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■ อิทธิพลของดนตรี
■ ปจจัยที่ทําให้งานดนตรีได้รับการยอมรับ

ตัวชี้วัด	
■ เปรียบเทียบองค์ประกอบที่ใช้ในงานดนตรีและศิลปะอื่น (ศ ๒.๑ ม.๓/๑)
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หน่วยที่ ñ
ดนตรีกับสังคมและวัฒนธรรม

 ดนตรีเปนงานสรางสรรคของมนุษย
ท่ีมีเปาหมายในการนํามาใชเพื่อประกอบ

กจิกรรมตางๆ ในชวีติประจาํวนั หรอืเพือ่ความ
บันเทิงเริงรมย นอกจากนี้ ดนตรียังมีคุณคา

ตอจิตใจ เปนสื่อเชื่อมโยงระหวางกลุมคนใน
สังคม ชวยผสานความรกัและความสามคัค ีดงันัน้ 

ดนตรจึีงเปนมรดกทางศลิปวฒันธรรมทีเ่ราจะตอง
สืบทอดและพัฒนาใหคงอยูสืบตอไป



๑.	อิทธิพลของดนตรีกับบุคคลและสังคม
	 กวีไทยได้กล่าวถึงอิทธิพลของดนตรีกับบุคคลและสังคมไว้ในบทกวีหลายบท	ซึ่งบทเด่น

ที่งดงามด้วยฉันทลักษณ์และมีเนื้อความกินใจคนไทยอย่างแพร่หลายมาเนิ่นนาน	คือ	บทกวีของ

สุนทรภู่ในนิทานค�ากลอนเรื่อง	 “พระอภัยมณี”	 ตอนที่พระอภัยมณีอธิบายเรื่องอิทธิพลของดนตรี

แก่สามพราหมณ์ที่พบกันโดยบังเอิญ	ซึ่งในเนื้อกลอนกล่าวว่า

“พระฟงความพราหมณนอยสนองถาม จึงเลาความจะแจงแถลงไข

 อันดนตรีมีคุณทุกอยางไป ยอมใชไดดั่งจินดาคาบุรินทร

 ถึงมนุษยครุฑาเทวราช จัตุบาทกลางปาพนาสินธุ

 แมนปเราเปาไปใหไดยิน ก็สุดสิ้นโทโสที่โกรธา

 ใหใจออนนอนหลับลืมสติ อันลัทธิดนตรีดีหนักหนา

 ซึ่งสงสัยไมสิ้นในวิญญาณ จงนิทราเถิดจะเปาใหเจาฟง”

	 ๑.๑	 อิทธิพลของดนตรีกับบุคคล
	 ในวถิชีวีติปัจจบุนับคุคลไม่อาจหนรีอด

จากอิทธิพลของเสียงดนตรีได้	 ไม่ว่าจะท�าสิ่งใด	

อยู่ที่ไหน	 เมื่อใด	 เสียงดนตรีก็จะแวดล้อมอยู่

เกือบทุกเวลาและทุกสถานที่	 ดนตรีถูกสร้าง

ขึ้นมาใช้เป็นพ้ืนหลังสนับสนุนการด�าเนินชีวิต

ของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน	

ดนตรีช่วยจุดประกายแสงสว่างให้แก่เหตุการณ์

ส�าคัญต่างๆ	 ในชีวิตของบุคคล	 ทั้งในยามสุข

และในยามทุกข์	 สามารถช่วยให้บุคคลท่ีมี

อารมณ์ตึงเครียดผ่อนคลายลงได้

	 เสียงดนตรีสามารถเชิญชวนให้บุคคล

ลุกขึ้นเต้นร�า	 สามารถช่วยให้บุคคลมีความ

ภาคภูมิใจในความเป็นหมู่คณะและความเป็น

ชาติของตน	 ถ้าปราศจากเสียงดนตรีแล้วศิลปะ

การแสดงอื่นๆ	ก็จะไม่เกิดขึ้น

การฟงดนตรี หรือบทเพลงที่ไพเราะจะช่วยให้คนฟงรู้สึก
ผ่อนคลาย เกิดความสุขและความอิ่มเอมใจได้เป็นอย่างดี
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	 ๑.๒	 อิทธิพลของดนตรีกับสังคม
	 เนือ่งจากบคุคลไม่สามารถแยกตนเอง

