
ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับดนตรีสากล

จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. จ ำแนกประเภทและรูปแบบของวงดนตรีทั้งไทยและสำกลได้
๒. น ำดนตรีไปประยุกต์ใช้ในงำนอื่นๆ ได้
๓. วิเครำะหส์ถำนะทำงสังคมของนักดนตรีในวัฒนธรรมต่ำงๆ ได้
๔. อธิบำยบทบำทของดนตรีในกำรสะท้อนแนวควำมคิดและค่ำนิยมท่ีเปล่ียนไปของคนในสังคมได้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔



คุณค่าและความงามของดนตรีสากล

• ดนตรีเป็นอำหำรของควำมคิด สำมำรถถ่ำยเทอำรมณ์จำกควำมเครียดไปสู่กำรผ่อนคลำยได้

• ช่วยให้เกิดศิลปะกำรแสดงต่ำงๆขึ้นอย่ำมำกมำย

• ใช้ประกอบกิจกรรมกำรท ำงำน กำรออกก ำลังกำย กำรเดินทำง กำรต่อสู้ ฯ

• เป็นส่วนช่วยในกำรบ ำบัดรักษำอำกำรเจ็บป่วยทำงกำยภำพและจิตใจ

• เป็นส่วนประกอบในกำรเรียนกำรสอน ฝึกสมำธิ ช่วยกระตุ้นควำมจ ำ

• เป็นเคร่ืองขับกล่อมตนเอง ทั้งในยำมสุขและยำมทุกข์

• เป็นมหรสพเพื่อควำมบันเทิงและเพื่อกำรเฉลิมฉลองในเทศกำลส ำคัญต่ำงๆ

• เป็นเคร่ืองปลุกเร้ำให้เกิดควำมรัก ควำมสำมัคคีในหมู่คณะ ในท้องถิ่น และในประเทศชำติ

• เป็นเคร่ืองกล่อมเกลำจิตใจให้เกิดควำมเล่ือมใสศรัทธำในศำสนำ

• เป็นเคร่ืองสื่อสำรติดต่อกันในชนเผ่ำ



สุนทรียศาสตร์ของดนตรี

คุณค่าและความงามของดนตรีสากล

เป็นเนื้อหำที่ ว่ำด้วยกำรศึกษำเร่ืองมำตรฐำนของควำมงำมในเชิงทฤษฎีอันเกี่ยวกับประสบกำรณ์ทำงสุนทรียภำพ
และกฎเกณฑ์ทำงศิลปะ ในทำงปฏิบัตินั้นศิลปินใช้ธำตุประกอบ ๔ อย่ำง เป็นองค์ประกอบในกำรสร้ำงงำนศิลปะ
ซ่ึงธำตุทั้ง ๔ นั้น ได้แก่

เช่น ศิลปะกำรดนตรีใช้เสียงเป็นสื่อ เป็นต้น
เช่น ศิลปะกำรดนตรีใช้สเกลเสียง โมดเสียง    

สังคตีลักษณ์ หรือไวยำกรณ์เพลง 
เนื้อร้องที่เป็นเนื้อหำของดนตรี เป็นต้น

จ ำแนกออกเป็น ๓ ประกำร คือ
• ควำมงำม
• ควำมน่ำเพลิดเพลินเจริญใจ 
• ควำมเป็นเลิศ

ควำมในใจ หรือประสบกำรณ์เดิม หรือควำม
ใฝ่ฝัน หรือควำมเฉลียวฉลำดเฉพำะตัวที่ศิลปิน
แต่ละคนน ำมำสอดแทรกไว้ในผลงำนของตน

สื่อ เนื้อหา

สุนทรียธาตุ ศิลปินธาตุ



การรับรู้ความงาม หรือสุนทรียะของดนตรี

• ต้องเรียนรู้และเข้ำใจควำมหมำยของค ำว่ำ “ศิลปะ”

• ต้องเรียนรู้และเข้ำใจคุณสมบัติของศิลปะธำตุทั้ง ๔ อย่ำง

• ต้องฝึกฟังดนตรีอย่ำงถูกวิธีอย่ำงสม่ ำเสมอ โดยมีวิธีฝึก ดังนี้

๑. ต้องพิจำรณำควำมงำมจำก “คุณค่ำ” คือ ควำมดี ควำมมี
ประโยชน์ต่อจิตใจ ไม่ใชพิ่จำรณำจำกรำคำ

๒. ต้องเข้ำใจว่ำ ควำมงำมเริ่มจำกจิตใจรับรู้ไม่ใช่ที่ตัววัตถุ

๓. ต้องเข้ำใจว่ำควำมงำมของศิลปะสำมำรถรู้สึกได้
ด้วยอำรมณ์

๔. ต้องเข้ำใจว่ำกำรรับรู้ควำมงำมของศิลปะเป็นอำรมณ์ 
ควำมรู้สึกเฉพำะตัวบุคคล

๙. ต้องขจัดควำมมีอคติออกจำกจิตใจของตนเองเสียก่อน จึงจะ
สำมำรถเข้ำถึงควำมงำมของศิลปะได้

