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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษารูปแบบการส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่ของ 
ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ และ 2) เพื่อศึกษาบทบาทส่ือใหม่ท่ีมีต่อการส่ือสารดนตรีไทยของ ดร.อาบทิพย์  ธีรวงศ์กิจ
เป็นการประยุกต์ใช้วิธีด าเนินการ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qulitative Research) โดยการ
รวบรวมข้อมูลจาก 1) วิเคราะห์เนื้อหากระบวนการการส่ือสารในเว็บไซต์ 3 เว็บ ได้แก่ Blog Youtube 
Facebook 2) การสัมภาษณ์ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ผู้ร่วมงาน 2 คนและผู้ชม 28 คน 3) วิเคราะห์เอกสาร   
บทสัมภาษณ์ของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ  5 ฉบับ ได้แก่ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 
หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ 360 องศา รายสัปดาห์ วันที่ 25-31 
ตุลาคม 2553 หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 14-25 ตุลาคม และหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ วันที่  
1 ธันวาคม 2554     
 ผลการวิจัยพบว่า 1.รูปแบบการส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่ของดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ                  
มีด้วยกัน 3 รูปแบบ คือ 1) การส่ือสารผ่าน Blog  2) การส่ือสารผ่าน Youtube  3) การส่ือสารผ่าน  Facebook         
2. บทบาทส่ือใหม่ที่มีต่อการส่ือสารดนตรีไทยของดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ประกอบด้วย 3 บทบาท คือ                 
1) ใช้ Blog ในการเก็บรวบรวมองค์ความรู้ด้านดนตรีไทยและเป็นไดอารีสะท้อนตัวตนในกลุ่มเพื่อนและ
ครอบครัว 2) การใช้ Youtube ในการเผยแพร่ผลงานดนตรีไทยสู่สากล 3) การใช้ Facebook  ในการสร้าง
เครือข่าย พูดคุยปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้ร่วมงาน ผู้ใช้บริการ การท ากิจกรรมด้านดนตรี และการท า
กิจกรรมเพื่อสังคม  
 ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งนี้ 1.นอกจากรูปแบบการส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่  เช่น Blog  
youtube Facebook ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ดนตรีไทยสู่สากล ควรมีการศึกษา
วิธีการสร้างสรรค์เนื้อหางานศิลปวัฒนธรรมผ่านส่ือใหม่ เนื่องจากเนื้อหาคือส่วนส าคัญในการดึงดูดผู้รับสาร 
2.งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเฉพาะของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ซ่ึงอาจจะมีข้อจ ากัดในเรื่องของกรณีศึกษา 
ควรมีการศึกษาบริบทดนตรีไทยท่ีใช้เครือข่ายในการเผยแพร่ เช่น ส่ือดนตรีพื้นบ้านในมิติอ่ืน ๆ 
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ABSTRACT 
 
 The purposes of this research are 1) to study a pattern of new media communication in Thai 
music of Dr. Arbtip Dheeravongkit and 2) to study a role of new media communication in Thai music of 
Dr. Arbtip Dheeravongkit. Data for this qualitative research was gathered by 1) analyzing content of       
a communication process from three websites including Blog, Youtube and Facebook 2) interviewing 
Dr. Arbtip Dheeravongkit, two staffs and three users 3) analyzing interview articles of Dr. Arbtip 
Dheeravongkit published in five newspapers including Krungthep Turakij of November 12th 2010, 
Matichon of November 18th 2010, weekly Manager 360 degree of October 25th-31st 2010, Prachachat 
Turakit of October 14th-25th and Prachachat Turakit of December 1st 2011. 
 The results reveal that 1.new media communication in Thai music of Dr.Arbtip 
Dheeravongkit has three patterns comprising of 1) Blog communication 2) Youtube communication and 
3) Facebook communication 2.new media communication in Thai music of Dr.Arbtip Dheeravongkit 
has three roles including 1) using Blog to collect a body of knowledge concerning Thai music and to 
reflect herself like a diary among friends and family 2) using Youtube to show the world Thai music               
3) using Facebook to create a network to interact with colleagues and users, run musical activities and 
perform activities for social contribution. 
  The proposal for this research.1.Besides studying the patterns of new media communication 
in Thai music including Blog, Youtube and Facebook to create the learning process about culture and 
Thai music to the world, an invention of art and cultural content used on new media should be studied as 
content is an important part to attract the audiences. 2. This research studies based on the context of               
Dr. Arbtip Dheeravongkit, so there would has a limit in term of case study. Therefore, Thai music 
presentation by using other networks such as local media which is promoted through other media 
dimensions should be studied. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคญัของการวิจัย 
  ดนตรี เป็นมรดกของมนุษยชาติ ทุกชาติทุกภาษาต่างก็มี ดนตรี ซ่ึงเป็นเอกลักษณ์ของตน
ด้วยกันทั้งนั้น ถึงแม้ว่าในภายหลัง จะมีการรับเอาแบบอย่างดนตรีของต่างชาติเข้ามาก็ตาม แต่ก็เป็น                  
การน าเข้ามาปรับปรุง เปล่ียนแปลงให้เหมาะสม กับ ลักษณะและนิสัยทางดนตรี ของคนในชาตินั้น ๆ 
ดนตรีไทยก็เช่นเดียวกันเป็นศิลปะท่ีไม่หยุดนิ่ง มีวิวัฒนาการการเปล่ียนแปลงไปตามความคิดจินตนาการ 
ฝีมือการสร้างสรรค์ของศิลปะ ซ่ึงมีผลสะท้อนจากสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง เทคโนโลยีและ
แนวคิดอันเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์แต่ละยุคแต่ละสมัยสืบทอดกันมา วิวัฒนาการของดนตรีไทยเริ่มจาก
ดนตรีของชาวบ้านที่ผูกพันกับวิถีชีวิตประจ าวัน ต่อมาได้ปรุงแต่งเป็นดนตรีราชส านักในสุโขทัย และ                   
ได้วิวัฒนาการเรื่อยมาจนถึงสมัยอยุธยา ซ่ึงต่อมาได้เป็นพื้นของดนตรีในยุคปัจจุบัน ดนตรีจึงได้รับความ
นิยมสูงสุด เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ผูกติดกิจการงานความเชื่อและพิธีกรรมทางศาสนา (อรุณี ศิริสวัสดิ์,2541:2) 
 ในที่นี้ขอกล่าวถึงทัศนะของไพศาล อินทวงศ์,คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ที่มองว่า ดนตรีไทยเป็นศิลปะแขนงหนึ่งของไทย ได้รับอิทธิพลมาจาก ประเทศต่าง ๆ เช่น อินเดีย จีน 
อินโดนีเซีย และอ่ืน ๆ เครื่องดนตรีมี 4 ประเภท ดีด สี ตี เป่า เครื่องดนตรีที่เป็นที่รู้จักอาทิ ฆ้อง กลอง ฉิ่ง 
แฉ่ง (ฉาบ) บัณเฑาะว์ พิณ ซอ ปี่ไฉน ระฆัง กรับ และกังสดาล ต่อมารับดนตรีต่างชาติเข้ามาผสมผสาน 
เช่น ปี่มอญ  ในรัชกาลที่ 6 น าวงดนตรีของมอญเข้าผสมเรียกวงปี่พาทย์มอญโดยหลวงประดิษฐไพเราะ 
(ศร ศิลปบรรเลง) มีการน าอังกะลุงเข้ามาเผยแพร่เป็นครั้งแรก และน าเครื่องดนตรีต่างชาติ เช่น ขิม 
ออร์แกนของฝรั่งมาผสมเป็นวงเครื่องสายผสม   
               ส าหรับวิวัฒนาการการส่ือสารดนตรีไทย มีการเกิด ด ารงอยู่และเปล่ียนแปลงไปกับสังคม
ตลอดเวลา การเผยแพร่ดนตรีไทยมีกระบวนการและรูปแบบในการปรับตัวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน                   
แบ่งออกเป็น 4 ยุค จากเดิม ยุคที่ 1 ดนตรีเจริญรุ่งเรืองในราชส านัก รับใช้พระมหากษัตริย์ ในวังของเจ้านาย              
ต่างกรม เป็นยุคที่นักดนตรีไทย หรือครูดนตรีไทยที่มีฝีมือ ได้รับการอุปถัมภ์ค้ าชูอย่างมีศักดิ์ศรีเป็นการ
ส่ือสารระหว่างบุคคล ยุคที่ 2 เป็นยุคที่ดนตรีไทยออกจากวังเข้าสู่วัด และอยู่ตามบ้าน  เป็นยุคที่นักดนตรีและครู
ดนตรีต้องช่วยเหลือตนเองเพื่อหารายได้เล้ียงปากเล้ียงท้อง และการที่ต้องด ารงฐานะยศถาบรรดาศักดิ์ 
รวมถึงเกียรติยศของตนเองให้ด ารงอยู่ รวมถึงบริวารและสานุศิษย์ทั้งหลายที่เข้ามาฝากตัวศึกษาวิชาการดนตรี
พร้อมทั้งกินอยู่หลับนอนที่บ้านครู ถือกันว่ายุคนี้เป็นยุคที่นักดนตรีไทยต้องต่อสู้  เพื่อความอยู่รอด                         
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ในสังคมขณะนั้นเป็นอย่างมาก  ยุคที่ 3 ถือเป็นยุคที่การดนตรีไทยเริ่มสดใสขึ้น เนื่องจากสถาบันการศึกษา
ต่าง ๆ ทั้งในระดับโรงเรียนมัธยมและในระดับอุดมศึกษา  เริ่มตื่นตัวให้ความสนใจร่วมกลุ่มกันจัดตั้ง
ชุมนุมดนตรีไทยบ้าง ชมรมดนตรีไทยบ้าง เช่นชุมนุมดนตรีไทยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ชมรมดนตรีไทยแห่งสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สโมสรดนตรีไทยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เป็นต้น   
                ปัจจุบันยุคที่ 4  เรียกว่า “ ดนตรีไทยในโลกอินเตอร์เน็ต ” นั่นเอง นับเป็นการยกเครื่องหรือ 
การ Re – Engineering  อีกครั้งหนึ่งเรียกว่ายุค โลกาภิวัตน์   หรือ Globalizationเป็นยุคที่ทุกชีวิตในโลก
สามารถถ่ายทอดวัฒนธรรม และการส่ือสารซ่ึงกันและกันได้เพียงปลายนิ้ว  อาจเรียกได้ว่ายุคนี้เป็นยุคที่
สังคมโลกใกล้กันเพียงลัดนิ้วมือโดยผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถส่งภาพ เสียง และข้อมูลต่าง ๆ 
ถึงกันได้ทันทีท่ีกระดิกนิ้วเท่านั้น เมื่อการดนตรีไทยได้เดินทางเข้าสู่ยุคอินเตอร์เน็ต  มีเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กับดนตรีไทยจริงๆขึ้นมาเป็นครั้งแรกคือ http://www.dontrithai.com ขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2542  นับเป็นการ             
ปรับตัวตนของดนตรีไทย ให้เป็นดนตรีที่สามารถเข้าใจในสังคมได้มากยิ่งขึ้น การท าดนตรีไทยเข้าสู่ระบบ
อินเตอร์เน็ตนั้น ท าให้วิชาการด้านดนตรีไทยเผยแพร่ไปได้ทั่วโลกโดยผ่านการส่ือสารที่เป็นสากลนี้ 
(อ้างอิงข้อมูลจาก  http://www.dontrithai.com/ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2554 )  
          แต่ปัจจุบัน เกิดกระแสวัฒนธรรมข้ามชาติที่กระตุ้นผ่านส่ือมาอย่างทุกทิศทุกทาง ท าให้คน                
หันไปให้ความส าคัญเพื่อจะได้ก้าวให้ทันกระแสวัฒนธรรมโลก ตัวอย่างเช่น ความนิยมในเทคโนโลยี
สมาร์ทโฟน วัฒนธรรมละคร ดนตรี   เจ-ป๊อป (J-pop) ของญี่ปุ่น เค-ป็อป ( K-pop) ของเกาหลีใต้  
โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นกระแสเค-ป็อป (K-pop) หรือเพลงป็อปจากเกาหลีที่มีศิลปินทั้งกลุ่มและเดี่ยว
มากมาย อย่างเช่น ชินฮวา  โบอา  เรน  เซเว่น  ดงบังชินกิ  โซนยอชิแด  คารา  วันเดอร์เกิลส์  ซูเปอร์จูเนียร์  
ชายนี่  ทูพีเอ็ม   ที-อาร่า  บิ๊กแบงและกังนัมสไตล์กับท่าเต้นควบม้า เป็นที่นิยมอย่างมากไปท่ัวทั้งเอเชีย เช่น 
จีน  ญี่ปุน่  ไต้หวัน  ฮ่องกง  ฟิลิปปินส์  ประเทศไทย และประเทศอ่ืนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงดังไปทั่วโลก  

 ท าให้ความสนใจของวัยรุ่นไทยที่หันไปสนใจวัฒนธรรมต่างชาติมากกว่าวัฒนธรรมไทย  ดังที่
มีคนกล่าวว่าส่ิงท่ีใกล้ตัวมากกว่าเท่าไหร่ยิ่งมองไม่เห็นค่ามากเท่านั้น โดยเฉพาะวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย
ก็ก าลังถูกลดคุณค่า เส่ือมสลายไปจากวิถีชีวิตคนไทยโดยเด็กรุ่นใหม่รับเอาวัฒนธรรมดนตรีต่างชาติเข้ามา
แทน ปรากฏการณ์เช่นนี้ท าให้ผู้สืบทอดดนตรีไทยเกิดการตื่นตัวเพื่อหาแนวทางที่จะด ารงดนตรีไทยให้             
อยู่รอด ปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญในการส่ือสารงานดนตรีไทย คือ การเลือกใช้ส่ือที่เหมาะสมกับยุคสมัยในปัจจุบัน  
ปรากฏการณ์สื่อใหม่ 
              ขณะนี้โลกการส่ือสารมิได้จ ากัดแต่เพียงส่ือหลักอย่างวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์เท่านั้น          
ทั่วโลกได้เข้าสู่ยุคการส่ือสารทางเลือก นั่นคือ ยุคส่ือใหม่ หรือ New Media ได้ประสมประสานระหว่าง
ส่ือมวลชนเดิม ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ เข้ากับส่ือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
อินเตอร์เน็ต มีบทบาทในการแพร่กระจายของข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว จากผู้ส่งสาร 1 คน อาจขยายไปถึง
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ผู้รับสารทั่วโลก ท าให้สามารถรับรู้กันไปได้หมด ไม่สามารถหยุดได้ ท าให้สามารถใช้งานร่วมกัน (share) 
ได้ระหว่างผู้เผยแพร่ (publisher, broadcaster) และผู้ใช้ข้อมูล เช่นการส่งคลิปวิดีโอไปบนเว็บไซต์ที่
ให้บริการประเภท upload และ download เช่น www.youtube.com ผู้ที่เข้าไปชมสามารถ download คลิป
วิดีโอเพื่อน าไปตัดต่อเพิ่มเติมได้อีก ท าให้ผู้ใช้งานสามารถเป็นผู้ผลิตได้ (producer) โดยอาศัยเครือข่ายที่
เรียกว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) 

 Social ในที่นี้หมายถึง สังคมออนไลน์  ส่วน Media หมายถึง เนื้อหา เรื่องราว และบทความ 
Social Media จึงหมายถึงสังคมออนไลน์ที่มีผู้ใช้เป็นผู้ส่ือสาร หรือ เขียนเล่า เนื้อหา เรื่องราว ประสบการณ์
บทความ รูปภาพ และ วิดีโอ ที่ผู้ใช้เขียนขึ้นเอง ท าขึ้นเอง หรือพบเจอจากส่ืออ่ืนๆ แล้วน ามา แบ่งปันให้กับ
ผู้อ่ืนที่อยู่ในเครือข่ายของตน ผ่านทางเว็บไซต์ต่าง ๆ  ที่เรารู้จักในว่า Social Network ที่ให้บริการบนโลก
อ อ น ไ ล น์  ( สื บ ค้ น จ า ก ส า นั ก ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ม ค า แ ห ง 
http://www.fis.ru.ac.th/twitter/twitter.pdf เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2555) ดังภาพ  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

  
ภาพที่ 1.1 แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน ์
 
 ที่มา:The Nielsen Company (2009) 
 
 ปัจจุบันส่ือสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสูงได้แก่  Youtube ,Facebook ใช้ในการเผยแพร่ 
ติดต่อส่ือสาร ขณะที่ Blog เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ส่วนบุคคล Twitter ถูกใช้ในการเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ
สู่สาธารณะในที่นี้จะขอกล่าวถึงประเภทของ Social Network ที่เกี่ยวข้อง 2 ประเภท ได้แก่  
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 1 ประเภทเผยแพร่ตัวตน (Identity Network) เว็บไซต์เหล่านี้ใช้สาหรับน าเสนอตัวตน และ
เผยแพร่เรื่องราวของตนเองทางอินเตอร์เน็ตสามารถเขียน blog สร้างอัลบั้มรูปของตัวเอง สร้างกลุ่มเพื่อน 
และสร้างเครือข่ายขึ้นมาได้ ตัวอย่างเช่น facebook  ดังภาพ 
 

 
  
 
 
 

 
    
ภาพที่ 1.2 แสดงเว็บไซต์ประเภทเผยแพร่ตวัตน 
 
 2 ประเภทเผยแพร่ผลงาน (Creative Network) 

 เราสามารถใช้เว็บไซต์เหล่านี้ในการน าเสนอผลงานของตัวเองได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็น
วีดีโอ รูปภาพ หรือเสียงเพลง อย่างเช่นคลิปวิดีโอ Canon Rock ของเด็กธรรมดาคนหนึ่งที่เอากีต้าร์มาโซโล่
เพลงคลาสสิคให้เป็นเพลงร็อค โดยถ่ายท าในห้องนอนของตัวเองอย่างง่ายๆ และได้น าไปเผยแพร่ผ่านทาง 
YouTube จนโด่งดังไปทั่วโลก เป็นตัวอย่างที่เห็นชัดเจนว่าเว็บไซต์ประเภท VDO Sharing นี้สามารถ
เผยแพร่ผลงานได้ดีและเริ่มกลายเป็นรูปแบบของธุรกิจบ้างแล้ว ตัวอย่างเช่น YouTube 

 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.3 แสดงเว็บไซต์ประเภทเผยแพร่ผลงาน 
 

 จากข้อมูลเบื้องต้นสะท้อนเทคโนโลยีได้ปรับเปล่ียนรูปแบบการส่ือสารจากส่ือแบบดั้งเดิมสู่
การส่ือสารออนไลน์ ปัจเจกบุคคลสามารถผลิตเนื้อหา หรือ น าเรื่องราวตนเอง แล้วน ามาส่ือสารผ่าน
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อินเตอร์เน็ตจนเป็นที่รู้จักเป็นจ านวนมาก เช่น  การใช้ Twitter หาเสียงจนท าให้ ปี 2551 บารัก โอบามา 
แห่งพรรคเดโมแครต เข้าสู่ต าแหน่งประธานาธิบดีผิวสีคนแรกของสหรัฐ ซูซาน บอยล์ สาวโสดวัย
กลางคนดังเป็นพลุแตกในเว็บไซต์ Youtube มียอดผู้เข้าชมเพียง 2 สัปดาห์กว่า 100 ล้านคนมากกว่าสถิติ  
คนดังระดับโลกหลายคน หนุ่มน้อย จัสติน ดรูว์ บีเบอร์ ชาวแคนาดา เริ่มอาชีพนักร้องจากการโพสต์วีดีโอ
ในเว็บไซต์ Youtube มีแมวมองเห็นแววศิลปิน จนได้เซ็นสัญญากับค่ายเพลงช่ือดัง 
ดนตรีไทยในสื่อใหม่ 

 การประยุกต์ใช้ส่ือใหม่ในวงการเพลงมีจ านวนมาก แต่เป็นเพลงสากล ส าหรับในด้านของ  
เพลงไทยนั้นส่วนใหญ่เป็นการอัพโหลด ดาวโหลดเพลงเผยแพร่เพื่อรับฟังเท่านั้น แต่ไม่มีการใช้เพลงไทย
ผ่านส่ือใหม่ในการขับเคล่ือนกระบวนการเรียนรู้ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ หรือที่รู้จักกันว่า อาจารย์อ้อม 
เป็นผู้ท่ีริเริ่มน าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการส่ือสารมาผสมผสานกับวัฒนธรรมเผยแพร่สู่สากลเป็น 
คนแรก ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจ า สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี ผู้ที่มีความสนใจต่องานดนตรีไทยมาตั้งแต่วัยเด็กและเป็นงานอดิเรกที่รัก เมื่อมี
ช่องทางการส่ือสารรูปแบบใหม่ จึงน าส่ือเครือข่ายออนไลน์มาเผยแพร่ผลงานดนตรีไทยผ่าน Blog 
Youtube และ Facebook จนได้รับความนิยม 

 การส่ือสารดนตรีไทยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ มีประชาชนทั้ง
ในประเทศไทยและต่างประเทศติดตามผลงานหลายล้านคน นับเป็นปัจเจกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์ คิดค้น วิจัยด้านหุ่นยนต์ที่มีความทันสมัยท าประโยชน์ต่อสังคม 
ขณะเดียวกันมีความเป็นไทยอยู่ในตัวเองโดยการเผยแพร่ดนตรีไทยไปสู่เด็กและเยาวชน ประชาชน 
ผู้สนใจอย่างต่อเนื่องผ่านทั้งเครือข่ายส่ือสังคมออนไลน์ กิจกรรมต่างๆ  โดยวิธีการถ่ายทอดการส่ือสาร
ดนตรีไทยของดร.อาบทิพย์นั้นมิได้ยึดติดกับการถ่ายทอดดนตรีไทยยุคเก่า บุคคลต่อบุคคล หมู่คณะ หรือ
ในห้องเรียนเท่านั้น หากแต่คิดค้นวิธีส่ือสารรูปแบบใหม่ ๆ ตามท่ีสังคมนิยม เป็นกระบวนการด าเนินงานที่
มีเจตนาผสมผสานข้อมูลข่าวสาร และสาระความรู้ในด้านต่าง ๆ ในที่นี้หมายถึง ดนตรีไทย เข้ากับความ
บันเทิง โดยดึงเอกลักษณ์ด้านความสนุกสนาน ความมีชีวิตชีวา อันเป็นเอกลักษณ์ของความบันเทิง เพื่อใช้
ในการถ่ายทอดส่ือสารดนตรีไทยสู่ผู้ฟังรุ่นใหม่ 

 ยกตัวอย่าง การตีขิมเป็นท านองเพลงและบทเพลงป๊อบ เพลงคลาสสิค เพลงไทยสากล เพลง
สากล เพลงญี่ปุ่น เพลงเกาหลี เพื่อไม่ให้น่าเบ่ือ ดึงดูดใจและเหมาะสมผู้รับสารในยุคสมัยนี้ เช่น กลุ่มวัยรุ่น  
คนท างาน ผู้รับสารชาวไทย และชาวต่างชาติ แสดงถึงความเป็นผู้ที่สามารถส่ือสารดนตรีไทยในระดับ
นานาชาติได้ ที่ส าคัญเป็นบุคคลที่มีอัตลักษณ์ผสมผสานความเป็นวิทยาศาสตร์ ไอที และความเป็นไทย
เอาไว้ได้อย่างลงตัว จนได้รับฉายาว่า "อังศุมาลิน" ในโลก "ดิจิทัล" กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กและ
เยาวชนบางคนยกให้เป็นต้นแบบในการส่ือสารดนตรีสาขาอ่ืนๆ เช่น เปียโน แซ็กโซโฟน ขลุ่ย ผ่านส่ือใหม่
เป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ยังได้ใช้การส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่เป็นตัวเชื่อมประสานถึงผู้รับสารที่
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ต้องการท ากิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมร่วมกัน อาทิ การสอนตีขิม การไปจัดแสดงขิมให้กับ
บ้านพักคนชรา และหารายได้ช่วยเหลือสังคม เช่น ระดมทุนจากแฟนคลับเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ปลายปี 2554 เป็นต้น  

 ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ เป็นนักเรียนทุนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาตรี คือ B.S. in Mechanical Engineering, Carnegie Mellon University, USA, 2002 ระดับ
ปริญญาตรีโท คือ M.S. in Mechanical Engineering, Carnegie Mellon University, USA, 2004 และระดับ
ปริญญาเอก คือ Ph.D. in Mechanical Engineering, Carnegie Mellon University, USA, 2007    

 ปัจจุบันปฏิบัติงานในต าแหน่งอาจารย์ประจ าสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี งานวิจัยที่สนใจด้าน Geometric Modeling , CAD/CAM/CAE 
และ Finite Element Meshing techniques รางวัลที่ได้รับ Undergraduate Honor Research, Carnegie 
Institute of Technology, Carnegie Mellon University และ Scholarship from Ministry of Science, 
Technology and Environment, Thai Government มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ (Journals) และมี
สิทธิบัตร (Patent)เป็นของตนเองมากมาย  ที่ส าคัญเป็นผู้ออกแบบเบ้าขาเทียม หนึ่งในโครงการต่อยอด
งานวิจัยทางด้านหุ่นยนต์ของสถาบัน วิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) เพื่อสร้างเทคโนโลยีช่วยอ านวย
ความสะดวก สร้างระบบช่วยเหลือ และระบบกายภาพบ าบัดส าหรับผู้พิการหรือผู้สูงอายุ  

 กิจกรรมและความสนใจยามว่าง คือ การเล่นดนตรีไทย ได้แก่ ขิม รู้จักขิมมาตั้งแต่อายุ 7 ขวบ 
และเมื่อต้องเรียนอยู่ต่างประเทศเป็นเวลานาน ขิม  จึงกลายเป็นทั้งเพื่อนและเครื่องดนตรีที่คลายความเหงา 
อีกทั้งสร้างความบันเทิงให้ในเวลาท่ีต้องอยู่คนเดียว ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีรักและถนัดที่สุด 

 
 

 
 
 

 
 

 
     
ภาพที่ 1.4 แสดงการส่ือสารดนตรีไทยผ่าน blog ของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ 
 

 บทบาทความเป็นครูที่สามารถถ่ายทอดความรู้สู่เด็กและเยาวชน ท าให้ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ 
ในฐานะวิศวกรหญิงรุ่นใหม่ไฟแรงกลับมานั่งพับเพียบเล่นดนตรีไทย สามารถสวมบทบาทเป็น “ผู้ส่งสาร” 
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เนื้อหาดนตรีไทยผ่านเว็บไซต์ Blog  YouTube Facebook ได้เป็นอย่างดี ม“ีแฟนคลับ” หรือผู้ติดตามผลงาน
เป็นจ านวนมาก ไม่ใช่แค่ประโยชน์ทั้งต่อตนเองเท่านั้น ยังประโยชน์ต่อบุคคลอ่ืน และสังคมด้วยภาพ
ดังกล่าว  จึงกลายเป็นอัตลักษณ์ของตัวเอง  สามารถตีขิมบรรเลงเพลงได้หลากรูปแบบ ท้ังเพลงไทย เกาหลี 
คลาสสิก และเล่นได้ดีระดับมืออาชีพ สามารถน ามาเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ Blog   YouTube และล๊ิงค์ต่อไป
ยัง facebook ส่วนตัวมากกว่า 200 เพลง อาทิเพลง Girls' Generation (SNSD) Oh!   Over the Rainbow                 
รักไม่ต้องการเวลา  ส่ิงมีชีวิตที่เรียกว่าหัวใจ  รักข้ามขอบฟ้า  บุพเพสันนิวาส ระยะท าใจ โดยมีบางเพลงมี
ผู้สนใจเข้าไปฟังและโหลดเก็บจ านวนมาก เช่น เพลงบุพเพสันนิวาส มีผู้เข้าชม 88,267 ครั้ง รักไม่ต้องการเวลา 
มีผู้เข้าชม 428,074 ครั้ง Girls' Generation (SNSD) Oh! มีผู้เข้าชมไม่น้อยกว่า 219,732 ครั้ง  น้ าตาแสงใต้               
มีผู้เข้าชม 282,003 ครั้ง  เบา เบา มีผู้เข้าชมไม่น้อยกว่า 207,860 ครั้ง ทุ้มอยู่ในใจ มีผู้เข้าชม 140,464 ครั้ง 
เป็นต้น โดยแต่ละเพลงได้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นหลากหลายรูปแบบ และเกิดกลุ่มแฟนคลับท่ีติดตามผลงานผ่าน
เว็บไซต์ Blog  YouTube และ facebook เป็นจ านวนมาก รวมแล้วคาดว่ามีผู้ติดตามรับชมหลายล้านคน
(อ้างอิงจากเว็บไซต์ http://www.youtube.com/watch?v=gCPgD5ezxZ0 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2555) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1.5 แสดงการส่ือสารดนตรีไทยผ่าน Youtube ของดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ 
            
                   การส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่นั้น แรกเริ่มเป็นเพียงแค่งานอดิเรกของดร.อาบทิพย์  ธีรวงศ์
กิจ แต่ให้ความส าคัญมาก เพราะการเล่นดนตรีช่วยให้มีสมาธิเรียนหนังสือได้ดีขึ้ น ขณะที่ศึกษาต่อที่
สหรัฐอเมริกา หากมีเวลาว่างมักจะเล่นขิมและแสดงให้ชาวต่างชาติฟังเสมอ เริ่มน าโน้ตเพลง และดนตรีไป
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เก็บไว้ใน Blog ของตนเอง แบ่งปันไปให้ผู้สนใจ กลุ่มเพื่อน และญาติพี่น้อง จากนั้นเมื่อมีการส่ือสารผ่าน
ส่ือใหม่อย่าง  YouTube ก็ได้น าดนตรีบรรเลงพัฒนาเป็นวีดีโอการตีขิม การท ามิวสิควีดีโอประกอบเพลง
ไปลงในเว็บ YouTube  ด้วยเพราะอยากแบ่งปันให้เพื่อนๆ และมารดาซ่ึงอยู่ประเทศไทยฟัง จนมีผู้สนใจ
เข้าไปคล๊ิบรับฟังเป็นจ านวนมาก จากที่อัดเสียงขิมอย่างเดียว ได้พัฒนาถ่ายท าเป็นวิดีโอของตัวเองนั่งเล่น
ขิมด้วย ผล ปรากฏว่ามีผู้สนใจเข้ามารับชมรับฟังมากยิ่งขึ้น บางเพลงมีผู้ชมเข้ามาดูหลายหมื่นคน  และมี
การบรรเลงวงดนตรีออนไลน์ โดยสมาชิกของวงไม่ต้องมาบรรเลงร่วมกัน อาศัยการจัดการทางออนไลน์ 
ซ่ึงขณะนี้มีสนใจดนตรีไทยผ่าน YouTube Facebook  ประมาณ 30 คน อาทิ เด็กคนหนึ่งเป่าขลุ่ยได้ จะมา
ช่วยท าเสียงดนตรีคลอเป็นจังหวะ มีเพลงท่ีบรรเลงร่วมกันโดยไม่ต้องมาเจอกัน โดยดร.อาบทิพย์ ธีรวงศก์จิ 
จะเป็นผู้เขียนโน้ตให้ และท าวิดีโอในเพลงนั้นขึ้น YouTube ผู้ใดสนใจก็โหลดเพลงนั้นไปฝึกซ้อมได้ 
จากนั้นส่งวิดีโอที่บรรเลงเพลงนั้นกลับมา ทาง ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ จะเป็นผู้ตัดต่อวิดีโอและเสียงเพื่อ
บรรเลงร่วมกัน ซ่ึงขณะนี้สามารถด าเนินการแล้วเสร็จแล้ว ได้แก่ เพลงค้างคาวกินกล้วย 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.6  แสดงการส่ือสารดนตรีไทยผ่าน Facebook ของดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กจิ  
 
 ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ นับเป็นคนไทยที่เผยแพร่ความเป็นไทยผ่านเว็บไซต์ Blog YouTube 

และ Facebook คนแรกๆที่น าจุดเด่นของการส่ือสารผ่านส่ือใหม่นี้มาเป็นช่องทางในการถ่ายทอดดนตรีไทย
ไปสู่คนรุ่นใหม่ได้อย่างลงตัว   และสามารถถ่ายทอดดนตรีไทยผ่านบทเพลงสากล เพลงไทยสากล เพลงป๊อบ 
เพลงร๊อค เพลง เค-ป๊อบ ได้เป็นอย่างดี มผีู้ตดิตามและน าไปเผยแพร่ต่อสังคมอ่ืนๆต่อไป เกิดประโยชน์แก่
เยาวชนคนรุ่นใหม่รุ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะด้านการส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่ให้เป็นที่   
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รู้จัก ซ่ึงจุดมุ่งหมายหลักของการสร้างกระบวนการส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่นี้ เกิดจากการต้องการท า
ส่ิงท่ีดี ๆ ให้เกิดขึ้นต่อสังคมไทย ได้รับการพิสูจน์เจตนารมณ์ และกระบวนการอย่างถูกต้องเหมาะสมกับ
สังคมโซเชียลมีเดียในปัจจุบัน โดยเฉพาะผู้ที่สนใจการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ซ่ึงนับวันจะหา               
คนรุ่นใหม่สนใจศิลปวัฒนธรรม และดนตรีไทยท่ีมีคุณลักษณะเช่นนี้ได้ยากขึ้นทุกท ี

 จากความเป็นมาและบทบาทของการน าเสนองานดนตรีไทยผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ซ่ึงจัดว่า
เป็นเรื่องใหม่ของสังคมไทย ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่ของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ 
ได้แก่ Blog Youtube  Facebook ซ่ึงจัดเป็นนวัตกรรมการส่ือสารรูปแบบใหม่ท่ีเข้าถึงกลุ่มผู้สนใจหรือผู้รับ
สาร ตลอดจนวิธีการส่ือสาร สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการรักษาและสืบสารวัฒนธรรมไทย และเพื่อ
เผยแพร่เป็นองค์ความรู้หรือแนวคิดให้แก่ผู้นิสิต นักศึกษา นักวิชาการทางด้านการส่ือสาร หรือผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการส่ือสารในการสืบสานวัฒนธรรมไทยในอนาคตต่อไป 

 
1.2 ปัญหาน าการวิจัย 
      1) การส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่ของดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ มีรูปแบบอย่างไร  
      2) ส่ือใหมม่ีบทบาทอย่างไรต่อการส่ือสารดนตรีไทยของ ดร.อาบทิพย์  ธีรวงศ์กิจ  
 
1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
      1) เพื่อศึกษารูปแบบการส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือใหมข่องดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ 
       2) เพื่อศึกษาบทบาทส่ือใหม่ท่ีมีต่อการส่ือสารดนตรีไทยของ ดร.อาบทิพย์  ธีรวงศ์กิจ  
 
1.4 ขอบเขตการวิจัย   
            งานวิจัยนี้มุ่ งศึกษาถึงรูปแบบ และบทบาทส่ือใหม่ที่มีต่อการส่ือสารดนตรีไทยของ                              
ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ  โดยใช้ระยะเวลาศึกษาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ผ่าน                    
3 เว็บไซต์หลัก ได้แก่  Blog  Youtube และFacebook   เนื่องจาก Blog เป็นช่องทางในการใช้เป็นแหล่งเก็บ
องค์ความรู้ด้านดนตรีไทยระยะเริ่มต้น  Youtube เป็นช่องทางเผยแพร่ดนตรีไทยสู่สากล และFacebook 
เป็นช่องทางสร้างเครือข่ายส่ือสารกับผู้ร่วมงาน ผู้ใช้บริการด้านดนตรีไทย  

 นอกจากนี้ผู้วิจัยได้เลือกสัมภาษณ์เชิงลึกและรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่ของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 

(Purposive Sampling)  ได้แก่ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ในฐานะผู้ส่งสาร กลุ่มผู้ร่วมงาน 2 คน ซ่ึงเป็นกลุ่มที่
ใกล้ชิดติดต่อส่ือสารและเห็นกระบวนการและรูปแบบการส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่ และกลุ่มผู้ฟัง  28 คน 
แบ่งเป็น กลุ่มผู้ฟังที่เลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน  3 คน และกลุ่มผู้ฟังที่เลือก    
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มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบสโนว์บอลล์ (Snowball Sampling)   ทีเ่ข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อรูปแบบการ
ส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่จ านวน 25 คน  

  ผู้วิจัยยังได้วิเคราะห์ส่ือส่ิงพิมพ์ที่เผยแพร่บทสัมภาษณ์ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจเกี่ยวกับการ
ส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่ตั้งแต่ปี 2553 - 2554 จ านวน 5 ฉบับ ได้แก่ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 
12 พฤศจิกายน 2553 หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ 360 องศา                 
รายสัปดาห์ วันที่ 25-31 ตุลาคม 2553 หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 14-25 ตุลาคม และหนังสือพิมพ์
ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 1 ธันวาคม 2554     

 
1.5 นิยามศัพทเ์ชิงปฏิบัตกิาร 

 ดนตรีไทย หมายถึง การตีขิมของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ  ใน Blog Youtube Facebook  ตั้งแต่
ปี 2541 จนถึงปี 2556 

 “อ้อม ขิม”  หมายถึง  Keyword คือ ค าส าคัญที่ใช้ลิงค์ Link Tag ในกูเกิลเพื่อค้นหาการส่ือสาร
ดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่ของ ดร.อาบทพิย์ ธีรวงศ์กิจ 

 สื่อใหม่ หมายถึง ช่องทางที่ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ใช้ในการส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่ 
อันได้แก่  Blog Youtube  Facebook  

 Blog หมายถึง เว็บไซต์ที่เจ้าของ หรือ Blogger สามารถบันทึกเรื่องราวของตนเองลงในเว็บได้
ตลอดเวลา  การสร้างเว็บบล็อกสามารถท าได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง ไม่ซับซ้อน ไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่จ าเป็นต้องรู้
ภาษา HTML อย่างน้อยขอให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์เท่านั้น 

 Youtube หมายถึง เว็บไซต์ที่ให้บริการแลกเปล่ียนภาพวิดีโอระหว่างผู้ใช้ได้ฟรี  โดยน า
เทคโนโลยีของ Adobe Flash มาใช้ในการแสดงภาพวิดีโอ เมื่อสมัครสมาชิกแล้วผู้ ใช้จะสามารถใส่ภาพ
วิดีโอเข้าไป แบ่งปันภาพวิดีโอให้คนอ่ืนดูด้วย  แต่หากไม่ได้สมัครสมาชิกก็สามารถเข้าไปเปิดดูภาพวิดีโอ
ที่ผู้ใช้คนอ่ืน ๆ ใส่ไว้ใน Youtube ได้   

 Facebook หมายถึง บรกิารเครือข่ายสังคมและเว็บไซต์ ผู้ใช้สามารถสร้างข้อมูลส่วนตัว เพิ่ม
รายชื่อผู้ใช้อ่ืนในฐานะเพื่อนและแลกเปล่ียนข้อความ รวมถึงได้รับแจ้งโดยทนัทีเมื่อมีการปรับปรุงข้อมูล
ส่วนตัว นอกจากนั้นผู้ใชย้ังสามารถร่วมกลุ่มความสนใจส่วนตัว จดัระบบตาม สถานที่ท างาน โรงเรียน 
มหาวิทยาลัย หรือ อ่ืน ๆ  
         รูปแบบการสื่อสารดนตรีไทยผ่านสื่อใหม ่หมายถึง  องค์ประกอบฟังก์ชั่นหน้าแรก (Home) และ
กระบวนการการส่ือสารดนตรีไทยผ่าน Blog Youtube และ Facebook ยกตวัอย่างเชน่ 
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  1.องค์ประกอบฟังก์ชั่นหน้าแรกของ Blog Youtube และ Facebook ได้แก่  1)  ภาพลักษณ์                    
2) การแนะน า/ทักทาย 3) การประชาสัมพันธ์/กิจกรรม 4) บทความ/ข่าวสารข้อมูล/ความรู้ 5) สินค้าและ
บริการเสริม 6) กระดานสนทนา (web board) 7) การสมัครสมาชิก 8) ค่าสถิติประจ าเว็บไซต์ 
  2.กระบวนการที่ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ใช้ในการสร้างเนื้อหาดนตรีไทยผ่านสื่อใหม่ ได้แก่  
1)การเขียนชื่อ เนื้อหาเพลงไทยที่ชอบอัพโหลดไว้เป็นข้อมูลส าหรับตนเองและคนใกล้ชิด ใน Blog                          
2) การน าเนื้อหาเพลง ดนตรีประกอบ มาเปิดเพื่อสาธิตการตีขิมแล้วถ่ายท าวีดีโอสาธิตการตีขิมอัพโหลด  
ไว้เป็นข้อมูลส าหรับตนเองและคนทั่วไปท่ีอยากศึกษาดนตรีไทยท่ีกว้างขวางยิ่งขึ้นและผู้ฟังสามารถโหลด 
วีดีโอไปเผยแพร่ต่อได้ใน Youtube 3) การส่ือสารข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมด้านดนตรีและกิจกรรมเพื่อสังคม 
มีการพูดคุยแลกเปล่ียนกับผู้รับสาร น าไปสู่การจัดกิจกรรมในสังคมจริงๆใน Facebook 
  บทบาทสื่อใหม่ที่มีตอ่การสื่อสารดนตรีไทย หมายถึง  บทบาทส่ือใหม่ในการส่ือสารดนตรีไทย
ของดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ที่มีต่อความต้องการทั้งในระดบัปัจเจก ระดับสถาบันหรือระดับสังคม ดังนี้ 
 1.บทบาทของ Blog ในการส่ือสารดนตรีไว้ส าหรับเป็นเพื่อน เผยแพร่ตัวตน เสมือนเป็นสมุด
ไดอารีส่วนตัว และเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานดนตรีไทย 
  2.บทบาทของ Youtube ในการส่ือสารดนตรีไทยไว้เป็นแหล่งเผยแพร่คลิปวีดีโอดนตรีไทย
ขนาดใหญ่ สามารถดูจ านวนผู้ชมจากการเปิด VIEW และแชร์ต่อได้ 
  3.บทบาทของ Facebook ในการส่ือสารดนตรีไทย ไว้เป็นแหล่งเผยแพร่ตัวตน สร้างกลุ่มเพื่อน 
เครือข่ายขึ้นมาได้  การส่งต่อ หรือที่เราเรียกว่า “แชร์” (share) สามารถพูดคุยปฎิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้ฟัง 
และนัดท ากิจกรรม ดนตรี และกิจกรรมเพื่อสังคม  
 
1.6 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวิจัย 
      1) เพื่อเข้าใจรูปแบบและวิธีการส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่ของดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ เมื่อส่ือสาร
ผ่านตัวกลางอินเตอร์เน็ต (Mediated Communication) 
      2) เพื่อเข้าใจบทบาทส่ือใหม่ท่ีมีต่อการส่ือสารดนตรีไทยของดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ 
      3) พัฒนารูปแบบการส่ือสาร เช่น Blog  youtube Facebook ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรม ดนตรีไทยสู่สากล ดังนั้น ควรพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา ครูดนตรีไทยให้เรียนรู้การส่ือสาร
ผ่านส่ือใหม่มากขึ้น   

 
1.7 ข้อตกลงในการท าวิจัย  
 การส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่ของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ผู้วิจัยศึกษาถึงรูปแบบการ
ส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่ และบทบาทส่ือใหม่ที่มีต่อการส่ือสารดนตรีไทย ซ่ึงเป็นมิติทางด้านการ
ส่ือสารเท่านั้น มิได้ศึกษาในมิติทางด้านเนื้อหาดนตรีไทยแต่อย่างใด 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัย เรื่อง บทบาทส่ือใหม่ต่อการส่ือสารดนตรีไทยของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ได้น า

แนวคิดและทฤษฎีท่ีใช้เป็นแนวทางในการศึกษา ดังนี้ คือ  
แนวคิดและทฤษฎี 
2.1 แนวคิดการส่ือสารดนตรีไทยยคุส่ือใหม่  

 2..2 ทฤษฏีเทคโนโลยีการส่ือสารเป็นตัวก าหนดแห่งส านักโตรอนโต (Toronto School)   
 2.3  แนวคิดการส่ือสารผ่านตวักลางคอมพิวเตอร์ (Computer-Mediated  

Communication) 
 2.4 ทฤษฎีการแพรก่ระจายทางนวตักรรม (Diffusion of Innovations Theory)  

 2.5 แนวคิดการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้รับสาร(Uses and Gratications) 
 2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  
2.1 แนวคิดการสื่อสารดนตรีไทยยุคส่ือใหม่  

ปัจจัยกระบวนการส่ือสารผ่านอินเตอร์เน็ต นับว่าเป็นช่องทางหนึ่งในการถ่ายทอดดนตรี ท าให้
การเผยแพร่ดนตรีพัฒนาจากเดิมที่ผู้เล่น  (นักดนตรีหรือผู้ประพันธ์ดนตรี) จะส่ือสารกับผู้ฟัง (ผู้ฟังและ
ผู้ชม) โดยตรง เป็นดนตรีที่ผู้เล่นส่ือสารกับผู้ฟังผ่านระบบส่ือสารมวลชน (Mass Mediated Music 
Phenomenon) ซ่ึงวัฒนธรรมดนตรีผ่านส่ือสารมวลชนนี้ ได้ท าให้ดนตรีมิใช่เป็นเพียงดนตรีของผู้เล่น หรือ
ของปัจเจกชน (Private) อีกต่อไป แต่ดนตรีกลายเป็นวัฒนธรรมของมวลชนที่เป็นสาธารณะ (Public) และ
สร้างปรากฏการณ์ดนตรีที่เรียกว่า ดนตรีของมวลชน (Pop Music) ในรูปแบบต่าง ๆ กันออกไป 

การใช้ประโยชน์จากการหลอมรวมของส่ือ (Convergence Media) ที่สามารถเชื่อมโยงส่ือต่างๆ 
เข้าด้วยกัน สร้างให้เกิดปรากฎการณ์ดนตรีในสังคมใหม่ ได้แก่ ดนตรีในอินเตอร์เน็ต ในเว็บไซต์ต่างๆ ซ่ึง
พบว่ามีทั้งการน าเสนอโน้ตดนตรีที่สามารถพิมพ์ออกมาในรูปแบบส่ือส่ิงพิมพ์ได้ สามารถฟังดนตรีทาง
วิทยุหรือชมการแสดงดนตรีทางโทรทัศน์บนอินเตอร์เน็ต รวมไปถึงการสร้าง, อัพโหลด และดาวน์โหลด
เพลง และริงโทนแลกเปล่ียนระหว่างผู้ใช้  ซ่ึงผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถเลือกท าทุกอย่างหรือเลือกรับ
สาระทางดนตรีในส่ิงท่ีต้องการได้ การหลอมรวมของดนตรีในส่ืออินเตอร์เน็ตดังกล่าว ท าให้ผู้ฟังดนตรีมี
พื้นที่ท่ีสามารถจะเป็นทั้งผู้สร้างและผู้ฟังดนตรี สร้างดนตรีด้วยตนเองได้ ส่ือสารดนตรีกับผู้อ่ืนได้ทั่วโลก 
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จากอ านาจของการส่ือสารมวลชนที่มีต่อดนตรีดังกล่าว ท าให้ดนตรีเป็นทั้งศิลปะท่ีมีคุณค่า และเป็นสินค้า
ทางวัฒนธรรมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเพิ่มมูลค่า ซ่ึงส่งผลต่อการก าหนดเนื้อหาสาระ (Media Agenda) ของส่ือ
ดนตรีที่ต้องการเผยแพร่ในที่สุดน าไปสู่การสืบสานศิลปวัฒนธรรม ดนตรีของไทย 

 
2.2 ทฤษฎเีทคโนโลยีการสื่อสารเป็นตัวก าหนดแห่งส านักโตรอนโต (Toronto School) 

ทฤษฎีการส่ือสารเป็นตัวก าหนด เป็นทฤษฎีท่ีมองว่าเทคโนโลยีทางการส่ือสารเป็นตัวแปรต้น
ที่เข้าไปก าหนดการส่ือสารและประสบการณ์ของมนุษย์ เมื่อเทคโนโลยีทางการส่ือสารได้เปล่ียนแปลงไป 
จะสร้างผลกระทบอะไรให้เกิดขึ้นในระดับสังคม สถาบันและปัจเจกบุคคล ผู้วิจัยได้น าทฤษฎีเทคโนโลยี
การส่ือสารเป็นตัวก าหนด ตามแนวคิดของส านักโตรรอนโต (The  Toronto  School)  เป็นแนวทางใน
การศึกษาเกี่ยวกับบทบาทส่ือใหม่ท่ีมีต่อการส่ือสารดนตรีไทยของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์  

แนวทางการศึกษาเทคโนโลยีการส่ือสารกับการเปล่ียนนแปลงสังคมนั้นสามารถพิจารณาได้ใน               
2 มุมมองตามแผนภูมิข้างล่างนี้ (กาญจนา แก้วเทพ,2552.น.104-105)  

 
 แบบจ าลองเทคโนโลยีกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

 
   
(A) 
  
 
 
(B)                                                                                                                                            

 
ภาพที่ 2.1  แสดงความความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีการส่ือสาร และการเปล่ียนแปลงทางสังคม 

  
แนวคิดตามแบบจ าลอง (A) นั้นจะตั้งค าถามว่าเมื่อเทคโนโลยีการส่ือสารเปล่ียนแปลงไปจะ

สร้างผลกระทบอะไรให้เกิดขึ้นในระดับสังคม ระดับสถาบันและระดับปัจเจกบุคคลบ้าง ซ่ึงแนวคิดนี้ เป็น
รากฐานของกลุ่ม Technological Determinism โดยแท้ เนื่องจากเชื่อว่าเทคโนโลยีเป็นสาเหตุหลัก                  
(Prime Mover) ในการขับเคล่ือนความเปล่ียนแปลงให้เกิดขึ้นกับส่วนอ่ืน ๆ 

ส่วนแนวคิดตามแบบจ าลอง (B) นั้นจะตั้งค าถามในทางกลับกันว่าภายใต้เงื่อนไขการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมอะไรบ้างที่จะเป็นตัวก าเนิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีรูปแบบต่างๆ ซ่ึงแนวคิดนี้
มองว่าเงื่อนไขทางสังคมจะเป็นสาเหตุหลัก ส่วนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนั้นกลับกลายเป็นผลลัพธ์  

Com   

Tech 
Social 

Change 

Social 

Change 

Com   

Tech 

Invention 

Society Level 

 

Individual Level 

Use/Application 

Institution Level 
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แนวคิดของเอ๊ฟเวอรเร็ตต์ เอ็มโอเจอร์ส ( Everett M.Rogers)  มีความสนใจต่อการวิเคราะห์
เทคโนโลยีส่ือใหม่ (New Media technologies) เช่น  คอมพิวเตอร์  ทั้งนี้ โรเจอร์เห็นว่า ส่ือใหม่ดังกล่าว
เป็นส่ือที่เกิดขึ้นระหว่างกลางของการส่ือสารระหว่างบุคคลและการส่ือสารมวลชน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง 
เทคโนโลยีส่ือใหม่ท าหน้าที่สร้างการส่ือสารระหว่างบุคคลที่ผ่านตัวกลางเป็นช่องทางของเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ ดังที่ กาญจนา แก้วเทพ (2552,น.114) ได้สรุปเอกลักษณ์ของส่ือใหม่ไว้ดังตารางต่อไปนี้  

 
ตารางที่ 2.1 แสดงการเปรียบเทียบส่ือประเภทต่างๆของ Everett Rogers 

 
ลักษณะช่องทางของสื่อ ก า ร สื่ อ ส า ร แ บ บ

ร ะห ว่ า ง ร ะห ว่ า ง
บุคคล 

การสื่อสารแบบใหม่
(การสื่อสารระหว่าง
บุคคลมีเคร่ืองมือช่วย) 

สื่อสารมวลชน 

1.การไหลของข่าวสาร จากผู้ ส่งคนเดียว สู่
ผู้รับ 2-3 คน 

จากผู้ส่งหลายคนผู้รับ
หลายคน 

จากผู้ส่งคนเดียวผู้รับ
หลายคน 

2.ความรู้ที่แหล่งผู้ส่งมี
ต่อผู้รับ 

ผู้ส่งมีความรู้ต่อผู้รับ
สารในฐานะปัจเจก
คนหนึ่ง 

ผู้ส่งสารมีความรู้อย่าง
ม า ก ต่ อ ผู้ รั บ ส า ร
เ นื่ อ ง จ า ก ร ะ บ บ 
interactive 

ผู้ส่งสารที่ท างานอยู่ใน
องค์การส่ือแทบจะไม่
มีความรู้เรื่องผู้รับสาร
เลย 

3 . ก า ร แบ่ งป ระ เภ ท                
ผู้รับสาร 

สูงมาก 
(เป็นรายบุคคล) 

สูงมาก 
(เป็นรายบุคคล) 

ต่ า ( เ พ ร า ะข่ า วสา ร
เดียวกันจะถูกถ่ายทอด
ให้ทุกคน) 

4.ระดับของการตอบโต้ 
(interactive) 

สูง สูง ต่ า 

5.ปฏิกิริยาป้อนกลับ มีมากและฉับพลัน มี บ้ า ง แ ต่ ก็ ยั ง มี
ข้อจ ากัดอาจฉับพลัน
หรือต้องรอ 

มีข้อจ ากัดและล่าช้ า
มาก 

6 . ศั ก ยภ าพที่ จ ะ เ ก็ บ
รักษาข่าวสาร 

ต่ า ส่วนใหญ่จะสูงมาก บาง ส่ืออาจต่ า  เช่ น 
วิทยุ บางส่ือก็สูง เช่น 
หนังสือ 

7.ประเภทของเนื้อหา เน้นหนักไปในเรื่อง
สังคม-อารมณ์ 

ไ ม่ ค่ อ ย เ น้ น เ รื่ อ ง
สังคม-อารมณ์ แต่จะ
เน้นเรื่องงาน 

ไ ม่ ค่ อ น เ น้ น เ รื่ อ ง
สังคม-อารมณ์ 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ)  

 

ลักษณะช่องทางของสื่อ การสื่อสารแบบระหว่าง
ระหว่างบุคคล 

การสื่ อสารแบบใหม่
(การสื่ อสารระหว่ า ง
บุคคลมีเคร่ืองมือช่วย) 

สื่อสารมวลชน 

8.ลักษณะอวัจนภาษา มี ก า ร ใ ช้ อ วั จ ภ า ษ า               
อย่างมาก 

ส่ือใหม่บางชนิดจะจัด
ให้มีการใช้อวัจนภาษา
ค่อนข้างมาก 

ส่ื อมวลชนประ เภทที่
มองเ ห็นภาพจะมีก าร
ใช้อวัจนภาษามากแต่ถ้า
เป็นส่ือเสียงอย่างเดียวก็
จะไม่มี 

9.การควบคุมการไหล
ของการส่ือสาร 

ผู้ ส่ื อ ส า ร ทั้ ง  2  ฝ่ า ย 
ส า ม า ร ถ ค ว บ คุ ม                   
ก า ร ส่ื อสา รได้ อย่ า ง                
เท่าเทียมกัน 

ผู้ ส่ื อ ส า ร ทั้ ง  2  ฝ่ า ย 
สามารถควบคุมก าร
ส่ือสารได้อย่างเท่าเทียม
กัน 

ผู้ รั บ ส า ร ไ ม่ ส า ม า ร ถ
ควบคุมการส่ือสารได้ 

10.ลักษณะความเป็น
ส่วนตัว 

ต่ า ตามปกติต่ า สูง 

 
ที่มา: กาญจนา แก้วเทพ.(2552). ส่ือสารมวลชน ทฤษฎีและแนวทางศึกษา.กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.หน้า114 

 
จากตารางข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า การศึกษาคุณลักษณะของส่ือแบบใหม่ท่ีก าลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน

และได้ชี้ให้เห็นว่า คุณลักษณะส าคัญ ๆ ของส่ือแบบใหม่ที่จะมีผลต่อเนื่องไปถึงการเปล่ียนแปลง
ประสบการณ์ของมนุษย์ และการเปล่ียนแปลงสังคมนั้นมีอยู่ 3 ประการ คือ 

1) ส่ือใหม่มีลักษณะที่สามารถ ตอบโต้กันระหว่างคนกับเทคโนโลยีได้ฉับพลันทันที  
(Interactivive)  แต่เดิมนั้น คุณสมบัติที่จะโต้ตอบการส่ือสารระหว่าง 2 ฝ่ายนั้น จะมีอยู่แต่เฉพาะในการ
ส่ือสารระหว่างบุคคลแบบเผชิญหน้าเท่านั้น (Face-to-Face Communication)หากเริ่มมีการใช้ส่ือกลางแบบ
ใดเข้ามาเกี่ยวข้อง ลักษณะ “ตอบโต้อย่างฉับพลันทันที” จะสูญหายไป แต่ในส่ือสมัยใหม่ เช่น การใช้ 
Blog Facebook และ Youtube ในการส่ือสารดนตรีไทยของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ  

