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  ● »ÃÐàÀ·¢Í§Ç§´¹µÃÕ¾×é¹ºŒÒ¹  óö

Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õèó ËÅÑ¡¡ÒÃ¢ÑºÃŒÍ§ áÅÐºÃÃàÅ§à¤Ã×èÍ§´¹µÃÕä·Â óù-öò
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  ¡ÒÃ½ƒ¡ËÑ́ ¡ÒÃáÊ´§ÅÐ¤Ã ñ÷ó-ñøø

● à·¤¹Ô¤¡ÒÃáÊ´§¾×é¹°Ò¹  ñ÷ô
● Í§¤�»ÃÐ¡Íº¢Í§¡ÒÃáÊ´§ÅÐ¤Ã ñ÷õ
● à·¤¹Ô¤¡ÒÃà¢ÕÂ¹º·ÅÐ¤Ã  ñ÷÷
● º·ºÒ·¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ¢Í§¹Ñ¡áÊ´§ ñøð
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● º·ºÒ·áÅÐË¹ŒÒ·Õè¢Í§½†ÒÂµ‹Ò§ æ  ã¹¡ÒÃÊÃŒÒ§ÅÐ¤Ã ñùð
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สาระการเรียนรู้แกนกลาง

■ เครื่องหมายและสัญลักษณทางดนตรี 
■ เสยีงรองและเสยีงของเครือ่งดนตรใีนบทเพลงจากวฒันธรรมตางๆ
■ บทบาทและอิทธิพลของดนตรี
■ องคประกอบของดนตรีในแตละวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด 
■ อาน เขียน รองโนตไทยและโนตสากล (ศ ๒.๑ ม.๑/๑)
■ เปรียบเทียบเสียงรองและเสียงของเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรม 

ที่ตางกัน (ศ ๒.๑ ม.๑/๒)
■ อธิบายบทบาทความสัมพันธและอิทธิพลของดนตรีที่มีตอสังคมไทย  

(ศ ๒.๒ ม.๑/๑)
■ ระบุความหลากหลายขององคประกอบดนตรีในวัฒนธรรมตางกัน 

(ศ ๒.๒ ม.๑/๒)

หน่วยที่ ñ
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับดนตรีไทย

ดนตรีไทยเป็นมรดกอันล�้าค่าอย่าง
หน่ึงของชาติ เพราะบรรพบุรุษของเราได้

สร้างสรรค์ขึน้จากภูมิปญญา และได้อนุรกัษ์
สบืทอดต่อกนัมาจนถงึปจจบุนั เช่น เครือ่งดนตรี

ลีลา จังหวะ ท่วงท�านองของบทเพลง เป็นต้น 
นอกจากน้ีดนตรีไทยยังเป็นเอกลกัษณ์ประจ�าชาติ

ที่แฝงไว้ด้วยความวิจิตรบรรจง ดังน้ัน เราจึง
จ�าเป็นต้องศกึษาสิง่ต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัดนตรีไทย

ได้แก่ ประวัตคิวามเป็นมา ระบบเสยีง ท�านอง ลกัษณะ
ของบทเพลง เครื่องหมาย และสัญลักษณ์ต่างๆ

ที่ปรากฏอยู่ในโน้ตเพลงไทยให้เข้าใจอย่างครบถ้วน



พิธีไหวครูดนตรีไทย เปนพิธีสําคัญที่ผูเรียนดนตรี

จะตองปฏิบัติกอนจะเริ่มเรียน

(ที่มาของภาพ : http://www.x.thaikids.com)

๑.	ความหมาย	และประวัติความเปนมาของดนตรีไทย
	 ๑.๑	 ความหมาย

ดนตรีไทย หมายถึง เพลงไทย

ที่ มีระดับเสียงซ่ึงประกอบขึ้นเป ็นท�านอง

มีลีลา จังหวะ ความดัง-เบา สลับสอดแทรก 

มีความไพเราะเสนาะหู ก่อให้เกิดความรู้สึก

รื่นเริง สนุกสนาน อ่อนหวาน ให้ความสุข

ความเศร้าโศก ปลุกจิตใจให้ฮกึเหมิ ซึง่เราสามารถ

สัมผัสความรู้สึกนั้นได้ตามแนวท�านองเพลงที่

นกัประพนัธ์เพลงได้จนิตนาการ และประพนัธ์ไว้

 ดนตรไีทยมคีวามส�าคญัต่อการด�าเนนิ

วิถีชีวิตของคนไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปจจุบัน

ดงัพบได้จากงานทีจ่ดัขึน้ นยิมให้มวีงดนตรไีทย

ร่วมบรรเลงด้วย เช่น งานขึน้บ้านใหม่ งานท�าบญุ

งานบวชนาค งานมงคลสมรส งานเฉลิมฉลอง 

งานในเทศกาลต่างๆ ตลอดจนการบรรเลง

ประกอบการแสดง เป็นต้น

	 ๑.๒	 ความเปนมา
ดนตรีไทย เป็นดนตรีที่ศิลปนสร้างสรรค์ขึ้น เพื่อใช้บรรเลงในกิจกรรมต่างๆ ของสังคม

