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หนวยการเรียนรู

ตัวชี้วัด

● เปรียบเทียบอารมณและความรูสึกที่ไดรับจากงานดนตรีที่มาจากวัฒนธรรม 
 ตางกัน (ศ ๒.๑ ม.๔-๖/๗)
● เปรียบเทียบลักษณะเดนของดนตรีในวัฒนธรรมตางๆ (ศ ๒.๒ ม.๔-๖/๓)

สาระการเรียนรูแกนกลาง

● การถายทอดอารมณ ความรูสึกของงานดนตรีจากแตละวัฒนธรรม
● ลักษณะเดนของดนตรีในแตละวัฒนธรรม

ดนตรีกับวัฒนธรรมñ
 ดนตรมีคีวามเกีย่วของกบัวฒันธรรมและ
สังคมมนุษยมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน โดย
เปนหลักฐานสาํคญัอยางหนึง่ทีส่ะทอนใหเหน็
ถึงเรื่องราวของสังคมไดเปนอยางดี



๑. ปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอการสรางสรรคงานดนตรี
 ดนตรีมีอยูในสังคมมนุษยทุกชนชาติและมีบทบาทสําคัญตอวิถีชีวิตของมนุษย ซึ่งมนุษยใช

ดนตรีในการทํากิจกรรมที่หลากหลาย ดังนั้น ดนตรีท่ีดํารงอยูนั้น จึงมีที่มาดวยเหตุปจจัยตางๆ 

ของแตละกลุมชน หรือกลุมวัฒนธรรม ซึ่งปจจัย มีดังตอไปนี้

๑.๑ ความเชื่อ

 อยูคูกบัมนษุยมาตัง้แตสมยัโบราณ ซึง่ในปจจบุนัมนษุยกย็งัคงมคีวามเชือ่ในสิง่ทีเ่หนอืธรรมชาติ 

(Supernatural) เชน การนับถือบูชาผีสาง เทวดา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตางๆ ดังนั้น จึงมีการประกอบ

พิธีกรรมเพื่อแสดงถึงความเคารพบูชา องคประกอบตางๆ ของการนํามาประกอบพิธีกรรมนั้น 

สวนหนึง่จะเปนเครือ่งเซนไหว เชน พวงมาลยั อาหาร เปนตน และสิง่สาํคญัทีมั่กจะขาดไมไดกค็อื 

“ดนตรี” ซึ่งตองเปนดนตรีที่มีคุณคาทางสุนทรียศาสตร ดนตรีที่เกิดขึ้นจากความเชื่อจึงทําหนาที่

เปนองคประกอบในพิธีกรรม หรือเรียกวา “ดนตรีพิธีกรรม” (Ritual Music) 

๑.๒ ศาสนา
 นับเปนสิ่งหนึ่งที่เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย ซึ่งนอกจากความเชื่อในการนับถือ

ส่ิงเหนือธรรมชาตแิลว มนษุยยงัมคีวามเชือ่และความศรทัธาในศาสนา ซึง่ในการประกอบพธีิกรรม

ทางศาสนากม็กีารสรางสรรคงานดนตรี เพือ่นาํมาใชในการประกอบพธิกีรรม เชน ในศาสนาครสิต

ไดนาํเอาเพลงสวดมาขบัรองเพือ่ใชในขัน้ตอนตางๆ ของการประกอบพธิแีมส (Mass) หรอืพธิมิีสซา 

(Missa) เปนตน

ดนตรีถือเปนองคประกอบที่สําคัญอยางหนึ่งในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เชน ในศาสนาคริสตไดนําเอา
เพลงสวดมาขับรองประกอบในพิธีมิสซา (Missa) เปนตน

๒



๑.๓ วิถีชีวิต

 มอีทิธิพลตอการสรางสรรคงานดนตรีเปนอยางมาก ดนตรทีีส่รางสรรคขึน้จากวถิชีวีติของมนษุย

ในทางวิชาการเรียกวา “ดนตรีฆราวาส หรือดนตรีชาวบาน” (Secular Music) ซึ่งเกิดขึ้นมาตั้งแต

กอนยคุกรกีโบราณ ในชวงประมาณครสิตศตวรรษที ่๑๑-๑๓ มกีลุมนักรอง นกัดนตรีฆราวาสยคุกลาง