 2) ส่ือใหม่มีลักษณะเป็น ปัจเจกบุคคลสูง ( Individualize/Demassified) แต่เดิมนั้น รูปแบบการ
ส่ือสารแบบส่ือมวลชน จะสร้างกลุ่มผู้รับสารเป็น “มวลชน” (Massified) ขึ้นมาทุกคนจะดูรายการ    ทุก
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อย่างเหมือน ๆ กันในช่วงเวลาเดียวกัน แต่ยิ่งนับวันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการส่ือสารจะท าให้ผู้ใช้
สารสามารถเลือกใช้ตามกาละและเทศะที่ตนเองต้องการได้มากขึ้น เช่น ผู้ชมการส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือ
ใหม่ของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ สามารถเลือกชมและศึกษาเรียนรู้การตีขิมได้จากทั้ง Blog Facebook และ 
Youtube  ได้ตามความต้องการ ในเวลาใดก็ได้ ณ สถานที่ไหนก็ได้ เป็นต้น 

3) ส่ือใหม่มีลักษณะแยกเป็นส่วนๆและสามารถน ามาประกอบกันใหม่ได้ในภายหลัง                         
( Asynchronous) ตัวอย่างเช่นลักษณะการให้ข่าวสารจะไม่มาเป็นข่าวที่ต่อเนื่องกันยาว ๆ ทีเดียว แต่จะมี
แบบแยกเป็น ส่วน ๆ เช่น ข่าวส้ันทุกชั่วโมง โดยที่ผู้รับสารจะต้องมาประกอบเอาเอง ลักษณะ hardware 
ของคอมพิวเตอร์ก็เช่นเดียวกัน สามารถจะแยกซ้ือเป็นส่วน ๆ แล้วค่อย ๆ มาประกอบมาเพิ่มเติม      
ภายหลังได้ นอกจากนั้นยังหมายความถึงศักยภาพของส่ือที่สามารถจะเก็บรักษาข่าวสารข้อมูลเอาไว้ด้วย 
และวิธีการเก็บข่าวสารก็ยังสามารถแยกไว้ในที่ต่าง ๆ ได้ด้วย รวมถึงการส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่
ของดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ นอกจากจะมีวีดีโอสาธิตการตีขิมให้โหลดฟรีด้วยตนเองแล้ว ยังมีการสอน
แบบออนไลน์ ตั้งกระทู้ถามตอบ และท ากิจกรรมอบรมตีขิมด้วย 

  มาร์แชล แมคลูฮัน (Marshall  McLuhan)  ให้ความส าคัญกับเทคโนโลยีส่ือสารในมิติที่
เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของมนุษย์และการขยายประสบการณ์ด้านผัสสะของมนุษย์ (Extension of 
Experience ) โดยเฉพาะอย่างยิ่งอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงได้ขยายศักยภาพของมนุษย์ออกไปอย่างมากมาย                      
จน ราวกับว่าท าให้คนจ านวนมากรับรู้ เรื่องราวที่ไหนก็ได้ ในระยะเวลาที่รวดเร็ว พัฒนาการของ
เทคโนโลยีการส่ือสารในยุคปัจจุบัน  ท าให้อุปสรรคด้านระยะทางและกาลเวลากลายเป็นเรื่องที่                           
ไร้ความหมาย เพราะไม่อาจปิดกั้นประสบการณ์ของมนุษย์ได้อีกต่อไป จากจุดยืนของแมคลูฮันที่สนใจ
วิเคราะห์ผลกระทบของเทคโนโลยีการส่ือสารต่อสังคมระดับจุลภาคนั้น เขาได้สรุปแง่มุมของการก าหนด
ผ่านส่ือ (Media determinism) ไว้สามมิติด้วยกัน อันได้แก่  

 1.ผลกระทบของส่ือต่อมิติในเรื่องเวลา  (Time) เช่น ส่ือหลายชนิดสามารถบันทึกสารข้ามเวลา
หรือย่นย่อระยะเวลาในการส่ือสาร อาทิ องค์ความรู้ดนตรีไทยใน  Blog Facebook และ Youtube   ของ             
ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ที่สามารถน าเอาความรู้ โน้ตเพลงเก่าจากต ารามาเขียนใหม่ และเผยแพร่ในโลก
ออนไลน์ 

 2.ผลกระทบของส่ือต่อมิติเรื่องพื้นที่  (Space)  เช่น ส่ือต่างๆที่พยายามเอาชนะพื้นที่ เช่น                 
การส่ือสารดนตรีไทยผ่าน Blog Facebook และ Youtube  ของดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ที่สามารถส่ง และ
รับข้อมูลข่าวสารได้ทุกที่ทุกโอกาส 

 3.ผลกระทบของส่ือต่อมิติเรื่อง ประสบการณ์ของมนุษย์ (human experiences) เป็นการขยาย
ประสบการณ์หรือจัดระเบียบประสบการณ์ที่มนุษย์จะไปสัมผัสโลกรอบตัวแบบใหม่ เช่น ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ 
ได้ขยายประสบการณ์การส่ือสารดนตรีไทยจากปัจเจกบุคคลต่อปัจเจกบุคคล เป็น Blog Facebook และ 
Youtube   
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 จากผลกระทบของเทคโนโลยีการส่ือสารในสามมิตินี้ แมคลูฮัน เห็นว่า ทุกครั้งที่มีส่ือใหม่  ๆ 
อุบัติขึ้นในสังคม ส่ือใหม่เหล่านี้จะเข้ามาจัดระบบวิธีคิดและส านึกของมนุษย์สามมิติดังกล่ าวเสมอ 
นอกจากนี้ แมคลูฮัน มีเห็นว่า ผลกระทบของการส่ือสารต่อปัจเจกบุคคลและสังคมไม่ได้มาจากตัวสาร 
หากแต่เป็นผลมาจากคุณลักษณะของส่ือมากกว่า ดังค าว่าที่ว่า ส่ือคือสาร (the medium is the message)
ภายใต้วลีดังกล่าว แมคลูฮันไม่ได้สนใจตอบค าถามที่ว่า คนเรามีประสบการณ์ต่อเรื่องอะไรผ่านส่ือ (what 
we experiences) แต่เลือกสนใจที่จะวิเคราะห์ว่า คนเรามีประสบการณ์ต่อโลกรอบตัวอย่างไร (how we 
experiences the world) นั่นหมายความว่าตัวสารไม่ส าคัญเท่ากับตัวส่ือ เพราะทุกครั้งที่ เกิดการ
เปล่ียนแปลงในตัวส่ือ จะไปมีผลกระทบต่อเนื้อหา/สารเสมอ 

 นอกจากตัวส่ือจะเข้าไปก าหนดความเป็นไปของเนื้อหาสารแล้ว ผลดังกล่าวยังเข้าไปก าหนด
วิธีการรับสาร (reception) และการรับรู้ (perception) หรือแม้แต่บุคลิกลักษณะ (personality) ของผู้รับสาร
ด้วยในเวลาเดียวกัน เช่น เนื้อหาท่ีเราฟังพระรูปเดียวกันเทศน์อาจจะเหมือนกัน แต่ถ้าเราฟังพระเทศน์ผ่าน
การส่ือสารระหว่างบุคคล (เช่น ไปฟังที่วัด) กับฟังผ่านส่ือบันทึกเสียงหรือซีดี วิธีการรับสารของเราก็จะ
แตกต่างกัน ทั้งนี้ นอกจากบรรยากาศการฟังจะไม่เหมือนกันแล้ว ความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างผู้ส่งสาร
กับผู้รับสารยังแตกต่างกันด้วย หากเราฟังพระเทศน์จริงบนธรรมมาสน์ อ านาจการส่ือสารจะอยู่ที่พระ               
ซ่ึงเป็นผู้ส่งสาร แต่ถ้าเราฟังเทปหรือซีดีที่บ้านจะเป็นอ านาจของผู้รับสารที่เข้าไปก าหนดเลือกว่าจะฟัง
เมื่อไร ฟังตอนไหน ฟังช่วงใดของเนื้อหา ฟังซ้ าเมื่อไร หรือจะหยุดฟังเมื่อไร (กาญจนา แก้วเทพ และ                  
สมสุข หินวิมาน,2551,น.142-144)  

 แมคลูฮัน ยังเห็นอีกว่าเมื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเปล่ียนแปลงไป ระบบการส่ือสารของสังคม
โดยเฉพาะการส่ือสารมวลชนก็จะปรับเปล่ียนตัวเองเข้าสู่โลกเทคโนโลยีสารสนเทศไปด้วย โดยยังท า
หน้าที่และบทบาทหลักของตนเองอยู่ เช่น การเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร (Source of  Information) การเป็น
แหล่งบันเทิงพักผ่อนหย่อนใจ (Entertainment) และการเป็นเพื่อน (Companionship) ของคนกลุ่มต่างๆใน
สังคมหนึ่ง เมื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปล่ียนแปลง  รูปแบบและกระบวนการส่ือสารก็จะเปล่ียนตาม
ไปด้วย  ยกตัวอย่างเช่น การรวมตัวกันเป็นกลุ่มไซเบอร์ (Cyber Group) เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
แลกเปล่ียนกับกลุ่มอ่ืนๆในลักษณะของกระดานสนทนา (Electronic Bulletin Board) (กมลรัฐ อินทรทัศน์, 
2548, น. 451) 

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่าเมื่อเทคโนโลยีเกิดการเปล่ียนแปลง  รูปแบบการ
ติดต่อส่ือสารของมนุษย์ก็มีความเปล่ียนแปลงไปเช่นเดียวกัน  ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการ
ส่ือสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่ือใหม่ (New  Media) อย่างอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ส่งผลให้รูปแบบการ
ติดต่อส่ือสารของมนุษย์เปล่ียนแปลงจากแบบเผชิญหน้า  (Face-to-Face  Communication) มาเป็นการ
ส่ือสารแบบไม่เห็นหน้าค่าตา  ไม่รู้ว่าใครเป็นใคร (Anonymous) ทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารจะไม่มีปรากฏ
ตัวตนที่แท้จริง (Virtuality) จนมีค ากล่าวว่าการส่ือสารผ่านส่ือใหม่นี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้าง 
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“ชุมชนเสมือนจริง” (Virtual Community) ซ่ึงชุมชนดังกล่าวนั้น  มีลักษณะบางประการที่แตกต่างจาก
ชุมชนดั้งเดิมของมนุษย์หรือชุมชนทางกายภาพ  (Real  Community) 

 นอกจากนี้ ชุมชนเสมือนมีลักษณะเป็นมณฑลสาธารณะ (Public Sphere) ซ่ึงเป็นช่องทางใน
การส่ือสารรูปแบบใหม่เป็นเวทีสาธารณะในการติดต่อส่ือสารก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงด้านต่างๆ ทั้งผู้รบั
และผู้ส่งสาร ทั้งด้านความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม อันเนื่องมาจากการเปิดรับส่ือมวลชนซ่ึงนั่นก็คือ
อิทธิพลส่ือมวลชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่ืออินเทอร์เน็ตที่มีต่อบุคคลซ่ึงลักษณะดังกล่าวนั้นมีความ
สอดคล้องกับแนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีเทคโนโลยีการส่ือสารเป็นตัวก าหนด กล่าวคือเมื่อเทคโนโลยีการ
ส่ือสารมีความเปล่ียนแปลงและสังคมของมนุษย์ที่เปล่ียนแปลงไปจากเดิมโดยส้ินเชิง ซ่ึงภายใต้การ
เปล่ียนแปลงนั้นท าให้เกิดผลกระทบท้ังในระดับปัจเจกบุคคลไปจนถึงระดับสังคมเลยทีเดียว 

 อาจกล่าวได้ว่า การส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่ของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ได้เปล่ียนแปลง
ประสบการณ์การเล่นและสอนดนตรีไทย โดยเฉพาะขิมในชีวิตประจ าวัน (human experiences) เช่น 
สามารถศึกษาเรียนรู้การเล่นขิมผ่านอินเทอร์เน็ตได้ทุกที ทุกเวลา โดยไม่เสียค่าบริการ และผู้ใช้บริการ
สามารถกลายมาเป็นผู้สอนดนตรีไทยอย่างว่ายๆได้ด้วยตนเอง โดยดูโน้ตดนตรีไทยใน Blog Facebook 
และ Youtube  ของดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ซ่ึงถือได้ว่า การเปล่ียนประสบการณ์ดังกล่าว เป็นการ
เปล่ียนแปลงจากสถานผู้ รับสาร (Receiver)  มาสู่  “ผู้ แสวงหาข่ าวสาร”  ( Information seeker)                                
ในกระบวนการส่ือสารดังกล่าว 
 
2.3 แนวคิดการสื่อสารผ่านตัวกลางคอมพิวเตอร์ (Computer-Mediated Communication :CMC) 

Everett M.Rogers ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ CMC หรือการส่ือสารผ่านตัวกลางคอมพิวเตอร์ว่า 
คอมพิวเตอรกลายเป็นช่องทางในกระบวนการส่ือสารที่มีบทบาทและก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและ
วัฒนธรรมในระดับโครงสร้างการน าคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นส่ือกลางเพื่อการส่ือสาร หมาย ถึง ระบบการ
ส่ือสารข้อมูลทั้งที่เป็นข้อความ ภาพ สัญลักษณ์และเสียงระหว่างคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปสู่คอมพิวเตอร์
อีกเครื่องหนึ่งหรือหลายเครื่อง โดยใช้ส่ือกลางคือ ระบบโทรคมนาคม (Telecommunication System)                 
ในวงการวิชาการ CMC มีฐานะเป็นสาขาวิชาใหม่ท่ีเกิดจากความพยายามที่จะศึกษาส่ือใหม่ (New media 
technology) อย่างอินเทอร์เน็ตมีความแตกต่างจากส่ือรุ่นก่อน ดังนี้  

1.  CMC เปน็ส่ือที่ไม่มีเงื่อนไขเรื่องเวลาในการเสนอเนื้อหา ท าให้สามารถใช้ส่ือประเภทนี้ได้
ตามความต้องการ (Transient) 

2.  CMC สามารถกระจายตัวเองอยู่ทั่วไป (widely distributed) 
3.  CMC เป็นช่องทางในการน าเสนอที่หลากหลาย (Multi-Mode) 

 4. CMC เป็นช่องทางท่ีผู้ส่ือสารสามารถปรับเปล่ียนเนื้อหาได้ตามความเหมาะสม 
(Manipulation of content) 
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5. CMC เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เป็นสากล (Universal medium) คือสามารถแปลง 
(Transformation) ข่าวสารที่ใช้ส่ือสารอย่างสากลเหมือนเครื่องรับและส่งข่าวสารชนิดอ่ืนๆ 

แม้ว่ารูปแบบการส่ือสารผ่านคอมพิว เตอร์จะท าหน้าที่คล้ายกับส่ือรุ่นเก่าในการส่ือสาร                 
แต่เนื่องจากคอมพิวเตอร์เป็นเทคโนโลยีที่รวบรวมส่ือรุ่นเก่าหลายชนิดไว้ด้วยกัน ท าให้ประสิทธิภาพใน
การส่ือสารนั้นสามารถแสดงศักยภาพได้มากกว่า และการใช้วิธีการส่ือสารผ่านระบบเครือข่ายที่เรียกว่า
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต จึงมีรูปแบบและวิธีการส่ือสารที่หลากหลาย ในการเผยแพร่ข่าวสารกับมวลชนไป
จนถึงการใช้อินเทอร์เน็ตในการส่ือสารระดับบุคคล อีกทั้งยังเปล่ียนแปลงประสบการณ์ในชีวิตประจ าวัน
ของมนุษย์ เนื่องจากบริบทการส่ือสารผ่านคอมพิวเตอร์ ซ่ึงประกอบด้วย 
 1.บริบทท่ีลดความรู้สึกทางประสาทสัมผัส (Reduce Sensation) 
 ในโลกเสมือนจริง การส่ือสารผ่านตัวกลางคอมพิวเตอร์ในโลกของอินเทอร์เน็ตนั้นจะอาศัย
การส่ือสารผ่านตัวอักษรท าให้โอกาสแสดงออกและรับรู้สีหน้า แววตาหรือพฤติกรรมต่างๆแบบในโลก
แห่งความเป็นจริงนั้นไม่สามารถแสดงออกมาได้ นอกจากนี้ยังขาดรูปแบบปฏิสัมพันธ์ในการสัมผัสเพื่อ
แสดงออกด้วยเช่นกัน ดังนั้น การส่ือสารผ่านตัวกลางคอมพิวเตอร์จึงท าให้ความรู้สึกในประสาทสัมผัส
ลดลง ดังนั้น ในการส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่ของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ทั้ง Blog facebook Youtube 
จึงพัฒนาเทคโนโลยีการส่ือสารเพื่อสร้างปฎิสัมพันธ์ในโลกออนไลน์ให้คล้ายการส่ือสารแบบเผชิญหน้า
มากขึ้น เช่น การดาวน์โหลดวีดีโอประกอบการเล่นดนตรีไทย เป็นต้น 
 2. ความเป็นบริบทที่มีสภาวะไร้ขอบเขต (Disinhibition) 

 ในโลกเสมือนจริงการส่ือสารผ่านตัวกลางคอมพิวเตอร์ไม่มีอุปสรรคด้านเงื่อนไข เวลา และ
สถานที่จึงท าให้ผู้ส่ือสารภายใต้บริบทนี้จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการสร้างบรรทัดฐานทางสังคม (Social 
Norms) ขึ้นมาใหม่ และมีการเกิดขึ้นของกฎเกณฑ์ กติกา ขึ้นมาเพื่อใช้ในการควบคุมดูแลและจัดการกับ
โลกที่เรียกว่าโลกเสมือนจริง จึงเป็นสาเหตุให้เกิดสภาวะไร้ขอบเขตดังต่อไปนี้ 

     2.1)  การปิดบังตัวตน (Anonymity)  
 บริบททางคอมพิวเตอร์ที่ไม่รู้ว่าใครเป็นใคร ท าให้บุคคลต่างๆที่เข้ามาใช้สามารถปิดบังตนเอง

ได้ตามต้องการ โดยไม่จ าเป็นต้องบอกความจริงแก่ผู้สนทนาว่าเป็นใคร มาจากไหน บุคคลที่เข้ามาใช้จึงมี
ความเป็นอิสระโดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีบุคคลอ่ืนรู้ตัวตนที่แท้จริง 

      2.2)  การมองไม่เห็นคู่สนทนา (Invisibility) 
 ในโลกเสมือนจริงนั้นเป็นการส่ือสารที่ไม่เห็นหน้า ท าให้ไม่สามารถทราบได้ว่าคู่สนทนามี

รูปร่างลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไร จึงท าให้บุคคลที่เข้าไปใช้ไม่ต้องกังวลว่าจะถูกมองในด้านลบหรือต้อง
รับผิดชอบต่อค าพูดหรือการกระท าต่าง ๆในการส่ือสาร 
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  2.3)  การไม่ตอบโต้คู่สนทนาแบบทันทีทันใด (Asynchronicity) 
 ในโลกเสมือนจริงการส่ือสารผ่านตัวกลางคอมพิวเตอร์ท าให้บุคคลที่ใช้งานนั้นมีเวลาในการ

พิจารณาไตร่ตรอง หรือจินตนาการข้อความที่จะตอบโต้กับคู่สนทนา เพราะไม่จ าเป็นที่จะตอบโต้ไป                 
โดยทันทีทันใดเหมือนในโลกแห่งความเป็นจริง บุคคลที่ใช้งานจึงสามารถท าธุระต่างๆไปพร้อมกับการ
สนทนาด้วยก็ได้ 

3. การแบ่งแยกตัวตน (Dissociation) 
 ในโลกเสมือนนั้นบุคคลที่เข้ามาใช้งานสามารถที่จะสร้างตัวตนได้ตามจินตนาการที่ต้องการ 

ซ่ึงต่างจากโลกแห่งความเป็นจริง 
4.  ความเท่าเทียมกันทางด้านสถานะ (Neutralizing of Status) 
 ในโลกเสมือนของอินเทอร์เน็ตนั้นไม่มีการแบ่งชนชั้นแบบในโลกแห่งความเป็นจริง                       

ทุกบุคคลถือว่ามีความเท่าเทียมกันในโลกเสมือนแห่งนี้สามารถส่ือสารกันได้อย่างเท่าเทียมกั 
 5.  ความเป็นบริบทที่มีตัวตนที่หลากหลาย (Identity Flexibility) 

 ในโลกเสมือนจริงของอินเทอร์เน็ต บุคคลที่เข้ามาใช้งานสามารถสร้างตัวตนหรือเปล่ียนแปลง
ตัวตนของตัวเองได้มากอย่างที่ต้องการ และสามารถเลือกแสดงบทบาท แสดงตัวตนนั้นๆ ได้ในเวลา
เดียวกันและเปล่ียนแปลงไปได้เรื่อยๆ ตามการสนทนา 
 6. ความเป็นบริบทที่มีการรับรู้ที่ต่างกัน (Altered Perception) 
 การรับรู้ของคู่สนทนารับรู้ผ่านทางตัวอักษรเท่านั้น จึงอาจท าให้เกิดการผิดพลาดในการ
ตีความเนื่องจากตัวตนที่ปรากฏต่อคู่สนทนานั้นเกิดจากการจินตนาการของผู้สนทนาเอง ซ่ึงอาจแตกต่าง
จากตัวตนในโลกแห่งความเป็นจริงที่ผู้สนทนาต้องการส่ือสารด้วยก็ได้ 

 ซ่ึงคุณลักษณะดังกล่าว มีผลกระทบด้านบวกและด้านลบต่อการส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่  
กล่าวคือผลกระทบด้านบวก เช่น ท าให้ผู้ใช้บริการรู้สึกเป็นส่วนตัวมากกว่าการไปเรียนดนตรีไทยในโลก
ความจริงเพราะไม่มีใครรู้จักตัวตนที่แท้จริงในอินเทอร์เน็ตจึงสามารถใช้บริการได้ตามความต้องการที่
แท้จริง เป็นต้น ส่วนผลกระทบเชิงลบ เช่น เนื่องจากการส่ือสารผ่านคอมพิวเตอร์ผู้ใช้บริการไม่สามารถได้
เห็นตัวตนจริงๆของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ  ดังนั้น ความน่าเชื่อถือหรือความศักดิ์สิทธ์ิจึงอาจถูกลดทอน
ลง เนื่องจากผู้ใช้บริการเกิดความไม่แน่ใจในข้อความหรือภาพผ่านที่เห็นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ว่าเป็น
ของจริงหรือไม ่

ขณะที่นักคิด Altheide and Snow นักนิเทศศาสตร์ที่สนใจรูปแบบ (Formats) ของการส่ือสารที่
แยกย่อยออกไปได้เป็นหลายมิติ ดังนี้  

1.  รูปแบบของผัสสะแห่งประสบการณ์ (Sense of experience) อันได้แก่การวิเคราะห์ให้แก่
ผู้รับสาร เช่น เมื่อผู้รับสารเปิดรับฟังเสียงเพลิงจากวิทยุ ประสบการณ์จากส่ือเสียงจะเป็นแบบหนึ่ง จิตนา
การจากการฟังจะเป็นแบบหนึ่ง แต่เมื่อเพลงนั้นถูกน าไปร้องในรูปแบบของมิวสิควีดีโอรูปแบบ
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ประสบการณ์ก็จะกลายเป็นส่ือภาพและเสียงไปพร้อมๆ กัน นอกจากนั้นผัสสะแห่งประสบการณ์ยัง
หมายความว่า รูปแบบของส่ือนั้นได้ดึงดูดให้ผู้รับสารเข้ามามีส่วนร่วมหรือผูกพันมากน้อยเพียงใด 

2.  รูปแบบของเนื้อหา Altheide & Snow ได้แบ่งประเภทของรูปแบบเนื้อหา (ซ่ึงไม่ได้
หมายความว่าเป็นเนื้อหาอะไร แต่เป็นเนื้อหาอย่างไร) เป็นแบบต่างๆ เช่น เป็นเนื้อหาประเภทสมจริงหรือ
จินตนาการ รูปแบบเนื้อหาเป็นแบบเปิดหรือปิด กล่าวคือ เปิดโอกาสให้ผู้รับได้ตีความอย่างหลากหลาย
หรือก าหนดความหมายที่แน่นอนเอาไว้เลย 

3.  รูปแบบการใช้รหัส ได้แก่ การวิเคราะห์รูปแบบของส่ือที่ถูกน ามาใช้ว่าข่าวสารและ
ความหมายที่อยู่ในสารนั้น ถูกใส่รหัสมากน้อยเพียงใด ตัวอย่างเช่น มีการใช้ภาพหรือใช้ตัวอักษรหรือใช้
เสียงบรรยาย ในกรณีการใช้ภาพ ถ้าใช้ภาพเฉยๆ กับการใช้ภาพถ่ายแล้วมีค าบรรยายประกบภาพอยู่ข้างใต้ 
ก็หมายความว่าในกรณีหลังจะมีการใช้รหัสมากกว่ากรณีแรก เป็นต้น  

4.  รูปแบบของบริบทของการใช้ส่ือ (Contexe of use) เนื่องจากบริบทของการใช้ส่ือเป็น               
ส่วนเส้ียวส าคัญของประสบการณ์ของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นมิติของกาละหรือเทศะก็ตาม เช่น การใช้ส่ืออยู่ที่
บ้าน (คอมพิวเตอร์) กับการใช้ส่ือนอกบ้าน (การไปดูหนัง) การใช้ส่ือแบบปัจเจก (อ่านหนังสือ) กับการใช้
แบบกลุ่ม (ดูโทรทัศน์ร่วมกับครอบครัว) เป็นต้น ดังนั้น จึงควรสนใจบริบทของการส่ือสารในฐานะ
ประสบการณ์ต่างๆของมนุษย์ 

5.  รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ส่งสาร-ผู้รับสาร ในแง่นี้ Altheide & Snow จะสนใจว่า 
รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ส่ง ผู้รับ จะเป็นแบบการส่ือสารทางเดียว (One way Communucation) ซ่ึง
หมายความว่า ผู้ส่งจะเป็นผู้ควบคุมกระบวนการส่ือสาร หรือเป็นการส่ือสารแบบสองทาง (Two way 
Communucation) เช่น ลักษณะตอบโต้กันได้ (interactive) ของส่ือสมัยใหม่ ซ่ึงส่อนัยยะว่าบุคคล 2 ฝ่ายใน
กระบวนการส่ือสารจะผลัดเปล่ียนบทบาทเป็นผู้รับสารและผู้ ส่งสาร พร้อมทั้งสามารถควบคุม
กระบวนการส่ือสารได้ค่อนข้างเท่าเทียมกัน 

ดังนั้น ผู้รับสารสามารถแสวงหาข้อมูลได้ตามความพอใจของตน เมื่อผู้รับสารมีความสนใจ
เป็นพิเศษต่อข้อมูลข่าวสารก็จะมีปฏิสัมพันธ์ (Interact) เพื่อติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็น
การส่ือสารผ่านส่ือกลางคอมพิวเตอร์หรือการส่ือสารทางอินเตอร์เน็ตก่อให้เกิดสังคมใหม่ที่เรียกว่าชุมชน
เสมือน(Virtual community) ในชุมชนเสมือนนี้มีลักษณะเป็นมณฑลสาธารณะ (Public Sphere) ใหม่ที่
เกิดขึ้น หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยก็สามารถเขียนในบร์อดสนทนาสอบถามกลับมายังผู้ส่งได้ลักษณะ
เดียวกับการส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่ของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ  
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2.4 ทฤษฎกีารแพร่กระจายนวัตกรรม 
 การแพร่กระจายนวัตกรรม Diffusion of Innovations Theory (DOI) ของ Everett Roger 
แนวความคิดทฤษฏีของ Roger  การยอมรับ (Adoption) ส่ิงใดของสังคม จะมีกระบวนการ (Process) 
คล้ายๆ กัน โดยเริ่มต้นจากมีส่ิงใหม่เกิดขึ้น มีคนกลุ่มหนึ่งยอมรับคิดว่าดีแล้ว จะเกิดการแพร่กระจาย 
(Diffusion) ไปตามช่องทางการส่ือสาร (Channels) ต่างๆ ของคนกลุ่มหนึ่งไปสู่อีกกลุ่มหนึ่งในสังคม อยู่ที่
ส่ิงใหม่นั้นมีความดึงดูดใจสูงก็จะท าให้การยอมรับส่ิงนั้นในสังคม ใช้ระยะเวลาในการยอมรับส้ันขึ้น                
การแพร่กระจายความนิยมเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยไม่มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือ Promotion 
ใดให้เกิดความนิยม แต่ล้วนแล้วเกิดการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วไปตามช่องทางส่ือสารต่างๆ สังคม                  
โดยธรรมชาติ ธรรมชาติของโทรคมนาคมเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและธุรกิจสมัยใหม่ก็เช่นกัน  โดยได้
อธิบายทฤษฎีกระบวนการแพร่กระจายนวัตกรรมนี้ว่ามีตัวแปรหรือองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 ประการ                  
(Four main element in the diffusion of innovations) คือ  
 1. นวัตกรรม (Innovation) หรือส่ิงใหม่ท่ีจะแพร่กระจายไปสู่สังคมเกิดขึ้น นวัตกรรม 
ที่จะแพร่กระจายและเป็นที่ยอมรับของคนในสังคมนั้น โดยทั่วไปประกอบด้วยส่วนส าคัญ 2 ส่วน คือ 
ส่วนที่เป็นความคิดและส่วนที่เป็นวัตถุ นวัตกรรมใดจะถูกยอมรับหรือไม่นั้น นอกจากจะเกี่ยวกับตัวผู้รับ 
ระบบสังคม และรับการส่ือสารแล้ว ตัวของนวัตกรรมเองก็มีความส าคัญ 

 นวัตกรรมที่ยอมรับได้ง่ายควรจะต้องมีลักษณะ 5 ประการ โดยนวัตกรรมที่มีลักษณะตรงกัน
ข้ามกันกับ 5 ประการ ต่อไปนี้มักจะเป็นที่ยอมรับได้ยาก  

ได้ประโยชน์มากกว่าเดิมที่เข้ามาแทนที่ (Relative Advantage)  
มีสอดคล้องกับวัฒนธรรมในสังคมท่ีจะรับ (Compatibility)  
ไม่มีความสลับซับซ้อนมากนัก (Complexity)  
สามารถแบ่งทดลองครั้งละน้อยได้ (Trialability)  
สามารถมองเห็นหรือเข้าใจได้ง่าย (Observability)  
2. การส่ือสารโดยผ่านส่ือทางใดทางหนึ่ง (Types of Communication) เพื่อให้คนใน 

สังคมได้รับรู้ระบบการส่ือสาร การส่ือสาร คือ การติดต่อระหว่างผู้ส่งข่าวสารกับผู้รับข่าวสาร โดยผ่านส่ือ
หรือตัวกลางใดตัวกลางหนึ่งที่นวัตกรรมนั้นแพร่กระจายจากแหล่งก าเนิดไปสู่ผู้ใช้หรือผู้รับนวัตกรรม               
อันเป็นกระบวนการกระท าระหว่างกันของมนุษย์ การส่ือสารจึงมีความส าคัญต่อการรับนวัตกรรมมาก  

 3.  เกิดในช่วงเวลาหนึ่ง (Time or Rate of Adoption) เพื่อให้คนในสังคมได้รู้จักนวัตกรรม 
แนวความคิดใหม่หรือมีการใช้ประโยชน์จากส่ิงท่ีมีอยู่แล้วมาใช้ในรูปแบบใหม่ เพื่อท าให้เกิดประโยชน์
ทางเศรษฐกิจและกระบวนการแพร่กระจายนวัตกรรมต้องอาศัยระยะเวลาและมีล าดับขั้นตอนเพื่อให้
บุคคลปรับตัวและยอมรับนวัตกรรมหรือแนวความคิดใหม่ (a given time period)  
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 4.  ระบบสังคม (Social System) โดยการแพร่กระจายเข้าสู่สมาชิกของสังคม ระบบสังคมจะมี
อิทธิพลต่อการแพร่กระจายและการรับนวัตกรรม กล่าวคือ สังคมสมัยใหม่ระบบของสังคมจะเอ้ือต่อการ
รับนวัตกรรม ทั้งความรวดเร็วและปริมาณที่จะรับ (Rate of Adoption) เพราะมีบรรทัดฐานและรับค่านิยม
ของสังคมท่ีสนับสนุนการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ดังนั้น เม่ือมีการแพร่กระจาย ส่ิงใหม่เข้า
มา สังคมก็จะยอมรับได้ง่าย ส่วนสังคมโบราณหรือสังคมท่ีติดยึดกับความเชื่อต่างๆ  ซ่ึงเป็นสังคมล้าหลัง
จะมีลักษณะตรงกันข้ามกับสังคมสมัยใหม่ ความรวดเร็วของการแพร่กระจายและปริมาณที่จะรับ
นวัตกรรมจึงเกิดได้ช้ากว่าและน้อยกว่าหรืออาจจะไม่ยอมรับเลยก็ได้  

การยอมรับนวัตกรรม  
 การยอมรับว่าเป็นกระบวนการ (Process) ที่เกิดขึ้นทางจิตใจภายในบุคคล เริ่มจากได้ยินใน

เรื่องวิทยาการนั้นๆ จนกระทั่งยอมรับน าไปใช้ในที่สุด ซ่ึงกระบวนนี้มีลักษณะคล้ายกับกระบวนการเรยีนรู้
และการตัดสินใจ (Decision Making) โดยได้แบ่งกระบวนการยอมรับออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ  

 
 ขั้นที่ 1 ขั้นรับรู้หรือตื่นตน (Awareness Stage)  
 เป็นขั้นเริ่มแรกที่น าไปสู่การยอมรับหรือปฏิเสธส่ิงใหม่หรือวิธีการใหม่ ขั้นนี้เป็นขั้นที่ได้รับรู้

เกี่ยวกับส่ิงใหม่ๆ (นวัตกรรม) ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพหรือกิจกรรมของเขา แต่ยังได้รับข่าวสาร
ไม่ครบถ้วน ซ่ึงการรับรู้มักเป็นการรับรู้โดยบังเอิญและจะท าให้เกิดความอยากรู้ต่อไป อันเนื่องจากมีความ
ต้องการวิทยาการใหม่ๆ นั้น ในการแก้ปัญหาท่ีตนเองมีอยู่  

 ขั้นที่ 2 ขั้นสนใจ (Interest Stage)  
 เป็นขั้นที่เริ่มมีความสนใจแสวงหารายละเอียดเกี่ยวกับวิทยาการใหม่ๆ เพิ่มเติม พฤติกรรมนี้

เป็นไปในลักษณะที่ตั้งใจแน่ชัด และใช้กระบวนการคิดมากกว่าขั้นแรก ซ่ึงในขั้นนี้จะท าให้ได้รับความรู้
เกี่ยวกับส่ิงใหม่หรือวิธีการใหม่มากขึ้น ซ่ึงบุคลิกภาพและค่านิยม ตลอดจนบรรทัดฐานทางสังคมหรือ
ประสบการณ์เดิมจะมีผลต่อบุคคลนั้น และมีผลต่อการติดตามข่าวสารหรือรายละเอียดของส่ิงใหม่หรือ
วิทยาการใหม่นั้นด้วย  

 ขั้นที่ 3 ขั้นประเมินค่า (Evaluation Stage) 
 เป็นขั้นที่จะไตร่ตรองว่าจะลองใช้วิธีการหรือหาวิทยาการใหม่ๆ นั้นดีหรือไม่ ด้วยการ

เปรียบเทียบระหว่างข้อดีและข้อเสียว่า เมื่อน ามาใช้แล้วจะเป็นประโยชน์ต่อกิจกรรมของตนหรือไม่                
หากรู้สึกว่ามีข้อดีมากกว่าจะตัดสินใจใช้ ขั้นนี้จะแตกต่างจากขั้นอ่ืนๆ ตรงที่เกิดการตัดสินใจที่จะลอง
ความคิดใหม่ ๆ โดยบุคคลมักจะคิดว่าการใช้วิทยาการใหม่ๆ นั้นเป็นการเส่ียงไม่แน่ใจถึงผลที่จะได้รับ 
ดังนั้นในขั้นนี้จึงต้องการแรงเสริม (Reinforcement) เพื่อให้เกิดความแน่ใจยิ่งขึ้นว่าส่ิงที่เขาตัดสินใจแล้ว
นั้นถูกต้องหรือไม่ โดยการให้ค าแนะน าให้ข่าวสารเพื่อประกอบการตัดสินใจ 
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ขั้นที่ 4 ขั้นทดลอง (Trial Stage)  
 เป็นขั้นที่บุคคลทดลองใช้วิทยาการใหม่ๆ นั้นกับสถานการณ์ของตน ซ่ึงเป็นการทดลองดูกับ

ส่วนน้อยก่อน เพื่อจะได้ดูว่าได้ผลหรือไม่ ในขั้นนี้บุคคลจะแสวงหาข่าวสารที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับ
วิทยาการใหม่หรือนวัตกรรมนั้น  

 ขั้นที่ 5 ขั้นตอนการยอมรับ (Adoption Stage) 
 เป็นขั้นที่บุคคลยอมรับวิทยาการใหม่ๆ นั้น ไปใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมของตนอย่างเต็มที่

หลังจากที่ได้ทดลองปฏิบัติและเป็นประโยชน์ในส่ิงนั้นแล้ว 
สอดคล้องกับช่องทางการส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่ทั้ง Blog Youtube Facebook ที่                   

ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ถือเป็นนวัตกรรมการแพร่กระจาย โดยเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการสร้าง
ความสามารถในการประชาสัมพันธ์ดนตรีไทยผ่านการส่ือสารทุกช่องทาง  เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ได้
ดนตรีไทย ขยายวงกว้างออกไประดับสากล และสร้างเครือข่ายในการขับเคล่ือน เสาะแสวงหาโอกาสเพื่อ
สร้างนวัตกรรมและสามารถใช้นวัตกรรมสร้างความส าเร็จให้กับการส่ือสารดนตรีไทยของตนเองในที่สุด 

  
2.5 แนวคิดการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ(Uses and Gratications Theory) 

 แนวการศึกษาในเรื่องการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ (Uses and Gratications Theory) 
เป็นการเน้นความส าคัญของกลุ่มผู้รับสารในฐานะผู้กระท าการส่ือสาร (Active) คือ ผู้รับสารเป็นผู้เลือกใช้
ส่ือประเภทต่างๆ และเลือกรับสารเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง 

 Marry B.Cassata,and Molefi K. (1979,pp.88-89) ได้ตั้งสมมติฐานเบื้องต้นของแนวทาง
การศึกษาเรื่องการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ ไว้ดังนี้ 

1)  ผู้รับสารจะแสวงหาข่าวสารจากส่ือมวลชน เพื่อสนองความ                                                     
พึงพอใจ 

2)  ผู้รับสารเลือกส่ือ เพราะส่ือตอบสนองความต้องการและความ 
สนใจของตนได้  
 Dominick,Joseph R.(1993 pp.48-53) ได้กล่าวสรุปสาเหตุในการใช้ส่ือมวลชนของบุคคลว่า
สามารถจัดเป็น 4 อย่าง ดังนี้  

1)  เพื่อการรับรู้ (Cognition) หมายถึง การที่ผู้รับสารเปิดรับ 
ข่าวสารเนื่องจากต้องการสนองความต้องการพื้นฐานในความอยากรู้อยากเห็น และได้รับการยอมรับว่า
ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ดังนั้น การรับรู้ข่าวสารผ่านส่ือมวลชนในรูปแบบต่างๆ เช่น ข่าว ความรู้ 
ความบันเทิง จะช่วยท าให้ผู้รับสารเข้าใจถึงความเป็นไปในสังคม 

2)  เพื่อความหลากหลาย (Diversion) เพื่อตอบสนองความต้องการ 
ในรูปแบบที่แตกต่าง เช่น 
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          2.1) เพื่อกระตุ้นอารมณ์ (Stimulation) เป็นการเปิดรับส่ือเพื่อแสวงหาความเร้าใจ                 
ความสนุกสนาน ความตื่นเต้น ลดความเบื่อหน่ายในชีวิต 
                           2.2) เพื่อการพักผ่อน (Relaxation) เป็นการเปิดรับส่ือเพื่อผ่อนคลาย 
ความเครียด หรือ หลีกหนีความกดดันและปัญหาท่ีต้องเผชิญในชีวิตประจ าวัน 
        2.3) เพื่อการปลดปล่อยอารมณ์ (Emotion Release) เป็นการเปิดรับส่ือเพื่อ 
ตอบสนองความต้องการทางอารมณ์ที่มีอยู่ภายในจิตใจ 

 3)  เพื่อประโยชน์ทางสังคม (Social Utility) หมายถึง ความจ าเป็นของบุคคลที่ต้องการเป็น
ส่วนหนึ่งของสังคม ดังนั้น การเปิดรับส่ือ จึงเป็นการแสดงถึงการถูกยอมรับของคนในสังคมและเป็นการ
สร้างความผูกพันต่อผู้อ่ืน ซ่ึงแสดงออกได้ดังนี้  

       3.1)  การใช้ภาษาร่วมสมัย (Conversation Currency) ผู้รับสารอาจเปิดรับส่ือเพื่อต้องการ
ความทันสมัย เพื่อต้องการเรียนรู้การแสดงออกด้วยการใช้ภาษา เช่น ค าพูด หรือเพื่อแสดงความเป็นกลุ่ม
เดียวกัน โดยส่ือมวลชนจะเป็นตัวเชื่อมโยงความเป็นกลุ่มเหล่านี้  

       3.2)  ความสัมพันธ์ในสังคม(Para Social Relationship ) เนื่องจากการสมาคมกับมนุษย์
ด้วยกันในสังคมนั้นถูกจ ากัดด้วยลักษณะสังคมและบทบาทหน้าที่ในสังคม ดังนั้น มนุษย์จึงมักใช้
ส่ือมวลชนเป็นเพื่อนแทนหรืออย่างน้อยก็อาศัยส่ือมวลชนในการแสวงหาเพื่อน ดังเช่น ที่พบเห็นใน
ปัจจุบันที่คนส่วนใหญ่อาศัยส่ิงพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ หรือส่ือใหม่ เป็นมากกว่าการคบหาสมาคม
กับผู้อ่ืน 

 4)  การผละจากสังคม (Withdrawal) เป็นการเปิดรับส่ือมวลชนเพื่อหลีกเล่ียงหรือหลบหนีจาก
ปัญหาต่างๆ ท่ีตนเองต้องเผชิญ 

 ในการศึกษา การส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่ของ ดร.อาบทิพย์  ธีรวงศ์กิจ อาจน าสาเหตุ              
มาใช้ส่ือมวลชนของบุคคลมาเป็นแนวทางในการศึกษา เนื่องจากในระดับปัจเจก ของการส่ือสารดนตรี
ไทยผ่านส่ือใหม่ของดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ เพื่อสร้างการรับรู้ เช่น การรับฟังดนตรีไทยและอ่านโน้ต
ดนตรี เพื่อสนองความต้องการทั้งในด้านความบันเทิง การผ่อนคลาย และการปลดปล่อยอารมณ์ เป็นต้น  
นอกจากนี้ การส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่ของ ดร.อาบทิพย์  ธีรวงศ์กิจ ยังมีการสร้างความสัมพันธ์ใน
โลกออนไลน์ หรือการสอนดนตรีไทยผ่านเว็บไซต์ เพ่ือน าไปสร้างความสัมพันธ์ในโลกความจริง เป็นต้น 
นอกจากนี้ ยังอาจช่วยเยียวยาจิตใจจากสภาพสังคมท่ีบีบคั้นอีกด้วย ดังที่ Katz และคณะ (Katz ,E.,Blumler 
J.G.&Gurevith,1973) ได้ให้ค าอธิบายถึงการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้รับสารในทฤษฎีการใช้
ประโยชน์และความพึงพอใจว่า 

 เป็นการศึกษาผู้รับสารเกี่ยวกับ (1) สภาวะทางสังคมและจิตใจ ซ่ึงก่อให้เกิด (2) ความต้องการ
จ าเป็นของบุคคล และเกิดมี (3) ความคาดหวังจากส่ือมวลชนหรือแหล่งข่าวสารอ่ืนๆแล้วน าไปสู่ (4) การ
เปิดรับส่ือมวลชนในรูปแบบต่างๆ กัน อันก่อให้เกิดผล คือ (5) การได้รับความพึงพอใจตามท่ีต้องการ และ 
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การเปิดรับสื่อ 

ได้รับความพึงพอใจ ได้รับผลอ่ืนๆตามมา 

(6) ผลอ่ืนๆที่ตามมาซ่ึงอาจไม่ใช่ที่ตั้งเจตนาไว้ก็ได้ ตามแนวทางการศึกษาดังกล่าว สามารถเขียนเป็น
แบบจ าลองได้ ดังนี้  

   
สภาวะทาง                 ความต้องการ                  ความคาดหวังจากส่ือ 
สังคมและจิตใจ            ของบุคคล                 หรือแหล่งสารอ่ืนๆ 

 
 
 
 

ภาพที่ 2.2 แสดงการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้รับสาร 
 
ที่มา : E.,Blumler J.G.&Gurevith (1973) 

 
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

 จักรกฤษณ์ มะสะพันธ์ุ (2551) ได้ท าการศึกษาเรื่อง รูปแบบการส่ือสารออนไลน์ในเว็บ Blog 
กรณีศึกษา: Bloggang และ OK Nation Blog พบว่า รูปแบบการส่ือสารออนไลน์ในเว็บบล็อก ของ 
Bloggang และ OK Nation Blog เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร งานเขียน รวมถึงบันทึกประจ าวันของ
เจ้าของบล็อก โดยมีลักษณะการส่ือสารที่แลกเปล่ียนความคิดเห็น และทักทาย ผ่านทางกล่องแสดง                
ความคิดเห็น รวมถึงประเด็นหัวข้อต่างๆที่ได้ตั้งขึ้นส าหรับเว็บ Bloggang เนื้อหาจะเน้นการเขียนเล่า
เรื่องราวส่วนตัว (Personal) และเรื่องท่ัวไป (General) ส าหรับเว็บ OK Nation Blog เนื้อหาจะเน้นข่าวสาร 
และการเมืองเป็นหลัก รูปแบบของการพัฒนาความสัมพันธ์นั้นพบว่า หลังจากที่เจ้าของบล็อกได้เริ่มมีการ
เขียนบล็อกของตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นทักทายกัน ผลการวิจัยพบว่า
รูปแบบความสัมพันธ์มีลักษณะเป็นกันเอง มีความผูกพัน และใกล้ชิดกับผู้เขียนบล็อกรายอ่ืนๆที่ไม่เคยรู้จัก
กันมาก่อน ท าให้เกิดความรู้ สึกไว้ใจกัน ผู้ เขียนบล็อกหลายรายมีการแลกเปล่ียนที่อยู่จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) และได้พัฒนาการส่ือสารกันต่อโดยใช้ การ Chat การแลกเบอร์
โทรศัพท์มือถือเพื่อเปล่ียนจากการเขียนข้อความมาเป็นการพูดคุยกัน จนสุดท้ายก็เกิดความสัมพันธ์ขั้น
สนิทสนม มีการติดต่อ นัดหมายออกมาพบเจอกันในโลกแห่งความเป็นจริง ส าหรับรูปแบบของภาษาใน
เว็บ Blog พบว่าภาษาท่ีใช้เขียนข้อความจะมีการน าสัญลักษณ์ รูปภาพ icon หรือ emoticon เข้ามาประกอบ
ในการเขียนเรื่องราวต่างๆด้วย ซ่ึงภาษาหรือถ้อยค าท่ีพบในเว็บ Bloggang จะนิยมใช้ภาษาพูดทั่วไปในการ
เขียน และจะพบภาษาแชต ค าศัพท์เฉพาะกลุ่มจ านวนมาก ในขณะที่ทางเว็บ OK Nation blog พบว่าจะใช้
ภาษาท่ีเป็นทางการ เป็นภาษาเชิงวิชาการ แต่จะมีการใช้ค าที่ค่อนข้างรุ่นแรง ในกลุ่มย่อยบล็อกการเมือง  
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PermissionTV (2008) ได้ศึกษาการส่ือสารทางวิดีโอออนไลน์เป็นแหล่งความบันเทิงที่มีความ
นิยมในการเข้าชมเพื่อหาความสุขสนุกสนาน และเนื้อหาวิดีโอออนไลน์นั้นก็มีรายการต่างๆ มากมายให้
เลือกชมทุกอรรถรถ อาทิ มิวสิกวิดีโอ ภาพยนตร์ โฆษณาและรายการโทรทัศน์ต่างๆ เป็นต้น จึงคาดการณ์
ว่าในช่วงระหว่างปี 2010ถึง ปี 2012 ร้อยละ 90 ของการจราจรทางอินเทอร์เน็ตจะเป็นวิดีโอออนไลน์และ
ส่ือผสมท่ีมีท้ังภาพและเสียง นอกจากนี้ยังคาดการณ์เพิ่มเติมว่า ในช่วงปี 2008 ถึง ปี พ.ศ. 2012 จะมีการ
สร้างเนื้อหาวิดีโอออนไลน์เพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่า  

ราตรี ป่ินแก้ว (2554)  ได้ท าการศึกษาเรื่อง หมอดูออนไลน์ : การส่ือสารความเชื่อโหราศาสตร์
ผ่านส่ืออินเตอร์เน็ต พบว่า หมอดูออนไลน์  มีการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ใช้บริการหมอดูที่
แตกต่างกัน เนื่องจากกลุ่มผู้ใช้บริการมีปัจจัยด้านอายุ เพศ วิถีชีวิตและทุนความรู้และประสบการณ์ด้าน
โหราศาสตร์เข้ามาเป็นตัวก าหนด ทั้งด้านการรับรู้ ความต้องการและพฤติกรรมการใช้บริการหมอดู
ออนไลน์ รวมท้ังกระบวนการส่ือสารด้านความน่าเช่ือถือและความศักดิ์สิทธ์ิ นอกจากนี้ กลุ่มผู้ใช้บริการ
หมอดูออนไลน์ยังกลายมาเป็นผู้กระท าการส่ือสาร (active) ที่มีอ านาจในการเลือกที่จะเข้าถึงและรับรู้
เกี่ยวกับความน่าเช่ือถือและความศักดิ์สิทธ์ิในโลกออนไลน์ ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงบทบาทหน้าทีของ
หมอดูออนไลน์ในส่ืออินเทอร์เน็ต 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
งานวิจัย เรื่อง การส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่ของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ใช้ระเบียบวิธีวิจัย

เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงรูปแบบการส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่ 
และบทบาทส่ือใหม่ท่ีมีต่อการส่ือสารดนตรีไทย ผู้วิจัย ออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย 

1.  วิเคราะห์เนื้อหา/ตัวบท (Textual analysis)  
     1.1 วิเคราะห์เว็บไซต์ 3 เว็บไซต์หลักที่ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ใช้ในการส่ือสาร 

ดนตรีไทย เพื่อศึกษารูปแบบการส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่  
 เว็บไซต์ Blog  
(http://aomjai.blogspot.com/2004/07/blog-post_115358813453615678.html)  
เว็บไซต์ Youtube  
http://www.youtube.com/user/aomjaija 
เว็บไซต์  Facebook  
https://www.facebook.com/aomkhim 

      1.2 วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ฟังท่ีเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อรูปแบบการ 
ส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่จ านวน 25 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบสโนว์บอลล์ (Snowball Sampling)    

      1.3 วิเคราะห์ส่ือส่ิงพิมพ์ ท่ีเผยแพร่การส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่ของ ดร.อาบ 
ทิพย์ ธีรวงศ์กิจ  5 ฉบับ  

2.  ก ารสัมภาษณ์เชิ งลึ ก  ( In-depth Interview)  โดยสัมภาษณ์ ผู้ ใ ห้ข้อมู ลส าคัญ                               
(Key Informant) คือ ดร.อาบทิพย์  ธีรวงศ์กิจ ในฐานะผู้ส่งสาร  ผู้ร่วมงาน 2 คน ผู้ฟัง  3 คน โดยเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง โดยมีรายละเอียดดังตาราง 
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ตารางที่ 3.1  แสดงรายละเอียดของกระบวนการวิจัย 
 
ค าถามน าวิจัย แนวคิดและทฤษฎีทีใ่ช้เป็นกรอบ เคร่ืองมอืที่ใชใ้นการวิจัย 

1.การส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือ
ใหม่ของดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ 
มีรูปแบบอย่างไร  
   
 
 

 

1.1. แนวคิดการส่ือสารดนตรีไทยยคุ
ส่ือใหม่  
1.2  ทฤษฏีเทคโนโลยีการส่ือสาร
เป็นตัวก าหนดแห่งส านักโตรอนโต  
1.3  แนวคิดการส่ือสารผ่านตวักลาง
คอมพิวเตอร์  
1.4  ทฤษฎีการแพรก่ระจายทาง
นวัตกรรม  

1.วิเคราะห์เนื้อหาเว็บไซต์ Blog 
Youtube Facebook  
2.สัมภาษณ์เชิงลึก  
ดร.อาบทิพย์  ธีรวงศ์กจิ 
ผู้ร่วมงาน 2 คน 
ผูฟ้ัง 3 คน 
3.วิเคราะห์ความคดิเห็นของผู้ฟัง
ทางเว็บไซต์ Blog Youtube 
Facebook  จ านวน 25 คน 
4.วิเคราะห์เนื้อหาบทสัมภาษณ์
ของดร.อาบทิพย์ธีรวงศ์กิจ
เกี่ยวกับการส่ือสารดนตรีไทย
ผ่านส่ือใหม่ทางส่ือส่ิงพิมพ์                   
5 ฉบับ 

2.  ส่ือใหม่มีบทบาทอย่างไรต่อ
การส่ือสารดนตรีไทยของ                 
ดร.อาบทิพย์  ธีรวงศ์กจิ 

 แนวคิดการใช้ประโยชน์และความ
พึงพอใจของผู้รับสาร 
 

1.การสัมภาษณ์เชิงลึก  
ดร.อาบทิพย์  ธีรวงศ์กจิ 
ผูร้่วมงาน 2 คน 
ผู้ใช้บริการ 3 คน 
2.วิเคราะห์ความคดิเห็นของผู้ฟัง
ทางเว็บไซต์ Blog Youtube 
Facebook  จ านวน 25 คน 
3.การวิเคราะห์เนื้อหาบท
สัมภาษณข์องดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์
กิจเกี่ยวกบัการส่ือสารดนตรีไทย
ผ่านส่ือใหม่ทางส่ือส่ิงพิมพ์                    
5 ฉบับ 
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3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอยา่ง 
ในการวจิัย เรื่อง การส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือใหมข่องดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ผู้วิจัย 

จ าแนกกลุ่มตัวอย่างเป็น 4 กลุ่ม ดังนี ้
       3.1.1  เว็บไซต์ที่ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ใช้ในการส่ือสารดนตรีไทย  

1)  เว็บไซต์ Blog  
http://aomjai.blogspot.com/2004/07/blog-post_115358813453615678.html 
2)  เว็บไซต์ Youtube   
http://www.youtube.com/user/aomjaija 
3)  เว็บไซต์ Facebook  
https://www.facebook.com/aomkhim 

ผู้วิจัยมีเกณฑ์การเลือกเว็บไซต์ทั้ง 3 เว็บ เนื่องจากเป็นเว็บที ่ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ใช้ในการ
ส่ือสารดนตรีไทยมากที่สุด โดยเรียงล าดับตามยุคสมัยนิยม เริ่มจาก  Blog Youtube Facebook และได้
สอบถามไปยังผู้ร่วมงาน ผู้ฟัง ใช้บริการดนตรีไทยและพบข้อมูลเกี่ยวกับการส่ือสารดนตรีไทยของ                  
ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ผ่าน 3 เว็บ มากที่สุด อีกทั้งหากเข้าเว็บไซต์ Google  ค้นหา แล้วพิมพ์ค าว่า                
“อ้อม ขิม” จะพบ 3 เว็บ blog youtube facebook ในล าดับต้น ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.1  แสดงการค้นหา “อ้อม ขิม” จะพบ 3 เว็บ blog youtube facebook ในล าดับตน้ ๆ 
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  โดยผู้วิจัยได้มีการศึกษารูปแบบการส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่ของดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ 
จาก 3 เว็บ ประกอบด้วย องค์ประกอบฟังก์ชั่นหน้าแรก (Home) และกระบวนการการส่ือสารดนตรีไทย
ผ่าน Blog Youtube และ Facebook ได้แก่  1) ภาพลักษณ์ 2) การแนะน า/ทักทาย 3) การประชาสัมพันธ์/
กิจกรรม 4) บทความ/ข่าวสารข้อมูล/ความรู้ 5) สินค้าและบริการเสริม 6) กระดานสนทนา (web board)               
7) การสมัครสมาชิก 8) ค่าสถิติประจ าเว็บไซต์ 
     3.1.2  ผู้ท าการส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่  ได้แก่ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ  

 ผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างนี้ โดยการเก็บข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ 
ผ่านส่ือใหม่จนเป็นที่ยอมรับในสังคม จนท าให้รายการโทรทัศน์ วิทยุ ส่ือส่ิงพิมพ์ และเว็บไซต์ชื่อดังเชิญ 
ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ไปสัมภาษณ์และเผยแพร่ผลงานเป็นระยะ รวมไปถึงได้รับเชิญจากหน่วยงานต่างๆ
ให้เป็นวิทยากรในเวทีท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1.รายการบษุบายามเช้า ทางสถานีโทรทัศนก์องทัพบก ช่อง 5   
2. บทสัมภาษณ์ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ในหนังสือพิมพ์กรงุเทพธุรกิจ  Section  จุดประกาย / 

โซไซตี้  วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2553    
3. บทความเกี่ยวกับ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ในหนังสือพิมพ์มติชน Section เศรษฐกิจ/บันเทิง  

ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 
4. บทความเกี่ยวกับ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ 360 องศา รายสัปดาห์ 

 Section Taste วันจันทร์ที่ 25-31 ตุลาคม 2553  
5. บทสัมภาษณ์ ดร.อาบทิพย์  ธีรวงศ์กิจ ในหนังสือพิมพ์มพ์ประชาชาติธุรกจิ Section ดีไลฟ/์

หน้าแรก วนัที่ 14-25 ตุลาคม  2554   
6. บทสัมภาษณ์ ดร.อาบทิพย์  ธีรวงศ์กิจ ในหนังสือพิมพ์มพ์ประชาชาติธุรกจิ Section ดีไลฟ/์

หน้าแรก วันที่ 1 ธันวาคม 2554 
7. เว็บไซต์ PANTIP.COM ห้องเฉลิมกรุง กระทู้ชื่อ ภูมิใจคนไทย....ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ 
8.  รับเชิญงานสัมมนาต่าง ๆที่ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร หรือ อภิปราย ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น 

เป็นหนึ่งในวิทยากรใน งานปลุกพลังบวก Igniter Thailand ++ ครั้งที่ 3 จัดโดยเครือข่ายพลังงานบวก 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)และทีวีไทย   

9. ร่วมแสดงดนตรีงานนิทรรศการภาพท่ี(อ)ยากจะลืม น้ าใต้ น้ าตา น้ าใจกับ วง@i...Hear เพื่อ
หารายได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ 

โดยผู้วิจัยสัมภาษณ์เจาะลึกถึงกระบวนการที่ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ใช้ในการสร้างเนื้อหา
ดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่ ได้แก่ 1)การเขียนชื่อ เนื้อหาเพลงไทยที่ชอบอัพโหลดไว้เป็นข้อมูลส าหรับตนเอง
และคนใกล้ชิดใน Blog 2) การน าเนื้อหาเพลง ดนตรีประกอบ มาเปิดเพื่อสาธิตการตีขิมแล้วถ่ายท าวีดีโอ 
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สาธิตการตีขิมอัพโหลดไว้เป็นข้อมูลส าหรับตนเองและคนทั่วไปท่ีอยากศึกษาดนตรีไทยท่ีกว้างขวางยิง่ขึน้
และผู้ฟังสามารถโหลดวีดีโอไปเผยแพร่ต่อได้ใน Youtube 3) การส่ือสารข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมด้าน
ดนตรีและกิจกรรมเพื่อสังคม มีการพูดคุยแลกเปล่ียนกับผู้รับสาร น าไปสู่การจัดกิจกรรมในสังคมจริงๆใน 
Facebook รวมไปถึงบทบาทของ Blog  ในการส่ือสารดนตรี ไว้ส าหรับเป็นเพื่อน เผยแพร่ตัวตน เสมือน
เป็นสมุดไดอารี่ส่วนตัว และเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานดนตรีไทย บทบาทของ Youtubeในการส่ือสาร
ดนตรีไทย ไว้เป็นแหล่งเผยแพร่คล๊ิบวีดีโอดนตรีไทยขนาดใหญ่ สามารถดูจ านวนผู้ชมจากการเปิด VIEW 
และแชร์ต่อได้ บทบาทของ Facebook ในการส่ือสารดนตรีไทย ไว้เป็นแหล่งเผยแพร่ตัวตน สร้างกลุ่ม
เพื่อน เครือข่ายขึ้นมาได้  การส่งต่อ หรือที่เราเรียกว่า “แชร”์ (share) สามารถพูดคุยปฎิสัมพันธ์โต้ตอบกับ
ผู้ชม และนัดท ากิจกรรม ดนตรี และกิจกรรมเพื่อสังคมกับแฟนคลับ 
     3.1.3  ตัวแทนผู้ร่วมงาน  ด้วยเหตุที่ว่าบุคคลดังกล่าวมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการส่ือสารดนตรีไทย
ผ่านส่ือใหม่ของดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ จ านวน 2 คน ได้แก่  

นายพิชิตพชล ไชยค าวัง อายุ 22 ปี หรือ เติ้ล ขลุ่ยไทย ท าหน้าที่ เป่าขลุ่ย 
นายกานต์ สุริยาศศิน อายุ 35 ปี นักดนตรีวงไอเฮียร์ เล่นแซกโซโฟน  

     3.1.4 กลุ่มผู้ฟังออนไลน์  จ านวน 28 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling  ) 3  คน  และการสุ่มตัวอย่างแบบสโนว์บอลล์ (Snowball Sampling)   25 คน ดังนี้  

การสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 3 คน 
ตัวแทนกลุ่มผู้ฟังการส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่ของดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ จ านวน 3 คน 

ได้แก่ 
นายณรงศักดิ์ ถิรสุนทรากุล  อาจารย์ผู้ช่วยสอนสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ 

ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อายุ 29 ปี 
     นางสาวจิตรา  เตชะวิจิตรา  นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   สถาบันเทคโนโลยี                       

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง อายุ 22 ปี 
 นางสาวบุญเพ่ิม อักคะพงษ์  นักศึกษาช้ันปี 4 คณะศิลปกรรม มศว ประสานมิตร อายุ 21 ปี 

ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จากผู้ร่วมงานที่เป็นที่
ยอมรับและมีประสบการณ์ในการส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่กับดร .อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ทั้งแบบ
เผชิญหน้า (Face-to-face communication) และผ่านส่ืออินเทอร์เน็ต (intermediated Communication) โดย
การสัมภาษณ์เจาะลึกถึงรูปแบบและบทบาทส่ือใหม่ท่ีมีต่อการส่ือสารดนตรีไทยของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ  
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การสุ่มตัวอย่างแบบสโนว์บอลล์  
กลุ่มผู้ฟังและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบและบทบาทส่ือใหม่ที่มีต่อการส่ือสารดนตรี

ไทยของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ็กิจ ทางเว็บไซต์ Blog Youtube Facebook  จ านวน 25 คน  โดยผู้วิจัยได้สุ่ม
ตัวอย่างความคิดเห็นจากผู้ฟังทั่วไป เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนมากที่สุด ทั้งจากผู้ส่ง ผู้ร่วมงาน ผู้ชมทั้ง
แบบเจาะจง และผู้ชมท่ัวไป 
      3.1.5  กลุ่มส่ือสิ่งพิมพ์ที่สัมภาษณ์ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ เกี่ยวกับการสื่อการดนตรีไทยผ่านสื่อใหม่ 
จ านวน 5 ฉบับ โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ 

1.  บทสัมภาษณ์ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ  Section จุดประกาย/ 
โซไซตี้  วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2553    

2. บทความเกี่ยวกับ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ในหนังสือพิมพ์มติชน Section เศรษฐกิจ/บันเทิง 
ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 

3. บทความเกี่ยวกับ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ 360 องศา รายสัปดาห์ 
Section Taste วันจันทร์ที่ 25-31 ตุลาคม 2553  

4. บทสัมภาษณ์ ดร.อาบทิพย์  ธีรวงศ์กิจ ในหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ Section ดีไลฟ์/ 
หน้าแรก วันที่ 14-25 ตุลาคม  2554   

5. บทสัมภาษณ์ ดร.อาบทิพย์  ธีรวงศ์กิจ ในหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ Section ดีไลฟ์/ 
หน้าแรก วันที่ 1 ธันวาคม 2554 

ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างส่ือส่ิงพิมพ์ที่ให้ความสนใจสัมภาษณ์ ติดตาม เผยแพร่ การส่ือสาร
ดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่ของ ดร.อาบทิพย์ ระหว่างปี 2553-2554 จ านวน 5 ฉบับ เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าว 
ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ได้ท าการส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่ครบทั้ง 3 ช่องทาง คือ Blog youtube 
facebook และเริ่มเป็นที่รู้จักในสังคมตั้งแต่ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นต้นมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้วิจัยได้ศึกษา
เนื้อหาท่ีกล่าวถึงรูปแบบและบทบาทส่ือใหม่ที่มีต่อการส่ือสารดนตรีไทยของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ 
 
3.2 วิธีการเก็บข้อมูล 

งานวิจัยนี้ แบ่งการเก็บข้อมูลเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้  
    ขั้นตอนที่ 1 การเก็บข้อมูลจากหน้าเว็บไซต ์ 3 เว็บท่ี ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กจิ ใชใ้นการส่ือการ

ดนตรีไทย หารูปแบบการผสมผสานการส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่และจะบันทึกไวใ้นหน่วยความจ า
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อน ามาวิเคราะห์ต่อไป ประกอบด้วย  

เว็บไซต์ Blog  
http://aomjai.blogspot.com/2004/07/blog-post_115358813453615678.html 
เว็บไซต์ Youtube   
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http://www.youtube.com/user/aomjaija 
เว็บไซต์ Facebook  
https://www.facebook.com/aomkhim 

 ขั้นตอนที่ 2 การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการสัมภาษณ์ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ในฐานะผู้ 
ให้บริการ สัมภาษณ์ผู้ร่วมงาน ที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการส่ือสารดนตรีไทยของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ 
สัมภาษณ์ผู้ฟัง วิเคราะห์ผู้ฟังท่ีแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบ และบทบาทส่ือใหม่ที่มีต่อการส่ือสาร
ดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่ ซ่ึงประกอบด้วยวัยรุ่น และกลุ่มวัยท างาน แล้วเก็บข้อมูลโดยการบันทึกเสียงแล้ว
ถอดเป็นสคลิป จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ต่อไป 
 ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์การแสดงความคิดเห็นของกลุ่มผู้ฟัง เกี่ยวกับรูปแบบและบทบาทส่ือใหม่
ที่มีต่อการส่ือสารดนตรีไทยของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ็กิจ  ทางเว็บไซต์ Blog Youtube Facebook  จ านวน 
25 คน   

 ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะห์เนื้อหาบทสัมภาษณข์องดร.อาบทิพย ์ธีรวงศ์กิจเกี่ยวกับการส่ือสารดนตรี
ไทยผ่านส่ือใหม่ทางส่ือส่ิงพิมพ์ 5 ฉบับ 

 1. บทสัมภาษณ์ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ  Section จุดประกาย/              
โซไซตี้  วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2553    

 2. บทความเกี่ยวกับ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ในหนังสือพิมพ์มติชน Section เศรษฐกิจ/บันเทิง 
ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 

 3. บทความเกี่ยวกับ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ 360 องศา รายสัปดาห์ 
Section Taste วันจันทร์ที่ 25-31 ตุลาคม 2553  

 4. บทสัมภาษณ์ ดร.อาบทิพย์  ธีรวงศ์กิจ ในหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ Section ดีไลฟ์/  
หน้าแรก วันที่ 14-25 ตุลาคม  2554   

 5. บทสัมภาษณ์ ดร.อาบทิพย์  ธีรวงศ์กิจ ในหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ Section ดีไลฟ์/ 
หน้าแรก วันที่ 1 ธันวาคม 2554 
 
3.3 เคร่ืองมอืที่ใชใ้นการเกบ็ขอ้มูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการวจิัยครั้งนี้ จ าแนกได้ดังนี้ 
      3.3.1 การวิเคราะห์เนื้อหา/ตัวบท (Textual analysis) โดยใช้ตารางลงรหัส (Coding Sheet) 
      3.3.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  

 เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) 
จะใช้ค าถามปลายเปิดเพื่อเปิดโอกาสให้แหล่งข้อมูลตอบค าถามให้ได้คลุมประเด็นมากที่สุด จะประกอบ
กับการพูดคุยซักถามในลักษณะของการสนทนา ซ่ึงผู้วิจัยจะได้ก าหนดกรอบของค าถามให้ครอบคลุม    
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ทุกประเด็นที่ต้องการ และใช้กรอบนี้เป็นค าถามในการสัมภาษณ์ ซ่ึงค าถามอาจปรับเปล่ียนไปตามลักษณะ
การสนทนา แต่จะยังประเด็นส าคัญในค าถามไว้ ผู้วิจัยอาจใช้การสังเกตอย่างมีส่วนร่วมควบคู่กับการ
สัมภาษณ์ด้วย หากสถานการณ์เอ้ืออ านวย เพื่อให้เข้าถึงการท างานของแหล่งข้อมูลให้มากที่สุด 
 ผู้วิจัยจะใช้เครื่องในการบันทึกและรวบรวมข้อมูล เพื่อให้การรวบรวมข้อมูลเป็นไปอย่าง
ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นการสะดวกต่อการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  
 1.การจดบันทึก ในการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะจดบันทึกสรุปใจความส าคัญและรวบรวมข้อมูลเพื่อ
ใช้ในการตั้งค าถามในลักษณะการสนทนาเพื่อให้การสัมภาษณ์อยู่ในประเด็นที่ผู้วิจัยต้องการและให้ได้
ค าตอบท่ีละเอียดที่สุด 
 2.เทปบันทึกเสียง เป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยให้ผู้วิจัยบันทึกถ้อยค าในการสนทนาได้ครบถ้วนและ
สามารถน ากลับมาถอดความได้อย่างละเอียด 
 3.กล้องบันทึกภาพ เพื่อให้เห็นลักษณะและบรรยากาศในการท างานตามสภาพจริงสามารถเก็บ
ภาพอุปกรณ์ และวิธีการท างานได้ ซ่ึงจะข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และใช้ประกอบข้อมูลในการสัมภาษณ์ด้วย 
 แนวค าถาม ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจและผู้ร่วมท างาน 

 1.ท่านคิดว่าการส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่มีรูปแบบและกลวิธีการส่ือสารเหมือนหรือ
แตกต่างจากการส่ือสารดนตรีไทยแบบตัวต่อตัวหรือไม่ อย่างไร  

 2.ท่านคิดว่าปัจจัยอะไรบ้างที่มีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงรูปแบบการส่ือสารดนตรีไทยแบบ
ตัวต่อตัวสู่การส่ือสารผ่านส่ือใหม่ 

 3.ท่านคิดว่าการส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่มีบทบาทหน้าที่เหมือนหรือแตกต่างจากการ
ส่ือสารดนตรีไทยแบบตัวต่อตัวหรือไม่ อย่างไร  

 4.ท่านคิดว่าแนวโน้มในอนาคตจะมีผู้ใช้บริการการส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่เพิ่มขึ้น
หรือไม่ เพราะเหตุใด  

 แนวค าถามผู้ใช้บริการการส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่ของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ  
 1.ประวัติบุคคลโดยสังเขป 

    1.1 ชื่อ เพศ อายุ สถานภาพ (โสด/แต่งงาน/หย่า) 
    1.2 การศึกษา 
    1.3 อาชีพและรายได้ 

 2.ท่านเริ่มใช้บรกิารการส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่ของ ดร.อาบทิพย์  ธีรวงศ์กจิ ตั้งแต่
เมื่อไร 

 3.ท่านรู้จักเว็บไซต์การส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่ของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กจิ ได้อย่างไร 
ใครเป็นคนแนะน า 
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4.ท่านไปพบหรือใช้บรกิารการส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่ของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กจิ            
ด้วยเรื่องอะไร เพราะเหตใุด 

5.ท่านให้การส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่ของดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กจิ เหมือนหรือแตกต่าง
จากการส่ือสารดนตรีไทยแบบตัวต่อตวัอย่างไร 
 
3.4 การทดสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งข้อมูลที่ได้จากหน้าเว็บไซต์ ข้อมูลจากการสังเกตการณ์แบบมี
ส่วนร่วม ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงได้ท าการเปรียบเทียบข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้จากกแหล่งต่างๆ ประกอบกันโดยพิจารณาความเป็นไปได้และความน่าเชื่อถือ 
ของเอกสารนั้นๆ  

นอกจากนี้ ผู้ศึกษายังได้ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยทดสอบความ
เที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือของโครงการ (Validity and Reliability) ของแนวการสัมภาษณ์ (Interview 
Guide) โดยน าบทสัมภาษณ์แบบเจาะลึกไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ซ่ึงได้แก่ อาจารย์ที่ปรึกษา เป็นผู้พิจารณา
ตรวจสอบ เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมก่อนที่จะน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจริง ส าหรับความ
น่าเช่ือถือของงานวิจัยเชิงคุณภาพผู้ศึกษามีการตรวจสอบข้อมูลความน่าเชื่อถือ หรือค่า  Reliability ตาม
กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยจะใช้วิธีการที่เรียกว่า “การตรวจสอบความเชื่อถือ” (Credibility)  

 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน ตามวัตถุประสงค์ในการวิจัย 

ส่วนที่ 1 
การวิเคราะห์รูปแบบการผสมผสานของการส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่ของดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ

ทั้งจากการวิเคราะห์รูปแบบเนื้อหา 3 เว็บไซต์ Blog youtube facebook แล้วท าการวิเคราะห์ตัวบท  
(Textual analysis) จากฟังก์ชันหน้าแรก (Home)และการสัมภาษณ์ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ถึงกระบวนการ
ส่ือสาร  สัมภาษณ์ผู้ร่วมงาน ผู้ใช้บริการ และบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการส่ือสารดนตรี
ไทยผ่านส่ือใหม่ของดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ 

 
 
 
 
 
 

DPU



37 
 

ฟังก์ช่ันหน้าแรก   (Home)  
1) ภาพลักษณ์   2) การแนะน า/ทักทาย 3) การประชาสัมพันธ์/กิจกรรม 4) บทความ/ข่าวสารข้อมูล/ความรู้ 

5) สินค้าและบริการเสริม  6) กระดานสนทนา (web board)  7) การสมัครสมาชิก  8) ค่าสถิติประจ าเว็บไซต์ 

Blog การเขียนช่ือ เนื้อหา
เพลงไทยที่ชอบอัพโหลดไว้
เป็นข้อมูลส าหรับตนเองและ
คนใกล้ชิด 

Youtube น าเนื้อหาเพลง ดนตรี 
มาเปิดสาธิตการตีขิมแล้วถ่ายท า
วีดีโอ อัพโหลดไว้เป็นข้อมูล
ส าหรับตนเองและคนทั่วไป 

Facebook โดยการน าวดีีโอสาธิต
การเล่นขิมมาเผยแพร่ การส่ือสาร
ข้อมูลข่าวสาร กจิกรรมด้านดนตรี
และกิจกรรมเพื่อสังคม 

รูปแบบการสื่อสารดนตรีไทยผ่านสื่อใหม่ 

 
 
 
 
 
 

 
    
 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.2 แสดงเกณฑก์ารวิเคราะห์รูปแบบการส่ือสารดนตรีผ่านส่ือใหม ่
 

ภายใต้ทฤษฏีเทคโนโลยกีารส่ือสารเป็นตัวก าหนดแห่งส านักโตรอนโต (Toronto School)  
แนวคิดการส่ือสารผ่านตวักลางคอมพิวเตอร์ (Computer-Mediated Communication) และทฤษฎีการ
แพร่กระจายทางนวตักรรม (Diffusion of Innovations Theory) เป็นแนวทางในการศกึษา 

ส่วนที่ 2  
ในการวิเคราะห์จะพิจารณาจากบทบาทส่ือใหม่ที่มีต่อการส่ือสารดนตรีไทย จากการสัมภาษณ์

เชิงลึก (In-depth Interview) ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ในฐานะผู้ส่งสาร ผู้ร่วมงาน และผู้ฟัง รวมถึงวิเคราะห์
การแสดงความคิดเห็นของผู้ฟังผ่านทางเว็บไซต์ วิเคราะห์ เนื้อหาบทสัมภาษณ์ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ               
ผ่านส่ือส่ิงพิมพ์ ภายใต้แนวคิดการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้รับสาร(Uses and Gratications) 
เป็นแนวทางในการศึกษา โดยผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัย (Induction) โดยน าข้อมูลที่ได้                 
มาสรุปเป็นข้อสรุปโดยพิจารณาจากลักษณะร่วมท่ีพบจากการศึกษาและเรียบเรียงข้อมูล จากนั้นน าเสนอ
ข้อมูลด้วยการบรรยายพรรณาเชิงวิเคราะห์เนื้อหา (Descriptive Research)  
 
 

Blog Youtube Facebook DPU
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นักดนตรี 

อินเตอร์เน็ต 

 

    ดนตร ี

Facebook  

แหล่งเผยแพร่โน้ตเพลงและวีดีโอดนตรีไทย(สากล)  อาทิ เพลง  
Girls' Generation (SNSD) Oh! , Over the Rainbow , รักไม่
ต้องการเวลา , ส่ิงมีชีวิตที่เรียกว่าหัวใจ , รักข้ามขอบฟ้า (สู่สากล)   

 

การสื่อสารแบบเผชิญหน้า 

ผู้เข้าใช้เว็บไซต์ ดร.อาบทิพย์ 
ธีรวงศ์กิจ 

กรอบการวิจัย (Conceptual Framework) 
 
 
                                            
 
                                                                                            
                                                                                                          face-to-face communication 
 
 
      การผสมผสานทางวัฒนธรรม                                                         
      (Cultural hybridization) 
                                          ดนตรีผ่านส่ือใหม่                      การส่ือสารผ่านคอมพิวเตอร์ 
                                                    (ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ)                   Mediated Communication 
 
 
    รูปแบบ (ผสมผสานความเป็นไทยกับสากล)                                 บทบาท 
                
                
                       Blog                                     แหล่งเก็บโน้ตเพลง วีดีโอเพลงไทย อาทิ   เพลงไทยเดิม  
     ค้างคาวกินกล้วย เขมรไทรโยค (เฉพาะกลุ่ม)                                
               
 
                  Youtube                                   
                  
 
         แหล่งสร้างเครือข่ายนักดนตรีและคนทั่วไป (ขิม ซอ ขลุ่ย 

เปียโน เล่น   กับ วงไอเฮียร์ ) คนทั่วไป ท ากิจกรรมในสังคม  
                              
ภาพที่ 3.3 แสดงกรอบการวิจยั 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
 ในอดีต “การส่ือสารดนตรีไทย” มักจะใช้รูปแบบส่ือสารระหว่างบุคคล (Interpersonal 

communication) เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือ แต่การเปล่ียนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยีในปัจจุบันส่งผล
ให้นักดนตรีมีช่องทางการส่ือสารหลายช่องทาง หนึ่งในนั้นคือการส่ือสารผ่านส่ือใหม่คืออินเตอร์เน็ต 
กลายมาเป็นนักดนตรีรูปแบบใหม่ท่ีเรียกว่า “นักดนตรีออนไลน์” ขึ้นในสังคมไทย เกิดจากการผสมผสาน
ระหว่างดนตรีแบบดั้งเดิมกับดนตรีสมัยใหม่ และมีการส่ือสารผ่านตัวกลางคอมพิวเตอร์ (Mediated 
communication) แทนการส่ือสารระหว่างบุคคล (Interpersonal communication) ซ่ึงดนตรีออนไลน์อาจมี
รูปแบบที่แตกต่างหลากหลาย ขึ้นอยู่กับแบบการผสมผสานทางวัฒนธรรมและกลวิธีการส่ือสารผ่านส่ือ
อินเทอร์เน็ต  

 ในบทท่ี 4 ผู้วิจัยจะศึกษารูปแบบการส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่ของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กจิ 
โดยเลือกเว็บไซต์ที่ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ใช้ในการส่ือสารมากที่สุดใน 3 อันดับ คือ Blog Youtube  
Facebook ที่มีการประยุกต์เทคโนโลยีการส่ือสารและแนวคิดสมัยใหม่เข้ามาไว้อย่างผสมผสานกลมกลืน  
โดยผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หารูปแบบ กระบวนการ ตลอดจนบทบาทส่ือใหม่ที่มีต่อการส่ือสาร
ดนตรีไทยของดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ โดยผู้วิจัยจะนําเสนอผลการวิจัยตามลําดับ ดังนี้ 
4.1 ผลการศึกษารูปแบบส่ือใหม่ในการส่ือสารดนตรีไทยของ ดร.อาบทิพย์  ธีรวงศ์กิจ ประกอบด้วย  
       4.1.1 ฟังก์ชั่นหน้าแรก (Home) ของ Blog Youtube Facebook  
       4.1.2 กระบวนการการส่ือสารดนตรีไทยผ่าน Blog Youtube Facebook  
4.2 ผลการศึกษาบทบาทส่ือใหม่ท่ีมีต่อการส่ือสารดนตรีไทยของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ  
      4.2.1 บทบาทหน้าที่ของ Blog 
       4.2.2 บทบาทหน้าที่ของ Youtube 
       4.2.3 บทบาทหน้าที่ของ Facebook 
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 อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะถึงการศึกษารูปแบบและบทบาทส่ือใหม่ที่มีต่อการส่ือสารดนตรีไทย
ของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ผู้วิจัยขอนําเสนอที่มาของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ซ่ึงเป็นผู้บุกเบิกการส่ือสาร
ดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่ เพื่อผู้ศึกษาจะได้เข้าใจรูปแบบ กระบวนการส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่                
ได้ดียิ่งขึ้น  
 
ความเป็นมาในการสื่อสารดนตรีไทยผ่านสื่อใหม่ของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ  
 จากการศึกษาประวัติโดยสังเขปของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ที่เขียนเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์  
Blog Youtube และFacebook พบว่า อ้อม หรือ อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ได้รับอิทธิพลและแรงบันดาลใจในการ
เล่นดนตรี จาก Julie Andrews จากภาพยนตร์ The Sound of Music โดยใฝ่ฝันอยากเป็นหนึ่งในเด็กๆ                        
ที่ Julie Andrews สอนร้องเพลง การดูภาพยนตร์เรื่องนี้หลายครั้งทําให้มีทักษะในการจดจําโน๊ตโด เร มี ฟา 
ซอล ลา ที ได้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
  ภาพที่ 4.1   Julie Andrews's teaching do re mi 
 
             ต่อมาตอนอายุ 7-8 ขวบ มารดาได้พาไปสมัครเรียนรําไทย แต่กลับไปชอบเสียงดนตรีไทย 
เพราะได้ไปเห็นบรรยากาศห้องเรียนดนตรีไทยแล้วดูสนุกสนาน จึงตัดสินใจเลือกเล่นดนตรีแทน                       
โดยเลือกเครื่องดนตรีชิ้นที่เล่นง่ายที่สุด นั่นคือ ขิม  
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ภาพที่ 4.2 แสดงเดี่ยวถวายมือในงานไหว้ครูที่ มศว. ประสานมิตรปี 2533 
 
 ครูดนตรีไทยคนแรกที่สอนตีขิมคือ อาจารย์กาญจนา อินทรสุนานนท์ หัวหน้าภาควิชา               
ดนตรีไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ขณะนั้นอาจารย์ท่านมาช่วยสอนดนตรีไทยให้
นักเรียนในฝ่ายประถม 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
        

ภาพที่ 4.3  แสดงเดี่ยวถวายมือในงานไหว้ครูที่ มศว. ประสานมิตรปี 2534 
 

 หลังจาก 3 ปีผ่านไป อาจารย์กาญจนา ได้แนะนําให้ไปเรียนดนตรีไทยต่อกับอาจารย์รุจี ศรีสมบัติ 
อาจารย์ดนตรีไทยของฝ่ายมัธยมประสานมิตร  จึงได้เริ่มต่อเพลงเดี่ยวเพลงแรก คือเพลงลาวแพน  และให้
โอกาสเข้าร่วมวงเล่นออกงานพร้อมกับรุ่นพี่มัธยมตั้งแต่ยังไม่จบประถมศึกษา 
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ภาพที่ 4.4 แสดงแข่งครั้งแรกและครั้งเดียวในชวีิต เดี่ยวนกขมิ้น 
 
 จนในที่สุดก็ไปเรียนตีขิมกับ ครูชยุดี วสวานนท์ จุดนี้ได้ทั้งวิชาความรู้ และกริยามารยาท                   
ท่านั่ง การไหว้ การจับไม้ ส่วนเครื่องดนตรีอ่ืนๆ ท่ีพอเล่นได้ อาทิ ระนาดเอก อิเล็คโทน เปียโนและกีตาร์
คลาสสิค แต่เอามา fingering เพลง pop ส่วนเครื่องดนตรีจีน คือ กู่เจิงด้วย  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.5 แสดงเล่นกีตารค์ลาสสิค 
 

 สําหรับประวัติ การศึกษา ได้รับทุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม 
ตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 5 ไปศึกษาต่อในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ในระดับตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศเป็นเวลารวมท้ังหมดแล้วประมาณ 10 ปี จากนั้นกลับมา
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ประเทศไทยทํางานใช้ทุนเป็นอาจารย์อยู่ที่สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าบางมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.6   แสดงจบการศึกษาปริญญาโท @Carnegie Mellon University, PA, USA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

ภาพที่ 4.7 แสดงการสอนนกัศกึษาท่ีสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม 
 
   นอกจากได้ศึกษาประวัติจากเว็บไซต์ Blog Youtube Facebook ของ ดร.อาบทิพย์ธีรวงศ์กิจ
แล้ว ผู้วิจัยยังได้สัมภาษณ์ประวัติความเป็นมาในการส่ือสารดนตรีไทยโดยละเอียด จาก ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ 
พบว่า  จุดเริ่มต้นของผู้เผยแพร่ผลงานดนตรีไทยบนโลกออนไลน์ เป็นบุคคลแรกๆนี้ เริ่มเล่นขิมและ
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ส่ือสารดนตรีไทยแบบปัจเจกบุคคลกับปัจเจกบุคคลกับครูมาก่อน ได้ศึกษาการเล่นดนตรีไทยในช่วงเลิก
เย็นหลังเลิกเรียนกับครูประถม โดยรูปแบบการสอนนั้นครูผู้สอนจะแบ่งให้ผู้เรียนนั่งเล่นขิม 2 แถว                   
หันหน้าเข้าหากัน แล้วนักเรียนก็นั่งเรียนไป ครูก็จะสอนทีละคน วนมาจนครบรอบ ซ่ึงถือว่าเล่นได้ดี                 
จนในที่สุดได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวในการเล่นขิม  
 ต่อมาเมื่อศึกษาระดับมัธยมศึกษาก็ไม่ได้ละทิ้งการเล่นขิม ได้ศึกษาการเล่นขิมที่บ้านครูชยุดี 
วสวานนท์ ทํางานอยู่ที่กรมประชาสัมพันธ์ ลูกศิษย์แต่ละคนหากจะนําวิชาการเล่นขิมไปสอนต่อก็ต้องไป
ขออนุญาตจากครูก่อน ถ้าครูเห็นว่าลูกศิษย์คนใดมีความรู้ ความสามารถพอที่จะเอาวิชาที่ครูถ่ายทอดไปให้
คนอ่ืนได้ ก็จะอนุญาต แต่จะต้องไม่ทําให้ทางครูผิดเพี้ยน และต้องมีกรรมวิธีถ่ายทอดที่ถูกต้องด้วย                       
ณ ขณะนั้นยังเป็นการสอนแบบตัวต่อตัว เป็นการสอนแบบโบราณ โดยครูก็จะเล่นขิมให้ผู้เรียนดูก่อน แล้ว
ผู้เรียนก็ตีตามทีละท่อนเพลง  
  ส่วนการนําดนตรีมาส่ือสารในโลกออนไลน์นั้น มีจุดเริ่มต้นมาจากการเดินทางไปศึกษาต่อ
ต่างประเทศ ในปี 2548 เนื่องจาก ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ เป็นนักเรียนทุนของรัฐบาลโดยได้รับทุนเพื่อ
ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงต้องใช้ระยะเวลาศึกษาและ
ใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศเป็นเวลานาน ประกอบกับเมื่อเป็นนักเรียนไทยในต่างแดน จึงเหมือนเป็น                     
ทูตวัฒนธรรมในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยให้ชาวต่างชาติรู้จัก อย่างไรก็ตาม ด้วยประสบการณ์
การศึกษาดนตรีไทยมาตั้งแต่วัยเยาว์ และความชอบส่วนบุคคล จึงเลือกนํา “ขมิ” ซ่ึงเป็นเครื่องดนตรีไทยที่
ตนเองมีความถนัดและชื่นชอบ ไปเล่นในต่างประเทศ โดยคาดว่าจะไปตีเวลาว่างๆ หรือในโอกาสพิเศษ
ต่าง ๆ อาทิ การแสดงร่วมกันในกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนทุน 
 สําหรับประสบการณ์การแสดงครั้งแรก ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ กล่าวว่า “อ้อมเป็นนักเรียนทุน
มีกิจกรรมการแสดงให้นักเรียนนําการแสดงมาโชว์ ในรุ่นมีนักเรียนทุนที่เป็นนักดนตรีหลายคน จึงนํา
ดนตรีไทยและดนตรีสากล มาเล่นรวมกันเป็นครั้งแรกที่ได้นําขิมไปเล่นกับเปียโน กับกีตาร์ โดยเล่นเพลง
เล่นค้างคาวกินกล้วย เพลงไทยเดิม และเพลงสากล โดยมีอาจารย์ชาวต่างชาติเข้าชมด้วย”  
 กล่าวได้ว่าวัตถุประสงค์ของการเล่นดนตรีไทยในยุคแรกนั้น ต้องการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ไทยในชาติต่างประเทศได้รู้จักผ่านกิจกรรมต่างๆที่มีโอกาสไปจัดแสดง รวมท้ังเล่นเป็นงานอดิเรกในเวลา
ว่างจากการเรียน  และเริ่มเก็บผลงานตัวเองอย่างจริงจัง ยุคแรกนั้นเก็บไว้ในรูปแบบเทป ซีดี จากนั้นเริ่มมีวี
ซีดี เห็นเป็นลักษณะวีดีโอที่สอนขิม มีเทคนิคสอนให้เห็นถึงการจับไม้ เริ่มมีภาพประกอบขึ้นมาด้วย ต่อมา
ยุคปัจจุบันเป็นยุคที่คนส่วนใหญ่ส่ือสารผ่านอินเตอร์เน็ต มีช่องทางเผยแพร่เพิ่มมากขึ้นอีก เนื่องจากการ
ขยายตัวอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีการส่ือสาร โดยเฉพาะในส่ือสังคมออนไลน์ เช่น Blog Youtube 
Facebook เพื่อทําการส่ือสารดนตรีกับท้ังตนเอง คนในครอบครัว ผู้สนใจดนตรีไทยและคนทั่วโลก  
 “ประมาณปี 2548 ระยะเริ่มต้นของการส่ือสารนั้นได้บันทึกเพลงเอาไว้เป็นองค์ความรู้ เป็น
ผลงานตัวเองฟังเพื่อความบันเทิงไว้ที่เว็บ blog ของตัวเองแล้วแบ่งปันให้คุณพ่อคุณแม่และเพื่อนๆ ญาติที่

DPU



45 
 

ใกล้ชิดฟังเท่านั้น และอัปโหลด (upload) ไว้บนชื่อบัญชี (account) ส่วนตัวที่สมัครไว้กับทางมหาวิทยาลัย 
ต่อมาเริ่มย้ายเพลงไปไว้บนเว็บเพลงออนไลน์ ชื่อไอมีน (imeem) เริ่มมีผู้สนใจดนตรีไทยเข้ามาค้นหา 
(search) ความรู้ในจํานวนไม่มาก จนกระทั้งเว็บไซต์ไอมีนถูกปิดตัวลงทําให้เพลงท่ีเก็บเอาไว้สูญหายหมด 
จึงตัดสินใจอัพโหลดเพลงดนตรีไทย เพลงบรรเลงด้วยขิมทั้งหมดไปไว้บนในเว็บยูทูบ (youtube) ด้วย
คุณสมบัติของยูทูบสามารถอัพโหลดได้ทั้งรูปแบบไฟล์เสียง และวีดีโอด้วย จึงเริ่มทดลองบันทึกภาพและ
เสียงเป็นวีดีโอในรูปแบบเพลงไทย และเพลงสากลที่กําลังเป็นที่นิยมในกลุ่ม กรอปกับเริ่มมีกระแสนิยม
ส่ือสังคมออนไลน์ (Social media) ที่เพิ่มมากขึ้น และมีผู้สนใจนําเอาเพลงไปโพสต์ห้องสนทนาเฉลิมกรุง 
ในเว็บไซต์ชื่อดัง พันทิป (Pantip)  ซ่ึงถือเปน็เว็บไซต์ที่มีผู้เข้าใช้บริการมากที่สุดของประเทศ ปรากฏว่ามี
เสียงตอบรับและแสดงความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการในกระทู้ดังกล่าวภายในชั่วข้ามคืนจํานวนนับ 100 คน 
จนเป็นรู้จักกับคนทั่วไป และเริ่มเป็นที่สนใจจากส่ือมวลชน” (สัมภาษณ์ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ เมื่อวันที่ 
20 กรกฎาคม 2555) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.8 แสดงกระทู้แนะนํา ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กจิ ในเว็บไซต์ Pantip 
 

 “ความรู้สึกอ้อมคือ งงมากๆ ไม่เคยคิดว่าจะมีเสียงตอบรับมากมายขนาดนี้เลย โดยเฉพาะเสียง
ที่บอกว่า ฟังแล้วรู้สึกภูมิใจในดนตรีไทย และเสียงท่ีบอกว่าฟังแล้วอยากกลับมาเล่นดนตรีไทยอีก ดีใจที่ส่ิง
เล็กๆ ท่ีอ้อมทํานี้ จะทําประโยชน์ได้บ้าง แต่อยากฝากไว้ เพราะหลายคนอาจจะเริ่มสนใจดนตรีไทยเพราะ
เห็นอ้อมนํามาประยุกต์กับเพลงสมัยใหม่ แต่อยากเน้นให้อย่าลืมเพลงไทยเดิมด้วย โดยเฉพาะคนที่เริ่ม
เรียน ควรจะเริ่มจากเพลงไทยเดิมของเราก่อน ทําพื้นฐานให้แน่น แล้วจะนําไปประยุกต์ได้ไม่ยาก” 
(สัมภาษณ์ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555) 

 
 
 

DPU



46 
 

 
 

ตารางที่ 4.1 แสดงวิวัฒนาการการใช้ส่ือเพื่อส่ือสารดนตรีไทยของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงค์กจิ 
 

ระดับชั้น การสื่อสารดนตรีไทย เนื้อหา/กลุ่มเป้าหมาย 
ประถมศึกษา ส่ือบคุคล (ครู)  

การติดต่อส่ือสารแบบเผชิญหน้า  (Face-to-
Face  Communication) 

เพลงไทยเดิม 
ส่ือสารกับตัวเอง/คร ู
 

มัธยมศึกษา ส่ือบุคคล (ครู)  
การติดต่อส่ือสารแบบเผชิญหน้า  (Face-to-
Face  Communication) 

เพลงไทยเดิม 
ส่ือสารกับตัวเอง/คร ู
 

อุดมศึกษา-
ปัจจุบัน 

ดนตรใีนโลกอินเตอร์เน็ต  
ส่ือใหม่ (Blog Youtube Facebook )   
 

เพลงร่วมสมัย 
ส่ือสารกับตัวเอง และบุคคลอ่ืนทั่วโลก 
การส่ือสารแบบไม่เห็นหน้าค่าตา ไมรู่้ว่า
ใครเป็นใคร (Anonymous) 

 
 
4.1 ผลการศึกษารูปแบบการสื่อสารดนตรีไทยของ ดร.อาบทิพย์  ธีรวงศก์ิจ  

 ผู้วิจัยได้ศึกษาฟังก์ชั่นหน้าแรก (Home) ของการส่ือสารดนตรีไทยผ่าน Blog youtube 
facebook ของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ เป็นเสมือน “หน้าร้าน” ที่ผู้ใช้บริการเมื่อค้นหาคําว่า “อ้อม ขิม”                   
ในเว็บค้นหา เข้ามาจะพบเป็นหน้าแรก  มีหน้าที่ในการสร้างภาพลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารความรู้และ
กิจกรรมต่างๆ อีกทั้งยังเป็นช่องทางส่ือสารระหว่าง ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ กับ ผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ดี 
ฟังก์ชั่นหน้าแรกของเว็บ Blog youtube facebook ได้สะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบการผสมผสานวิธีการ
ส่ือสารสมัยใหม่ในโลกออนไลน์ โดยส่ือสารออนไลน์ช่วงแรกที่มีรูปแบบผสมผสานวิธีการดั้งเดิมคือ 
โน้ตเพลงท่ีเขียนบันทึกไว้ในสมุด ซีดี วีซีดี คอมพิวเตอร์ ต่อมาพัฒนาวิธีการเก็บสมัยใหม่ในโลกออนไลน์ 
เน้นให้บริการทั้งในระดับบุคคล ได้แก่ บุคคลใกล้ชิด อาทิ บิดา มารดา ญาติ และสังคมผ่านตัวกลาง
คอมพิวเตอร์ (Intermediated communication)  นอกจากนี้ยังเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ 
กับผู้ใช้บริการให้สามารถตอบโต้ (Interactive) และสร้างความรู้จักคุ้นเคยกันมากขึ้น เพื่อทดแทนรูปแบบ
การส่ือสารแบบเผชิญหน้า (face-to-face communication) ระหว่าง ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจกับกับ
ผูใ้ช้บริการ แต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับดนตรีไทยเอาไว้  
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 การศึกษารูปแบบการผสมผสานทางวัฒนธรรมของฟังก์ชั่นหน้าแรก (Home) จะพิจารณาจาก
องค์ประกอบ ดังนี้  1) ภาพลักษณ์  2) การแนะนํา/ทักทาย 3) การประชาสัมพันธ์/กิจกรรม 4) บทความ/
ข่าวสารข้อมูล/ความรู้ 5) สินค้าและบริการเสริม 6) กระดานสนทนา (web board) 7) การสมัครสมาชิก                
8) ค่าสถิติประจําเว็บไซต์ นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ศึกษากระบวนการส่ือสารของส่ือใหม่ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการทั้งในระดับปัจเจก ระดับสถาบันหรือระดับสังคมภาพรวม ประกอบด้วย  1.กระบวนการ
ส่ือสารดนตรีไทยผ่าน Blog 2.กระบวนการส่ือสารดนตรีไทยผ่าน Youtube 3.กระบวนการส่ือสารดนตรี
ไทยผ่าน Facebook ด้วย 
 รูปแบบการส่ือสารดนตรีไทยผ่าน Blog 

  1.การวิเคราะห์เนื้อหา (Textual analysis)จากเว็บไซต์ blog  
 

   
 

 
 
 
 
 
                                                                                              

ภาพที่ 4.9 แสดงหน้าจอ    Home  ของ Blog ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ 
 

1) ภาพลักษณ ์
        ในหน้าแรกของ Blog ปรากฏโลโก้เป็นภาพการ์ตูนเด็กผู้หญิงถือตุ๊กตาและดอกไม้กับ

ตัวอักษรภาษาอังกฤษ “aom” และ “welcome” โดยใช้คําว่า “aom” โน้ตเพลงขิม เป็นชื่อโดเมนเนม 
 
                                                                                                                      โดเมนเนม 
                                                                                                                      สัญลักษณ ์
                                                                                                                      ชื่อ 
 

   
 
ภาพที่ 4.10 แสดงโลโก้เว็บ Blog 
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 แม้จะเน้นส่ือสารดนตรีไทยผ่าน Blog ของดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ จะเน้นโน้ตเพลงไทย  
แต่โลโก้ของหน้าจอง Home  ในส่วนของสัญลักษณ์ ซ่ึงเป็นภาพการ์ตูนเด็กผู้หญิงแต่งกายแบบร่วมสมัย
เป็นวัฒนธรรมสมัยใหม่ นอกจากนี้การใช้ภาพเด็กหมายถึง ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ หมายถึงคนรุ่นใหม่ 
ส่วน ชื่อ ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษสมัยใหม่ที่วัยรุ่นนิยม และโดเมนเนม ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษซ่ึง
สะท้อนความเป็นวัฒนธรรมสากล เนื่องจากระบบอินเตอร์เน็ตจะรับรู้เฉพาะตัวอักษรภาษาอังกฤษ ดังนั้น 
โลโก้ Blog จึงเริ่มมีรูปแบบผสมผสานกับวัฒนธรรม เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ทั่วทุก                   
มุมโลก  ส่วนสโลแกน ไม่พบในฟังก์ชั่นหน้าแรกของเว็บไซต์ Blog 
 2) การแนะนํา/ทักทาย  

      การแนะนําเกี่ยวกับตวัเองของ ดร.อาบทิพย ์ ธีรวงศ์กิจ ในเว็บ Blog ประกอบดว้ย รูปถ่าย
การ์ตูนหมีสวมหมวกไหมพรม เป็นตวัแทน ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ เป็นวฒันธรรมสากลที่วัยรุ่นสมัยนี้ไม่
ใช้รูปจริงของตัวเอง แต่จะใช้สัญลักษณ์ หรือ การ์ตูน แทนตัวตนของตวัเองในโลกออนไลน์ นอกจากนี้ยัง
ปรากฎข้อความทกัทายผู้ใช้บรกิารด้วยคําภาษาอังกฤษว่า “welcome” และเมนูเกี่ยวกับประวัต ิ About Me 
*aom* view my complete profile  

 
 
                                                                                                           ทักทาย 
 

                                                                                                                        แนะนํา Blog                
      ประวัต ิ 
           

                                                                                                                                                                                                
  
การ์ตูน 
 
ภาพที่ 4.11 แสดงฟังก์ชั่นแนะนํา/ทักทาย 
 

 เมื่อคล๊ิกเข้าไปจะพบกับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บล็อกของฉัน บล็อกที่ฉันติดตาม 
และเกี่ยวกับฉัน นอกจากนี้ยังมีประวัติการใช้ Blog ส่ือสารดนตรีไทยของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ เมื่อ
เดือนมีนาคม 2548 และสถิติการดูไฟล์ 31,068 คน (ณ วันที่ 18 มีนาคม 2556)  
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วันที่เริ่มต้นเปดิ Blog                                                                                                 บล๊อกของฉัน 
                                                                                                                           บล๊อกที่ฉันติดตาม     
                                                                                                                           เกี่ยวกับฉัน 
 
สถิติยอดการดูไฟล์ 

                                     
ภาพที่ 4.12 แสดงฟังก์ชั่นการแนะนํา/ทักทาย  

 
 แม้จะเป็นเว็บ Blog ที่เก็บโน้ตเพลงไทย แต่การที่  ดร .อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ได้ใช้คํา

ภาษาอังกฤษว่า “welcome” และเมนูเกี่ยวกับประวัติ About Me *aom* view my complete profile ใน
ฟังก์ชั่นการแนะนํา/ทักทาย สะท้อนให้เห็นความเป็นสากล ร่วมสมัย ส่ือสารอย่างเข้าใจง่ายๆ เมื่อคล๊ิกเข้า
ไปจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับวันที่เริ่มต้นเปิด Blog  สถิติยอดการดูไฟล์ว่าเป็นจํานวนเท่าไหร่ แต่ไม่บอก
ละเอียดถึงเพศ วัย การศึกษาของผู้ใช้บริการ บล็อกของฉัน เมื่อคล๊ิกเข้าไปจะมีการเก็บข้อมูลผลงานเพลง
ขิมท่ี ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ และผลงานที่รวมเล่นกับนักดนตรีอ่ืนๆ โดยจัดเก็บเป็นไฟล์วีดีโอสาธิตการตี 
การเล่น พร้อมไฟล์ภาพโน้ตขิม  สะท้อนให้เห็นวิธีการเก็บองค์ความรู้เกี่ยวกับโน๊ตเพลงขิมบนโลก
ออนไลน์ของ ดร.อาบทิพย์ที่ใช้วิธีอัพโหลดวีดีโอให้เห็นทั้งภาพ เสียง อารมณ์ ความรู้สึกต่างๆ และ
โน้ตเพลงท่ีผู้ใช้บริการสามารถสําเนาหรือก๊อปป้ีมาเล่นได้ทุกเวลา ทุกโอกาส ทุกสถานที่ 

  เมื่อคล๊ิกไปที่ About Me *aom* view my complete profile    จะพบข้อมูล ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ 
ติดตามเว็บไซต์  Sentosa Theme Park  และพบตําแหน่งที่ตั้ง blog อยู่ที่ Pittsburgh, PA และมีความสนใจ 
Blog เกี่ยวกับ Dharma, Thai classical music, Broadway musicals, Jazz, Drawing, FEM Meshing สะท้อน
ให้เห็นว่า ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ สนใจติดตาม Sentosa Theme Park  และมีความสนใจและแสวงหา
ความรู้เกี่ยวกับภาพยนตร์ชีวิต ดนตรีไทยคลาสสิค เพลงละครเวที Broadway เพลงแจ๊ส การวาดภาพ และ 
FEM Meshing นํามาพัฒนาผลงานของตนเองอยู่ตลอดเวลา 

 3) การประชาสัมพันธ์  
     ในฟังชั่นหน้าแรก จะปรากฎข้อความเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ โน้ตเพลงใหม่ เมื่อคล๊ิก

เข้าไปจะเป็นวีดีโอและโน๊ตเพลงกว่า 200 เพลง ด้านล่างจะปรากฎกล่องแสดงความคิดเห็นและกระทู้
แสดงความคิดเห็นต่อเพลงนั้นๆ โดยส่วนใหญ่จะเป็นการแสดงความคิดเห็นที่ดีต่อการส่ือสารดนตรีไทย
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ผ่าน Blog ของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ที่มีความสามารถผสมผสานความรู้ทั้งดนตรีไทยเดิม ดนตรี                     
ร่วมสมัย ดนตรีสากล และเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างกลมกลืน อีกทั้งเป็นการแนะนําเพลงหรือขอให้           
ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ แกะโน้ตเพลงท่ีตนเองชอบ 

 
 
 
เผยแพร่ต่อ (แชร)์   

 
วีดีโอเพลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
โน๊ตเพลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.13 แสดงฟังก์ชั่นกิจกรรม 
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ใส่ความคิดเห็น 
 
 
 
 
 
 
 

 
 กระทู้ที่ปรากฎ  

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.13 (ต่อ) 
               
 เนื่องจากการส่ือสารดนตรีไทยผ่าน  Blog ของดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ  มีการส่ือสารผ่าน
ตัวกลางคอมพิวเตอร์ (Mediated Communication) ซ่ึงมีบริบทที่ลดทอนสัมผัสทางตรง จึงทําให้การ
แสดงออกและรับรู้รู้สีหน้า แววตา หรือพฤติกรรมต่างๆระหว่าง ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ กับผู้ใช้บริการ
แบบในโลกความจริงนั้นไม่สามารถแสดงออกมาได้ ดังนั้น จึงเป็นการนําเอาวีดีโอ พร้อมโน้ตเพลง                  
มาประกอบกับกล่องแสดงความคิดเห็นและกระทู้แสดงความคิดเห็นในเพลงนั้นๆแทน เพื่อเพิ่มบริบทด้าน
การประสาทสัมผัสให้กับผู้ใช้บริการมากกว่าการอ่านเนื้อหาโน๊ตเพลงผ่านตัวอักษรแต่เพียงอย่างเดียว 
วีดีโอพร้อมโน้ตเพลง ทําให้ผู้ใช้บริการรู้จักแง่มุมต่างๆของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ มากขึ้น และกระทู้ที่
ปรากฏในกล่องข้อความเป็นการส่ือสารเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธา ชื่นชมในตัว ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ 
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สุดท้ายหากชื่นชมในเพลงใดเพลงหนึ่งสามารถกดไปที่ตัวอักษรคําว่า share แบ่งปัน เผยแพร่ไปยังเว็บไซต์
อ่ืนๆได้อีกทางหนึ่งด้วย 
 4) บทความ/ข่าวสาร/ความรู ้
                รูปแบบฟังก์ชั่นบทความและข่าวสารในการส่ือสารดนตรีไทยผ่าน blog ของดร.อาบทิพย์ 
ธีรวงศ์กิจ ได้ผสมสานความรู้เกี่ยวกับดนตรีไทย และความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องและอยู่ในความสนใจของ 
ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ และผู้ใช้บริการนําข้อมูล บาทความ ข่าวสารมาแลกเปล่ียนซ่ึงกันและกัน มีการ
สนทนาโต้ตอบระหว่างกัน โดยได้จัดหมวดหมู่ความรู้ 4 หมวด ได้แก่  จัดหมวด(blah blah) จัดหมวด 
(เพลง-กลอน) จัดหมวด (ข้อคิด-ธรรมมะ) จัดหมวด (sing sing) นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์ให้
ผู้ใช้บริการ Blog สามารถติดตามผลงานและร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆหรือผู้ท่ีสนใจเรื่องดนตรีกันที่เว็บไซต์ 
facebook ของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ในชื่อ “อ้อม-ขิม” และให้ติดตาม followers ไปยังผลงานของสมาชิก
ท่านอ่ืนซ่ึงเผยแพร่ใน Google รวมไปถึงมีการประชาสัมพันธ์ Blog ที่ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ให้ความ
สนใจอ่านและหาความรู้ หรือสนทนากับสมาชิก Blog คนอ่ืน ให้กับผู้ใช้บริการรับทราบอีกด้วย ดังภาพ    
 
 

บทความ 
  
 
 
            
 
 
 
 
 
                                                                                                                        ข่าวสาร 
 
 
 
ภาพที่ 4.14 แสดงฟังก์ชั่นบทความ/ข่าวสาร/ความรู ้
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                                                                                                             บล๊อกที่นา่สนใจ 
 
 
 
ภาพที่ 4.14 (ต่อ) 
 
             อาจกล่าวได้ว่า ฟังก์ชั่นบทความทําหน้าที่ในการตอบสนองประโยชน์และความพึงพอใจของ
ทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ  มีการสนทนาโต้ตอบ จะเห็นว่าท้ัง ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ และผู้ใช้บริการ
ในอินเทอร์เน็ตมักเป็นผู้รับสารในฐานะผู้กระทําการส่ือสาร (active) คือมีการเลือกรับข่าวสารเพื่อ
ตอบสนองความต้องการและความสนใจของตนเอง ตัวอย่าง บทความและความรู้ที่มี 4 หมวด ได้แก่                
จัดหมวด(blah blah) จัดหมวด (เพลง-กลอน) จัดหมวด (ข้อคิด-ธรรมมะ) จัดหมวด (sing sing) ถูกจัดไว้
ตามความสนใจของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ โดย หมวด(blah blah) เป็นการโพสต์เรื่องราวประจําวันที่
สนุกสนานของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ อาทิ ขี้เกียจแมวๆ อ้อมสู้ๆ ทําไงดี umm.. หมีหมีหมี~~Update               
เมาไอติม @_@  เมาลานธรรม @_@  ผิดสัญญา หมวด (เพลง-กลอน) เป็นหมวดที่มีจํานวนผู้เช้าชมและ
เผยแพร่มากที่สุด 60 คน อาทิ เพลง-กลอน เพลงขิม and me เพลง jazz เพลงไทย เพลงไม่ไทย - Musical – 
กลอน และ - Others – (ข้อมูลวันที่  26 มีนาคม 2556) นอกจากนี้ยังให้ข่าวสารเกี่ยวกับ facebook                   
ของดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ และ Blog ต่างๆที่ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ สนใจและเผยแพร่เอาไว้ให้เชื่อมต่อ
กันได้ โดยบทความ ข่าวสาร มีลักษณะการผสมผสานรูปแบบทางวัฒนธรรม เช่น การใช้เพลงไทยดั้งเดิม
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กับเพลงไทยสมัยใหม่ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบการผสมผสานของวัฒนธรรมดั้งเดิมกับเทคโนโลยีซ่ึง
เป็นตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการที่แสวงหาข้อมูลอ่ืนๆ นอกเหนือไปจากความต้องการเกี่ยวข้องกบั
ดนตรีไทย  
 5) สินค้าและบริการเสริม 
                 นอกจาก ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ จะเน้นการเก็บวีดีโอ โน้ตเพลงไว้ใน Blog แล้วยังจัดทํา
เว็บบอร์ดให้ผู้ใช้บริการสามารถเปิดรับฟังเพลงและดาวโหลดน์เพลง หรือแชร์แบ่งปันไปเผยแพร่ที่
เว็บไซต์อ่ืนๆได้ทันที  นับเป็นรูปแบบการผสมผสานระหว่างความรู้ทางดนตรีไทยกับเทคโนโลยีการ
ส่ือสารสมัยใหม่ ด้วยลักษณะที่สะดวกรวดเร็ว และง่ายต่อการใช้บริการ สะท้อนให้เห็นพัฒนาการดนตรี
ไทยท่ีผสมผสานกับเทคโนโลยียุคสารสนเทศ ทําให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงง่ายและกลายเป็นผู้ให้ความรู้หรือ
เผยแพร่ดนตรีไทยกลับมายัง ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจด้วย  
 