ที่ตนอาศยัอยู ่ เช่น บรรเลงประกอบพธิกีรรมตามความเชือ่ บรรเลงเพื่อความบันเทิงของผู้คน

ในชุมชน เป็นต้น  

 ลกัษณะ และรปูแบบของดนตรไีทยนัน้จะมีความเรยีบง่าย ส�าหรบัในสังคมทีใ่หญ่ขึน้ เช่น

สังคมเมือง รัฐที่มีเจ้าผู้ครองนคร มีพระมหากษัตริย์ปกครอง เป็นต้น  การน�าดนตรีเข้าไปใช้

ในกิจกรรมต่างๆ จะมีความประณีต มีการพัฒนาความสามารถของศิลปน รูปแบบทางดนตรี

เพลงร้อง ท�านองดนตรี จะมีระเบียบมากขึ้น และใช้เป็นแบบแผนต่อกันมาจนถึงปจจุบัน 

 ส�าหรับการแบ่งยุคสมัยทางดนตรีของไทย จะนิยมจัดแบ่งตามการด�ารงอยู่ของราชธานี 

คือ สมัยก่อนสุโขทัย สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา และสมัยรัตนโกสินทร์ ดังนี้

๒



ดนตรีในสมัยก่อนสุโขทัยเป็นราชธานี จากหลักฐาน
ทางโบราณคดีพบว่า ได้มีการเล่นดนตรีกันใน
หลายลักษณะท่ัวทุกอาณาจักร ไม่ว่าจะเป็น
อาณาจักรล้านนา ทวารวดี ศรีวิชัย สุพรรณภูมิ ละโว้
เคร่ืองดนตรีท่ีใช้ ได้แก่ เคร่ืองดนตรีประเภท
เคร่ืองดีด เช่น พิณน�้าเต้า พิณเพียะ หรือพิณเปียะ 
เป็นต้น  เคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองตี เช่น 
ฆ้องกลอง เป็นต้น  และเคร่ืองดนตรีประเภท
เคร่ืองเปา เช่น แคน ป่ี เป็นต้น

สมัยอยุธยา มีการประดิษฐ์เครื่องดนตรีประเภท
เครื่องสายขึ้น ได้แก่ ซอด้วง ซออู้ จะเข้ และยังได้มีการ
ปรับปรุงประสมวงดนตรีขึ้นใหม่ ได้แก่ วงมโหรีเคร่ืองหก
วงปี่พาทย์เครื่องห้า และวงเครื่องสาย ที่ใช้บรรเลงขับกล่อม
ในงานมงคลทั่วไป ส่วนเพลงไทยที่มีการประพันธ์ขึ้นในสมัย
อยุธยา เช่น เพลงนางนาค ยิกินแปดบท สมิงทอง เขนง 
เป็นต้น

๑.	สมัยก่อนสุโขทัย ๒.	สมัยสุโขทัย

๓.	สมัยอยุธยา ๔.	สมัยรัตนโกสินทร์

ดนตรีในสมัยสุโขทัยน้ันค่อนข้างมีความคล้ายคลึง
กับสมัยก่อนสุโขทัยเป็นราชธานี โดยเครื่องดนตรีที่ปรากฏ
ในยคุสมยันี ้เช่น กระจบัป่ี พณิน�า้เต้า พณิเพยีะ 
ซอสามสาย ฆ้อง กลองทัด ตะโพน กลองตุก 
(กลองชาตรี) ทบั (โทน) มโหระทกึ บัณเฑาะว์ 
กังสดาล ฉิ่ง เป็นต้น และได้มีการประสม
วงดนตรีในรูปแบบต่างๆ ขึ้น เช่น วงขับไม้
ใช้บรรเลงในงานพระราชพิธีส�าคัญ 
ได้แก่ พระราชพิธีขับกล่อม
พระเศวตฉัตร พระราชพิธี
ขับกล่อมพระบรรทม
พระราชกุมารหรือพระราชกุมารี
พระราชพิธีขับกล่อมพระยาช้างเผือก
มีการน�าวงปี่พาทย์เครื่องห้าไปใช้บรรเลง
ประกอบการแสดงละครชาตรีและในพิธีการ
ต่างๆ และวงมโหรีเครื่องสี่ใช้บรรเลงใน
พระราชพิธีต่างๆ เป็นต้น

