คู่มือการปฏิบัติงาน
การดูแลรักษาเครื่องดนตรีพื้นเมือง

สานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง

ประวัติสานักศิลปะและวัฒนธรรม
ส านั ก ศิล ปะและวัฒ นธรรม มหาวิท ยาลั บราชภัฏ ล าปาง เป็น หน่ ว ยงานที่มี ห น้ า ที่ส นับ สนุ นการ
ดาเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งมีวิสัยทัศน์ คือ เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ พัฒนา เผยแพร่ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
งานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ระยะเริ่มต้นเกิดจากกิจกรรมการเรียนการสอนใรวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
วิถีชีวิตท้องถิ่น กระทั่ง พ.ศ. 2523 จึงเกิดหน่วยงานที่รับผิ ดชอบงานด้านวัฒนธรรมขึ้นในวิทยาลัยครูทั่ว
ประเทศ คือ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรม จัดตั้งโดยสานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (สวช.) ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2523 มีภารกิจในการทานุบารุง ส่ งเสริ ม
เผยแพร่ พัฒนา ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2519 และในปีถัดมาได้
เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์วัฒนธรรม ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยศูนย์วัฒนธรรม พ.ศ. 2524 จึงมีศูนย์
วัฒนธรรมจังหวัดลาปางเกิดขึ้นควบคู่กับศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยครูลาปาง เมื่อพระราชบัญญัติสถาบันราช
ภัฏ พ.ศ. 2538 จึงเกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างส่วนราชการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2542
จึงเปลี่ยนชื่อเป็น สานักศิลปวัฒนธรรม ตามมาตรา พ.ศ. 2538 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ โดยมี
ภารกิจหนึ่งในหกประการของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น คือ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2547 มีประกาศพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ให้สถาบัน
ราชภัฏลาปางเปลี่ยนฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง” และสานักศิลปวัฒนธรรมจึง ได้เปลี่ยนชื่อเป็น
“สานักศิลปะและวัฒนธรรม” เป็นต้นมา

โครงสร้างบริหารสานักศิลปะและวัฒนธรรม
สานักศิลปะและวัฒ นธรรม ดาเนิ นงานตามพัน ธกิจการพัฒ นามหาวิทยาลั ยราชภัฏ ลาปาง โดยมี
อธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบงานทั้งหมดภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการประจา
ส านั ก ศิล ปะและวั ฒ นธรรมเพื่ อให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายของส านัก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ กษา และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนัก ศึกษาและสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้กากับดูแล
ตามที่ ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี และมีผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นผู้บังคับบัญชา
รับผิดชอบ ดาเนินงานตามพันธกิจของสานักศิลปะและวัฒนธรรม

โครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง

สานักศิลปะและวัฒนธรรม

งานบริหารงานทั่วไป

งานส่งเสริม เผยแพร่
และทานุบารุง

คณะกรรมการ
ประจาสานัก

งานศึกษา รวบรวม
และค้นคว้าวิจัย

โครงสร้างการบริหารงานสานักงาน

ผู้อานวยการ

รองผู้อานวยการ

งานบริหาร
ทั่วไป

รองผู้อานวยการ

งานส่งเสริม
เผยแพร่ และทานุบารุง

รองผู้อานวยการ

หัวหน้าสานักงาน
ผู้อานวยการ

งานศึกษา รวบรวม
และค้นคว้าวิจัย

งานบริหารงานทั่วไป (GM : General Management)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
เป็นการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่วยและสนับสนุนการจัดการศึกษา ซึ่งต้องประยุกต์ใช้ความรู้และ
ประสบการณ์กับงานที่ปฏิบัติเพื่อกาหนดและปรับเปลี่ยนแผนงานให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่
กาหนด โดยมีการกากับ ตรวจสอบ แนะนา ตลอดจนตัดสินใจแก้ไขปัญหาในงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
งานส่ ง เสริ ม เผยแพร่ และท านุ บ ารุ ง เป็ น ส่ ว นงานหลั ก ที่ ส าคั ญ ด้ า นหนึ่ ง ของส านั ก ศิ ล ปะและ
วัฒ นธรรม มี ภ ารกิ จ ในการจั ด ทาโครงการ/กิจ กรรม ทางด้ านศิ ล ปวั ฒ นธรรมเพื่ อให้ นั กศึ ก ษา บุ คลากร
ตลอดจนผู้ที่สนใจทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เกิดการเรียนรู้เพื่อความรู้ความเข้าใจ และชี้ให้เห็นถึง
ความสาคัญของศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ รักและหวงแหนในวัฒนธรรมไทย อัน เป็นสิ่งสะท้อน
ถึงความเจริญทางวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์ของการทาคู่มืองานส่งเสริม เผยแพร่ และทานุบารุง
๑. เพื่อให้หน่วยงานมีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรที่แสดงถึง
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานและสร้างมาตรฐาน
การปฏิบัติที่มุ่งไปสู่การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
๒. เพื่อเป็นหลั กฐานแสดงวิธีการทางานที่ส ามารถถ่ายทอดให้กับผู้ ปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้การ
ทางานเป็นมืออาชีพ
๓. เพื่อจัดการความรู้ที่มีอยู่ในงานส่งเสริม เผยแพร่ ทานุบารุง และพัฒนางานให้ เกิดความต่อเนื่อง
อย่างมีประสิทธิภาพ

คาจัดกัดความ
คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการทางานที่มีจุดเริ่มต้น และ
จุดสิ้นสุดของกระบวนการ ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ มักจัดทาขึ้นสาหรับงานที่
ความซับซ้อนหลายขั้นตอน และเกี่ยวกับหลายคน สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการ
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานไว้ใช้อ้างอิงเมื่อเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
วิธีปฏิบัติงาน/วิธีทางาน (Work Instruction) เป็นเอกสารที่มีรายละเอียดวิธีการทางานเฉพาะหรือแต่
ละขั้นตอนย่อยของกระบวนการ เป็นข้อมูลเฉพาะ มีคาแนะนาในการทางานและรวมทั้งวิธีที่องค์กรใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

คู่มือการดูแลรักษาเครือ่ งดนตรีพื้นเมือง
เครื่องดนตรีพื้นเมืองมีทั้งหมด ๔ ประเภท ได้แก่ ดีด สี ตี เป่า ประเภทดีด ได้แก่ ซึง ประเภทสี ได้แก่
สะล้อ ประเภทตี ได้แก่ กลอง ฉิ่ง ฉาบ กรับ โหม่ง เกราะ โกร่ง และประเภทเป่า ได้แก่ ขลุ่ยหลิบ เครื่องดนตรี
ทุกเครื่องมือ ผู้เล่นต้องคอยบรรเลงอย่างระมัดระวัง และหมั่นศึกษาเรียนรู้องค์ประกอบของเครื่องดนตรีแต่ละ
ประเภทอย่างละเอียดเพื่อเป็นแนวทางในการดูแลรักษายืดอายุการใช้งานได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งดนตรีทั้ง ๔ ประเภท
เมื่อมีการบรรเลง การฝึกซ้อมหรือทาการแสดง อาจเกิด การชารุดเสียหายได้อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นสายขาด
ลูกบิดหลุด คันชั กยุ่ยทาให้สะล้อสีไม่เกิดเสียง ก้อปซึงหลุด กลองไม่ได้ติดจ่ากลอง เสียงเพี้ยน ไม่สามารถ
บรรเลงรวมวงได้ จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดทาข้อมูลการรักษาดูแลเครื่องดนตรีแต่ละประเภทอย่าง
ละเอียด ดังนี้
๑. เครื่องดนตรีประเภทดีด ได้แก่ ซึง