 
 
 
                                                                                                             ฟังเพลง ดาวโหลด แชร์ต่อ 
 
 
                                                                              
 
 
         
  ภาพที่ 4.15 แสดงสินค้าและฟังก์ชัน่บริการเสริม    
             
 6) กระดานสนทนา (web board) 
                 ฟังก์ชั่น กระดานสนทนา ทําหน้าที่ในการเป็นพื้นที่แสดงความคิดเห็นระหว่าง ดร.อาบทิพย์ 
ธีรวงศ์กิจ กับผู้ใช้บริการและสะท้อนความคิดเห็นของผู้ใช้บริการไปสู่ผู้ใช้บริการคนอ่ืนๆ ที่ใช้บริการใน
เว็บ blog  จากการศึกษาพบว่า โดยส่วนใหญ่จะเป็นการตั้งกระทู้เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับดนตรีไทย สอบถาม
ปัญหาการเล่นดนตรีไทย ขอโน้ตเพลงใหม่ๆ ขออนุญาตนําไปใช้ในการเรียนการสอนด้านดนตรีไทย และ
ชื่นชมการเล่นขิมของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. คล๊ิกไปที่การดานสนทนา แล้วตั้ง
กระทู้ แล้วโพสต์ จากนั้น ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ จะเขียนตอบกลับมา 
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                                                                                                                                   กระทู้สนทนา 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กจิ ตอบ 
 
 
  
ภาพที่ 4.16 แสดงฟังก์ชั่นกระดานสนทนา 
           
               อย่างไรก็ดี การส่ือสารระหว่าง ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจกับผู้ใช้บริการผ่านเว็บบอร์ดนั้น แม้จะ
มีการสนทนาตอบโต้กันระหว่างหมอดูกับผู้ใช้บริการผ่านช่องทางดังกล่าว  แต่การส่ือสารไม่ได้เกิดขึ้น
แบบทันทีทันใด (Spontaneous) แต่ต้องอาศัยระยะเวลา ดังตัวอย่าง ภายหลังจากผู้ใช้บริการตั้งกระทู้ในเว็บ
บอร์ดเมื่อเวลาผ่านไป 2 วัน ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ จึงจะเข้ามาตอบคําถามดังล่าวในเว็บบอร์ด ซ่ึงแตกต่าง
จากการส่ือสารแบบเผชิญหน้า (face-toface communication) ที่ผู้ใช้บริการสามารถส่ือสารกับ ดร.อาบทิพย์ 
ธีรวงศ์กิจได้ทันทีทันใด 
              7) การสมัครสมาชิก  
                ไม่มี 
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    8) ค่าสถิติของเว็บไซต์  
      เป็นการบอกข้อมูลเชิงสถิติสําหรับสมาชิกที่เข้ามาใช้บริการในเว็บไซต์ โดยการส่ือสารดนตรี

ไทยผ่าน Blog ของดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ได้ปรากฏตัวเลขจํานวนผู้ใช้บริการ เมื่อคล๊ิกเข้าไปจะมี
รายละเอียดเกี่ยวกับวันที่เริ่มต้นเปิด Blog  สถิติยอดการดูไฟล์ว่าเป็นจํานวนเท่าไหร่ แต่ไม่บอกละเอียดถึง
เพศ วัย การศึกษาของผู้ใช้บริการ โดย ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ได้จัดตั้ง blog ส่ือสารดนตรีไทย เมื่อเดือน
มีนาคม 2548 และสถิติการดูไฟล์ 31,068 คน (ณ วันที่ 18 มีนาคม 2556)  

 
 
 
ใช้บล็อกเกอร์ตั้งแต่มีนาคม 2548 
 
 
 
การดูโปรไฟล ์
 
 
ภาพที่ 4.17 แสดงฟังก์ชั่นค่าสถิติของเว็บไซต ์

         
   จะเห็นว่า ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ได้เปิดใช้บล็อกเกอร์ในการส่ือสารดนตรีไทยมาตั้งแต่

มีนาคม 2548 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 9 ปีแล้ว มีผู้เข้าใช้บริการ 31,068 คน (ณ วันที่ 18 มีนาคม 2556) ถือว่า
เป็นจํานวนน้อยเฉพาะคนใกล้ชิดและผู้สนใจด้านดนตรีไทยออนไลน์เท่านั้น และยังไม่กว้างขวางไปยัง
ผู้สนใจทั่วไปมากนัก 
 
ตารางที่ 4.2 แสดงรูปแบบฟังก์ชั่นหน้าแรก (Home) ของการส่ือสารดนตรีไทยผ่าน Blog 

 
ฟังก์ชั่นหน้าแรก (Home) รูปแบบการส่ือสารผ่าน blog 

1.ภาพลักษณ ์  

1.1 โลโก ้ สัญลักษณก์าร์ตนูเด็กผู้หญิง แทน ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ 

1.2 ชื่อ/โดเมนเนม 1.ชื่อภาษาอังกฤษ 
2.โดเมนเนม  

1.3 สโลแกน  คําว่า “aom” โน้ตเพลง ขิม” 
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ)  
 
ฟังก์ชั่นหน้าแรก (Home) รูปแบบการส่ือสารผ่าน blog 

2.การแนะนํา/ทักทาย  
2.1 รูปถ่าย การ์ตูนหมีแทนตัวตนในโลกออนไลน ์
2.2 ข้อความทกัทาย 1.ทักทาย ใชค้ําว่า Welcome 

2.ใช้ภาษาอังกฤษแนะนําชื่อ Blog และ ประวัต ิ 
2.3 แนะนําภาพรวมเว็บไซต ์ 1.พบใน กูเกิล 
3.ประชาสัมพันธ์  
3.1 ผ่านกิจกรรม 1.แนะนําช่ือเพลงไทยกว่า 200 เพลง 

2.แนะนําช่ือเพลงภาษาอังกฤษ  
3.เปิดให้แสดงความคิดเห็น 
4.เผยแพร่ต่อ (แชร)์  

3.1 ผ่าน social network 1.Youtube  2.facebook 
 
4.บทความ 

1.ความรู้ดนตรีไทย โดย จัดหมวด(blah blah) จัด
หมวด (เพลง-กลอน) จัดหมวด (ข้อคิด-ธรรมมะ) 
จัดหมวด (sing sing) 
2.สอนการตีขิม  3.บทความอ่ืนๆ ท่ีสนใจ 
4.การเผยแพร่โนต๊เพลงไทยเดิมและให้คําปรกึษา 
5.การใช้ศัพท์เทคนคิทางดนตรีไทย ขอเพลง 
6.การใช้สัญลักษณ์โน้ตเพลง 
7.การคลิก 
8.การดาวน์โหลดบทความ 

5.สินค้าและบริการเสริม 1.ฟังเพลง  
2.การดาวน์โหลดเพลง 
3.การแชร์ต่อ 

6.กระดานสนทนา 1.ภาษาของ User  
2.วิธีการกรอกข้อมูล 
3.การดาวโหลดเพลง 

7.การสมัครสมาชิก ไม่มี 
8.ค่าสถิติประจําเว็บไซต ์ แสดงจํานวนผู้ชม 31,068 คน ( 18 มนีาคม 2556) 
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 กระบวนการส่ือสารดนตรีไทยผ่าน Blog  
 สําหรับกระบวนการส่ือสารดนตรีไทยในเว็บ Blog นั้น ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ ดร.อาบทิพย์                     
ธีรวงศ์กิจ พบว่า ปี 2548 ที่ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา การเรียนการสอนช่วงแรก
จะมีกิจกรรมให้นักศึกษาอยู่ร่วมกัน และมีกิจกรรมการแสดงให้นักเรียนนําการแสดง มีนักเรียนทุนที่เป็น
นักดนตรีหลายคน บางคนเล่นดนตรีไทย บางคนเล่นดนตรีสากล จึงมารวมวงกัน คิดว่าจะเล่นเพลงอะไรที่
นําทั้งดนตรีไทย ดนตรีสากลมาเล่นด้วยกันได้  
 “ก็เลยเป็นครั้งแรกที่ได้เอาขิมไปเล่นกับเปียโน กับกีตาร์ ตอนนั้นเพื่อน ๆ ก็เลยช่วยกัน
สร้างสรรค์เพลงขึ้นมาใหม่ เช่น เพลงค้างคาวกินกล้วย เพลงไทยเดิม และก็มีเล่นเพลงสากล ท่ีเป็นแนวฝรั่ง 
เพราะว่าจะมีอาจารย์ฝรั่งมาดูด้วย ครั้งแรกก็มีเพี้ยนบ้าง เพราะว่าคีย์ไทยกับสากลไม่ตรงกัน ก็พอถูไถไปได้ 
แต่ เราก็รู้ สึกมันสนุกดี  ก็ตอนที่ เรียนมหาวิทยาลัยแล้วมันก็จะมีกิจกรรมไทยไนท์ให้ไปแสดง                         
เป็นเหมือนกับว่าสมาคมนักเรียนไทยเค้าจัดกิจกรรมขึ้นมา เผยแพร่วัฒนธรรมไทย มีขายอาหารไทย เอา
เงินเข้าสมาคม ตอนนั้นก็มีจัดใหญ่เหมือนกัน ในปีที่อ้อมจะจบโท อ้อมก็เลยมีการรวบรวมน้องๆ มาเล่น
ดนตรีกัน ตอนนั้นไม่ได้สนใจบันทึกเทปไว้จริงจัง ซ้อมแล้วก็เล่น  ตอนนั้นไม่ได้คิดว่าจะต้องอัดไปให้ใคร
ฟังหรืออย่างไร แต่บางครั้งก็จะมีบันทึกไว้บ้าง แต่เป็นแบบว่าไม่ได้ตั้งใจบันทึกเพียงแค่เล่นดนตรีแล้วใช้
ไมค์จากคอมพิวเตอร์บันทึกไว้ เพื่อนําไปให้น้องฟัง จะได้ไม่ลืมว่าเพลงนี้เล่นยังไง เพราะน้องหลายคน
ไม่ได้เป็นนักดนตรีเชี่ยวชาญ มาเล่นเพราะว่าเราไปชักชวนเขามาเล่นให้ ก็เลยต้องบันทึกเสียงให้เค้าฟัง แต่
ยังไม่ได้เผยแพร่” 
 ต่อมา ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ เริ่มรู้จัก Blog จาก Blog ของเว็บไซต์ PANTIP เพราะใช้เว็บ
ดังกล่าวค้นหาแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับดนตรีไทย เพลงไทยที่อยากเล่น พบว่า สังคมออนไลน์อันดับต้นของ
ประเทศนี้เป็นแหล่งรวม Blog ของผู้คนจํานวนมากใช้ถ่ายทอดความเป็นตัวของตัวเองออกมาให้ผู้อ่ืน
รับทราบ ชีวิตแต่ละคนต่างมีความน่าสนใจแตกต่างกัน ได้เห็นแง่มุมของคนที่ไม่รู้จักมีมุมมองต่อส่ิงต่างๆ
ที่น่าสนใจ เห็นว่า Blog เป็นส่ิงที่ดี ช่วยเปิดมุมมองของตนเองมากขึ้น โดยใน Blog PANTIP แบ่งเป็น
หมวดหมู่ เช่น การเมือง กีฬา ธรรมมะ หากสนใจเรื่องใดก็สามารถคล๊ิกเข้าไปดูใน Blog ของคนๆนั้นได้ 
แต่ละ Blog จะมีความเคล่ือนไหวเป็นระยะ หากมีการโพสต์หัวข้อใหม่ๆ ก็สามารถเข้าไปอ่านได้ทันที จึง
คิดว่า Blog เป็นช่องทางการส่ือสารที่น่าสนใจ 
 ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ยอมรับว่า ตัว Blog เป็นตัวกําหนดวิธีการของตนเอง กล่าวคือ Blog ถือ
เป็นการส่ือสารดนตรีแบบง่าย เป็นแรงจูงใจให้เริ่มสนใจนํามาเผยแพร่ตัวตน จึงเริ่มทํา Blog ของตัวเองบน
เซิฟเวอร์ของมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเก็บโน้ต โดยเนื้อหานั้นมาจากการนําโน๊ตเพลงที่เคยเล่น 
ไปใส่เก็บไว้ แล้วเขียนเป็นรายช่ือว่ามีโน้ตเพลงอะไรบ้าง มีเป้าหมายคือให้เพื่อน พ่อแม่ น้อง ญาติฟัง ไม่
คิดว่าจะทําเพื่อให้คนทั่วไปรู้จัก ส่วนใหญ่ก็จะเล่นให้เพื่อนคนไทยที่เล่นดนตรีไทยด้วยกันฟัง เน้นเล่น
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เพลงไทย บางทีก็จะมีเล่นเพลงเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดให้กับเพื่อนเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ก็มีผู้ที่สนใจ
ดนตรีไทยเข้ามาศึกษาโน๊ตเพลงของตนเองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
ขั้นตอนแรกในการสร้างเนื้อหาของ Blog คือ ต้องค้นหาเนื้อเพลงที่ชอบก่อน นอกจากเพลงไทยเดิม เช่น 
ค้างคาวกินกล้วย เขมรไทยโยค แล้ว ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ เริ่มสนใจเพลงแนว Cover เพลงเก่ามาร้อง
ใหม่ท่ีเป็นบทเพลงยอดนิยมในอดีต และเพลงสุนทราภรณ์ เพราะมีดนตรีและเนื้อหาใกล้เคียงกันไม่ต้องมี
การเปล่ียนแปลงโน๊ตเพลงอะไรมาก เช่น  บุพเพสันนิวาส เพลงประกอบละครแต่ปางก่อน รักในม่านแก้ว  
โดยยังไม่มีเพลงป๊อบ เพลงสมัยใหม่  อย่างเพลงประกอบละครแต่ปางก่อน ตนอยากทําโน๊ตเพลงมาก นั่ง
ฟังเพลงจากละคร นํามาเทียบแกะโน้ตตีกับขิม แล้วจดบันทึกไว้  แล้วฝึกตีขิม เก็บโน๊ตและถ่ายวีดีโอสาธิต
การตีขิมไว้ใน Blog เผยแพร่  
 ต่อมา ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ เห็นว่าการตีอย่างเดียวเริ่มท่ีจะจําเจ จากนั้นเมื่อละครแต่ปางก่อน
ได้ผลิตวีซีดีคาราโอเกะออกมาจําหน่าย จึงได้ทําการผลิตเนื้อหาเพลงเพื่อเก็บเป็นไฟล์เสียงเพลงแล้วไป
โพสต์ใน Blog ได้อีก โดยการนําโน้ตเพลงท่ีเก็บไว้ มาฝึกตีขิมกับวีซีดีคาราโอเกะ ทําให้เกิดอารมณ์ที่คล้าย
เพลงจริงๆมากขึ้น เหมือนมีวงดนตรีเล่นด้วย ทําให้เพลงนั้นฟังแล้วมีพลังมากยิ่งขึ้น จากที่เล่นคนเดียว                 
ก็เหมือนกับเล่นเป็นวงดนตรีใหญ่ จึงเป็นจุดเริ่มต้นลองนําคาราโอเกะเป็นดนตรีสากลมาเล่นผสมกับขิม  
 “ช่วงนั้นเป็นช่วงท่ีคนเริ่มใช้บล็อกกันเยอะ อ้อมก็เลยสร้างบล็อกของตนเองขึ้นมาบนเซิฟเวอร์
ของมหาวิทยาลัยที่กําลังศึกษาอยู่ เหมือนกับเราก็ตามสมัยนิยม เค้าใช้บล็อกเราก็มีบล็อก เค้าใช้เฟสบุ๊คเราก็
มีเฟสบุ๊ค แต่เราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นช่องทางท่ีจะมีเผยแพร่ แต่สุดท้ายมันก็กลายเป็นว่ามีคนมารู้จักเรา
เยอะ ทั้งที่เราไม่ได้คิดมาก่อน จากบล็อกนี้จะเป็นที่เก็บโน้ต ก็คือว่าจะเอาเพลงที่เคยเล่น ไปใส่ไว้ แล้ว
เขียนโน้ตให้เค้าคร่าว ๆ ว่า มีโน้ตอะไรบ้างที่จะเล่นออกมาเป็นเพลงนี้ ก็รู้สึกว่ามันเริ่มเปิดตัวเองกับข้าง
นอกเยอะขึ้น ตอนแรกเราตั้งใจว่าอยากจะให้เพื่อน ๆ ฟัง แต่ถ้าไปดูสถิติแล้วเนี่ย กลายเป็นว่าคนที่ search 
เข้ามาเจอเราในบล็อกมันเยอะมาก เราก็เริ่มรู้สึกว่าอะไรที่เราโพสต์เข้าไปไม่ได้อยู่แค่ในวงแคบ และเวลาที่
โพสเข้าไปก็ต้องระวัง อ้อมจะคอยมอนิเตอร์บล็อกตัวเองอยู่ตลอดเวลา ว่าไทม์ฟิกเป็นอย่างไง และก็จะมี
คอมเม้นท์จากคนที่ไม่เคยรู้จักเข้ามาเรื่อย ๆ ” (สัมภาษณ์ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555) 
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รูปแบบการส่ือสารดนตรีไทยผ่าน  youtube  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.18 แสดงการส่ือสารดนตรีไทยผ่าน Youtube ของดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ 
 
 1) ภาพลักษณ ์
      จากการศึกษาพบว่าเมื่อค้นหาคําว่า “อ้อม-ขิม” ในเว็บไซต์ youtube ภาพแรกๆของ            

ดร.อาบทิพย์  ธีรวงศ์กิจ ในเว็บไซต์ youtube เป็นภาพของดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ แต่งกายสุภาพลายดําขาว
เรียบร้อย กําลังนั่ ง เล่นขิม  พร้อมข้อความ “อ้อม-ขิม” เป็นภาษาไทย ขณะที่ใช้ชื่อโดเมนเนม 
http://www.youtube.com/user/aomjaija เป็นภาษาอังกฤษ 

โลโก้       โดเมนเนม     ชื่อ 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.19 แสดงฟังก์ชั่นภาพลักษณ ์
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 อย่างไรก็ตาม รูปแบบหน้าแรกในการส่ือสารดนตรีไทยผ่าน  Youtube นั้น ดร.อาบทิพย์                 
ธีรวงศ์กิจ ไม่สามารถออกแบบการวางได้ตามใจเหมือนดังเช่น Blog แต่จะต้องถูกจับวางในรูปแบบการ
เผยแพร่วีดีโอใน Youtube ทั่วไป กล่าวคือ ซ้ายมือบนสุดเป็นตัวอักษร Youtube ปรากฏอยู่ จากนั้นปรากฏ
ภาพนิ่งของวีดีโอเพลงของดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ เป็นภาพขนาดเล็ก แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเส้ือลายขาว
ดํา กําลังนั่งเล่นขิมในเพลง มีอักษรภาษาไทยเขียนไว้ว่า “อ้อม-ขิม”  เพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นการส่ือสาร
ดนตรีไทยผ่าน youtube ของ ดร.อาบทพิย์ ธีรวงศ์กิจ  

 จะเห็นได้ว่าหน้าแรกของการส่ือสารดนตรีไทยผ่าน youtube ของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจนั้น 
สะท้อนถึงรูปแบบผสมผสานทางวัฒนธรรมเอาไว้เช่นกัน จาก Blog ที่ใช้ภาพภาพการ์ตูนเด็กผู้หญิง               
แต่งกายแบบร่วมสมัยเป็นวัฒนธรรมสมัยใหม่เป็นตัวแทน เริ่มเปิดตัวมากยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนของสัญลักษณ์ 
ใช้ภาพของตัวเองนั่งเล่นขิม และใช้อักษรภาษาไทยชัดเจนว่า “อ้อม-ขิม”  ในขณะเดียวกันชื่อเพลงกลับใช้
อักษรภาษาอังกฤษเข้ามาช่วยขยายความ เช่น “ชัดเจน ขิม-cover” สะท้อนความเป็นวัฒนธรรมสากลเอาไว้
ได้อย่างลงตัว และเมื่อลองกดรับชม จะมีวีดีโอแสดงภาพการเล่นขิมพร้อมเสียงขิมออกมา 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            ชื่อเพลง  และจํานวนวีดีโอ 
                                                                                                            จํานวนคนที่สมัครรับข้อมูล                    
                                                                                                             เมนู ชอบ ไม่ชอบ 
 
 

ภาพที่ 4.20 แสดงฟังก์ชั่นภาพลักษณ์  
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                                                                                                แสดงความคดิเห็น 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.20 (ต่อ) 
 

 จากนั้นปรากฏภาพนิ่งของวีดีโอเพลงของดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ เป็นภาพขนาดใหญ่ แต่งกาย
สุภาพเรียบร้อย กําลังนั่งเล่นขิมในเพลง ชัดเจน-ขิม cover จะมีทั้งภาพและเสียงขิมออกมาพร้อมๆกัน              
โดยมีเมนูวีดีโอข้างล่างที่ผู้ใช้บริการสามารถฟังได้ทันที หรือ ฟังวันอ่ืน มีเวลาบอกความยาวของวีดีโอ
เพลง สามารถเล่ือนกดในวีดีโอว่าจะต้องการฟังเพลงในช่วงไหน  จอสามารถย่อ ขยายได้ตามความ
ต้องการ โดยรูปแบบของภาษาท่ีเขียนชื่อเพลงนั้นเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษผสมสานกัน 

 ด้านล่างวีดีโอนั้น ปรากฏชื่อเพลง ชัดเจน-ขิม cover เป็นการบ่งบอกว่าเป็นเพลงชัดเจนใน
รูปแบบการบรรเลงใหม่เป็นเสียงขิม ชื่อที่ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ใช้ในการโพสต์ใน Youtube ได้แก่ 
aomjaija พร้อมกับจํานวนวีดีโอที่มี 99 วีดีโอ และมีจํานวนผู้สมัครรับข้อมูลเพลงดังกล่าวไปแล้ว 8,227
ครั้ง พร้อมกับมีเมนูให้กดชอบ เป็นสัญลักษณ์ ยกนิ้วหัวแม่โป้ง ถ้าใครไม่ชอบ เป็นสัญลักษณ์คว่ํานิ้วหัวแม่
โป้งลงด้านล่าง จากนั้นจะมีอัพโหลด โน้ตเพลง ไว้ให้ผู้ใช้บริการนําไปเล่นขิมได้ โดย ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์
กิจ จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเพลง ระบุวันเผยแพร่ 6 ม.ค. 2013 และเขียนข้อความนะนําส้ันๆ โดยด้าน
ล่างสุดของแต่ละเพลงจะเปิดพื้นที่ให้แสดงความคิดเห็นสําหรับผู้ใช้บริการเกี่ยวกับเพลงนั้นๆ  

 2) การแนะนํา/ทักทาย 
     ในการส่ือสารดนตรีไทยผ่าน Youtube ของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ มีการแนะนําประวัติ

ส่วนตัว หรือคํากล่าวทักทาย ไว้เพียงส้ันๆ ระบุไว้ว่า “เกี่ยวกับ อ้อม-ขิม” โดยมีแต่ข้อความ ไม่มีภาพของ 
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ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจประกอบ นอกจากนี้ยังปรากฏข้อความทักทายผู้ใช้บริการด้วยถ้อยคําที่สุดภาพและ
อ่อนน้อมถ่อมตน ซ่ึงปรากฏข้อความ ดังนี้ 

  
 
 
 
 
                                                                                                               ทักทายผู้ใช้บรกิาร 
 
 
                                                                                                               วันที่เข้ารว่ม 
 
 

ภาพที่ 4.21 แสดงฟังก์ชั่น การแนะนํา/ทักทาย 
 

 การที่ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ “สวัสดีค่ะ :)” เป็นคําขึ้นต้น เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบการ
ใช้ตัวอักษรผสมกับตัวสัญลักษณ์ คือ ยิ้ม ทักทายผู้ใช้บริการก่อน ถือเป็นความร่วมสมัยในการส่ือสารใน
โลกอินเทอร์เน็ตยุคปัจจุบัน และข้อความ “ไม่เคยคิดว่าจะมีเสียงตอบรับมากมายขนาดนี้เลย ดีใจที่ได้เป็น
ส่วนหนึ่งในการสร้างความสุขด้วยเสียงเพลงให้ทุกคนนะค่ะ :) “ได้สะท้อนถึงความถ่อมตนและแทนคํา
ขอบคุณผู้มาใช้บริการในรูปแบบของความเป็นไทย ขณะเดียวกันหากใครสนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับประวัติ หรือ เพลงขิม โน้ตเพลง หรือ ขอเพลง ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ยังให้ล้ิงไว้ด้วย  

 My Facebook Page: 
 http://www.facebook.com/aomkhim 
 Download mp3: 
 http://bit.ly/khimDL 
 ขอเพลง: 
 http://bit.ly/KhimSongRequest 
 โน๊ตเพลง: 
 http://bit.ly/khimNote 
 สุดท้าย ยังได้ระบุวนัที่เข้ารว่มเป็นสมาชิก youtube ภายใตช้ื่อ aomjaija  เมื่อวันที่  

25 ก.พ. 2009  
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 3) การประชาสัมพันธ์/กิจกรรม 
     ในส่วนด้านขวามือจะปรากฏภาพเล็กๆพร้อมกับเมนู “เพลย์ลิสวิดีโอเด่น” ประกอบไปด้วย 

วิดีโอที่อัปโหลด aom+ขิม MyTop Videos และ good ninte and good luck ซ่ึงเป็นการแนะนํา
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวีดีโอเพลงขิมของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ในเพลงต่างๆที่นํามาโพสต์ไว้เป็น
จํานวนมาก ในอิริยาบถต่างๆ สถานที่ต่างๆ เช่น ในห้องนอน ในห้องรับแขกหรือสถานที่ท่ีจัดไว้เป็นที่เล่น
ดนตรีไทย อาทิ สถานที่น้ําท่วม ห้องประชุม ห้องอัดเสียง เป็นต้น ทั้งในแบบเล่นเดี่ยว เล่นกับบุคคลอ่ืน 
รวมไปถึงวีดีโอของบุคคลอ่ืนๆที่ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ให้ความสนใจให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกกดชม
วีดีโอได้อย่างต่อเนื่อง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ภาพที่ 4.22 แสดงฟังก์ชั่นการประชาสัมพันธ์/กิจกรรม 
 

 การส่ือสารดนตรีไทยผ่าน youtube ของดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ได้นําเอาวีดีโอเพลงที่ได้รับ
ความนิยม  หรือเพลงเก่าๆ มาจัดเป็นหมวดหมู่แล้วแนะนําให้ผู้เข้ามาใช้บริการสามารถอัปโหลดได้ตาม
ต้องการ ประกอบไปด้วย วิดีโอที่อัปโหลด aom+ขิม MyTop Videos และ good ninte and good luck ได้
รับชม รับฟัง แสดงความคิดเห็นในเพลงต่างๆ เพื่อเพิ่มบริบทด้านประสาทสัมผัสให้กับผู้ใช้บริการมากกว่า
การอ่านเนื้อหาผ่านตัวอักษรแต่เพียงอย่างเดียว ขณะเดียวกันได้รู้จัก ดร .อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ทุกแง่มุม                
มากยิ่งขึ้น  

 4) บทความ/ข่าวสารข้อมูล/ความรู ้
     ไม่มี 
 5) สินค้าและบริการเสริม 

   ไม่มี 
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6) กระดานสนทนา (web board) 
    ฟังก์ชั่นกระดานสนทนาในการส่ือสารดนตรีไทยผ่าน Youtube อยู่ตําแหน่งด้านล่างลงมา

จากวีดีโอของแต่ละเพลงท่ี ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ โพสต์ไว้ ทําหน้าที่ในการเป็นพื้นที่แสดงความคิดเห็น
ระหว่าง ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ กับผู้ใช้บริการคนอ่ืนๆ ส่วนใหญ่จะเป็นการแสดงความคิดเห็นที่กล่าวชื่น
ชมความสามารถในการเล่นขิม การขอเพลงใหม่ๆ อาทิ นพรัตน์ บุราณ “เพราะอะ” เทศบาลตําบลแก้งร้อง 
“เล่นขั้นเทพนะครับชื่นชมจริงๆหายาก”  อยากได้โน้ตเพลงนี้จัง โดยผู้ใช้บริการที่แสดงความคิดเห็นหรือ
สนทนากับดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ จะต้องลงชื่อเข้าใช้ แล้วใส่อีเมล์ พร้อมรหัสส่วนตัว จากนั้นก็จะ
สามารถแสดงความคิดเห็น หรือสนทนาได้  

 
 
 
 
                                                                                             ลงช่ือเข้าใช้ 
 
 
 
 
 
                                                                                         ใส่อีเมลล์และรหัสส่วนตัว 
 
 
                                                                         
 
 
                               
 
 
 
                                                                                                               แสดงความคดิเห็น 
 

ภาพที่ 4.23 แสดงฟังก์ชั่นกระดานสนทนา   
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 การส่ือสารระหว่าง ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจกับผู้ใช้บริการผ่านเว็บบอร์ดในเว็บไซต์ youtube 
แม้จะเป็นในรูปแบบที่ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ เป็นผู้อัปโหลดวีดีโอก่อน แล้วผู้รับสารรับชม รับฟัง แล้ว
แสดงความคิดเห็น หรือเข้ามาสนทนาโต้ตอบนั้น แต่การส่ือสารดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นทันทีทันใด 
เช่นเดียวกับการส่ือสารดนตรีไทยผ่าน Blog แต่ต้องอาศัยระยะเวลา ดังตัวอย่างจะเห็นได้ว่า ภายหลังจากที่
ผู้ส่งสารอัปโหลดวีดีโอไปแล้ว 10 ชั่วโมง ผู้ใช้บริการจึงเริ่มมีการสนทนา หรือแสดงความคิดเห็น 

 7) การสมัครสมาชิก 
     ฟังก์ชั่นการสมัครสมาชิก ในการส่ือสารดนตรีไทยผ่าน youtube เป็นพื้นที่สําหรับติดต่อรับ

ข้อมูล ติดต่อกับดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ และสมาชิกคนอ่ืนที่ใช้บริการ เมื่อหลังเข้าชมวีดีโอแล้วต้องการรับ
ข้อมูล วีดีโอดังกล่าวไปเผยแพร่ ให้กดไปที่ สมัครรับข้อมูล แล้วจะใส่อีเมลล์ และรหัสส่วนตัว ลักษณะ
เดียวกับฟังก์ชั่นสนทนา จากนั้นจะสามารถเป็นสมาชิกและรับข้อมูลต่างๆได้ สถิติสมาชิก ณ วันที่ 1 
เมษายน 2556 มีจํานวนทั้งหมด 8,226 คน 

 
สมัครรับข้อมูล                                                สมาชิก 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.24 แสดงการสมัครสมาชิก 
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8) ค่าสถิติประจําเว็บไซต ์ 
         เป็นการบอกข้อมูลเชิงสถิติสําหรับสมาชิกที่เข้ามาใช้บริการรับชมรับฟังการส่ือสาร

ดนตรีไทยผ่าน youtube ของดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ เพื่อให้ทราบจํานวนผู้เข้ามาใช้บริการ สถิติ ณ วันที่            
1 เมษายน 2556 มีจํานวนทั้งส้ิน  6,811,633 คน แต่ไม่มีรายละเอียดแยกเพศ อายุ การศึกษา และความถ่ีใน
การเข้าชม  

 
                                                                             จํานวนการดูวีดีโอ 

                                             
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.25 แสดงฟังก์ชั่น ค่าสถิติประจําเว็บไซต ์
 
ตารางที่ 4.3 แสดงรูปแบบฟังก์ชั่นหน้าแรก (Home) ของการส่ือสารดนตรีไทยผ่าน Youtube 

 

ฟังก์ชั่นหน้าแรก (Home) รูปแบบการส่ือสารผ่าน youtube 

1.ภาพลักษณ ์  

1.1 โลโก ้ ภาพ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจนั่นเล่นขิม 
1.2 ชื่อ/โดเมนเนม 1.ชื่อภาษาไทย “อ้อม ขิม” 

2.ชื่อโดเมนเนมเป็นภาษาอังกฤษ
http://www.youtube.com/user/aomjaija  

1.3 สโลแกน  คําว่า อ้อม ขิม 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ)  
 

ฟังก์ชั่นหน้าแรก (Home) รูปแบบการส่ือสารผ่าน youtube 

2.การแนะนํา/ทักทาย  
2.1 รูปถ่าย ไม่พบ 
2.2 ข้อความทกัทาย สวัสดีค่ะ :) 

เกี่ยวกับ “อ้อม ขิม”  
2.3 แนะนําภาพรวมเว็บไซต ์ 1.พบใน กูเกิล 
3.ประชาสัมพันธ์  
3.1 ผ่านกิจกรรม 1.แนะนํา“เพลย์ลิสวิดีโอเด่น” 

2.แนะนําช่ือเพลงภาษาอังกฤษ 
3.แนะนําวิดโีอที่อัปโหลด aom+ขิม MyTop 
Videos  

3.1 ผ่าน social network 1.Youtube  2.facebook 
4.บทความ ไม่พบ 
5.สินค้าและบริการเสริม ไม่พบ 
6.กระดานสนทนา 1.การเผยแพร่โนต๊เพลงไทยเดิมและให้

คําปรึกษา 
2.การใช้ศัพทเ์ทคนคิทางดนตรีไทย ขอเพลง 
3.การใช้สัญลักษณ์โน๊ตเพลง 
4.ภาษาของ User  
5.วิธีการกรอกข้อมูล 
6.การดาวโหลดเพลง 

7.การสมัครสมาชิก 1.การกรอกข้อมูล 
2.การใส่ pass word 
3.การสร้างระบบความสัมพันธ์ระยะยาว 

8.ค่าสถิติประจําเว็บไซต ์ แสดงจํานวนผู้ชมสถิติ ณ วนัที่ 1 เมษายน 2556 
มี  6,811,633 คน 
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 กระบวนการส่ือสารผ่าน Youtube 
 จากการสัมภาษณ์ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ พบว่า ขณะที่การเก็บไฟล์เพลงไว้ใน Blog ทําให้เริ่ม
มีคนรู้จัก ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ มากขึ้น ในช่วงจบการศึกษา ทางมหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้ใช้เซิฟเวอร์ 
จึงต้องหาเซิฟเวอร์ใหม่เพื่อเก็บเพลงใหม่ คือ ไอมีน เป็นเว็บเพลงออนไลน์ แต่ก็เป็นการเก็บเพียงระยะเวลา
ส้ันๆ เนื่องจาก ไอมีน ถูกปิดกิจการไป ข้อมูลทุกอย่างที่ เก็บไว้จึงหายไปด้วย จึงเป็นบทเรียนให้                    
ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ มองหาที่เก็บไฟล์เพลงที่มีความมั่นคงมากกว่านี้ ซ่ึงขณะนั้นเริ่มรู้จักเว็บไซต์ 
Youtube เป็นส่ือสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมเป็นจํานวนมากและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และ
จากการสํารวจคลิปวีดีโอในเว็บไซต์ดังกล่าวก็เริ่มมีคนนําคลิปวีดีโอการเล่นดนตรีประเภทต่าง ๆ นํามา
เผยแพร่กันแล้ว  ดังนั้น จึงตัดสินใจเลือกใช้บริการ Youtube เป็นที่เก็บเพลงแห่งใหม่ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา   
 โดยช่วงแรกได้ใช้ Youtube เป็นที่เก็บไฟล์เพลงอย่างเดียว แต่เริ่มมีผู้สนใจทั่วไปเข้ามาดูคลิป
วีดีโอเพลงมากขึ้นเรื่อยๆ โดยมีจํานวนครั้งของคนเข้ามาดูที่เข้าดูเป็นจํานวนมากเป็นตัวบ่งบอก ในจํานวน
นั้นก็จะมีวีดีโอเพลงของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ รวมอยู่ด้วย ตรงนี้ถือว่าเป็นจุดสําคัญที่ทําให้คนทั่วไป
รู้จักเพลงไทยที่บรรเลงด้วยขิมมากขึ้น การผลิตวีดีโอเพลงก็สามารถทําให้มีความน่าสนใจ เป็นการเอา
เครื่องดนตรีไทยมาเล่นเป็นเพลงท่ัวๆไปท่ีหลายคนไม่คิดว่าจะเล่นได้ จึงเป็นจุดดึงดูดให้คนคลิปเข้ามาดู
ความแปลกใหม่ในทางดนตรีไทยเป็นจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ บางคนนําล้ิงไปโพสต์ในเว็บไซต์ PANTIP จึง
เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทําให้คนทั่วไป คนไทยรู้จัก บางคนได้มีการตั้งกระทู้แนะนํา ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ และ
ผลงาน ในเว็บไซต์ PANTIP เป็นกระทู้ต่างๆ เรื่อยมา คนก็เข้ามาเขียนให้กําลังใจและรู้สึกตื่นเต้นแปลก
ประหลาดใจว่าขิมนํามาเล่นเพลงไทยสากล เพลงสากล เพลงเกาหลี เพลงญี่ปุ่นได้   
 สําหรับกระบวนการทําคลิปวีดีโอแล้วนําไปโพสต์ไว้ใน Youtube นั้น ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ 
เริ่มจากค้นหาเพลงที่ตนเองชอบและมีผู้ฟังขอมา  หาดนตรีประกอบ หรือ เพลงตัวอย่าง ว่ามีคนเคยเล่น
เพลงนี้ในอินเตอร์เน็ตหรือไม่ ส่วนใหญ่จะมีกลุ่มเพื่อนที่เล่นเปียโน ก็จะเข้าไปดูตรงนั้นก่อนว่ามีใครเคย
เล่นเพลงนี้หรือไม่ นักเปียโนกลุ่มนี้จะมีเว็บบอร์ดเป็นของตนเอง มีนักดนตรีที่เล่นเปียโนเหมือนกันเข้าไป
คุยแลกเปล่ียนเรียนรู้กัน เล่นทั้งแบบตัดเสียงคนร้อง เล่นดนตรีอย่างเดียว เพื่อที่จะให้คนมาดาวน์โหลด
เสียงเปียโนไปร้องคาราโอเกะได้ ส่วนใหญ่จะเป็นคนใน Blog PANTIP นิยมมาดาวน์โหลดเสียงเปียโน
จากเว็บบอร์ดเปียโนนี้ แล้วก็เอาไปใช้ร้องคาราโอเกะ ซ่ึง ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ก็เป็นอีกบุคคลหนึ่งที่เข้า
ไปในเว็บบอร์ดนี้แล้วโหลดเฉพาะเสียงเปียโนมาเล่นกับขิม ก็สามารถเล่นด้วยกันได้ ดังนั้น ต่อมาอยากจะ
เล่นเพลงอะไรก็เข้าไปดูเว็บบอร์ดนี้ว่ามีหรือไม่ หากมีก็สามารถดาวน์โหลดมาเล่นกับขิมได้เลย จากนั้นก็
ถ่ายทําเป็นคลิปนําไปโพสต์ไว้ใน Youtube  เผยแพร่ได้  
 แต่หากเพลงท่ียังไม่มีใครเคยเล่น ก็จะเข้าไปสอบถามเจ้าของเว็บบอร์ดนี้ว่ามีนักดนตรีคนไหน
อยากเล่นเพลงนี้บ้าง ก็จะชวนนักดนตรีเปียโนแกะเนื้อเพลงมาเล่นด้วยกัน เป็นการแลกเปล่ียนกัน และมี
การตกลงกันเบ้ืองต้นว่าทางนักเปียโนก็จะบันทึกมาแล้วส่งดนตรีมาแล้วทาง ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ก็มา

DPU



70 
 

เล่นขิม แล้วก็มิกซ์เข้าด้วยกัน บันทึกเป็นวีดีโอ ส่วนฝั่งนักดนตรีเปียโนไม่มีการบันทึกเป็นวีดีโอเพราะบาง
คนไม่อยากเปิดเผยตัวตน แต่ก็มีบางคนที่บันทึกวิธีการเล่นเปียโนส่งมาให้ จากนั้นจะนํามาตัดต่อรวมกับ
วีดีโอของตนเองท่ีเล่นเพลงเดียวกัน บางเพลงที่นําขึ้นไปโพสต์ใน Youtube จะใช้เวลานานพอสมควรใน
การบันทึกแต่ละเพลง 
 สําหรับการบันทึกวีดีโอในช่วงแรก ไม่มีการใช้ห้องบันทึกเสียง เริ่มวิวัฒนาการจากการหาที่
เงียบๆสักมุมหนึ่งของบ้านแล้วทําการบันทึกเสียง โดยใช้ไมโครโฟนจากเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณภาพเสียง
จะค่อนข้างต่ํา มีเสียงจากภายนอกมารบกวนมาก จึงต้องไปศึกษาหาซอฟแวร์สําเร็จรูปมาช่วยตัดเสียง
รบกวน มีกระบวนการ วิธีทําเบ็ดเสร็จอยู่แล้ว โดยค่อยๆ สะสมความรู้เรื่องการตัดต่อเสียงมาเรื่อย ๆ จาก
ตอนแรกที่เรามีไมโครโฟนที่อาจจะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ อาจจะมีการใส่เสียงเข้าไป ทําเหมือนกับห้องมี
เสียงสะท้อน แต่จริง ๆ แล้วห้องไม่ได้มีเสียงสะท้อนแต่อย่างใด สุดท้ายไปศึกษาการบันทึกให้มีคุณภาพ
จริงๆจากความสนใจศึกษาธรรมมะของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ เอง โดยปกติมีการบันทึกเสียงตัวเองเป็น
เสียงธรรมะแล้วมีคนแนะนํามาว่าถ้าบันทึกเสียงแล้วมีเสียงรบกวนจะตัดอย่างไง เราจะต้องตัดเสียงน้ําลาย 
เพราะพูดไปจะมีเสียงน้ําลาย เอาความรู้นั้นมาประยุกต์บันทึกเสียงขิม  
 พอได้การบันทึกเสียงขิมมา จากนั้นจะเริ่มค้นหาเพลงประกอบ ถ้าไม่มีต้นแบบจากเสียงเปียโน 
ก็ต้องไปหาซีดีคาราโอเกะที่เป็นเพลง cover จากนั้นก็จะมาบันทึกเสียงจริง โดยมีขั้นตอนอย่างง่ายๆ ดังนี้ 
ตั้งคอมพิวเตอร์แลบท็อป 1 เครื่องพ่วงด้วยหูฟัง แล้วก็มีออดิโออินเทอเฟส ซ่ึงเป็นเครื่องมือที่ทําให้ไม่เกิด
การดีเลย์หรือการเล่นคลาดเคล่ือนจากทํานองเพลงจริงๆ ต่อกับช่องยูเอสบี (USB) จากแลบท็อปมาเข้า
ออดิโออินโทเฟส นําไมโครโฟนเข้าไปต่อเข้ากับออดิโออินโทเฟส หูจะต้องฟังเพลงประกอบไปด้วย          
มือจะเล่นขิมเข้าไปให้สอดคล้องกัน แล้วทําการบันทึกเสียงผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะออกมาเป็น                
ไฟล์เสียง แล้วนําเข้าสู่กระบวนการตัดเสียงรบกวนออก บางครั้งหากเล่นกับหลายคนจะมีเสียงหลายแทรก 
มีเสียงขิม เสียงขลุ่ย เสียงซอ จะต้องมาปรับเสียงของแต่ละแทรกในเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เสียงไม่ชนกัน 
คือต้องปรับความดัง และย่านความถ่ีต่างกัน เป็นย่านความถ่ีของขิม ย่านความถ่ีของขลุ่ย ย่านความถ่ีของ
ซอ ย่านความถ่ีของเปียโน ไม่ให้มาชนกัน  เป็นอันเสร็จในของเรื่องของการบันทึกเสียง 
 ต่อไปเป็นการผลิตภาพประกอบ ขึ้นอยู่กับแนวเพลง บางเพลงก็มีแค่บันทึก ดร .อาบทิพย์                
ธีรวงศ์กิจ นั่งเล่นขิมประกอบ บางเพลงก็ทําออกมาเป็นภาพนิ่ง บางเพลงก็ทําเป็นมิวสิควีดีโอประกอบ             
เอาภาพของนักดนตรีทุกคนมาเรียง ซ่ึง ดร.อาบทพิย์ ธีรวงศ์กิจ จะเป็นผู้ตัดสินใจว่า ถ้าเป็นช่วงนี้ของเพลง 
จะเอาภาพหรือข้อความอะไรมาประกอบ ผลิตออกมาผ่านคอมพิวเตอร์ เอาเพลงมาลงใส่แทรกวีดีโอ แล้วก็
เอาภาพมาวาง เสร็จแล้วก็ฟังเพลงไปแล้วก็คิดว่าควรจะเป็นภาพอะไร คือส่วนใหญ่เวลาฟังเพลงภาพก็จะ
มาจากจินตนาการ ณ เวลานั้น บางเพลงใช้เวลาบันทึกวันเดียว แล้วนําไปโพสต์ใน Youtube เป็นอันเสร็จ
กระบวนการผลิต 
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 “เมื่อโพสต์เพลงใน Youtube แล้ว ก็จะมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเยอะมาก แต่ไม่ได้ทําสถิติ
ไว้ว่ามีผู้เข้าชมกี่คน เพราะใน youtube จะมีบอกจํานวนผู้ชมให้อยู่แล้ว  แต่สังเกตที่คนเปิดดูเยอะแล้วก็ส่ง
ต่อ ส่วนใหญ่จะเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ เพลงประกอบละครดัง ๆ เพลงท็อปฮิตติดชาร์จ เพลงป๊อบที่
คนนิยมเยอะ ๆ หรือไม่ก็เพลงเกาหลีที่ดัง ๆ คนก็จะแชร์ต่อ เช่น ในช่วงเวลาหนึ่ง เพลงรักไม่ต้องการเวลา 
เป็นที่นิยมมากในโลกความจริง ส่งผลให้เพลงรักไม่ต้องการเวลาในฉบับขิมดังไปด้วย ยิ่งถ้าวีดีโอไหนที่
บันทึกแล้วแสงเงาดี ๆ คนจะชอบและจะแชร์ต่อไป การที่คนชอบมาดูอ้อมเล่นขิมใน Youtube เป็นจํานวน
มาก น่าจะมาจากอ้อมเอาขิมมาเล่น ก็เป็นการดึงดูดแล้วเพราะคนส่วนใหญ่ที่ไม่เคยคิดว่าดนตรีไทยจะมา
เล่นแบบนี้ได้ มันอาจจะมีวงก่อน ๆ อย่างวงฟองน้ํา อะไรพวกนี้ที่เค้าเอาเครื่องดนตรีไทยมาเล่นบ้าง แต่ก็
ไม่ได้เล่นเพลงป๊อบในตลาดที่วัยรุ่นชอบ คืออ้อมอาจจะเป็นคนแรก ๆ ที่เอาเรื่องดนตรีไทยมาเล่น แล้วก็
เรียบเรียงใหม่ (cover) เพลงท่ีอยู่ในตลาด กลายเป็นจุดขายของอ้อมโดยอัตโนมัติ เราก็พัฒนาในส่วนอ่ืนๆ
ต่อด้วย เช่น จากตอนแรกแค่บันทึกเสียงเผยแพร่อย่างเดียวพอ มันเริ่มมีภาพขึ้นมา เหมือนกับว่าคนก็จะเห็น
เราเล่นไปด้วย รู้สึกอินกับเพลงนี้มากขึ้น อย่างตอนที่บันทึกเพลง Canon Rock   ซ่ึงเป็นเพลงร๊อค จะซูม
ภาพให้เห็นการตีขิมเลย คือถ้าเราอัดเสียงอย่างเดียว คนเค้าอาจจะนึกไม่ออกว่ามันเล่นยากมาก แต่พอให้
เค้าเห็นขิมที่เราเล่นด้วย เห็นว่าเล่นยาก คนดูจะมีอารมณ์ร่วมประทับใจมากขึ้น มีคนเข้ามาดูเยอะขึ้น 
จากนั้นอ้อมรู้สึกว่าถ้าโพสต์แค่เสียงอย่างเดียว คนจะนึกไม่ออกว่าการเล่นมันเร็วขนาดไหน” (สัมภาษณ์ 
ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2555) 
 รูปแบบการส่ือสารดนตรีไทยผ่าน  facebook 
 1) ภาพลักษณ ์

 ในหน้าแรกของการส่ือสารดนตรีไทยผ่าน facebook ของ ดร.อาบทิพย์  ธีรวงศ์กิจ                          
จากการศึกษาพบว่าเมื่อค้นหาคําว่า “อ้อม-ขิม” ในเว็บไซต์ facebook ภาพแรกเป็นภาพของดร.อาบทิพย์    
ธีรวงศ์กิจ แต่งกายสุภาพเรียบร้อย เส้ือลายขาวดํากําลังนั่งเล่นขิม พร้อมกับข้อความภาษาไทย “อ้อม-ขิม” 
สัญ ลั ก ษ ณ์ แ ท น ตั ว  ด ร . อ า บ ทิ พ ย์  ธี ร ว ง ศ์ กิ จ  อ ยู่ ใ น ตํ า แ ห น่ ง บ น ซ้ า ย  แ ละ ไ ด้ ข้ อ ค ว า ม ว่ า 
https://www.facebook.com/aomkhim เป็นชื่อโดเมนเนม 
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ภาพ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ตขีิม        โดเมนเนม                ชื่อ       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.26 แสดงฟังก์ชั่นภาพลักษณ ์

 
 จะเห็นได้ว่า โลโก้ของการส่ือสารดนตรีไทยผ่าน facebook ของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ 

สะท้อนให้เป็นรูปแบบที่ผสมผสานทางวัฒนธรรมชัดเจน ทั้งในส่วนของสัญลักษณ์ซ่ึงเป็นภาพของ               
ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ เป็นคนรุ่นใหม่ แต่นั่งตีขิม ซ่ึงเป็นดนตรีไทยโบราณ ทําให้เกิดภาพคนรุ่นใหม่
สนใจวัฒนธรรม และทําให้ขิมกลายเป็นเครื่องดนตรีที่มีความร่วมสมัย ขณะที่ใช้อักษรภาษาไทยเป็นชื่อ 
“อ้อม-ขิม” ขณะที่ช่ือโดเมนเนมใช้ภาษาอังกฤษ https://www.facebook.com/aomkhim สะท้อนความเป็น
วัฒนธรรมสากล ดังนั้น ภาพลักษณ์ของการส่ือสารดนตรีไทยผ่าน facebook ของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ 
จึงมีรูปแบบผสมผสานกับวัฒนธรรมเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ทั่วทุกมุมโลก 

2) การแนะนํา/ทักทาย 
 การแนะนําในเว็บไซต์ facebook ของดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ได้แก่ เมนูเกี่ยวกับ-แนะนําการ

แก้ไข แบ่งเป็น เมนู “เกี่ยวกับ” ประกอบด้วย อาทิ ประวัติ  (พอสังเขป) ประวัติ (ละเอียด) ขอเพลง  
Download เพลง  โน้ตเพลง ส่วนเมนู “ข้อมูลเบื้องต้น” ประกอบด้วย ประวัติการ .เข้าร่วม Facebook 
21/2/2010 ชื่อ Arbtip Dheeravongkit (Aom) ภูมิลําเนา Bangkok, Thailand ที่อยู่ปัจจุบัน Bangkok, 
Thailand ข้อมูลการติดต่อ .เว็บไซต์ http://www.youtube.com/aomjaija http://aomjai.blogspot.com 
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ภาพที่ 4.27 แสดงฟังก์ชั่นการแนะนํา/ทักทาย 
 
 การที่ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ใช้ข้อความว่า “อ้อม” แทนตัวเอง ทําให้เกิดความรู้สึกเป็นกันเอง

กับผู้ใช้บริการ เหมือนเป็นเพื่อน ญาติ ใช้ถ้อยคําสุภาพอ่อนโยน  มีรูปแบบที่เผยแพร่ประวัติอย่างเป็นระบบ 
มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นกว่า Blog youtube มีรูปแบบหลากหลาย ประกอบด้วย อาทิ ประวัติ  (พอสังเขป) 
ประวัติ (ละเอียด) ขอเพลง  Download เพลง  โน๊ตเพลง ส่วนเมนู “ข้อมูลเบื้องต้น” ประกอบด้วย ประวัติ
การ.เข้าร่วม Facebook 21/2/2010 ชื่อ Arbtip Dheeravongkit (Aom) ภูมิลําเนา Bangkok, Thailand ที่อยู่
ปัจจุบัน  Bangkok, Thailand ข้อมูลการติดต่อ  .เว็บไซต์  http://www.youtube.com/aomjaija 
http://aomjai.blogspot.com สะท้อนให้เห็นความคิดระดับผู้ที่มีการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่สามารถ
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ถ่ายทอดวัฒนธรรมดั้งเดิมออกมาในรูปแบบสมัยใหม่ และยังใช้ภาพ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ เดียวกับ blog 
youtube เพื่อสะท้อนตัวตนเดิม เคร่งขรึม โดยทั้งหมดได้อาศัยแนวคิดสมัยใหม่ในเรื่องการจัดระบบ 
(Systematize) ในการแบ่งกลุ่มเนื้อหา เนื่องจากมีข้อมูลข่าวสารที่ไหลเวียนในโลกออนไลน์เป็นจํานวน
มาก เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการประมวลผลและนําเสนอข้อมูล การส่ือสารดนตรีไทยผ่าน facebook 
ถือเป็นการส่ือสานผ่านตัวกลางคอมพิวเตอร์จึงต้องมีการจัดระบบข้อมูลอย่างเป็นระบบ และมีรูปแบบที่
ทันสมัยอยู่เสมอ ดังข้อความที่ปรากฏในส่วนของการแนะนํา/ทักทาย (พอสังเขป)  

 ชื่ออ้อมค่ะ :) 
 อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ 
 ชอบเล่นดนตรี ชอบงานศิลปะ แต่จบวิศวะค่ะ ^^ 
 ประวัตกิารเรียนขิม: 
 อ้อมเริ่มเรียนขิมตั้งแต่อายุ 7-8 ขวบ 
 จําได้ว่าตอนนั้นจริงๆ แล้ว อยากเรียนรําไทย 
 คุณแม่ก็เลยจะพาไปสมัครเรียนรําไทยที่โรงเรียน 
 แต่ว่าโชคชะตาทําให้ไปไม่ถึงห้องเรียนนาฏศิลป์ซ่ึงอยู่ชั้นสามค่ะ 
 เพราะโดนเสียงดนตรีจากห้องดนตรีไทยท่ีอยู่ชั้นสองดักไวซ้ะก่อน ^^ 
 คุณแม่เห็นว่าอ้อมสนใจ ก็เลยพาแวะเข้าไปดู :) 
 จําได้ว่าวันนัน้เข้าไปเห็นบรรยากาศแล้วดนู่าสนุกดี 
 เพราะเห็นมีคนนัน้คนนี้เล่นเครื่องดนตรีต่างๆ กันเต็มห้องไปหมด :) 

อาจารย์เห็นก็เข้ามาถามว่าสนใจอยากลองเครื่องดนตรีชิ้นไหนจําได้ว่าตอบอาจารย์ไปว่า"
อยากเล่นเครื่องดนตรีชิ้นที่เล่นง่ายที่สุดค่ะ" ^_^ 

 อาจารย์ก็เลยพาไปลองเล่นขิมค่ะ ^_^ 
 จากตรงนั้นก็เลยเป็นจุดเริ่มตน้ที่อ้อมได้เริ่มเรียนขิม 
 
 3) การประชาสัมพันธ์/กิจกรรม 
 ในฟังก์ชั่นหน้าแรก จะปรากฏข้อความพร้อมวีดีโอประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลและความ

เคล่ือนไหวต่างๆ รวมท้ังภาพกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการส่ือสารดนตรีไทยของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์
กิจเป็นหลัก โดยจะมีอัลบั้มรูปกิจกรรมซ่ึงเป็นวีดีโอและภาพถ่ายกิจกรรมต่ างๆ และเมื่อคลิกเข้าไปก็จะ
ปรากฏภาพการเล่นขิม กิจกรรมกับสมาชิก ผู้ใช้บริการในโลกแห่งความเป็นจริง ที่สําคัญ ดร .อาบทิพย์              
ธีรวงศ์กิจ ยังใช้ facebook เป็นพื้นที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเกี่ยวข้องกับการศึกษา กิจกรรมของ 
มหาวิทยาลัย บางมด รวมไปถึงเปิดพื้นที่ใ ห้ผู้ใช้บริการ ในฐานะผู้รับสาร เผยแพร่ข่าวกิจกรรมความ
เคล่ือนไหวเกี่ยวกับดนตรีไทย กลับมาเป็นผู้ส่งสารได้อีกด้วย  
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ข่าวของผู้รับสาร 
 
 
 
 
                                                                                                              ข่าวของผู้ส่งสาร 

 
 
 
 

ภาพที่ 4.28 แสดงฟังก์ชั่นการประชาสัมพันธ์/กิจกรรม  
 
 การประชาสัมพันธ์ข่าว และกิจกรรมต่างๆผ่านโลกออนไลน์ โดยเฉพาะการส่ือสารดนตรีไทย

ผ่าน facebook ของดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจนั้น ถือได้ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดกับ กับต่อเนื่องกับ
ผู้รับสาร เมื่อผลิตวีดีโอเสร็จ จะมีการประชาสัมพันธ์ถึงท่ีมาที่ไปของเพลงดังกล่าว เป็นเพลงท่ีส่วนตัวชอบ 
หรือเป็นเพลงที่ผู้ฟังขอมา หรือเป็นเพลงที่ร่วมเล่นกับเพื่อนๆนักดนตรี หรือเป็นเพลงที่จัดทําขึ้นเพื่อ
กิจกรรมทางสังคม เมื่ออัปโหลด ผู้ใช้บริการสามารถเปิดรับฟังในเวลาไหนก็ได้  สถานที่ใดก็ได้ โดยเปิด
ให้ กด “ถูกใจ” แสดงความคิดเห็น และนําไป “แชร์” เผยแพร่ต่อไปได้   ทั้งนี้ เป็นการเพิ่มบริบทด้าน
ประสาทสัมผัสให้กับผู้ใช้บริการมากกว่าการอ่านเนื้อหาผ่านอักษรแต่เพียงอย่างเดียว มีอัลบั้มภาพกิจกรรม
สาธารณะประโยชน์และการใช้ชีวิตเป็นอาจารย์ใน สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทําให้ผู้ใช้บริการรู้จักแง่มุมต่างๆของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ 
มากยิ่งขึ้น สามารถแลกเปล่ียนข่าวสารกันได้อย่างต่อเนื่อง ที่สําคัญมีวีดีโอที่มีการเล่นเครื่องดนตรีไทย กับ
เครื่องดนตรีอ่ืนๆ ทั้งในสถานที่เดียวกันและต่างสถานที่ บางคลิป มีการเล่นดนตรีในต่างประเทศ แต่เล่น
เพลงเดียวกันมาเล่นด้วยกันผ่านอินเตอร์เน็ต แล้วนํามาตัดต่อเป็นวีดีโอเผยแพร่  เรียกว่า “วงดนตรี
ออนไลน์” เป็นครั้งแรก 
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ภาพที่ 4.29 แสดงวงดนตรีออนไลน ์
 
 4) บทความ/ขา่วสารข้อมูล/ความรู ้

     ไม่มี 
 5) สินค้าและบริการเสริม 
     ไม่มี 
 6) กระดานสนทนา (web board) 

 ฟังก์ชั่นกระดานสนทนา ทําหน้าที่ในการเป็นพื้นที่แสดงความคิดเห็นระหว่าง ดร.อาบทิพย์  
ธีรวงศ์กิจ กับผู้ใช้บริการ และสะท้อนความคิดเห็นของผู้ใช้บริการไปสู่ผู้ใช้บริการคนอ่ืนๆ ที่ใช้บริการ             
การส่ือสารดนตรีไทยผ่าน facebook จากการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่จะมีการสนทนา แสดงความคิดเห็นใน                
2 ทาง กล่าวคือ 1.ทางบอร์ดโพสต์ตามรูปแบบของ facebook ที่สามารถเขียนเรื่องราวใหม่ๆลงไปในโพสต์
ของผู้ที่เราต้องการจะส่ือสารด้วย เขียนอะไรบางอย่าง สามารถโพสต์รูปภาพ/วีดีโอ หรือ เพลง ลงไปได้ 
จากนั้นกดแชร์ ทุกข้อความจะปรากฏในโพสต์ล่าสุดโดยคนอ่ืนบน “อ้อม-ขิม” ซ่ึง ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ 
กล่าวว่า แล้วแต่ว่าจะอ่านในช่วงไหน แต่ส่วนใหญ่จะพยายามอ่านข้อความที่ผู้ใช้บริการส่งมาทุกข้อความ 
และหากมีเวลาว่างจะนั่งตอบทุกข้อความ 2.สนทนาและแสดงความคิดเห็นหลังรับชมคลิปวีดีโอดนตรีไทย
ที่ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ เผยแพร่ออกไป ดังภาพ  
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ภาพที่ 4.30 แสดงฟังก์ชั่น กระดานสนทนา 
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 7) การสมัครสมาชิก 
      การสมัครสมาชิกนั้น ระบบของ facebook ได้วางไว ้ หากผู้ใช้บรกิารคนใดต้องการเป็น

สมาชิก หรือเป็นเพื่อนที่สามารถรับชมข่าวสารด้านดนตรไีทยจาก ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กจิ ก็จะต้องทําการ
ขอเพิ่มเป็นเพื่อนกับ “อ้อม-ขิม” ใน facebook แล้วรอให้ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ กดรับเป็นเพื่อน ก็จะ
สามารถรับข้อมูลข่าวสารต่างๆได้ตลอดเวลา อีกทั้งสามารถติดต่อกับดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กจิ ได้ผ่าน เมนู 
“ข้อความ”  หรือติดต่อกับผู้ใช้บริการที่เป็นสมาชิกดว้ยกันได้ ผ่านโพสต์แสดงความคดิเห็นต่างๆ   

 
                                                         สมคัรสมาชิก 

 
  
   
                                                                                                                        

              
                                                                                                                    ส่งข้อความ 

        
 
 

ภาพที่ 4.31 แสดงสมัครสมาชิก 
 
 8) ค่าสถิติประจําเว็บไซต ์
      สถิติคนถูกใจการส่ือสารดนตรีไทยผ่าน facebook จํานวน 33,247 คน ณ วนัที่ 1 เมษายน 

2556 และจํานวนคนที่กําลังกําลังพดูถึงส่ิงนี้อีก 128 คน  เป็นการบอกข้อมูลเชิงสถิติสําหรับสมาชิกที่เข้ามา
ใช้บริการในเว็บไซต์ เพื่อให้ทราบจํานวนผู้เข้ามาใช้บริการ โดยไม่มีการแยกเพศ อายุ การศกึษา และ
จํานวนความถ่ีในการใช้บริการ 

 
                          สถิติ 
 
                                                                                                           
 
 

ภาพที่ 4.32 แสดงค่าสถิติประจําเว็บไซต ์
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ตารางที่ 4.4 แสดงรูปแบบฟังก์ชั่นหน้าแรก (Home) ของการส่ือสารดนตรีไทยผ่าน Facebook 
 
ฟังก์ชั่นหน้าแรก (Home) รูปแบบการส่ือสารผ่าน facebook 

1.ภาพลักษณ ์  

1.1 โลโก ้ ภาพ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจนั่นเล่นขิม 
1.2 ชื่อ/โดเมนเนม 1.ชื่อภาษาไทย “อ้อม ขิม” 

2.ชื่อโดเมนเนมเป็นภาษาอังกฤษ
https://www.facebook.com/aomkhim  

1.3 สโลแกน  คําว่า อ้อม ขิม 
2.การแนะนํา/ทักทาย  
2.1 รูปถ่าย ไม่พบ 
2.2 ข้อความทกัทาย 1.ชื่ออ้อมค่ะ :) 

2.ใช้ภาษาอังกฤษแนะตัวตัวเองว่า Music and Me 
2.3 แนะนําภาพรวมเว็บไซต ์ 1.พบใน กูเกิล 
3.ประชาสัมพันธ์  
3.1 ผ่านกิจกรรม 1.ข่าวสารของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กจิ  

2.ข่าวสารของผู้อ่ืนที่นํามาโพสต์ไว ้
3.แนะนําช่ือเพลงภาษาอังกฤษ 
4.แนะนําวิดโีอที่อัปโหลด  

3.1 ผ่าน social network 1.Youtube  2.Blog 
4.บทความ ไม่พบ 
5.สินค้าและบริการเสริม ไม่พบ 
6.กระดานสนทนา 1.การโพสตข์้อความตามแบบฟร์อมของ Facebook 

2.การสนทนาและแสดงความคิดเห็นหลัง ดร.อาบทิพย ์ ธีรวงศ์กิจ 
โพสต์ข่าวสาร วดีีโอ กจิกรรมต่างๆ  
 

7.การสมัครสมาชิก 1.แจ้งขอเป็นเพื่อนผ่าน Facebook 
2.ติดต่อทางช่อง “ข้อความ” 
3.การสร้างระบบความสัมพันธ์ระยะยาว 

8.ค่าสถิติประจําเว็บไซต ์ แสดงจํานวนผู้ชม จํานวน 33,247 คน ณ วนัที่ 1 เมษายน 2556 
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 กระบวนการส่ือสารผ่าน Facebook 
 จากความสําเร็จในการส่ือสารดนตรีไทยผ่าน Youtube ของดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ทั้งเป็น
แหล่งเก็บวีดีโอเพลงแหล่งใหญ่ เป็นสากล อีกทั้งทําให้ผลงานด้านดนตรีไทยเป็นที่รู้จักแพร่หลาย จากการ
ส่ือสารเพื่อตนเอง คนรอบข้างแคบๆกลายเป็นส่ือสารเพื่อมวลชนที่สนใจดนตรีไทยและคนทั่วไปมากขึ้น 
เป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จักมากขึ้น จึงเริ่มเกิดแนวคิดการส่ือสารเพื่อสังคมโดยใช้ดนตรีและส่ือออนไลน์ 
เริ่มมองหาช่องทางอ่ืนๆที่ทําให้สามารถส่ือสารกับผู้ฟัง แลกเปล่ียนความคิดเห็นและรณรงค์ทํากิจกรรม
เพื่อสังคมได้  
 ผู้วิจัยได้ศึกษาจากการสัมภาษณ์ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ พบว่า ขณะนี้ส่ือสังคมเครือข่ายผ่าน
เว็บไซต์ Facebook กําลังเป็นที่นิยมและเป็นส่ือสาธารณะ จึงได้ตัดสินใจเปิด Facebook เป็นของตัวเองเพื่อ
ชักชวนเพื่อน ๆ นักดนตรีไปเล่นไปเล่นดนตรีที่บ้านพักคนชรา ศูนย์ผู้ป่วยมะเร็ง ดนตรีเพื่อเยียวยา
ผู้ประสบภัยน้ําท่วม จึงเริ่มชอบการส่ือสารดนตรีไทยผ่าน Facebook ในแนวทางที่นําดนตรีไทยมาทําให้
เกิดประโยชน์กับสังคม และช่วยให้ดนตรีไทยเป็นที่รู้จักด้วย ดังนั้น ความเป็นส่ือสาธารณะของ Facebook 
คือ โอกาส ของตนเองท่ีจะทําประโยชน์เพ่ือสังคม และเป็นโอกาสของผู้ฟังจะร่วมทํากิจกรรมร่วมกัน เช่น 
ทําวงดนตรีออนไลน์ เล่นดนตรีช่วยเหลือสังคม เป็นต้น 
 สําหรับกระบวนการส่ือสารดนตรีไทยใน Facebook นั้นเป็นความต่อเนื่องมาจาก Blog 
Youtube เพื่อต้องการสร้างเครือข่ายและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ฟัง ทํากิจกรรมต่อสังคมร่วมกันโดยใช้ดนตรี
เป็นส่ือกลาง ในลักษณะการบันทึกเสียงเพื่อทําวีดีโอไม่แตกต่างจาก 2 ส่ือแรก แต่จะมีเนื้อหาข้อความ 
เสียงดนตรีอ่ืนๆ และภาพจากผู้ฟังมาเสริมในบางคลิปวีดีโอ เช่น บางเพลงก็ใช้เวลาระยะหนึ่งในการเก็บ
รวบรวมภาพจากผู้ฟังผ่าน Facebook ที่เริ่มเป็นที่นิยมมากในการเผยแพร่ผลงานและแลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสารกับคนทั่วไป ยกตัวอย่าง การทําวีดีโอ ให้กําลังใจชาวญี่ปุ่นที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ โดยมี
แนวทางตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่าต้องการจะบันทึกวีดีโอเพลงนี้เพื่อให้กําลังใจชาวญี่ปุ่น จึงไปเขียนข้อความ
ประกาศขอความร่วมมือจากผู้ฟังผ่าน Facebook ให้ร่วมกันถ่ายภาพ ส่งภาพ หรือข้อความให้กําลังใจมา
รวมกัน จากนั้นนําภาพทั้งหมดมาวางภาพไว้ก่อน แต่ไม่ได้ลงรายละเอียดมาก เป็นเหมือนข้อความที่ให้
กําลังใจ ภาพความเสียหาย แล้วช่วงหลังก็จะเอาภาพนกที่แฟนคลับพับส่งมาให้ใส่ตอนหลังเป็นการให้
กําลังใจ แล้วนําไปโพสต์ใน Youtube และ Facebook ได้รับความนิยมมากและแชร์ต่อไปให้กับคนอ่ืนฟัง  
 ส่วนเพลงท่ีนําไปใช้ร่วมกิจกรรมในงานอิกไนท์ไทยแลนด์ ปลุกพลังทางความคิด แรงบันดาล
ใจกับสังคม ครั้งท่ี 1 ของ สสส. เนื่องจากได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ สสส. อย่างกระชั้นชิดมากมีเวลา
ผลิตคล๊ิปวีดีโอเพียง 1 สัปดาห์ก่อนจะเข้าร่วมงาน เมื่อมีการตั้งโจทย์กว้างๆว่าเป็นการปลุกพลังให้กับ
สังคมหันมาทําอะไรดี ๆ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ จึงได้ทําคล๊ิปเล่าเกี่ยวกับชีวิตตัวเองกับการเล่นดนตรีไทย
แทนการไปเล่าประสบการณ์เหมือนวิทยากรคนอ่ืน พอได้รับการเชิญเข้าร่วมกิจรรมครั้งที่ 2 จึงเริ่มต้น
ศึกษาดูแนวทาง (concept) ของงานที่ให้วิทยากรแต่ละคนหันไปมองตัวเองว่า แต่ละคนสามารถที่จะทํา
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อะไร ปลุกกระแสดี ๆ ให้กับสังคมได้ โดยเริ่มต้นจากตัวเองก่อน จึงได้นําตัวอย่างคลิปวีดีโอที่มีผู้ฟังแชร์
มาให้ดูผ่าน Facebook ที่มีการเปิดเพลงแล้วก็มีคนวาดรูปไปตามเพลง เหมือนกับภาพท่ีส่ือความหมายตอน
ไปตามเพลงนั้น จึงเกิดความคิดว่าควรจะนําภาพมาประสมกับเพลง โดยชวนผู้รับฟังฟังเพลงดนตรีไทย
ผ่าน Facebook มาวาดภาพด้วยกันแล้วก็ช่วยกันปลุกพลังขึ้นมา เพราะการทําคนเดียวก็ได้แค่เสียงเดียว             
แต่ถ้าเอาภาพจากคนใน Facebook มารวมใส่ในวีดีโอเดียวกัน จะกลาย ๆ เสียงช่วยกัน เหมือนกับรณรงค์
ให้คนทําความดีในสังคม  
 นอกจากนี้การส่ือสารดนตรีไทย Facebook ยังทําให้ ดร.อาบทิพย์  ธีรวงศ์กิจ ได้มี
ความสัมพันธ์กับผู้ฟังได้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น หากใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเพลงไหน ผู้ฟังสามารถ
แสดงความคิดเห็นมาได้ แล้วดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ จะเข้าไปพูดคุยตอบข้อซักถามให้  ขณะที่ทางฝั่งผู้ฟัง
ก็สามารถโพสต์หัวข้อเกี่ยวกับดนตรีไทย ผลงานตัวเองหรืออ่ืนๆ ใน Facebook ของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ           
ได้ด้วย เช่น มีนักประดิษฐ์คนหนึ่งมาโพสต์เรื่องการทําขิมหลอดแก้ว มีนักศึกษาบางคนมาขอเพลงเกาหลี 
อย่างไรก็ตาม การแลกเปล่ียนพูดคุยผ่าน Facebook ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ จะพยายามอ่านทุกข้อความ 
แล้วแต่ว่าจะอ่านในช่วงไหน แต่ส่วนใหญ่จะพยายามอ่านข้อความที่ผู้ใช้บริการส่งมาทุกข้อความ และหาก
มีเวลาว่างจะนั่งตอบทุกข้อความ 
 “เมื่อเปรียบเทียบการส่ือสาร Blog Youtube กับ Facebook สําหรับอ้อมแล้วไม่ค่อยได้ปรับ
อะไรนะคะ แต่ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จาก Facebook คือ ก็ต้องระวังตัวเยอะขึ้น  พอมีคนเริ่มรู้จัก คนติดตามผลงาน 
มีคนรู้ความเคล่ือนไหวเราเยอะ เราทําอะไรก็ต้องระวัง และยิ่งมีเด็ก ๆ มาดูเราด้วย อะไรที่โพส ต์ไปก็
อยากจะให้เป็นส่ิงท่ีดี ๆ ส่ือใหม่เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากในแง่ของการเรียนรู้ แต่ก็ต้องใช้ให้ถูกต้อง 
ควรที่จะต้องอัพโหลดอะไรที่มีประโยชน์ขึ้นไป อาจจะต้องระวังเรื่องของความเป็นส่วนตัว ( privatcy) คือ
น้อง ๆ ท่ีอัดวีดีโอที่ไม่เหมาะสม แล้วส่งขึ้นไป พอขึ้นไปแล้วก็ไม่เป็นส่วนตัวอีกต่อไป ดังนั้น จําไว้ว่าไม่มี
คําว่าส่วนตัวอยู่บนอินเทอร์เน็ต จึงค่อนข้างที่จะระมัดระวังมาก ถ้าจะโพสต์ข้อความหรือวีดีโออะไร 
อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกัน ทุกข้อความที่โพสต์บน Facebook อ้อมก็จะพิมพ์ใส่โน้ตเพจแล้วอ่าน
หลาย ๆ รอบ ว่าเราพิมพ์ไปแล้วทําให้คนอ่านรู้สึกอย่างไง คือไม่อยากให้ส่ิงท่ีเราโพสไปเกิด ความรู้สึกไม่
ดี การที่อ้อมระวังตรงนี้ ที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยเจอปัญหานี้ ”  สํ า ห รั บ ก า ร ก ล่ั น ก ร อ ง เ นื้ อ ห า นั้ น                    
ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ จะเป็นผู้กล่ันกรองเป็นคนแรก โดยจะมีคุณแม่เป็นผู้ตรวจสอบให้ บางท่ีมีคนเข้ามา
ขอความช่วยเหลือ ขออนุญาตเรื่องต่าง ๆ ทางคุณแม่จะช่วยบอกว่ามีคนนั้นติดต่อมา คนนี้ขอเพลงไปใช้              
มีรายการวิทยุ โทรทัศน์ติดต่อให้ไปออก  และระยะหลังนี้ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ เริ่มโพสต์น้อยลงเพราะ
ไปทํากิจกรรมข้างนอกเยอะขึ้น ไปเล่นกับวงอ่ืน แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพื่อสังคม แต่จะ บันทึกวีดีโอขึ้น
น้อยลง นอกจากจะเป็นเพลงท่ีชอบและนิยมจริงๆ   
 จากการศึกษา พบว่า ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ มีวัตถุประสงค์ในการส่ือสารดนตรีไทยผ่าน             
ส่ือใหม่เพื่อส่งเสริมดนตรีไทยกับคนรุ่นใหม่ไม่ให้หายไป แสดงศักยภาพของเครื่องดนตรีไทยไม่แพ้เครื่อง
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ดนตรีประเทศใดในโลก และเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนให้กันกลับมาสนใจดนตรีไทย บางคนกับไป
เรียนดนตรีไทยจริงจัง หลายคนมีกําลังใจในการเล่นดนตรีไทย แล้วก็บันทึกมาโพสต์ให้ ดร .อาบทิพย์                 
ธีรวงศ์กิจดูว่าเค้าสามารถเล่นเพลงนี้ โดยขณะนี้ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ยังไม่มีแนวคิดจะทําเป็นเชิง
พาณิชย์ ให้ทุกคนที่สนใจมาดาวน์โหลดได้ฟรี ไม่มีลิขสิทธ์ิ อย่างไรก็ตาม ไม่อยากให้ผู้ฟังโหลดไปขาย
หรือไปรวมเพลงขายต่อ เพราะอาจจะไปละเมิดลิขสิทธ์ิเจ้าของเพลง ต้องขออนุญาตก่อน เพราะเพลงส่วน
ใหญ่ไม่ได้แต่งเอง เป็นเพลง cover ก็ถ้าจะขายจริง ๆ ก็ต้องทําให้ถูกต้อง 
 รูปแบบการส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่ ในทัศนะของ “ผู้ร่วมงาน”  

 นายพิชิตชล ไชยคําวัง หรือ เติ้ล ขลุ่ยไทย อายุ 22 ปี ปัจจุบันเป็นเพื่อนร่วมงานกันในการแสดง
ดนตรีไทยตามงานต่างๆ มองว่า การที่ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ เป็นนักดนตรีที่ไม่มีสังกัด จึงมีสิทธิเสรีภาพ
ที่จะส่ือสารดนตรีไทยออกมาผ่านส่ือไหนก็ได้ สร้างผลงานตามใจตัวเอง กลุ่มบุคคลที่ติดตามไม่มี
ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับอย่างอ่ืนนอกจากดนตรีไทย เพราะฉะนั้น เนื้อหาดนตรีไทยในส่ือใหม่ทั้ง Blog 
Youtube Facebook จึงถูกสร้างสรรค์ออกมาในรูปแบบความรู้บันเทิง ส่ือสารเข้าใจง่าย ไม่ใช่ข่าวสาร ถือ
เป็นศิลปินเพื่อความบันเทิง ไม่มีประโยชน์แอบแฝง ผู้รับสามารถเปิดรับได้ตามความพอใจ ที่ไหน 
เมื่อไหร่ ก็ได้ รูปแบบเนื้อหาสารไม่ตายตัวมีท้ังเล่นคนเดียว เล่นกับคาราโอเกะ เล่นกับคนอ่ืน เล่นไปร้อง
ไปก็ยังมี บางทีไปเอาภาพกิจกรรมมาโพสต์รวมด้วย  รวมส่ือทุกอย่างออกมาเป็น 1 เพลง 

 คณะทํางาน มองอีกว่า ทุกครั้งที่ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ นําเนื้อหาเพลงแต่ละเพลงมาสร้าง
เนื้อหาใหม่เกิดจากการตีความ เพราะทุกครั้งที่มีการเอาดนตรีคนอ่ืนมาเล่น จะเกิดกระบวนการตีความใน
เพลงนั้นอยู่เสมอ เพราะฉะนั้น การสร้างเนื้อหาใหม่ๆหรือความเปล่ียนแปลงขึ้นอยู่กับการตีความของ
ศิลปินนั้นๆ ในเวลานั้น ที่สามารถรับได้ สําหรับตนเองชอบการส่ือสารดนตรีไทยในรูปแบบของ                      
ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ มาก  

 สําหรับการเตรียมเนื้อหาดนตรีไทยไปแสดงร่วมกันในงานต่างๆที่ได้รับเชิญมานั้น ทั้งตน              
ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ และคณะทํางานอ่ืนๆ จะเริ่มต้นใช้อีเมลล์นัดหมายเบื้องต้นว่าจะเลือกเพลงอะไรดี
ให้เหมาะกับงานที่ได้รับเชิญ เมื่อตกลงกันได้จะนําเพลงต้นฉบับไปโพสต์ไว้ใน Youtube Facebook 
ส่ือสารออนไลน์ว่าเคยฟังกันมาบ้างหรือยัง จากนั้นต่างคนต่างไปแกะโน้ตให้เหมาะกับเครื่องดนตรีของ
ตนทั้งขิม ขลุ่ย แล้วมาเล่นด้วยกัน อย่างไรก็ตาม ตนคิดว่าในอนาคตส่ือใหม่มีบทบาทกับดนตรีไทยมาก 
เพราะธรรมชาติของมนุษย์เรามักแสวงหาความทันสมัยให้กับตัวเอง ยกตัวอย่างเช่น ตัวเองก็ชอบโพสต์
คลิปเป่าขลุ่ยลง Youtube เหมือนกัน ต่อไปหากมีคลังเก็บวีดีโอแบบใหม่ๆ หรือเกิดสังคมออนไลน์รูปแบบ
ใหม่ๆ ทุกคนต้องเข้าไปมีส่วนร่วมสร้างสังคมดนตรีไทยในโลกออนไลน์อย่างแน่นอน 

 นายกานต์ สุริยาศศิน หรือ แบงค์ นักดนตรีวงไอเฮียร์ เล่นแซกโซโฟน อายุ 35 ปี รู้จักกับ            
ดร.อาบทิพย์  ธีรวงศ์กิจ ในงานอิกไนท์ไทยแลนด์ ปลุกพลังทางความคิด แรงบันดาลใจกับสังคมของ สสส. และ
ได้ชักชวนมาทําวงดนตรีร่วมสมัยด้วยกับกับวงไอเฮียร์  ซ่ึงได้เห็นรูปแบบการส่ือสารดนตรีไทยผ่าน              
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Blog youtube facebook มีรูปแบบที่แตกต่างจากการส่ือสารดนตรีแบบตัวต่อตัว เพราะว่า การเรียนดนตรี
ปกติแล้วจะต้องมีครูคอยจับคอยดู ดนตรีไทยเค้าก็จะต้องมีเทคนิค โดยเครื่องดนตรีแต่ละเครื่องก็จะต้องมี
เทคนิคไม่เหมือนกัน  

 “ถ้าสมมุติว่าเราเรียนกับอาจารย์ตัวต่อตัว เค้าก็จะคอยดูมือดูท่าทาง ท่านั่ง ท่ายืน ท่าเล่น แต่ถ้า
ในขณะที่ถ้าเราในโลกออนไลน์เรื่องแบบนี้ก็จะไม่มี การสอนแบบตัวต่อตัวถ้าจะให้ผมมองเรื่องเทคนิค 
skill การเล่นค่อนข้างจะสวยกว่าสอนแบบออนไลน์  ได้ทั้งเรื่องต่อเพลง เทคนิค เพราะครูบางคนเพลง
เดียวกันเล่นไม่เหมือนกัน แล้วถ้าเป็นดนตรีไทยเค้าก็จะมีทางของสํานักไหนไปเลย มันก็เหมือนกับดูหนัง
จีน ที่เค้าจะมีสํานัก และก็จะมีการฝึกวิทยายุทธของเขาเอง  ดนตรีไทยก็เหมือนกันจะมีทางการเล่นของแต่
ละสํานัก ไม่เหมือนกัน  แต่ข้อดีของการส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่ คือ ไม่มีข้อจํากัดเรื่องเวลา สถานที่ 
ผู้ใช้บริการสามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้ได้เหมือนกัน เราเข้าไปที่เว็บไทยคิดดอทคอม ก็จะมีอาจารย์ 
ชนก สาคริก เค้าเข้าไปให้ความรู้เรื่องดนตรีไทยให้เด็ก และก็จะมีชมรม มูลนิธิพระเจนดุริยางค์ ที่จะสอน
ดนตรีไทยเหมือนกัน แต่จะเป็นความรู้ที่ค่อนข้างจะเป็นแบบแผนมากกว่า” (สัมภาษณ์นายกานต์ สุริยา
ศศิน เม่ือวันที่ 15 สิงหาคม 2555) 

 นายกานต์ มองอีกว่า รูปแบบการส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่ของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ 
นั้นไม่ได้สอนเทคนิค เน้นเล่นเพลงแล้วอัฟโหลดให้คนได้ดูผ่านอินเทอร์เน็ต ก็เป็นการเผยแพร่ที่ดี เป็นจุด
เชื่อมต่อระหว่างดนตรีที่เป็นแบบแผนกับดนตรีที่ร่วมสมัย เล่นกันทั่วๆ ไป คือดนตรีมันมีความลึกของมัน
อยู่หลายๆระดับ ระดับที่อยู่ในสถานศึกษา ระดับที่เรียนเป็นเรื่องเป็นราว หรือว่าเล่นๆตามบ้าน การเล่น
ดนตรีไทยในแบบ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ เรียนดนตรีไทยมาและก็เล่นเป็น พอนํามาเผยแพร่ผ่านส่ือใหม่ 
ก็มีคนเข้ามาติดตามผลงาน เพราะเน้นความแปลกนําดนตรีไทยมาเล่นเพลงสากล ซ่ึงการผสมผสานเช่นนี้
โรงเรียนที่สอนดนตรีไทยจริงจัง จะไม่ทํากัน อาจมีเสียงติฉินนินทา  

 “ผมมองว่ามันเหมือนกับคนละโลกกันนะ คือโลกของคนดนตรีที่โรงเรียน มูลนิธิต่างๆที่เค้า
ซีเรียสเลยกับโลกของคนทั่วๆไป ที่อยากจะรู้จักหรืออยากจะเล่นดนตรีไทยเท่านั้น คือถ้าคนที่เค้าซีเรียส
เลยว่าอย่างนี้ อย่างนั้นไม่ได้ เพลงก็ต้องเป็นเพลงไทย แต่ว่าความพยายามที่จะเอาดนตรีไทยมาเล่นเพลง
สากลจริงๆก็มีมานานละ เพียงแต่ว่าโลกออนไลน์มันช่วยทําให้ดนตรีไทยกระจายออกไปมากขึ้น ง่ายขึ้น 
อาจารย์อ้อมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คนเข้ามาได้ง่ายขึ้น ผมว่าเป็นเหมือนจุดที่ทําให้คนเข้ามารู้จักกับเครื่อง
ดนตรีไทย และอาจจะนําไปสู่การรู้จักตัวดนตรีไทยในเรื่องของเนื้อหาของดนตรีไทยได้มากขึ้นด้วย ” 
(สัมภาษณ์นายกานต์ สุริยาศศิน เม่ือวันที่ 15 สิงหาคม 2555) 
 รูปแบบการส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่ ในทัศนะของ “ผูฟั้ง”  
  นายณรงศักดิ์ ถิรสุนทรากุล  อาจารย์ผู้ช่วยสอนสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อายุ 29 ปี ที่ใช้บริการฟังเพลงดนตรีไทยให้ทัศนะว่า  จากที่
ตนไม่เคยสนใจดนตรีไทยเพราะไม่ชอบอะไรที่เก่าๆ หาฟังยาก แต่ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ได้นําดนตรีไทย               
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มาประยุกต์ใหม่ในรูปแบบใหม่แล้วนํามาเผยแพร่บน Youtube และ Facebook ทําให้เข้าถึงง่าย แพร่หลาย 
มีรูปแบบทันสมัย มีการพัฒนาเนื้อหาดนตรีให้ร่วมสมัย ฟังแล้วเข้าใจ ฟังสบาย ตนเริ่มเปิดรับฟังผลงาน
อาจารย์ในเว็บไซต์ youtube ก่อน จากนั้นก็เริ่มเปิดดูและเปิดฟัง ชอบแนวเพลงทั่วไป ไทยสากลที่เป็นที่
รู้จัก จนปัจจุบันก็รับฟังเป็นปกติ เพราะฟังเพลงบรรเลงจากขิมแล้วฟังสบายดี  รู้สึกผ่อนคลายดีในบาง
อารมณ์  บางเพลงท่ีชอบมาก็จะนําเพลงนั้นไปเผยแพร่ต่อหรือนําไปแชร์ลิงค์ ผ่าน Facebook ส่วนตัวของ
ตนเองเพื่อให้เพื่อนๆ ญาติๆ น้องๆ ท่ีเป็นเพื่อนกันทาง Facebook  ฟังต่อ เพราะเห็นว่าเพราะดี เพราะความ
ง่ายในการเผยแพร่นี้ทําให้หลายคนชอบฟังเพลงขิมของ ดร.อาบทิพย์ มากขึ้นเรื่อยๆ 
 ส่วนผู้ใช้บริการด้านดนตรีไทย อย่าง นางสาวจิตรา  เตชะวิจิตรา  หรือ เบญ  คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง อายุ 22 ปี มองในมุมของ
นักดนตรีไทยว่า จากเนื้อหาเพลงไทย ดนตรีไทย โน้ตเพลงไทยเดิมที่ต่อเพลงกับครูเพลงโดยตรง มีความ
น่าเบื่อหน่าย คนรุ่นใหม่จึงไม่ค่อยสนใจ ทําให้ดนตรีไทยได้รับความนิยมลงลงไปเรื่อยๆ ซ่ึงปัจจุบัน               
ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ นําดนตรีไทยมาส่ือสานผ่านส่ือในรูปแบบที่หลากหลายทั้ง  blog Facebook 
Youtube โดยปรับเนื้อหาเพลงให้ร่วมสมัยเหมือนกับเป็นแรงจูงใจในการเล่น เช่น เพลงฤดูที่แตกต่าง ที่คน
จะรู้จักกันอยู่แล้ว แต่พอมีเวอร์ชั่นขิม ก็จะมีการขอฟัง เพราะดี ทําให้เกิดความน่าสนใจ   เป็นเนื้อหาที่
เหมาะกับเด็กและวัยรุ่นในโลกออนไลน์ที่ต้องการความแปลกใหม่ มีการทําเป็นมิวสิควีดีโอการสอน 
ภาพประกอบสวยงาม เข้าฟังเวลาไหนก็ได้ อัพโหลดได้ เป็นเพลงท่ีรู้จักกันทั่วไปสามารถนําเล่นขิมได้ แต่
ก็ยังคงอนุรักษ์ดนตรีไทยไว้อยู่ แฝงด้วยความทันสมัย ปรับภาพลักษณ์ของขิมดนตรีไทยโบราณสามารถ
เล่นเพลงสากลได้เหมือนกัน  
 นางสาวบุญเพ่ิม อักคะพงษ์ หรือ น้ําผึ้ง นักศึกษาชั้นปี 4 คณะศิลปกรรม มศว ประสานมิตร 
อายุ 21 ปี ผู้ที่ชื่นชอบดนตรีไทย โดยเฉพาะขิม มองว่า เนื้อหาการนําเสนอดนตรีไทยใน Youtube นั้นมี
ความน่าสนใจตรงท่ีเพลงท่ีเลือกมาเป็นเพลงท่ีร่วมสมัย คนทั่วไปฟัง และเป็นเพลงที่เหมาะสําหรับดนตรี
ไทยจริงๆ เพราะถ้าเลือกเพลงท่ีคนไม่รู้จักก็จะไม่มีใครฟังเหมือนเดิม  โดยการนําขิมมาเล่นกับเพลงสากล
จะต้องมีการปรับเสียงขิมให้เข้ากับเพลงนั้นๆ หลังจากที่ได้เห็นวิธีการนํา เสนอเนื้อหาดนตรีไทยของ             
ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ เป็นคล๊ิบวีดีโอใน Youtube แล้ว ก็เริ่มฟังให้มากขึ้น จากนั้นจําโน๊ตมาเล่นขิมเอง 
หรือให้เพื่อนฟัง จนมีความมั่นใจเริ่มค้นหาเพลงในละครที่มีโน้ตไม่ยากมาแกะโน้ตเพลงเอง สามารถ
บันทึกเป็นวีดีโอโพสต์ใน Facebook ดังนั้น วิธีการนําเสนอ รูปแบบดนตรีไทยต่างๆของ ดร.อาบทิพย์ ธีร
วงศ์กิจ จึงถือเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจให้กับตนเอง  
 “โดยส่วนตัวเคยเจออ.อ้อมครั้งเดียว แต่ไม่ได้สนิทกัน ชอบนําผลงานใน Youtube ของอ.อ้อม
ไปเผยแพร่ต่อใน Facebook ให้เพื่อนๆได้ฟังต่อ และเคยเข้าไปพูดคุยแลกเปล่ียนความรู้เรื่องการทําเนื้อหา
ดนตรีไทยในอินเตอร์เน็ตใน Facebook อ.อ้อม จนได้เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คชอบดนตรีที่โรงแรมแห่งหนึ่ง  
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ได้พูดคุยกับเพื่อนๆ คนอ่ืนๆ ที่เล่นดนตรีไทยว่ามีเพลงใดที่ตัวเองชอบ ใครมีปัญหาอะไรก็ไปแชร์กัน ตน
คิดว่ารูปแบบการส่ือสารเช่นนี้ มีแต่ประโยชน์ ไม่มีข้อเสีย” 
 ในขณะที่ “ผู้ฟัง” ออนไลน์ทั่วไปได้แสดงความคิดถึงรปูแบบการส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือ  
ดังนี้  
 รูปแบบการส่ือสารดนตรีไทยผ่าน Blog  
  Snowflake (วัยรุ่น) 8:02 PM, August 29, 2010 : “สวัสดีค่ะ พี่อ้อม อยากบอกว่าติดตามบล็อก
พี่มาตลอดเลย อยากเก็บเพลงพี่ไว้ฟังทุกๆวันเลยน่ะค่ะ ถ้าเป็นไปได้พี่อัปโหลดให้ได้ไม๊คะ จะติดตาม
ผลงานพี่ตลอดเลยค่ะ^^” 
 pravatel (วัยทํางาน) 8:02 PM, August 29, 2010: “link blog อันนี้ดีมากๆเลยนะครับใช้ฟังเพลง
ง่ายดีจังเลย^_^เปิดฟังตอนนอนหรือทํางานที่บ้านตอนกลางคืน อยากได้แบบนี้มานานมากแล้วครับ 
ขอบคุณที่แชร์ความสุขมาทางเสียงดนตรี ขอบคุณจากใจจริงครับ^_^”  
 Anonymous said... 10:42 AM, December 28, 2010 “เป็นอีกหนึ่งคนที่ติดตามผลงานของคุณ
อ้อมคะ ขอบคุณที่ทําให้คนหลายๆ คนรวมถึงตัวดิฉันมีความสุขจากการได้ฟังเสียงดนตรีของคุณอ้อม และ
อยากจะรบกวนขอโน๊ตขิม How deep is your love? เพราะจะฝึกไว้เล่นให้คนรู้ใจฟังคะ E-mail : 
meaniemouse@hotmail.com ขอบคุณล่วงหน้านะคะ และจะติดตามเป็น Fanclub คุณอ้อมตลอดไปคะ”  
 รูปแบบการส่ือสารดนตรีไทยผ่าน Youtube  
   ThePAIRINJA โพสต์ความคิดเห็น 1 ปีที่ผ่านมา : “จาก clip Learn ไม่นิ่ง ขอขอบคุณที่เป็น
กําลังใจและทําให้เชื่อว่าถ้าเรามุ่งมั่นมากพอ เราก็จะเปล่งประกายในแบบของเราได้” 
 Yalada Saiso โพสต์ความคิดเห็น 1 ปีที่ผ่านมา : “เพราะจังเลยค่ะพี่อ้อม อยากฟังอะไรแบบ
สบายๆแบบนี้มานานแล้ว โดยเฉพาะเอาเพลง ป๊อบมาเล่น เก่งสุดยอดเลยค่ะ ขออนุญาต เอาไปทําเป็นสาย
เรียกเข้ามือถือได้มั๊ยคะพี่ อิอิ” 
  Jack Trto โพสต์ความคิดเห็น 2 เดือนที่ผ่านมา : “หามานาน กว่าจะเจอครับ เห็น ment เรียก 
อาจารย์อ้อม เรียกด้วยนะครับ อยากให้ อาจารย์อ้อม ช่วยจัดชุด เล่นเพลงไทยเดิม แบบ เก่าไทยแท้                  
แบบ คนสมัยนี้ ร่วมสมัย 2013 แบบ ฝรั่งมองไทย อาจารย์อ้อม ทะลุฟอร์ม เป็นจิตวิญญาณ(ปรัชญา)แล้ว 
มองเมืองไทยสมัยนี้ ผ่าน ขิม หน่อยครับ เป็น culture reference thanx B=)” 
  รูปแบบการส่ือสารดนตรีไทยผ่าน Facebook ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลงดนตรี
ไทย ยกตัวอย่าง 
 Jiraporn Thammasri 25 กุมภาพันธ์ เวลา 20:48 น. “หลับตาฟังเพลง แล้วมโนภาพเห็น หญิง
สาวร่างบาง ตากลมโต ผมยาวสลวย หน้าตาแช่มชื่น นั่งพับเพียบร้อยมาลัยมะลิ กล่ินหอมชวนชื่นใจ                 
นางชะเง้อมองออกไปนอกเรือน เฝ้ารอชายคนรักกลับมา ...เพราะจนจิตหลุดลอยไปตามเพลง” 
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 Min Natnapa 14 พฤษภาคม เวลา 14:57 น. “พี่ค่ะ .... หนูชอบตีขิมมากเลยและตอนนี้อยากหัดตี
เพลงข้าง ๆ หัวใจของพี่กัน เพราะเข้าไปฟังของพี่บนยูทูปแล้วเพราะมาก ๆ แต่ไปเอาโน๊ตในบล็อคของพี่
ไมไ่ด้เลยค่ะ ต้องทํายังไงค่ะ อยากได้จริง ๆ เพลงอ่ืนเอาได้หมด แต่เพลงข้าง ๆ หัวใจเอาไม่ได้ ... :(" 
 Mook Chutikan 17 เมษายน เวลา 19:32 น. “พี่อ้อมคะ อยากได้โน้ตเพลง over the rainbow ค่ะ 
ในบล็อกโพสต์มันไม่มีโน้ตขึ้นให้อ่ะค่ะ”  
 Ya Chutiraka 7 พฤษภาคม เวลา 22:53 น. “อยากฟังพี่อ้อมเล่นขิมเพลงประกอบละคร
สุภาพบุรุษจุฑาเทพเพลง รักแท้อยู่เหนือกาลเวลา เอาดนตรี background เวอร์ชั่นที่ โดม The star ร้องค่ะ” 
 Minimint Sunita 11 เมษายน เวลา 11:58 น. บริเวณ Bangkok “พี่อ้อมคะ พี่อ้อมไม่แกเพลงคู่
กรรมที่โกโบริร้องหรอ หนูอยากได้ T^T” 
 อนุชิต สิงขรอาสน์ 19 เมษายน เวลา 16:08 น. “ขอเพลงอยากหยุดวันเวลา พ่ีมากพระโขนงด้วย
ครับ เสียงขิมน่าจะไพเราะนะครับ ขอบคุณครับ” 
 สาวน้อย กี่ร้อยก็ชั่ง 6 พฤษภาคม เวลา 10:11 น. “Thank you for your kindness uploading a lot 
of files great songs.... you have such a great hands Professor AOm.. I download your songs and using 
them in my aunty's spa places in California..thank you again..” 
 รูปแบบการส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่ของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ โดยวิเคราะห์จากส่ือ
ส่ิงพิมพ์ 
 หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 

 จากการศึกษาคําสัมภาษณ์ของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ Secttion 
จุดประกาย/โซไซตี้ ตีพิมพ์วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2553 ในหัวข้อ ขิมออนไลน์ “ดร.อาบทิพย์” เขียนโดย
เพ็ญลักษณ์ ภักดีเจริญ พบว่า จากการที่มีผู้สนใจเข้าไปดูคล๊ิบใน Blog Youtube และ Facebook เป็นจํานวน
มาก เพราะ ดร.อาบทิพย์ ได้พัฒนาการนําเสนอรูปแบบและเนื้อหาดนตรีไทยจากที่อัดเสียงขิมอย่างเดียว 
ได้พัฒนาถ่ายทําเป็นวิดีโอของตัวเองนั่งเล่นขิมด้วย ผลปรากฏว่ามีผู้สนใจเข้ามารับชมรับฟังมากยิ่งขึ้น                 
บางเพลงมีผู้ชมเข้ามาดูหลายหมื่นคน   

 “บางคนไม่เคยเล่นดนตรีไทยเลยและคิดว่าน่าเบื่อ พอมาเห็นเราเล่นก็ถามว่า ไปเรียนที่ไหน 
อยากเล่นดนตรีไทยบ้าง พอมีผลตอบรับกลับมาทําให้เรารู้สึกว่าส่ิงท่ีเราทําเล่นๆ จุดประกายความคิดให้คน
อ่ืนได้ มีคนชอบเพราะเราเอาเพลงสมัยใหม่มาเล่นด้วยขิม อาทิ เพลง แต่ปางก่อน วนิดา รักข้ามขอบฟ้า 
ฯลฯ รวมถึงเพลงคลาสสิกและเกาหลีด้วย มีประมาณ 53 เพลง สามารถดาวโหลดไปฟังได้เลย และตอนนี้
ได้แรงบันดาลใจจากการไปร่วมงานเครือข่ายพลังบวก อยากทําวงดนตรีออนไลน์ เคยเห็นวีดีโอของ
วาทยกรคนหนึ่งในต่างประเทศ รวบรวมคนจากหลายประเทศมาร้องเพลงประสานเสียงร่วมกันทาง
ออนไลน์ พวกเขาอัดเสียงแล้วส่งวีดีโอกลับมาให้วาทยกรผสมเสียง” ดร.อาบทิพย์ กล่าว  
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 และได้ตั้งเป้าไว้ว่าในอนาคตน่าจะมีการบรรเลงวงดนตรีออนไลน์ โดยสมาชิกของวงไม่ต้อง
มาบรรเลงร่วมกัน อาศัยการจัดการทางออนไลน์ ซ่ึงขณะนี้มีสนใจดนตรีไทยผ่าน YouTube Facebook 
ของดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ประมาณ 30 คน อาทิ เด็กคนหนึ่งเป่าขลุ่ยได้ จะมาช่วยทําเสียงดนตรีคลอเป็น
จังหวะ มีเพลงท่ีบรรเลงร่วมกันโดยไม่ต้องมาเจอกัน โดย ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ จะเป็นผู้เขียนโน้ตให้ 
และทําวิดีโอในเพลงนั้นขึ้น YouTube ผู้ใดสนใจก็โหลดเพลงนั้นไปฝึกซ้อมได้ จากนั้นส่งวิดีโอที่บรรเลง
เพลงนั้นกลับมา ทาง ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ จะเป็นผู้ตัดต่อวิดีโอและเสียงเพื่อบรรเลงร่วมกัน ซ่ึงขณะนี้
สามารถดําเนินการแล้วเสร็จแล้ว ได้แก่ เพลงค้างคาวกินกล้วย  

 ตอนท้ายผู้เขียนได้สะท้อนความเป็นตัวตนที่โดดเด่นของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ท่ีชอบคิดหา
วิธีการนําเสนอรูปแบบ เนื้อหาผ่านส่ือใหม่ๆ ว่า แม้ชีวิตส่วนใหญ่จะอยู่กับเทคโนโลยี ความก้าวหน้าด้าน
หุ่นยนต์ แต่เธอไม่ลืมความรื่นรมย์ด้านดนตรี เธอบอกว่า ที่สถาบันหุ่นยนต์ต้อนรับตัวหนึ่งชื่อ นโม                  
ไม่ค่อยได้รับความสนใจ อาจารย์ที่นั่นจึงบอกว่าลองนําหุ่นยนต์มาตีขิมสิ ซ่ึงเธอได้ตอบไปว่า  

 “ซ่ึงเรื่องนี้ยาก กําลังคิดว่าจะเอาหุ่นยนต์มาเล่นเครื่องดนตรีที่ให้จังหวะแล้วเล่นคู่กับการตีขิม
ของเรา” 

 หนังสือพิมพ์มติชน  
 หนังสือพิมพ์มติชน Section เศรษฐกิจ/บันเทิง ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 คอลัมน์ “ปลีก
บันเทิง” พบว่า คอลัมน์นิสต์ ได้เขียนว่า “จุดเด่นที่ทําให้ใครต่อใครแห่กันเข้าไปคลิกดูคลิปวีดีโอของ               
ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ  นอกจากจะเพราะฝีมือเจ๋งๆแล้ว ยังเป็นเพราะเธอนั่งแกะโน้ตเพลงฮิต อาทิ                
ระยะทําใจ ของกันต์ เดอะสตาร์ ส่ิงมีชีวิตที่เรียกว่าหัวใจ ของอีทีซี ฯลฯ มาเล่น วัยรุ่นเลยคลิกกันชนิดคนที่
เคยคิดว่าเด็กไทยไม่ฟังเครื่องดนตรีไทยอาจต้องคิดผิดเลยละ” 
 หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ 360 องศา (รายสัปดาห์)  
 ในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ 360 องศา (รายสัปดาห์) Section Taste ลงวันที่ 25-31 ตุลาคม 2553 
หัวข้อข่าว Ignite THAILAND++ครั้งที่ 2 ค่ําคืนแห่งการจุดประกายคิดบวก พบว่า ในงานนี้ ดร.อาบทิพย์ 
ธีรวงศ์กิจ ได้รับเชิญไปแสดงขิมเป็น 1 ใน 21 คนที่ใช้ปลุกพลังบวกแก่สังคมผ่านส่ือต่างๆ โดยมีการทํา
วีดีโอประกอบด้วย ที่ทางผู้จัดได้กําหนดให้วิทยากรแต่ละคนนําเสนอเนื้อหาของตนคนละ 5 นาทีเพื่อจุด
ประกายความคิด ไอเดียดีๆรวมถึงบอกเล่าเรื่องราวที่ทําให้เกิดแรงบันดาลใจแก่ผู้ฟัง โดยคอลัมน์นิตส์ 
เขียนว่า “ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ อาจารย์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯธนบุรี บรรเลงขิมเป็นส่ือในการ
สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่กําลังมองหาส่ิงท่ีตัวเองรักและแบ่งปันความสุขนั้นไปสู่ผู้อ่ืน” 
 ซ่ึงสอดคล้องกับจากการศึกษาข้างต้นที่ พบว่า เพลงที่นําไปใช้ร่วมกิจกรรม “ปลุกพลังบวก” 
ของ สสส. ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ สสส. อย่างกระชั้นชิดมากมีเวลาผลิต
คลิปวีดีโอเพียง 1 สัปดาห์ก่อนจะเข้าร่วมงาน ตอนแรกคิดไม่ออกว่าจะนําดนตรีผ่านส่ือใหม่มาปลุกพลัง
บวกของทุกคนได้อย่างไร เป็นโจทย์ที่กว้างมาก คือการปลุกพลังให้กับสังคมหันมาทําอะไรดี ๆ ครั้ง                
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แรกที่ไปร่วมกิจกรรม จึงได้ทําคลิปเล่าเกี่ยวกับชีวิตตัวเองกับการเล่นดนตรีไทยแทนการไปเล่า
ประสบการณ์เหมือนวิทยากรคนอ่ืน พอได้รับการเชิญเข้าร่วมกิจรรมครั้งที่ 2 จึงเริ่มต้นศึกษาดู concept 
ของงานที่ให้วิทยากรแต่ละคนหันไปมองตัวเองว่า แต่ละคนสามารถที่จะทําอะไร ปลุกกระแสดี ๆ ให้กับ
สังคมได้ โดยเริ่มต้นจากตัวเองก่อน พอดีกับไปเห็นคล๊ิปวีดีโอที่มีผู้ฟังแชร์มาให้ดูผ่าน Facebook แต่เป็น
วีดีโอของต่างประเทศ ท่ีเค้ามีเพลงแล้วก็มีคนวาดรูปไปตามเพลง เหมือนกับภาพที่ส่ือความหมายตอนไป
ตามเพลงนั้น จึงเกิดความคิดว่าควรจะนําภาพมาประสมกับเพลงโดยชวนคนที่ฟังเพลงดนตรีไทยของ
ตนเองใน Facebook มาวาดภาพด้วยกันแล้วก็ช่วยกันปลุกพลังขึ้นมา เพราะการทําคนเดียวก็ได้แค่เสียง
เดียว แต่ถ้าเอาภาพจากคนใน Facebook มารวมใส่ในวีดีโอเดียวกัน จะกลาย ๆ เสียงช่วยกัน เหมือนกับ
รณรงค์ให้คนทําความดีในสังคม  
 “ตรงจุดนี้เองเป็นจุดเปิดให้อ้อมเริ่มเอาดนตรีมาทําให้เกิดประโยชน์กับสังคม คือทําให้
มองเห็นช่องทาง ว่าสามารถนําดนตรีมาช่วยรณรงค์อะไรได้หลาย ๆ อย่าง เพราะว่าคนเข้ามาดูเราเยอะมาก 
ถ้าเราทําเป็นวีดีโอออกไป ช่วยรณรงค์อะไรสักอย่างหนึ่ง ก็เป็นการทําให้ดนตรีมันเกิดประโยชน์ขึ้นมา คน
เข้ามาดูเค้าก็จะเห็นว่ามันเกิดกิจกรรมดี ๆ อย่างนี้ในสังคมจริงๆ” 
 หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ 

 คําสัมภาษณ์ในหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ Secttion ดีไลฟ์/หน้าแรก ตีพิมพ์เมื่อวันที่ 24-25 
ตุลาคม 2554 ในหัวข้อข่าว “น้ําท่วมทําอะไรได้บ้าง”  

 พบว่า ภายหลังจากที่ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ได้ทําข่าวประชาสัมพันธ์ขอรับบริจาคส่ิงของ 
เงินเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมเมื่อปี 2554 ผ่าน Facebook ของตนเอง คอลัมนิสต์ ได้เขียนว่า “อ้อม 
ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ วิศวกรหญิงไทยรุ่นใหม่ที่ให้ความสําคัญทั้งเทคโนโลยีและดนตรี อาสาช่วยน้ํา
ท่วมรวบรวมของบริจาค จัดทําถุงยิ้มบรรจุของยังชีพและทําอาหารไปแจกจ่ายผู้ประสบภัย โดยใช้เครือข่าย
แฟนคลับท่ีติดตามฟังเพลงขิมทางอินเทอร์เน็ตร่วมแรงร่วมกัน” 

 “นอกจากนี้ยังมีการชักชวนชาวบ้านและศิลปินในพื้นที่ประสบภัยร้องเพลงน้ําท่วม ร้องสด  
อัดสด ถ่ายทําสดๆ ในสตูดิโอกลางท้องไร่ท้องนาและพื้นที่น้ําท่วมจริง และขอบคุณอาสาสมัครที่มาช่วย
วาดถุงยิ้มและรอต่อแถวยาวเหยียดเพื่อแพ็กของ”  

 แสดงให้เห็นว่าการนําเสนอเนื้อหาดนตรีของดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจนั้น มิได้ยึดรูปแบบ
ตายตัว สามารถเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์ เวลา สถานที่ ไม่จํากัดแต่เพียงห้องบันทึกเสียง แม้แต่
พื้นที่ประสบภัยน้ําท่วมก็สามารถนําเนื้อหา เรื่องราวต่างๆขณะนั้นมาบันทึกเป็นส่ือเผยแพร่ในส่ือใหม่ๆได้ 

 คําสัมภาษณ์ในหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ Secttion ดีไลฟ์/หน้าแรก ตีพิมพ์เมื่อวันที่            
1 ธันวาคม 2554 ในหัวข้อข่าว “ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ “อังศุมาลิน” ในโลก “ดิจิทัล” พบว่า ผู้เขียน คือ 
สุชาฎา ประพันธ์วงศ์ กล่าวถึงเนื้อหาดนตรีไทยในแบบฉบับออนไลน์นี้ว่า “หากใครได้ลองฟังเสียงเพลงที่
อาจารย์มหาวิทยาลัยบางมด ผู้นี้บรรเลงกับหูรับรองจะต้องหลงใหลในท่วงทํานองของเสียงขิมแบบไม่มี
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สะดุด เสมือนกับว่าขิมและผู้ตีกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกัน เสียงขิมท่ีตีโดยอาจารย์อ้อมไม่ได้จํากัดอยู่แค่ใน 
ยูทูบเท่านั้น ยังใช้ตัวเองเป็นส่ือตีขิมถ่ายทอดให้ต่างชาติรับฟังเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทย  