ดนตรีในสมัยรัตนโกสินทร์มีความเจริญรุ่งเริือง
อย่างมาก โดยมีพฒันาการต่อเน่ืองมาจากดนตรสีมัยอยธุยา
มีวงดนตรีหลายลักษณะเกิดข้ึน เช่น วงปี ่พาทย์เสภา
วงปี ่พาทย์เครื่องคู ่ วงปี ่พาทย์เครื่องใหญ่ วงปี ่พาทย์
ดึกด�าบรรพ์ วงเคร่ืองสายไทย วงมหาดุริยางค์ไทย
เป็นต้น  ส�าหรับเครื่องดนตรีที่เกิดขึ้น
หรือน�ามาใช้ในวงดนตรีไทยมีหลายชนิด เช่น
ฆ้องวงเล็ก ระนาดทุ้ม กลองสองหน้า
อังกะลุง เป็นต้น  ส่วนลักษณะ
ของเพลงที่เกิดขึ้นในสมัยนี้
มีเพลงเถา เพลงโหมโรงเสภา 
เพลงละคร และเพลง
ส�าเนียงภาษา

๓



  นอกจากที่กล่าวมาข้างต้น ประเทศไทยยังได้มีการติดต่อกับชาวต่างประเทศ จึงได้มี 

การคิดประดิษฐ์เคร่ืองดนตรีเลียนแบบเครื่องดนตรีของชาวต่างชาติข้ึน เช่น ในปี พ.ศ. ๒๔๕๙ 

หลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ได้ประดิษฐ์เครื่องดนตรีเลียนแบบเครื่องดนตรีของ

อินโดนีเซีย เรียกว่า “อังกะลุง” และปี พ.ศ. ๒๔๖๗ อาจารย์มนตรี ตราโมท ได้น�าขิมมาบรรเลง 

ร่วมกับวงเครื่องสายไทยเป็นครั้งแรก เรียกว่า “วงเครื่องสายประสมขิม” เป็นต้น รวมทั้งยังมี 

วงดนตรีหลายลักษณะเกิดขึ้น เช่น วงปี่พาทย์เครื่องคู่ วงเครื่องสายไทย วงมหาดุริยางค์ไทย 

เป็นต้น  ส�าหรับลักษณะของเพลงไทยที่เกิดขึ้น ได้แก่ เพลงเถา เพลงโหมโรงเสภา เพลงละคร 

และเพลงส�าเนียงภาษา

๒.	บทบาท	และอิทธิพลของดนตรีต่อสังคมไทย
 วัฒนธรรมมีความส�าคัญต่อการด�าเนินชีวิตของมนุษย์มาตั้งแต่อดีตตามที่ได้กล่าวมา 

ข้างต้น เม่ือสงัคมของมนษุย์มคีวามเจรญิก้าวหน้า และพฒันามาสูส่งัคมทีม่ขีนาดใหญ่ แต่ละสงัคม 

ก็ได้มีการติดต่อกันข้ามวัฒนธรรม จึงท�าให้วัฒนธรรมมีการปรับปรุงจนมีรูปแบบที่ชัดเจน

 ส�าหรบัวฒันธรรมไทย มีกจิกรรม และประเพณต่ีางๆ ทีม่กีารน�าดนตรเีข้าไปบรรเลง ขบัร้อง 

โดยดนตรีแต่ละประเภทน้ันมีบทบาทหน้าท่ีตามวัตถุประสงค์ของงานที่จัดขึ้น อย่างไรก็ตาม

เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีขนาดพื้นที่กว้างใหญ่ มีประชากรที่มีความแตกต่างกันทาง

ด้านสังคม และวัฒนธรรม บทบาทของดนตรีที่ปรากฏอยู่ในประเทศไทยจึงมีความหลากหลาย

 โดยสามารถแบ่งบทบาทของดนตรีไทย และดนตรีพื้นบ้านได้ ดังนี้

	 ๒.๑	 บทบาทของดนตรีต่อสังคมไทย

 ๑) บทบาทของดนตรีไทย หมายถงึ ดนตรทีีม่แีบบแผน และมรีปูแบบเป็นดนตรทีีเ่ป็น 

ตัวแทนของดนตรีประจ�าชาติ เช่น วงปี่พาทย์ วงเครื่องสายไทย วงมโหรี วงปี่กลองชนะ 

วงบัวลอย เป็นต้น  โดยดนตรีไทยมีบทบาทปรากฏอยู่ในงาน และกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

๑	 พระราชพธิขีองราชส�านกั เมือ่มกีารจดังานพระราชพธิต่ีางๆ จะมีการน�าดนตรเีข้าไปบรรเลง เช่น มกีารบรรเลง 
 วงปี่พาทย์ในงานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร  
 งานกฐินพระราชทาน การบรรเลงดนตรีในงานพระบรมศพ งานพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งจะนิยม 
 บรรเลงด้วยวงปี่กลอง วงปี่พาทย์นางหงส์ เป็นต้น

