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ขาวประชาสมัพนัธ ์่  
มหาวทยาลยัศรีนครนทรวโรฒิ ิ ิ  

๑๑๔ สขุมุวทิ ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรงุเทพฯ  ๑๐๑๑๐  โทรศพัท ์๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ 
ภายใน ๕๖๖๖ โทรศพัท/์โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑ 

 

ศรีกล่ินดี-ลมไผ่ 
ศรีกล่ินดี-ลมไผ่:เพลงไทยที่ต้องฟังก่อนตาย โดย... โชคชัย เจี่ยเจริญ 

 

 
อาจารย์ ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี จากอําเภอพรหมบรีุ จงัหวดัสิงห์บรีุ DNA นกัดนตรี ตัง้แตรุ่่น ปู่  ยา่ คณุพอ่ 

และพ่ีชาย ตา่งก็เลน่ดนตรี ตัง้แต ่10 ขวบ ผ่านมาทัง้วงลกูทุง่ และ สตริงคอมโบ ทัง้ตา่งจงัหวดัและ

กรุงเทพฯ หลงใหลเสียง “ขลุย่” ท่ีได้ยินมาจากงานวดัแถวบ้าน ทําให้มุง่มัน่ฝึกฝนดนตรีเร่ือยมา 

นอกจาก ขลุย่ แล้ว คลาริเน็ต แซกโซโฟน ออร์แกน เปียโน กีตาร์ ก็เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีถนดัอีกด้วย 

อ.ธนิสร์ จบสาขา เอกดนตรี มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ
ประสานมติร อดตีหวัหน้าภาควชิาดนตรี ที่มรฏ.จันทรเกษม, 

ข่าวจากหนังสือพมิพ์คมชัดลึก   ฉบบัประจาํวันที่  ๑๔ เดือนมีนาคม   พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า   

ศนูยส์ารสนเทศและการประชาสมพันธ ์ไดจั้ดระบบขา่วสอสงพมิพ ์สนใจดทูีไ่ด ้ั ื่ ิ่ http://news.swu.ac.th/newsclips/ 



C:\Users\SWU-02\Documents\หวัขา่ว.doc 15/3/12 8:03  

อาจารย์พเิศษสอนวชิาดนตรีศึกษา ที่ มศว.ประสานมติร และ

อาจารย์พิเศษสอนดนตรีท่ีจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ก่อนจะตดัสินใจเดินเข้าสูอ่าชีพนกัดนตรีอยา่ง

เตม็ตวักบัวง วงเดอะฟ็อกซ์ วงช็อกโกแลต (นกัร้องนําคือ ฉนัทนา กิติยาพนัธ์ และ กรองทอง ทศัน

พนัธ์), วงโอเปีย้ม พร้อมกบัทํางานเบือ้งหลงัทัง้การเรียบเรียงเพลง และการเป็นโปรดิวเซอร์ ให้แก่

นกัร้องหลากแนวตัง้แตล่กูทุง่ ยอดรัก สลกัใจ, พุม่พวง ดวงจนัทร์ แนวลกูกรุงอยา่ง กุ้ง กิตติคณุ เชียร

สงค์, นดัดา วิยะกาญจน์ แนวเพ่ือชีวิตอยา่ง เทียร่ี เมฆวฒันา,  

 

อ.ธนิสร์ กบัเสียงขลุย่ เป็นเสียงสญัลกัษณ์ ของคาราบาวอยา่งกลมกลืนเป็นอตัลกัษณ์ ไมน่บัรวม

ภาษพดูประชดประชนั แบบพอยิม้ออกให้แก่เพลงของคาราบาวในยคุกลางมาโดยตลอด 

เร่ิมตัง้แตก่ารอดัเสียงใน อลับัม้ วณิพก, ท ทหาร อดทน, กมัพชูา และ มาเป็นสมาชิกเตม็ตวัในอลับัม้

ประวติัศาสตร์ของเมืองไทย คือ เมด อิน ไทยแลนด์ งานลําดบัท่ี 5 ของตํานานดนตรีไทย คาราบาว 

จนถงึอลับัม้สดุท้ายท่ีได้ร่วมงานกบั วงคาราบาว คือ อลับัม้ ทบัหลงั ?(ชดุท่ี 9)  

 