 ส่วนความพิเศษที่บรรดาแฟนคลับชื่อชอบไม่ได้มีแต่เสียงเพลงไทยเดิมเท่านั้น อาจารย์อ้อม 
ได้นําเครื่องดนตรีขิมมาปรับโน้ตแต่งทํานองให้เข้ากับเพลงพ๊อปเบาๆ โดยเฉพาะเพลงท่ีกําลังฮิต จนหลาย
คนติดอกติดจอยากจะตีขิมบ้าง ขอสมัครเป็นลูกศิษย์ แต่อาจารย์ผู้นี้ขอสอนแค่วิชาวิศวกรรมที่ร่ําเรียนมา
ดีกว่า หากจะเป็นเปิดจริงจังต้องไปขออนุญาตบรมครูก่อน 

 ดังนั้น จะเห็นว่ามีบรรดาแฟนคลับร้องขอให้อาจารย์อ้อมเปิดคร์อสสอนดนตรี แต่ก็ไม่เคย
สําเร็จเสียที  เพราะส่ิงที่นักดนตรีผู้นี้มีนอกจากพรสวรรค์แล้ว เธอยังมีความสามา รถชนิดที่ว่า
ลอกเลียนแบบได้ยาก แค่ฟังเสียงเพลงเธอก็รู้แล้วว่าต้องใช้โน้ตตัวไหน การนําตัวโน้ตในเพลงสากลไป
ดัดแปลงในเครื่องดนตรีไทย ต้องเพิ่มเสียงแฟลตกับเสียงชาร์ปเข้าไปด้วย จะค่อนข้างยากเพราะต้องแปลง
เครื่องดนตรีด้วย  

 ในบทความนี้ยังได้สัมภาษณ์ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ถึงความแตกต่างระหว่างเพลงไทยเดิม
กับเพลงสมัยใหม่ว่า  เสียงดนตรีจะไม่เหมือนกันทีเดียว เพราะดนตรีไทยมีแต่เสียงโด เร มี ฟา ซอล ลา ที 
ไม่มีเสียงชาร์ปเสียงแฟลต และการแบ่งช่วงตัวโน้ตก็ไม่เหมือนกัน ฉะนั้น การเอาเครื่องดนตรีไทยมาเล่น
เพลงสากล ต้องทําเครื่องดนตรีของเราให้เป็นเสียงเดียวกับดนตรีสากลให้ได้ วิธีการก็ยากนิดหนึ่ง ต้องมี
ขิมท่ีจะต้องจูนให้เข้ากับระบบเสียงให้ได้ ถ้าเล่นเพลงไทยเดิมจะเล่นขิมตัวเล็กที่จะมีอยู่ 7 หย่อง แต่ถ้าเล่น
เพลงสากลก็จะใช้ตัวใหญ่จะสามารถปรับให้เข้ากับเพลงสากลได้ จะมีหย่องเพิ่มขึ้นและมีสายเพิ่มมากขึ้น 

 ขิมท่ีใช่เล่นกับเครื่องดนตรีสากลก็มีบ้างแล้วชื่อ ขิมโครมาติค เป็นเครื่องดนตรีขิมเฉพาะที่คน
เริ่มคิดต้นขึ้นมา จะมีทั้งชาร์ปทั้งแฟลตในตัวเดียว แต่ขิมของ ดร.อาบทิพ์ ธีรวงศ์กิจ นั้นมาปรับจูนเอง              
แต่ถ้าเล่นขิมโครมาติคระยะห่างของหย่องก็ต่างกัน อาจจะตีโน้ตผิดได้ ด้วยเหตุนี้เองท่ีทําให้เสียงเพลงจาก
ขิมของเธอ มีเสียงโน้ตครบทุกตัว ทําให้การบรรเลงไหลล่ืนน่าฟัง และการนําเสียงขิมมาผสมผสานกับ
เสียงขลุ่ย เสียงเปียโนได้อย่างลงตัว ล้วนเป็นคนที่ติดต่อเข้ามาเอง อยากจะขอมาร่วมกันบรรเลงเพลง จนมี
คนเข้าไปสอบถามเป็นจํานวนมากทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ 

 “เล่นยังไง เรียกว่าอะไร คนชอบเล่นดนตรีมีเยอะ แต่เราเองไม่มีพ้ืนที่ให้เขา” 
 
4.2 ผลการศึกษาบทบาทสื่อใหม่ที่มีต่อการสื่อสารดนตรีไทยของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ  
 ปัจจัยที่มีผลต่อการผสมผสานรูปแบบการส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือใหม ่

 สัมภาษณ์ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ 
 จากการศึกษา พบว่า จุดเริ่มต้นของการมีช่องทางการส่ือสารใหม่ๆ เช่น Blog Youtube 

Facebook นั้น ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ มีแนวคิดว่าเป็นการส่ือสารที่ง่ายกว่าเมื่อเทียบกับการส่ือสารแบบ
ดั้งเดิม คือ การสอนแบบตัวต่อตัว การทําซีดีเผยแพร่ โดยกระบวนการส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่นั้น 
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ตนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง วิธีที่จะบันทึกเนื้อหาเพลง โดยใช้เครื่องบันทึกเสียง 1 เครื่อง ไมโครโฟน 1 อันต่อ
เข้ากับคอมพิวเตอร์ ก็สามารถเล่นขิมไปแล้วบันทึกลงคอมพิวเตอร์ได้ จากนั้นเข้ากระบวนการผลิตของ
คอมพิวเตอร์ออกมาเป็นไฟล์เพลง แล้วนําไปอัพโหลดขึ้นไปบนเว็บไซต์เท่านั้น ซ่ึง ดร.อาบทิพย์ ยอมรับ
ว่า ตัวส่ือใหม่ๆที่มีรูปแบบต่างๆ  เช่น Blog Facebook Youtube เป็นตัวกําหนดวิธีการส่ือสารดนตรีไทย
ของตนให้เหมาะสมกับส่ือแต่ละประเภท   
 บทบาทของ Blog ที่มีต่อการส่ือสารดนตรีไทย 
 จากการศึกษา พบว่า จุดเริ่มต้นของการมีช่องทางการส่ือสารใหม่ๆ เช่น Blog Youtube 
Facebook นั้น ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ มีแนวคิดว่าเป็นการส่ือสารที่ง่ายกว่าเมื่อเทียบกับการส่ือสารแบบ
ดั้งเดิม คือ การสอนแบบตัวต่อตัว การทําซีดีเผยแพร่ โดยกระบวนการส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่นั้น 
ตนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง วิธีที่จะบันทึกเนื้อหาเพลง โดยใช้เครื่องบันทึกเสียง 1 เครื่อง ไมโครโฟน 1 อันต่อ
เข้ากับคอมพิวเตอร์ ก็สามารถเล่นขิมไปแล้วบันทึกลงคอมพิวเตอร์ได้ จากนั้นเข้ากระบวนการผลิตของ
คอมพิวเตอร์ออกมาเป็นไฟล์เพลง แล้วนําไปอัพโหลดขึ้นไปบนเว็บไซต์เท่านั้น ซ่ึง ดร.อาบทิพย์ ยอมรับ
ว่า ตัวส่ือใหม่ๆที่มีรูปแบบต่างๆ  เช่น Blog Facebook Youtube เป็นตัวกําหนดวิธีการส่ือสารดนตรีไทย
ของตนให้เหมาะสมกับส่ือแต่ละประเภท   
 ช่วงปี 2548 คนส่วนใหญ่นิยมการส่ือสารผ่าน Blog ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ จึงเริ่มสร้าง Blog 
ของตนเองขึ้นมา โดยยอมรับว่าทําตามสมัยนิยม แต่ไม่ได้คิดว่าจะเป็นช่องทางเผยแพร่ผลงานได้  จึงเริ่ม
สนใจเลยเข้าไปศึกษาความรู้การสร้าง Blog ในสังคม Blog Pantip  แล้วก็รู้สึกว่าชีวิตแต่ละคนน่าสนใจ ได้
รู้จักมุมมองใหม่ๆที่น่าสนใจเริ่มมีทัศนคติต่อ Blog ว่าส่ือทีด่ีทําให้สามารถเปิดมุมมองใหม่ๆของตัวเองมาก
ขึ้น และมีคนที่มีแนวคิดเดียวกันมากขึ้น Blog Pantip  จะมีแบ่งเป็นหมวดหมู่ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
ธรรมะ ดนตรี ฯลฯ หากสนใจเรื่องอะไรก็จะเข้าไปศึกษาเรื่องนั้นโดยตรง และถ้ามีใครโพสต์ความ
เคล่ือนไหวข่าวสารใหม่ ๆ ก็สามารถเข้าไปดูได้   
 จากนั้นเริ่มทํา Blog ของตัวเองบนเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ก็รู้สึกว่าเริ่มเปิดตัวเองกับสังคม
ข้างนอกมากขึ้น ตอนแรกที่นําผลงานดนตรีไทยไปเผยแพร่ใน Blog  ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ตั้งใจว่า
อยากจะเก็บผลงานเอาไว้ดูเอง และให้เพื่อน ๆ คนในครอบครัวฟังเท่านั้น แต่กลับมีคนทั่วไปสนใจคล๊ิก
หรือเปิดเข้ามาดูเป็นจํานวนมาก ต้องระมัดระวังในการเผยแพร่ผลงานและต้องคอยตรวจสอบเนื้อหาใน 
Blog ตัวเองตลอดเวลาว่าเป็นอย่างไร เริ่มมีการพูดคุยแลกเปล่ียนกับคนที่ไม่เคยรู้จักเข้ามาเรื่อย ๆ  
 หลังจากนั้นก็เริ่มบันทึกผลงานการเล่นขิมของตัว เองลงใน Blog อย่างจริงจัง ซ่ึงเป็นส่ือ
ออนไลน์ในยุคแรกที่เสมือนเป็นสมุดไดอารีออนไลน์ ที่สามารถให้ผู้สนใจสร้าง Blog ของตัวเองขึ้นมา
และบันทึกเรื่องราวหรือความสนใจของตนเองลงไป และยังเผยแพร่ไปสู่สาธารณะผ่านการส่ือสารด้วย
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต  
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 ดังนั้น ในระยะแรกนั้นมีเป้าหมายของการจัดทําและเผยแพร่ผลงานบน Blog เพื่อส่ือสารกับ
ครอบครัว ให้คุณแม่ คุณพ่อ และน้องชายได้ชม อาทิ เล่นเพลงพิเศษให้คุณแม่ในวันเกิด เป็นต้น นอกจากนี้ 
ก็ยังส่งไปให้เพื่อน ๆ ได้ร่วมชม และมีการเผยแพร่ออกไปเรื่อย ๆ โดยช่วงแรกเก็บไฟล์เพลงท้ังหมดไว้บน
เซิฟเวิลของมหาวิทยาลัย มีลักษณะเป็นสเปสออนไลน์ที่สามารถเก็บไฟล์ได้จํานวนมากแต่เมื่อจบ
การศึกษาทางมหาวิทยาลัยก็ไม่ให้ใช้พ้ืนที่อีกต่อไป จึงจําเป็นต้องหาท่ีเก็บเพลงใหม่ที่มั่นคงถาวรมากกว่า
นี้ ขณะนั้นประมาณปี 2550 เว็บไซต์ Youtube เริ่มมีคนใช้เยอะแล้ว และเริ่มมีคนที่นําเพลงต่าง ๆ เอามาลง
เก็บไว้เป็นจํานวนมาก  
 บทบาทของ Youtube ที่มีต่อการส่ือสารดนตรีไทย 
 “จริง ๆแล้วไม่ได้มองว่าจะใช้ส่ือใหม่เป็นช่องทางการส่ือสารดนตรีไทย  มองหาที่เก็บไฟล์
เพลงอย่างเดียวเลย แต่กลับเริ่มมีคนเข้ามาดูเยอะ กว้างออกไปเรื่อยๆ มีท้ังคนไทยและชาวต่างชาติ สังเกตที่
นําผลงานไปโพสต์ใน Youtube เพราะว่าเป็นแหล่งใหญ่อยู่แล้ว ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เข้าไปหาเพลงฟัง  
แล้วเค้าก็ search ชื่อเพลง จะขึ้นชื่อเพลงขึ้นมา แล้วก็จะมีของเราเข้าไปด้วย มีคนที่เจอคลิปของเรามากขึ้น 
เป็นการเอาเครื่องดนตรีไทยมาเล่นเป็นเพลงทั่วไป ผู้ฟังก็ไม่คิดว่าจะเล่นได้ ก็เลยมีคนที่เค้ามาดูเอาไป
โพสต์ต่อใน PANTIP ซ่ึงมีคนเข้าไปดูเยอะอยู่แล้ว PANTIP ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทําให้คนรู้จักอ้อม เพราะว่า
ก็เคยมีกระทู้อ้อมที่ขึ้นเป็นกระทู้แนะนําอยู่เยอะเหมือนกัน คนก็ยังตื่นเต้นว่าขิมนํามาเล่นแบบนี้ได้ด้วย
หรือ” (สัมภาษณ์ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555) 
 คํากล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าในช่วงเวลาดังกล่าวบทบาทของ YouTube เริ่มเผยแพร่และเป็นที่
รู้จัก ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ จึงรวบรวมผลงานของตนไปบนทึกไว้บนส่ือ YouTube อย่างไรก็ตาม แม้จะมี
ผู้ชมเข้ามารับชมผ่านทาง Youtube เป็นจํานวนมาก แต่ยังไม่ได้ทําเป็นสถิติไว้ว่าเพลงใด รูปแบบใดเป็นที่
นิยมของผู้ฟังมากที่สุด แต่จะสังเกตที่จํานวนคนที่มาเปิดดู view มีจํานวนมากแล้วก็ส่งต่อไปยังเว็บไซต์อ่ืน
หรือช่องทางอ่ืนๆให้คนทั่วไปได้รับฟัง ส่วนใหญ่จะเป็นการเล่นขิมที่เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ เพลง
ประกอบละครดัง ๆ ในช่วงนั้นๆ หรือเป็นเพลงท็อปฮิตติดชาร์จ เพลงป๊อบท่ีคนนิยมเยอะ ๆ หรือไม่ก็เพลง
เกาหลีที่ดัง ๆ ผู้ชมก็จะแชร์กันเยอะตามไปด้วย  ยกตัวอย่างเช่น เพลงรักไม่ต้องการเวลา ที่เป็นเพลงฮิต 
หรือสังเกตดูอย่างวีดีโอไหนที่อัดแล้วภาพ แสงเงา ออกมาดี ๆ คนจะชอบและแชร์เยอะ จึงทําให้เห็นว่า 
จากเดิมที่คนรับฟังได้แต่ภาพนิ่งและเสียงขิมมีจํานวนน้อย กว่าคนที่ได้เห็นภาพเคล่ือนไหว  โดยเฉพาะ
ภาพ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ นั่งตีขิมด้วย ผู้ชมจะรู้สึกมีอารมณ์ร่วมไปกับบทเพลงนั้นๆมากยิ่งขึ้น ขยายให้
เห็นการเล่นขิมว่ายากมาก บางคนเกิดอารมณ์ประทับใจในการเล่นของตนเอง กลายเป็นแรงบันดาลใจให้
อยากเล่น อยากฝึกดนตรีไทยบ้าง อย่างไรก็ตาม สําหรับเพลงไทยเดิมนั้นก็ไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากเท่าไหร่นัก  
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 บทบาท Facebook ที่มีต่อการส่ือสารดนตรีไทย 
 ต่อมาเมื่อ Facebook เริ่มเข้ามามีอิทธิพลในสังคมออนไลน์มากขึ้น ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ                
จึงเริ่มมองเห็นช่องทางในการเพิ่มจํานวนผู้รับชมผลงานดนตรีไทย โดยนําผลงานต่าง ๆ ไปโพสต์ไว้บน
หน้า Facebook  อย่างไรก็ตาม บทบาทของ Facebook ด้านการส่งต่อ หรือที่เราเรียกว่า “แชร์” (share)            
ทําให้ผลงานของดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ เผยแพร่ไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการแชร์ 1 ครั้ง สามารถเพิ่ม
จํานวนคนชอบได้มากถึงหลายร้อยคน ประกอบกับ Search Engine ที่แพร่หลายอย่างเว็บไซต์ Google อยู่
ในช่วงเติบโตและได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มคนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะวัยรุ่น นักเรียน นักศึกษา เพื่อ
ใช้ในการส่ือค้น และเมื่อค้นหาข้อความ หรือเพลง ที่มีชื่อตรงกับผลงานที่ดร .อาบทิพย์ จัดทําไว้ใน 
YouTube ผลงานดังกล่าวก็จะแสดง (Show) อยู่ในหน้าที่บุคคลนั้นค้นหาด้วย จึงเป็นส่วนหนึ่งที่เพลง
ดนตรีไทยเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ประกอบกับผลงานเพลงที่มักเล่นและบันทึกใน YouTube เป็นเพลง
ร่วมสมัยของนักร้องดัง รวมทั้งการพัฒนาเทคนิคการผลิต มีเสียงดนตรีอ่ืน ๆ ประกอบ ใช้เทคนิคการ              
ตัดต่อ ไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก ผู้ที่เข้าชมจึงชื่นชมและเกิดการบอกต่อ 
 ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ยอมรับว่า บทบาทของ  Facebook ทําให้มุมมองในการส่ือสารดนตรี
ไทย หรือ การเล่นขิม เปล่ียนไป กล่าวคือ ดนตรีไทยไม่ได้มีไว้ฟัง หรือ เล่นอย่างเดียว แต่สามารถนําดนตรี
ไทยเผยแพร่ให้คนอ่ืนฟังมากขึ้น และสามารถสร้างประโยชน์ต่อสังคมได้ เช่น ใช้ดนตรีไทยเป็นส่ือกลาง
การแลกเปล่ียนช่วยเหลือ หรือเป็นกําลังใจผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเกิดสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่น โดยชักชวน
ให้คนที่เป็นแฟนเพจพับนกกระเรียนเป็นกําลังใจ แล้วทําเป็นวีดีโอเผยแพร่ผ่านส่ือใหม่ ก็มีคนนําวีดีโอนี้
ไปโพสต์ให้คนญี่ปุ่นดู การรณรงค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมในประเทศไทยเมื่อปี 2544  การรณรงค์
ช่วยเหลือคนพิการ เป็นการช่วยเหลือสังคมอีกทางหนึ่ง  
นอกจากนี้ยังใช้ Facebook เป็นศูนย์กลางเผยแพร่ “พลังบวก” (อิสไนน์) ระหว่างผู้คนในสังคมในการรับรู้ 
ช่วยเหลือคนด้อยโอกาสในสังคม ช่วยเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนหันมาเล่นดนตรีไทย ส่งเสริม
การเล่นขิม สืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย ยกตัวอย่าง วัยรุ่นหลายคนโพสมาบอกว่าพอเห็นตนเองเล่นขิม
แล้ว อยากกลับไปเรียนอีก บางคนก็กลับไปเรียนจริง ๆ น้อง ๆ หลายคนมีกําลังใจในการเล่นดนตรีไทย 
แล้วก็อัดเป็นวีดีโอแล้วก็ส่งมาให้ตนเองดูว่าเล่นเพลงนี้ เพลงนั้นได้แล้ว ในลักษณะนี้เป็นจํานวนมาก หาก
ใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเนื้อเพลงตรงในก็สามารถโพสต์คําถามมาแลกเปล่ียนกัน และสามารถขอเพลงที่
อยากจะฟังเข้ามาได้ด้วย  
 ที่สําคัญ Facebook เป็นแหล่งข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่าย แล้วก็เปิดกว้างมาก แต่มีข้อพึงระวังเช่นกัน  
ควรใช้ทางท่ีถูกต้อง อัพโหลดอะไรที่มีประโยชน์ขึ้นไป หากจะโพสต์อะไร อย่างทุกข้อความที่โพสต์ จะ
พิมพ์ใส่โน้ตเพจแล้วอ่านหลาย ๆ รอบ ว่าพิมพ์ไปแล้วทําให้คนอ่านรู้สึกอย่างไร คือไม่อยากให้ส่ิงที่โพสต์
เกิด negative ที่ผ่านมาตนค่อนข้างท่ีระวังเรื่องนี้มากจึงไม่เคยเจอปัญหาจากการโพสต์ข้อความอะไรลงไป
ในส่ือใหม่ 
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ตารางที่ 4.5 แสดงบทบาทส่ือใหม่ต่อการส่ือสารดนตรีไทยของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ 
 
สื่อใหม ่ บทบาทหน้าที ่ กลุ่มเป้าหมาย 
Blog เป็นเพื่อน  

เผยแพร่ตัวตน เสมือนเป็นสมุดไดอารีส่วนตวั 
เป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานดนตรีไทย 
 

ตนเอง 
บุคคลในครอบครัว                
พ่อ แม่ น้องชาย และ
เพื่อน 

Youtube เป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานดนตรีไทยท่ีใหญ่ขึ้น 
ความเป็นสากล / พูดคุยได ้
สามารถเห็นภาพเสียงทําเป็นคลิปวีดีโอได ้
สามารถดูจํานวนผู้ชมจากการเปิด VIEW 
สามารถแชร์ต่อได้ 
 

ตนเอง 
บุคคลทั่วไปท่ีสนใจ
ดนตรีไทย  
 

Facebook เป็นแหล่งเผยแพร่ตัวตน  
สร้างอัลบั้มรูปของตัวเอง  
สร้างกลุ่มเพื่อน  
สร้างเครือข่ายขึน้มาได้  
สามารถเพิ่มจํานวนผู้ชมมากยิ่งขึ้น 
การส่งต่อ หรือที่เราเรียกว่า “แชร”์ (share)  
โพสต์คลิปวีดีโอ 
สามารถพูดคุยปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้ชม  
การทํากจิกรรมด้านดนตรี และกิจกรรมเพื่อสังคม 
 

บุคคลทั่วไปท่ีสนใจ
ดนตรีไทย 
 
บุคคลที่ต้องการทํา
กิจกรรมด้านดนตรีไทย
และกิจกรรมเพื่อสังคม 

  
 กล่าวโดยสรุป ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ผู้จัดทําและเผยแพร่ผลงานดนตรีไทยบนโลกออนไลน์ 
ให้สัมภาษณ์ว่า จุดเริ่มต้นมาจากการเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ เนื่องจากตนเองเป็นนักเรียนทุนของ
รัฐบาลโดยได้รับทุนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โท เอก ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงต้องใช้ระยะเวลา
ศึกษาและใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศนาน ประกอบกับเมื่อเป็นนักเรียนไทยในต่างแดน จึงเหมือนเป็นทูต
วัฒนธรรมในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยให้ชาวต่างชาติรู้จัก อย่างไรก็ตาม ด้วยประสบการณ์
การศึกษาดนตรีไทยมาตั้งแต่วัยเยาว์ และความชอบส่วนบุคคล ตนเองจึงเลือกนํา “ขิม” ซ่ึงเป็นเครื่องดนตรี
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ไทยท่ีตนเองมีความถนัดและชื่นชอบ ติดตัวไป โดยคาดว่าจะได้ใช้ในโอกาสพิเศษต่าง ๆ อาทิ การแสดง
ร่วมกันในกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนทุน 
 สําหรับประสบการณ์การแสดงครั้งแรก ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ กล่าวว่า “อ้อมเป็นนักเรียนทุน
จะมีกิจกรรมการแสดงให้นักเรียนนําการแสดงมาโชว์ ในรุ่นมีนักเรียนทุนที่เป็นนักดนตรีหลายคน จึงนํา
ดนตรีไทยและดนตรีสากล มาเล่นรวมกันเป็นครั้งแรกที่ได้นําขิมไปเล่นกับเปียโน กับกีตาร์ โดยเล่นเพลง
เล่นค้างคาวกินกล้วย เพลงไทยเดิม และเพลงสากล โดยมีอาจารย์ชาวต่างชาติเข้าชมด้วย” 
 กล่าวได้ว่าวัตถุประสงค์ของการเล่นดนตรีไทยของดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ในยุคแรกนั้น 
ต้องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สามารถเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในชาติต่างประเทศได้รู้จักผ่าน
กิจกรรมต่างๆที่มีโอกาสไปจัดแสดง รวมท้ังเล่นเป็นงานอดิเรกในเวลาว่างจากการเรียน โดยเลือกนําเพลง
ร่วมสมัยท้ังเพลงไทยและสากล มาทดลองเล่นด้วยเครื่องดนตรีไทยอย่าง “ขิม”  
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีการส่ือสาร โดยเฉพาะในส่ือสังคม
ออนไลน์ทําให้ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ เริ่มหาแหล่งบันทึกผลงานการเล่นขิมของตัวเองลงใน Blog ซ่ึงเป็น
ส่ือออนไลน์ในยุคแรกที่เสมือนเป็นสมุดไดอารีออนไลน์ ที่สามารถให้ผู้สนใจสร้าง Blog ของตัวเองขึ้นมา
และบันทึกเรื่องราวหรือความสนใจของตนเองลงไป และยังเผยแพร่ไปสู่สาธารณะผ่านการส่ือสารด้วย
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 ในระยะแรกนั้น เป้าหมายของการจัดทําและเผยแพร่ผลงานบน Blog เนื่องจากต้องการส่ือสาร
กับครอบครัว ให้คุณแม่ คุณพ่อ น้องชายและเพื่อนๆได้ชม อาทิ เล่นเพลงพิเศษให้คุณแม่ในวันเกิด เป็นต้น 
นอกจากนี้ ก็ยังส่งไปให้เพื่อน ๆ ได้ร่วมชม และมีการเผยแพร่ออกไปเรื่อย ๆ  
ขณะเดียวกันก็เริ่มมองหาพื้นที่ออนไลน์สาธารณะที่สามารถบันทึกผลงานเพลงต่าง ๆ ได้ เนื่องจากตลอด
ระยะเวลาท่ีผ่านมา ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ เก็บไฟล์เพลงท้ังหมดไว้ใน server ของมหาวิทยาลัย ดังนั้น เม่ือ
สําเร็จการศึกษาแล้วก็จะไม่สามารถใช้พ้ืนที่ดังกล่าวได้  
 ในช่วงเวลาดังกล่าวบทบาทของ YouTube เริ่มเผยแพร่และเป็นที่รู้จัก ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ 
จึงรวบรวมผลงานของตนไปบันทึกไว้บนส่ือ YouTube โดยนําผลงานเพลงรวมทั้งเพลง Cover ที่เพื่อน ๆ 
ขอให้เล่นในโอกาสต่าง ๆ มา Post ไว้บน Facebook ส่ือใหม่ที่เริ่มเข้ามามีอิทธิพลในสังคมออนไลน์ ดร.
อาบทิพย์ จึงเริ่มมองเห็นช่องทางในการเพิ่มจํานวนผู้รับชมผลงานดนตรีไทย โดยนําผลงานต่าง ๆ ไป post 
ไว้บนหน้า Facebook  โดยไม่ได้คาดหวังถึงผลลัพธ์ในด้านการส่ือสารในวงกว้าง 
 อย่างไรก็ตาม อิทธิพลของ Facebook กลับมีบทบาทด้านการส่งต่อ หรือที่เราเรียกว่า “แชร์” 
(share) ทําให้ผลงานดนตรีไทยเผยแพร่ไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการแชร์ 1 ครั้ง สามารถเพิ่มจํานวนคน
ชอบได้มากถึงหลายร้อยคน ประกอบกับ Search Engine ที่แพร่หลายอย่างเว็บไซต์ Google อยู่ในช่วง
เติบโตและได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มคนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะวัยรุ่น นักเรียน นักศึกษา เพื่อใช้ใน
การส่ือค้น และเมื่อค้นหาข้อความ หรือเพลง ที่มีชื่อตรงกับผลงานที่ดร .อาบทิพย์ จัดทําไว้ใน YouTube 
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ผลงานดังกล่าวก็จะแสดง (Show) อยู่ในหน้าที่บุคคลนั้นค้นหาด้วย จึงเป็นส่วนหนึ่งที่เพลงดนตรีไทยของ
ดร.อาบทิพย์เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ประกอบกับผลงานเพลงที่มักเล่นและบันทึกใน YouTube เป็นเพลง
ร่วมสมัยของนักร้องดัง รวมทั้งการพัฒนาเทคนิคการผลิต มีเสียงดนตรีอ่ืน ๆ ประกอบ ใช้เทคนิคการ                
ตัดต่อ ไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก ผู้ที่เข้าชมจึงชื่นชมและเกิดการบอกต่อ 

 บทบาทส่ือใหม่ท่ีมีต่อการส่ือสารดนตรีไทย ในทัศนะของ “ผู้ร่วมงาน”  
 นายพิชิตชล ไชยคําวัง หรือ เติ้ล อายุ 22 ปี รู้จกั ดร.อาบทิพย์ ธีรวงกจิ ผ่านอินเตอร์เน็ตจน

ทราบว่าอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันย่านสุขาภิบาล 1 บึงกุม่ กรุงเทพฯ ปัจจุบันกลายเป็นเพื่อนร่วมงานกัน
ในการแสดงดนตรีไทยตามงานต่างๆ เริ่มรู้จกักนัเม่ือ 2 ปีท่ีแล้ว ตนเป็นคนที่ชอบเล่นดนตรีไทย ประเภท 
ขลุ่ย ใช้อินเตอร์เน็ตหาข้อมูลเกี่ยวกับโน้ตเพลงต่างๆ และหาดนตรีไทยฟัง พบว่ามีคนโพสตก์ารเล่นดนตรี
ไทยหลายอย่าง ทั้งขลุ่ย ซอ ระนาด แต่ที่โดดเด่นและพบมากที่สุดคือ คล๊ิบวีดีโอของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ            
เล่นขิมในเว็บไซต์ Youtube     

 จึงมองว่า Youtube มีบทบาทต่อการส่ือสารดนตรีไทยของ ดร .อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ                         
มาก ประการแรก ถือเป็นตัวอย่างท่ีดี เป็นโมเดล หรือ ต้นแบบ ให้กับคนที่เล่นดนตรีไทยมองเห็นว่าพื้นที่
ของดนตรีไทยไม่ได้มีแค่บนเวที หรือตามพิธีการ งานแสดงต่างๆ แต่สามารถปรากฎอยู่ใน Media ปรากฏ
อยู่ในส่ือสารมวลชน อยู่บนโลกออนไลน์ ประการที่สอง สามารถสร้างห้องสมุดดนตรีไทยบนโลก
ออนไลน์ ให้ทุกคนมาค้นคว้าเปิดดูได้ตลอดเวลา ประการที่สาม แม้จะเล่นดนตรีไทยแต่สามารถเล่นกัน
เพลงไทย เพลงสากล เพลง Cover เหมือนเป็นการแสดงตัวอย่างว่าสามารถนําดนตรีไทยมานําเสนอใน
รูปแบบโซเซียลเน็ตเวิรค์กิ่ง ประการที่ส่ี  ส่ือใหม่ทําให้ดนตรีกลายเป็นศูนย์กลางการพูดคุยแลกเปล่ียน
เรียนรู้เต็มรูปแบบ จากที่คุยกันผ่านการแชท จากนี้ไปก็ใช้ดนตรีไทยคุยกับดนตรีได้เลย หมายถึง การสร้าง
แรงบันดาลใจให้กับคนเล่นดนตรีนําคลิปวิธีการเล่นของตัวเองมาโพสต์เผยแพร่เหมือนกัน แลกเปล่ียนกัน
แทนคําพูด ประการที่ห้า กลายเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร มีเพลงใหม่ มีโน้ตเพลงใหม่มาแลกเปล่ียนกัน 
ประการที่หก คือการเป็นเพื่อนได้ นอกจากจะมีเพื่อนในการหาข้อมูลเดียวกันแล้วยังเชื่อมสัมพันธ์ให้มี
เพื่อนใหม่ที่สนใจเรื่องดนตรีไทยเหมือนกัน ยกตัวอย่าง ตนเองกับ ดร .อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ก็รู้จักผ่าน 
Facebook  เวลา ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ต้องไปเล่นขิมก็มักจะชักชวนให้ตนซ่ึงเป่าขลุ่ยไปเล่นดนตรีไทย
ด้วยกัน สามารถสร้างเพื่อนในชีวิตจริงด้วย ซ่ึงไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและขณะนี้กําลังเป็นที่นิยมของนัก
ดนตรีไทยมาก  

 ส่ือ Blog Youtube Facebook  ถือเป็นรูปแบบสังคมออนไลน์ที่มีความนิยมแต่ละยุคสมัย             
พอสังคมเปล่ียนไปการส่ือสารก็ต้องเปล่ียนไปเรื่อยๆ แต่ที่ พิชิตชล เห็นว่ามีความสําคัญมากไปกว่านั้น คือ 
การปรับตัวของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ท่ีเป็นคนยุคใหม่มีแนวคิดและรูปแบบการใช้ชีวิตที่ทันสมัย ต้อง
ใช้แหล่งข้อมูลข่าวสารที่อัพเดท เลือกใช้เทคโนโลยีการส่ือสารเป็นตัวกําหนดการส่ือสารดนตรีไทยให้
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด กล่าวคือ ลักษณะธรรมชาติของ ดร .อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ที่เป็นคน
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สมัยใหม่ต้องหาอะไรใหม่ๆตลอดเวลา การที่เข้าหาอะไรใหม่ๆ ทําให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงส่ิงใหม่ๆนั้น
ได้ด้วยดนตรีไทย จะเห็นวิวัฒนาการการใช้ส่ือของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ตอนแรกอยู่ใน Blog สามารถ
เก็บเนื้อเพลง โน้ตเพลงได้ แต่ตอบสนองเรื่องวีดีโอไม่ได้ เลยไปใช้ Youtube สามารถโพสต์วีดีโอ 
โน้ตเพลง พูดคุยกันได้ แต่ไม่สามารถอัพเดทข้อมูล แจ้งข่าวสารกับผู้ฟังได้ว่ามีเพลงใหม่เข้ามา จึงมาใช้ 
Facebook ตอนนี้ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ มีท้ัง Youtube และ Facebook การส่ือสารยิ่งครอบคลุมและสนุก
ไปกันมัน สามารถแชร์กันได้ เผยแพร่ได้รวดเร็ว ปัจจุบันคนนิยมดนตรีไทยของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ         
จึงเพิ่มมากขึ้น 

 นายกานต์ สุริยาศศิน หรือ แบงค์ นักดนตรีวงไอเฮียร์ เล่นแซกโซโฟน อายุ 35 ปี มองบทบาท
ของการส่ือสานดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่ว่า เหมือนเป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่ง คือเรามี blog youtube facebook 
ทําไมเราจะไม่ใช้ ในเม่ือดนตรีไทยท่ีนําไปส่ือสารในโลกออนไลน์ หรือ ในเว็บ blog ทําให้คนเข้าถึงง่าย
ขึ้น ก็เป็นเรื่องที่ดี ก็ควรที่จะทํา ขึ้นอยู่ที่กับเนื้อหาที่จะนําไปใส่มากกว่า จากการที่ได้รู้จักและพูดคุยกับ      
ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ถือเป็นอาจารย์ดนตรีไทยท่ีค่อนข้างจะหัวสมัยใหม่ และเปิดกว้างกับดนตรีต่าง ๆ 
นอกจากนี้ยังรู้จักอาจารย์อนันต์ นาคคง ซ่ึงเป็นกูรูดนตรีไทย เป็นหนึ่งในคนที่เปิดกว้างดนตรีไทยท่ีพัฒนา
ไปทางส่ือโลกออนไลน์  สังคมดนตรีไทยปกติก็จะมีการพูดวิจารณ์กัน แต่ไม่ได้มีการลงบันทึกเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีหาความรู้เรื่องดนตรีไทยในอินเทอร์เน็ต ซ่ึงก็ยังมีเนื้อหาที่ไม่ค่อย
กว้างขวางมากและยังมีจํานวนน้อย เพราะว่าสังคมดนตรีไทยค่อนข้างที่จะเป็นสังคมปิดอยู่ ดังนั้น                   
การส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่จึงถูกมองจากกลุ่มคนที่สอนดนตรีตามโรงเรียนเช่นกัน   

 “ส่วนตัวผมคิดว่ามันไม่ควรมีรูปแบบตายตัวอะไร คือใครอยากเรียนอะไร อย่างไงก็ได้               
ถ้าอาจารย์อ้อมเล่นดนตรีไทยอย่างนี้และไม่มี youtube มาช่วย ก็คงไม่มีใครเห็น ทั้งคนไทยและคน
ต่างประเทศ ก็คงไม่มีคนรู้จัก อินเทอร์เน็ตเหมือนกับรถยนต์ ถือเป็นปัจจัยที่ 5 ของคนต้องมี เหมือนกับ
อินเตอร์เน็ตมันก็ค่อนข้างท่ีจะเข้ามาอยู่ในชีวิตประจําวันเรื่อย ๆ หลีกไม่พ้นอยู่แล้ว ผมว่ามันเป็นวิถีของ
โลก สุดท้ายแล้วมันอยู่ตรงเนื้อหาความรู้ที่จะเข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์ว่าจะเป็นลักษณะแบบไหน ผมมอง
ว่ามันก็จะเป็น professional มากขึ้นด้วย คนที่มีคอนเท้นท์อยู่แล้วก็ต้องพัฒนาให้มันดีขึ้น”  

 นายกานต์ มองอีกว่า ดนตรีไม่ว่าจะอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง หรือโลกออนไลน์ ยิ่งปัจจุบัน 
ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ นํามาเผยแพร่ในเว็บไซต์ facebook เพื่อสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่
เพิ่มมากขึ้น มีการติดต่อส่ือสาร และทํากิจกรรมดนตรีไทยร่วมกัน  ก็ยิ่งช่วยทําให้คนในสังคมมีความ
สุนทรี ช่วยทางด้านอารมณ์ เป็นส่ิงสะท้อนคนในสังคมท่ีเจริญแล้ว เช่น ประเทศทางตะวันตกก็จะมีดนตรี
คลาสสิค ในส่วนของไทยดนตรีไทยก็จะเป็นตัวสะท้อนความเจริญเช่นกัน การส่ือสาร ดนตรีไทยผ่าน
ออนไลน์ก็จะช่วยทําให้คนทั่วไปเข้าถึงดนตรีไทยได้มากขึ้น ง่ายขึ้น แล้วถ้าโลกพัฒนาไป เนื้อหาดนตรี
ไทยและช่องทางการส่ือสารก็จะต้องมีการพัฒนาตาม มีความลึกซ้ึง หลากหลายมากขึ้น จะช่วยทําให้
วัฒนธรรมไทยได้รับการส่งเสริมมากยิ่งขึ้น 
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ตารางที่ 4.6 แสดงบทบาทส่ือใหม่ท่ีมีต่อการส่ือสารดนตรไีทยของดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ  

 
ผู้ร่วมงาน Blog Youtube Facebook สิ่งที่ได้รับ 
ผู้ร่วมงานคนที่ 1 
(เป่าขลุ่ย) 

แหล่งข้อมูล 
แหล่งบันเทิง  
โน้ตเพลง 

แหล่งข้อมูล 
ความบันเทิง 
คลิปการเล่นดนตรี
ไทย 
 

แหล่งข้อมูล 
ความบันเทิง 
ข่าวสารเกี่ยวกับ
เพลง กิจกรรม
ต่างๆ 
การเป็นเพื่อน
พูดคุยแลกเปล่ียน 
 

-สร้างพ้ืนที่ใหมใ่ห้
ดนตรีไทยบนโลก
ออนไลน์ 
-สร้างห้องสมุด
ดนตรีไทย 
-ดนตรีไทยเล่น
เพลงร่วมสมัย 
-ศูนย์กลาง
แลกเปล่ียน
ข่าวสาร 

ผู้ร่วมงานคนที่2 
(เล่นแซกโซโฟน) 

เปล่ียนผ่านจากครู
สอนดนตรีไทยมา
เป็นการเรียนดนตรี
ไทยผ่านเว็บ 
 
เปล่ียนจากคําพดู
คําสอนครู มาเป็น
เก็บเป็นลายลักษณ์
อักษร ซีดี    

แหล่งเรียนรู้ดนตรี
ไทยสมัยใหม่ครบ
วงจร มีวีดีโอสาธิต 
 
แหล่งเผยแพร่
ดนตรีไทยให้
กว้างขวางยิ่งขึ้น 

สร้างเครือข่ายเด็ก
และเยาวชน คนรุ่น
ใหม่  
 
ศูนย์กลางการ
ส่ือสารดนตรีไทย 
 
แหล่งพูดคุย 
พบปะของคนที่
สนใจดนตรีไทย 
 

ปัจจัยที่ 5 ของ
มนุษย์ ต้องใช้ใน
การดํารงชวีิตใน
โลกปัจจุบนั 
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 บทบาทส่ือใหม่ท่ีมีต่อการส่ือสารดนตรีไทย ในทัศนะของ “ผูฟ้ัง” 
 นายณรงศักดิ์ ถิรสุนทรากุล  อาจารย์ผู้ช่วยสอนสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อายุ 29 ปี  ซ่ึงเป็นเพื่อนร่วมงานของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ 
กล่าวว่า โดยส่วนตัวเป็นคนที่ชอบใช้ส่ือใหม่ คือ Facebook ในการส่ือสารกับกลุ่มเพื่อนๆและติดตาม
ข่าวสารต่างๆในชีวิตประจําวันอยู่แล้ว และได้เริ่มติดตามผลงานการตีขิมของ ดร.อาบทิพย์มาตั้งแต่สมัย
เป็นนักศึกษาในห้องเรียนของดร.อาบทิพย์ เมื่อทราบว่าอาจารย์ตีขิมเพลงใหม่ๆ แล้วอัพบน Youtube                
จึงเห็นว่าเป็นเรื่องแปลก น่าสนใจเพราะโดยปกติตนเป็นคนที่ไม่ได้สนใจดนตรีไทยเท่าไหร่ เพราะรู้สึกว่า
ดนตรีไทยยังไม่ค่อยพัฒนาเท่าที่ควร เมื่อทราบว่าอาจารย์เล่นดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่เลยลองเข้าไปฟังดูเลย
รู้สึกชอบ และมองว่าการนําเอาดนตรีไทยมาเผยแพร่ในส่ือใหม่เป็นส่ิงท่ีดี ทําให้เข้าถึงกลุ่มคนทั่วไป วัยรุ่น
ง่ายขึ้น คนรุ่นใหม่ได้รู้จักดนตรีไทยมากยิ่งขึ้น 
 ดังนั้น ในทัศนะของตนจึงเห็นว่า ส่ือใหม่ มีบทบาทสําคัญมากต่อการส่ือสารดนตรีไทยของ 
ดร.อาบทิพย์ จากที่ตนไม่เคยสนใจดนตรีไทยเพราะไม่ชอบอะไรที่เก่าๆ หาฟังยาก แต่ ดร .อาบทิพย์                
นําดนตรีไทยมาประยุกต์ใหม่แล้วนํามาเผยแพร่บน Youtube และ Facebook ทําให้เข้าถึงง่าย แพร่หลาย มี
รูปแบบทันสมัย มีการพัฒนาเนื้อหาดนตรีให้ร่วมสมัย ฟังแล้ว เข้าใจ ฟังสบาย ตนเริ่มเปิดรับฟังผลงาน
อาจารย์ในเว็บไซต์ youtube ก่อน จากนั้นก็เริ่มเปิดดูและเปิดฟัง ชอบแนวเพลงทั่วไป ไทยสากลที่เป็นที่
รู้จัก จนปัจจุบันก็รับฟังเป็นปกติ เพราะฟังเพลงบรรเลงจากขิมแล้วฟังสบายดี  รู้สึกผ่อนคลายดีในบาง
อารมณ์  บางเพลงที่ชอบมาก็จะนําเพลงนั้นไปเผยแพร่ต่อหรือนําไปแชร์ล้ิง ผ่าน Facebook ส่วนตัวของ
ตนเองเพื่อให้เพื่อนๆ ญาติๆ น้องๆ ท่ีเป็นเพื่อนกันทาง Facebook  ฟังต่อ เพราะเห็นว่าเพราะดี เพราะความ
ง่ายในการเผยแพร่นี้ทําให้หลายคนชอบฟังเพลงขิมของ ดร.อาบทิพย์ มากขึ้นเรื่อยๆ  
 “ผมเห็นว่า ถ้าเกิดคนส่วนใหญ่มีการส่ือสารรูปแบบใด การส่ือสารดนตรีไทยก็ควรจะมีการ
ปรับเปล่ียนตามรูปแบบการส่ือสารนั้นๆด้วย เพื่อให้ตามทันยุคและสมัย โดยภาพรวมการส่ือสารดนตรี
ไทยผ่านส่ือใหม่ น่าจะมีประโยชน์มากกว่ามีข้อเสีย  การส่ือสารรูปแบบนี้เน้นเป้าหมายให้คนไทย                  
ในปัจจุบันรู้จักดนตรีไทยมากขึ้น ซ่ึงนับว่าเป็นเรื่องท่ีดี”  
 นางสาวจิตรา  เตชะวิจิตรา  หรือ เบญ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง อายุ 22 ปี กล่าวว่า โดยปกติแล้วตนรู้จักส่ือใหม่ประเภท blog เว็บไซต์ 
Facebook Youtube ในการส่ือสารทั่วไป ส่วนใหญ่เล่น Facebook Youtube ในการฟังเพลง บางทีก็อัพเพลง
ที่เล่นดนตรีไทยของตนเองเผยแพร่ ท่ามกลางสภาวะของดนตรีไทยที่เริ่มหายไปและถูกคนมองข้ามไป 
ดังนั้น การที่คนส่วนใหญ่ เล่น Facebook Youtube แล้วมีคนเอาดนตรีไทยไปไว้ในโลกออนไลน์ด้วยนั้น 
ตนจึงเห็นว่าเป็นเรื่องท่ีดีมาก เพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็อยู่ในโลกของไซเบอร์มากขึ้น อาจจะเปิด Youtube 
บ่อยขึ้น เล่น Facebook มากขึ้น คนส่วนใหญ่พอเปิดอินเตอร์เน็ตมา ส่ิงแรกจะเข้าใช้ Facebook ก่อนเป็น
อันดับแรกแล้วเลือกคนที่เราสนใจ ติดตามผลงานอ่ืนๆ เมื่อดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ นําเอาดนตรีไทยมาอยู่
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ในโลกออนไลน์ก็จะมีคนที่สนใจ คนรุ่นใหม่ติดตามผลงานเช่นกัน บวกกับเนื้อหาดนตรีไทยมีการพัฒนา
มากขึ้น เริ่มมีการนําเพลงสากลมาประยุกต์ใช้กับขิมเกิดเป็นดนตรีไทยรูปแบบใหม่ ฟังแล้วสบายก็จะช่วย
ให้สบายหูมากขึ้น แปลกดี เป็นแรงจูงใจที่ช่วยให้สนใจดนตรีไทยมากขึ้นในโลกไซเบอร์ 
 “ส่ือใหม่มีบทบาทเรื่องการแพร่หลาย ทําให้ดนตรีไทยแพร่หลายมากขึ้น ผู้สนใจใน
ต่างประเทศก็สามารถดูได้ กระจายไปทั่วโลก กดลิงค์ คล๊ิกก็อปปี๊ แล้วก็วางให้คนอ่ืน ดูแล้วง่ายดี               
ก็สามารถที่จะให้หลายๆ คนดูได้ หรือว่าถ้ากดดูบ่อย ๆ ก็จะขึ้นเป็นท็อปวิว คนอ่ืนก็สามารถเข้ามาดูได้ 
และถ้าเป็นเพลงก็สามารถเข้ามากดฟังได้ สะดวกดี แต่ถ้าถามว่าได้อารมณ์เหมือนกับการต่อเพลงใน
สมัยก่อนไหม หนูคิดว่ามันไม่ได้เหมือนกับการได้ต่อเพลงกับครูดนตรีไทยเก่า ๆ ในสมัยก่อน แต่ถ้าถาม
ถึงความทันสมัยในเพลง ในเทคโนโลยี นั้นมันสามารถที่จะกระจายไปได้เร็วกว่าในสมันก่อนจริงๆ 
ยกตัวอย่าง หนูก็เป็นคนที่เล่นขิมเหมือนกัน ก็ต้องฟังเพลงบ้าง ตอนแรกก็จะเป็นเพลงไทยเดิมที่เล่นด้วยขิม 
ก็กดฟังเพลงไปเรื่อยๆ แล้วก็เจอของพี่อ้อม ว่าพี่คนนี้เค้าตีเก่งจัง ก็ชอบเพลงของพี่เค้า ตอนแรกก็ไม่รู้จักว่า
เค้าเป็นใคร แต่พอกดไปเรื่อย ๆ ก็เจอที่พ่ีเค้าสร้างเป็น blog ขึ้นมา มีรวมเพลงท่ีพี่เค้าเล่นมา ก็ดูที่ blog แล้ว
ติดตาม เพราะว่าหนูก็เล่นเพลงสากลเหมือนกัน แต่ว่าหนูไม่ได้เป็นคนอัพลง พอมาเจอคนที่อัพลงก็เลย
ชอบ ว่าเพลงเดียวกันเลยกับท่ีเราเล่นเลย และพี่เค้าก็เล่นเก่งมากด้วย” 
 การที่ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ นําดนตรีไทยมาส่ือสานผ่าน เป้าหมายสําคัญที่อ.อ้อมเลือกใช้ 
Youtube ในการเผยแพร่ดนตรีไทย blog Facebook Youtube ตนมองว่าเป็นการเจาะกลุ่มวัยรุ่น และก็
สามารถเข้าดูได้ คนวัยทํางาน  หรือคนที่ห่างหายจากการเล่นขิม พอมาดูอีกครั้งก็คิดว่าอยากที่จะเล่นอีก 
เหมือนกับเป็นแรงจูงใจในการเล่น ให้กับผู้คนที่เคยเลิกไปแล้วให้กับมาเล่นใหม่  อย่างตนเองเมื่อรู้สึกชอบ
เพลงใหนก็จะส่งลิงค์หรือแชร์ ใน Facebook ของตัวเอง เพื่อจะบอกคนอ่ืนๆต่อไปว่าเพราะดี ก็จะเข้ามาดู
กัน เช่น เพลงฤดูที่แตกต่าง ท่ีคนจะรู้จักกันอยู่แล้ว แต่พอมีเวอร์ชั่นขิม ก็จะมีการขอฟัง เพราะดี ทําให้เกิด
ความน่าสนใจ ทําให้รู้จักพี่อ้อมมากขึ้น  
 ดังที่กล่าวมาข้างตน นางสาวจิตรา  เตชะวิจิตรา  มองว่า เทคโนโลยีการส่ือสารใหม่ๆ มี
บทบาทในชีวิตประจําวันมากขึ้น อย่างบทบาทในเรื่องของการทํางาน การสมัครงาน ก็เริ่มมีออนไลน์แล้ว 
อย่างคนที่มีความสามารถเก่ง ๆ ใน Youtube แล้วมีผู้คนชมเยอะ ก็จะเริ่มมีบริษัทติดต่อเค้ามา เพราะว่ามัน
เป็นบทบาทของเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น รวมท้ังมีผลต่อการส่ือสานดนตรีไทยของดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจมาก
ขึ้น การที่จะมาต่อเพลงกับครู ก็จะเริ่มลดลง อย่างไรก็ตาม สําหรับนักดนตรีที่เล่นต่อเพลงกับครูเพลงอยู่
แล้ว ก็อาจไม่มีผล แต่หากเป็นนักดนตรีที่อยู่ในโลกออนไลน์ แล้วนําดนตรีมาเผยแพร่ต่อในโลกออนไลน์ 
คิดว่าน่าจะเป็นงานอดิเรกมากกว่า เล่นดนตรีออนไลน์ในเวลาว่าง เป็นเพลงง่าย ๆ ที่เราเอามาเล่นกัน แต่ก็
ยังคงอนุรักษ์ดนตรีไทยไว้อยู่ แต่ว่าแฝงด้วยความทันสมัย ว่าขิมเดี๋ยวนี้มันพัฒนาไปขนาดไหน แต่ว่าถ้า
เป็นดนตรีไทย มันก็จะเป็น basic ของคนที่เล่นดนตรีไทย มันก็จะต้องเล่นเพลงพื้นฐานของดนตรีไทยได้ 
แต่ว่าเราก็สามารถที่จะเล่นเพลงสากลได้เหมือนกัน  
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 นางสาวบุญเพ่ิม อักคะพงษ์ หรือ น้ําผึ้ง นักศึกษาชั้นปี 4 คณะศิลปกรรม มศว ประสานมิตร 
อายุ 21 ปี ผู้ท่ีชื่นชอบดนตรีไทย โดยเฉพาะขิม มองว่า การเล่นขิมโดยทั่วไปไม่ค่อยมีการเปล่ียนแปลงมาก
นัก ขณะที่ความนิยมดนตรีไทยในภาพรวมก็ลดลงไปเรื่อยๆ คนในสังคมส่วนใหญ่เปล่ียนไปตามยุคสมัย 
หันไปฟังเพลงป๊อบกัน แต่ตั้งแต่ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ นําดนตรีไทยมาเล่นเพลงสากล เพลงร่วมสมัย 
ส่วนตัวเห็นว่าเริ่มมีคนรุ่นใหม่หันมาฟังมากขึ้น แม้แต่คนที่ไม่เคยเล่นดนตรีไทย ไม่เคยฟังดนตรีไทย เมื่อ
ได้ฟังรูปแบบดนตรีไทยของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงกิจศ์ ก็จะรู้สึกชอบ ทําให้มีคนฟังเพิ่มขึ้น 
 น.ส.บุญเพิ่ม กล่าวต่อไปว่า ตอนแรกได้เห็นผลงาน ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ จากใน Youtube  
โดยมีเพื่อนแนะนํามาอีกที เมื่อเปิดดูแล้วฟังได้เลยก็รู้สึกชอบเพราะเป็นคนที่ชอบเล่นขิม ได้เห็น                  
ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ สามารถนําเพลงสากลมาเล่นกันดนตรีไทยได้ ทําให้อยากจะเล่นบ้าง และน่าเล่นตาม   
 “หนูคิดว่า Youtube ทําประโยชน์มากกับการส่ือสารดนตรีไทยของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ 
ประการแรก สามารถออนไลน์ได้ตลอดเวลา จะเข้าชมเวลาไหน ที่ใดก็ได้ มีความเร็วสามารถค้นหา เปิดดู 
โหลดมาเล่นได้เลย ไม่เหมือนสมัยก่อนต้องเดินทางไปหาครูผู้สอนก่อน อีกทั้งส่ือทําให้สามารถเผยแพร่
ผลงานดนตรีไทยได้กว้างมากขึ้น  ไม่ใช่แค่บอกต่อๆกันไปเหมือนสมัยก่อน คนที่ไม่รู้จักกันก็สามารถรับรู้
ได้ ผู้ฟังสามารถโพสต์คลิปไปร่วมสนุก และ ให้โหลดไปดูได้ เก็บไว้ดูหลายๆรอบได้ ที่สําคัญเมื่อเห็นว่า
เพลงไหนดี ชอบ หนูจะโหลดคลิปหรือแชร์คลิปนั้นไปไว้ใน  Facebook ส่วนตัวเพื่อให้เพื่อนๆได้ฟังต่อด้วย”  
 “นอกจากนี้ยังเคยเข้าไปพูดคุยขอความรู้เกี่ยวกับการเล่นขิมกับ ดร .อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ                   
ใน Facebook ของดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ และพูดคุยกับเพื่อนๆคนอ่ืนที่ชอบดนตรีไทย โดยที่ไม่เคยรู้จัก
กันมาก่อน ใครมีปัญหาอะไรก็สามารถพูดคุยและร่วมกันแชร์ประสบการณ์ต่างๆ รวมไปถึงเคยได้รับ
ข่าวสารการจัดเวิร์คชอบสอนดนตรีไทยกับดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจผ่าน Facebook จึงได้ชักชวนเพื่อนๆที่
เล่นขิมไปร่วมกิจกรรมที่โรงแรมแห่งหนึ่งด้วย จึงได้พบกับ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ เป็นครั้งแรก”  
 สุดท้าย น.ส.บุญเพิ่ม กล่าวว่า ส่ือใหม่ทั้ง Youtube Facebook จะช่วยเผยแพร่ดนตรีไทยใน
อนาคตได้ สามารถอัดเป็นวีดีโอแล้วนําไปแชร์กัน มีการบอกโน้ตว่าเพลงนี้ใช้โน้ตอะไร บอกวิธีการปรับ
ขิม สามารถอธิบายได้หมดเลย หากพบว่าขณะนั้น ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ออนไลน์อยู่ มีอะไรสงสัย               
หากถามไป ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ จะเข้ามาตอบให้ทันที  
 “ส่ือใหม่ ทําให้เปิดมุมมองคําว่าดนตรีไทยใหม่ ปรับภาพลักษณ์ดนตรีไทยใหม่ จากเดิมเป็น
ของโบราณ เก่า กลายเป็นส่ิงร่วมสมัย จับต้องได้ ทําให้เราอยากจะเก็บดนตรีไทยไว้ อยากบอกคนอ่ืนว่า
ดนตรีไทยก็ทันสมัยได้เหมือนกัน ไม่ใช่ของเก่าอีกต่อไป และคิดว่าการส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่เป็น
การส่ือสารที่ตรงเป้ากับการส่ือสารของคนยุคปัจจุบันที่ทุกคนใช้ Facebook กันหมด และเห็นว่าการส่ือสาร
รูปแบบนี้ ไม่มีข้อเสียเลย”  
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ตารางที่ 4.7 แสดงบทบาทส่ือใหม่ท่ีมีต่อการส่ือสารดนตรีไทยของดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ในทัศนะของ
ผูฟ้ัง 
 
