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	 นำยนันทกร		พงศ์เลิศวุฒิ

 	 ดร.ไกรลำส		จิตร์กุล

และ

ฝ่ำยวิชำกำร	ศูนย์หนังสือ	เมืองไทย

หนังสือเรียน	รำยวิชำพื้นฐำน	ดนตรี–นำฏศิลป์	ม.2	 เล่มนี้	 เรียบเรียงขึ้นส�ำหรับใช้ประกอบกำรเรียน
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กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 พุทธศักรำช	 2551	 ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 กระทรวง

ศึกษำธิกำร

เนื้อหำในหนังสือมีทั้งหมด	 8	 หน่วยกำรเรียนรู้	 ประกอบด้วย	 (1)	 ควำมรู้เก่ียวกับดนตรีเบ้ืองต้น														

(2)	 กำรบันทึกโน้ต	 กำรบรรเลงเดี่ยวและรวมวง	 (3)	 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรสร้ำงสรรค์บทเพลง																								

และสุนทรียภำพทำงดนตรี	 (4)	 อุตสำหกรรมดนตรี	 (5)	 องค์ประกอบและกำรสร้ำงสรรค์ศิลปะกำรแสดง																			
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ควำมรู้	ควำมเข้ำใจ	และสำมำรถน�ำไปใช้ในกำรด�ำเนินชีวิต	และกระบวนกำรท�ำงำนได้เป็นอย่ำงดี

ฝ่ำยวิชำกำร	ศูนย์หนังสือ	เมืองไทย	และผู้เรียบเรียง	หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ	หนังสือเรียน	รำยวิชำพื้นฐำน					
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กำรแก้ปัญหำ	 กำรตัดสินใจ	 ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน	 ผู้สอน	 ตลอดจนที่จะน�ำไปใช้ให้บรรลุตำมมำตรฐำน
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1ดนตรี−นาฏศิลป์ ม.2

ความรู้เกี่ยวกับดนตรี
เบื้ื้องต้น

บทบาท และอิทธิพลของดนตรี

องค์ประกอบดนตรี
การเปลี่ยนแปลงทาง
ดนตรีในประเทศไทย

ผังสาระการเรียนรู้

สาระที่ 2
 

 ดนตรี

มาตรฐาน ศ 2.1

	 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค	์

วิเคราะห์	 วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี	 ถ ่ายทอด									

ความรู้สึก	 ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ	 ชื่นชม	 และ

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน

มาตรฐาน ศ 2.2

	 เข้าใจความสมัพันธ์ระหว่างดนตร	ีประวติัศาสตร์	

และวัฒนธรรม	 เห็นคุณค่าของดนตรีที่เป็นมรดกทาง

วัฒนธรรม	ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ภูมิปัญญาไทยและสากล

ตัวชี้วัด

 1. เปรียบเทียบการใช้องค์ประกอบดนตร	ี			

ที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน	(ศ	2.1	ม.2/1)

 2.	บรรยายอิทธิพลของวัฒนธรรม	 และ

เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่มีต่อรูปแบบของดนตรี

ในประเทศไทย	(ศ	2.1	ม.2/2)

 3. บรรยายบทบาท	 และอิทธิพลของดนตร	ี				

ในวัฒนธรรมของประเทศต่าง	ๆ	(ศ	2.2	ม.2/1)

สาระส�าคัญ

 ความรู ้ เกี่ยวกับดนตรีเบื้องต้นในมิติของ

บทบาท	 และอิทธิพลทางดนตรีในวัฒนธรรม 

ของประเทศต่าง	 ๆ	 และเหตุการณ์ประวัติศาสตร์								

ที่มีความเกี่ยวโยงกับการเปล่ียนแปลงทางดนตรี 

ในประเทศไทย	จะท�าให้ตระหนกัถงึคณุค่าของดนตรี

ที่มีต่อสังคมมนุษย์มากข้ึน	 อีกทั้งความเข้าใจใน						

องค ์ประกอบของดนตรีจากวัฒนธรรมต่าง	 ๆ														

จะส่งผลให้ผู้เรียนมีความซาบซ้ึงในคุณค่า	 และมี

สุนทรียภาพด้านดนตรีเพ่ิมขึ้น	 และเป็นประโยชน์

ส�าหรับการศึกษาดนตรีในขั้นต่อ	ๆ	ไป

2 ดนตรี−นาฏศิลป์ ม.2

บทบาท และอิทธิพลของดนตรี1.1

ดนตรีเปรียบได้กับ	“สิ่งสากล หรือภาษาสากล”	ที่แพร่กระจายไปทั่วโลกจึงส่งผลให้ดนตรีมีบทบาท	

และอิทธิพลต่อมนุษย์ในวัฒนธรรมของประเทศต่าง	 ๆ	ทั่วโลกเช่นกัน	 โดยภาพรวมสามารถกล่าวถึงบทบาท	

และอิทธิพลของดนตรีในวัฒนธรรมทั่วทุกมุมโลก	ซึ่งจ�าแนกออกเป็นด้านต่าง	ๆ	ได้ดังนี้ 

1.1.1 ด้านความเชื่อ และความศรัทธาทางจิตวิญญาณ

 “ความเชื่อเกี่ยวข้องกับมนุษย์ตั้งแต่มีมนุษย์เกิดขึ้นในโลก”	 (ณรงค์	 	 เขียนทองกุล,	 2541,	 

น.	44)	 ในอดีตมนุษย์เรามีความหวาดกลัวต่อปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่าง	ๆ	 เป็นอย่างมาก	 ไม่ว่าจะเป็น	

พายุฝน	 ฟ้าร้องฟ้าผ่า	 แผ่นดินไหว	 เป็นต้น	 มนุษย์ในสมัยโบราณจึงหาที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ	 เพ่ือสร้าง														

ขวัญก�าลังใจและท�าให้พวกพ้องเกิดความสบายใจมากขึ้น	 ด้วยการจัดพิธีกรรมบูชาเทพเจ้า	 หรือสิ่งที่มนุษย์														

ไม่สามารถอธิบายได้	ณ	ช่วงเวลานั้น

 โดยพิธีกรรมทางความเชื่อดังกล่าว	ประกอบไปด้วยหลายส่วนด้วยกันซึ่งดนตรีเป็นหนึ่งในนั้น	 

อาจเป็นเพราะเนื่องจากมีความเชื่อว่าเสียงดนตรีเป็นสิ่งหน่ึงที่สามารถติดต่อสื่อสารกับเทพเจ้าได้	 เห็นได้					

จากวัฒนธรรมโบราณของชาวอิสราเอล	 หรือชาวยิว	 ใช้เครื่องดนตรีโบราณท่ีสร้างมาจากวัสดุธรรมชาติ									

เช่น	กระดูกสัตว์	เขาสัตว์	เปลือกไม้	เป็นต้น	ซึ่งมีชื่อเรียกว่า	โชฟาร์	(Shofar)	ในการประกอบพิธีกรรมทาง

ศาสนา	 เพื่อใช้ส่งเสียงเป็นสัญญาณบอกว่าพิธีกรรมก�าลังอยู่ในล�าดับข้ันตอนใด	 รวมไปถึงมีความเชื่อกันว่า

เสียงของโชฟาร์เปรียบได้กับเป็นเสียงของพระเจ้านั่นเอง	(พรสวรรค์		จันทะวงศ์	และ	นันทกร		พงศ์เลิศวุฒิ,	

2563,	น.	183)	

รูปที่ 1.1 โชฟาร์

(ที่มา	:	https://medium.com/contemplate/sounding-the-shofar-in-2020-779a5410b992	

https://www.refinery29.com/en-us/blowing-shofar-sound-meaning-yom-kippur-rosh-hashanah)
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	 ต้ังแต่อดีตจนถึงยุคสมัยปัจจุบันในวัฒนธรรมของประเทศไทย	 สามารถพบการน�าดนตรีไทย	

มาใช้เกี่ยวกับความเชื่อและความศรัทธาทางจิตวิญญาณอยู่บ่อยครั้ง	 จนอาจกล่าวได้ว่าดนตรีไทย																								

มีความเชื่อมโยงผูกพันกับความเชื่อของสังคมไทยมาอย่างช้านาน	 ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า				

ดนตรีไทยเป็นองค์ประกอบส�าคัญในประเพณี	 และพิธีกรรมต่าง	ๆ	 เช่น	ประเพณีการบวชนาค	การท�าขวัญ

นาค	การแห่นาค	พิธีสมรส	พิธีศพ	เป็นต้น

	 นอกจากนี้	 ดนตรีไทยยังเป็นส่วนประกอบส�าคัญในงานพระราชพิธีอีกด้วย	 เช่น	 พระราชพิธี 

พระประสูติกาล	 พระราชพิธีสมโภชเดือน	 พระราชพิธีฉัตรมงคล	 และพระราชพิธีพืชมงคลจรด																												

พระนังคัลแรกนาขวัญ	 เป็นต้น	 โดยวงดนตรีที่น�ามาบรรเลงประกอบพระราชพิธีส่วนใหญ่จะเป็นวงแตรสังข	์

และวงปี่พาทย์	(สมเกียรติ		หอมยก,	2549,	น.	27)	ซึ่งวงแตรสังข์จะประโคมควบคู่ไปพร้อม	ๆ	กับวงปี่พาทย์	

โดยบทเพลงที่วงป่ีพาทย์มักจะบรรเลงเป็นหลักมีทั้งหมด	 3	 บทเพลง	 ซ่ึงมีล�าดับขั้นในการบรรเลง	 ดังนี้											

(อัศนีย์	เปลี่ยนศรี,	2558,	น.	206−209)

	 1.	 เพลงช้า	บรรเลงเมื่อพระมหากษัตริย์เสด็จมาถึงมณฑลพิธี

	 2.	 เพลงสาธุการ	บรรเลงตอนจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย	และทรงเจิมพระอู่

	 3.	 เพลงกราวร�า	บรรเลงเม่ือเสร็จส้ินพระราชพิธีและส่งพระมหากษัตริย์เสด็จพระราชด�าเนินกลับ

รูปที่ 1.2 วงแตรสังข์

(ที่มา	:	http://www.thecatzillamusic.com/)
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	 จากที่ได้กล่าวจะเห็นได้ว่าดนตรีมีความเชื่อมโยงกับความเชื่อ	 และความศรัทธาทาง																		

จติวญิญาณของมนษุยใ์นวฒันธรรมตา่ง	ๆ 	อยา่งเห็นไดช้ดั	เนือ่งจากดนตรสีามารถเปน็	“เครือ่งจงูจิตทีส่�าคญั    

ในพิธีกรรม โดยการใช้ท�านอง จังหวะและการประสานเสียงในเพลงต่าง ๆ” (อัศนีย์	 	 เปลี่ยนศรี,	2558,					