ออกจากสังคมได้	เพราะโดยธรรมชาตินัน้มนษุย์

จะอยูร่วมกนัเป็นสงัคม	ท�ากจิกรรมร่วมกนั	เช่น	

ร่วมกันล่าสัตว์	 ร่วมกันประกอบพิธีกรรมตาม

ความเชื่อ	 ร่วมกันเฉลิมฉลองในงานประเพณี

ทางศาสนา	เป็นต้น	การรวมตัวกนัลกัษณะเช่นนี ้

จะช่วยให้ทุกคนในกลุ่มมีโอกาสแสดงตัวตน 

ต่อสังคมและแสดงอารมณ์ต่างๆ	 ออกมา	 เพื่อ

ส่ือสารความรู้สึกนึกคิดกับบุคคลอื่น	 โดยในทุก

กิจกรรมจะมีการบรรเลงดนตรี	หรือการขับร้อง	

เพือ่ช่วยสือ่สารความเข้าใจระหว่างกนัและกนัของ

สมาชกิในสังคมอีกด้วย

	 อนึง่	ดนตร	ีคือ	ศิลปะทีบ่คุคลในสงัคมสร้างสรรค์ขึน้มาใช้ร่วมกนั	ในบางครัง้อาจมผีูเ้ต้นร�า 

เพ่ิมเติมเข้ามาอีก	 ซึ่งทุกคนล้วนต้องมีอารมณ์ร่วมกับเสียงดนตรีทั้งสิ้น	 ดนตรีจึงกลายเป็น

วฒันธรรมอีกอย่างหนึง่ของสงัคมมนษุย์	และวฒันธรรมดนตรขีองแต่ละสังคมล้วนเป็นเครือ่งช่วยชี้ 

บอกลกัษณะของขนบธรรมเนยีม	ประเพณ	ีกจิกรรม	และชาตพินัธุท์ีก่ลุม่บคุคลในสงัคมนัน้ๆ	ปฏบิตัิ

การตีกลองสะบัดชัย ซึ่งเป็นดนตรีพื้นเมืองของภาคเหนือ 

ทีม่าของภาพ :  http://www.bloggang.com/m/viewdiary.
php?id=abird&month=072011&date=07& 
group=12&gblog=242

ในทกุสงัคมล้วนมวีฒันธรรมอนัเป็นเอกลักษณ์เฉพาะทีบ่่งบอกถงึความเป็นกลุม่ชาตพินัธุแ์ละความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกัน 
ซึ่งดนตรีก็เป็นศิลปะประเภทหนึ่งที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมของแต่ละสังคมได้

ที่มาของภาพ : http://www.pixannuire.fr
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     เสริมสาระ               

ความสัมพันธ์ของงานดนตรีกับการแสดงนาฏศิลป

 การใชเ้พลงกบัการแสดงนาฏศลิปม ี๒ ลักษณะ คอื การนาํบทเพลงท่ีสงัคตีกวปีระพนัธไ์วแ้ลว้มาวเิคราะห ์

เพือ่ตบีทและสรา้งสรรคล์ลีาทา่ทางนาฏศลิปให้แสดงออกไดอ้ยา่งสอดคลอ้งและกลมกลนืกบัเนือ้หา อารมณ ์

และไวยากรณ์ของบทเพลง และการแต่งเพลงขึ้นมาใหม่ให้ตรงกับจุดประสงค์ หรือท่านาฏศิลปท่ีต้องการ

แสดงออก

 ตัวอย่างของการใช้เพลงให้สัมพันธ์กับการแสดงนาฏศิลปทั้ง ๒ ลักษณะ ที่เห็นได้ชัดเจนในการแสดง

นาฏศิลปไทย เช่น

การแสดงนาฏศิลป เพลงที่ใช

การยกทัพ เพลงกราวนอก ใชสําหรับทัพมนุษยและวานร ในการแสดงโขน 
เรื่องรามเกียรติ์ เรียกวา “ฝายพลับพลา”
เพลงกราวใน ใชสําหรับทัพยักษ เรียกวา “ฝายลงกา”
เพลงกราวกลาง ใชสําหรับทัพมนุษย