ผู้ใชบ้ริการ Blog Youtube Facebook สิ่งที่ได้รับ 
ผู้ใช้บริการคนที1่ 
(ไม่เล่นดนตร)ี 

      เป็นความบันเทิง 
หาเพลงไทยฟัง 
แชร์ไป Facebook  

 
 

ควรปรับใช้ส่ือ
ตามยุคสมัยเพื่อ
อนุรักษ์เพลงไทย 

 
 
ผู้ใช้บริการคน 
ที ่2 
(ตีขิม) 

 
 
แหล่งข้อมูล 
แหล่งบันเทิง 
โน้ตเพลง 

 
 
เป็นแหล่งข้อมูล 
แชร์ไป Facebook 
เพื่อน  

 
 
การเป็นเพื่อน 
พูดคุย 
แลกเปล่ียน 

 
 
การต่อเพลงกับ
ครูเพลงหายไป 
ควรใช้ส่ือใหม่
เป็นงานอดิเรก 

ผู้ใช้บริการคน 
ที ่3 
(ตีขิม) 

 เป็นแหล่งข้อมูล 
เป็นความบันเทิง 
แชร์ไป Facebook 
เพื่อน  

เป็นแหล่งข้อมูล 
เป็นเพื่อน 
ชักชวนทํา
กิจกรรมดนตร ี

ปรับภาพลักษณ์
ดนตรีไทย 
ดนตรีไทยควรใช้
ส่ือใหม่เผยแพร่ 

  
 ในขณะที่ “ผู้ฟัง” ออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ Blog แสดงความคิดเห็นถึงบทบาทส่ือใหม่ที่มีต่อ 
การส่ือสารของดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจว่า ส่วนใหญ่ผู้ฟังจะใช้ Blog เป็นแหล่งข้อมูลทางดนตรีไทย 
ยกตัวอย่างเช่น  
 Anonymous said... 8:55 PM, October 10, 2010  “เอ่อ คือว่า อยากได้โน๊ตเพลง How deep is 
your love อ่ ะ ค ะ  คื อ ห า ใ น นี้ ไ ม่ เ จ อ  แ บ บ ว่ า ร บ ก ว น ส่ ง ใ ห้ ท า ง เ ม ล ล์ ไ ด้ ไ ห ม ค ะ 
khunsao_online@hotmail.com จารอนะคะ ^_^  
 tangmo_sweetz said... 5:56 AM, February 15, 2011 สวัสดีค่ะ : ) พี่อ้อมค่ะ หนูอยากได้
โน้ตเพลงพระราชนิพนธ์ เพลง oh i say ค่ะ อยากฝึกเล่นเพลงนี้มากๆเลย พี่อ้อมมีโน้ตเพลงนี้บ้างมั้ยค่ะ ?  
tangmo_sweetz@hotmail.com  
 Anonymous said... 5:44 PM, March 26, 2008  “หวัดดี มีเพลงเคยแต่งไว้ แต่ยังไม่มีคนร้อง  
เอาไปร้องหน่อยดิ นะ isares@bba-thailand.com เมล์มานะ แล้วจะเอาเพลงมาให้  
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 ส่วนเว็บไซต์ Youtube นั้น ผู้ฟังส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นว่ามีบทบาทเผยแพร่ดนตรีไทยได้
อย่างครบวงจร ในรูปแบบคลิปวีดีโอ ทั้งภาพ เสียง และสามารถเผยแพร่สู่ระดับสากลมีทั้งผู้ฟังชาวไทย
และชาวต่างชาติเข้ามาช่ืนชม ยกตัวอย่างเช่น 
 Prasert Buranatum 26 พฤศจิกายน 2012 เวลา 6:21 น. บริเวณ Skokie, IL “ คุ ณ อ้ อ ม มี
ความสามารถในการเล่นขิมมาก และผมได้เข้าไปที่Youtube ได้ดูการขึ้นเสียงขิมโดยให้รายละเอียดได้ดี
มากและนํา Smart phone เข้ามาประยุคได้ดีมากและรวมถ้ึงการบรรเลงขิมท้ังเดี่ยวและผสมกับดนตรีสากล
และที่ผมชอบมากคือเพลง รักบังใบ, และไม่ทราบว่าเป็นเพื่อนของ June Apiradee ใช่หรือไม่เพราะผมได้
รู้จัก June ตอนมาเรียนที่ Chicago ผมยอมรับว่ามีความสามารถมาก. ไม่ทราบว่าได้มีเพลงลาวแพน
หรือไม?่” 
 Bombell bell โพสต์ความคิดเห็น 9 เดือนที่ผ่านมา “พี่ครับคือผมอยากได้เพลที่พี่เล่นอ่ะ
ครับ แบบเปน็ Mp 3 พี่อัพลง 4shared มีป่าวครับ อยากได้มํ๊กๆ” 
 swongser โพสต์ความคิดเห็น 1 ปีท่ีผ่านมา “ขอบคุณค่ะ ชอบฟังเสียงขิมมากค่ะ แต่เล่นไม่เก่ง 
ได้แต่ download เพลงที่น้องอ้อม post ไว้ มีคําถามอยากถามน้องอ้อมค่ะ คือหาสายขิมไม่ได้ ถ้าใช้สาย 
dulcimer แทน ต้องซ้ือเบอร์อะไรเหรอคะ เห็นมีขายใน amazon เบอร์ 0.12-0.20, D.20. ไม่ทราบใช้แทนได้
หรือเปล่าค่ะ” 
 kakalllgabby โพสต์ความคิดเห็น 1 ปีที่ผ่านมา : “Can you give me the music score of girls 
generation's OH! ?thank you so much!!! ^^” 
 miewal930 โพสต์ความคิดเห็น 1 ปีที่ผ่านมา : “สวัสดีค่ะ  คือตอนนี้หนูอยู่ต่างประเทศ และมี
เพื่อนฝรั่งเขาอยากหัดเรียนตีขิมเรามีโน้ตแบบเป็นตัวเลขและทราบวิธีตีด้วยแต่เราไม่รู้ว่าตียังไงอ่ะค่ะเวลา
พักแบบไหน ขอบคุณน่ะค่ะ ถ้าจะกรุณาตอบ” 
 สุดท้ายบทบาท Facebook ที่มีต่อผู้ฟัง ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่แลกเปล่ียนความคิดเห็น ขอความ
ช่วยเหลือ ความรู้ด้านดนตรีไทย การนําข่าวสารของตัวเองเกี่ยวกับดนตรีไทยมาโพสต์ รวมไปถึงการ
ติดตามไปร่วมกิจกรรมที่ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ได้ประกาศไว้หน้าจอ Home ยกตัวอย่างเช่น  
 คีตกานท์ สอนขิมฟรีเชียงใหม่ 28 เมษายน เวลา 12:11 น. บริเวณ Chiang Mai, Thailand        
“ขอตอบคําถามบางคําถามนะ...บางคนถามว่า จะใช้ขิมแบบไหน ราคาเท่าไหร่ ยี่ห้อไหนดี..ขอตอบส่วนนี่
ก่อนนะ ต้องถามก่อนว่ามีความรักขิมมากไหม ตั้งใจที่จะเล่นให้ดีไหม และจะละทิ้งส่ิงนี้ไหม หากไม่ค่อย
รักเท่าไหร่ ก็เอาแค่พอเล่นได้ ส่ายทองเหลืองหรือ แสตนเลส 7 หย่อง ก็พอ....บางคนถามต่ออีกว่า เสียง 
มันแตกต่างกันไหมยังไง ขอตอบว่า เสียงจะแตกต่างกัน เสียงสายทองเหลืองจะออกทุ้มๆหน่อย ส่วนสาย
แสตนเลสจะออกใสกังวาลดังกว่า....และก็ถามต่อมาอีกว่า แล้วจะเล่นเพลงสมัยปัจจุบันได้ไหม ก็ตอบว่า
ได้ ไม่ขัดข้อแต่ประการได้เล่นเพลงสมัยใหม่ได้หมด แต่มีข้่อจํากัดว่า เล่นได้แบบเดี่ยวๆนะ ไม่สามารถไป
เข้ากับกีตาร์ หรือ เปียโนได้ เพาะว่า มันมีข้อจํากันที่ว่า มันเป็นแค่7หย่อง หากจะปรับสายเท่ากับเสียงสากล 
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คือ คีย์C จะทําให้ ได้เสียงไม่ครบเพราะว่า เส่ียงโดของสากล เท่ากับ เสียงเร ของไทย ดังนั้น เราก็ เล่นเร 
เป็นโด พอไล่โน้ตขึ้นไป ก็ได้แค่ซอล นี่แหละข้อจํากัดของ7หย่องว่าเล่นสากลได้ไหม ก็ตอบว่าได้ แต่ไป
เข้ากับเปียโน กีตาร์ มันไม่ได้..ต่อไปต่อคําถามที่ว่าเอาขิมยี่ห้อไหนดี หรือเอาไม้อะไรดี...สําหรับที่นี่ใช้่ขิม
ของ " ไทวาทิต " มีให้เลือกทั้ง ไม้เมเปิ้ล ไม้แอช ไม้ป๊อลล่า และใช้ 9 หย่อง ส่วนราคา ก็ตั้งแต่13,000- 
15,000 ( ขิม9หย่องนะ) เพราะตีแล้วเสียงไพเราะ กว่าท่ีซ้ือมาหลายๆตัว ท้ังไม้สัก ไม้ชิงชัน จากของสํานัก
อ่ืน และข้อเปรียบเทียบอีกหลายๆอย่างท่ี ไทวาทิต แตกต่างจากที่อ่ืน”  
 มะม๊ี ตระกูลป่วน รักในหลวง เจ้าค่ะ7 พฤษภาคม เวลา 9:43 น. “ตามมาจาก yotube เก่งจังค่ะ 
ชื่นชมนะคะ ( จะบอกว่า แชร์เพลงน้องบ่อยมากๆคะ่) ;)” 
 KorKluay Tippracha 29 พฤศจิกายน 2012 เวลา 9:36 “สวัสดีค่ะ พี่อ้อม หนูเป็นแฟนคลับพ่ีค่ะ 
เราเคยเจอกันแพค็ของช่วยแจกน้ําท่วมท่ีโรมแรมแห่งนึงทีสุ่ทธิสารค่ะ ไม่ทราบว่าพี่ได้เล่น เพลงอยู่ต่อเลย
ได้ไหม-สิงโตนําโชคหรือยังคะ อยากฟังจังเลยคะ่ ขอบคณุค่ะ” 
 Tippicha Pa 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา : “พี่คนนี้ ไอดอลของหนูเลย หนุชอบเล่นขิมมากเลยค่ะ แต่มียุ
พักนึงที่หยุดล่นไป แต่พอมาเห็นพี่อ้อมเล่น ก็อยากเล่นเพลงสตริงแบบนี้มากเลยค่ะ พี่คือแรงบันดาลใจ >< 
รักพี่อ้อม♥” 
 วิเคราะห์บทบาทส่ือใหม่ท่ีมีต่อการส่ือสารดนตรีไทยจากบทสัมภาษณ์ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ 
ในส่ือส่ิงพิมพ์ 
 หนังสือพิมพ์กรุงเทพธรุกิจ 

 จากการศึกษาคําสัมภาษณ์ของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ Secttion 
จุดประกาย/โซไซตี้ ตีพิมพ์วันศกุร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2553 ในหัวข้อ ขิมออนไลน์ “ดร.อาบทิพย”์ เขียนโดย
เพ็ญลักษณ์ ภกัดีเจริญ พบว่า ขณะที่ศึกษาต่ออยู่ต่างประเทศ ได้เรียนรู้การส่ือสารผ่านส่ือใหม่อย่าง  
YouTube ก็ได้นําดนตรีบรรเลงพัฒนาเป็นวีดีโอการตีขิม การทํามิวสิควีดีโอประกอบเพลงไปลงในเว็บ 
YouTube  ด้วยเพราะอยากแบ่งปันให้เพื่อนๆ และมารดาซ่ึงอยู่ประเทศไทยฟัง จนมีผู้สนใจเข้าไปในคลิป
รับฟังเป็นจํานวนมาก จากที่อัดเสียงขิมอย่างเดียว ไดพ้ัฒนาถ่ายทําเป็นวิดโีอของตัวเองนั่งเล่นขิมด้วย              
ผลปรากฏว่ามีผู้สนใจเข้ามารับชมรับฟังมากยิ่งขึน้ บางเพลงมีผู้ชมเข้ามาดูหลายหมื่นคน  และได้ตั้งเป้าไว้
ว่าในอนาคตน่าจะมกีารบรรเลงวงดนตรีออนไลน์ โดยสมาชิกของวงไมต่้องมาบรรเลงร่วมกนั อาศัยการ
จัดการทางออนไลน์ ซ่ึงขณะนี้มีสนใจดนตรีไทยผ่าน YouTube Facebook ของดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กจิ 
ประมาณ 30 คน อาทิ เด็กคนหนึ่งเป่าขลุ่ยได้ จะมาช่วยทําเสียงดนตรีคลอเป็นจังหวะ มีเพลงท่ีบรรเลง
ร่วมกนัโดยไมต่้องมาเจอกัน โดยดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ จะเป็นผู้เขียนโน้ตให้ และทําวดิีโอในเพลงนัน้
ขึ้น YouTube ผู้ใดสนใจกโ็หลดเพลงนั้นไปฝึกซ้อมได้ จากนัน้ส่งวิดีโอที่บรรเลงเพลงนั้นกลับมา ทาง            
ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ จะเป็นผูต้ัดต่อวดิีโอและเสียงเพื่อบรรเลงร่วมกัน ซ่ึงขณะนี้สามารถดําเนินการแล้ว
เสร็จแล้ว ได้แก่ เพลงค้างคาวกนิกล้วย 
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 หนังสือพิมพ์มติชน  
 หนังสือพิมพ์มติชน Section เศรษฐกิจ/บันเทิง ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 คอลัมน์ “ปลีก
บันเทิง” พบว่า คอลัมน์นิสต์ ได้เขียนว่า “แต่ที่ดูได้เดี๋ยวนี้ คือ คลิปเสียงขิมหวานๆ ใน http://www. 
Facebook.com /aomkhim ที่ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศกิจ ใช้เวลาว่างจากการประจําในสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์
ภาคสนาม ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯธนบุรี มาตี โดยจุดเด่นที่ทําให้ใครต่อใครแห่กันเข้าไปคลิกดูนั้น 
นอกจากจะเพราะฝีมือเจ๋งๆแล้ว ยังเป็นเพราะเธอนั่งแกะโน้ตเพลงฮิต อาทิ ระยะทําใจ ของกันต์ เดอะสตาร์ 
ส่ิงมีชีวิตที่เรียกว่าหัวใจ ของอีทีซี ฯลฯ มาเล่น วัยรุ่นเลยคลิกกันชนิดคนที่เคยคิดว่าเด็กไทยไม่ฟังเครื่อง
ดนตรีไทยอาจต้องคิดผิดเลยละ” 
 หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ 360 องศา (รายสัปดาห์)  
 ในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ 360 องศา (รายสัปดาห์) Section Taste ลงวันที่ 25-31 ตุลาคม 2553 
หัวข้อข่าว Ignite THAILAND++ครั้งที่ 2 ค่ําคืนแห่งการจุดประกายคิดบวก พบว่า งานดังกล่าวจัดขึ้น
เพราะเนื่องจากเรื่องราวดีๆบางครั้งไม่ใหญ่พอจะถูกนําเสนอผ่านส่ือหลักอย่างโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หรือ
ขึ้นเวทีใด กลับถูกบอกเล่าต่อๆกันทั้งในข้อความในทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ก ไปจนถึงคล๊ิบวีดีโอในยูทูบ และ
บทความดีๆในบล็อกต่างๆ  ซ่ึงในงานนี้เป็นการรวบรวม Igniter 21 คนมีทั้งนักร้อง นักเขียน ปราชญ์
ชาวบ้าน อาจารย์ ดารา ผู้พิการ แม้กระทั้งชาวต่างชาติ มาบอกเล่าเรื่องราวที่ตนเองทําประโยชน์ต่อสังคม
และกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่ืน ซ่ึง ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็น 1 ใน 21 คนด้วย 
แสดงว่าส่ือใหม่มีบทบาทในการที่ทําให้คนในสังคมรับรู้ และรู้จักส่ิงดีๆที่เธอทํา นั่นคือ การส่ือสาร            
ดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่  
 หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ 

 คําสัมภาษณ์ในหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ Secttion ดีไลฟ/์หน้าแรก ตีพิมพ์เมื่อวันที่ 24-25 
ตุลาคม 2554 ในหัวข้อข่าว “น้ําท่วมทําอะไรได้บ้าง”  

 พบว่า ภายหลังจากที่ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ได้ทําข่าวประชาสัมพันธ์ขอรับบริจาคส่ิงของ 
เงินเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมเมื่อปี 2554 ผ่าน Facebook ของตนเอง คอลัมนิสต์ ได้เขียนว่า “อ้อม 
ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ วิศวกรหญิงไทยรุ่นใหม่ที่ให้ความสําคัญทั้งเทคโนโลยีและดนตรี  อาสาช่วย            
น้ําท่วมรวบรวมของบริจาค จัดทําถุงยิ้มบรรจุของยังชีพและทําอาหารไปแจกจ่ายผู้ประสบภัย โดยใช้
เครือข่ายแฟนคลับท่ีติดตามฟังเพลงขิมทางอินเทอร์เน็ตร่วมแรงร่วมกัน” 

 “นอกจากนี้ยังมีการชักชวนชาวบ้านและศิลปินในพื้นที่ประสบภัยร้องเพลงน้ําท่วม ร้องสด  
อัดสด ถ่ายทําสดๆ ในสตูดิโอกลางท้องไร่ท้องนาและพื้นที่น้ําท่วมจริง และขอบคุณอาสาสมัครที่มาช่วย
วาดถุงยิ้มและรอต่อแถวยาวเหยียดเพื่อแพ็กของ” 

 คําสัมภาษณ์ในหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ Secttion ดีไลฟ์/หน้าแรก ตีพิมพ์เมื่อวันที่ 1 
ธันวาคม 2554 ในหัวข้อข่าว “ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ “อังศุมาลิน” ในโลก “ดิจิทัล”  
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 พบว่า ในช่วงต้นผู้เขียน คือ สุชาฎา ประพันธ์วงศ์ ได้เริ่มต้นบทความที่สะท้อนบทบาทและ
ความสําคัญของการอนุรักษ์ดนตรีไทยในโลกไซเบอร์เพ่ือเชื่อมโยงรูปแบบการส่ือสารของดร.อาบทิพย์ว่า  

 “เพลงไทยเดิมนับวันยิ่งจะหาฟังอยากมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ก็ยังไม่ส้ินไปเสียทีเดียว เพราะยังมี
กลุ่มที่อนุรักษ์เพลงเหล่านี้ไว้ ให้มีเสียงแว่วมากระทบหูบ้างเป็นครั้งคราว แม้แต่ในสังคมไซเบอร์ของ
เครือข่ายโลกยุคดิจิทัล ก็ยังมีเพลงไทยเดิมให้สืบค้นมาฟังกันได้พอเสนาะหูอยู่บ้าง โดยเฉพาะฝีมือตีขิม
บรรเลงเพลไทยเดิมของ “อาจารย์อ้อม” ที่ไพเราะจับใจทั้งท่วงทํานอง และจังหวะความนุ่มนวล แม้จะผ่าน
การอัปโหลดขึ้นไว้บนอินเทอร์เน็ตแล้วก็ตาม เสียงท่ีออกมาฟังใสแจ๋วชวนเคลิบเคล้ิม อยากจะลุกมาขยับ
แขนขาโยกไปตามทํานอง…” 

 “อาจารย์อ้อมเล่าถึงแฟนคลับตัวน้อยๆที่ได้ฟังเพลงผ่านยูทูบแล้วติดต่อมาจนรู้ว่าอยู่หมู่บ้าน
เดียวกัน เด็กคนนั้นรีบป่ันจักรยานมาหาถึงบ้านและบอกอยากพบตัวจริง มายืนกดกริ่งอยู่หน้าบ้านตั้งแต่
เช้าตรู่ เธอก็ได้ให้คําแนะนําไปตามสมควรที่เด็กจะรับได้ แต่ยืนยัน ไม่รับสอนค่ะ”  

   แสดงให้เห็นชัดเจนว่า จากที่มีการส่ือสารดนตรีไทยแบบดั้งเดิมนั้นจะเริ่มเลือนหายไป ทําให้
คนรุ่นใหม่ไม่รู้จักเพลงไทย ดนตรีไทย เมื่อ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ได้ปรับรูปแบบการส่ือสารตามยุคสมัย 
นําดนตรีไทยมาอยู่ในโลกดิจิทัล คนรุ่นใหม่สามารถสืบค้นและหันมาฟังดนตรีไทยกันบ้าง อย่างน้อยก็มี
แว่วมากระทบหูบ้าง และด้วยการอัพโหลดดนตรีไทยส่ือสารดนตรีไทยในเว็บไซต์ ยูทูบ นี้เอง จึงทําให้เกิด
แฟนคลับติดตามผลงาน ดร.อาบทิพย์ มากมาย มีกลุ่มแฟนคลับตั้งแต่เด็ก วัยรุ่น และวัยทํางาน และใช้ส่ือ
ใหม่ในการส่ือสารกับแฟนคลับ จนเด็กบางคนสนใจดนตรีไทยถึงขนาดติดตามหาที่อยู่จริงของ               
ดร.อาบทิพย์ อยากรู้จักและเรียนรู้วิธีการเล่นดนตรีไทย 
 
ตารางที่ 4.8 แสดงบทบาทส่ือใหม่ท่ีมีต่อการส่ือสารดนตรีไทยของดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ในทัศนะของ
ส่ือส่ิงพิมพ์ 

 
สื่อสิ่งพิมพ ์ Blog Youtube Facebook 
หนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกจิ 

 เป็นแหล่งข้อมูล 
เผยแพร่ตัวตน 
แชร์ไป Facebook 

เป็นเพื่อน 
สร้างเครือข่าย 

หนังสือพิมพ ์
มติชน 

  เผยแพร่ตัวตน 
เป็นเพื่อน 
สร้างเครือข่าย 
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ตารางที่ 4.8 (ต่อ)  
 

สื่อสิ่งพิมพ ์ Blog Youtube Facebook 
หนังสือพิมพ ์
ผู้จัดการ360องศา 

เผยแพร่ตัวตน 
เผยแพร่ผลงาน 
 

เผยแพร่ตัวตน 
เผยแพร่ผลงาน 

 

หนังสือพิมพ ์
ประชาชาติธุรกิจ 
ต.ค. 2554 

   

หนังสือพิมพ ์
ประชาชาติธุรกิจ 
ธ.ค. 2554 

 เผยแพร่ตัวตน 
เผยแพร่ผลงาน 
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                            บทที่ 5 
บทสรุป อภิปรายผล ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 

การศึกษาเรื่อง การส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่ของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ มวีัตถุประสงค์ 
ดังนี้  

1) เพื่อศึกษารูปแบบการส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่ของดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กจิ 
2) เพื่อศกึษาบทบาทส่ือใหม่ท่ีมีต่อการส่ือสารดนตรีไทยของ ดร.อาบทิพย์  ธีรวงศ์กิจ 
งานวิจัยชิ้นนี้ใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลง

รูปแบบ และบทบาทการส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่ โดยผู้วิจัยได้เลือกวิเคราะห์เนื้อหา/ตัวบท (Textual 
analysis) 3 เว็บไซต์หลักที่ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ใช้ในการส่ือสารดนตรีไทย ได้แก่ 1.1 เว็บไซต์ Blog 
(http://aomjai.blogspot.com/2004/07/blog-post_115358813453615678.html) ใช้เก็บองค์ความรู้ด้าน
ดนต รี ไ ทย  แ ละผลง าน ดนตรี ไ ทย ใน ก ลุ่ ม เพื่ อน แล ะค รอบครั ว  1 . 2  เ ว็ บ ไซต์  Youtube  
http://www.youtube.com/watch?v=gCPgD5ezxZ0 แหล่งเผยแพร่วีดีโอดนตรีไทยสู่สากล 1.3  เว็บไซต์  
Facebook  http://www.facebook.com/aomkhim/posts/124162337647007 ในการสร้างเครือข่ายพบปะ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านดนตรีไทยกับผู้ใช้บริการ  

นอกจากนี้ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่าง การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยสัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) คือ ดร.อาบทิพย์  ธีรวงศ์กิจ ผู้ร่วมงาน 2 คน ผู้ฟังการการส่ือสารดนตรี
ไทยผ่านส่ือใหม่โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 3 คน รวมไปถึงวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ฟังท่ีมีต่อรูปแบบ
การส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่แบบสโนว์บอลจ านวน 25 คน และวิเคราะห์ส่ือส่ิงพิมพ์ ที่เผยแพร่การ
ส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่ของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ  5 ฉบับ เพื่อน ามาวิเคราะห์รูปแบบ และบทบาท
หน้าที่การส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่ของดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ซ่ึงผู้วิจัยได้น าเสนอบทสรุป
ผลการวิจัย อภิปราย และข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้  
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5.1 สรุปผลการวิจัย 
ตอนที่ 1 ผลการศึกษารูปแบบการสื่อสารดนตรีไทยผ่านสื่อใหม่ของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ 
จากการวิเคราะห์รูปแบบการส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่ทั้ง 3 เว็บไซต์ คือ Blog Youtube 

Facebook จากฟังก์ชั่นหน้าแรก (Home) และกระบวนการส่ือสารดนตรีไทยที่ส าคัญของ ดร.อาบทิพย์ ธีร
วงศ์กิจ ได้ข้อสรุป ดังนี้  

รูปแบบการส่ือสารดนตรีไทยผ่าน Blog   
Blog เป็นเว็บไซต์ที่เจ้าของ หรือ Blogger สามารถบันทึกเรื่องราวของตนเองลงในเว็บได้

ตลอดเวลา  การสร้างเว็บบล็อกสามารถท าได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง ไม่ซับซ้อน ไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่จ าเป็นต้องรู้
ภาษา HTML อย่างน้อยขอให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์เท่านั้น 

จากการศึกษาพบว่า เว็บไซต์ Blog เป็นการเปิดพื้นที่ดนตรีไทย การตีขิม บนโลกออนไลน์
อย่างเป็นทางการในระยะเริ่มต้น ฟังก์ชั่นหน้าแรก (Home) นั้นเป็นเสมือน “หน้าร้าน” ที่ผู้ใช้บริการจะเห็น
เป็นส่ิงแรก มีหน้าที่ในการสร้างภาพลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารความรู้ประชาสัมพันธ์กิจกรรม องค์ความรู้
เกี่ยวกับเพลง อีกทั้งยังเป็นช่องทางส่ือสารระหว่าง ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ กับกลุ่มเพื่อนๆ และคนใน
ครอบครัว อย่างไรก็ดี ฟังก์ชั่นหน้าแรกของ Blog ได้สะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบการผสมผสานวิธีการ
ส่ือสารองค์ความรู้ดนตรีไทยกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ในโลกออนไลน์ เพื่อสร้างช่องทางการส่ือสารกับ
ผู้อ่ืนในระดับบุคคลและสังคมผ่านตัวกลางคอมพิวเตอร์ (Intermediated communication)  นอกจากนี้ยัง
เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ กับผู้ใช้บริการให้สามารถตอบโต้ (Interactive) และ
สร้างความรู้จักคุ้นเคยกันมากขึ้น เพื่อทดแทนรูปแบบการส่ือสารแบบเผชิญหน้า (face-to-face 
communication) ระหว่าง ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจกับกับผู้ใช้บริการ แต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาเนื้อหา
ที่เกี่ยวกับดนตรีไทยเอาไว้ 

ในทัศนะของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ได้สะท้อนรูปแบบการส่ือสารดนตรีไทยผ่าน Blog ว่า
เป็นจุดเปล่ียนจากการส่ือสารดนตรีไทยเดิมกับครูผู้สอน ซ่ึงเป็นส่ือบุคคล เป็นการติดต่อส่ือสารแบบ
เผชิญหน้า  (Face-to-Face  Communication) มาเป็นการส่ือสารดนตรีในโลกอินเตอร์เน็ต ผ่านส่ือใหม่ 
(Blog Youtube Facebook ) โดยเริ่มประยุกต์เพลงไทยเดิม มาเป็น เพลงร่วมสมัยส่ือสารกับตัวเอง และ
บุคคลอ่ืน เป็นการส่ือสารแบบไม่เห็นหน้าค่าตา  ไม่รู้ว่าใครเป็นใคร (Anonymous)  

ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ยอมรับว่า เว็บ Blog เป็นตัวก าหนดวิธีการของตนเอง กล่าวคือ Blog 
ถือเป็นการส่ือสารดนตรีแบบง่าย เป็นแรงจูงใจให้เริ่มสนใจน ามาเผยแพร่ตัวตน จึงเริ่มท า Blog ของตัวเอง
บนเซิฟเวอร์ของมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเก็บโน้ต โดยเนื้อหานั้นมาจากการน าโน้ตเพลงที่เคย
เล่น ไปใส่เก็บไว้ แล้วเขียนเป็นรายช่ือว่ามีโน้ตเพลงอะไรบ้าง มีเป้าหมายคือให้เพื่อน พ่อแม่ น้อง ญาติฟัง 
ไม่คิดว่าจะท าเพื่อให้คนทั่วไปรู้จัก ส่วนใหญ่ก็จะเล่นให้เพื่อนคนไทยที่เล่นดนตรีไทยด้วยกันฟัง เน้นเล่น
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เพลงไทย บางทีก็จะมีเล่นเพลงเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดให้กับเพื่อนเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ก็มีผู้ที่สนใจ
ดนตรีไทยเข้ามาศึกษาโน้ตเพลงของตนเองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

โดยกระบวนการส่ือสารดนตรีไทยผ่าน Blog นั้น ขั้นตอนแรกในการสร้างเนื้อหาของ Blog คือ 
ต้องค้นหาเนื้อเพลงที่ชอบก่อน นอกจากเพลงไทยเดิม เช่น ค้างคาวกินกล้วย เขมรไทยโยค แล้ว                  
ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ เริ่มสนใจเพลงแนว Cover เพลงเก่ามาร้องใหม่ท่ีเป็นบทเพลงยอดนิยมในอดีต และ
เพลงสุนทราภรณ์ เพราะมีดนตรีและเนื้อหาใกล้เคียงกันไม่ต้องมีการเปล่ียนแปลงโน้ตเพลงอะไรมาก เช่น  
บุพเพสันนิวาส เพลงประกอบละครแต่ปางก่อน รักในม่านแก้ว  โดยยังไม่มีเพลงป๊อบ เพลงสมัยใหม่  
อย่างเพลงประกอบละครแต่ปางก่อน ตนอยากท าโน้ตเพลงมาก นั่งฟังเพลงจากละคร น ามาเทียบแกะโน้ต
ตีกับขิม แล้วจดบันทึกไว้  แล้วฝึกตีขิม เก็บโน้ตและถ่ายวีดีโอสาธิตการตีขิมไว้ใน Blog เผยแพร่ จากการที่
เริ่มเปิดใช้ Blog ตั้งแต่ มีนาคม 2548 จนถึงปัจจุบันมีผู้เข้าชมและรู้จักประวัติ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ แล้ว 
31,296 คน 

รูปแบบการส่ือสารดนตรีไทยผ่าน Youtube   
จากการศึกษาพบว่า ขณะที่การเก็บไฟล์เพลงไว้ใน Blog ท าให้เริ่มมีคนรู้จัก ดร.อาบทิพย์ ธีร

วงศ์กิจ มากขึ้น แต่เซิฟเวอร์เก็บเพลงไทย บน ไอมีน ถูกปิดกิจการไป ข้อมูลทุกอย่างท่ีเก็บไว้จึงหายไปด้วย 
จึงเป็นบทเรียนให้ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ มองหาท่ีเก็บไฟล์เพลงท่ีมีความมั่นคงมากกว่านี้ นั่นคือเว็บไซต์ 
Youtube ซ่ึงเป็นส่ือสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมเป็นจ านวนมากและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

Youtube  เว็บไซต์ที่ให้บริการแลกเปล่ียนภาพวิดีโอระหว่างผู้ใช้ได้ฟรี โดยน าเทคโนโลยีของ 
Adobe Flash มาใช้ในการแสดงภาพวิดีโอ เมื่อสมัครสมาชิกแล้วผู้ ใช้จะสามารถใส่ภาพวิดีโอเข้าไป 
แบ่งปันภาพวิดีโอให้คนอ่ืนดูด้วย  แต่หากไม่ได้สมัครสมาชิกก็สามารถเข้าไปเปิดดูภาพวิดีโอที่ผู้ใช้คน          
อ่ืน ๆ ใส่ไว้ใน Youtube ได้   

ฟังก์ชั่นหน้าแรก (Home) ของ Youtube ไม่สามารถออกแบบการวางได้ตามใจเหมือนดังเช่น 
Blog แต่จะต้องถูกจับวางในรูปแบบการเผยแพร่วีดีโอใน Youtube ทั่วไป กล่าวคือ ซ้ายมือบนสุดเป็น
ตัวอักษร Youtube ปรากฏอยู่ ปรากฏภาพนิ่งของวีดีโอเพลง พร้อมรูปภาพของดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ เป็น
ภาพขนาดเล็ก แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเส้ือลายขาวด า ก าลังนั่งเล่นขิมในเพลง มีอักษรภาษาไทยเขียนไว้ว่า 
“อ้อม-ขิม”  เพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นการส่ือสารดนตรีไทยผ่าน youtube ของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ แต่ส่ิง
ที่โดดเด่นคือสามารถส่ือสารดนตรีไทยในรูปแบบวีดีโอ ซ่ึงเป็นการส่ือสารรองกับการส่ือสารดนตรีไทย
ได้อย่างครบถ้วนที่สุด ทั้งภาพ เสียง การสาธิตการเล่นขิมให้ผู้สนใจได้เห็น ฟัง และเรียนรู้   

ดังนั้น รูปแบบการส่ือสารดนตรีไทยผ่าน Youtube ในทัศนะของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ เป็น
แหล่งเก็บเพลงแห่งใหม่และมีความมั่นคง รูปแบบเป็นสากลมากยิ่งขึ้น แม้รูปแบบหน้าแรกในการส่ือสาร
ดนตรีไทยผ่าน Youtube นั้น ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ไม่สามารถออกแบบการวางได้ตามใจเหมือนดังเช่น 
Blog แต่จะต้องถูกจับวางในรูปแบบการเผยแพร่วีดีโอใน Youtube ทั่วไป กล่าวคือ ซ้ายมือบนสุดเป็น
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ตัวอักษร Youtube ปรากฏอยู่ จากนั้นปรากฏภาพนิ่งของวีดีโอเพลง พร้อมรูปภาพของดร .อาบทิพย์               
ธีรวงศ์กิจ เป็นภาพขนาดเล็ก แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเส้ือลายขาวด า ก าลังนั่งเล่นขิมในเพลง มีอักษร
ภาษาไทยเขียนไว้ว่า “อ้อม-ขิม”  เพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นการส่ือสารดนตรีไทยผ่าน youtube ของ ดร.                
อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ  

จะเห็นได้ว่าหน้าแรกของการส่ือสารดนตรีไทยผ่าน youtube นั้น สะท้อนถึงรูปแบบ
ผสมผสานทางวัฒนธรรมเอาไว้เช่นกัน จาก Blog ที่ใช้ภาพภาพการ์ตูนเด็กผู้หญิงแต่งกายแบบร่วมสมัย
เป็นวัฒนธรรมสมัยใหม่เป็นตัวแทน เริ่มเปิดตัวมากยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนของสัญลักษณ์ ใช้ภาพของตัวเอง
นั่งเล่นขิม และใช้อักษรภาษาไทยชัดเจนว่า “อ้อม-ขิม”  ในขณะเดียวกันชื่อเพลงกลับใช้อักษรภาษาอังกฤษ
เข้ามาช่วยขยายความ เช่น “ชัดเจน ขิม-cover” สะท้อนความเป็นวัฒนธรรมสากลเอาไว้ได้อย่างลงตัว และ
เมื่อลองกดรับชม จะมีวีดีโอแสดงภาพการเล่นขิมพร้อมเสียงขิมออกมา 

โดยกระบวนการส่ือสารดนตรีไทยผ่าน youtube มีล าดับขั้นตอน ดังนี้ 1.ก าหนดเพลงที่
ต้องการส่ือสาร หรือเพลงท่ีผู้ใช้บริการ แฟนคลับขอมาทั้งเพลงไทยเดิม ไทยสากล เพลงสากล เพลงเกาหลี 
เพลงญี่ปุ่น ที่ก าลังเป็นที่นิยมในขณะนั้น  2.หาดนตรีประกอบโดยมีการพูดคุยกับผู้ร่วมงานในการหาเพลง
ประกอบ หรือ ค้นหาในเว็บ Blog นักเปียโน หรือ เพลงที่มีผู้เคยผลิตไว้แล้ว หรือชักชวนนักเปียโนที่รู้จัก
ท าเพลงประกอบขึ้นมาเอง 3.น าเพลงประกอบมาเล่นกับขิม 4.จากนั้นใช้โปรแกรมตัดต่อเสียงส าเร็จรูปที่
เรียนรู้ด้วยตัวเองจากการท าวีดีโอธรรมมะ ตัดเสียงน้ าลาย วางคล่ืนความถ่ีเครื่องดนตรีแต่ละชนิด เช่น 
เสียงขิม เสียงขลุ่ย เสียงซอ เสียงเปียโนต้องมีย่านความถ่ีที่แตกต่างกันเพื่ออัดเสียงไว้ 5.จัดท าภาพและ
ข้อความประกอบเพลง โดย ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจเป็นผู้คิดสร้างสรรค์จากจินตนาการเอง และขอความ
ร่วมมือจากผู้ใช้บริการ แฟนคลับส่งภาพเข้ามาร่วมท าเป็นมิวสิควีดีโอ 6.น าไปโพสต์ในเว็บ youtube 

ปัจจุบันการส่ือสารดนตรีไทยผ่าน youtube ของดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ มีสมาชิกทั้งหมด 
8,653 คน มีผู้เข้าชมวิดีโอ 7,046,059 คน (ข้อมูลวันที่ 12 พฤษภาคม 2556) 

 รูปแบบการส่ือสารดนตรีไทยผ่าน Facebook 
การศึกษา พบว่า จากความส าเร็จในการส่ือสารดนตรีไทยผ่าน Youtube ของดร.อาบทิพย์                

ธีรวงศ์กิจ ท้ังเป็นแหล่งเก็บวีดีโอเพลงแหล่งใหญ่ เป็นสากล อีกทั้งท าให้ผลงานด้านดนตรีไทยในรูปแบบ
ที่ร่วมสมัยจนเป็นที่รู้จักแพร่หลาย จากการส่ือสารเพื่อตนเอง คนรอบข้างแคบๆกลายเป็นส่ือสารเพื่อ
มวลชนที่สนใจดนตรีไทยและคนทั่วไปมากขึ้น เป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จักมากขึ้น จึงเริ่มเกิดแนวคิดการ
ส่ือสารเพื่อสังคมโดยใช้ดนตรีและส่ือออนไลน์ เริ่มมองหาช่องทางอ่ืนๆที่ท าให้สามารถส่ือสารกับผู้ฟัง 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและรณรงค์ท ากิจกรรมเพื่อสังคมได้  

โดยพบว่า ส่ือสังคมเครือข่ายผ่านเว็บไซต์ Facebook ก าลังเป็นที่นิยมและเป็นส่ือสาธารณะ             
จึงได้ตัดสินใจเปิด Facebook เป็นของตัวเองเพื่อชักชวนเพื่อน ๆ นักดนตรีไปเล่นไปเล่นดนตรีที่บ้านพัก
คนชรา ศูนย์ผู้ป่วยมะเร็ง ดนตรีเพื่อเยียวยาผู้ประสบภัยน้ าท่วม จึงเริ่มชอบการส่ือสารดนตรีไทยผ่าน 
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Facebook ในแนวทางท่ีน าดนตรีไทยมาท าให้เกิดประโยชน์กับสังคม และช่วยให้ดนตรีไทยเป็นที่รู้จักด้วย 
ดังนั้น ความเป็นส่ือสาธารณะของ Facebook คือ โอกาส ของตนเองที่จะท าประโยชน์เพื่อสังคม และเป็น
โอกาสของผู้ฟังจะร่วมท ากิจกรรมร่วมกัน เช่น ท าวงดนตรีออนไลน์ เล่นดนตรีช่วยเหลือสังคม เป็นต้น 

ซ่ึงรูปแบบการส่ือสารในหน้าแรกของการส่ือสารดนตรีไทยผ่าน facebook พบว่าเมื่อค้นหาค า
ว่า “อ้อม-ขิม” ในเว็บไซต์ facebook ภาพแรกเป็นภาพของดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
เส้ือลายขาวด าก าลังนั่งเล่นขิม พร้อมกับข้อความภาษาไทย “อ้อม-ขิม” สัญลักษณ์แทนตัว ดร.อาบทิพย์ ธีร
วงศ์กิจ อยู่ในต าแหน่งบนซ้าย ในขณะที่ใช้ภาษาอังกฤษ https://www.facebook.com/aomkhim เป็นชื่อ
โดเมนเนม 

จะเห็นได้ว่า โลโก้ของการส่ือสารดนตรีไทยผ่าน facebook สะท้อนให้เป็นรูปแบบที่
ผสมผสานทางวัฒนธรรมชัดเจน ท้ังในส่วนของสัญลักษณ์ซ่ึงเป็นภาพของ ดร.อาบทิพย์  ธีรวงศ์กิจ เป็น
คนรุ่นใหม่ แต่นั่งตีขิม ซ่ึงเป็นดนตรีไทยโบราณ ท าให้เกิดภาพคนรุ่นใหม่สนใจวัฒนธรรม และท าให้ขิม
กลายเป็นเครื่องดนตรีที่มีความร่วมสมัย ขณะที่ใช้อักษรภาษาไทยเป็นชื่อ “อ้อม-ขิม” ขณะที่ช่ือโดเมนเนม
ใช้ภาษาอังกฤษ https://www.facebook.com/aomkhim สะท้อนความเป็นวัฒนธรรมสากล ดังนั้น 
ภาพลักษณ์ของการส่ือสารดนตรีไทยผ่าน facebook ของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ จึงมีรูปแบบผสมผสาน
กับวัฒนธรรมเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ทั่วทุกมุมโลก 

ส่วนกระบวนการส่ือสารดนตรีไทยผ่าน Facebook นั้น เป็นความต่อเนื่องมาจาก Blog 
Youtube เพื่อต้องการสร้างเครือข่ายและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ฟัง ท ากิจกรรมต่อสังคมร่วมกันโดยใช้ดนตรี
เป็นส่ือกลาง ในลักษณะการบันทึกเสียงเพื่อท าวีดีโอไม่แตกต่างจาก 2 ส่ือแรก แต่จะมีเนื้อหาข้อความ 
เสียงดนตรีอ่ืนๆ และภาพจากผู้ฟังมาเสริมในบางคลิปวีดีโอ เช่น บางเพลงก็ใช้เวลาระยะหนึ่งในการเก็บ
รวบรวมภาพจากผู้ฟังผ่าน Facebook ที่เริ่มเป็นที่นิยมมากในการเผยแพร่ผลงานและแลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสารกับคนทั่วไป ยกตัวอย่าง การท าวีดีโอ ให้ก าลังใจชาวญี่ปุ่นที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ โดยมี
แนวทางตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่าต้องการจะบันทึกวีดีโอเพลงนี้เพื่อให้ก าลังใจชาวญี่ปุ่น จึงไปเขียนข้อความ
ประกาศขอความร่วมมือจากผู้ฟังผ่าน Facebook ให้ร่วมกันถ่ายภาพ ส่งภาพ หรือข้อความให้ก าลังใจมา
รวมกัน จากนั้นน าภาพทั้งหมดมาวางภาพไว้ก่อน แต่ไม่ได้ลงรายละเอียดมาก เป็นเหมือนข้อความที่ให้
ก าลังใจ ภาพความเสียหาย แล้วช่วงหลังก็จะเอาภาพนกที่แฟนคลับพับส่งมาให้ใส่ตอนหลังเป็นการให้
ก าลังใจ แล้วน าไปโพสต์ใน Youtube และ Facebook ได้รับความนิยมมากและแชร์ต่อไปให้กับคนอ่ืนฟัง 

นอกจากนี้การส่ือสารดนตรีไทย Facebook ยังท าให้ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ได้มีความสัมพันธ์
กับผู้ฟังได้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น หากใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเพลงไหน ผู้ฟังสามารถแสดงความ
คิดเห็นมาได้ แล้วดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ จะเข้าไปพูดคุยตอบข้อซักถามให้  ขณะที่ทางฝั่งผู้ฟังก็สามารถ
โพสต์หัวข้อเกี่ยวกับดนตรีไทย ผลงานตัวเองหรืออ่ืนๆ ใน Facebook ของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ได้ด้วย 
เช่น มีนักประดิษฐ์คนหนึ่งมาโพสต์เรื่องการท าขิมหลอดแก้ว มีนักศึกษาบางคนมาขอเพลงเกาหลี อย่างไร
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ก็ตาม การแลกเปล่ียนพูดคุยผ่าน Facebook ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ จะพยายามอ่านทุกข้อความ แล้วแต่ว่า
จะอ่านในช่วงไหน แต่ส่วนใหญ่จะพยายามอ่านข้อความที่ผู้ใช้บริการส่งมาทุกข้อความ และหากมีเวลาว่าง
จะนั่งตอบทุกข้อความ ปัจจุบันมีผู้  กดถูกใจ (Like) เพื่อเปิดรับข้อมูลข่าวสาร แลกเปล่ียนความรู้                 
ท ากิจกรรมเพื่อสังคม อบรมการเล่นขิม ฯลฯ เป็นเครือข่ายผ่านการส่ือสารดนตรีไทยผ่าน Facebook ของ 
ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ แล้ว 33,605 คน (ข้อมูลเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2556) 

รูปแบบการส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่ ในทัศนะ ของ “ผู้ร่วมงาน” 
นายพิชิตชล ไชยค าวัง หรือ เติ้ล ขลุ่ยไทย อายุ 22 ปี ปัจจุบันเป็นเพื่อนร่วมงานกันในการแสดง

ดนตรีไทยตามงานต่างๆ มองว่าสาเหตุที่มีผู้ติดตามการส่ือสารดนตรีไทยผ่าน Blog Youtube Facebook 
จ านวนมาก เพราะ 1. ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ส่ือสารออกมาในรูปแบบความรู้บันเทิง ส่ือสารเข้าใจง่าย 
ไม่ใช่ข่าวสาร 2.ไม่มีประโยชน์แอบแฝง ผู้รับสามารถเปิดรับได้ตามความพอใจ ที่ไหน เมื่อไหร่ ก็ได้                 
3. รูปแบบเนื้อหาสารไม่ตายตัวมีท้ังเล่นคนเดียว เล่นกับคาราโอเกะ เล่นกับคนอ่ืน เล่นไปร้องไปก็ยังมี บาง
ทีไปเอาภาพกิจกรรมมาโพสต์รวมด้วย  รวมส่ือทุกอย่างออกมาเป็น 1 เพลง 4.น าเนื้อหาเพลงแต่ละเพลงมา
สร้างเนื้อหาใหม่เกิดจากการตีความ เพราะทุกครั้งที่มีการเอาดนตรีคนอ่ืนมาเล่น จะเกิดกระบวนการ
ตีความในเพลงนั้นอยู่เสมอ 

ส าหรับกระบวนการการเตรียมเนื้อหาดนตรีไทยไปแสดงร่วมกันในงานต่างๆที่ได้รับเชิญมา
นั้น ทั้งตน ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ และคณะท างานอ่ืนๆ จะเริ่มต้นใช้อีเมล์นัดหมายเบื้องต้นว่าจะเลือก
เพลงอะไรดีให้เหมาะกับงานที่ได้รับเชิญ เมื่อตกลงกันได้จะน าเพลงต้นฉบับไปโพสต์ไว้ใน Youtube 
Facebook ส่ือสารออนไลน์ว่าเคยฟังกันมาบ้างหรือยัง จากนั้นต่างคนต่างไปแกะโน๊ตให้เหมาะกับเครื่อง
ดนตรีของตนทั้งขิม ขลุ่ย แล้วมาเล่นด้วยกัน  

ขณะที่ในทัศนะของ นายกานต์ สุริยาศศิน หรือ แบงค์ นักดนตรีวงไอเฮียร์ เล่นแซกโซโฟน 
อายุ 35 ปี รู้จักกับ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ในงานอิกไนท์ไทยแลนด์ ปลุกพลังทางความคิด แรงบันดาลใจ
กับสังคมของ สสส. สรุปได้ดังนี้ 1.รูปแบบการส่ือสารดนตรีไทยผ่าน Blog youtube facebook มีรูปแบบที่
แตกต่างจากการส่ือสารดนตรีแบบตัวต่อตัว มีทั้งข้อดีและข้อเสีย กล่าวคือ การส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือ
ใหม่ คือ ไม่มีข้อจ ากัดเรื่องเวลา สถานที่ ผู้ใช้บริการสามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้ได้เหมือนกัน แต่การ
เรียนดนตรีโดยตรงกับครูต้องเดินทางไปหา ครูจะคอยจับคอยดูเทคนิคการเล่น เรียกว่า ทางดนตรีไทย แต่
ละส านักไม่เหมือนกัน  2. เน้นเล่นเพลงแล้วอัฟโหลดให้คนได้ดูผ่านอินเทอร์เน็ต ก็เป็นการเผยแพร่ที่ดี 
เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างดนตรีที่เป็นแบบแผนกับดนตรีที่ร่วมสมัย 

 รูปแบบการส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่ ในทัศนะของ “ผูฟ้ัง” ที่เฉพาะเจาะจง 
นายณรงศักดิ์ ถิรสุนทรากุล  อาจารย์ผู้ช่วยสอนสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มองว่า 1.รูปแบบท าให้เข้าถึงง่าย แพร่หลาย มีรูปแบบทันสมัย 
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มีการพัฒนาเนื้อหาดนตรีให้ร่วมสมัย ฟังแล้วเข้าใจ ฟังสบาย 2.สามารถน าเพลงที่ชอบไปเผยแพร่ต่อหรือ
น าไปแชร์ลิงค ์ผ่าน Facebook ส่วนตัวของตนเองเพื่อให้เพื่อนๆ ญาติๆ น้องๆ ได้ง่าย  

นางสาวจิตรา  เตชะวิจิตรา  หรือ เบญ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง มองว่า 1.เป็นการปรับเนื้อหาเพลงให้ร่วมสมัยเหมือนกับเป็นแรงจูงใจ
ในการเล่น เช่น เพลงฤดูที่แตกต่างในเวอร์ชั่นขิม  2.เน้นเนื้อหาท่ีเหมาะกับเด็กและวัยรุ่นในโลกออนไลน์ที่
ต้องการความแปลกใหม่ มีการท าเป็นมิวสิควีดีโอการสอน ภาพประกอบสวยงาม เข้าฟังเวลาไหนก็ได้ อัพ
โหลดได้ เป็นเพลงท่ีรู้จักกันทั่วไปสามารถน าเล่นขิมได้ แต่ก็ยังคงอนุรักษ์ดนตรีไทยไว้อยู่ แฝงด้วยความ
ทันสมัย ปรับภาพลักษณ์ของขิมดนตรีไทยโบราณสามารถเล่นเพลงสากลได้เหมือนกัน 

ขณะที่  นางสาวบุญเพิ่ม อักคะพงษ์ หรือ น้ าผึ้ง นักศึกษาชั้นปี 4 คณะศิลปกรรม มศว               
ประสานมิตร เห็นว่า 1.เนื้อหาการน าเสนอดนตรีไทยใน Youtube นั้นมีความน่าสนใจตรงท่ีเพลงท่ีเลือกมา
เป็นเพลงท่ีร่วมสมัย คนทั่วไปฟัง และเป็นเพลงท่ีเหมาะส าหรับดนตรีไทยจริงๆ 2.สามารถน าดาวน์โหลด
วีดีโอเพลงใน Youtube ไปเผยแพร่ต่อใน Facebook ให้เพื่อนๆได้ฟังต่อ 3. มีช่องทางการส่ือสารหาความรู้
เพิ่มเติม โดยเคยเข้าไปพูดคุยแลกเปล่ียนความรู้เรื่องการท าเนื้อหาดนตรีไทยใน Facebook ดร.อาบทิพย์ ธีร
วงศ์กิจ จนได้เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คชอบดนตรีที่โรงแรมแห่งหนึ่ง  ได้พูดคุยกับเพื่อนๆคนอ่ืนๆที่เล่นดนตรี
ไทยว่ามีเพลงใดที่ตัวเองชอบ ใครมีปัญหาอะไรก็ไปแชร์กัน ตนคิดว่ารูปแบบการส่ือสารเช่นนี้ มีแต่
ประโยชน์ ไม่มีข้อเสีย 

รูปแบบการส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่ ในทัศนะของ “ผู้ฟัง” ที่แสดงความคิดเห็นผ่าน
เว็บไซต์ Blog Youtube และ Facebook ไว้อย่างน่าสนใจ ดังนี้ 

ผู้ฟังส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มนักดนตรี และคนทั่วไปที่ชื่นชอบดนตรีไทย รู้สึกแปลกใจและ
ประทับใจกับรูปแบบการส่ือสารดนตรีไทยผ่าน Blog ที่มีการเขียนชื่อ เนื้อหาเพลงไทยที่ชอบอัปโหลดไว้
เผยแพร่ ผู้ฟังสามารถขอเพลง โหลดเพลงได้ทุกสถานที่ บ้าน ที่ท างาน ทุกเวลาทั้งเวลาท างาน ก่อนนอน 
รูปแบบเนื้อหาเพลงทันสมัย ฟังง่าย มีการติดต่อระหว่างผู้ฟังกับ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ผ่านทางอีเมล์              
ถือเป็นการเปิดประตูการส่ือสารดนตรีไทยมากปัจเจกบุคคลมาสู่โลกออนไลน์ได้อย่างแท้จริง 

ในขณะที่รูปแบบการส่ือสารดนตรีไทยผ่าน Youtue  ผู้ฟังส่วนใหญ่มองว่า มีรูปแบบการ
ส่ือสารเป็น “คลิปวีดีโอ” โดยการน าเนื้อหาเพลง ดนตรีประกอบ มาเปิดเพื่อสาธิตการตีขิมแล้วถ่ายท า
วีดีโอสาธิตการตีขิมอัพโหลดไว้เป็นข้อมูลนั้น ถือได้ว่าเนื้อหาเพลงฟังสบาย สามารถน าเพลงป๊อบมาเล่น
ขิมได้ รวมไปถึงสามารถดาวน์โหลดเพลงดนตรีไทยไปเป็นเสียงเรียกเข้าในโทรศัพท์เคล่ือนที่ได้ (ริงโทน) 
ท าให้ผู้ชมได้เห็นภาพลักษณ์ผู้หญิงไทย ดนตรีไทยทันสมัยเปล่ียนไปจากรูปแบบเดิม สามารถสร้าง
ภาพลักษณ์ใหม่ให้กับดนตรีไทย  

ส่วนผู้ชมที่ติดตามการส่ือสารดนตรีไทยผ่าน Facebook นั้น สะท้อนความคิดเห็นในภาพรวม
ว่า ถือเป็นช่องทางการส่ือสารที่ได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับดนตรีไทย ยังได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลง 
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และตัวผู้ส่งสารได้อย่างกว้างขวาง ช่วยสร้างจินตนาการ และความสุนทรีย์ในการรับฟังดนตรีไทย มีส่วน
ร่วมในการเลือกสรรบทเพลงท่ี ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ จะเลือกมาตีขิม โดยส่วนใหญ่จะชื่นชอบเพลงไทย
สากลตามสมัย อาทิ เพลงประกอบละครสุภาพบุรุษจุฑาเทพเพลง “รักแท้อยู่เหนือกาลเวลา” เพลงประกอบ
ละครคู่กรรม และเพลงประกอบภาพยนตร์พี่มากพระโขนง เป็นต้น  อย่างไรก็ตาม ผู้ชมกลุ่มนี้ได้แสดง
ความคิดเห็นผ่าน Facebook ว่า ได้ย้อนกลับไปดาวน์โหลดโน้ตเพลง หรือโหลดคลิปเพลงบางเพลงจาก 
Blog  ของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ แล้ว ไม่สามารถดาวน์โหลดได้ ดาวน์โหลดยาก บางเพลงไม่มีให้ดาวน์
โหลดโน้ตเพลงเลย 