ซึงเป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองประเภทดีด คล้ายกับกีตาร์ มีสี่สายสองเสียง มีเสียงที่ไพเราะนุ่มนวล มีทั้ง
การดีดขึ้นลง การสะบัดเสียง และการดีดรัวเสียงให้ยาวขึ้น ต้องมีสายและเส้นเสียงที่ตึง ไม่เพี้ยนเสียง บางครั้ง
การปรับสายอาจทาให้เกิดสายขาดได้
การดูแลรักษา
๑. เตรียมสายกีตาร์เส้นที่ ๑และส้นที่ ๒ ไว้เมื่อมีสายขาดหรือเป็นสนิม ชารุดไม่สามารถดีดได้
๒. หลังจากฝึกซ้อมควรลดสายซึงให้หย่อนลงบ้างเพื่อที่จะช่วยยืดระยะการใช้สายได้ยาวนานขึ้น
๓. ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ามันมะกอกเช็ดลาตัวซึงและสายอยู่เสมอเพื่อความเงางาม และทาให้รักษาเนื้อไม้
ได้ดี
๔.ปรับเสียงซึงให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพื่อการบรรเลงครั้งต่อไป

แผนผังขั้นตอนการดูแลรักษาเครื่องดนตรีประเภทดีด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผังระบบ

สารวจเครื่องดนตรีประเภทดี
ได้แก่ซึงเล็ก ซึงกลางและซึง
ใหญ่

สารวจเครื่องดนตรี
ประเภทดี ได้แก่ ซึง

ซ่อมแซมและเปลี่ยนสายซึงที่
ขาดและชารุด โดยใช้สาย
กีตาร์สายที่ ๑และสายที่ ๒
หลังจากฝึกซ้อมควรลดสาย
ซึงให้หย่อนลงบ้างเพื่อที่จะ
ช่วยยืดระยะการใช้สายได้
ยาวนานขึ้น
ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ามันมะกอก
เช็ดลาตัวซึงและสายอยู่เสมอ
เพื่อความเงางาม และทาให้
รักษาเนื้อไม้ได้ดี
ปรับเสียงซึง ให้พอดี
สามารถพร้อมใช้งานได้ทันที

ระยะเวลา
๑ ชั่วโมง

ผู้รับผิดชอบ
นักวิชาการศึกษา

๒ ชั่วโมง

นักวิชาการศึกษา

๑ ชั่วโมง

นักวิชาการศึกษา

๑ ชั่วโมง

นักวิชาการศึกษา

๑ ชั่วโมง

นักวิชาการศึกษา

ซ่อมแซมและเปลี่ยนสายซึงที่ขาด

หลังจากฝึกซ้อมควรลดสายซึงให้
หย่อนพอประมาณ

ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ามันมะกอกเช็ด
ลาตัวซึงเพื่อความเงางาม