การตอสู เพลงเชิดกลอง ใชในการตอสู
เพลงเชิดฉิง่ ใชประกอบการราํกอนออกอาวธุ เชน แผลงศร เปนตน
เพลงเชิดนอก ใชสําหรับการตอสูของตัวละครที่เปนสัตว

การแสดงอารมณรัก มีเพลงใหเลือกใชจํานวนมาก เชน เพลงโอโลม เพลงแขกสาหราย 
เพลงสารถี เพลงคลื่นกระทบฝง เพลงแสนคํานึง เปนตน

การแสดงอารมณเศรา มีเพลงใหเลือกใชจํานวนมาก เชน เพลงแขกโอด เพลงธรณีกันแสง 
เพลงใบคลั่ง เพลงลมพัดชายเขา เปนตน

การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอนกุมภกรรณทดนํ้า

ที่มาของภาพ : คลังภาพ ACT.
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๒.	ปจจัยที่ทําให้งานดนตรีได้รับการยอมรับจากสังคม
	 ดนตรเีป็นมรดกทางศลิปวฒันธรรมของชาตทิีเ่สรมิสร้างความแขง็แกร่งให้กบัคนในสงัคม	

การสร้างสรรค์งานดนตรีมีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	 แม้ว่าบางช่วงสมัยดนตรีอาจ

ได้พบกับภาวะวิกฤติบ้าง	 แต่ก็ยังสามารถธ�ารงคุณค่าให้อยู่คู่สังคมในปัจจุบันได้อย่างสมบูรณ์

โดยในท่ีนีจ้ะกล่าวถงึปัจจยัส�าคัญทีท่�าให้งานดนตรไีด้รบัการยอมรบัจากสังคม	ดงัต่อไปนี้

	 ๒.๑	 ปจจัยดานความเจริญทางวัฒนธรรม
	 ดนตรีมีความส�าคัญและมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อวัฒนธรรมของชาติ	 ในอดีตประเทศไทย

มีการน�าดนตรีไทยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางประเพณีต่างๆ	 ทั้งพระราชพิธีและ

พิธีกรรมต่างๆ	 ของประชาชน	 เช่น	 ในอดีตเมื่อสมเด็จพระบรมราชินีทรงมีพระประสูติกาลเป็น

พระราชโอรส	 พนักงานวงแตรสังข์และวงปพาทย์จะบรรเลง	 หากทรงมีพระประสูติกาลเป็น

พระราชธิดา	พนักงานวงมโหรีจะบรรเลง	เป็นต้น

	 ส�าหรับกิจกรรมทางประเพณีของประชาชนจะมีการน�าวงดนตรีไปบรรเลงเป็นส่วนหนึ่ง

ของงานนัน้ๆ	เช่น	งานท�าบญุขึน้บ้านใหม่	งานท�าขวญันาค	งานมงคลสมรส	งานวนัเกดิ	งานสมโภช

เฉลิมฉลองต่างๆ	 งานเทศกาลตามประเพณี	 งานอวมงคล	 เป็นต้น	 ซึ่งได้ยึดถือปฏิบัติมาจนถึง

ปัจจบุนั	ท�าให้คนไทยมคีวามรกั	ความผกูพนักบัวถิชีวีติและประเพณไีทย	มีความคดิและมทีศันคติ

ทีด่ีต่อดนตรจีนเกดิความรูส้ึกวา่ดนตรีเปน็ส่วนหนึ่งของชีวติ	โดยเฉพาะดนตรีไทยทีช่่วยสะทอ้นให้

เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมของไทยได้เป็นอย่างดี

ปจจบุนัได้มีการนาํวงดนตรมีาบรรเลงประกอบในงานพธิต่ีางๆ เช่น งานมงคลสมรส เป็นต้น เพือ่ให้งานมีความสมบรูณ์ยิง่ขึน้

