนายเรือ เพื่อศึกษาวิชาช่างกลเรือในต่างประเทศต่อไป 

ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2452 ได้ออกเดินทางจากกรุงเทพ ฯ ไปศึกษาวิชาช่างกลเรือ

ต่อในประเทศอังกฤษ และได้ประจ าการตามอู่ต่อเรือรบในต่างประเทศ จนมีความช านานด้านการ

ต่อเรือรบ และได้เป็นทหารประจ าการในกองทัพเรือไทย จน มีความก้าวหน้าในอาชีพทหารเรื่อยมา 

ครั้งเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2473 หลวงช านิกลการได้ย้ายเข้ามารับราชการในกระทรวง

พาณิชย์และคมนาคม ในต าแหน่งนายช่างในกองช่างวิทยุกรมไปรษณีย์โทรเลข ในสมัยพระเจ้า

บรมวงศ์เธอ กรมพระก าแพงเพชรอรรคโยธิน ทรงด ารงต าแหน่งเสนาบดี ได้ท าหน้าที่นายทะเบียน

วิทยุ สถานีวิทยุกรุงเทพ ฯ ที่พญาไท ตามพระราชบัญญัติวิทยุ พ.ศ. 2473 และมีหน้าที่ควบคุมการ

วิทยุกระจายเสียงซึ่งเป็นงานที่ริเริ่มขึ้นในสมัยนั้นด้วย และเป็นผู้ถอดค าอ่านภาษาอังกฤษของ

รายชื่อบทเพลงต่าง ๆ เป็นค าอ่านภาษาไทยเพื่ออ่านออกอากาศทางสถานี 
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ประวัติผู้วิจัย 

 

ชื่อ – สกุล  นางสาวอลิสา วัชรประภาพงศ์ 

ที่อยู ่  31 ถนนพระราม 6 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ 10330 

ที่ท างาน  คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2542  ส าเร็จการศึกษาศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก เกียรติ
นิยมอันดับ 1 

ประวัติการท างาน    
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