ของยุโรปตระเวนรองเพลง เลนดนตร ีสรางความบนัเทงิใหแกผูคน เชน กลุมทรบูาดรู (Troubadour) 

อยูทางตอนใตของประเทศฝรัง่เศส กลุมทรแูวร (Trouvere) อยูทางตอนเหนอืของประเทศฝรัง่เศส

กลุมมิสสเทรล (Minstrel) อยูในดินแดนประเทศอังกฤษ เปนตน

 ดนตรท่ีีสรางสรรคจากวิถชีวีติของมนษุย เกดิจากความตองการทีจ่ะบรรยาย พรรณนาเรือ่งราว 

ถายทอดอารมณ ความรูสกึผานบทเพลง หรอืเพ่ือเปนการนนัทนาการ ผอนคลายความเครยีดและ

ใหความบนัเทงิแกผูชม เชน การแสดงอปุรากร (Opera) ของชาวยโุรป การแสดงโขนของชาวไทย 

ลาว และกัมพูชา การแสดงละครคาบูกิ (Kabuki) ของชาวญี่ปุน เปนตน

 นอกจากนี้ ยังมีการสรางสรรคดนตรีเพื่อปลุกใจใหมีความฮึกเหิมและเปนการสรางกําลังใจ

ในการออกรบ ซึง่อาจมกีารเตนออกทาทางในลกัษณะขมขูศัตรรูวมดวย เชน การเตนราํปเลา ปเลา 

(Pilou-Pilou Dance) ของชาวคานคั (Kanak) ในแถบหมูเกาะทางตะวันออกของประเทศนวิซแีลนด

ที่มีลักษณะการเตนดวยการกาวเทาแบบกระทืบพื้น พรอมกับการเคาะกระบอกไมไผเปนจังหวะ 

ประกอบกับการโหรองและเปาปากหวดีเสยีง โดยกลุมของนกัรบนบัรอยคนจะเตนราํพรอมถอือาวธุ

ในทวงทาเดียวกันอยางพรอมเพรียง เปนตน

การแสดงละครคาบกู ิ(Kabuki) ของชาวญีปุ่น (ภาพซาย) และการแสดงอปุรากร (Opera) ของชาวยโุรป (ภาพขวา)  นบัเปน
ตัวอยางการแสดงประกอบดนตรีที่สรางสรรคขึ้นเพื่อสรางความบันเทิงใหแกผูชม

๓



๑.๔ เทคโนโลยี 

 เปนอีกปจจัยหน่ึงที่ทําใหดนตรีไดรับการสรางสรรคและพัฒนา การพัฒนาเทคโนโลยีสงผล

ตอการพัฒนาดนตรี และในทางกลับกันดนตรีก็ทําใหเทคโนโลยีปรับตัวตามไปดวย เทคโนโลยี

ชวยใหเกิดการพัฒนาในดนตรีมาต้ังแตสมัยโบราณ เห็นไดชัดจากการนําเอาวิธีคิดของพีทาโกรัส 

(Pythagoras) นักปราชญชาวกรีก มาชวยในการปรับปรุงระบบการต้ังบันไดเสียงในดนตรีสากล 

โดยการนําไปประยุกตพัฒนาวิธีการปรับปรุงบันไดเสียงใหไดตามที่เทคนิคและรูปแบบของดนตรี

ทีเ่ปลีย่นไป นอกจากนี ้ยงัมกีารปรบัตัง้ระบบบนัไดเสยีงของเครือ่งดนตร ีโดยมกีารเกลีย่เสยีงยอย 

๑๒ เสียง ใน ๑ ชวงทบของบันไดเสียงดนตรีสากล ใหมีระยะที่เทากันทั้ง ๑๒ เสียง เรียกวา “ระบบ

อีควล” (Equal Temperament) ซึ่งการดําเนินการเชนนี้ตองอาศัยเทคโนโลยีเขามาชวย เพื่อให

ดนตรีเปนไปตามความตองการของนักประพันธ

 ในดานเทคโนโลยีการบันทึกเสียง ก็ไดรับการพัฒนาใหคุณภาพเสียงมีีความใกลเคียง

เสียงดนตรีของจริง จนไมสามารถแยกแยะขอแตกตางได สงผลใหมีการทําซํ้าและเผยแพร

ออกไปสูมวลชนไดอยางรวดเร็ว เปนการกระตุนใหนักประพันธดนตรีสรางสรรคผลงานในรูปแบบ

ใหมๆ ออกมาเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะดนตรีสมัยนิยมท่ีเกิดขึ้นในเชิงพาณิชย ทําใหดนตรีมี

