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ÊÒÃºÑÞ
หน่วยการเรียนรู้ที่ñ ´¹µÃÕä·Â ๑-๑๐

● สØนทรียÈาสตร์ ๒
● ปัจจัยในการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีไทย ๖
● บทบาทของดนตรีไทยในการสะท้อนสังคม ๗

หน่วยการเรียนรู้ที่ò ความรู้พื้นฐานด้านดนตรีä·ย ๑๑-๓ò
● คØ³ค‹าและความสíาคัÞของดนตรีไทย ๑๒
● ดนตรีไทยในแต‹ละยØคสมัย ๑ó
● ลักÉ³ะเด‹นของดนตรีไทย ๒๑
● ประวัติสังคีตกวีด้านดนตรีไทย ๒๙

หน่วยการเรียนรู้ที่ó วงดนตรีä·ย ๓๓-๕ò
● ประเภทของวงดนตรีไทย óô
● แนวทางการอนØรักÉ์และส‹งเสริมดนตรีไทย ô๘

หน่วยการเรียนรู้ที่ô การปฏิบัติดนตรีä·ย ๕๓-๗ô
● มาตราเสียงของดนตรีไทย õô
● ทíานองของดนตรีไทย õô
● จังËวะของดนตรีไทย õõ
● âน้ตเพลงไทย õ๖
● การเลือกเครื่องดนตรีไทยและเทคนิคการบรรเลง õ๙
● การบรรเลงดนตรีไทย ๖ô
● การขับร้องเพลงไทย ๖õ



หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ ดนตรีสากล ๗๕-๙๐
 ● ปัจจัยในการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีสากล ๗๖
 ● บทบาทของดนตรีสากลในการสะท้อนสังคม ๘๗

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับดนตรีสากล ๙๑-๑๐๖
 ● วิวัฒนาการของดนตรีสากล ๙๒
 ● ประวัติสังคีตกวีด้านดนตรีสากล ๑๐๐

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ วงดนตรีสากล ๑๐๗-๑๑๘
 ● ประเภทของวงดนตรีสากล ๑๐๘
 ● วงดนตรีพื้นบ้าน ๑๑๖

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ การปฏิบัติดนตรีสากล ๑๑๙-๑๓๘
 ● การเลือกปฏิบัติเครื่องดนตรีแไทยละเทคนิคการบรรเลง ๑๒๐
	 ● การขับร้องเพลงสากล ๑๒๙

  บรรณานุกรม  ๑๓๙



หน่วย
การเรียนรูที ่

´¹µÃÕä·Âñ

ดนตรีเปนศิลปะแขนงหน่ึงที่มนุษยไดสรางสรรคขึ้นโดยการเลียนแบบเสียงจาก

ธรรมชาติ หรือสรางสรรคขึ้นจากจินตนาการของตนเอง แลวถายทอดใหมนุษยไดรับรู

รับฟง และสืบทอดตอกันมาจากชนรุนหนึ่งสูชนอีกรุนหนึ่ง ซึ่งดนตรีจัดวาเปนผลงาน

แขนงหนึ่งท่ีชวยจรรโลงโลกใหสดใส และเปนศิลปะสากลที่ทุกเพศ ทุกวัย และทุกเชื้อชาติ 

สามารถเขาถึงความงามได โดยผานทางการดู การฟง และเปนศิลปะท่ีมีคุณคาตอมนุษย

ในการปรุงแตงชีวิตใหมีความสุข ผอนคลายอารมณ ทําใหเกิดความอิ่มเอมใจ

 สําหรับดนตรีไทยก็มีความงดงาม และมีสุนทรียะเชนเดียวกัน โดยมีการสรางสรรค

สืบทอดกันมาตั้งแตสมัยกอนสุโขทัยจนถึงสมัยปจจุบัน

สาระการเรียนรูแกนกลาง

■  ปจจัยในการสร้างสรรค์ผลงานดนตรี
ในแต่ละวัฒนธรรม

■  บทบาทดนตรีในการสะท้อนสังคม

ตัวชี้วัด	

ศ	2.๑	ม.๔-6/3

■  อธิบายเหตุผลที่คนต่างวัฒนธรรม
สร้างสรรค์งานดนตรีแตกต่างกัน

ศ	2.2	ม.๔-6/๔

■  อธบิายบทบาทของดนตรใีนการสะท้อน 
แนวความคิดและค่านิยมที่เปล่ียนไป
ของคนในสังคม 



เสียงของดนตรีไทยมีผลต่อการปรุงแต่งจิตใจของมนุษย์ให้มีจิตใจที่ดีงาม เกิดความรู้สึกที่ผ่อนคลาย และดนตรียังช่วยให้
สังคมและวัฒนธรรมของชุมชนด�ารงอยู่

๑.	สุนทรียศาสตร์
 สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) เป็นเนื้อหาว่าด้วยการศึกษาเรื่องมาตรฐานของความงามใน

เชิงทฤษฎีอันเกี่ยวกับประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ กฎเกณฑ์ทางศิลปะ สุนทรียศาสตร์นับเป็น 