น.	 211)	 ส่งผลให้ดนตรีเป็นตัวช่วยการสร้างบรรยากาศภายในพิธีกรรมให้รู้สึกว่ามีความศักดิ์สิทธิ์	 เคร่งขรึม

มากขึ้น	 จนท้ายที่สุดท�าให้ผู้เข้าร่วมพิธีกรรมนั้นเกิดจินตนาการสมมุติร่วมไปด้วยกัน	 ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า						

ดนตรีมีอิทธิพลต่อจิตใจ	อารมณ์	และความรู้สึกของมนุษย์เป็นอย่างยิ่งนั้นเอง

1.1.2 ด้านความบันเทิง
	 ดนตรีเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถเติมเต็มความรู้สึก	หรือแสดงออกทางอารมณ์บางอย่างของมนุษย์

ได้	หรือกล่าวได้ว่าดนตรีนั้นเปรียบเสมือนได้กับ	“ภาษาทางอารมณ์”	ในปัจจุบันดนตรีมีบทบาทที่เกี่ยวข้อง

กับความบันเทิงอย่างเห็นได้ชัด	 หากพิจารณาในการด�าเนินชีวิตของมนุษย์ในยุคปัจจุบันดนตรีมักจะถูก													

น�ามาใช้เป็นสิ่งที่ท�าให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน	เช่น	การบรรเลงดนตรีในงานเลี้ยงฉลอง	หรือเทศกาล

รื่นเริงต่าง	ๆ	เป็นต้น	โดยดนตรีท�าหน้าที่ในการสร้างบรรยากาศภายในงาน	หรือเทศกาลนั้น	ๆ	ให้ผู้ที่เข้าร่วม

งานมีความสนุกมากขึ้น

รูปที่ 1.3 การบรรเลงดนตรีในงานเลี้ยงฉลอง	หรือเทศกาลรื่นเริงต่าง	ๆ

(ที่มา	:	https://happywedding.in.th/th/tips/wedding-entertainment/live-band/44545)

	 ความบันเทิงที่ถูกสร้างขึ้นด้วยดนตรี	 หรือบทเพลงนั้น	 ไม่ได้ถูกจ�ากัดขอบเขตอยู่บนเพียงแค่

ความสนุกสนานเท่านั้น	เปรียบเทียบได้กับการชมภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่ประกอบไปด้วยฉากต่าง	ๆ	มากมาย	

อาทิ	 ฉากตลกขบขันที่สร้างเสียงหัวเราะ	 ฉากการต่อสู้ที่ท�าให้ผู้ชมรู้สึกเต้นตื่นฮึกเหิม	 หรือฉากสะเทือนใจ								

ที่สามารถท�าให้ผู้ชมมีอารมณ์ร่วมไปกับภาพยนตร์จนต้องร้องไห้	 เป็นต้น	 ซ่ึงดนตรีสามารถน�าพาจิตใจของ

มนุษย์ให้เกิดความรู้สึก	และอารมณ์เหล่านั้นได้เช่นกัน	ดังนั้น	กล่าวได้ว่าดนตรีมีบทบาทหน้าที่ในการเติมเต็ม

อารมณ์ความรู้สึกให้แก่จิตใจก็ว่าได้	
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	 นอกจากนี้	 มนุษย์ยังเลือกฟังดนตรีเพ่ือกล่อมเกลาจิตใจยามเหนื่อยล้า	 ผ่อนคลายอารมณ์ 

จากความตึงเครียด	 ปลดปล่อยความรู้สึกท่ีเก็บไว้ภายในจิตใจ	 รวมไปถึงใช้ดนตรีเป็นเพื่อนคลายเหงา														

เมื่อรู้สึกโดดเดี่ยว	 จากข้างต้นจะเห็นได้ว่าดนตรีนั้นมีผลกระทบต่อจิตใจของมนุษย์เป็นอย่างมาก	 อีกท้ังยัง					

สามารถสร้างความบันเทิงตามที่มนุษย์ต้องการได้อีกด้วย	 ซ่ึงปัจจัยเหล่านี้ล้วนแต่เป็นพ้ืนฐานส�าคัญที่ท�าให้

ดนตรีนั้นมีอิทธิพล	 และมีพลังในการขับเคลื่อนการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของมนุษย์ในยุคสมัยปัจจุบัน													

เป็นอย่างมาก

1.1.3 ด้านการศึกษา 

	 ดนตรีนอกจากจะสามารถให้ความเพลิดเพลินบันเทิงใจแก่มนุษย์แล้ว	 ดนตรียังมีบทบาท 

ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอีกด้วย	โดย	พิกุล		อาศิรเวช	เคยให้ข้อมูลไว้ว่า	การบรรเลงดนตรีถือว่าเป็นกิจกรรม

อย่างหนึ่งที่สามารถส่งเสริม	 และพัฒนาศักยภาพสมองของเยาวชน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์	 ซึ่งเป็นพื้นฐานทางความคิดท่ีส�าคัญในการต่อยอดเพื่อน�าไปสู่การเรียนรู้ด้านอื่น	 ๆ	 ของเยาวชน				

ในอนาคต	(สรวงมณฑ์		สิทธิสมาน,	2553)	

	 ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้นในหลาย	 ๆ	 ประเทศทั่วโลกจึงสนับสนุน	 และส่งเสริมการเรียนดนตรี	

จนดนตรีถูกก�าหนดให้เป็นรายวิชา	 และมีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน														

ไปจนถึงระดับอุดมศึกษา	 โดยการเรียนดนตรีจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้ผู้เรียนมีทักษะในการควบคุมอารมณ์	

ไดด้ขีึน้	เนือ่งจากดนตรจีะเปน็ตวัชว่ยไปกระตุน้การท�างานของสมองซีกขวาซึง่เปน็สว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัอารมณ์

ความรู้สึกให้ท�างานได้อย่างสมดุลกับสมองซีกซ้ายที่เป็นส่วนเกี่ยวกับตรรกะเหตุผล	 กล่าวคือ	 ดนตรีเป็น									

สิ่งหนึ่งที่สามารถท�าให้ผู้เรียนมีองค์ประกอบความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์มากข้ึน	 โดยมีความฉลาดท้ังทางด้าน

อารมณ์	และด้านเหตุผล

	 ไม่เพียงเท่านั้นการเรียนดนตรียังท�าให้ผู้เรียนมีสมาธิที่ดี	 เนื่องจากหากบรรเลงเครื่องดนตรี 

ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีชนิดใดก็ตาม	 จ�าเป็นต้องมีสมาธิและจิตใจที่จดจ่อเพื่อให้สามารถบรรเลงบทเพลง				

ได้อย่างไพเราะ	 รวมไปถึงหากผู้เรียนฟังบทเพลงอย่างต้ังใจ	 นั่นหมายความว่าผู้เรียนได้ฝึกจิตใจให้นิ่งสงบ							

ไม่วอกแวกต่อสิ่งเร้าภายนอกไปในเวลาเดียวกันด้วย	 การมีสมาธิจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ในระดับที่ดี										

จะมีส่วนช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่	 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	 และสามารถประกอบกิจกรรม											

ต่าง	ๆ	ได้อย่างมีประสิทธิมากขึ้นนั่นเอง	
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รูปที่ 1.4 การเรียนการสอนรายวิชาดนตรี

(ที่มา	:	https://www.dailymail.co.uk/news/article-7615529/Beat-Music-teachers-replaced-YouTube.html	

https://www.newmozartschool.com/teachers)

1.1.4 ด้านสุขภาพ

	 ดนตรี	 หรือบทเพลงมีจังหวะเป็นหนึ่งในองค์ประกอบพื้นฐานที่ส�าคัญ	 ซ่ึงมนุษย์สามารถรับรู้	

ถึงจังหวะขั้นพื้นฐานในบทเพลงได้เป็นอย่างดี	จึงเกิดการน�าบทเพลงเข้ามาใช้ร่วมประกอบกับกิจกรรมต่าง	ๆ	

เรียกอีกอย่างได้ว่า	“กิจกรรมเข้าจังหวะ (Rhythmic Activities)”	 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกระบวนการ

ท�างานระหว่างร่างกาย	 และจิตใจท่ีสอดรับกับจังหวะในบทเพลง	 กล่าวคือ	 กิจกรรมเข้าจังหวะเป็นกิจกรรม			

ที่เน้นการขยับเคลื่อนไหวร่างกายให้สอดคล้องกับบทเพลง	 โดยทั่วไปกิจกรรมเข้าจังหวะถูกถือว่าเป็นการ					

ออกก�าลังกายรูปแบบหนึ่งที่ส่งเสริมทั้งสุขภาพทางกาย	และได้รับความสนุกสนานซึ่งเป็นการส่งเสริมสุขภาพ	

ทางจิตใจไปพร้อม	ๆ	กัน

	 ปัจจบัุนกจิกรรมเขา้จังหวะทีไ่ดร้บัความนยิมจากกลุม่บคุคลหลายกลุม่ไมว่่าจะเปน็กลุม่ผูสู้งวยั	

กลุ่มวัยท�างาน	และกลุ่มเยาวชน	ซึ่งกิจกรรมเข้าจังหวะส�าหรับกลุ่มเยาวชนนั้นถูกถือเป็นกิจกรรมการเรียนรู้

เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อในส่วนควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย	 รวมไปถึงพัฒนาการรับรู้อารมณ์ความรู้สึก		

จากบทเพลงโดยมุ่งเน้นไปในด้านของจังหวะ	 กิจกรรมเข้าจังหวะส�าหรับกลุ่มเยาวชนสามารถแบ่งออกได้

ทั้งหมด	6	ประเภท	ดังนี้

	 1.	การเคลื่อนไหวเบื้องต้น	(Basic	Movement)	

	 2.	การเล่นเกมประกอบเพลง	(Singing	Game)	

	 3.	กิจกรรมสร้างสรรค์	(Creative	Rhythms)	

	 4.	การเคลื่อนไหวประกอบบทเพลง	(Motion	Song)	

	 5.	การเต้นแอโรบิก	(Aerobic	Dance)	

	 6.	การเต้นร�าพื้นเมือง	(Folk	Dance)
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รูปที่ 1.5 กิจกรรมเข้าจังหวะ	:	การเต้นแอโรบิค

(ที่มา	:	https://sites.google.com/site/punyaporn32353/home/xaerobikh-aerobic/prawati/xae-ro-bik-daen-

s-ni-prathesthiy/hlak-kar-laea-watthuprasngkh-khxng-xaerobikh)

	 นอกจากนัน้	ดนตรยีงัถกูน�ามาเยยีวยา	รักษา	และฟ้ืนฟูจิตใจใหก้บัผูป้ว่ย	ซ่ึงบทบาทของดนตรี