๒	 งานพิธีของราษฎร และในกิจกรรมอื่นๆ เช่น งานบุญ นิยมน�าวงปี่พาทย์มาบรรเลงในงาน เช่น งานบวชนาค  
 งานท�าบุญข้ึนบ้านใหม่ งานท�าบุญเลี้ยงพระ งานเฉลิมฉลองต่างๆ เป็นต้น ส�าหรับงานมงคลลักษณะอ่ืนๆ 
 เช่น งานมงคลสมรส งานเลี้ยงรับรอง นิยมบรรเลงด้วยวงเครื่องสายไทย หรือวงมโหรี เป็นต้น

๓	 งานพธิขีองราษฎร	ประเภทงานศพ นิยมบรรเลงด้วยวงป่ีพาทย์นางหงส์ วงป่ีพาทย์มอญ วงบวัลอย หรอืวงแตรวง

๔	 ดนตรทีีใ่ช้ประกอบการแสดง เช่น โขน หนงัใหญ่ หุน่ละครเลก็ หุ่นกระบอก ละคร ลเิก นยิมใช้วงป่ีพาทย์มาบรรเลง  
 เป็นต้น

๕	 ดนตรทีีใ่ช้ประกอบการแสดงภาพยนตร์	และละครโทรทศัน์ จะนิยมใช้ดนตรปีระกอบในเน้ือเรือ่งทีแ่สดงถงึ 
 ความเป็นไทย เช่น ภาพยนตร์ เรื่อง “โหมโรง” ละครพื้นบ้านเรื่อง “ปลาบู่ทอง” เป็นต้น

๖	 ดนตรีที่ใช้ประกอบการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ เช่น เชิญชวนเที่ยวงานที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม 
 งานเทศกาล งานรณรงค์ด้านศิลปวัฒนธรรม การจัดขบวนแห่ นิยมน�าขบวนแห่ด้วยวงแตรวง เป็นต้น4



วงปพาทยมอญ นิยมบรรเลงในงานอวมงคล
(ที่มาของภาพ : http://www.shutterphoto.com)

 ๒) บทบาทของดนตรี พ้ืนบ ้าน 
ดนตรีพื้นบ้านของไทยนั้นมีความหลากหลาย

ตามสภาพของสังคม และวัฒนธรรม เพราะ

คนไทยในแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างกัน

ทางด้านพื้นฐานทางสังคม และวัฒนธรรม 

โดยดนตรีพื้นบ้านของแต่ละกลุ่มชนท่ีอยู่ตาม

ภูมิภาคต่างๆ ที่ได้มีการน�ามาบรรเลง ขับร้อง

ในกิจกรรมต่างๆ ทั้งในงานมงคล งานอวมงคล

งานรื่นเริง และประกอบการแสดง มีดังนี้

ภาคเหนือ

ได้แก่ วงสะล้อซึงขลุ่ย (วงสะล้อซอซึง 
หรือวงสะล้อซอปน) วงปี่จุม วงปาดฆ้อง วงตึ่งโนง 

ประเภทของเพลง และท�านองร้อง เช่น อื่อ ซอ ค่าว ฮ�่า 
ซอจะปุ ซอเงี้ยว ซอดาด เป็นต้น ประเภท

การแข่งขันหรือบรรเลงทั่วไป เช่น 
วงกลองสะบัดชัย เป็นต้น 

ภาคกลาง

ได้แก่ วงปี่พาทย์พื้นบ้าน แตรวง วงกลองยาว 
ประเภทของเพลงและท�านองร้อง เช่น เพลงกล่อมลูก 

เพลงฉ่อย เพลงอีแซว เพลงร่อยพรรษา
เพลงร�าภาข้าวสาร เพลงสงฟาง

เพลงร�าโทน เป็นต้น

อีสาน

ได้แก่ วงพิณแคนโหวด วงกันตรึม วงหมอล�า
 วงโปงลาง วงดนตรีตุ้มโมง ประเภทของเพลง

และท�านองร้อง เช่น เพลงโคราช ล�าเต้ย
ล�ากลอน ล�าพื้น เจรียง เป็นต้น

                             ภาคใต้

ได้แก่ วงดนตรีโนรา วงดนตรีหนังตะลุง 
วงกาหลอ วงดนตรีประกอบการแสดงมะโย่ง 

วงดนตรีซีละ วงดนตรีรองเง็ง วงดนตรีในพิธีตือรี 
วงดนตรีในพิธีกรรมลิมนต์ ประเภทของเพลง

และท�านองร้อง เช่น เพลงบอก เพลงเรือ
 เพลงนา เพลงค�าตัก เป็นต้น

๕



	 ๒.๒	 อิทธิพลของดนตรีต่อสังคมไทย
 ดนตรีเป็นเรือ่งของเสยีงทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัวถิชีวีติของมนษุย์ เสยีงดนตรช่ีวยสร้างเสรมิ

จติใจของมนษุย์ จรรโลงใจให้มคีวามสขุ อิม่เอบิ คณุค่าของดนตรสีนองตอบต่อกจิกรรมในรปูแบบ