แขนงหนึ่งของปรัชญาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาคุณค่า ในสมัยก่อนวิชานี้เป็นที่รู้จักใน 

รูปของวิชาทฤษฎีแห่งความงาม หรือปรัชญาแห่งรสนิยม 

	 ๑.๑	 ความหมาย

 สุนทรียศาสตร์ เป็นค�าที่มาจากภาษาบาลี ประกอบด้วยค�าว่า “สุนทรียะ” แปลว่า 

ความงาม ความดี สมาสกับค�าว่า “ศาสตร์” แปลว่า ความรู้ หรือวิชา ดังนั้น สุนทรียศาสตร์ 

จึงหมายความว่า วิชาที่ว่าด้วยความดี ความงาม หรือความไพเราะ และสามารถรับรู้ได้ด้วย

ประสาทสัมผัส ท�าให้เกิดความรู้สึกต่างๆ เช่น เพลิดเพลิน สนุกสนาน ปีติยินดี อิ่มเอมใจ พอใจ 

เศร้าโศก เป็นต้น  ภาษาอังกฤษใช้ค�าว่า “Aesthetics” เป็นค�าที่มาจากภาษากรีกว่า “Aisthetikos” 

หมายถึง วิชาปรัชญาสาขาหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับความงาม และการรับรู้คุณค่าของความงาม 

หรือสิ่งที่ดีงาม ซึ่งยึดหลักความคิดพื้นฐานว่า “ศิลปะนั้นสร้างขึ้นเพื่อศิลปะ มิได้สร้างขึ้นเพื่อ

วัตถุประสงค์อื่น” การจะเข้าถึงได้ต้องอาศัยประสาทสัมผัสด้วยตนเอง และต้องเป็นความรู้สึก 

บริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกภายใน ไม่ต้องการผลตอบแทนใดๆ เช่น เวลาที่ได้เห็นดอกไม้ที่มี 

สีสวย มีกลิ่นหอม มีโอกาสได้สัมผัสและสูดดมกลิ่นก็จะเกิดความสุขใจ จัดเป็นสุนทรียะ เป็นต้น 

 แต่ถ้าเมื่อใดที่นึกถึงการน�าดอกไม้ดอกนั้นไปท�าประโยชน์อื่นๆ เช่น น�าไปจัดเป็นช่อ

เพื่อจ�าหน่ายจนเกิดเป็นผลประโยชน์ ความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้นจะไม่เรียกว่า “สุนทรียะ”
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 ศิลปะทุกแขนงจัดว่าเป็นสุนทรียศาสตร์ทั้งส้ิน โดยแต่ละแขนงประกอบด้วยธาตุทั้ง 

๔ ได้แก่

	 ๑)	 สื่อ	 ศิลปะทุกแขนงต้องอาศัยสื่อในการถ่ายทอด เพื่อให้ผู้รับสามารถสัมผัสได ้

ด้วยประสาทสัมผัสต่างๆ เช่น ทัศนศิลป์ หรือวิจิตรศิลป์ต้องใช้ภาพเป็นสื่อ สามารถรับรู้ได้ด้วย 

จกัษปุระสาท นาฏศิลป์ต้องใช้ลลีาท่าทางเป็นสือ่ สามารถรบัรูไ้ด้ด้วยจกัษปุระสาทและโสตประสาท 

ส่วนดริุยางคศลิป์ คีตศิลป์ หรอืโสตศิลป์ต้องใช้เสยีงเป็นส่ือ สามารถรบัรูไ้ด้ด้วยโสตประสาท เป็นต้น

	 ๒)	 เนื้อหา	เป็นสิง่ทีป่รากฏให้เหน็ ได้ยิน ได้ฟังเป็นทีป่ระจักษ์ เช่น เนือ้หาทางทศันศิลป์  

หรือวิจิตรศิลป์ คือ ภาพ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ศิลปินสร้างขึ้น เนื้อหาทางนาฏศิลป์ คือ การแสดง 

ชดุต่างๆ ท่ีศลิปินคิดประดิษฐ์ขึน้ ส่วนดุรยิางคศิลป์ คตีศลิป์ หรอืโสตศลิป์ คอื เครือ่งดนตร ีบทเพลง 

ท�านองเพลง ท�านองร้อง ที่ศิลปินทางดนตรีได้คิดประดิษฐ์ขึ้น 

	 ๓)	สุนทรียธาตุ	 คือ องค์ประกอบหลักของศิลปะแต่ละแขนง ๓ ประการ ได้แก่       

ความงาม ความน่าดูน่าฟัง และความเป็นเลิศ  

	 ๔)	ศิลปินธาตุ	 ได้แก่ ความรู้สึกนึกคิด ความรู้ ประสบการณ์ ความเฉลียวฉลาด 

และความสามารถ ซึ่งมีอยู่ในตัวผู้ท่ีเป็นศิลปิน แล้วน�ามาสอดแทรกลงในงานศิลปะที่เขาสร้าง 