ในมิตินี้ถูกเรียกว่า	 ดนตรีบ�าบัด	 (Music	 Therapy)	 คือ	 การใช้กิจกรรมทางดนตรี	 อาทิ	 การฟังการบรรเลง

เครือ่งดนตร	ีการร้อง	และประพนัธบ์ทเพลง	เป็นต้น	“เพ่ือบ�าบดัความเจบ็ปว่ย ฟืน้ฟสูภาพรา่งกาย อารมณ ์

และสติปัญญา ดนตรีบ�าบัดมักใช้ในโรงพยาบาล ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ โรงเรียน สถานเลี้ยงดู หรือ          

แม้กระทั่งในที่พัก”	(จิรภรณ์		อังวิทยาธร,	2560)

รูปที่ 1.6 ดนตรีบ�าบัด

(ที่มา	:	http://www.snmri.go.th/en-mt/)
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	 ดนตรีบ�าบัดนั้นสามารถใช้ได้กับผู้ป่วยทุกช่วงวัยตั้งแต่เยาวชนไปจนถึงสูงวัย	ทั้งนี้ดนตรีบ�าบัด

ทีเ่หมาะส�าหรบัในแตล่ะชว่งวัยจะมลีกัษณะทีต่่างกนัออกไป	โดยผลทีเ่กดิจากการใชด้นตรบี�าบดัส�าหรบัเยาวชน

นั้นมีหลายประการ	สามารถกล่าวพอสังเขปได้ดังนี้	(American	Music	Therapy	Association,	2006)

	 1.	ดนตรีเป็นตัวช่วยกระตุ้นการท�างานของประสาทสัมผัสต่าง	ๆ		

	 2.	ดนตรีสามารถเปิดประสบการณ์	 และสร้างแรงบันดาลใจเพื่อโน้มน้าวให้ผู้ป่วยเข้ารับ 

การบ�าบัดอย่างเต็มใจ	พร้อมกันนั้นยังได้รับความสนุกสนาน

	 3.	ดนตรีสามารถสร้างบรรยากาศที่ดีต่อผู้ป่วยขณะที่เข้ารับการรักษา

	 4.	ดนตรีบ�าบัดส่งเสริมทักษะหลายด้านไม่ว่าจะเป็นความคิด	ความจ�า	และสติปัญญา	

	 5.	ดนตรีบ�าบัดสามารถลดความเครียดให้เยาวชนที่เป็นผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี	

	 6.	ดนตรีบ�าบัดเป็นกิจกรรมที่ฟื้นฟูร่างกายได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคลื่อนไหว

ร่างกาย	ตลอดจนพัฒนาทักษะการเข้าสังคม	ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร	หรือการแสดงออกทางอารมณ์	เป็นต้น	

1.1.5 ด้านสังคม 

	 ดนตรมีบีทบาทและอทิธพิลตอ่สงัคมเปน็อยา่งมากในหลาย	ๆ 	วฒันธรรมน�าเสนอประวตัศิาสตร์

ความเป็นมาของชาติ	 ความเป็นเอกราชอันน่าภาคภูมิใจ	 แสดงออกถึงอัตลักษณ์	 ความรู้สึกรักชาติของตน				

และเน้นย�้าความส�าคัญของชาติผ่านบทเพลง	 เพื่อใช้บทเพลงนั้น	 ๆ	 เสริมสร้างความสามัคคีของคนในสังคม	

และเป็นตัวแทนอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติ	โดยบทเพลงลักษณะนี้ถูกเรียกว่า	“เพลงชาติ (National 

Anthem)”	 (Encyclopaedia	 Britannica,	 2016)	 อาทิ	 เพลงชาติไทย	 เพลงชาติสหรัฐอเมริกา	 (The							

Star−Spangled	Banner)	เป็นต้น

เพลงชาติไทย

ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย	

เป็นประชารัฐ	ไผทของไทยทุกส่วน	

อยู่ด�ารงคงไว้ได้ทั้งมวล	

ด้วยไทยล้วนหมาย	รักสามัคคี	

ไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขลาด	

เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่	

สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี	เถลิงประเทศชาติไทยทวี	มีชัย	ชโย

เนื้อเพลงโดย	หลวงสารานุประพันธ์	(นวล		ปาจิณพยัคฆ์)

ประพันธ์โดย	พระเจนดุริยางค์	(ปิติ		วาทยะกร)
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เพลงชาติสหรัฐอเมริกา

Oh,	say	can	you	see,	By	the	dawn’s	early	light,	

What	so	proudly	we	hailed	at	the	twilight’s	last	gleaming?	

Whose	broad	stripes	and	bright	stars,	Through	the	perilous	fight,	

O’er	the	ramparts	we	watched,	were	so	gallantly	streaming?	

And	the	rockets’	red	glare,	the	bombs	bursting	in	air,	

Gave	proof	Through	the	night	That	our	flag	was	still	there.	

O	say,	does	that	star-spangled	Banner	yet	wave.

O’er	the	land	of	the	free	and	the	home	of	the	brave?

เนื้อเพลงโดย	ฟรานซิส	สก็อตต์	คีย์	(Francis	Scott	Key)

ที่มา :	Encyclopaedia	Britannica	(2019)

	 ไม่เพียงเท่านั้นดนตรียังมีบทบาท	 และอิทธิพลต่อสังคมในการเผยแพร่วัฒนธรรมของตนเอง

ผ่านบทเพลงไปสู่นานาชาติ	 ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันประเทศไทยได้สนับสนุนการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย				

สู่สายตาชาวโลกมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	

	 โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้น�าการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ฉากต่าง	ๆ	หุ่นละครเล็ก	นาฏศิลป์	

และดนตรีไทยไปจัดแสดงเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย	 อีกทั้งเป็นการสานความสัมพันธ์ทางการทูต												

กับประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศอยู่บ่อยครั้ง	(ส�านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม,	2561)	รวมไปถึงเพื่อ

ให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักแพร่หลายไปทั่วโลกมากขึ้น

รูปที่ 1.7 การเผยแพร่วัฒนธรรมไทยด้วยดนตรี	และนาฏศิลป์ไทยแขนงต่าง	ๆ

(ที่มา	:	https://th-th.facebook.com/ThaiMFA/posts/2170639342976062/)
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	 ยุคปัจจุบันยิ่งสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่า	 ดนตรีมีบทบาทและอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ

มนษุยใ์นสงัคมเปน็อยา่งสงู	โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกรณทีีก่ลุม่นกัรอ้งหญิง−ชาย	(Girl	Group	หรอื	Boy	Band)	

ของประเทศเกาหลีใต้ได้รับความนิยมไปท่ัวโลก	 ไม่ว่าจะเป็นประเทศในแถบทวีปยุโรป	 หรือประเทศในทวีป

เอเชียด้วยกันเอง	ซึ่งสังคมในประเทศไทยก็ได้รับอิทธิพลดังกล่าวด้วยเช่นกัน	

	 จากความนิยมในกลุ่มนักร้องหญิง−ชายเกาหลีใต้ดังกล่าว	 เป็นจุดเริ่มต้นที่ท�าให้ผู้คนทั่วโลก 

หันมาสนใจวัฒนธรรมอื่น	ๆ	ของเกาหลีใต้ไปในเวลาเดียวกัน	เช่น	วัฒนธรรมการกิน	วัฒนธรรมการแต่งกาย	

วัฒนธรรมทางภาษา	เป็นต้น	จากที่กล่าวมาล้วนแต่เป็นผลจากอิทธิพลของดนตรีที่มีพลังในการโน้มน้าวจิตใจ	

ขับเคล่ือนให้เกิดความชื่นชอบ	 ดึงดูดความสนใจ	 สร้างแรงบันดาลใจจนเกิดเป็นค่านิยมในด้านต่าง	 ๆ	 ของ

มนุษย์ในสังคมนั่นเอง

	 นอกจากนี้	 ดนตรียังถูกน�าไปใช้ให้มีบทบาททางการเมืองทั้งภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และภาค

ประชาชนด้วย	 เพื่อพัฒนาสังคมให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้น	 ซึ่งบทเพลงมีบทบาทท�าหน้าที่เป็นสื่อกลางส�าหรับ				

การปลูกฝังแนวคิด	 และแนวทางการปฏิบัติตนในสังคม	 เช่น	 ส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรม	 อนุรักษ์ฟื้นฟู												

ศิลปวัฒนธรรม	 และภูมิปัญญาพื้นบ้าน	 รวมไปถึงผลักดันบรรทัดฐานทางสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม			

อีกด้วย	

รูปที่ 1.8 ความนิยมในกลุ่มนักร้องเกาหลี	ท�าให้เกิดเวทีการประกวดเต้นโคฟเวอร์ในประเทศไทย

(ที่มา	:	https://www.youtube.com/watch?v=L1sEvShwKXk)

1.1.6 ด้านเศรษฐกิจ
	 ดนตรีถูกถือเป็นหนึ่งสิ่งที่สามารถพัฒนาต่อยอด	 และน�ามาใช้สร้างรายได้ให้กับประเทศได้ 

ซึ่งเรียกว่า	เศรษฐกิจสร้างสรรค์	(Creative	Economy)	เป็น	“แนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐาน

ของการใชอ้งคค์วามรู ้การศกึษา การสรา้งสรรคง์าน และการใชท้รพัยส์นิทางปญัญาทีเ่ชือ่มโยงกับรากฐาน

ทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ของสังคม และเทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม่”	(พิริยะ	ผลพิรุฬห์,	2556,	

น.	9)
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	 จึงท�าให้เกิดเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับดนตรีมากมายหลายลักษณะ	 ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจดนตรี							

มุ่งเน้นการสร้างความบันเทิง	 ธุรกิจดนตรีเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	 หรือแม้กระทั่งธุรกิจดนตรี															

เพื่อการศึกษาเรียนรู้	 เป็นต้น	 จากที่กล่าวมาจะเห็นว่าดนตรีสามารถเข้าไปสอดแทรกผสมผสานกับธุรกิจ									

ในเชิงต่าง	ๆ	 ได้อย่างหลากหลาย	อันเป็นเหตุมาจากปัจจุบันดนตรีนั้นมีบทบาท	อิทธิผล	และส่วนเกี่ยวข้อง	

กับวิถีชีวิตของมนุษย์ทุกเพศทุกวัย	ทั้งในส่วนบุคคล	และภาพรวมใหญ่ในสังคมนั่นเอง

รูปที่ 1.9 ธุรกิจดนตรี	:	ค่ายเพลงต่าง	ๆ	ในประเทศไทย

(ที่มา	:	https://www.myband.co.th/news/top10-record-label-thailand)

 สรุปบทบาท และอิทธิพลของดนตรี

	จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดในข้างต้นจะเห็นได้ว่า	 ดนตรีนั้นมีบทบาทในวัฒนธรรมต่าง	 ๆ	 หลายด้าน						