การเปลี่ยนแปลงพัฒนารูปแบบออกไปในชวงเวลาที่สั้นลงกวาในสมัยกอน โดยมีการเปลี่ยนแปลง

ประมาณทุก ๒-๕ ป อยางที่เรามีคําศัพทเรียกรูปแบบดนตรี เพลงที่ไดรับความนิยมในชวงหนึ่ง

เปนทศวรรษ เชน ดนตรีสมัย 60s (The Sixties) 70s (The Seventies) เปนตน

เทคโนโลยีชวยอํานวยความสะดวกใหกบัดนตรเีปนอยางมาก ทัง้ในดานการบนัทกึเสยีง การสรางสรรคดนตรรีปูแบบใหม 
และการเผยแพรงานดนตรีสูสาธารณชน

๔



 เมื่อเขาสูยุคคริสตศตวรรษที่ ๒๐ นักประพันธไดเริ่มมีการใหความสนใจกับการสรางสรรค

ดนตรดีวยกระบวนการทางวทิยาศาสตร ประพันธดนตรโีดยการใชคอมพวิเตอรและเครือ่งสงัเคราะห

         ÁØÁ´¹µÃÕ

เครื่องสังเคราะหเสียง (Synthesizer)
 เปนเครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกสชนิดหนึ่ง ที่ปรับเปลี่ยนคลื่นเสียงโดยใชวงจรอิเล็กทรอนิกส ซึ่งถูกออกแบบมา

เคร่ืองเลนเพลงแบบพกพาขนาดเล็ก เปนหนึ่งในเทคโนโลยีทาง
ดนตรีที่กาวไกลและทันสมัย ซึ่งในปจจุบันไดรับความนิยมเปน
อยางมาก

เสียง (Synthesizer) ทําให เกิด

ดนตรีอิเล็กทรอนิกสขึ้น ๒ ชนิด คือ 

 ชนดิแรกเปนการนาํเอาเสยีงตางๆ 

ในธรรมชาติมาบันทึก เชน เสียง

คนพูด เสียงนํ้าไหล เสียงนกหวีด 

เปนตน จากนั้นนํามาเปลี่ยนแปลง

นํ้าเสียงทางไฟฟาดวยวิธีการตางๆ

เชน เปลี่ยนความเร็วของเสนเทปให

เร็วขึ้น หรือชาลง แลวจึงนํามาปะติด

ปะตอกัน

 สวนชนิดท่ี ๒ คือ การสรางดนตรีที่ประกอบดวยนํ้าเสียงที่สรางขึ้นใหมจากอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส เชน คอมพิวเตอร เครื่องสังเคราะหเสียง เปนตน ทําใหเกิดเสียงใหมๆ และระดับ

เสียงในขนาดระยะหางที่เปนไมโครโทน (Microtone) หรือใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสรางเสียง

ใหเสมือนกับเสียงของเครื่องดนตรีที่เกิดจากเสียงธรรมชาติ

 โลกของเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับดนตรีมีการเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว ซึ่งมีการทดลอง

สิ่งใหมๆ ใหเกิดขึ้นใหมอยูตลอดเวลา และการดนตรีที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีก็พัฒนาตอไปอยาง

ไมมีที่สิ้นสุด

เพือ่ใชสงัเคราะหเสียงในการบนัทกึเสียง

ของเครือ่งดนตร ีโดยใชเทคนคิตางๆ เชน

การเพิ่มเสียง การลดเสียง การทําให

คล่ืนเสียงผิดเพี้ยนรูปรางไป เปนตน 

ซึ่งนับวาเปนเทคโนโลยีท่ีชวยในการ

สรางสรรคงานดนตรีใหดีมากยิ่งขึ้น

๕



๒. ลักษณะเดนของดนตรีในแตละวัฒนธรรม
 ดนตรเีปนศลิปะแขนงหนึง่ทีส่ะทอนใหเหน็วฒันธรรมของสงัคมมนษุย ซึง่แตละชนชาตกิจ็ะมี