ที่มาของภาพ : http://www.marry.vn
๕



	 ปัจจุบันทุกประเทศในโลกต่างมีงาน

ศิลปวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์

ของชาติ	 ดังที่พบเห็นได้เสมอในงานส�าคัญ

ต่างๆ	 เช่น	 ในการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศ	

ประเทศทีเ่ป็นเจ้าภาพจะแสดงออกอย่างชดัเจน

ในการน�าศิลปวัฒนธรรมของชาติตนมาแสดง

ในวนัเปดและปดการแข่งขนั	โดยประเทศเจ้าภาพ

จะนิยมจัดศิลปะด้านการแสดงดนตรีที่แสดง

ความเป็นชาติของตนมาแสดง	เพ่ืออวดให้ชาวโลก

ได้ชื่นชม	สะท้อนให้เห็นความเจริญรุ่งเรืองทาง

วัฒนธรรม	 ซึ่งประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน	 เมื่อ

ได้รับหน้าท่ีเป็นประเทศเจ้าภาพในการจัดการ

แข่งขันกีฬาระหว่างประเทศ	 หรืองานต้อนรับ

ราชอาคนัตกุะจากต่างประเทศ	รฐับาลไทยกจ็ะน�า

ศิลปะการแสดงประเภทต่างๆ	 และการบรรเลง

ดนตรีไทยมาจัดแสดง

พิธีเปดกีฬาเอเชียนเกมส์ที่ประเทศจีน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ประเทศจนีได้จดัการแสดงอย่างยิง่ใหญ่อลังการ ซึง่ดนตรี
ก็ได้เข้ามามีบทบาทสําคัญในงานครั้งนี้ด้วย

ที่มาของภาพ : http://www.telegraph.co.uk

ปจจุบันวงการดนตรีได้พัฒนาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ
ด้านการบนัทกึเสยีง ซึง่มกีารสร้างห้องบนัทกึเสยีงและนาํ
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้พัฒนาคุณภาพเสียงของนักร้อง 

ที่มาของภาพ : http://www.superbwallpapers.com/
photography/recording-studio-42780/

	 ๒.๒	 ปจจัยดานความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี
	 ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี	 ท�าให้งานดนตรีกลายเป็นที่ยอมรับของคนใน

สังคมอย่างกว้างขวาง	 ซึ่งเทคโนโลยีต่างๆ	 ที่พัฒนาขึ้นมานั้น	 ก็เพ่ือน�ามาใช้พัฒนางาน

ดนตรีให้คนในสังคมเข้าถึงดนตรีได้ง่ายมาก

ย่ิงขึ้น	 โดยการพัฒนาทางเทคโนโลยีเกิดขึ้นมา

ตั้งแต่เมื่อโทมัส	อัลวา	เอดิสัน	(Thomas	Alva	

Edison)	 นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกัน	 ได้คิด

ประดษิฐ์เครือ่งบนัทึกเสยีงขึน้	เม่ือ	พ.ศ.	๒๔๒๐	

วงการดนตรีท้ังไทยและสากลก็ได้น�าเครื่อง

บันทึกเสียงดังกล่าวมาสร้างสรรค์งานดนตรี	

บันทึกเสียงเพลง	 เสียงขับร้อง	 เสียงปราศรัย	

และข้อมลูเสยีงต่างๆ	ไว้เป็นสมบัติให้ชนรุน่หลงั	

ซึ่งผู้เรียนสามารถน�าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ศึกษา

หาความรู้ได้มาจนถึงปัจจุบัน

๖



ปจจุบันมีการนําเพลงไทยมาขับร้องและบรรเลงด้วยวงดนตรีสากล และพัฒนากลายมาเป็นเพลงลูกทุ่งอย่างแพร่หลาย

	 ๒.3	 ปจจัยดานคานิยมและการปรับเปลี่ยนใหเขากับยุคสมัย
	 ค่านิยมของสังคมไทยท่ีมีต่อเรื่องต่างๆ	 นั้น	 สามารถเปล่ียนแปลงไปได้ตลอดเวลา	

ซึ่งงานดนตรีก็เช่นเดียวกัน	 งานดนตรีสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยได้	 โดยในอดีต

พระมหากษัตริย์ไทยทรงถือเป็นพระราชกรณียกิจประการหนึ่งที่ทรงส่งเสริมงานดนตรีของชาติ

ให้เจริญรุ่งเรือง	 บรรดาพระบรมวงศานุวงศ์	 ข้าราชการผู้ใหญ่มีค่านิยมในการส่งเสริมดนตรีไทย	