ด้วยกัน	 ไม่ว่าจะเป็นด้านความเชื่อ	 และความศรัทธาทางจิตวิญญาณ	 ด้านความบันเทิง	 ด้านการศึกษา												

ด้านสุขภาพ	 ด้านสังคม	 รวมถึงด้านเศรษฐกิจ	 เพราะดนตรีมีความเชื่อมโยงผูกพันกับวิถีชีวิตมนุษย์มาต้ังแต่

อดีต	อีกทั้งดนตรีนั้นมีอิทธิพลต่ออารมณ์ความรู้สึก	และสภาวะทางจิตใจของมนุษย์	สามารถท�าให้มีความสุข						

ความบันเทิง	 บรรเทาความเครียด	 เป็นท้ังเคร่ืองโน้มน้าวจิตใจ	 และแสดงถึงอัตลักษณ์ความเป็นตัวตน												

เป็นส่วนหน่ึงท่ีส่งเสริมศักยภาพการท�างานของสมอง	ตลอดจนสามารถน�ามาต่อยอดเป็นธุรกิจเพ่ือสร้างรายได้

ความรู้รอบตัว 

การประโคม :	หมายถึง	บรรเลงดนตรีเป็นสัญญาณในพิธีบางอย่าง	เพื่อสักการบูชา	แสดงความยินดี	

หรือยกย่อง	เป็นต้น
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 วงปีพ่าทย์พธิ ี:	ปจัจบัุนวงป่ีพาทย์พธิปีระกอบดว้ยเครือ่งดนตร	ีดงันี	้ปีใ่น	ระนาดเอก	ระนาดทุม้	ฆอ้งวง

ใหญ่	ตะโพน	และฉิ่ง	(อัศนีย์		เปลี่ยนศรี,	2558,	น.	202)

โชฟาร์ :	เป็นเครื่องดนตรีโบราณที่เชื่อว่าเป็นต้นก�าเนิดของ	ทรัมเป็ต	(Trumpet)	ซึ่งเป็นเครื่องดนตรี

สากลประเภทเครื่องลมทองเหลืองที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน

ภาษาน่ารู้

ค�าศัพท์ ค�าอ่าน ค�าแปล

Folk Dance [โฟค ดานซ์] การเต้นรำาพื้นเมือง

Music Therapy [มิว สิค เธ เรอ พิ] ดนตรีบำาบัด

National Anthem [แน เชอ เนิล แอน เธิม] เพลงชาติ

การเปลี่ยนแปลงทางดนตรีในประเทศไทย1.2

	ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศิลปวัฒนธรรมอันวิจิตร	งดงาม	และทรงคุณค่า	 ไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรม	

การแสดง	 นาฏศิลป์ไทยและดนตรีไทย	 นอกจากนี้	 ประเทศไทยยังได้รับวัฒนธรรมอื่น	 ๆ	 จากต่างประเทศ				

เข้ามาภายในประเทศด้วย	เช่น	ภาษา	การแต่งกาย	และโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมดนตรีสากล	เนื่องจาก

ประเทศไทยให้อิสระภาพในการติดต่อค้าขายระหว่างประเทศมากขึ้น	ท�าให้ชาวต่างชาติได้ย้ายถิ่นฐานเข้ามา

อาศัยบนแผ่นดินประเทศไทยนั่นเอง	

ทั้งดนตรีไทยและดนตรีสากลนั้น	 เป็นศิลปวัฒนธรรมที่มีความเชื่อมโยงกับการด�าเนินวิถีชีวิต	อารมณ์	

และความรู้สึก	 เมื่อกาลเวลาที่เปลี่ยนผ่านยุคสมัยไป	 ส่งผลให้วัฒนธรรมดนตรีในประเทศไทย	 ไม่เคยหยุด						

อยู่นิ่งเช่นกัน	 ปัจจัยหลักที่ท�าให้ดนตรีในประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด	 คือ	 ปัจจัยทาง	

การเมือง	และปัจจัยทางเทคโนโลยี	ซึ่งส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยน	ผสมผสาน	พัฒนา	และต่อยอดอยู่เสมอ	

ทั้งนี้ส�าหรับขั้นเบื้องต้นจะอธิบายถึงการเปล่ียนแปลงทางดนตรีในประเทศไทยโดยภาพรวมเพื่อให้เข้าใจ									

ได้ง่าย	ซึ่งมีรายละเอียดพอสังเขป	ดังนี้

1.2.1 การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองกับดนตร ี

 การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในประเทศไทย	 มีผลต่อวัฒนธรรมดนตรีเป็นอย่างมาก		

เพราะดนตรีเป็นสิ่งหนึ่งที่มีผลกระทบต่อจิตใจของมนุษย์โดยตรง	 จึงสามารถน�ามาใช้เป็นเครื่องมือ	 หรือ									

สื่อกลางที่ทรงพลังในการชี้น�า	 ปลูกฝังความคิด	 และสร้างความรู้สึกร่วมให้กับประชาชนได้	 รวมไปถึงด้วย		

ความจ�าเป็นทางการเมืองบางประการ	 จึงจ�าเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบของดนตรีให้ทันสมัยเป็นสากล										

มากขึ้น	การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่มีผลกับดนตรี	สามารถแบ่งออกเป็นช่วง	ดังนี้

 1. ช่วงปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน	 ประเทศไทย	 ณ	 ช่วงเวลานั้นเริ่มได้รับอิทธิพลทาง											

ความคิดจากชาวตะวันตกเกี่ยวกับการใช้บทเพลงเพ่ือแสดงความเคารพ	 ชื่นชม	 สรรเสริญถึงคุณงามความดี	

และเกียรติประวัตขิองตวับุคคล	ซึ่งในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที	่4		น�าท่วงท�านอง 
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เพลงชาติของประเทศอังกฤษ	(God	Save	the	Queen	หรือ	God	Save	the	King)	มาใช้เป็นเพลงสรรเสริญ

พระบารมี	 โดยพระยาศรีสุนทรโวหาร	 (น้อย	 	 อาจารยางกูร)	 ได้ประพันธ์เนื้อร้องขึ้นใหม่	 และใช้ชื่อเพลงว่า	

จอมราชจงเจริญ	 เหตุที่เลือกใช้แนวท�านองบทเพลงดังกล่าวเนื่องจากช่วงเวลานั้นมีชาวอังกฤษท่ีมาช่วยงาน

ราชการอยู่จ�านวนหนึ่ง	 เป็นกลุ่มคนที่ถวายบทเพลงเพื่อแสดงความเคารพต่อพระมหากษัตริย์ของประเทศ			

ไทยนั่นเอง

เพลงจอมราชจงเจริญ

ความ	ศุขสมบัติทั้ง	บริวาร

เจริญ	พละปฏิภาณ	ผ่องแผ้ว

จง	ยืนพระชนม์นาน	นับรอบ	ร้อยแฮ

มี	พระเกียรติเลิศแล้ว	เล่ห์เพี้ยงเพ็ญจันทร์

เนื้อเพลงโดย	พระยาศรีสุนทรโวหาร	(น้อย	อาจารยางกูร)

(ที่มา	:	https://www.gqthailand.com/culture/article/king-and-them)

	 ช่วงเวลาต่อ	 ๆ	 ได้มีการเปลี่ยนแปลงบทเพลงสรรเสริญพระบารมีอีกหลายครั้ง	 เนื่องจาก 

เป็นการแสดงออกทางสัญลักษณ์ว่าประเทศไทยไม่ได้ตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศใดนั่นเอง	 จนท้ายที่สุด							

กลายมาเป็นเพลงสรรเสริญพระบารมีในแบบฉบับปัจจุบันที่ประชาชนชาวไทยคุ้นหูกันในทุกวันนี้

เพลงสรรเสริญพระบารมี (แบบฉบับปัจจุบัน)

ข้าวระพุทธเจ้า	เอามะโนและศิระกราน

นบพระภูมิบาล	บุญญะดิเรก	เอกบรมะจักริน

พระสยามินทร์	พระยศะยิ่งยง

เย็นศิระเพราะพระบริบาล	ผลพระคุณ	ธ	รักษา	

ปวงประชาเปนศุขะสานต์	

ขอบันดาล	ธ	ประสงค์ใด	จงสฤษดิ์ดัง	หวังวระหฤทัย	ดุจะถวายไชย	ชโย

นิพนธ์ค�าร้องโดย	สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	เจ้าฟ้าฯ	กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ์

 2. ช่วงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง	ต่อมาในปี	พ.ศ.	2475	ประเทศไทยได้เปลี่ยนรูปแบบ

การปกครองจากระบอบการปกครองแบบสมบรูณาญาสิทธริาชยไ์ปเปน็การปกครองในระบอบประชาธปิไตย	

และริเริ่มให้ประเทศไทยมีเพลงชาติเป็นของตัวเอง	 เพื่อส่งเสริมความรักชาติ	 ความเป็นหนึ่งเดียวกัน	 และ

ตระหนักถึงความส�าคัญของชาติ	โดยมีการเรียบเรียงเนื้อเพลงใหม่หลายครั้ง	จนในที่สุด	“รัฐบาลได้ประกาศ 

ใช้เป็นเพลงชาติฉบับปัจจุบัน เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2482 ดังที่เราได้ยินได้ฟังจนถึงทุกวันน้ี”            

14 ดนตรี−นาฏศิลป์ ม.2

(วรากรณ์		สามโกเศศ,	2553,	น.7)	ซ่ึงเพลงชาติไทยฉบับปัจจุบันประพันธ์โดยพระเจนดุริยางค์	(ปิติ		วาทยะกร)

ส่วนเนื้อร้องประพันธ์โดยพันเอกหลวงสารานุประพันธ์	(นวล		ปาจิณพยัคฆ์)	

 3. ช่วงปฏิรูปวัฒนธรรมไทย	ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่	จอมพล	ป.	พิบูลสงคราม	เป็นผู้น�า

ของประเทศไทย	มีการผลักดันแนวคิดชาตินิยมในแบบตะวันตก	โดยจอมพล	ป.	พิบูลสงคราม	ทวี		บุณยเกตุ	

เดือน	 	 บุนนาค	 และคณะกรรมคนอื่น	 ๆ	 ได้วางแนวทางระเบียบแบบแผนในการด�าเนินชีวิตวิถีใหม่ให้กับ

ประชาชนชาวไทย	โดยน�าแบบอย่างมาจากอารยประเทศ	หรือประเทศที่พัฒนาแล้ว	ท�าให้เกิดวัฒนธรรมใหม ่

ในสังคมไทย	ณ	 ช่วงเวลานั้นดนตรีสากลได้รับการส่งเสริมสนับสนุนเป็นอย่างมาก	 ไม่ว่าจะเป็นการก่อตั้ง