เอกลกัษณทางดนตรทีีแ่ตกตางกนัออกไป ลกัษณะเดนของดนตรใีนแตละวฒันธรรมสามารถสรปุได 

ดังตอไปนี้

๒.๑ วัฒนธรรมดนตรีจีน

 ประเทศจีนเปนประเทศที่กวางใหญไพศาล มีประวัติศาสตรและวัฒนธรรมที่เกาแกแหงหนึ่ง

ของโลก โดยชาวจีนไดสั่งสมวัฒนธรรมของตนมาอยางตอเนื่องและยาวนาน รวมไปถึงวัฒนธรรม

ทางดนตรีดวย ดนตรีในแบบแผนดั้งเดิมของจีนถูกประพันธขึ้นจากบันไดเสียง ๕ เสียง ที่เรียกวา 

“บันไดเสียงเพนทาทอนิก” (Pentatonic Scale) ลักษณะของดนตรีจะประกอบไปดวยทํานองและ

เสียงประสาน ลักษณะที่โดดเดนที่สุดของดนตรีจีน คือ การใชเครื่องดนตรีที่มีสีสันของเสียง

สอดคลองกับแนวทํานองเพลงจีน

 วัฒนธรรมดนตรจีนีมีหลายชวงทีมี่ความเจรญิเฟองฟู และกม็บีางชวงทีต่องหาหนทางเพือ่ให

ดนตรีดํารงอยู หลังจากการสิ้นสุดของราชวงศสุดทายของจีนใน พ.ศ. ๒๔๕๔ ดนตรีจีนที่เคยมีใน

ราชสาํนกัสบืเนือ่งมาอยางยาวนานไดถกูพจิารณาเปนความลาสมยั ดนตรแีบบแผนดัง้เดมิไมไดรบัการ

สนับสนุน ทําใหนักดนตรีทอถอยและหมดกําลังใจ แตหลังจากที่ประเทศจีนไดเปลี่ยนแปลงสภาพ

การปกครองภายใตแนวคดิใหม ดนตรีจนีกไ็ดรบัการสงเสรมิและพฒันาจากรฐับาลใหกาวหนายิง่ขึน้

วัฒนธรรมดนตรีจีนมีประวัติความเปนมาที่ยาวนาน นักปราชญ ราชบัณฑิต และชนชั้นสูงของจีนตางมีคานิยม
ในการศึกษาและบรรเลงดนตรี

๖



 ประเภทของเครื่องดนตรีจีน จัดแบงออกเปน ๘ หมวดหมู ตามวัสดุอุปกรณที่นํามาใชทํา

เครื่องดนตรี คือ โลหะ หิน ไม ดิน หนัง ไมไผ นํ้าเตา และไหม เครื่องดนตรีที่สําคัญและควรรูจัก

มีดังตอไปนี้

กูฉิน (Gu Qin)

 เปนเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีด ตัวเครื่องเปนกลองดําลงรักฝง

เปลือกมุก มี ๗ สาย ในสมัยโบราณสายจะทําดวยเสนไหม แตใน

ปจจบุนัสายทําดวยลวดหุมพลาสตกิ การใชสายทีม่ขีนาดตางกนั

และการกดสายในตําแหนงท่ีแตกตางกัน จะทําใหเกิดเสียง

ทีห่ลากหลาย ซ่ึงถอืวาเปนเคร่ืองดนตรทีีบ่รรเลงไดยากมาก

เนือ่งจากเวลาดีด จะตองดีดใหออกเสยีงตรงตามเครือ่งหมาย

ที่กําหนดไว ๑๓ จุด เสียงที่ออกมาจึงจะไมผิดเพี้ยน

ดี (Di)

 เปนเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเปา (เปาดานขาง) ทําจาก

ไมไผ บางครั้งเลี่ยมดวยงาชางทั้งหัวและทาย หรือแกะสลัก

เปนหัวมังกรและหางมังกร มีรูเปด - ปดเพื่อเปล่ียน

ระดบัเสยีง นยิมนาํมาบรรเลงแบบเดีย่ว แบบรวมวง

ออรเคสตรา (Orchestra) และแบบประกอบ

การแสดงอุปรากรจีนดวย 

เออหู (Erhu)

 เปนเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองสี มี ๒ สาย ขนหางมาของคันชัก