มีการพัฒนาวงดนตรีและอุปถัมภ์นักดนตรี	ส่วนในหมู่ประชาชนก็มีค่านิยมในการน�าวงดนตรีไทย

ไปบรรเลงเป็นส่วนหนึ่งของงานต่างๆ	ทั้งงานมงคลและงานอวมงคล

	 แม้ในปัจจุบันระบบสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมาก	 โครงสร้างทางวัฒนธรรมก็

เปลีย่นแปลงไป	แต่ค่านยิมของคนไทยทีม่ต่ีอดนตรกีย็งัคงอยู	่รฐับาลไทยยงัสนบัสนนุและท�านบุ�ารงุ

ดนตรีโดยเฉพาะดนตรีไทยอยู่เสมอ	 เช่น	การจัดตั้งสถาบันการศึกษาที่ท�าหน้าที่เกี่ยวกับการผลิต

นักดนตรีไทย	มหาวิทยาลัยต่างๆ	ก็ได้เปดการศึกษาวิชาเอกดนตรี	ระดับโรงเรียนทั้งระดับประถม

ศึกษาและระดับมัธยมศึกษา	มีการจัดรายวิชาดนตรีให้ผู้เรียนได้ศึกษาและฝกปฏิบัติดนตรี	ผู้เรียน

จงึมค่ีานยิมทีด่ต่ีอดนตรไีทย	ท�าให้คนรุน่ใหม่เลง็เหน็ความส�าคญัในการศกึษา	เรยีนรู	้และใช้ดนตรี

เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตได้อย่างมีคุณค่า

	 ตัวอย่างของการปรับเปลี่ยนดนตรีให้เข้ากับยุคสมัยและค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไป	 เช่น	

เมือ่วัฒนธรรมดนตรตีะวนัตกเข้ามาแพร่หลายในสงัคมไทยจงึเกดิวงแตรวง	โดยมกีารน�าเพลงไทย

มาบรรเลงด้วยวงแตรวงเป็นจ�านวนมาก	 และเมื่อสังคมไทยนิยมฟังเพลงที่บรรเลงด้วยวงดนตรี

สากล	 ศิลปนดนตรีจึงน�าเพลงไทยมาขับร้องเนื้อเต็มและบรรเลงด้วยวงดนตรีสากลเป็นศิลปะ

ผสมผสาน	รวมทั้งบางส่วนก็ได้พัฒนาไปเป็นเพลงลูกทุ่ง	เป็นต้น	

๗



	 นอกจากนี้	 ยังได้มีการน�าดนตรีไทยและดนตรีสากลมาผสมผสานบรรเลงเข้าด้วยกัน	

จนได้รับความนยิมชมชอบจากผูฟั้ง	ในขณะเดียวกนักย็งัมกีารน�าเครือ่งดนตรีชาตต่ิางๆ	มาบรรเลง

ประกอบเพลงไทย	เช่น	กูเ่จงิ	ซอเอ้อห	ูเป็นต้น	ดังนัน้	ในปัจจุบนัดนตรีในประเทศไทยจึงมีทัง้ดนตรี

ไทยเดิม	ดนตรีสากล	และดนตรีไทยสากลในสังคม

	 ๒.๔	 ปจจัยดานการสืบทอดดนตรีของศิลปน
	 ในอดีตการสืบทอดดนตรีของศิลปนดนตรี	 จะเป็นการเรียนรู้ในส�านักดนตรี	 มีครูเป็น

ศูนย์กลางของความรู้	 มีส�านักดนตรีท่ีเจ้านาย	 ข้าราชการ	 หรือผู้มีฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ

อุปถัมภ์	ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม	ครูดนตรีรุ่นเก่าผันตัวเองไปเป็นผู้เชี่ยวชาญ	ผู้ทรง

คุณวุฒิในสถานศึกษาต่างๆ	 การสืบทอดดนตรีไทยได้พัฒนาให้สอดคล้องกับการก้าวไปของโลก

สมัยใหม่	โดยได้เข้าไปสูร่ะบบการเรยีนการสอนในสถาบนัการศกึษาแทนทีก่ารศกึษาในวัง	หรอืในวดั