โรงเรียนการดนตรีและละคร	จัดตั้งวงซิมโฟนีออร์เคสตรา	หรือวงดุริยางค์ซิมโฟนี	(Symphony	Orchestra)	

และอื่น	 ๆ	 อีกมากมาย	 จนท�าให้เกิดบทเพลงที่มีลักษณะรูปแบบเป็นเพลงไทยสากล	 และวงดนตรีร่วมสมัย			

ต่าง	ๆ	ท่ีสร้างผลงานเพลงอันมีช่ือเสียงมาต้ังแต่	ณ	ช่วงเวลาน้ันมาถึงปัจจุบันอย่าง	วงสุนทราภรณ์	นอกจากน้ี

ยังพยายามพัฒนาปรับปรุงศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทยให้มีความร่วมสมัยมากขึ้น	 เช่น	 ให้นักดนตรีไทย

บรรเลงโดยการอา่นโนต้แบบสากล	และนัง่บรรเลงบนเกา้อี	้อกีทัง้ลดทอนการแสดงโขนใหส้ั้นลง	และปรบัปรงุ

เครื่องแต่งกาย	เป็นต้น	(อติภพ		ภัทรเดชไพศาล,	2558)	

รูปที่ 1.10 วงสุนทราภรณ์

(ที่มา	:	https://www.youtube.com/watch?v=eRq93OW	vJlY)

 4. ช่วงตอ่ต้านลทัธคิอมมวินิสต์	ชว่งเวลานีเ้ปน็ชว่งเวลาทีส่งัคมทัว่โลกเกดิความสับสนวุน่วาย	

และหวาดกลัวต่อแนวคิดสังคมนิยม	 หรือลัทธิคอมมิวนิสต์เป็นอย่างมาก	 ซึ่งประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบ		

ด้วยเช่นกัน	 ส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ส�าคัญทางการเมืองภายในประเทศหลายเหตุการณ์	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เหตุการณ์	14	ตุลาคม	พ.ศ.	2516	ด้วยบริบททางการเมืองในช่วงเวลานี้ท�าให้ศิลปินหลายกลุ่มน�าอุดมการณ์

ทางการเมืองมาสร้างเป็นบทเพลง	หรืออาจเรียกได้ว่า	ดนตรีเพื่อชีวิต	หรือดนตรีการเมือง
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รูปที่ 1.11 ศิลปินเพื่อชีวิต	สุรชัย		จันทิมาธร

(ที่มา	:	https://www.youtube.com/watch?v=2p8KlfzMn20)

 5. ช่วงปัจจุบัน	ในช่วงปัจจุบันด้วยนวัตกรรมมีความพัฒนาก้าวไกล	และมีอิสระในการติดต่อ

สื่อสาร	 เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย	 เรียกได้ว่าเป็น	 ยุคโลกาภิวัตน์	 ส่งผลให้บรรยากาศทางการเมืองได้เปลี่ยนไป	 

ซึ่งดนตรียังคงเปล่ียนแปลง	 และถูกใช้เป็นเคร่ืองมือในการเผยแพร่อัตลักษณ์ความเป็นตนตัวของประเทศ					

นั้น	 ๆ	 เพื่อสร้างพื้นที่บนเวทีโลกอยู่เช่นเดิม	 ส�าหรับประเทศไทยนั้นหันมาให้ความส�าคัญกับรากฐานทาง

ภูมิปัญญาพื้นบ้านมากขึ้น	 ด้วยการอนุรักษ์	 และฟ้ืนฟู	 ส่งผลให้ศิลปวัฒนธรรมไทยแบบด้ังเดิมมีบทบาท									

และเป็นที่สนใจในสังคมมากขึ้น	 อีกทั้งพัฒนาต่อยอด	 และผสมผสานศิลปวัฒนธรรมไทยแบบด้ังเดิมเข้ากับ

ปัจจัยภายนอกให้มีความร่วมสมัยมากขึ้น

	 จากที่กล่าวมาท�าให้ดนตรีในประเทศไทยนั้นมีความหลากหลายมากข้ึน	 ทั้งที่มาจากแนวคิด				

ในการอนุรกัษ์นยิมซึง่รกัษาขนบธรรมเนยีมของดนตรไีทยไวใ้ห้เปน็ไปตามแบบแผนด้ังเดมิ	หรอืเปน็ดนตรไีทย

ที่ถูกพัฒนาต่อยอด	 ผสมผสานกับดนตรีสากลให้มีความร่วมสมัย	 และมีความเป็นปัจเจกบุคคลมากข้ึน														

ตัวอย่างวงดนตรีไทยร่วมสมัยที่มีชื่อเสียง	เช่น	วงฟองน�้า	วงกอไผ่	วงเทวัญโนเวลแจ๊ส	(Tewan	Novel	Jazz)	

เป็นต้น

1.2.2 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีกับดนตร ี

	 อีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงทางดนตรีท่ัวทุกมุมโลก	 คือ	 ปัจจัยทางเทคโนโลยี	 

ซึ่งในประเทศไทยเองท้ังได้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ	 รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีในด้านดนตรีเอง

เช่นเดียวกัน	ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางดนตรีในประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง	ไม่ว่าจะเป็นดนตรีไทย	หรือ

ดนตรีสากลก็ตาม	 ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีมีผลโดยตรงต่อแนวคิดในการพัฒนา	 และสร้างสรรค์				

ผลงานศิลปะประเภทต่าง	ๆ 	รวมไปถึงผลงานด้านดนตรีด้วย	ผู้ที่ริเริ่มน�าเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องกับเสียงดนตรี	

คือ	 โทมัส อัลวา เอดิสัน (Thomas	 Alva	 Edison,	 1847−1931)	 นักประดิษฐ์ชาวอเมริกัน	 ซึ่งคิดค้น															

สิง่ประดษิฐห์ลายอยา่งทีส่ามารถเปลีย่นแปลงวถิชีวีติของมนษุยท์ัง้โลก	นอกจากเขาจะประดิษฐห์ลอดไฟแลว้

เขายังสร้างเครื่องบันทึกเสียงแบบใช้แผ่นเสียง	(Phonograph)
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รูปที่ 1.12 โทมัส	อัลวา	เอดิสัน	และเครื่องบันทึกเสียงแบบใช้แผ่นเสียง

(ที่มา	:	https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c5/Edison_and_phonograph_edit2.jpg)

	 เครื่องบันทึกเสียงด้วยแผ่นเสียงที่	 โทมัส อัลวา เอดิสัน คิดค้นขึ้นนั้น	 เป็นเพียงจุดเริ่มต้น										

ในการน�าเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องกับดนตรี	 ในช่วงเวลาต่อ	ๆ	มามีนักประดิษฐ์คนอื่น	ๆ	 ได้พัฒนาต่อยอด							

การบันทึกเสียงให้ล�้าสมัยมากขึ้นไปอีก	 สามารถกล่าวถึงประวัติศาสตร์ของการบันทึกเสียงต้ังแต่ยุคบุกเบิก							

จนถึงยุคปัจจุบันโดยสรุปพอสังเขปได้ดังนี้	(อรชุมา		มีวงศ์อุโฆษ,	2558)

	 1.	ช่วงปี	ค.ศ.	1877	โทมัส	อัลวา	 เอดิสัน	ประดิษฐ์เครื่องบันทึกเสียงเครื่องแรก	โดยเครื่อง

บันทึกเสียงดังกล่าวมีระบบกลไกที่ใช้หัวเข็ม	 2	 เข็มบนแท่งดีบุกรูปทรงกระบอก	 ซึ่งเข็มหนึ่งมีไว้ส�าหรับ										

การบันทึก	และอีกเข็มใช้ส�าหรับการเปิดฟังเสียงที่บันทึก

	 2.	ช่วงปี	ค.ศ.	1886	อเล็กซานเดอร์	เกรแฮม	เบลล์	(Alexander	Graham	Bell)	ชิเชสเตอร์	

เบลล์	(Chichester	Bell)	และชาร์ลส์	เทนเทอร์	(Charles	Tainter)	ได้พัฒนาต่อยอดเครื่องบันทึกเสียงของ

โทมัสกลายเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่า	 หีบเสียง	 (Graphaphone)	 ซ่ึงเปลี่ยนจากแท่งกระบอกดีบุกมาเป็น	

กระบอกกระดาษเคลือบขี้ผึ้งในการบันทึกเสียงแทนเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น	

รูปที่ 1.13 หีบเสียง

(ที่มา	:	https://awakenings147.rssing.com/chan-11516612/all_p29.html)
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	 3.	ช่วงปี	ค.ศ.	1887	อีมิล	เบอร์ไลเนอร์	(Emile	Berliner)	เริ่มเปลี่ยนวิธีบันทึกเสียงแบบเก่า

ที่บันทึกร่องเสียง	 แบบแนวตั้งบนแท่งทรงกระบอก	 มาเป็นการบันทึกร่องเสียงแบบแนวนอนบนแผ่นเสียง						

ที่ท�าจากครั่งแทนวัสดุเดิม	ซึ่งเรียกว่า	แกรมโมโฟน	(Gramophone)

รูปที่ 1.14 แกรมโมโฟน

(ที่มา	:	https://www.auction.fr/_en/lot/gramophone-based-on-design-

by-emile-berliner-replica-hand-turned-mica-reproducer-17574629)

	 4.	ช่วงปี	 ค.ศ.	 1948	 ผู้ผลิตหันมาให้ความสนใจในการสร้างแผ่นเสียงไวนิล	 (Vinyl)	 มากขึ้น	

เน่ืองจากน�้าหนักเบา	 มีความยืดหยุ่น	 และทนทานกว่าแผ่นครั่ง	 นอกจากนี้แผ่นเสียงไวนิลยังบันทึกเสียงได้

มากกว่า	และมีเสียงรบกวนน้อยกว่า	ถึงอย่างไรลักษณะของเครื่องบันทึกยังคงมีรูปร่างคล้ายเดิมอยู่

	 5.	ช่วงปี	ค.ศ.	1954	เริ่มพัฒนาเครื่องบันทึกเสียงให้มีความซับซ้อนมากขึ้น	โดยใช้แนวคิดที่ว่า

แยกแหล่งรับเสียงออกเป็นด้านซ้าย	และด้านขวาเหมือนหูของมนุษย์	ซึ่งเรียกว่า	สเตอริโอ	(Stereo)	ผลของ

แนวคิดการบันทึกเสียงลักษณะนี้	 คือ	 เพิ่มมิติของเสียงที่อัดลงบนแผ่นท�าให้มีอรรถรสในการฟังบทเพลง 

ที่เสมือนจริงมากขึ้น	จึงท�าให้แผ่นเสียงสเตอริโอได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่ง