ปรับเสียงซึง ให้พอดี
สามารถพร้อมใช้งาน

๒.เครื่องดนตรีประเภทสี ได้แก่ สะล้อ

สะล้อเป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองประเภทสี ทามาจากไม้เนื้อแข็ง มีลักษณะคล้ายกับซออู้ แต่คันชักจะ
อยู่ ด้ า นนอกของตั ว สะล้ อ มี เ สี ย งเล็ ก แหลม ไพเราะอ่ อ นหวาน มี ส องสายสองเสี ย ง สู ง และต่ า สะล้ อ มี
ส่วนประกอบสาคัญ คือ ตัวสะล้อ ได้แก่ คันทวนบนและคันทวนล่าง สายซอ หย่องหรือหมอน ตาดหน้าสะล้อ
รัดอก ลูกบิด คันชัก ได้แก่ ไม้คันสี หางม้า หมุดยึดหางม้ากับไม้คันสี ช่วงที่บรรเลงควรสีเบาๆเป็นเส้นตรง สาย
คันชักจะได้ไม่ยุ่ยง่าย
การดูแลรักษา
๑. สะล้อสายขาด ใช้สาย๑และสาย๒ของกีตาร์ในการเปลี่ยนสาย
๒. ใช้กาวทาหย่องหรือหมอนสะล้อเอาไว้กันหลุดหาย
๓. ตัวคันชักควรสียางสน ส่วนยางสนที่เป็นแท่งหยดตรงโคนสะล้อ ตรงกะโหลกซอ ด้านซ้ายและ
ด้านขวา เพื่อให้คันชักเมื่อสีไปแล้วเกิดการเสียดสี เสียงดังกังวาน ไพเราะ มีเสียงน่าฟังอย่างสม่าเสมอ
๔.ใช้ผ้านุ่มเช็ดทาความสะอาดคันชัก กะโหลกซอคันทวนและสาย แล้วเก็บคันชักเข้าที่โดยจัดระดับ
คันชักเก็บตัวสะล้อให้เข้าที่
๕.ควรระวังไม่ให้กะโหลกสะล้อกระแทกของแข็ง เมื่อบรรเลงเสร็จแล้วนาเครื่องดนตรีเก็บเข้าถุงผ้า
หรือกล่องสะล้อให้เรียบร้อย

แผนผังขั้นตอนการดูแลรักษาเครื่องดนตรีประเภทสี
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผังระบบ

สารวจและซ่อมแซมสะล้อสาย
ขาด โดยใช้สาย๑และสาย๒
ของกีตาร์ในการเปลี่ยนสาย

สารวจเครื่องดนตรี
ประเภทสี ได้แก่ สะล้อ

ใช้กาวทาหย่องหรือหมอนสะ
ล้อเอาไว้กันหลุดหาย
ตัวคันชักควรสียางสน ส่วนยาง
สนที่ เ ป็ น แท่ ง หยดตรงโคนสะ
ล้อ ตรงกะโหลกซอ เพื่อให้คัน
ชัก เสียงดังกังวาน
ใช้ผ้านุ่มเช็ดทาความสะอาดคัน
ชั ก กะโหลกซอคั น ทวนและ
สาย แล้วเก็บคันชักเข้าที่
ควรระวั ง ไม่ ใ ห้ ก ะโหลกสะล้ อ
กระแทกของแข็ง เมื่อบรรเลง
เสร็ จ แล้ ว น าเครื่ อ งดนตรี เ ก็ บ
เข้ า ถุ ง ผ้ า หรื อ กล่ อ งสะล้ อ ให้
เรียบร้อย