ดังเช่นในอดีตที่ผ่านมา	

	 ขณะเดียวกนั	นกัเรยีนท่ีเรียนในโรงเรยีนและก้าวเข้าสูก่ารเรยีนดนตรใีนระดบัปรญิญาตรี

ปรญิญาโท	และปรญิญาเอก	กไ็ด้กลบัเข้ามาเป็นครูอาจารย์ร่วมกบัครผููท้รงคณุวฒุด้ิานดนตร	ีและ

มาเป็นครูสอนดนตรีให้แก่นักเรียน	นักศึกษารุ่นต่อๆ	มา

การไหว้ครูดนตรีไทยเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการสืบทอดดนตรีของครูดนตรีต่อศิษย์ และยังเป็นการ
ปลูกฝงให้ศิษย์มีความเคารพนบนอบต่อครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้อีกด้วย

ที่มาของภาพ : คลังภาพ ACT.

๘



เกร็ดศิลป

กิจกรรม ศิลปปฏิบัติ	๑.๑

กิจกรรมที่		๑  ให้นักเรียนเขียนอธิบายเกี่ยวกับอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อบุคคลและสังคมไทย	 	

ลงกระดาษรายงาน	ส่งครูผู้สอน

กิจกรรมที่		๒  ให้นกัเรยีนแบ่งกลุม่ออกเป็น	๔	กลุ่ม	ตามปัจจยัทีท่�าให้งานดนตรีได้รับการยอมรับ

จากสังคม	ดังต่อไปนี้

	 	 ๑.	ปัจจัยด้านความเจริญทางวัฒนธรรม

	 	 ๒.	ปัจจัยด้านความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

	 	 ๓.	ปัจจัยด้านค่านิยมและการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัย

	 	 ๔.	ปัจจัยด้านการสืบทอดดนตรีไทยของศิลปน

	 แล้วให้แต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายว่า	ปัจจัยดังกล่าวมีผลให้งานดนตรีได้รับการ

ยอมรับจากสังคมอย่างไร	แล้วจดบันทึกสาระส�าคัญไว้

๑  

๒  

สุนทรียะของดนตรี

 สุนทรียะของดนตรี แปลตามรูปศัพท์มีใจความว่า 

“ความงามของดนตรี” แต่คนสามัญทั่วไปมักจะใช้ใจความ

ว่า “ความไพเราะของดนตรี” แทน เนื่องจากเข้าใจว่าอะไรที่

งามย่อมมองเห็นได้ด้วยตาเท่าน้ัน ส่วนเสียงดนตรีนั้นสัมผัส

รู้ด้วยหู ไม่อาจมองเห็นภาพได้ จึงใช้คําว่า “ไพเราะ” แทนที่

คําว่า “งาม” แต่แท้ที่จริงนั้นบุคคลสามารถสัมผัสรู้ความงาม

ของสรรพส่ิงได้ด้วยประสาทสัมผัสต่างๆ ถึง ๖ อย่าง คือ

ตาสัมผัสรู้ความงามของรูป หูสัมผัสรู้ความงามของเสียง

จมูกสัมผัสรู้ความงามของกล่ิน ล้ินสัมผัสรู้ความงามของรส 

กายสัมผัสรู้ความงามของสิ่งที่มากระทบกาย และใจสัมผัสรู้

ความงามของอารมณ์ที่เกิดกับใจ

	 ระบบการสืบทอดดนตรีไทยที่กล่าวมา	 ส่งผลให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนดนตรีไทยกันได้

อย่างกว้างขวาง	มีต�าราเรียนดนตรี	เครื่องดนตรี	และสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย	เอื้ออ�านวย

ให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้	 ซึ่งถือเป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้วิชาการดนตรีไทยด�ารงอยู่คู่กับสังคม

และวัฒนธรรมไทยสืบต่อไป

ที่มาของภาพ : http://www.topic 2 kugou.com

๙



๓.	องค์ประกอบที่ใช้ในการสร้างสรรค์งานดนตรี
	 ในการสร้างสรรค์งานดนตรีให้ออกมามีคุณภาพและสามารถสร้างความรู้สึกประทับใจ 

ให้กับผู้ฟังได้นั้น	ผู้สร้างสรรค์ผลงานจ�าเป็นต้องมีความรู้	ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสร้างสรรค์