	 6.	ช่วงปี	ค.ศ.	1962	การบันทึกเสียงบนแถบแม่เหล็ก	หรือตลับเทป	(Cassette	Tapes)	ได้รับ

ความนิยมมากขึ้น	 และจนมาแทนที่แผ่นเสียง	 เนื่องจากสามารถพกพาเคร่ืองเล่นเทปได้อย่างสะดวกสบาย		

รวมไปถึงถูกน�าไปติดตั้งภายในรถยนต์ด้วย	

รูปที่ 1.15 ตลับเทป

(ที่มา	:	http://pracob.blogspot.com/2013/08/50-audio-cassette.html)
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	 7.	ช่วงปี	ค.ศ.	1982	เป็นช่วงที่พัฒนาตลับเทปมากลายเป็นซีดี	 (CD,	Compact	Disc)	และ	

ดีวีดี	(DVD,	Digital	Video	Disc)	ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สามารถบันทึกได้ทั้งภาพ	และเสียง	รวมไปถึงข้อมูลดิจิทัล

ประเภทอื่น	ๆ	นอกจากนี้	ยังมีความจุข้อมูลมากกว่าตลับเทปหลายเท่าตัว

รูปที่ 1.16 ซีดี	และดีวีดี

(ที่มา	:	https://pixabay.com/th/photos/)

	 8.	ช่วงปี	 ค.ศ.	 1998	 สามารถบีบอัดไฟล์เสียงให้มีขนาดเล็ก	 และส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ 

เป็นข้อมูลเสียงที่เราสามารถเปิดฟังได้โดยไม่ต้องอาศัยแผ่นบันทึกเสียง	ตลับเทป	หรือแผ่นซีดี	 โดยไฟล์เสียง		

ดังกล่าวถูกเรียกว่า	 เอ็มพีสาม	 (MP3)	สามารถเปิดฟังได้ด้วยอุปกรณ์พกพาชนิดต่าง	ๆ	 เช่น	 โทรศัพท์มือถือ	

คอมพิวเตอร์	เป็นต้น	ซึ่งในปัจจุบันยังเป็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย

	 เคร่ืองบันทึกเสียงต่าง	 ๆ	 ตลอดจนอุปกรณ์ในการบันทึกเสียงเหล่านั้นในข้างต้นถือได้ว่าเป็น

นวัตกรรมเทคโนโลยีทางดนตรีที่น�าสมัย	และส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวงการดนตรี	เนื่องจาก

ในอดีตหากต้องการฟังบทเพลงที่ชื่นชมต้องไปรับฟังในการแสดงสด	หรือในคอนเสิร์ต	(Concert)	เท่านั้น	แต่

ดว้ยนวตักรรมของนกัประดิษฐท์ีล่�า้สมยัสามารถใชเ้คร่ืองบนัทกึเสยีงบทเพลงลงบนแผน่เสียงได้	กระทัง่กลาย

เป็นไฟล์เสียงที่เป็นข้อมูลดิจิทัลที่ท�าให้สามารถเปิดเพลงฟังได้ทุกสถานที่	และทุกเวลา	ท�าให้พฤติกรรม	และ

วิถีชีวิตในการฟังบทเพลงนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง

	 ไม่เพียงเท่านั้นยังมีการน�าระบบไฟฟ้าที่สามารถช่วยขยายเสียงเข้ามาติดตั้งในเครื่องดนตรี	

หลายชนิด	 เพื่อรับเสียงของเครื่องดนตรีแล้วเปลี่ยนเป็นสัญญาณเสียง	 และส่งต่อคลื่นเสียงไปยังเครื่องขยาย

เสยีง	หรอืล�าโพง	(Amplifier)	เชน่	กตีารไ์ฟฟ้า	(Electric	Guitar)	เปยีโนไฟฟา้	(Digital	Piano)	และไมโครโฟน	

(Microphone)	เปน็ตน้	ท�าใหล้ดปญัหาทีว่า่ผูฟ้งัไมส่ามารถไดย้นิบทเพลงไดเ้ปน็อยา่งด	ีซึง่สง่ผลโดยตรงท�าให้

วงดนตรีในปัจจุบันมีขนาดที่เล็กลง	 เนื่องจากไม่จ�าเป็นต้องใช้เครื่องดนตรีจ�านวนหลายชิ้นในการบรรเลง							

เพื่อให้มีเสียงดังแล้ว	รวมไปถึงสามารถลดข้อจ�ากัดในการจัดแสดงดนตรีกลางแจ้ง
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รูปที่ 1.17 เครื่องขยายเสียง	หรือล�าโพง

(ที่มา	:	https://www.zylcswkj.top/products.aspx?cid=7&cname=pioneer%2bpowered%2bspeakers)

 

รูปที่ 1.18 กีตาร์ไฟฟ้า

(ที่มา	:	https://www.popularmechanics.com/technology/audio/a20997/who-invented-the-electric-guitar/	

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Electric_guitar_(477101105).jpg)

รูปที่ 1.19 เปียโนไฟฟ้า

(ที่มา	:	https://www.liveabout.com/shop-for-an-electric-keyboard-2701355)
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ในปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านดนตรีไม่เคยหยุดนิ่ง	 และมีโปรแกรมที่เป็นตัวช่วยส�าหรับ							

สร้างสรรค์เสียงของเครื่องดนตรีจากคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องบรรเลงจริง	 รวมไปถึงโปรแกรมช่วยงานดนตรี					

ในลักษณะอื่น	ๆ	อย่างการบันทึกโน้ตด้วยโปรแกรมมิวส์สกอร์	(Muse	Score)	เป็นต้น	

รูปที่ 1.20 มิวส์สกอร์	โปรแกรมส�าหรับการบันทึกโน้ต

(ที่มา	:	https://www.malavida.com/en/soft/musescore/)

ซึ่งเทคโนโลยีต่าง	 ๆ	 ในข้างต้นที่ได้กล่าวมาล้วนแต่ส่งผลให้ดนตรีในประเทศไทยมีความหลากหลาย	

มากขึ้น	 นวัตกรรมทางดนตรีต่าง	 ๆ	 เอื้ออ�านวยให้ศิลปินมีอิสระในการสร้างสรรค์	 และสามารถแสดงออก							

ถึงความเป็นปัจเจกบุคคลอันมีเอกลักษณ์ของศิลปินมากขึ้นกว่าในอดีต	 รวมไปถึงท�าให้ผู้คนในสังคมสามารถ

เข้าถึงผลงานศิลปะด้านดนตรีได้ง่ายขึ้น

 สรุปการเปลี่ยนแปลงทางดนตรีในประเทศไทย

จากที่ได้อธิบายไปในข้างต้นเห็นได้ว่าปัจจัยทางการเมือง	 และปัจจัยทางเทคโนโลยีมีผลต่อการ

เปลีย่นแปลงทางดนตรใีนประเทศไทยเปน็อยา่งยิง่	สว่นใหญป่จัจยัทางการเมอืงจะสง่ผลกระทบตอ่ดนตรีไทย

โดยตรง	 เนื่องจากกลุ่มผู้น�าของประเทศไทยในช่วงเวลานั้น	 มีความเห็นว่าจ�าเป็นต้องท�าให้วัฒนธรรมดั้งเดิม

ของไทยมีความเป็นสากลมากขึ้น	 จึงท�าให้มีการส่งเสริมดนตรีสากลอย่างเห็นได้ชัด	 จะเห็นได้ว่าสังคมไทย					

ในปัจจุบันมีความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก	 อันเป็นผลที่เกิดขึ้นจากแนวทางดังกล่าว								

ทั้งที่เป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมไทยไว้และพัฒนาต่อยอดให้มีความสากลมากขึ้น
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ส่วนปัจจัยทางเทคโนโลยีไม่ได้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางดนตรีเพียงในประเทศไทยเท่านั้น												

ปัจจัยทางเทคโนโลยียังส่งผลกระทบถึงวัฒนธรรมดนตรีท่ัวโลก	 เกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม	 โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งพฤติกรรมในการฟังเพลงของผู้ฟัง	 รวมไปถึงนวัตกรรมทางดนตรียังช่วยขยายขอบเขตในด้านต่าง	 ๆ	

ของดนตรีอีกด้วย	 ไม่ว่าจะเป็นด้านการบรรเลง	 รวมไปถึงการสร้างสรรค์ผลงานดนตรี	 ซ่ึงล้วนแต่เป็นปัจจัย

ส�าคัญที่ท�าให้ดนตรีทั่วทั้งโลกนั้นเกิดการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง

องค์ประกอบดนตรี1.3

	ดนตรี	 หรือบทเพลงในแต่ละวัฒนธรรมส่วนใหญ่ประกอบด้วยองค์ประกอบทางดนตรีที่มีลักษณะ

คล้ายคลึงกัน	 ซึ่งองค์ประกอบทางดนตรีดังกล่าวเหล่านั้นเป็นเนื้อหาที่มีรายละเอียดในเชิงลึกและมีความ							

ซบัซอ้นซึง่ควรศกึษาในระดบัทีส่งูขึน้ไป	ถงึอยา่งไรส�าหรบัขัน้เบือ้งตน้จะอธบิายองคป์ระกอบพืน้ฐานทางดนตรี

ในภาพรวมพอสังเขป	 โดยเน้นประเด็นที่เหมาะสมส�าหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มศึกษาเกี่ยวกับดนตรี	 เพื่อเป็นพ้ืนฐาน	

ความรู้ในการศึกษาเรียนรู้ดนตรีส�าหรับขั้นต่อ	 ๆ	 ไปในอนาคต	 องค์ประกอบพื้นฐานทางดนตรีในวัฒนธรรม

ต่าง	ๆ	มีดังนี้

1.3.1 เสียง (Tone)
	 เสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุบางสิ่งบางอย่าง	 แล้วเกิดเป็นคลื่นเสียงที่ไม่สามารถ						

มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าออกมา	 แต่มนุษย์สามารถรับรู้คลื่นเสียงดังกล่าวได้ด้วยหู	 หรือที่เรียกว่า	“การได้ยิน    

หรือการฟัง”	นั่นเอง	เสียง	ณ	ที่นี้	หมายถึง	เสียงที่มีการสั่นสะเทือนอย่างเป็นระบบ	สม�่าเสมอคงที่	 เกิดมา

จากความตั้งใจในการสร้างสรรค์ของมนุษย์	 เปรียบได้กับการบรรเลงเคร่ืองดนตรีชนิดใดก็ตาม	 ด้วยวิธีการ			

ต่าง	ๆ	ไม่ว่าจะเป็น	การดีด	การสี	การตี	การเป่า	เป็นต้น

1.3.2 ลักษณะจังหวะ (Rhythm)
	 หากกล่าวถึงจังหวะ	 ในบทเพลง	 ให้ลองจินตนาการถึงจังหวะท่ีเกิดขึ้นภายในร่างกายของเรา	