ซึง่หลงัจากนัน้ อ.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ได้ออกเดินบนถนนสายดนตรี ในฐานะศิลปินเด่ียว ท่ีมีขลุย่เป็น

เคร่ืองดนตรีเอก ผลงานเพลงบรรเลงโดยใช้ขลุย่ไทยเป็นเสียงนําในการบรรเลงได้อยา่งสวยงาม ใน

อลับัม้แรกชดุ “ลมไผ”่ ในปี 2535 เสยีงเป่าขลุย่ได้ปลกุให้คนไทย ร่วมอนรัุกษ์ความเป็นไทยในงาน

เพลงของตนเองได้อยา่งสวยงาม 

 

เพลง ทานตะวนั เม่ือฟังเสียงขลุย่เพลงนีเ้ม่ือไร ทําให้ห้วนรําลกึถงึบ้านเกิดอยูร่ํ่าไป และเพลงใน

อลับัม้นีส้ว่นใหญ่เป็นเพลงไทยเดิมท่ีนํามาเรียบเรียงเพลง และ บรรเลงใหม ่อยา่งเพลง ยวนเคล้า, 

ลาวกระทบไม้, ลาวกระแช ,ลาวลําปาง, ธรณีกรรแสง ท่ีคุ้นหกูนัดี ประพนัธ์ ทํานองโดยพระเจน

ดริุยางค์ (ปิติ วาทยะกร) ช่ือเดิม ปีเตอร์ ไฟท์ (Peter Feit) 

 

ลาวดวงเดือน เป็นเพลงไทยเดิมเพลงหนึง่ท่ีรู้จกักนัดีสําหรับคนไทย ทรงพระนิพนธ์โดยพระเจ้าบรม

วงศ์เธอ กรมหม่ืนพิไชยมหินทโรดม พระราชโอรสในรัชกาลท่ี 5 

เดิมเพลงนีท้รงตัง้ช่ือวา่ เพลงลาวดําเนินเกวียน แตเ่น่ืองจากเนือ้ร้องท่ีขึน้ต้นวา่ โอ้ละหนอ...ดวงเดือน

เอย.... ทําให้ผู้ ฟังนิยมเรียกกนัวา่ ลาวดวงเดือน เป็นช่ือท่ีนิยมเรียกสืบมาจนหลงลืมช่ือเดิมท่ี

ผู้ประพนัธ์ทรงตัง้ไว้ นอกจากนัน้ยงัมีเพลง ลาวเสีย่งเทียน, ไผ่พริว้ ท่ีเป็นเพลงไทยเดิมบรรเลง สว่นอีก 
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6 เพลงท้ายของอลับัม้ เป็นเพลงร้อง ประกอบไปด้วย ทานตะวนั, ฤดกูาล, เรือใบไม้, อยูเ่พ่ือลกู, 

Even As We Speak, Friday’s Night 

หากได้ฟังทัง้อลับัม้อยา่งตอ่เน่ือง จะได้อารมณ์แบบไทยๆ ร่วมสมยั และสมัผสัได้ถงึกลิน่อายดนตรี

ไทย ท่ีละเอียด ละเมียด ละมยั อลับัม้ “ลมไผ่” จงึเป็นอลับัม้ท่ีให้ความสนุทรีย์ให้แก่ผู้ ฟัง ท่ีไมใ่ชแ่ค่

ชาวไทย แตส่ามารถดวดชาวโลกได้ถงึความภมิูใจในวฒันธรรมท่ีงดงามของเสียงดนตรีท่ีใช้ลมหายใจ

ของชีวิตผ่านเคร่ืองดนตรีไม้ธรรมชาติ ท่ีพฒันาเสยีงให้สามารถเลน่ได้กบัดนตรีสากลอยา่งกลมกลนื

และร่วมสมยั 

 

อ.ธนิสร์ ใช้เวลาในการพฒันาขลุย่ไทยมาอยา่งตอ่เน่ืองกวา่ 20 ปี จวบจนมาถงึวนันี ้ได้มีขลุย่ไทยท่ี

ช่ือธนิสร์ ไว้หลากหลายรุ่น โดยมีการวิจยั และพฒันา ให้สามารถเลน่กบัเคร่ืองดนตรีสากลทัว่โลกได้ 