จะอยูตรงกลางระหวางสายทัง้ ๒ สาย สวนกลองเสยีงเปนรปูทรงหกเหลีย่ม 

หุมดานหนาดวยหนังงู หัวซอนิยมแกะสลักเปนรูปมังกร หรือคางคาว 

ระดบัเสยีงของซอจะกวางถงึ ๓ ชอง เสยีงจะสามารถถายทอดถงึอารมณ 

ความรูสึกที่เต็มเปยมไปดวยพลังที่มีทั้งความหนักแนน และ

ความออนหวานผสมผสานกัน

๗



๒.๒ วัฒนธรรมดนตรีอินเดีย

 ประเทศอินเดียเปนประเทศที่มีพื้นที่กวางขวาง มีประชากรอาศัยอยูหนาแนน เปนแหลง

อารยธรรมที่มีอิทธิพลแพรกระจายไปยังดินแดนตางๆ ของภาคพื้นเอเชียและที่อื่นๆ ของโลก

 ดนตรขีองประเทศอนิเดียทีเ่ปนทีรู่จกักนัโดยทัว่ไปกค็อื “ดนตรีศลิป” (Art Music) หรอื “ดนตรี

คลาสสิกของอินเดีย” (Classical music of India) ซึ่งเปนดนตรีในแบบแผนศิลปะชั้นสูงที่ไดรับ

การศึกษาคนควาและบันทึกเสียงอยางกวางขวาง โดยมีรากฐานสืบเนื่องมาต้ังแตสมัยโบราณ

ดนตรีศิลปเนนไปที่การพัฒนาแนวทํานอง โดยใชวิธีการดนทํานอง (Improvisation) ซึ่งหมายถึง

การเลนทํานองออกมาในทันทีโดยไมไดแตงทํานองไวกอน แตก็มีทํานองที่แตงไวกอนแลวอยูดวย

เชนกนั ซึง่นกัดนตรจีะศกึษาการบรรเลงทาํนองโดยใชความจํา หรืออาจมีการบนัทกึโนตดนตรีบาง

 การประสมวงดนตรีของประเทศอินเดียมีลักษณะเปนวงดนตรีขนาดเล็ก มีผูบรรเลง ๓-๕ คน 

ซึง่จะประกอบไปดวยผูบรรเลงเด่ียวเครือ่งดนตรปีระเภทเครือ่งดดีหนึง่คน เครือ่งดนตรทีีใ่ช คอื ซตีาร 

(Sitar) และจะมีผูเลนเคร่ืองดนตรีประเภทเครื่องดีด หรือประเภทอื่นอีกชิ้นหนึ่งเพื่อรวมบรรเลง

ประกอบ พรอมดวยผูเลนกลองซึง่บางครัง้กเ็ปนนกัรองไปดวยในขณะเดยีวกนั รวมทัง้มเีคร่ืองดนตรี

ที่ทําเสียงหึ่ง (Drone) คือ เสียงที่มีระดับเสียงเดียวครางนิ่งยาวอยูตลอดเวลาขณะที่วงดนตรีกําลัง

บรรเลง ระยะเวลาที่ใชในการบรรเลงเพลงดังกลาว จะใชเวลาประมาณ ๓๐ นาที

การประสมวงดนตรีของประเทศอินเดียจะมีผูบรรเลงเพียง ๓-๕ คน ซึ่งชาวอินเดียใชดนตรีทั้งในการบวงสรวงเทพเจา
และใชในการสรางความรื่นเริงบันเทิงใจใหกับผูคนในสังคมอีกดวย

๘



 เครื่องดนตรีของประเทศอินเดีย นอกจากมีในประเทศอินเดียแลว บางชนิดก็แพรกระจาย

ไปยังประเทศเนปาล ประเทศเมียนมา ประเทศไทย ประเทศกมัพชูา และประเทศลาว ซึง่เครือ่งดนตรี

ที่สําคัญและควรรูจัก มีดังตอไปนี้

ตาบลา (Tabla)