เช่น	 การหายใจเข้า	 การหายใจออก	 การเต้นของหัวใจ	 เป็นต้น	 หรืออาจจะนึกถึงกิจกรรมในชีวิตประจ�าวัน	

เช่น	 การเดิน	 การวิ่ง	 เป็นต้น	 สิ่งต่าง	 ๆ	 เหล่านี้ที่ได้กล่าวมาในข้างต้น	 ล้วนมีจังหวะด�าเนินควบคู่ไปด้วย												

ซึ่งดนตรีหรือบทเพลงก็มีจังหวะในลักษณะเดียวกันด�าเนินไปเรื่อย	ๆ	เช่นกัน	

	 บทเพลงแต่ละบทมีความช้า−เร็ว	 ลักษณะจังหวะ	 ความสั้น−ยาวของเสียง	 รวมไปถึงความถ่ี

ความห่างของจังหวะที่ไม่เหมือนกัน	 ส่งผลให้มนุษย์ส่วนใหญ่สามารถรับรู้ได้ว่าบทเพลงนั้น	 ๆ	 สื่ออารมณ์				

ความรู้สึกที่ต่างกันออกไป	 เช่น	 เพลงท่ีมีจังหวะเร็ว	 และลักษณะจังหวะท่ีถี่อาจท�าให้รู้สึกตื่นเต้นเร้าใจ												

ส่วนเพลงที่มีจังหวะช้า	และลักษณะจังหวะไม่ถี่อาจส่งผลให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายสบายใจก็เป็นไปได้
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1.3.3 ท�านอง (Melody)
	 ท�านองเป็นส่วนผสมระหว่างเสียง	และลักษณะจังหวะ	โดยเกิดขึ้นจากการน�าเสียงมาจัดเรียง

ด้วยความคิดสร้างสรรค์	 พร้อมกันนั้นก�าหนดลักษณะจังหวะ	 ความสั้น−ยาวของเสียง	 รวมไปถึงความถี่									

ความห่างของจังหวะไปในเวลาเดียวกัน	 ตามแบบแผนแล้วท�านองที่ดีของบทเพลงควรเป็นท่ีท�านองที่ฟังง่าย	

ติดหู	เมื่อได้ฟังแล้วสามารถร้องตามได้	เช่น	เพลงชาติไทย	เพลงร�าวงลอยกระทง	เพลงจิงเกอร์เบลส์	(Jingle	

Bells)	เป็นต้น	ถึงอย่างไรก็ตามท�านองบทเพลงจะมีความซับซ้อน	หรือฟังง่ายติดหูนั้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์

ในการประพันธ์บทเพลงนั้น	 ๆ	 ซึ่งท�านองเพลงท่ีง่าย	 หรือท�านองเพลงที่ซับซ้อน	 ฟังยากล้วนแต่มีคุณค่า									

ของตนเองเช่นกัน

เพลงร�าวงลอยกระทง

วันเพ็ญเดือนสิบสอง	น�้าก็นองเต็มตลิ่ง

เราทั้งหลายชายหญิง	สนุกกันจริงวันลอยกระทง

ลอย	ลอยกระทง	ลอย	ลอยกระทง

ลอยกระทงกันแล้ว	ขอเชิญน้องแก้วออกมาร�าวง

ร�าวงวันลอยกระทง	ร�าวงวันลอยกระทง	

บุญจะส่งให้เราสุขใจ	บุญจะส่งให้เราสุขใจ

เนื้อเพลงโดย		แก้ว		อัจฉริยะกุล

ประพันธ	์	เอื้อ		สุนทรสนาน

(ที่มา	:	Metro	Records.	(2015,	September)	ร�าวงลอยกระทง−สุนทราภรณ์	

[Video	file].	Retrieved	from	https://www.youtube.com/watch?v=CacwKxTj5Tg)

ท�านองหลักของจิงเกอร์เบลส์
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1.3.4 เสียงประสาน (Harmony)
	 เสียงประสาน	คือ	การผสมผสาน	หรือการใช้เสียงมากกว่า	1	เสียงไปพร้อม	ๆ	กันในบทเพลง	

ไม่ว่าจะเป็นความตั้งใจในการผสมผสานเสียงแนวตั้ง	 หรือแนวนอนก็ตาม	 เบื้องต้นเสียงประสานจะท�าให้			

ท�านองของบทเพลงมีความเด่นชัดมากขึ้น	ส่งผลให้บทเพลงมีเสียงที่กลมกลืน	ฟังแล้วไพเราะ	รวมไปถึงได้รับ

ความรู้สึกที่ต่างออกไปจากก่อนหน้าที่มีเพียงท�านองของบทเพลงเพียงอย่างเดียว	

	 ลองจินตนาการเปรียบเทียบการร้องเพลงจิงเกอร์เบลส์ท่ีมีกีตาร์	 (Guitar)	 มาบรรเลงร่วมกัน	 

จะท�าให้พอนึกภาพออกว่าเสียงประสานมีลักษณะเป็นอย่างไรได้ง่ายขึ้น	 โดยนักร้องก�าลังท�าหน้าที่เป็นแนว

ท�านองหลักของบทเพลง	 ส่วนกีตาร์ก�าลังท�าหน้าที่เป็นเสียงประสานให้กับแนวท�านองของบทเพลงอีกทีหนึ่ง

นั่นเอง	ซึ่งการบรรเลงบทเพลงในลักษณะดังกล่าวท�าให้เกิดเสียงประสานขึ้น	ถึงอย่างไรก็ตาม	เสียงประสาน

มักพบได้ในวัฒนธรรมดนตรีตะวันตกมากกว่าในวัฒนธรรมดนตรีตะวันออก	 เนื่องจากส่วนใหญ่ในวัฒนธรรม

ดนตรีตะวันออกจะให้ความส�าคัญกับแนวท�านอง	และจังหวะมากกว่าเสียงประสาน

ท�านองหลักและเสียงประสานของจิงเกอร์เบลส์

หมายเหตุ :	 บทเพลงจิงเกอร์เบลส์เป็นโน้ตเพลงส�าหรับเปียโน	 ท้ังนี้ใช้ประกอบค�าอธิบายเพ่ือให้											

ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับเสียงประสานได้ง่ายขึ้น
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1.3.5 สีสันเสียง (Timbre หรือ Tone Color)
	 สีสันเสียง	หมายถึง	เอกลักษณ์ของเสียงที่เครื่องดนตรีชนิดนั้น	ๆ 	สร้างออกมาได้	นึกถึงเมื่อเรา

ได้ฟังเสียงร้องของผู้หญิง	และผู้ชาย	เราจะสามารถจ�าแนกออกได้ว่า	เสียงร้องใดเป็นของผู้หญิง	และเสียงร้อง

ใดเป็นของผู้ชาย	 เช่นเดียวกันกับเครื่องดนตรีแต่ละชนิดแต่ละประเภทในวัฒนธรรมต่าง	 ๆ	 ก็จะมีสีสันของ	

เสียงที่ไม่เหมือนกัน	 เช่น	 เสียงของระนาดเอกและเสียงของเปียโน	 (Piano)	 เป็นต้น	 เครื่องดนตรีทั้ง	2	ชนิด																

มีสีสันเสียงที่ต่างกันอย่างเห็นได้ชัด

รูปที่ 1.21 เครื่องดนตรีไทยประเภทตี	:	ระนาดเอก

(ที่มา	:	http://www.maehongsontoday.com/main/?p=1310)

รูปที่ 1.22 เครื่องดนตรีสากลประเภทคีย์บอร์ด	:	แกรนด์เปียโน

(ที่มา	:	https://www.pianounitedthai.com/a/92589)
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	 อย่างไรก็ตาม	 อาจมีเครื่องดนตรีบางชนิดของแต่ละวัฒนธรรมที่มีสีสันเสียงคล้ายคลึงกัน	 

เช่น	 สะล้อ	 เครื่องดนตรีพื้นบ้านในภาคเหนือของไทย	 และไวโอลิน	 (Violin)	 เป็นต้น	 ถึงแม้เครื่องดนตรี													

ทั้ง	2	ชนิดนี้จะมีสีสันของเสียงที่คล้ายกัน	แต่ส�าเนียงในการบรรเลงนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง	ซึ่งกล่าวได้อีก

ว่าส�าเนียงในการบรรเลงเครื่องดนตรีในแต่ละวัฒนธรรมนั้นเป็นเอกลักษณ์ที่มีเสน่ห์	และน่าหลงไหลอย่างยิ่ง

รูปที่ 1.23 เครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือของไทยประเภทเครื่องสี	:	สะล้อ

(ที่มา	:	https://oer.learn.in.th/search_detail/result/114679)

รูปที่ 1.24 เครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องสาย	:	ไวโอลิน
(ที่มา	:	https://www.musicarms.net/)

1.3.6 ลักษณะของเสียง (Characteristics of Sound)
	 มักเกิดความสับสนระหว่างสีสันเสียงและลักษณะของเสียงอยู่บ่อยครั้ง	 ข้างต้นได้กล่าวถึง				

ความหมายของสีสันเสียงไว้ว่า	เป็นเอกลักษณ์ของเสียงที่เครื่องดนตรีชนิดนั้น	ๆ 	สร้างออกมาได้	ส่วนลักษณะ

ของเสียงนั้น	 หมายถึง	 ลักษณะของเสียงท่ีนักดนตรีบรรเลงสร้างสรรค์ด้วยเครื่องดนตรีออกมาว่ามีส�านวน				

หรือส�าเนียงอย่างไร	เช่น	ร่าเริง	อ่อนหวาน	ดุดัน	เศร้าโศก	เป็นต้น	

26 ดนตรี−นาฏศิลป์ ม.2

	 นอกจากนี้	ลักษณะของเสียงยังรวมไปถึงความดัง−เบา	(Dynamic)	และการควบคุมลักษณะ

เสียง	 (Articulation)	 อาทิ	 การกระแทกเสียง	 การเน้นเสียง	 การเชื่อมเสียง	 และการท�าให้เสียงสั้น−ยาว										

โดยไมเ่กีย่วขอ้งกบัจงัหวะ	เปน็ตน้	ซึง่การควบคมุความดัง−เบา	และการควบคมุลกัษณะเสยีงสง่ผลให้บทเพลง

มีมิติมากขึ้น	 และท�าให้ผู้ฟังเกิดการรับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของบทเพลงได้ดีขึ้น	 ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นศิลปะ							

ขั้นสูงในการบรรเลงบทเพลงออกมาให้ไพเราะมากขึ้นไปอีกระดับ

1.3.7 สังคีตลักษณ์ หรือรูปแบบ (Forms) 
	 สังคีตลักษณ์	หรือรูปแบบ	หมายถึง	โครงสร้างของบทเพลงแต่ละบท	เปรียบได้กับโครงสร้าง