๖. ต้องฝึกขจัดฉันทำคติออกจำกจิตใจตนเอง คือ อย่ำหลงใหล 
ชื่นชอบอยู่แต่เฉพำะผลงำนของศิลปินคนใดคนหนึ่ง

๗. ต้องฝึกฟังอย่ำงเอำใจจดจ่อ เพ่ือให้ได้ยินเสียงบรรเลงและกำร
ขับร้อง    ทุกตัวโน้ต

๘. ต้องฝึกท ำควำมคุ้นเคยกับเพลง หรือบทบรรเลงบทต่ำงๆ 
ด้วยกำรฟังซ้ ำๆ

๕. ต้องหมั่นศึกษำหำควำมรู้เกี่ยวกับศิลปะกำรดนตรีอย่ำง
สม่ ำเสมอและต่อเนื่อง

๑๐. ต้องพยำยำมฟังให้ได้ยินธำตุหรือส่วนประกอบของดนตรี
ที่เรียบเรียงอยู่



กิจกรรมต่างๆ ที่อาศัย
เครื่องดนตรีเป็น
ส่วนประกอบ
จะช่วยท าให้เกิด
ความผ่อนคลาย 
รวมถึงช่วยพัฒนาจิตใจ
อารมณ์ และสติปัญญา
ของผู้ฟังได้เป็นอย่างดี

ใช้เพ่ือกิจกรรมและประเพณี
ในท้องถิ่นต่างๆ

ใช้เพ่ือธุรกิจการดนตรี

ใช้เพ่ือการผ่อนคลาย 
ใช้เพ่ือความบันเทิง 

กระฉับกระเฉง

ใช้เพ่ือประกอบ
การออกก าลังกาย

ใช้เพ่ือการบ าบัด

ใช้เพ่ือการปลุกใจ 
ใช้เพ่ือพัฒนา

ทักษะทางดนตรี 
ใช้เพ่ือพัฒนาสมาธิ 

ใช้เพ่ือประชาสัมพันธ์สินค้า 
หรือส่งเสริมการขาย

ดนตรีสากลกับการประยุกต์ใช้



ประเภทของเพลงสากล

เพลงคลาสสิก

กลุ่มบรรเลง
ด้วยวงออร์เคสตรา 

เพลงคลำสสิกที่บรรเลงด้วย         
วงออร์เคสตรำที่นักดนตรีจริง         

เล่นเครื่องดนตรีจริงจำกทุกตระกูล

กลุ่มบรรเลง
ด้วยวงแชมเบอร์มิวสิก 

เพลงคลำสสิก
ที่บรรเลงด้วยวงแชมเบอร์มิวสิกที่ใช้

เครื่องดนตรี ๒ - ๙ ชิ้น 
ประสมวง

กลุ่มบรรเลงเดี่ยวและบรรเลงคู่ 
ดนตรคีลำสสิกที่มีช่วงส ำหรับให้เครื่องดนตรีช้ินหนึ่งบรรเลงเด่ียว

และมีช่วงให้น ำอีกชิ้นหนึ่งมำบรรเลงประสมวง

กลุ่มเพลงขับร้อง
เพลงคลำสสิกส ำหรับใช้เสียงนักร้องเป็นองค์ประกอบหลัก

กลุ่มดนตรีส าหรับประกอบการแสดงต่างๆ
เช่น โอเปรำ บัลเลต์ เป็นต้น

วงซิมโฟนีออร์เคสตรา
เป็นวงที่มนัีกดนตรีร่วมบรรเลงเป็นจ านวนมาก



เพลงสมัยนิยม

• เพลงที่ได้รับควำมนิยมจำกมหำชนในแต่ละยุคสมัยอย่ำงกว้ำงขวำง 
• ประพันธ์ขึ้นอย่ำงง่ำยๆ มีไวยำกรณ์เพลงไม่ซับซ้อน และไม่เคร่งครัดตำมกฎระเบียบแบบแผน 
• ส่วนประกอบส ำคัญของเพลงสมัยนิยม คือ มีท่อนฮุก ที่มีท ำนองดึงดูดใจและสำมำรถจดจ ำได้ง่ำย 

ท่อน Catchy Tune ซ่ึงใช้ประโยคส้ันๆ ซ้ ำๆ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ฟังจดจ ำได้

• เกิดจำกนักบวชในศำสนำคริสต์เป็นผู้คิดค้นและสร้ำงสรรค์ขึ้น เพื่อใช้ในพิธีทำงศำสนำและสวดสรรเสริญพระ
ศำสดำ 

• แบ่งได้เป็น ๒ หมวด คือ หมวดที่ใช้ในพิธีสวดและพิธีกรรมสักกำรบูชำ (Liturgical Music) 
หมวดที่ใช้ในพิธีกำรอื่นๆ เช่น ใช้แสดงเป็นคอนเสิร์ตที่น ำสำระจำกคัมภีร์ไบเบิล (Bible) มำแสดง เป็นต้น

เพลงศาสนา
การเผยแพร่ผลงานเพลงในรูปแบบต่างๆ

ช่วยสงผลท าให้สมัยนิยมเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมากข้ึน