ต่างๆ เช่น งานพระราชพิธี งานพิธีกรรมของประชาชน งานรื่นเริง ประกอบการแสดงละคร

การแสดงภาพยนตร์ ใช้ในรูปของการเรียนการสอน การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมกลุ่ม

เมือ่เข้าค่ายเยาวชน ค่ายลกูเสอื ค่ายอาสาสมคัรต่างๆ เป็นต้น  การทีม่นษุย์น�าดนตรใีปใช้ในกจิกรรม

ดังกล่าว เพราะดนตรีเป็นศิลปะของเสียงที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สื่อกลางที่ดีที่สุดของกิจกรรม

ดงัท่ีกล่าวนีอ้ยู่ท่ีความรูส้กึในกจิกรรมทีจั่ดขึน้นัน้เป็นส�าคญั  ดงันัน้ เพือ่ให้นกัเรยีนได้เข้าใจอทิธพิล

ของดนตรี นกัเรียนจงึควรเข้าใจความรู้พืน้ฐานของดนตรโีดยภาพรวม และความรูท้ีเ่กีย่วกบัดนตรไีทย

ตามหัวข้อ ดังนี้

๑.	 ธรรมชาติและเสียงของดนตรีไทย มนุษย์ในยุคโบราณด�ารงชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่เป็นขุนเขาล�าเนาไพร

อยู่ภายใต้ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ปราศจากสิ่งอ�านวยความสะดวก มนุษย์ได้เรียนรู้การจัดการกับกิจกรรมต่างๆ เพื่อ

ความอยู่รอด มีอาหารกินด้วยการเก็บของปา ล่าสัตว์ มนุษย์อยู่รวมกันเป็นกลุ่มสังคม มีการพัฒนาปรับปรุงชีวิตของตน

และสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย และมีความสุข

 ปรากฏการณ์ธรรมชาตต่ิางๆ เช่น ฟาแลบ ฟาร้อง ฟาผ่า

แผ่นดินไหว พายุหมุน การเจ็บปวย ความทุกข์ทรมาน

ความตาย เป็นต้น  สิ่งเหล่าน้ีมนุษย์ไม่สามารถค้นหา

ค�าตอบได้ว่า ท�าไมจึงเป็นเช่นนั้น และเมื่อไม่สามารถค้นหา

ค�าตอบทางวิทยาศาสตร์ของปรากฏการณ์ธรรมชาติได้

จงึจนิตนาการ และเชือ่มโยงความคิดเหล่าน้ันกบัสิง่ท่ีเกิดขึน้

กลายเป็นว่าเพราะเทพเจ้า หรือผู้ทรงไว้ซึ่งพลังอ�านาจ

เหนือธรรมชาติ กระท�าให้เกิดเสียงนั้นขึ้น ต่อมามนุษย์

จึงได้คิดค้นและประดิษฐ์เครื่องมือที่ท�าให้เกิดเสียงขึ้น

โดยส่ิงประดิษฐ์ดังกล่าวก็คือ “เครื่องดนตรี” น่ันเอง

โดยในช่วงแรกเครื่องดนตรีจะเป็นแบบเรียบง่าย ท�าจาก

วัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่น เช่น ไม้ หนังสัตว์ ตัวหอย 

เป็นต้น เครื่องดนตรีดังกล่าวมนุษย์จะน�ามาใช้สื่อสาร

หรือใช้เพื่อเป็นสัญญาณสื่อสารกัน โดยเน้นด้วยการตี หรือการท�าให้เกิดเสียงดัง

 เสียงดนตรีในยุคแรกๆ มีความเรียบง่าย มีระดับเสียงไม่มากนัก เม่ือมนุษย์เจริญข้ึนจึงมีการพัฒนาเครื่องดนตรี

ให้เกิดระดับเสียงมากกว่าท่ีมีอยู่ เมื่อมีเสียงหลายระดับเสียง จึงน�าเครื่องดนตรีที่พัฒนาข้ึนมาบรรเลงจนเกิดเป็น

ท�านองเพลง และได้พัฒนาวิธีการบรรเลงอยู่เร่ือยๆ และเม่ือประสมรวมเครื่องดนตรีหลายชิ้นเข้าเป็นกลุ่ม ในที่สุด

ก็เกิดเป็นวงดนตรี เปาหมายของเครื่องดนตรีที่ใช้ในช่วงแรกๆ ใช้บรรเลงเพื่อประกอบพิธีกรรม จากนั้นจึงพัฒนาไปสู่

การบรรเลงเพื่อกิจกรรมนันทนาการ เพื่อประกอบการแสดง เพื่อความบันเทิง ตลอดจนเพื่อกิจกรรมอื่นๆ

มนุษยในยุคโบราณมักจะจินตนาการวา ปรากฏการณ
ธรรมชาต ิ เชน ฟาแลบ ฟาผา เปนตน เปนสิง่ทีเ่ทพเจา
ทาํใหเกดิขึน้
(ที่มาของภาพ : http://www.ben14.com)