งานดนตรี	เพื่อจะได้น�ามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน

	 3.๑	 	องค์ประกอบพื้นฐานที่สำาคัญของดนตรี

	 ๑)	จงัหวะ	(Time)	คอื	ความรูส้กึทีด่�าเนนิไปอย่างต่อเนือ่งของบทเพลง	ซึง่ในทางดนตร ี
สามารถแบ่งออกเป็น	๓	ลักษณะ	ดังต่อไปนี	้

 ๑.๑)	 จังหวะหลัก	 เป็นจังหวะที่ด�าเนินไปอย่างสม�่าเสมอตลอดบทเพลง	 ถ้าเป็น 

เพลงช้าก็จะด�าเนินไปช้าๆ	อย่างต่อเนื่อง	เปรียบได้กับการเคาะเท้าของนักดนตรีขณะบรรเลง

 ๑.๒)	 จงัหวะของท�ำนองเพลง	เป็นจงัหวะทีด่�าเนนิไปตามความส้ัน-ยาวของลักษณะ

ตัวโน้ต	(ตัวกลม	ตัวขาว	ตัวด�า...)	ที่ประกอบกันเป็นท�านองเพลง	เปรียบได้กับความสั้น-ยาวของ

เสียงแต่ละเสียงที่นักดนตรีก�าลังบรรเลง

 ๑.๓)	 จงัหวะของบทเพลง	เป็นจงัหวะทีด่�าเนนิไปอย่างมีแบบแผนในเรือ่งของการเน้น	 

สามารถแบ่งออกเป็น	๓	แบบ	คือ	เพลง	๒	จังหวะ	เพลง	๓	จังหวะ	และเพลง	๔	จังหวะ	โดยเพลง 

ทั้ง	๓	แบบนี้จะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันไป

	 ๒)	ท�ำนอง	(Melody)	คือ	การน�าเอาเสียงดนตรหีลากหลายระดบัเสียงทีม่คีวามส้ัน-ยาว 
ของเสียงที่แตกต่างกันมาร้อยเรียงให้เกิดความไพเราะ	 การแต่งท�านองที่ดีจะต้องเข้าใจในเรื่อง 

ของเสยีงดนตรแีละบนัไดเสยีง	(บนัไดเสยีง	คอื	กลุ่มเสียงดนตรีทีจ่ดัไว้เป็นหมวดหมู่อย่างมแีบบแผน	 

เราสามารถน�าเสียงในบันไดเสียงดังกล่าวไปใช้ในการประพันธ์ท�านองเพลงและเรียบเรียงเสียง

ประสานได้	เช่น	บนัไดเสยีงชนดิเมเจอร์	(Major)	ใช้ส�าหรบัประพนัธ์ท�านองทีใ่ห้ความรูส้กึสนกุสนาน	

บันไดเสียงชนิดไมเนอร์	(Minor)	ใช้ส�าหรับประพันธ์ท�านองที่ให้ความรู้สึกเศร้า	เหงา	เป็นต้น)

	 ๓)	เสยีงประสำน	(Harmony)	คอื	เสยีงทีเ่กดิขึน้พร้อมกนัตัง้แต่	๒	เสยีงขึน้ไป	มคีวาม
กลมกลนืกนั	ช่วยสร้างสสีนั	บบีคัน้	และผ่อนคลายอารมณ์ของผูฟั้ง	ซึง่จะเปรยีบได้กบัพืน้หลงัของ

ภาพถ่าย	เสียงประสานจะช่วยให้ท�านองและจังหวะมีความโดดเด่นมากยิง่ขึน้	โดยเสียงประสานจะ

ประกอบไปด้วยส่วนส�าคัญ	๒	ประการ	คือ

 ๓.๑)	 ขั้นคู่เสียง	หมายถึง	ระยะห่างของเสียง	๒	เสียง	เรียงตามล�าดับขั้นของโน้ต 

ในบันไดเสียง

 ๓.๒)	คอร์ด	หมายถึง	 เสียงที่ประกอบด้วยเสียง	๓	 เสียงขึ้นไป	 เปล่งเสียงออกมา

พร้อมๆ	กัน	หรือเปล่งเสียงออกมาทีละเสียงอย่างต่อเนื่อง
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