ถงึวนันีข้ลุย่ธนิสร์ ยงัได้พฒันาขลุย่ไทยเพ่ือเป็นมรดกทางดนตรีให้กบัประเทศนี ้

เกียรติประวติัและรางวลัท่ีได้รับ 

1. รางวลัศิลปินกลุม่ยอดเย่ียม ธนิสร์ เทียร่ี อํานาจ จากอลับัม้ ขอเด่ียวด้วยคนนะ  

ในงานสีสนัอวอร์ดครัง้ท่ี 2 ประจําปี พ.ศ. 2532 

2. รางวลัเพลงบรรเลงยอดเย่ียม “ท้องฟ้า” อลับัม้ลมชีวิต โดย ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี จากงานสีสนัอวอร์ด 

ครัง้ท่ี 6 พ.ศ. 2536 

3. รางวลัเพลงโฆษณายอดเย่ียม “สิงห์โกลด์” จากงาน Tact Award พ.ศ. 2537 

4. รางวลั “ทําคณุประโยชน์ให้แก่ชาติ” จากกองทพับก ในโครงการสายธารสูอี่สานเขียว 

5. รางวลั “ศิษย์เก่า มศว.ดีเดน่” สาขาศิลปะอิสระ 

6. รางวลั “เชิดชเูกียรติเพชรสยามบคุคลตวัอยา่งประจําปี 2547” จากสํานกัศิลปวฒันธรรม 

มหาวิทยาลยัราช-ภฏัจนัทรเกษม ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี เพชรสยาม สาขาภมิูปัญญาไทยประยกุต์สูส่ากล 

7. ผลิตผลงานชดุ “ความฝันอนัสงูสดุ” ด้วยขลุย่นางพญางิว้ดํา เน่ืองในวโรกาสฉลอง สิริราชสมบติั

ครบรอบ 50 ปี พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมิูพลอดลุยเดชมหาราช 

8. ศิลปินดีเดน่ประจําจงัหวดัสิงห์บรีุ ผลงานดเีดน่ สาขาศิลปะการแสดง นกัดนตรี ประพนัธ์เพลง โดย

ศนูย์วฒันธรรมจงัหวดัสิงห์บรีุ 

9. ศิษย์เก่าดีเดน่โรงเรียนวดัพรหมสาคร จงัหวดัสงิห์บรีุ 

 

“เสียงดนตรีท่ีดี ต้องเร่ิมมาจากจิตใจท่ีดี”  

 



C:\Users\SWU-02\Documents\หวัขา่ว.doc 15/3/12 8:03  

ไมเ่พียงแตผ่ลงานเพลงได้สร้างสรรค์ขึน้ อาจารย์ ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ยงัได้วางรากฐานให้ความรู้เก่ียวกบั

เร่ืองดนตรีไทย “ขลุย่” ให้แก่คนรุ่นหลงัได้สืบสาน ความเป็นไทยตอ่ไปอีกด้วยการปลกุจิตสํานกึคน

ไทยให้รักชาติรักความเป็นไทย ด้วยเคร่ืองดนตรีขลุย่  

 

หากเราลองย้อนมองงานดนตรีไทย ท่ีเป็นรากเหง้าทางวฒันธรรมของตวัเราเอง จะพบวา่ วิถีแหง่การ

ดําเนินชีวิต และการคงอยูข่องวฒัธรรมจากอดีตมาจวบจนปัจจบุนั คือฐานสําคญัในการก้าวเข้าสู่

สงัคมโลกอยา่งงามสงา่และมีอตัลกัษณ์ ด้วยความเป็นไทยท่ีเราคนไทยทกุคนต้องภมิูใจไปด้วยกนั 

ชาตินี ้ยงัไงก็ฟังเพลงทัว่ไป ได้ไมห่มด 

ขอเลือกเพลงโปรด ฟังกอ่นตาย ดีกวา่ 

ขอบคณุข้อมลูจากเวบ็ไซต์ <http://www.thanis.net>/ 

............................. 

(หมายเหต ุศรีกลิ่นดี-ลมไผ่:เพลงไทยท่ีต้องฟังก่อนตาย โดย... โชคชยั เจ่ียเจริญ 

Chokchai@Mac.com <mailto:Chokchai@Mac.com>) 

 

 

 