เพลงฆราวาส หรือเพลงบันเทิง

• เพลงที่ใช้นอกโบสถ์ ไม่มีเนื้อหำสำระเกี่ยวกับศำสนำ เป็นเพลงที่เผยแพร่ออกมำนอกโบสถ์และนอกวังของรำชวงศ์ หรือขุนนำงใน
ยุโรป 

• ใช้บรรเลง หรือขับร้องเพ่ือควำมบันเทิงในงำนรื่นเริงต่ำงๆ ของสำธำรณชน เช่น งำนออกร้ำนขำยสินค้ำ งำนรำตรีสโมสร งำนเต้นร ำ       
งำนเฉลิมฉลอง แสดงในสถำนประกอบกำรต่ำงๆ เป็นต้น

• เพลงขับร้องที่นักร้องคนเดียวขับร้องตั้งแต่ต้นจนจบ อำจมีวงดนตรีบรรเลงประกอบ หรือวง
ขับร้องประสำนเสียงขับร้องสนับสนุนก็ได้

• นักร้องที่จะขับร้องเด่ียวได้อย่ำงมีคุณภำพนั้น ควรมีคุณสมบัติอย่ำงน้อย ๓ ประกำร คือ
มีควำมเช่ือมั่นว่ำตนเองสำมำรถขับร้องเพลงได้ดี มีสัญชำตญำณ หรือควำมสำมำรถแฝงใน
กำรขับร้องเพลงมำตั้งแต่ก ำเนิด หรือมีปัจจัยแวดล้อมมำกระตุ้น และมีควำมกระตือรือร้น
ใฝ่ใจที่จะขับร้องเพลง

เพลงขับร้องแนวเดียว



เพลงขับร้องหมู่

• กำรขับร้องเด่ียวด้วยนักร้องหลำยคน ขับร้องเพลงเดียวกันไปพร้อมกันตำมโน้ตแนวเดียว

เพลงขับร้องหลายแนว

• เพลงขับร้องหมู่ที่แยกเป็นหลำยแนว
• แบ่งออกเป็น ๔ แนว คือ แนวเสียงโซปรำโน (กลุ่มนักร้องหญิงที่มีเขตช่วงเสียงแหลมสูง) 

แนวเสียงอัลโต (กลุ่มนักร้องหญิงท่ีมีเขตช่วงเสียงต่ ำ) แนวเสียงเทเนอร์ (กลุ่มนักร้องชำยที่มีเขตช่วงเสียงทุ้ม)
และแนวเสียงเบส (กลุ่มนักร้องชำยที่มีเขตช่วงเสียงทุ้มลึก)



ตัวอย่ำง

ศัพท์ที่บอกควำมเร็ว-ช้ำของจังหวะ

ศัพท์สังคีตในดนตรีสากล

Presto เร็วมำก รีบเร่ง

Moderato ปำนกลำง

Larghetto ช้ำอืดอำด

ศัพท์ที่บอกควำมเข้มของเสียง

Fortississimo ดังที่สุด

Piano เบำ

Marcato เน้นเสียงให้หนัก



ศัพท์ที่บอกอำรมณ์ของเพลง

ศัพท์สังคีตในดนตรีสากล

Animato ร่ำเริง

Dolve อ่อนหวำน นุ่มนวล

Vivace อย่ำงมีชีวิตชีวำ

ศัพท์ทั่วไป

Al fine จนจบ

Al segno ไปที่เครื่องหมำย

Al coda ไปที่เครื่องหมำย



สังคีตกวีดนตรีสากล

สังคีตกวดีนตรีสำกลตัวอย่าง

• เกิดเมื่อวันท่ี ๑๕ พฤษภำคม คศ. ๑๕๖๗  ท่ีเมืองครีโมนำ ประเทศอิตำลี
• ได้รับกำรยกย่องว่ำเป็น “ผู้บุกเบิกศิลปะกำรแสดงอุปรำกร”
• เป็นผู้บุกเบิกศิลปะกำรแสดงโอเปรำ โดยเน้นแต่งอุปรำกรเรื่องแรกของโลกช่ือเรื่อง “ออร์พีโอ”
• เป็นผู้มีผลงำนดีเด่นในกำรแสดงอุปรำกรยุคต้น และยังเป็นผู้พัฒนำเทคนิคกำรขับร้องประสำนเสียง

• เกิดเมื่อวันท่ี ๒๒ ธันวำคม คศ. ๑๕๘๕  ท่ีเมืองลูคคำ ประเทศอิตำลี
• ได้รับกำรยกย่องว่ำเป็น “สังคีตกวีท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในประวัติศำสตร์ด้ำนกำรประพันธ์อุปรำกร”
• ผลงำนด้ำนอุปรำกรท่ีโดดเด่น เช่น เรื่องทอสกำ เรื่องมำดำมบัตเตอร์ฟลำย เรื่องตูรันโดต์ เป็นต้น
• อุปรำกรของเขำมีควำมโดดเด่นทำงด้ำนกำรขับร้องท่ีกลมกลืนกับทำงบรรเลงได้อย่ำงดีเลิศ

คลาวดิโอ มอนเตแวร์ดี

จาโคโม ปุชชินี