รูปแบบการส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่ วิเคราะห์จากบทความส่ือส่ิงพิมพ์ 
เพ็ญลักษณ์ ภักดีเจริญ เขียน ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ Secttion จุดประกาย/โซไซตี้ 

ตีพิมพ์วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2553 ในหัวข้อ ขิมออนไลน์ “ดร.อาบทิพย์” สะท้อนว่า ดร.อาบทิพย์           
ธีรวงศ์กิจ ได้พัฒนาการน าเสนอรูปแบบและเนื้อหาดนตรีไทยจากที่อัดเสียงขิมอย่างเดียว ได้พัฒนาถ่ายท า
เป็นวิดีโอของตัวเองนั่งเล่นขิมด้วย ผลปรากฏว่ามีผู้สนใจเข้ามารับชมรับฟังมากยิ่งขึ้น บางเพลงมีผู้ชมเข้า
มาดูหลายหมื่นคน  ผู้เขียนได้สะท้อนความเป็นตัวตนที่โดดเด่นของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ที่ชอบคิดหา
วิธีการน าเสนอรูปแบบ เนื้อหาผ่านส่ือใหม่ๆ ว่า แม้ชีวิตส่วนใหญ่จะอยู่กับเทคโนโลยี ความก้าวหน้าด้าน
หุ่นยนต์ แต่เธอไม่ลืมความรื่นรมย์ด้านดนตรี 

คอลัมน์นิสต์ ในหนังสือพิมพ์มติชน Section เศรษฐกิจ/บันเทิง ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 
คอลัมน์ “ปลีกบันเทิง” มองว่า จุดเด่นที่ท าให้ใครต่อใครแห่กันเข้าไปคลิกดูคลิปวีดีโอของ ดร.อาบทิพย์ 
ธีรวงศ์กิจ  นอกจากจะเพราะฝีมือเจ๋งๆแล้ว ยังเป็นเพราะเธอนั่งแกะโน้ตเพลงฮิต อาทิ ระยะท าใจ ของกันต์ 
เดอะสตาร์ ส่ิงมีชีวิตที่เรียกว่าหัวใจ ของอีทีซี ฯลฯ มาเล่น วัยรุ่นเลยคลิกกันชนิดคนที่เคยคิดว่าเด็กไทยไม่
ฟังเครื่องดนตรีไทยอาจต้องคิดผิดเลยละ 

คอลัมน์นิสต์ ในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ 360 องศา (รายสัปดาห์) Section Taste ลงวันที่ 25-31 
ตุลาคม 2553 หัวข้อข่าว Ignite THAILAND++ครั้งที่ 2 ค่ าคืนแห่งการจุดประกายคิดบวก มองว่า ดร.              
อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ อาจารย์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯธนบุรี บรรเลงขิมเป็นส่ือในการสร้างแรงบันดาล
ใจให้กับคนที่ก าลังมองหาส่ิงท่ีตัวเองรักและแบ่งปันความสุขนั้นไปสู่ผู้อ่ืน 

ขณะคอลัมน์นิสต์ ในหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ Secttion ดีไลฟ์/หน้าแรก ตีพิมพ์เมื่อวันที่ 
24-25 ตุลาคม 2554 ในหัวข้อข่าว “น้ าท่วมท าอะไรได้บ้าง” มองว่า การน าเสนอเนื้อหาดนตรีของดร.อาบ
ทิพย์ ธีรวงศ์กิจนั้น มิได้ยึดรูปแบบตายตัว สามารถเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์ เวลา สถานที่ ไม่จ ากัด
แต่เพียงห้องบันทึกเสียง แม้แต่พื้นที่ประสบภัยน้ าท่วมก็สามารถน าเนื้อหา เรื่องราวต่างๆขณะนั้นมาบันทึก
เป็นส่ือเผยแพร่ในส่ือใหม่ๆได้ 

สุชาฎา ประพันธ์วงศ์  เขียนในหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ Secttion ดีไลฟ์/หน้าแรก ตีพิมพ์
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2554 ในหัวข้อข่าว “ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ “อังศุมาลิน” ในโลก “ดิจิทัล” ว่า 
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ความสามารถชนิดที่ว่าลอกเลียนแบบได้ยาก แค่ฟังเสียงเพลงเธอก็รู้แล้วว่าต้องใช้โน้ตตัวไหน การน าตัว
โน้ตในเพลงสากลไปดัดแปลงในเครื่องดนตรีไทย ต้องเพิ่มเสียงแฟลตกับเสียงชาร์ปเข้าไปด้วย จะ
ค่อนข้างยากเพราะต้องแปลงเครื่องดนตรีด้วย  ท่วงท านองของเสียงขิมแบบไม่มีสะดุด เสมือนกับว่าขิม
และผู้ตีกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกัน เสียงขิมท่ีตีโดยอาจารย์อ้อมไม่ได้จ ากัดอยู่แค่ในยูทูบเท่านั้น ยังใช้ตัวเอง
เป็นส่ือตีขิมถ่ายทอดให้ต่างชาติรับฟังเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทย 

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาบทบาทสื่อใหม่ที่มีต่อการสื่อสารดนตรีไทยของดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ  
2.1 บทบาทส่ือใหม่ท่ีมีต่อ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ประกอบด้วย 3 บทบาท คือ 
การส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่โดยใช้ Blog โดยการเป็นเพื่อน การเผยแพร่ตัวตนเสมือน

เป็นสมุดไดอารีส่วนตัวและการเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานดนตรีไทย 
การส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่โดยใช้ Youtube โดยการเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานดนตรีไทย

ที่ใหญ่ขึ้น การสร้างความเป็นสากล การพูดคุย การสร้างภาพเสียงท าเป็นคล๊ิบวีดีโอ   
การส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่โดยใช้ Facebook  โดยการเป็นแหล่งเผยแพร่ตัวตน             

การสร้างอัลบั้มรูปของตัวเอง การสร้างกลุ่มเพื่อน การสร้างเครือข่าย การพูดคุยปฎิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้ชม 
การท ากิจกรรมด้านดนตรี และการท ากิจกรรมเพื่อสังคม 

2.2 บทบาทการส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่ ในทัศนะของ “ผู้ร่วมงาน” 
นายพิชิตชล ไชยค าวัง หรือ เติ้ล ขลุ่ยไทย อายุ 22 ปี มองว่า   Blog เ ป็ น แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล                 

แหล่งบันเทิง โน้ตเพลง  Youtube เป็นแหล่งข้อมูล ความบันเทิง คล๊ิบการเล่นดนตรีไทย  Facebook เป็น
แหล่งข้อมูล ความบันเทิง ข่าวสารเกี่ยวกับเพลง กิจกรรมต่างๆ การเป็นเพื่อนพูดคุยแลกเปล่ียน 

นายกานต์ สุริยาศศิน หรือ แบงค์ นักดนตรีวงไอเฮียร์ เล่นแซกโซโฟน มองว่า Blog  เป็นจุด
เปล่ียนผ่านจากครูสอนดนตรีไทยมาเป็นการเรียนดนตรีไทยผ่านเว็บ เปล่ียนผ่านการแหล่งข้อมูลดนตรี
ไทยจากค าพูดค าสอนครู มาเป็นเก็บเป็นลายลักษณ์อักษร ซีดี   Youtube คือแหล่งเรียนรู้ดนตรีไทย
สมัยใหม่ครบวงจร มีวีดีโอสาธิต ส่วน Facebook ช่วยสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชน คนรุ่นใหม่ ศูนย์กลาง
การส่ือสารดนตรีไทย แหล่งพูดคุย แหล่งเผยแพร่ดนตรีไทยให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 

2.3 บทบาทการส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่ ในทัศนะของ “ผูฟ้ัง” ที่เฉพาะเจาะจง 
นายณรงศักดิ์ ถิรสุนทรากุล  อาจารย์ผู้ช่วยสอนสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ไม่ได้สัมผัสกับการส่ือสารผ่าน Blog แต่ได้ใช้บริการการ
ส่ือสารดนตรีไทยผ่าน Youtube เป็นความบันเทิง หาเพลงไทยฟัง แชร์ไปที่ Facebook  

นางสาวจิตรา  เตชะวิจิตรา  หรือ เบญ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง กล่าวว่า Blog เป็นแหล่งข้อมูล แหล่งบันเทิง โน้ตเพลง  Youtube เป็น
แหล่งข้อมูลแชร์ไป Facebook เพื่อน ขณะที่ Facebook กลายเป็นเพื่อน พูดคุย แลกเปล่ียนเรื่องดนตรีไทย 
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นางสาวบุญเพิ่ม อักคะพงษ์ หรือ น้ าผึ้ง นักศึกษาชั้นปี 4 คณะศิลปกรรม มศว ประสานมิตร 
กล่าวว่า  ไม่ได้ใช้บริการการส่ือสารดนตรีไทยผ่าน Blog แต่เริ่มใช้บริการผ่านYoutube และเห็นว่า 
Youtube เป็นแหล่งข้อมูล เป็นความบันเทิง แชร์ไป Facebook เพื่อน  ส่วน Facebook เป็นแหล่งข้อมูล เป็น
เพื่อน ชักชวนท ากิจกรรมดนตรี 

2.4 บทบาทการส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่ ในทัศนะของ “ผู้ฟัง” ที่แสดงความคิดเห็นผ่าน
เว็บไซต์ Blog Youtube และ Facebook  ได้สะท้อนว่า ส่วนใหญ่ผู้ฟังจะใช้ Blog เป็นแหล่งข้อมูลทาง  
ดนตรีไทย ส่วนเว็บไซต์ Youtube นั้น ผู้ฟังส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นว่ามีบทบาทเผยแพร่ดนตรีไทยได้
อย่างครบวงจร ในรูปแบบคล๊ิปวีดีโอ ทั้งภาพ เสียง และสามารถเผยแพร่สู่ระดับสากลมีทั้งผู้ฟังชาวไทย
และชาวต่างชาติเข้ามาช่ืนชม สุดท้ายบทบาท Facebook ที่มีต่อผู้ฟัง ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น ขอความช่วยเหลือ ความรู้ด้านดนตรีไทย การน าข่าวสารของตัวเองเกี่ยวกับดนตรีไทยมาโพสต์ 
รวมไปถึงการติดตามไปร่วมกิจกรรมที่ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ได้ประกาศไว้หน้าจอ Home ที่ส าคัญ
บทบาทส่ือใหม่ที่มีต่อการส่ือสารดนตรีไทยยังช่วยให้เด็กไทยมีต้นแบบผู้ที่เผยแพร่ดนตรีไทยผ่านโลก
ออนไลน์ และเป็นต้นแบบในการเล่นดนตรีไทยในชีวิตจริงด้วย 

2.5 บทบาทการส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่ ในทัศนะของส่ือมวลชน 
เพ็ญลักษณ์ ภักดีเจริญ เขียน ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ Secttion จุดประกาย/โซไซตี้ 

ตีพิมพ์วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2553 ในหัวข้อ ขิมออนไลน์ “ดร.อาบทิพย์” สะท้อนว่า  youtube เป็น
แหล่งข้อมูล เผยแพร่ตัวตนของ ดร.อาบทพิย์ ธีรวงศ์กิจ และเป็นเพื่อนผู้ใช้บริการ และเป็นแหล่งเผยแพร่
ข้อมูล  แชร์ไป Facebook ส่วน facebook สร้างเครือข่าย 

คอลัมน์นิสต์ ในหนังสือพิมพ์มติชน Section เศรษฐกิจ/บันเทิง ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 
คอลัมน์ “ปลีกบันเทิง” มองว่าการส่ือสารดนตรีไทยผ่าน facebook  มีความโดดเด่นที่สุด มีบทบาทในการ
เผยแพร่ความเป็นมา ตัวตนของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ และคอยเป็นเพื่อนกับผู้ใช้บริการ  สร้างเครือข่าย
ของนักดนตรีไทย นักตีขิม เป็นพื้นที่ในการเผยแพร่ข่าวสารของ “ผู้ใช้บริการ” ด้วย 

คอลัมน์นิสต์ ในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ 360 องศา (รายสัปดาห์) Section Taste ลงวันที่ 25-31 
ตุลาคม 2553 หัวข้อข่าว Ignite THAILAND++ครั้งที่ 2 ค่ าคืนแห่งการจุดประกายคิดบวก มองว่า ทั้ง Blog 
youtube facebook เป็นแหล่งเผยแพร่ตัวตน เผยแพร่ผลงานของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ  

ขณะคอลัมน์นิสต์ ในหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ Secttion ดีไลฟ์/หน้าแรก ตีพิมพ์เมื่อวันที่ 
24-25 ตุลาคม 2554 ในหัวข้อข่าว “น้ าท่วมท าอะไรได้บ้าง” มองว่า  facebook  มีบทบาทหน้าที่คอยเป็น
เพื่อน สร้างเครือข่ายระหว่างผู้ส่งสาร และผู้ใช้บริการมากที่สุด 

สุชาฎา ประพันธ์วงศ์  เขียนในหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ Secttion ดีไลฟ์/หน้าแรก ตีพิมพ์
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2554 ในหัวข้อข่าว “ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ “อังศุมาลิน” ในโลก “ดิจิทัล” ว่า ทั้ง 3 
เว็บเป็นแหล่งเผยแพร่ตัวตน เผยแพร่ผลงานของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ 
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5.2  อภิปรายผล 
เมื่อพิจารณาจากผลการวิจัย การส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่ของดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ            

ได้มีการเปล่ียนแปลงกระบวนการส่ือสารดนตรีไทยจากพื้นที่ใน “โลกกายภาพ” (physical World) ที่ใช้
การส่ือสารแบบเผชิญหน้า  ผู้เรียนกับครูผู้สอน ซ่ึงเป็นส่ือบุคคล เป็นการติดต่อส่ือสารแบบเผชิญหน้า  
(Face-to-Face  Communication) ไปสู่พื้นที่ในโลกเสมือนจริง (Virtual World ) เริ่มตั้งแต่ Blog Youtube 
Fcebook ซ่ึงเป็นการส่ือสารผ่านตัวกลางคอมพิวเตอร์( Intermediated Communication)  ที่มีเว็บต่างๆ
มากมาย ต่างคนต่างสร้าง ต่างคนต่างเขียน น าเสนอทั้งเรื่องราวส่วนตัวและผลงาน พัฒนามาสู่การแบ่งปัน
แลกเปล่ียนความคิดเห็นมากขึ้น ท าให้สังคมออนไลน์ได้ขยายตัวอย่างมาก 

สอดคล้องกับ ทฤษฎีเทคโนโลยีการส่ือสารเป็นตัวก าหนดแห่งส านักโตรอนโต (Toronto 
School) เชื่อว่าเทคโนโลยีเป็นสาเหตุหลัก  (Prime Mover) ในการขับเคล่ือนความเปล่ียนแปลงให้เกิด
ขึ้นกับส่วนอ่ืนๆ ท้ังประสบการณ์ และสังคม โดยนักคิด เอ๊ฟเวอรเร็ตต์ เอ็มโรเจอร์ส ( Everett M.Rogers) 
มองว่าส่ิงท่ีเกิดขึ้นมิได้เกิดจากตัวบุคคล แต่เช่ือว่า คอมพิวเตอร์ท าหน้าที่สร้างการส่ือสารระหว่างบุคคลที่
ผ่านตัวกลาง เป็นช่องทางของเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ส่ือใหม่สามารถโต้ตอบได้ ชมและศึกษาการตีขิม
ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ แยกการส่ือสารจะส่ือสารตรงไหนก่อนก็ได้ เผยแพร่ข่าวสาร วีดีโอ การสอน
ออนไลน์  

สอดคล้องกับ แนวคิดการส่ือสารดนตรีไทยยุคส่ือใหม่ ที่เป็นการน าเสนอโน้ตดนตรีที่สามารถ
พิมพ์ออกมาในรูปแบบส่ือส่ิงพิมพ์ได้ สามารถฟังดนตรีทางวิทยุหรือชมการแสดงดนตรีทางโทรทัศน์บน
อินเตอร์เน็ต รวมไปถึงการสร้าง, อัพโหลด และดาวน์โหลดเพลง และริงโทนแลกเปล่ียนระหว่างผู้ใช้  ซ่ึง
ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถเลือกท าทุกอย่างหรือเลือกรับสาระทางดนตรีในส่ิงที่ต้องการได้ การหลอม
รวมของดนตรีในส่ืออินเตอร์เน็ตดังกล่าว ท าให้ผู้ฟังดนตรีมีพื้นที่ที่สามารถจะเป็นทั้งผู้สร้างและผู้ฟัง
ดนตรี สร้างดนตรีด้วยตนเองได้ 

โดยเว็บ Blog ถือว่าเป็นจุดเปล่ียนจากการส่ือสารดนตรีไทยเดิมกับครูผู้สอน ซ่ึงเป็นส่ือบุคคล 
เป็นการติดต่อส่ือสารแบบเผชิญหน้า  (Face-to-Face  Communication) มาเป็นการส่ือสารดนตรีในโลก
อินเตอร์เน็ต ผ่านส่ือใหม่ โดยมีรูปแบบการส่ือสารที่เปล่ียนรูปแบบค าสอน มาเป็นการพิมพ์โน้ตเพลงเป็น
ลายลักษณ์อักษรอยู่ในรูปแบบไฟล์ วีดีโอเพลง สามารถน าไปอัฟโหลดเผยแพร่บนเว็บไซต์ได้ 
ขณะเดียวกันผู้ฟังสามารถเข้าไปดาวน์โหลดมาอ่าน หรือเผยแพร่ต่อไปได้อีก พร้อมกับเปิดให้มีการแสดง
ความคิดเห็นของผู้ฟังต่อเพลงดังกล่าวไปยัง ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ได้ โดยได้ออกแบบฟังก์ชั่นหน้าแรก 
(Home) ในการสร้างภาพลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารความรู้ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม องค์ความรู้เกี่ยวกับเพลง
ของตัวเองและส่ิงที่ตัวเองสนใจศึกษา อีกทั้งยังเป็นช่องทางส่ือสารระหว่าง ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ กับ
กลุ่มเพื่อนๆ และคนในครอบครัวในลักษณะที่เป็นกันเอง 
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ จักรกฤษณ์ มะสะพันธ์ุ (2551) ได้ท าการศึกษาเรื่อง รูปแบบการ
ส่ือสารออนไลน์ในเว็บ Blog กรณีศึกษา: Bloggang และ OK Nation Blog พบว่า รูปแบบการส่ือสาร
ออนไลน์ในเว็บบล็อก ของ Bloggang และ OK Nation Blog เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร งานเขียน 
รวมถึงบันทึกประจ าวันของเจ้าของบล็อก โดยมีลักษณะการส่ือสารที่แลกเปล่ียนความคิดเห็น และทักทาย 
ผ่านทางกล่องแสดงความคิดเห็น รวมถึงประเด็นหัวข้อต่างๆที่ได้ตั้งขึ้นส าหรับเว็บ Bloggang เนื้อหาจะ
เน้นการเขียนเล่าเรื่องราวส่วนตัว (Personal) และเรื่องทั่วไป (General) ส าหรับเว็บ OK Nation Blog 
เนื้อหาจะเน้นข่าวสาร และการเมืองเป็นหลัก รูปแบบของการพัฒนาความสัมพันธ์นั้นพบว่า หลังจากที่
เจ้าของบล็อกได้เริ่มมีการเขียนบล็อกของตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นทักทาย
กัน ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบความสัมพันธ์มีลักษณะเป็นกันเอง มีความผูกพัน และใกล้ชิดกับผู้เขียนบล็อก
รายอ่ืนๆที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน ท าให้เกิดความรู้สึกไว้ใจกัน 

เมื่อ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ต้องการสถานที่เก็บองค์ความรู้อย่างมั่นคงถาวร ต่อมาจึงได้เปิด
ช่องทางการส่ือสารผ่านไซต์ Youtube ซ่ึงเป็นส่ือสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมเป็นจ านวนมากและเป็น
ที่ยอมรับในระดับสากล  อีกทั้งคุณสมบัติที่โดดเด่นของ Youtube  เว็บไซต์ที่ให้บริการแลกเปล่ียนภาพ
วิดีโอระหว่างผู้ใช้ได้ฟรี โดยน าเทคโนโลยีของ Adobe Flash มาใช้ในการแสดงภาพวิดีโอ เมื่อสมัคร
สมาชิกแล้วผู้ ใช้จะสามารถใส่ภาพวิดีโอเข้าไป แบ่งปันภาพวิดีโอให้คนอ่ืนดูด้วย  แต่หากไม่ได้สมัคร
สมาชิกก็สามารถเข้าไปเปิดดูภาพวิดีโอที่ผู้ใช้คนอ่ืน ๆ ใส่ไว้ใน Youtube ได้  

สอดคล้องกับแนวคิดก าร ส่ือสารผ่ านตั วกลางคอมพิว เตอร์  (Computer-Mediated 
Communication :CMC) โดยนักคิด Everett M.Rogers ระบบการส่ือสารข้อมูลทั้งที่เป็นข้อความ ภาพ 
สัญลักษณ์และเสียงระหว่างคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปสู่คอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งหรือหลายเครื่อง โดย
ใช้ส่ือกลางคือ ระบบโทรคมนาคม ไม่มีเงื่อนไขของเวลา กระจายตัวอยู่ทั่วไป  น าเสนอได้หลากหลาย 
เปล่ียนเนื้อหาให้เป็นสากล อย่างไรก็ตาม การส่ือสารในลักษณะนี้ มีข้อดี คือ ไม่มีใครรู้ตัวตนผู้ส่งสาร แต่
ข้อเสีย อาจจะขาดความน่าเช่ือถือไปบ้าง เพราะไม่รู้ใครเป็นใคร 

ในขณะที่ฟังก์ชั่นหน้าแรก (Home) ของ Youtube ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ไม่สามารถออกแบบ
การวางได้ตามใจเหมือนดั่งเช่น Blog แต่จะต้องถูกจับวางในรูปแบบการเผยแพร่วีดีโอใน Youtube ที่เป็น
สากลทั่วไป กล่าวคือ ซ้ายมือบนสุดเป็นตัวอักษร Youtube ปรากฎอยู่ ปรากฎภาพนิ่งของวีดีโอเพลง พร้อม
รูปภาพของดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ เป็นภาพขนาดเล็ก แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเส้ือลายขาวด า ก าลังนั่งเล่น
ขิมในเพลง มีอักษรภาษาไทยเขียนไว้ว่า “อ้อม-ขิม”  เพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นการส่ือสารดนตรีไทยผ่าน 
youtube ของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ อย่างไรก็ตาม ช่องทางการส่ือสารดนตรีไทยผ่าน Youtube ถือว่ามี
ความโดดเด่นที่สุด รองรับการส่ือสารดนตรีไทยได้อย่างครบวงจร ทั้งภาพ เสียง ที่มีคุณภาพ ให้เห็นการ
สาธิตการเล่นขิมให้ผู้สนใจได้เห็น ฟัง เรียนรู้  และเปิดให้ดาวน์โหลด เผยแพร่ต่อได้ทุกที่ ทุกเวลา  
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ PermissionTV (2008) ได้ศึกษาการส่ือสารทางวิดีโอออนไลน์เป็น
แหล่งความบันเทิงที่มีความนิยมในการเข้าชมเพื่อหาความสุขสนุกสนาน และเนื้อหาวิดีโอออนไลน์นั้นก็มี
รายการต่างๆ มากมายให้เลือกชมทุกอรรถรส อาทิ มิวสิควิดีโอ ภาพยนตร์ โฆษณาและรายการโทรทัศน์
ต่างๆ เป็นต้น จึงคาดการณ์ว่าในช่วงระหว่างปี 2010 ถึง ปี 2012 ร้อยละ 90 ของการจราจรทางอินเตอร์เน็ต
จะเป็นวิดีโอออนไลน์และส่ือผสมท่ีมีท้ังภาพและเสียง นอกจากนี้ยังคาดการณ์เพิ่มเติมว่า ในช่วงปี 2008 
ถึง ปี พ.ศ. 2012 จะมีการสร้างเนื้อหาวิดีโอออนไลน์เพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่า  

จาก Blog Youtube ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ได้มีแนวคิดขยายการส่ือสารเพื่อสังคมโดยใช้
ดนตรีและส่ือออนไลน์ เริ่มมองหาช่องทางอ่ืนๆที่ท าให้สามารถส่ือสารกับผู้ฟัง แลกเปล่ียนความคิดเห็น
และรณรงค์ท ากิจกรรมเพื่อสังคมได้ จึงได้เปิดช่องทางการส่ือสารผ่านส่ือสังคมเครือข่าย Facebook ที่ก าลัง
เป็นที่นิยมและเป็นส่ือสาธารณะ เพื่อชักชวนเพื่อน ๆ นักดนตรีไปเล่นดนตรีที่บ้านพักคนชรา ศูนย์ผู้ป่วย
มะเร็ง ดนตรีเพื่อเยียวยาผู้ประสบภัยน้ าท่วม ดังนั้น ความเป็นส่ือสาธารณะของ Facebook คือ โอกาสที่จะ
ท าประโยชน์เพ่ือสังคม และเป็นโอกาสของผู้ฟังจะร่วมท ากิจกรรมร่วมกัน เช่น ท าวงดนตรีออนไลน์ โดย
ผู้รับสารได้มีสถานะเป็นผู้ส่งสารท าคล๊ิบการเล่นดนตรีเข้ามาร่วมท าวงดนตรีออนไลน์ เล่นดนตรีช่วยเหลือ
สังคม เป็นต้น โดยมีรูปแบบผสมผสานกับวัฒนธรรมเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ทั่วทุก               
มุมโลก  

สอดคล้องกับกับทฤษฏีเทคโนโลยีการส่ือสารเป็นตัวก าหนดแห่งส านักโตรอนโต (Toronto 
School) โดย มาร์แชล แมคลูฮัน (Marshall  McLuhan)  ที่ให้ความส าคัญกับเทคโนโลยีส่ือสารในมิติที่
เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของมนุษย์และการขยายประสบการณ์ด้านผัสสะของมนุษย์ (Extension of 
Experience ) โดยเฉพาะอย่างยิ่งอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงได้ขยายศักยภาพของมนุษย์ออกไปอย่างมากมาย จนราว
กับว่าท าให้คนจ านวนมากรับรู้เรื่องราวที่ไหนก็ได้ ในระยะเวลาที่รวดเร็ว พัฒนาการของเทคโนโลยีการ
ส่ือสารในยุคปัจจุบัน ท าให้อุปสรรคด้านระยะทางและกาลเวลากลายเป็นเรื่องที่ไร้ความหมาย เพราะไม่
อาจปิดกั้นประสบการณ์ของมนุษย์ได้อีกต่อไป และเมื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปล่ียนแปลง  รูปแบบ
และกระบวนการส่ือสารก็จะเปล่ียนตามไปด้วย  ยกตัวอย่างเช่น การรวมตัวกันเป็นกลุ่มไซเบอร์ (Cyber 
Group) เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแลกเปล่ียนกับกลุ่มอ่ืนๆในลักษณะของกระดานสนทนา 
(Electronic Bulletin Board หรือ Electronic Discussion Group) เป็นเครือข่ายลักษณะเหมือนการส่ือสาร
ดนตรีผ่าน Facebook ของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ  

และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ราตรี ปิ่นแก้ว (2554)  ได้ท าการศึกษาเรื่อง หมอดูออนไลน์ : 
การส่ือสารความเชื่อโหราศาสตร์ผ่านส่ืออินเตอร์เน็ต พบว่า กลุ่มผู้ใช้บริการหมอดูออนไลน์ยังกลายมา
เป็นผู้กระท าการส่ือสาร (active) ที่มีอ านาจในการเลือกที่จะเข้าถึงและรับรู้เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและ
ความศักดิ์สิทธ์ิในโลกออนไลน์ ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงบทบาทหน้าที่ ของหมอดูออนไลน์ในส่ือ
อินเตอร์เน็ต 
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ซ่ึงท้ัง Blog Youtube และ Facebook ของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ นอกจากนี้ ชุมชนเสมือนมี
ลักษณะเป็นมณฑลสาธารณะ (Public Sphere) ซ่ึงเป็นช่องทางในการส่ือสารรูปแบบใหม่เป็นเวที
สาธารณะในการติดต่อส่ือสารก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงด้านต่างๆ ทั้งผู้ รับสารและผู้ส่งสาร ทั้งด้าน
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม อันเนื่องมาจากการเปิดรับส่ือมวลชนซ่ึงนั่นก็คืออิทธิพลส่ือมวลชน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่ืออินเทอร์เน็ตที่มีต่อบุคคล ซ่ึงลักษณะดังกล่าวนั้นมีความสอดคล้องกับแนวคิด
พื้นฐานของทฤษฎีเทคโนโลยีการส่ือสารเป็นตัวก าหนด กล่าวคือเมื่อเทคโนโลยีการส่ือสารมีความ
เปล่ียนแปลงและสังคมของมนุษย์ที่เปล่ียนแปลงไปจากเดิมโดยส้ินเชิง ซ่ึงภายใต้การเปล่ียนแปลงนั้นท า
ให้เกิดผลกระทบท้ังในระดับปัจเจกบุคคลไปจนถึงระดับสังคม 

ส าหรับกระบวนการส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่นั้น Blog Youtube และ Facebook                    
ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ได้เริ่มจากการศึกษาว่าช่องทางการส่ือสารใดที่เป็นที่ยอมรับในสังคมแต่ละยุค เพื่อ
มาแก้ปัญหาในเรื่องของการหาแหล่งเก็บข้อมูลความรู้ให้มั่นคง การส่ือสารที่สามารถเผยแพร่ระหว่าง
ประเทศได้ จากนั้นก็เริ่มหาความรู้เกี่ยวกับช่องทางที่จะส่ือสาร เช่น Blog ค้นหาความรู้มาจากเว็บไซต์           
พันทิพย์ หรือเว็บ Blog ของผู้ส่งสารดนตรีท่านอ่ืนๆ เป็นตัวอย่าง แต่ด้วยเป็นคนที่ศึกษาและติดตาม
เทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่แล้วจึงเป็นเหตุผลสนับสนุนให้มีความสนใจศึกษาความรู้ได้รวดเร็ว กรณีการท า
คลิปวีดีโออัฟโหลดทาง Youtube นั้นต้องไปศึกษาตามโปรแกรมการท าคลิปวีดีโอต่างๆ ซ่ึงต้องใช้เวลา
เรียนรู้อยู่นาน และเรียนถูกเรียนผิดด้วยตัวเอง จากนั้นก็ตัดสินใจลงมือท า แล้วน าไปเผยแพร่จริงๆใน Blog 
Youtube และ Facebook จนเกิดการรับรู้แก่ผู้ฟังดนตรีไทยและแพร่กระจายไปอย่ างไม่ต้องมีการ
ประชาสัมพันธ์ใดๆ  

สอดคล้องกับทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม Diffusion of Innovations Theory (DOI) ของ 
Everett Roger แนวความคิดทฤษฏีของ Roger  ที่กล่าวว่า การยอมรับ (Adoption) ส่ิงใดของสังคม จะมี
กระบวนการ (Process) คล้ายๆ กัน โดยเริ่มต้นจากมีส่ิงใหม่เกิดขึ้น มีคนกลุ่มหนึ่งยอมรับคิดว่าดีแล้ว จะ
เกิดการแพร่กระจาย (Diffusion) ไปตามช่องทางการส่ือสาร (Channels) ต่างๆ ของคนกลุ่มหนึ่งไปสู่อีก
กลุ่มหนึ่งในสังคม อยู่ที่ส่ิงใหม่นั้นมีความดึงดูดใจสูงก็จะท าให้การยอมรับส่ิงนั้นในสังคม ใช้ระยะเวลาใน
การยอมรับส้ันขึ้น การแพร่กระจายความนิยมเหล่านี้ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยไม่มีการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์หรือ Promotion ใดให้เกิดความนิยม แต่ล้วนแล้วเกิดการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วไปตาม
ช่องทางส่ือสารต่างๆ สังคมโดยธรรมชาติ ธรรมชาติของโทรคมนาคมเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและธุรกิจ
สมัยใหม่ก็เช่นกัน โดยได้อธิบายทฤษฎีกระบวนการแพร่กระจายนวัตกรรมนี้ว่ามีตัวแปรหรือ   
องค์ประกอบหลัก 

โดยสร้างการยอมรับนวัตกรรม  การยอมรับว่าเป็นกระบวนการ (Process) ที่เกิดขึ้นทางจิตใจ
ภายในบุคคล เริ่มจากได้ยินในเรื่องวิทยาการนั้นๆ จนกระทั่งยอมรับน าไปใช้ในที่สุด ซ่ึงกระบวนการนี้มี
ลักษณะคล้ายกับกระบวนการเรียนรู้และการตัดสินใจ (Decision Making) โดยได้แบ่งกระบวนการยอมรับ
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ออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังที่กล่าวมาข้างต้น ขั้นที่ 1 ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ได้เกิดการรับรู้หรือตื่นเต้น 
(Awareness Stage) ที่ได้รับรู้เกี่ยวกับส่ิงใหม่ๆ (นวัตกรรม) ที่เกี่ยวข้องกับการส่ือสารดนตรีไทย ซ่ึงการ
รับรู้มักเป็นการรับรู้โดยบังเอิญและจะท าให้เกิดความอยากรู้ต่อไป อันเนื่องจากมีความต้องการวิทยาการ
ใหม่ๆ นั้น ในการแก้ปัญหาที่ตนเองมีอยู่ จากนั้นขั้นที่ 2 ขั้นสนใจ (Interest Stage) แสวงหารายละเอียด
เกี่ยวกับวิทยาการใหม่ๆ เพิ่มเติม ขั้นที่ 3 ขั้นประเมินค่า (Evaluation Stage) ลองใช้ Blog Youtube 
Facebook skวิธีการหรือวิทยาการใหม่ๆ นั้นดีหรือไม่ ด้วยการเปรียบเทียบระหว่างข้อดีและข้อเสียว่า เมื่อ
น ามาใช้แล้วจะเป็นประโยชน์ต่อกิจกรรมของตนหรือไม่ หากรู้สึกว่ามีข้อดีมากกว่าจะตัดสินใจใช้ ขั้นที่ 4 
ขั้นทดลอง (Trial Stage) เป็นขั้นที่บุคคลทดลองใช้วิทยาการใหม่ๆ ขั้นที่ 5 ขั้นตอนการยอมรับ (Adoption 
Stage) รูปแบบและกระบวนการการส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่ 

ดังนั้น ช่องทางการส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่ทั้ง Blog Youtube Facebook ที่ ดร.อาบทิพย์ 
ธีรวงศ์กิจ ถือเป็นนวัตกรรมการแพร่กระจาย โดยเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการสร้างความสามารถในการ
ประชาสัมพันธ์ดนตรีไทยผ่านการส่ือสารทุกช่องทาง  เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ดนตรีไทย ขยายวงกว้าง
ออกไประดับสากล และสร้างเครือข่ายในการขับเคล่ือน เสาะแสวงหาโอกาสเพื่ อสร้างนวัตกรรมและ
สามารถใช้นวัตกรรมสร้างความส าเร็จให้กับการส่ือสารดนตรีไทยของตนเองในที่สุด 

อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยอยากจะเปรียบเทียบให้เห็นข้อแตกต่างของรูปแบบการส่ือสารดนตรีไทย
ผ่านส่ือใหม่ ว่า แม้ Blog จะเป็นช่องทางการส่ือสารที่เรียบง่าย ไม่หวือหวา เป็นเพียงที่เก็บโน้ตเพลงต่างๆ 
เป็นที่รู้จักอยู่ในกลุ่มผู้รับสารวงแคบๆ แต่ก็ถือเป็นตัวก าหนดให้ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ  เปิดช่องทางการ
ส่ือสารดนตรีไทยผ่านโลกออนไลน์เป็นคนแรกๆ ขณะที่ Youtube เป็นช่องทางการส่ือสารที่รองรับ
กระบวนการเรียนรู้ด้านดนตรีเอาไว้ได้อย่างลงตัวที่ สุด เป็นแหล่งเผยแพร่โน้ตเพลง วีดีโอ และการ
แลกเปล่ียนส่ือสาร สามารถน าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการส่ือสารมาผสมผสานกับ ดนตรี วัฒนธรรม
เผยแพร่สู่ระดับสากล และเพื่อเป็นการขับเคล่ือนพลังทางสังคมให้ร่วมกันสืบทอดดนตรีไทยให้อยู่คู่             
คนไทย เด็กและเยาวชน ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ จึงได้ใช้พื้นที่ Facebook ในการสร้างเครือข่ายผู้สนใจ
ดนตรีไทยให้ขยายวงกว้างขวางออกไป น าไปสู่การท ากิจกรรมดนตรีไทยเพื่อสังคม  

ผู้วิจัยมองว่า การส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่ยังมีข้อจ ากัดหลายประการ อาทิ การส่ือสาร
ต้องระมัดระวังเรื่องเนื้อหาดนตรีไทยอยู่บ้าง เพราะสังคมไทยยึดติดกับการสอนดนตรีจากครู หากน า
เนื้อหาดนตรีไทยมาประยุกต์ให้ร่วมสมัยจนเกินไป จะเป็นการไม่เชื่อฟังครู ไม่กตัญํูต่อครูบาอาจารย์  ครู
ดนตรีไทยบางคนไม่ยอมรับการส่ือสารในรูปแบบนี้ รวมไปถึงการโพสต์ข้อความใดๆผ่าน Blog Youtube 
Facebook ต้องมีการกล่ันกรองเนื้อหาและความหมายของเนื้อหาที่มีประโยชน์ ไม่เขียนหรือน าวีดีโอ
ส่วนตัวไปเผยแพร่ เนื่องจากมีเด็กและเยาวชนเปิดรับข่าวสารอยู่เป็นจ านวนมาก และที่ส าคัญต้อง
ระมัดระวังการน าเสนอเพลงท่ีได้รับการอนุญาตเผยแพร่ได้ ไม่มีลิขสิทธ์ิ 
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เมื่อพิจารณาผลการศึกษาบทบาทส่ือใหม่ท่ีมีต่อการส่ือสารดนตรีไทยของดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ 
สอดคล้องกับแนวคิดการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ (Uses and Gratications Theory) ที่เน้น
ความส าคัญของกลุ่มผู้รับสารในฐานะผู้กระท าการส่ือสาร (Active) คือ ผู้รับสารเป็นผู้เลือกใช้ส่ือประเภท
ต่างๆ และเลือกรับสารเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง โดย บทบาท Blog ที่มีต่อการส่ือสารดนตรี
ไทยโดยการเป็นเพื่อน การเผยแพร่ตัวตนเสมือนเป็นสมุดไดอารี่ส่วนตัวและการเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงาน
ดนตรีไทย Youtube เป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานดนตรีไทยที่ใหญ่ขึ้น การสร้างความเป็นสากล การพูดคุย 
การสร้างภาพเสียงท าเป็นคล๊ิบวีดีโอ  

สอดคล้องกับแนวคิดของ Marry B.Cassata,and Molefi K. (1979,pp.88-89) ได้ตั้งสมมติฐาน
เบื้องต้นของแนวทางการศึกษาเรื่องการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ ไว้ดังนี้ 1.ผู้รับสารจะแสวงหา
ข่าวสารจากส่ือมวลชน เพื่อสนองความพึงพอใจ 2.ผู้รับสารเลือกส่ือ เพราะส่ือตอบสนองความต้องการ
และความสนใจของตนได้  

ส่วน Facebook  มีบทบาทต่อ ดร.อาบทิพย์  ธีรวงศ์กิจ เป็นแหล่งเผยแพร่ตัวตน การสร้าง
อัลบั้มรูปของตัวเอง การสร้างกลุ่มเพื่อน การสร้างเครือข่าย การพูดคุยปฎิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้ชม การท า
กิจกรรมด้านดนตรี และการท ากิจกรรมเพื่อสังคม สอดคล้องกับแนวคิดของ Dominick,Joseph R.(1993 
pp.48-53) ได้กล่าวสรุปสาเหตุในการใช้ส่ือมวลชนของบุคคล เพื่อประโยชน์ทางสังคม (Social Utility) 
หมายถึง ความจ าเป็นของบุคคลที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ดังนั้น การเปิดรับส่ือ จึงเป็นการแสดง
ถึงการถูกยอมรับของคนในสังคมและเป็นการสร้างความผูกพันต่อผู้อ่ืน ซ่ึงใน Facebook ของ ดร.                    
อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ แสดงออกได้ดังนี้  

3.1) การใช้ภาษาร่วมสมัย (Conversation Currency) เปิดรับส่ือเพื่อต้องการความทันสมัย เพื่อ
ต้องการเรียนรู้การแสดงออกด้วยการใช้ภาษา เช่น ค าพูด หรือเพื่อแสดงความเป็นกลุ่มเดียวกัน โดย
ส่ือมวลชนจะเป็นตัวเชื่อมโยงความเป็นกลุ่มเหล่านี้  

3.2) ความสัมพันธ์ในสังคม(Para Social Relationship ) เนื่องจากการสมาคมกับมนุษย์ด้วยกัน
ในสังคมนั้นถูกจ ากัดด้วยลักษณะสังคมและบทบาทหน้าที่ในสังคม ดังนั้น มนุษย์จึงมักใช้ส่ือมวลชนเป็น
เพื่อนแทนหรืออย่างน้อยก็อาศัยส่ือมวลชนในการแสวงหาเพื่อน ดังเช่น ที่พบเห็นในปัจจุบันที่คนส่วน
ใหญ่อาศัยส่ือส่ิงพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ หรือส่ือใหม่ เป็นมากกว่าการคบหาสมาคมกับผู้อ่ืน 

ในขณะที่ผลการศึกษาบทบาทส่ือใหม่ของดร.อาบทิพย์  ธีรวงศ์กิจ ที่มีต่อ ผู้รับสาร                   
มีหลากหลายแบบ ทั้งแบบสนองความพึงพอใจ ตามความต้องการของตนเอง  อาทิ ผู้ร่วมงาน ผู้ฟังใช้  
Blog เป็นแหล่งข้อมูล แหล่งบันเทิง โน้ตเพลง Youtube เป็นแหล่งข้อมูล ความบันเทิง คลิปการเล่นดนตรี
ไทยในระดับสากล  Facebook เป็นแหล่งข้อมูล ความบันเทิง ข่าวสารเกี่ยวกับเพลง กิจกรรมต่างๆ การเป็น
เพื่อนพูดคุยแลกเปล่ียน ศูนย์กลางการส่ือสารดนตรีไทย แหล่งพูดคุย แหล่งเผยแพร่ดนตรีไทยให้
กว้างขวางยิ่งขึ้น เป็นแหล่งข้อมูล เป็นเพื่อน ชักชวนท ากิจกรรมดนตรี และในทัศนะส่ือมวลชน มองว่า 
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Facebook  มีความโดดเด่นที่สุด มีบทบาทในการเผยแพร่ความเป็นมา ตัวตนของ ดร.อาบทิพย์  ธีรวงศ์กิจ 
และคอยเป็นเพื่อนกับผู้ใช้บริการ  สร้างเครือข่ายของนักดนตรีไทย นักตีขิม เป็นพื้นที่ในการเผยแพร่
ข่าวสารของ “ผู้ใช้บริการ” ด้วย 

เนื่องจากในระดับปัจเจก ของการส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่ของดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ 
เพื่อสร้างการรับรู้ เช่น การรับฟังดนตรีไทยและอ่านโน้ตดนตรี เพื่อสนองความต้องการทั้งในด้านความ
บันเทิง การผ่อนคลาย และการปลดปล่อยอารมณ์ เป็นต้น  นอกจากนี้ การส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่
ของ ดร.อาบทิพย์  ธีรวงศ์กิจ ยังมีการสร้างความสัมพันธ์ในโลกออนไลน์ หรือการสอนดนตรีไทยผ่าน
เว็บไซต์ เพื่อน าไปสร้างความสัมพันธ์ในโลกความจริง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังอาจช่วยเยียวยาจิตใจจาก
สภาพสังคมท่ีบีบคั้นอีกด้วย ดังที่ Katz และคณะ (Katz ,E.,Blumler J.G.&Gurevith,1973) ได้ให้ค าอธิบาย
ถึงการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้รับสารในทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจว่า              
เป็นการศึกษาผู้รับสารเกี่ยวกับ (1) สภาวะทางสังคมและจิตใจ ซ่ึงก่อให้เกิด (2) ความต้องการจ าเป็นของ
บุคคล และเกิดมี (3) ความคาดหวังจากส่ือมวลชนหรือแหล่งข่าวสารอ่ืนๆแล้วน าไปสู่ (4) การเปิดรับ
ส่ือมวลชนในรูปแบบต่างๆ กัน อันก่อให้เกิดผล คือ (5) การได้รับความพึงพอใจตามที่ต้องการ และ (6)    
ผลอ่ืนๆที่ตามมาซ่ึงอาจไม่ใช่ท่ีตั้งเจตนาไว้ก็ได้ 

เป็นที่น่าสังเกต “ผู้ใช้บริการ” ในฐานะนักดนตรีมองว่าแม้การส่ือสารดนตรีไทยผ่าน Blog 
Youtube Facebook จะมีบทบาทเป็นเหมือนปัจจัยที่ 5 ของตนเอง และเห็นว่าการเผยแพร่ดนตรีไทย ควรจะ
มีการปรับใช้ส่ือตามสมัยเพื่ออนุรักษ์เพลงไทย และช่วยปรับภาพลักษณ์ดนตรีไทยให้ทันสมัย แต่เห็นว่า
การต่อเพลงกับครูเพลงหายไป และควรใช้ส่ือใหม่เป็นเครื่องมือช่วยเสริมการเผยแพร่ดนตรีไทยเท่านั้น 

  
5.3 ข้อเสนอแนะการวิจัย 

  1.นอกจากรูปแบบการส่ือสารดนตรีไทยผ่านส่ือใหม่  เช่น Blog  youtube Facebook ในการ
สร้างกระบวนการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ดนตรีไทยสู่สากล ควรมีการศึกษาวิธีการสร้างสรรค์เนื้อหางาน
ศิลปวัฒนธรรมผ่านส่ือใหม่ เนื่องจากเนื้อหาคือส่วนส าคัญในการดึงดูดผู้รับสาร 

 2.งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเฉพาะของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ซ่ึงอาจจะมีข้อจ ากัดในเรื่องของ
กรณีศึกษา ควรมีการศึกษาบริบทดนตรีไทยที่ใช้เครือข่ายในการเผยแพร่ เช่น ส่ือพื้นบ้านออนไลน์ใน                
มิติอ่ืนๆ  
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เว็บไซต์ 
 

1. เว็บไซต์ Blog  
(http://aomjai.blogspot.com/2004/07/blog-post_115358813453615678.html)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เว็บไซต์ Blog  คือ เว็บไซต์ที่เจ้าของ หรือ Blogger สามารถบันทึกเรื่องราวของตนเองลงใน

เว็บได้ตลอดเวลา  การสร้างเว็บบล็อกสามารถท าได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง ไม่ซับซ้อน ไม่เสียค่าใช้จ่าย                    
ไม่จ าเป็นต้องรู้ภาษา HTML อย่างน้อยขอให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์เท่านั้น 

(http://aomjai.blogspot.com/2004/07/blog-post_115358813453615678.html)  เริ่มเปิด
บริการเมื่อเดือนมีนาคม 2548 โดย ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ  เปิดพื้นที่บนอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ฟรีรองรับ
การสร้างสรรค์ผลงานด้านดนตรีไทยของตนเองอย่างอิสระ ทั้งบอกเรื่องราวเรื่องส่วนตัว เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นประจ าวัน แบ่งปันข้อมูล บทความ รูปภาพ หรือแลกเปล่ียนความคิดเห็น ข่าวสารต่างๆ   ปัจจุบันมี
สถิติการดูไฟล์ 31,068 คน (ณ วันที่ 18 มีนาคม 2556)   

หน้าหลัก หรือ Home ประกอบด้วย ด้านบนสุด เป็นโลโก้เป็นภาพการ์ตูนเด็กผู้หญิงถือตุ๊กตา
และดอกไม้กับตัวอักษรภาษาอังกฤษ “aom” และ “welcome” โดยใช้ค าว่า “aom” โน้ตเพลงขิม เป็นชื่อ
โดเมนเนม ด้านล่างซ้าย รายช่ือโน้ตเพลงขิม อาทิ  

ลาวม่านแก้ว – ขิม 
แต่ปางก่อน – ขิม 
ลาวม่านแก้ว – ซอ + ขิม  
ด้านล่างขวา  การแนะน า/ทักทาย ประกอบด้วย รูปถ่ายการ์ตูนหมีสวมหมวกไหมพรม เป็น

ตัวแทน ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ เป็นวัฒนธรรมสากลที่วัยรุ่นสมัยนี้ไม่ใช้รูปจริงของตัวเอง แต่จะใช้
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สัญลักษณ์ หรือ การ์ตูน แทนตัวตนของตัวเองในโลกออนไลน์ นอกจากนี้ยังปรากฎข้อความทักทาย
ผู้ใช้บริการด้วยค าภาษาอังกฤษว่า “welcome” และเมนูเกี่ยวกับประวัติ About Me *aom* view my 
complete profile 

 
2. เว็บไซต์ Youtube   http://www.youtube.com/user/aomjaija 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เว็บไซต์ Youtube เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการแลกเปล่ียนภาพวิดีโอระหว่างผู้ใช้ได้ฟรี โดยน า

เทคโนโลยีของ Adobe Flash มาใช้ในการแสดงภาพวิดีโอ เมื่อสมัครสมาชิกแล้วผู้ ใช้จะสามารถใส่ภาพ
วิดีโอเข้าไป แบ่งปันภาพวิดีโอให้คนอ่ืนดูด้วย  แต่หากไม่ได้สมัครสมาชิกก็สามารถเข้าไปเปิดดูภาพวิดีโอ
ที่ผู้ใช้คนอ่ืน ๆ ใส่ไว้ใน Youtube ได้   

ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ได้เริ่มเปิดบริการวีดีโอผ่านเว็บไซต์ Youtube เมื่อวันที่  25 กุมภาพันธ์ 
2552   โดยหน้าแรกของเว็บไซต์ ประกอบด้วย ด้านบนสุด เป็นภาพของดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ แต่งกาย
สุภาพลายด าขาวเรียบร้อย ก าลังนั่งเล่นขิม  พร้อมข้อความ “อ้อม-ขิม” เป็นภาษาไทย โดยใช้ช่ือโดเมนเนม 
http://www.youtube.com/user/aomjaija เป็นภาษาอังกฤษ ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 8,708 คน และมี
จ านวนคนดูวีดีโอ  7,079,771 คน (ณ วันที่ 18 มีนาคม 2556)   

 ด้านซ้ายสุด เป็นวีดีโอคล๊ิบ สาธิตการเล่นขิมในเพลง พร้อมค าอธิบายของเพลง ดังนี้ 
 โดย aomjaija 1 ชัดเจน – ขิม cover   
โดย aomjaija 2 วนาสวาท อ้อม ขิม ,iPattt,แก้ว,อ๊อฟ 
โดย aomjaija 3  รักบังใบ - ขิม cover  
โดย aomjaija 4  ดินแดนแห่งความรัก - ขิม  
โดย aomjaija 5  ผ่านเลยไป (ขิม + เปียโน cover)  
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โดย aomjaija 6  SNSD Day by Day - Khim Cover  
โดย aomjaija 7  ที่สุดของหัวใจ - ขิม cover  
โดย aomjaija 8  รักข้ามขอบฟ้า ขิม feat.น้องแก้ว+พีi่Pattt  
โดย aomjaija 9  จระเข้หางยาว ทางสักวา - ขิม  
โดย aomjaija 10  รัวขิม + นางครวญ  
โดย aomjaija 11  จากนี้ไปจนนิรันดร์ - ขิม + เปียโน  
โดย aomjaija 12  If we hold on together (Thai Flood)  
โดย aomjaija 13  ฤดูที่แตกต่าง ขิม+เปียโน  
โดย aomjaija 14  Nyan Cat (Thai Hammered Dulcimer ขิม cover)  
โดย aomjaija 15  Presentation "Learn ไม่นิ่ง"  
โดย aomjaija 16  Some Other Day (Kitto Mata Itsuka) - Khim (ขิม)...  
โดย aomjaija 17  ข้างๆ หัวใจ - ขิม & เปียโน  
โดย aomjaija 18  Pachelbel's Canon - Khim & Robot duet 
ด้านล่างขวา มีประวัติ อ้อม ขิม วันเดือนปีของการเปิดบริการ พร้อมกับรายช่ือวีดีโอเด่น 

 
3. เว็บไซต์  Facebook    https://www.facebook.com/aomkhim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Facebook  เป็นเว็บไซต์บริการเครือข่ายสังคมและเว็บไซต์ ผู้ใช้สามารถสร้างข้อมูลส่วนตัว 

เพิ่มรายชื่อผู้ใช้อ่ืนในฐานะเพื่อนและแลกเปล่ียนข้อความ รวมถึงได้รับแจ้งโดยทันทีเมื่อมีการปรับปรุง
ข้อมูลส่วนตัว นอกจากนั้นผู้ใช้ยังสามารถร่วมกลุ่มความสนใจส่วนตัว จัดระบบตาม สถานที่ท างาน 
โรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือ อ่ืน ๆ 
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ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ได้เริ่มเปิดบริการ  https://www.facebook.com/aomkhim  เมื่อวันที่ 21 
กุมภาพันธ์ 2553 ในหน้าแรก เป็นภาพของดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ แต่งกายสุภาพเรียบร้อย เส้ือลายขาวด า
ก าลังนั่งเล่นขิม พร้อมกับข้อความภาษาไทย “อ้อม-ขิม” สัญลักษณ์แทนตัว ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ อยู่ใน
ต าแหน่งบนซ้าย และได้ข้อความว่า https://www.facebook.com/aomkhim   เป็นชื่อโดเมนเนม ปัจจุบันมี
สมาชิก 33,247 คน (ณ วันที่ 18 มีนาคม 2556)   

ด้านขวาสุดเป็นช่องทางการสมัครเป็นสมาชิกและการลงทะเบียน เป็นเพื่อนกับ Facebook 
ของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ  ซ้ายสุด เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ พร้อมกับ เมนูต่างๆ อาทิ รูปภาพ 
จ านวนคนที่ถูกใจ my music วีดีโอ  บันทึก และการแนะน าช่องทางการส่ือสารใหม่ อีกทางคือ ทวิตเตอร์ 

ล่างสุด เป็น คอลัมน์ เรื่องราวส าคัญ คือการโพสต์ข่าวสาร วีดีโอ รูปภาพ ข้อความที่ ดร .             
อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ต้องการจะส่ือสารกับคนทั่วไป  ดังนี้ 
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สื่อสิ่งพิมพ ์
1. บทสัมภาษณ์ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ Section จุดประกาย/

โ ซ ไ ซ ตี้   วั น ศุ ก ร์ ที่  1 2  พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2 5 5 3    มี ร า ย ล ะ เ อี ย ด  ดั ง นี้ 
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2. บทความเกี่ยวกับ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ในหนังสือพิมพ์มติชน Section เศรษฐกิจ/บันเทิง 
ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 มีรายละเอียด ดังนี้  
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3. บทความเกี่ยวกับ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ 360 องศา รายสัปดาห์ 
Section Taste วันจันทร์ที่ 25-31 ตุลาคม 2553  มีรายละเอียด ดังนี้  
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4. บทสัมภาษณ์ ดร.อาบทิพย์  ธีรวงศ์กิจ ในหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ Section ดีไลฟ์/
หน้าแรก วันที่ 14-25 ตุลาคม  2554  มีรายละเอียด ดังนี้ 
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5. บทสัมภาษณ์ ดร.อาบทิพย์  ธีรวงศ์กิจ ในหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ Section ดีไลฟ์/
หน้าแรก วันที่ 1 ธันวาคม 2554 มีรายละเอียด ดังนี้  
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ    นางสาว ผกามาศ ใจฉลาด  
ประวัติการศึกษา  พ.ศ. 2542 ศิลปะศาสตร์บัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง   
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