หรือแสดงออก  

	 ๑.2	สุนทรียศาสตร์ทางดนตรี

 ดนตรีจัดเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยอาศัยเสียงเป็นส่ือในการถ่ายทอด

อารมณ์ ความรู้สึกของศิลปิน ให้ผู้ที่ได้ยิน ได้ฟัง ได้รับรู้ และเกิดอารมณ์ความรู้สึกเคลิบเคลิ้ม          

คึกคะนอง ฮึกเหิม โศกเศร้า สนุกสนาน บันเทิง หรือเกิดอารมณ์สะเทือนใจ เสียงดนตรีเป็นเสียงที่

ผู้ประพันธ์ได้น�ามาเรยีบเรยีงเป็นบทเพลงอย่างมีศลิปะ มคีวามไพเราะ ผสมกลมกลืน สอดประสาน  

กันอย่างเหมาะสมตามหลักวิชาดนตรี ประกอบด้วย

	 ๑)	 เสยีง	คอื สิง่ทีม่ากระทบโสตประสาทท�าให้เราได้ยนิ มีหลายลักษณะ คือ ส้ัน-ยาว, 

เบา-แรง, สูง-ต�่า, ดัง-เบา เสียงจึงเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญของดนตรี เพราะถ้าไม่มีเสียง 

ผู้ฟังก็จะไม่สามารถรับรู้ถึงอารมณ์ หรือความรู้สึกที่ผู้ประพันธ์ต้องการจะถ่ายทอดได้ คุณสมบัติ

ของเสียงประกอบด้วยระดับเสียง ความสั้น ยาว และกระแสเสียง

	 ๒)	 ท�านอง	 คือ เสียงลักษณะต่างๆ ได้แก่ สูง-ต�่า, สั้น-ยาว ที่ผู้ประพันธ์น�ามา 

เรียบเรียงให้ต่อเนื่อง ผสมผสานกันได้อย่างกลมกลืน ส่วนของท�านองเพลงนี้จะเป็นส่วนที่ท�าให้

ผู้ฟังประทับใจและจดจ�าได้ดี โดยแต่ละท�านองเพลงจะมีความแตกต่างกัน แบ่งเป็น ๒ ประเภท 

คือ ท�านองร้อง (ทางร้อง) และท�านองบรรเลง (ทางเครื่อง)

3 



การบรรเลงดนตรีประสานเสียงจะต้องเลือกเสียงของ
เครื่องดนตรีที่จะน�ามารวมกลุ่มให้ถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์ดนตรี

	 ๓)	 จงัหวะ	 หมายถงึ การแบ่งช่วงระยะความสั้น-ยาว ของท�านองเพลงให้มีสัดส่วน

เท่าๆ กัน โดยใช้เครื่องดนตรีประเภทเครื่องก�ากับจังหวะ ได้แก่ ฉิ่ง ฉาบ กรับ โหม่ง และ

กลองต่างๆ ซึ่งจังหวะที่ใช้ในเพลงไทย ได้แก่ จังหวะสามัญ จังหวะฉิ่ง และจังหวะหน้าทับ 

	 ๔)	พืน้ผวิและการประสานเสยีง พืน้ผวิในทางดนตร ีหมายถงึ ลกัษณะ หรอืรปูแบบ

ของเสียงโดยรวมของเครื่องดนตรีแต่ละชนิด

ส่วนการประสานเสียง หมายถึง การน�าเสียง

หลายๆ เสียง หรือโน้ตหลายตัวมารวมกลุ่ม

เพือ่บรรเลงสอดประสานไปพร้อมๆ กนัในแนวตัง้

หรือแนวดิ่ง เพื่อสนับสนุนแนวท�านองหลักให้

เด่นขึ้น กลุ่มเสียงที่ใช้ประสานเสียงเรียกว่า

“ทรัยแอด” หรือ “คอร์ด”