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
๒ ชั่วโมง นักวิชาการศึกษา

๑ ชั่วโมง

นักวิชาการศึกษา

๑ ชั่วโมง

นักวิชาการศึกษา

๑ ชั่วโมง

นักวิชาการศึกษา

๑ ชั่วโมง

นักวิชาการศึกษา

ใช้กาวทาหย่องหรือหมอนสะล้อ

ตัวคันชักควรสียางสน ส่วนยาง
สนที่เป็นแท่งหยดตรงโคนสะล้อ

ใช้ผ้านุ่มเช็ดทาความสะอาดคันชัก
กะโหลกซอคันทวนและสายซอ

บรรเลงเสร็จแล้วนา
เครื่องดนตรีเก็บเข้าถุง
ผ้าหรือกล่องสะล้อ

๓.เครื่องดนตรีประเภทตี ได้แก่ กลองสองหน้าหรือกลองพื้นเมือง

กลองพื้นเมืองเป็นเครื่องดนตรีประเภทตี กลองพื้นเมือง หรือกลองปงป้ง เป็นกลองสองหน้าคล้ายกับ
กลองตะโพนของภาคกลางแต่มีขนาดเล็กกว่า นิยมทาด้วยไม้ขนุน ไม้สักหรือไม้เนื้อแข็ง ส่วนหนังที่ใช้ขึงหน้า
กลองจะนิยมใช้หนังวัว แล้วขึงด้วยเชือกไนลอนให้แน่นหนา วิธีการทาความสะอาด ควรใช้ผ้าสะอาดนุ่มเช็ด
กลองทุกครั้งหลังใช้งาน และเก็บเข้าที่ให้ เรียบร้อย ไม่นามาวางซ้อนกัน ระมัดระวังไม่ให้ถูกน้าหรือสัมผั ส
ความชื้นหรือแสงแดด
การดูแลรักษา
๑. หมั่นดึงเชือกที่รัดตัวกลองให้ตึงอยู่เสมอ
๒. ติดจ่ากลองทั้งหน้าเล็กและใหญ่ โดยให้มีเสียงติงและเสียงทั่ม
๓. สารวจหมุนสลักตรงขาตั้งกลองให้แข็งแรง
๔. เซ็ดทาความสะอาดหนังกลองด้วยผ้าสะอาด

แผนผังขั้นตอนการดูแลรักษาเครื่องดนตรีประเภทตี
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
หมั่นดึงเชือกที่รัดตัวกลองให้
ตึงอยู่เสมอ
ติดจ่ากลองทั้งหน้าเล็กและ
ใหญ่ โดยให้มีเสียงติงและ
เสียงทั่ม
ส ารวจหมุ ด สลั ก ตรงขาตั้ ง
กลองให้แข็งแรง
เซ็ดทาความสะอาดหนังกลอง
ด้วยผ้าสะอาดอยู่เสมอ

ผังระบบ

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
๒ ชั่วโมง นักวิชาการศึกษา

หมั่นดึงเชือกที่รัดตัว
กลองให้ตึงอยู่เสมอ
๑ ชั่วโมง

นักวิชาการศึกษา

๑ ชั่วโมง

นักวิชาการศึกษา

๑ ชั่วโมง

นักวิชาการศึกษา

ติดจ่ากลองทั้งหน้าเล็กและใหญ่

สารวจหมุด สลั กตรงขาตั้งกลอง
ให้แข็งแรง

เซ็ดทาความสะอาดหนัง
กลองด้วยผ้าสะอาด

๔.เครื่องดนตรีประเภทเป่า เช่น ขลุ่ยหลิบ

ขลุ่ยหลิบ เป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองประเภทเป่า ทาด้วยไม้ไผ่ ไม้สัก หรือไม้ชิงชัน เจาะทะลุข้อให้เป็น
ปล้องเดียวกัน ตกแต่งผิวให้เรียบสวยงาม ด้านหน้าเจาะรูเล็กๆกลมๆเรียงแถวกัน ๗ รูสาหรับวางนิ้วมือซ้าย
และขวาปิดเปิดมีองค์ประกอบได้แก่ ตาก ทามาจากไม้สัก เหลาเป็นรูปกลมๆยาวสองนิ้ว ปาดด้านล่างทาเป็น
ช่องลม นามาอุดปล้องขลุ่ยด้านหลังใต้ตากลงมา เจาะรูเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แต่ปาดส่วนล่างให้เป็นทางเฉียง
ไม่เจาะทะลุตรงเหมือนรูด้านหน้า รูที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้ เรียกว่ารูปากนกแก้ว แต่อยู่ทางด้านขวา เจาะรูอีกรู
หนึ่งเรียกว่ารูเยื่อ สมัยก่อนใช้เยื่อไม้ไผ่ปิดรูนี้ ต่อมาไม่ได้ใช้ ตรงปลายเลาขลุ่ยจะเจาะรูเพื่อใช้ร้อยเชือก
การดูแลรักษา
๑. เซ็ดขลุ่ยหลิบด้วยผ้าสะอาดเพื่อป้องกันเชื้อโรค
๒.ไม่นาขลุ่ยไปแช่น้าหรือผึ่งแดดเพราะจะทาให้เสียงเพี้ยน
๓. สารวจตากด้านในตัวขลุ่ยว่าชารุดหรือหลุดหาย
๔.เก็บขลุ่ยใส่ถุงผ้าหรือกล่องให้เรียบร้อย