 เปนเคร่ืองดนตรีประเภทเครื่องตีท่ีมีบทบาทมากที่สุด สามารถ

ทําเสยีงจงัหวะไดหลายรปูแบบ ซึง่จะประกอบไปดวยกลอง 

๒ ใบ กลองใบที่อยูดานขวามือของผูบรรเลงจะเรียกวา 

“คาบาน” ใหเสยีงสงู สวนกลองใบทีอ่ยูดานซายมอืของ

ผูบรรเลงจะเรียกวา “บายาน” ใหเสยีงตํา่ ขางกลองแตละ

ใบมีไมขึงไวเพื่อปรับระดับเสียง วัสดุที่ใชทํากลองมีทั้ง

ไม เหล็กกลา อะลูมิเนียม ทองแดง ดินเผา และขึงดวย

หนังวัว หรือหนังแพะ

ไม เหล็กกลา อะลูมิเนียม ทองแดง ดินเผา และขึงดวย

ซีตาร (Sitar)

 เปนเครือ่งดนตรีประเภทเครือ่งดดี แตเดมิมสีายจาํนวน 

๓ สาย ตอมาไดมกีารพฒันาใหมจํีานวนสายเพิม่ขึน้

เปน ๒๐ สาย สวนการจัดเรยีงสาย

มทีัง้ดานบนและดานลางของตัว

เครือ่งดนตร ีจดัเปนเครือ่งดนตรี

ท่ีมีอิทธิพลอยางมากในทาง

ตอนเหนือของประเทศอินเดีย

เชหไน (Shehnai)

 เปนเครือ่งดนตรปีระเภทเคร่ืองเปา มลีกัษณะเปนปลิน้คู ใหเสยีง

ทีม่ลีกัษณะแหลมเลก็ ลาํตัวทาํจากไม ตรงสวนปลายมลํีาโพง

เปนรูปทรงกรวยทําดวยโลหะ มีรูเปด-ปดนิ้วเพื่อเปลี่ยน

ระดับเสียงไปตามทํานองเพลง นิยมนํามาใช

เปาเพ่ือเลียนเสียงผูขับรอง ในประเทศไทย

จะเรียกปที่มีลักษณะรูปทรงเชนนี้วา “ปไฉน”
๙



๒.๓ วัฒนธรรมดนตรีอินโดนีเซีย

 ประเทศอินโดนีเซียเปนประเทศที่ประกอบไปดวยหมูเกาะมากมาย ต้ังอยูในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต มีกลุมชนมากมายที่มีวัฒนธรรมแตกตางกัน ทั้งในดานภาษา ขนบธรรมเนียม 

ประเพณี และคานิยม ซ่ึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมนี้ไดกลายเปนความโดดเดนของ

ชาวอินโดนีเซีย 

 ในการศึกษาวัฒนธรรมดนตรีอินโดนีเซีย ควรศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมดนตรีกาเมลัน 

(Gamelan Music) ซึ่งเปนวัฒนธรรมดนตรีที่โดดเดนและเปนท่ีรูจักกันมากที่สุด เดิมคือดนตรี

ในราชสํานัก แตในขณะเดียวกันก็เปนดนตรีที่ใชบรรเลงในการนันทนาการดวย วัฒนธรรมดนตรี

กาเมลันมีการพัฒนาและเปนที่รูจักกันมากที่สุดอยูในพื้นที่ของเกาะชวาและเกาะบาหลี ดนตรี

กาเมลันของชาวเกาะชวามีลักษณะท่ีแสดงถึงแบบแผนดั้งเดิม จังหวะของดนตรีที่ดําเนินไป

อยางชาๆ และสงางาม สวนดนตรีกาเมลันของชาวบาหลีสวนใหญมีความคลองแคลว มีชีวิตชีวา

และมีการประยุกตใหมีความทันสมัย

 ลกัษณะของดนตรมีีสาํเนยีงแปลกไปจากดนตรใีนวฒันธรรมอืน่ๆ ของโลก เนือ่งจากมีบนัไดเสยีง

ท่ีแตกตางกนั และในปจจบุนัมกีารประพนัธบทเพลงใหมๆ  ซึง่ในการบรรเลงจะไมมกีารดโูนตเพลง

ในขณะที่เลน แตเปนการบรรเลงจากความทรงจํา ไมมีการดนสด ลักษณะของทํานองแตละ

เครื่องดนตรีมีความเปนอิสระจากกัน แตจะอยูในโครงสรางของทํานองเดียวกัน

ดนตรีกาเมลันเปนวัฒนธรรมดนตรีที่รูจักกันมากที่สุดในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเปนดนตรีที่มีความเกี่ยวของกับศิลปะ
แขนงตางๆ ทั้งในดานวรรณศิลป นาฏศิลป และการละคร

๑๐
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