 การจะเลือกเสียงใดมารวมกลุ่ม

ทรัยแอด หรือคอร์ดนั้น จะต้องเลือกให้ถูกต้อง

ตามหลักไวยากรณ์ดนตรีและต้องด�าเนินคอร์ด 

คือ เปลี่ยนคอร์ดให้สัมพันธ์กับแนวท�านองด้วย

à¡Ãç´ÈÔÅ»Š

กรับ

กรับ เป็นเครื่องดนตรีที่ใช้ก�ากับจังหวะร่วมกับฉิ่ง จัดเป็นเครื่องดนตรีที่เก่าแก่ชนิดหนึ่งของมนุษย์ สันนิษฐาน
ว่าพัฒนามาจากการปรบมือของมนุษย์ และเมื่อปรบมือเป็นระยะเวลานานเสียงปรบมืออาจเบาลง หรือเกิดอาการ
เจ็บมือ รวมทั้งเห็นว่าไม้เมื่อน�ามาเคาะกันท�าให้เกิดเสียงไพเราะขึ้น จึงมีการน�าไม้มาเคาะกันแทนการปรบมือ
ซึ่งก็ช่วยเพิ่มสีสันของเสียงในการเล่นดนตรีมากข้ึน ภายหลังจึงได้น�าไม้มาเหลา มาเกลา เพ่ือให้เกิดความสวยงาม
และความสะดวกในการใช้งาน
 กรับท�าด้วยไม้ไผ่ผ่าซีก เหลาให้เรียบและเกลี้ยงไม่ให้มีเสี้ยน มีรูปร่างตามซีกไม้ไผ่ มีความหนาตามขนาด
ของเนื้อไม้ ยาวประมาณ ๔๐ เซนติเมตร ท�าเป็น ๒ คู่ คู่ละ ๒ อัน ใช้ตีให้ผิวกระทบกันทางด้านแบนจะเกิดเป็น
เสียงดัง กรับ กรับ กรับ ส�าหรับกรับที่ใช้อยู่ในวงดนตรีไทยมีอยู่หลายแบบ ได้แก่ กรับคู่ กรับพวง และกรับเสภา
 ส�าหรับกรับเสภามักนิยมท�าจากไม้ชิงชัน เหตุที่โบราณนิยมใช้ไม้ชิงชันเพราะเป็นไม้ที่มีแก่นแน่น เสียงดี
โดยธรรมชาติและมีเสียงก้อง โดยไม้ที่จะน�ามาท�ากรับต้องเป็นไม้แขนงเดียวกันท้ัง ๔ อัน เพราะต้องการให้มี
ระดับเสียงเดียวกัน เท่ากันและเหมือนกัน ลักษณะการจับกรับขับเสภา ผู้ขยับกรับจะถือกรับมือละคู่ ขยับทั้งสองมือ 
ให้กรับแต่ละข้างสอดแทรกกระทบกัน และเข้าจังหวะกับเสียงของผู้ขับเสภา

๔



	 ๑.3	 การรับรู้ความงามของดนตรี

 ดนตรเีป็นศลิปะทีเ่กีย่วข้องกบัเสยีง ความงดงามของดนตรกีค็อื ความไพเราะทีส่ามารถ

สัมผัสได้ด้วยโสตประสาท โดยเพลงแต่ละเพลงจะไพเราะหรือไม่นั้นข้ึนอยู่กับความสามารถของ 

ผูป้ระพนัธ์เพลง คณุภาพของเครือ่งดนตร ี ความสามารถของผูบ้รรเลง หรอืขบัร้อง และความรู ้

ความเข้าใจ หรือประสบการณ์ด้านดนตรีของผู้ฟัง 

 สิ่งที่กล่าวมาล้วนเป็นนามธรรม ไม่สามารถจับต้องได้เหมือนศิลปะแขนงอื่นๆ การจะ 

เข้าถึงได้ต้องใช้โสตประสาทสัมผัสเท่านั้น เมื่อโสตประสาทได้รับรู้จะส่งผ่านไปยังระบบสมอง เพื่อ 

กลัน่กรอง วเิคราะห์ โดยผสมผสานกบัความคิด อารมณ์ และความรูสึ้ก รวมถงึความรูแ้ละประสบการณ์ 

ของแต่ละบุคคล

 ดงันัน้ การรบัรูถ้งึความงาม ความไพเราะ หรอือารมณ์เพลงของแต่ละบคุคลจงึแตกต่างกนั 

ไม่เหมือน และไม่เท่าเทียมกัน การรับรู้ความงามของดนตรีจึงเป็นการยากที่จะเข้าถึงได้ หากผู้ใด

ที่ต้องการจะเข้าถึงจ�าเป็นต้องอาศัยหลักการต่อไปนี้

 ๑. ควรศึกษาและท�าความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานของบทเพลงที่ฟังว่า ผู้ประพันธ์

ต้องการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกใด เป็นเพลงลักษณะใด มีโครงสร้างอย่างไร เพราะถ้าได้ศึกษา

และท�าความเข้าใจก่อนฟังเพลงจะช่วยท�าให้รับรู้ความงามของดนตรีได้ง่ายขึ้น 

 ๒. ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับเสียงของเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ เพื่อสามารถจ�าแนกและ

รับรู้ได้ดีขึ้น

 ๓. ท�าตนให้เป็นอิสระ หมายถึง ต้องท�าตนให้ว่างจากภาระงานทุกส่ิงขณะฟังเพลง  

เพราะการฟังเพื่อให้เกิดการรับรู้ถึงความงามของดนตรีจ�าเป็นต้องใช้สมาธิ ผู้ฟังต้องต้ังใจฟัง        

ไม่ควรปล่อยใจละจากเสียงเพลงที่รับฟัง  

 ๔. ควรจัดล�าดับการฟัง เพราะการรับรู้และความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อได้ยิน ได้เห็น 

และได้กระท�าสิ่งที่ใจปรารถนา ดังนั้น การฟังให้เกิดการรับรู้จึงต้องเลือกฟังตามความพอใจ 

ไม่มีการก�าหนดล�าดับที่แน่นอน ขึ้นอยู่กับความพอใจของแต่ละบุคคลที่จะเลือกฟังสิ่งใดก่อน 