๖



ความเชื่อของคนไทยเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจาในศาสนาพราหมณ-ฮินดู เชน พระพิฆเนศวร พระอิศวร เปนตน
กอใหเกิดพิธีกรรมการไหวครู และครอบครูดนตรีไทย
(ที่มาของภาพ : http://www.hindumeeting.com)

๒.	 ความเชื่อของคนไทยที่น�ามาสู่อิทธิพลของดนตรี สืบเน่ืองจากอิทธิพลของเสียงดนตรีข้างต้นในวัฒนธรรม

ของไทย ซึ่งมีพื้นฐานหลักท่ีมีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อด้ังเดิม คือ เช่ือเร่ืองภูตผี ดังเห็นได้จากความเช่ือเร่ืองของผีฟา

ผีปู ย่า ผีเรือน ผีเจ้าปาเจ้าเขา ความเชื่อเรื่องวิญญาณบรรพชน และเม่ือศาสนาพราหมณ์-ฮินดูได้เข้ามาเผยแผ่

ในดินแดนประเทศไทย คนไทยบางส่วนก็ได้นับถือความศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้า เช่น พระอิศวร พระพรหม พระนารายณ์

พระพิฆเนศวร พระฤๅษี เป็นต้น  และเมื่อพระพุทธศาสนาเผยแผ่ในเวลาต่อมา คนไทยส่วนใหญ่ก็เกิดความศรัทธา และ

นับถือพระพุทธศาสนา ซึ่งลักษณะเด่นของการนับถือเช่นน้ี ได้ท�าให้เกิดการผสมผสานความเช่ือเรื่องภูตผี พราหมณ์

และพระพุทธศาสนาเข้าด้วยกัน รวมทั้งได้พัฒนาความเช่ือ ความศรัทธา น�ามาสู่การด�าเนินชีวิต และกิจกรรมต่างๆ 

มากมาย ตั้งแต่ก่อนยุคการสถาปนาอยุธยาเป็นราชธานี โดยดนตรีในพิธีกรรมต่างๆ ของประชาชนนั้น มีการปรุงแต่ง

พัฒนา สร้างสรรค์เพ่ิมเติม และสืบทอดต่อมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่งมีความเป็นแบบแผนที่ถือปฏิบัติต่อกันมา

ทั้งเครื่องดนตรี การประสมวงดนตรี การประพันธ์บทเพลง และวิธีการบรรเลง ตลอดจนผลงานที่เกิดขึ้นใหม่ 

 สิ่งเหล่านี้ได้สร้างลักษณะของความเป็นเอกลักษณ์ที่มีรูปแบบของตนเอง แสดงออกถึงความเป็นดนตรีประจ�าชาติ

ที่ควรภาคภูมิใจ เพราะนอกจากความเป็นดนตรีไทยแล้วยังเป็นดนตรีของภูมิภาคสุวรรณภูมิ ซ่ึงยังปรากฏรูปแบบของ

วงดนตรีลักษณะเช่นนี้ในประเทศเพื่อนบ้าน คือ ในบางพื้นที่ของเวียดนามด้วย

 ดังนั้น การที่ดนตรีไทยเป็นวงดนตรีที่ใช้บรรเลงในพระราชพิธี และใช้บรรเลงประกอบพิธีกรรมต่างๆ ของประชาชน

ทั่วไป จึงท�าให้ดนตรีไทยมีอิทธิพลต่อการด�าเนินวิถีชีวิต โดยเฉพาะอิทธิพลต่อความรู้สึกว่า เมื่อประกอบกิจกรรม

หรืองานพิธีใดๆ ดนตรีจะเป็นส่วนส�าคัญที่ช่วยสร้างความสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นแก่งานนั้นได้ 
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(ที่มาของภาพ : http://www.board.palungit.com)

(ที่มาของภาพ : http://www.lungsit.blogspot.com)

(ที่มาของภาพ : http://www.variety.teenee.com)

ครูเทพเจาดนตรีไทย

 ครูเทพเจาที่บรรดาเหลาศิลปน นักดนตรีไทยใหความเคารพนับถือมีอยู หลายองค ความเชื่อนี้

ดําเนินตามแนวของศาสนาพราหมณ-ฮินดู เปนการนอมนําความเช่ือ การแสดงความเคารพนับถือ

และความกตัญูกตเวทีตอเทพเจา เพราะตามตํานานและคัมภีรท่ีปรากฏไดกลาวไววา “เทพเจา

แห่งดนตรีเปนผูมีอุปการคุณสรางงานศิลปะ”	 คือ ทั้งสรางเครื่องดนตรี แตงเพลง บรรเลงเพลง