แผนผังขั้นตอนการดูแลรักษาเครื่องดนตรีประเภทเป่า
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผังระบบ

เซ็ดขลุ่ยหลิบด้วยผ้าสะอาดเพื่อ
ป้องกันเชื้อโรค

เซ็ดขลุ่ยหลิบด้วยผ้า
สะอาดเพื่อป้องกันเชื้อ

ไม่นาขลุ่ยไปแช่น้าหรือผึ่งแดด
เพราะจะทาให้เสียงเพี้ยน

ไม่นาขลุ่ยไปแช่น้าหรือผึ่งแดด
เพราะจะทาให้เสียงเพี้ยน

ส ารวจตากด้ า นในตั ว ขลุ่ ย ว่ า
ชารุดหรือหลุดหาย

สารวจตากด้านในตัวขลุ่ยว่า
ชารุดหรือหลุดหาย

เก็ บ ขลุ่ ย ใส่ ถุ ง ผ้ า หรื อ กล่ อ งให้
เรียบร้อย

เก็ บ ขลุ่ ย ใส่ ถุ ง ผ้ า หรื อ
กล่องให้เรียบร้อย

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
๒ ชั่วโมง นักวิชาการศึกษา

๑ ชั่วโมง

นักวิชาการศึกษา

๑ ชั่วโมง

นักวิชาการศึกษา

๑ ชั่วโมง

นักวิชาการศึกษา

ภาคผนวก

แผนการดูแลรักษาเครื่องดนตรีพื้นเมือง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ลาดับที่

รายการ

กิจกรรมที่ดาเนินการ

ความถี่ในการ

ดาเนินการ
๑

๒

๓

๔

การดูแลรักษาเครื่องดนตรี
ประเภทดีด ได้แก่ ซึงเล็ก ซึง
กลาง ซึงใหญ่

๑.ตรวจซ่อมแซม
- ตรวจดูสายซึง ส่วนที่ขาดและ
ก็อปซึงที่ชารุดสูญหายไป
๒.รักษาทาความสะอาด
-ทาความสะอาดทุกเดือน
การดูแลรักษาเครื่องดนตรี
๑.ตรวจซ่อมแซม
ประเภทสี ได้แก่ สะล้อกลาง และ - ตรวจดู ส ายสะล้ อ ส่ ว นที่ ข าด
สะล้อเล็ก
และหย่องที่ชารุดสูญหายไป
๒.รักษาทาความสะอาด
-ทาความสะอาดคั น ชั กและคั น
ทวน
๓.ปรับเสียงและหยอดยางสน
การดูแลรักษาเครื่องดนตรี
๑.ตรวจซ่อมแซม
ประเภทตี ได้แก่ กลอง ฉิ่ง ฉาบ - ตรวจหน้ า กลองเล็ กและใหญ่
กรับ โหม่ง
ดึงเชือกให้ตึงอยู่เสมอ
๒.รักษาทาความสะอาด โดยใช้
ผ้า สะอาดเช็ ด หนั งกลอง ส่ ว น
เครื่องที่เป็นโลหะใช้ผ้าชุบน้ามัน
มะกอกเช็ด
กา ร ดู แ ล รั ก ษ า เ ค รื่ อง ด น ต รี ๑.เช็ดทาความสะอาด
ประเภทเป่า ได้แก่ ขลุ่ยหลิบ

๖ครั้ง/ปี

ทุกเดือน
๖ครั้ง/ปี

๔ ครั้ง/ปี
๔ ครั้ง/ปี
๔ ครั้ง/ปี
ทุกเดือน

ทุกเดือน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตค. พย.

ธค. มค. กพ. มีค. เมย.

ผู้รับผิดชอบ

พค. มิย. กค. สค. กย.
เจ้าหน้าที่
ห้องดนตรี

หมายเหตุ