ส่ิงใดหลงั เช่น บางคนอาจจะต้องการฟังท่วงท�านองโดยรวมก่อนทีจ่ะฟังเสียงเครือ่งดนตรแียกเฉพาะ 

บางชนิด หรือบางคนต้องการฟังเพื่อหาความหมายของเพลงก่อนค่อยฟังท่วงท�านอง เป็นต้น  

 ๕. โน้มใจเพือ่รองรบัสมัผสัแห่งอารมณ์ของบทเพลง การฟังให้เกดิการรบัรูผู้ฟั้งต้องมี

อารมณ์ร่วมกับเสียงเพลงที่ฟัง จึงจะช่วยให้เกิดการรับรู้ได้เร็วและชัดเจน 

 ๖. ควรฟังซ�า้หลายๆ ครั้ง เพราะจะช่วยให้ผู้ฟังเกิดการรับรู้ได้ดี

 ๗. ศึกษาเนื้อหาสาระของบทเพลงตามที่ผู้ประพันธ์ได้ถ่ายทอดไว้ในบทเพลง
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ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น เสียงฟ้าร้อง ฟ้าผ่า 
เป็นแรงบันดาลใจที่ท�าให้เกิดการสร้างเครื่องดนตรีขึ้น
เป็นต้น

พิธีแห่นางแมวขอฝน ในระหว่างการแห่จะมีการบรรเลง
เครื่องดนตรีและการร่ายร�าประกอบ

๒.	ปัจจัยในการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีไทย
 ศิลปะทุกแขนงเกิดขึ้นจากการคิด การประดิษฐ์ และการสร้างสรรค์ของมนุษย์แต่ละกลุ่ม 

แต่ละยุค แต่ละสมัย ดังนั้น ย่อมมีบริบท สภาพแวดล้อม และชีวิตความเป็นอยู่ท่ีแตกต่างกัน 

ศิลปะทุกแขนงจึงมีการเปลี่ยนแปลงและมีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ดนตรีไทยก็เช่นกัน 

ปัจจบุนัมกีารพฒันารปูแบบ การบรรเลงที่ต่าง 

ไปจากแบบแผนเดิม มีการน�าเครือ่งดนตรสีากล

มาผสมผสาน มีการประพันธ์บทเพลงใหม่ที่มี 

ลีลาจงัหวะกระชบั สนุกสนาน หลากหลายรปูแบบ  

  โดยปัจจัยทีช่่วยให้เกดิการสร้างสรรค์

ผลงานดนตรีไทย ได้แก่ ความเชื่อ ศาสนา 

วถิชีวีติ และเทคโนโลยี

	 	 ๑)	 ความเช่ือ	 เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น

จากความคิดและประสบการณ์ของมนุษย์ที่ม ี

ต่อส่ิงต่างๆ ในอดีตท่ีการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยยีงัไม่เจรญิก้าวหน้า มนษุย์ใช้ชวีติ 

อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ท�าการเกษตรเพือ่เล้ียงชพี 

ใช้แรงงานมนษุย์และวสัดุอปุกรณ์ทีห่าได้ใกล้ตัว เครือ่งมอื เครือ่งทุน่แรงกเ็ป็นแบบง่ายไม่สลบัซบัซ้อน 

  ดังนั้น เม่ือเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิ เช่น ฝนแล้ง ไฟป่า น�้าท่วม แผ่นดินไหว 

เป็นต้น มนุษย์จึงมีความเข้าใจว่าเป็นเพราะสิง่ศักด์ิสิทธ์ิ หรือเทพเจ้าพิโรธ จึงบันดาลให้เกิดขึ้น 

เมื่อมีความเชื่อเช่นนั้น จึงพยายามหาวิธีที่จะท�าให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือเทพเจ้าพอใจหายพิโรธ 

โดยการหาวัสดุมาประดิษฐ์เป็นเครื่องดนตรี 

เพื่อใช้บรรเลงร่วมกับการขับร้อง ร่ายร�า เพื่อ 

บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งอาจเป็นเหตุบังเอิญที่

ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติเหล่านัน้กก็ลับคืนสู่ 

สภาวะปกติหลังการบูชา จากความคิดและ 

ประสบการณ์ดังกล่าวได้พัฒนาเป็นความเชื่อ 

และค�าสั่งสอนสืบทอดต่อกันมาตามล�าดับ เช่น

พิธีแห่นางแมวขอฝนในภาคตะวันออกเฉียง-

เหนือ เป็นการบูชาส่ิงศักด์ิสิทธ์ิเพื่อให้ฝนตก 

จะได้มีน�้าไว้ใช้ในการท�าการเกษตร เป็นต้น
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ดนตรีมีประโยชน์ต่อชีวิตประจ�าวัน มนุษย์สามารถ
เลือกสรรดนตรีเหล่านั้นมาใช้กับงานในโอกาสต่างๆ 
ได้ตามความเหมาะสม

	 ๒)	ศาสนา	เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้เกิดผลงานทางดนตรี จะเห็นได้ว่าทั้งดนตรีไทย