ดวยเครื่องดนตรี และการขับรอง ครูเทพเจาของดนตรีไทยที่ควรรูจัก มีดังนี้

พระปรคนธรรพ 
เทพเจาผูคิดและสรางพิณ

คันแรกขึ้น

พระปญจสีขร เทพเจา
ผูเปนเลิศดานการดีดพิณ

พระวษิณกุรรม เทพเจาทีน่บัถอืกนัวาเปนนายชางใหญของเทวดา เปนเจา

แหงการชางทุกประเภทท้ังชางเขียน ชางปน ชางกอสราง พระวิศณุกรรม

เปนผูออกแบบสรางโรงละครไว ๓ ขนาด คือ ขนาดใหญรูปสี่เหลี่ยมผืนผา

ขนาดกลางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส และขนาดเล็กรูปสามเหลี่ยม เพื่อใชเปนที่สอน

ใหชาวเมืองมนุษยรูจักรองรําทําเพลง
พระวิศณุกรรม เทพเจา
แหงการชางทุกประเภท

	 พระปญจสีขร เทพเจาผู มีความเปนเลิศในดานการดีดพิณ และ

การขับลํานํา ตามตํานานกลาววา ในอดีตชาติพระปญจสีขรเปนเด็ก

เลี้ยงโคไวผม ๕ แหยม มีชื่อเรียกวา “ปญจสิขะ” เปนผูมีความเล่ือมใส

ศรัทธาในการสรางกุศล ไดสรางสาธารณสถาน เชน ศาลา สระนํ้า ถนน

ยานพาหนะ เปนตน  แตตองตายขณะอยูในวัยหนุม จึงไดไปเกิดเปน

เทพบุตรในช้ันจาตุมหาราชิกา มีชื่อวา “ปญจสิขคนธรรพเทพบุตร”

มีรางกายเปนสีทอง มีมงกุฎหายอด

	 	 พระปรคนธรรพ เทพเจาผูเปนยอดแหงคนธรรพ นามท่ีแทจริง

คือ พระนารทมุนี เปนผู คิดและสรางพิณคันแรกขึ้น นับถือวาเปนผู มี

ความชํานาญในการขับรอง และบรรเลงดนตรี ทําหนาท่ีเปนพนักงานขับรอง

และบรรเลงดนตรีกลอมพระเปนเจา และเทพยนิกรพระนารทมุนีเปนครูเฒา

และเปนครูใหญในวิชาสําคัญๆ ของพวกคนธรรพ

     เสริมสาระ
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๓.	องคประกอบของดนตรีไทย
ดนตรีไทยที่มีความไพเราะน่าฟง จะประกอบไปด้วยส่วนส�าคัญต่างๆ ดังนี้

๑.	 เสียงดนตรี

เสียงที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมา โดยน�าเสียงต่างๆ มาจัดระบบให้ได้สัดส่วน มีความกลมกลืนกัน
โดยทัว่ไปแล้วเสยีงดนตรเีกดิจากเสียงของเครือ่งดนตร ีและเสยีงร้องเพลงของมนษุย์ เสยีงของดนตรี
จะมีความไพเราะน่าฟงเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับทักษะการเรียบเรียงเสียงประสานของศิลปน

๒.	 ท�านอง

 เสียงต�่า เสียงสูง เสียงสั้น เสียงยาว เสียงทุ้ม เสียงแหลมของดนตรี หรือบทเพลง ท�านอง
ของดนตรี หรือท�านองของบทเพลงแต่ละเพลงนั้น มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
จุดประสงค์ของผู ้ประพันธ์เพลง ว่าต้องการสร้างสรรค์ให้บทเพลงน้ันๆ มีท�านองเป็นไปใน
รูปแบบใด เช่น ท�านองที่ฟงแล้วเศร้าสร้อย โหยหวน คึกคัก เข้มแข็ง ฮึกเหิม เป็นต้น  โดยทั่วไปแล้ว
ผู ้ประพันธ์นิยมประพันธ์แนวท�านองหลัก หรือแนวเนื้อท�านองน�าของบทเพลงก่อนเพิ่มเติม
รายละเอียดของบทเพลง

๓.	 จังหวะ

 การเคล่ือนไหวที่สม�่าเสมอ อาจก�าหนดไว้เป็นความช้า-เร็วต่างกัน เช่น เพลงจังหวะช้า
เพลงจังหวะเรว็ เป็นต้น  ในทางดนตรกีารก�าหนดความสัน้-ยาวของเสยีงทีม่ส่ีวนสมัพนัธ์กบัระยะเวลา
ในการร้องเพลง หรือเล่นดนตรีจะต้องมีจังหวะเป็นเกณฑ์ ถ้าร้องเพลง หรือเล่นดนตรีไม่ตรง
จงัหวะ ย่อมไม่มคีวามไพเราะเท่าท่ีควร ในกรณท่ีีร้องเพลง หรอืเล่นดนตรหีลายคนในเพลงเดยีวกนั 
จังหวะจะท�าหน้าท่ีเป็นตัวก�ากับ เพื่อให้การร้องเพลง หรือการเล่นดนตรีนั้นออกมาในลักษณะที่
พร้อมเพรียงกัน และผสมกลมกลืนกันอย่างเหมาะสม