ของบ้าน	หรือโครงสร้างของรถ	ลองจินตนาการเปรียบบ้านชั้นเดียวก็จะมีโครงสร้างที่ต่างจากโครงสร้างของ

อาคารเรียน	 หรือรถเก๋งก็จะมีโครงสร้างที่ไม่เหมือนรถกระบะ	 ซ่ึงบทเพลงแต่ละประเภทก็จะมีโครงสร้างที่			

ต่างกันออกไปเช่นกัน	โดยทั่วไปแล้วไม่ว่าจะเป็นดนตรี	หรือบทเพลงในวัฒนธรรมใดก็ตามล้วนมีสังคีตลักษณ์

ทั้งสิ้น	เพียงอาจเรียกชื่อของสังคีตลักษณ์ต่างกันออกไป

	 นอกจากนี้	บทเพลงที่มีสังคีตลักษณ์	หรือรูปแบบที่ดี	จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะส่งผลให้บทเพลง	

มีความเป็นเอกภาพ	หรือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	 กล่าวคือท�าให้ผู้ฟังรู้สึกว่าเป็นบทเพลงเดียวกันตั้งแต่

ต้นจนจบ	 ในทางตรงกันข้ามหากบทเพลงมีสังคีตลักษณ์ที่ไม่แข็งแรงอาจท�าให้ผู้ฟังรู้สึกว่าก�าลังฟังบทเพลง

หลาย	 ๆ	 บทที่บรรเลงต่อกันไป	 อย่างไรก็ตามข้ึนอยู่กับจุดประสงค์ของผู้ประพันธ์ด้วยว่าตั้งใจออกแบบ

โครงสร้างของบทเพลงไว้ในลักษณะใด	และเพื่อวัตถุประสงค์ใด

 สรุปองค์ประกอบดนตรี

	องคป์ระกอบทางดนตรทีีไ่ดก้ลา่วถงึทัง้หมดในขา้งตน้	ไดแ้ก	่เสยีง	ลกัษณะจังหวะ	ท�านอง	เสยีงประสาน	

สีสันเสียง	 ลักษณะของเสียง	 สังคีตลักษณ์	 หรือรูปแบบ	 เป็นองค์ประกอบพื้นฐานส�าคัญที่เม่ือผสมผสาน									

เข้าด้วยกันจะกลายเป็นบทเพลงที่สมบูรณ์	 ซึ่งดนตรีในแต่ละวัฒนธรรมส่วนใหญ่บนโลกมักมีปัจจัยเหล่านี้				

เป็นส่วนประกอบทั้งสิ้น	อย่างไรก็ดีอาจมีรายละเอียดบางประการที่ต่างกันออกไปไม่มากเท่าใดนัก	

องค์ประกอบทางดนตรีเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น	 ซึ่งมีเนื้อหา	 และประเด็นที่เหมาะสมส�าหรับ	

ผู้เริ่มศึกษาดนตรีอย่างเป็นระบบในขั้นเบื้องต้น	 นอกเหนือจากนี้ยังมีองค์ประกอบดนตรีอื่น	 ๆ	 ที่ยังไม่ได้					

กล่าวถึงอีก	 ซึ่งจ�าเป็นต้องอาศัยประสบการณ์ทางดนตรีในระดับหนึ่ง	 จึงจะเหมาะส�าหรับที่จะเรียนรู้	 และ

ท�าความเข้าใจ	ท้ังน้ีเพ่ือน�าไปใช้ต่อยอดองค์ความรู้เก่ียวกับดนตรีด้านต่าง	ๆ	ในระดับท่ีสูงข้ึน	เช่น	การตีความ

บทเพลงเพื่อบรรเลง	การประพันธ์บทเพลง	การวิเคราะห์บทเพลง	เป็นต้น

ความรู้รอบตัว 

เสียงรบกวน (Noise)	 หมายถึง	 เสียงที่มีการสั่นสะเทือนอย่างไม่เป็นระบบ	 และไม่สม�่าเสมอคงที่								

ในอดีตไม่ถือว่าเสียงรบกวนเป็นเสียงดนตรี	แต่ยุคปัจจุบันมีแนวคิดในการประพันธ์แบบใหม่	โดยน�าเอาเสียง

รบกวนต่าง	ๆ	มาเรียงเรียบเป็นบทเพลง	บทเพลงลักษณะดังกล่าวอาจเรียกได้ว่า	เป็นบทเพลงร่วมสมัย



27ดนตรี−นาฏศิลป์ ม.2

ภาษาน่ารู้

ค�าศัพท์ ค�าอ่าน ค�าแปล

Melody	 [เม	เลอ	ดิ] ท�านอง	ท�านองเพลง

Harmony [ฮา	เมอ	นิ] เสียงประสาน

Dynamic [ได	แน	มิคซ์] ความดัง−เบา

Articulation	 [อา	ทิ	คิว	เล	เชิน] การควบคุมลักษณะเสียง

Forms	 [ฟอม] สังคีตลักษณ์

ความรู้รอบตัว  

ทรอมโบน (Trombone)	เป็นเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องเป่าทองเหลือง
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กิจกรรมคิดวิเคราะห์ที่ 1.1	 ให้นักเรียนยกตัวอย่างว่าดนตรีมีบทบาท	 และอิทธิพลด้านใดบ้างในการด�าเนิน

ชีวิตประจ�าวันของนักเรียน	อย่างน้อย	2	ด้าน	พร้อมอธิบายเหตุผลประกอบ

กิจกรรมคิดวิเคราะห์ที่ 1.2	 ให้นักเรียนฟังเพลงชาติไทย	 และคิดวิเคราะห์	 โดยมีประเด็นในการวิเคราะห์			

ได้แก่	เนื้อเพลง	ท�านอง	สีสันเสียง	และอารมณ์ความรู้สึก

กิจกรรมคิดวิเคราะห์ท่ี 1.3	 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม	 และน�าเสนอบทเพลงที่มีบทบาทอิทธิพลในด้านความเชื่อ

และความศรัทธา	ทางจิตวิญญาณ	1	บทเพลง	พร้อมให้เหตุผล

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1.1	ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มสร้างกิจกรรมเข้าจังหวะ	1	กิจกรรม	และน�าเสนอ

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1.2 ให้นักเรียนฟังบทเพลงต่อไปนี้	และตอบค�าถามที่ก�าหนด

บทเพลงที่ 1                                  

ร�าวงเกี่ยวข้าว

* (พร้อม−ซ�้า 2 รอบ)	เกี่ยว	เถิดนะแม่เกี่ยว	ช้ะ	ช้ะ	
เกี่ยว	เถิดนะแม่เกี่ยว	อย่ามัว	แลเหลียว	เดี๋ยวเคียวจะบาด	ก้อยเอย

(ชาย)	ร่วมใจเดียว	ขอเชิญมาเกี่ยวข้าวกัน	
แม่ชื่นใจฉัน	ดวงชีวันร่วมกันลงแรง	
เชิญมารวมร่วมใจ	น้องอย่าได้ระแวง	

อย่ามัวคลางแคลง	ขอแรงคนงาม	เกี่ยวตามชอบใจ
(ซ�้า	*	)

(หญิง)	ได้ฟังเชิญ	เสียงชายมาเกริ่น	เชิญชวน	
จิตใจรัญจวน	ฟังเชิญชวนปั่นป่วนฤทัย	
ชายมาวอนลงแรง	นึกระแวงแคลงใจ	

พูดจาปราศรัย	น�้าใจไม่จริง	ลวงหญิงให้เพลิน
(ซ�้า	*	)

(ชาย)	แม่งามงอน	น้องฟังดูก่อนเป็นไร	
ถ้อยค�าปราศรัย	ความจริงใจพี่ไม่ลวงกัน	

รักจริง	ๆ	ดวงใจ	น้องอย่าได้	ท�าเมิน	แกล้งท�าห่างเหิน	ขอเชิญคนดีปรานีเมตตา
(ซ�้า	*	)
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(หญิง)	ชื่นใจจริง	น้องยังเกรงกริ่งในใจ	
(ชาย)	แม่งามทรามวัย	จงวางใจเชื่อในวาจา	
(หญิง)	ฟังคารมชมชื่น	หวานระรื่นวิญญา	

(ชาย)	โอ้ยอดชีวา	น้องมายินดีกับพี่เถิดเอย
(ซ�้า	*	)

(ที่มา	:	Metro	Records.	(2015,	September)	ร�าวงเกี่ยวข้าว	-	อิสริยา	&	สมา		

[Video	file].	Retrieved	from	https://www.youtube.com/watch?v=BclAn-1d0Bo)

ค�าถามกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1.2 บทเพลงที่ 1

1. ท�านองของบทเพลง	ร�าวงเกี่ยวข้าว	มีลักษณะเป็นอย่างไร

2.	บทเพลง	ร�าวงเกี่ยวข้าว	มีจังหวะในลักษณะใด

3.	การสลับนักร้องหญิง-ชาย	ท�าให้องค์ประกอบทางดนตรีด้านใดเปลี่ยนไป

4.	นักเรียนฟังบทเพลงนี้	แล้วรู้สึกอย่างไร

บทเพลงที่ 2                         

เดนนี่บอย (Danny Boy)
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ค�าถามกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1.2 บทเพลงที่ 2

1. เครื่องดนตรีใดท�าหน้าที่เป็นท�านองหลักของบทเพลง	เดนนี่บอย

2.	เครื่องดนตรีใดท�าหน้าที่เป็นเสียงประสานในบทเพลง	เดนนี่บอย

3. บทเพลง	เดนนี่บอย	มีจังหวะในลักษณะใด

4.	นักเรียนคิดว่าบทเพลงนี้ควรมีลักษณะเสียง	หรือส�านวนในการบรรเลงแบบใด

กิจกรรมคิดวิเคราะห์ที่ 1.4 ให้นักเรียนเลือกบทเพลงที่ชื่นชอบ	มาวิเคราะห์องค์ประกอบดนตรีต่าง	ๆ	แล้ว

น�าเสนอ
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จงตอบค�าถามต่อไปนี้

1.	ดนตรมีคีวามเชือ่มโยงกบัความเชือ่	และความศรทัธาทางจติวญิญาณของมนษุยใ์นวฒันธรรมต่าง	ๆ 	อยา่งไร

2.	ดนตรีหรือบทเพลงเกี่ยวข้องกับกิจกรรมเข้าจังหวะอย่างไร

3.	เพราะเหตุใดดนตรีจึงเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

4.	องค์ประกอบทางดนตรีมีอะไรบ้าง	จงอธิบาย

5.	เพลงชาติฉบับปัจจุบันเกิดขึ้นในช่วงเวลาใด