และดนตรีสากลล้วนมีความเกี่ยวข้องกับศาสนาทั้งส้ิน เช่น ศาสนาคริสต์ เริ่มจากการสวดมนต์ 

ในโบสถ์แล้ววิวัฒนาการเป็นการขับร้องร่วมกับดนตรี ส่วนในพระพุทธศาสนาก็มีการน�าดนตรี 

มาใช้ประกอบพิธีกรรมต่างๆ เช่น อุปสมบท เทศน์มหาชาติ เป็นต้น

	 ๓)	 วิถีชีวิต	 การด�ารงชีวิตของมนุษย์มิได้มีเพียงอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย 

และยารักษาโรคเท่านั้น ยังต้องมีสิ่งอื่นๆ ท่ี

ช่วยให้เกิดความรื่นเริง บันเทิงใจ ได้แก่ ดนตรี 

และนาฏศิลป์ ดังนั้น จึงปรากฏผลงานเกี่ยวกับ

ดนตรีและนาฏศิลป์หลากหลายรูปแบบท่ีน�ามา 

ใช้ในโอกาสต่างๆ แห่งวิถีชีวิต เช่น งานวันเกิด  

งานมงคลสมรส งานศพ งานเฉลิมฉลองใน

โอกาสต่างๆ เป็นต้น 

	 ๔)	 เทคโนโลยี	 ในสมัยโบราณ 

ก่อนท่ีมนษุย์จะรูจ้กัการหลอมโลหะ เครือ่งดนตรี 

ท่ีประดิษฐ์ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องตี ต่อมา 

เมื่อมนุษย์มีความสามารถด้านเทคโนโลยี รู้จัก

การหลอมโลหะ จึงมีการประดิษฐ์เครื่องดนตรีที่ท�าจากโลหะ เช่น ฉิ่ง กลอง แตร เป็นต้น  

 นอกจากนี้ แต่เดิมผู้คนจะรับรู้ หรือฟังเพลงได้ก็ต้องไปนั่งดูการแสดงสดๆ ท�าให ้

ดนตรีไทยแพร่หลายในวงจ�ากัด ต่อมาเมื่อเริ่มมีการบันทึกแผ่นเสียงท�าให้ดนตรีไทยมีความ 

แพร่หลายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคที่เทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้า 

อย่างมาก ท�าให้เกิดการบันทึกเสียงในรูปแบบดิจิทัล และยังสามารถพัฒนาผลงานดนตร ี

ให้เกิดรูปแบบใหม่ท่ีมีความหลากหลายมากไปกว่าเดิม เช่น การผสมผสานให้ดนตรีไทยบรรเลง

ร่วมกับดนตรีสากล หรือน�าเครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์มาบรรเลงเพลงไทย เป็นต้น

๓.	บทบาทของดนตรีไทยในการสะท้อนสังคม
 มนษุยชาตทิกุเผ่าพนัธุม์วีฒันธรรมด้านค่านยิม และความเชือ่ท่ีเกีย่วข้องกบัดนตรมีาต้ังแต่อดีต

อยู่หลายอย่าง ซึ่งบางอย่างก็หายสาบสูญไปจากสังคมไทยแล้ว แต่บางอย่างก็ได้รับการถ่ายทอด

สืบต่อกันมา 

 ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างค่านิยมและความเชื่อที่เกี่ยวกับดนตรีไทย ดังนี้

	 	 ๑)	 ค่านิยมของสังคม	 ดนตรีไทยนับเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช่วยสะท้อนค่านิยม 

ของผู้คนในสังคม กล่าวคือ ถ้าในช่วงใดที่ดนตรีไทยเฟื่องฟูมากนั่นก็แสดงให้เห็นว่าผู้คนมีค่านิยม

ให้ความส�าคัญกับดนตรีไทย ทั้งนี้ค่านิยมก็ย่อมเปลี่ยนแปลงตามสภาพของสังคมที่เปลี่ยนไป
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การจัดประกวด หรือการจัดการแข่งขันดนตรีไทย
นับว่าเป็นแนวทางการส่งเสรมิให้เยาวชนไทยสนใจดนตรี
ไทยมากขึ้น

  เช่น แต่เดิมสิง่หนึง่ทีแ่สดงฐานะของบคุคลในสังคมกคื็อการอปุถมัภ์วงดนตรโีดยเฉพาะ

ข้าราชการชัน้ผู้ใหญ่ท่ีจะมวีงดนตรเีป็นของตนเอง แล้วน�ามาแข่งขนัประกวดกนัว่า วงของท่านผูใ้ด