๔.	 การประสานเสียง

 เสียงของเครื่องดนตรี และเสียงร้องเพลงของมนุษย์ที่มีระดับเสียงต่างกัน เปล่งเสียงออกมา
พร้อมกัน โดยเสียงท่ีเปล่งออกมาน้ันต้องผสมผสานกลมกลืนกัน ฟงแล้วไม่ขัดหู การประสาน
เสยีงดนตรนีัน้ เสยีงประสานต้องประสานกบัแนวท�านองหลกั หรอืแนวท�านองน�าของบทเพลงนัน้ๆ
ได้อย่างผสมผสานกลมกลืนกัน รับ และสอดคล้องกันได้เป็นอย่างดี ผู้ท�าหน้าที่เป็นผู้เรียบเรียง
เสียงประสานดนตรี จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการประสานเสียงอย่างดี ดังดนตรีที่พบเห็น
หรือได้ยินได้ฟงกันบ่อยๆ เช่น เพลงเต่าเห่ บทพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
เจ้าฟาจิตรเจริญ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ที่มีการประสานเสียงระหว่างแนวขับร้องของ
นักร้องชายกับนักร้องหญิง โดยมีดนตรีบรรเลงสอดรับอย่างกลมกลืน เป็นต้น
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ระดับเสียง
ดนตรีไทย

ระดับเสียง
ดนตรีสากล

ลูกฆ้องวงใหญ่ วงที่ใช้บรรเลง

ทางเพียงออล่าง
หรือทางในลด

ฟา ลูกที่ ๑๐ ปี่พาทย์ไม้นวม
ปี่พาทย์ดึกด�าบรรพ์

ทางใน ซอล ลูกที่ ๑๑ ปี่พาทย์ไม้แข็ง ใช้ปี่ใน

ทางกลาง ลา ลูกที่ ๑๒ ปี่พาทย์ไม้แข็ง ใช้ปี่กลาง

ทางเพียงออบน
หรือทางนอกต�า่

ซีแฟลต ลูกที่ ๑๓ เครื่องสายมโหรี ใช้ขลุ่ยเพียงออ

ทางกรวด หรือทางนอก โด ลูกที่ ๑๔ ปี่พาทย์เสภา ใช้ปี่นอก

ทางกลางแหบ เร ลูกที่ ๑๕ ปี่พาทย์ ใช้ปี่กลางทางแหบ

ทางชวา มี ลูกที่ ๑๖ เครื่องสายปี่ชวา

๔.	ระบบเสียง	และทำานองของดนตรีไทย
 ระบบเสยีง และท�านองของดนตรไีทย นบัว่าเป็นองค์ประกอบส�าคญัอย่างหนึง่ของดนตรี 

ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้

	 4.๑	 ระบบเสียงของดนตรีไทย
 เสียงของดนตรีไทย มีทั้งหมด ๗ เสียง เช่นเดียวกับดนตรีสากล แต่ต่างกันตรงที่ระยะ

ความห่างของช่วงเสียงในแต่ละระดับของดนตรีไทยจะมีความห่างเท่ากัน ๑ เสียงเต็มทุกเสียง 

ไม่มช่ีวงครึง่เสยีงเหมอืนดนตรสีากล ระบบเสยีงของดนตรไีทยจะใช้ฆ้องวงใหญ่เป็นเครือ่งก�าหนด 

ระดับเสียง ซึ่งศัพท์สังคีต เรียกว่า “ทาง”

 การท่ีระดับเสียงของดนตรีไทยมีช่วงความห่างในระดับท่ีเท่าๆ กัน ท�าให้การบรรเลง 

ดนตรีไทยสามารถเริ่มต้นที่ระดับเสียงใดก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องดนตรีที่ใช้ในการบรรเลง

ตารางเปรียบเทียบระดับเสียงของดนตรีไทยและดนตรีสากล

กิจกรรม	ศิลป์ปฏิบัต	ิ๑.๑
กิจกรรมที่  ๑ ให้นักเรียนแบ่งออกเป็น ๒ ฝ่าย นักเรียนฝ่ายแรกเสนอชื่อดนตรีพื้นบ้าน 

๑ ชื่อ โดยให้นักเรียนฝ่ายที่ ๒ ตอบว่า ดนตรีนั้นเป็นดนตรีภาคใด

  หรือของกลุ่มชาติพันธุ์ใด แล้วสลับกลุ่มกันถาม-ตอบ

กิจกรรมที่  ๒ ให้นักเรียนน�ารายชื่อดนตรีพื้นบ้านที่มีการน�าเสนอในกิจกรรมที่ ๑

  เขียนที่กระดานด�า จากนั้นร่วมแสดงความคิดเห็น โดยให้ครูเป็นผู้ช่วยเสริม

  และตั้งค�าถามน�า พร้อมสรุป เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง

๑0
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