มีฝมือเป็นเลิศ แต่ปัจจุบันค่านิยมแบบนี้ได้ลดน้อยถอยลงจนหมดไปในที่สุด เป็นต้น

  นอกจากนี้ ค่านิยมการฟังดนตรีไทยในสมัยก่อน นิยมฟังเพื่อความเพลิดเพลิน

ช่วยกล่อมเกลาจิตใจ และด้วยวิถชีวิีตทีไ่ม่รบีเร่ง

การบรรเลงดนตรจีงึบรรเลงได้ยาว มกีารขบัร้อง

เอ้ือนเสยีง ซึง่แต่ละเพลงใช้เวลานาน ผูฟั้งดนตรี

ไทยถอืเป็นผูม้รีสนยิมดี แต่ปัจจบุนัด้วยวถิชีวีติ

ทีเ่ร่งรบี ดนตรไีทยจงึถกูจ�ากดัเวลา ท�าให้เพลง

ถกูตดัทอนให้สัน้ลง ขณะเดยีวกนัเยาวชนรุน่ใหม่

มองว่าดนตรีไทยเป็นเรื่องล้าสมัย คนที่ชอบ

ดนตรไีทยถอืเป็นคนหวัเก่า ท�าให้เยาวชนรุน่ใหม่

ห่างเหินไปจากดนตรีไทยมากขึ้น ซึ่งสะท้อน

ให้เห็นว่า ดนตรีไทยมีผู้สนใจน้อยลงไปเรื่อยๆ 

 อย่างไรก็ตาม ในงานพิธี หรืองาน

ที่เกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

วงปพาทย์มอญ

วงปพาทย์มอญ เป็นวงดนตรีีไทยที่ได้รับอิทธิพลมาจากชาวมอญ หรือรามัญ ที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ใน
ประเทศไทยนับตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็นต้นมา แต่เดิมใช้บรรเลงในงานอันเป็นมงคล แต่ภายหลังนิยมน�ามาบรรเลง
ในงานอวมงคล แต่คนไทยในสมัยปจจุบันยึดถือว่า วงปพาทย์มอญใช้บรรเลงได้แต่ในงานศพเท่านั้น สาเหตุที่
คนไทยส่วนใหญ่นิยมใช้บรรเลงในงานศพ คงสืบเนื่องมาจากในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เม่ือครั้งจะมีงานถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย์ พระราชมารดา ทรงมีพระราชด�าริว่า
พระราชมารดาของพระองค์ทรงมีเชื้อสายมอญโดยตรง จึงโปรดเกล้าฯ ให้น�าวงป พาทย์มอญมาใช้บรรเลง
ซึ่งในงานออกพระเมรุสมัยต่อๆ มาก็มีการใช้วงปพาทย์มอญมาโดยตลอด เหตุผลอีกประการหนึ่งก็คือปมอญมีเสียง
ที่โหยหวนชวนให้เกิดความเศร้าใจ จึงเหมาะกับลักษณะของงาน
แหล่งที่มาของข้อมูล : http://www.pirun.kps.ku.ac.th/~b4927046/mon9_7.html

ผู้คนยังมีค่านิยมที่จะต้องมีดนตรีไทยประกอบอยู่ด้วยไม่นิยมใช้ดนตรีตะวันตก

 ทั้งนี้ ค่านิยมบางอย่างในการเล่นดนตรีไทยก็เปล่ียนไปจากเดิม เป็นต้นว่า มีการน�า

เครื่องดนตรีตะวันตกมาเล่นประสมวงกับดนตรีไทย มีการใช้เครื่องดนตรีไทยบรรเลงเพลงสากล

สมัยใหม่ หรือมีการประพันธ์เพลงไทยที่มีจังหวะเร็วขึ้น หรือมีท่วงท�านองสมัยใหม่ เพื่อให้เข้ากัน

กับลักษณะการด�าเนินชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบัน

๘



ตะโพนเป็นเครือ่งแทนพระประคนธรรพ
ในพิธีไหว้ครู และถือเป็นเครื่องควบคุม
จังหวะที่ส�าคัญที่สุด

สรุป สุนทรียศาสตรทางดนตรี เปนส่ิงท่ีมนุษยสรางขึ้นจากการเลียนแบบธรรมชาติ 

หรือจินตนาการขึ้น โดยใชเสียงเปนสื่อในการถายทอดอารมณ ความรูสึก สามารถรับรูไดดวย

โสตประสาท ชวยใหเกิดความเพลิดเพลิน สนุกสนาน หรือโศกเศรา  

 ทั้งนี้ การจะรับรูถึงความงามของดนตรีได ผูฟงตองมีสมาธิ ตั้งใจฟง ฟงซํ้าหลายๆ ครั้ง  

ตองศกึษาเสยีงของเครือ่งดนตร ีและพืน้ฐานของบทเพลงนัน้ๆ จดัลาํดับการฟง มีอารมณรวม  

และศึกษาความหมายของเพลง จึงจะทําใหเกิดการรับรูไดดี

 สําหรับดนตรีไทยนั้นไดรับการสรางสรรคขึ้นตั้งแตสมัยโบราณ โดยปจจัยที่ชวยใหเกิด

การสรางสรรคผลงานดนตรีไทย ไดแก ความเชื่อ ศาสนา วิถีชีวิต และเทคโนโลยี ซึ่งดนตรี

ก็เปรียบเสมือนกระจกเงาที่ชวยสะทอนสภาพสังคม วัฒนธรรม ดานความคิด คานิยม และ

ความเชื่อ รวมทั้งเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรชวยกันสืบสานไว

	 ๒)	ความเชื่อ	มีความเชื่อของสังคมอยู่หลายประการที่เกี่ยวข้องกับดนตรีไทยที่เห็น

ได้เด่นชัดก็คือ “ดนตรีไทยถือว่ามีครู” ดังนั้น จึงต้องท�าพิธีไหว้ครูก่อนเมื่อจะฝกหัดเล่นหลังจาก

พธิไีหว้ครแูล้วจงึจะถงึพธิ ี“ครอบ” หมายถงึ การประสิทธิประสาทวิทยาการ หรืออนมัุติให้เร่ิมเรียน

วิชาดนตรีนั้นๆ ได้ หากผู้ใดไม่กระท�าจะพบกับอุปสรรค หรืออาจถึงแก่ชีวิต หรือในงานพิธีกรรม

ต่างๆ ที่ต้องการความขลัง ความศักดิ์สิทธิ์ ก็จะต้องมีการบรรเลงดนตรีไทยประกอบด้วย หรือมี

ความเชื่อเกี่ยวกับตะโพนว่า “ตะโพนเป็นเครื่องดนตรี

ศักดิ์สิทธิ์ ถือเป็นบรมครูทางดุริยางคศิลป” ดังนั้น ก่อนจะ

เริม่การบรรเลงจะต้องน�าดอกไม้ และจดุธปูบชูาตะโพนก่อน

ทุกครั้ง คนที่ไม่มีครู หรือคนที่มิใช่เป็นนักดนตรีจะมาตีเล่น

ไม่ได้ และห้ามมิให้ใครเดินข้ามตะโพนเพราะอาจได้รับ

อันตราย ทั้งนี้ ในวันครูตะโพนจะได้รับการเจิมเป็นพิเศษ

 เครื่องดนตรีบางอย่างจะเกี่ยวพันกับเทพยดา

เช่น ชาวอีสานบางส่วนถือว่าเสียงแคนสามารถช่วยส่ือสาร

ถงึแถน หรอืเทวดาบนท้องฟาได้ หรอืคนในท้องทีภ่าคกลาง

บางแห่งถือว่า ถ้าจะเชญิเทพผูใ้หญ่ หรอือญัเชิญสิง่ศกัด์ิสทิธิ์

มาในมณฑลพธีิจะต้องบรรเลงด้วยเพลงหน้าพาทย์ เป็นต้น 

 สิง่เหล่านี ้สะท้อนให้เหน็ว่าสงัคมยดึมัน่ในระบบอาวโุส การมสีมัมาคารวะ ยดึถอืความ

กตัญูรู้คุณ ความมีระเบียบแบบแผน และถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนปัจจุบัน

๙



Ò¶ÒÁ»ÃÐ¨ÓË¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¤

¡Ô¨¡ÃÃÁÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�¾Ñ²¹Ò¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ

 ๑. สุนทรียศาสตร์ทางดนตรีหมายถึงอะไร และจะสัมผัสได้ด้วยวิธีการอย่างไร

 ๒. ผลงานดนตรีไทยที่สร้างสรรค์ขึ้นมา เกิดจากปัจจัยส�าคัญอะไรบ้าง

 ๓. จงวิเคราะห์ถึงบทบาทของดนตรีไทยในการสะท้อนแนวความคิด และค่านิยมที่เปล่ียนไปของคน

ในสังคมไทย

กิจกรรมที่		 ๑ ครูผู้สอนหาเพลงบรรเลง ๑ เพลง เปิดให้นักเรียนฟัง โดยให้นักเรียนหลับตาฟัง 

แล้วให้นักเรียนเขียนเล่าจินตนาการ ความรู้สึกที่ได้ฟังเพลงดังกล่าว ครูคัดเลือก

ข้อเขียนที่สื่อจินตนาการออกมาได้ดี ๓-๕ ชิ้น น�ามาอ่านให้นักเรียนฟัง

กิจกรรมที่		 ๒		 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงเหตุผลที่คนต่างวัฒนธรรมกัน จะสร้างสรรค์

ดนตรแีตกต่างกนัออกไป โดยให้นกัเรยีนช่วยกนัยกตวัอย่างประกอบการอภปิราย

และบันทึกสาระส�าคัญเก็บไว้

กิจกรรมที่		 ๓  ให้นักเรียนแต่ละคน จัดท�าแผนภาพ หรือแผนภูมิ หรือผังความคิด (Mind

Mapping) เกี่ยวกับปัจจัยในการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีไทย พร้อมสรุปข้อมูล

สังเขปลงบนกระดาษรายงาน ออกแบบให้สวยงามแล้วน�ามาส่งครูผู้สอน

กิจกรรมที่		 ๑ ครูผู้สอนหาเพลงบรรเลง ๑ เพลง เปิดให้นักเรียนฟัง โดยให้นักเรียนหลับตาฟัง 

กิจกรรมที่		 ๒		

กิจกรรมที่		 ๓  ให้นักเรียนแต่ละคน จัดท�าแผนภาพ หรือแผนภูมิ หรือผังความคิด (Mind

๑๐
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