
ความรู้เกี่ยวกับดนตรีไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒

จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. วิเคราะห์สถานะทางสังคมของนักดนตรีในวัฒนธรรมต่างๆ ได้
๒. อธิบายบทบาทของดนตรีในการสะท้อนแนวความคิดและค่านิยมท่ีเปล่ียนแปลงไปของคนในสังคมได้
๓. น าเสนอแนวทางในการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีในฐานะมรดกของชาติได้



๑. ดนตรีไทยกับสังคมไทย
๑.๑ ค่านิยมของสังคมไทยต่อดนตรีไทย

๑) ค่านิยมดนตรีไทยเพื่อประกอบพิธีกรรม
๒) ค่านิยมดนตรีไทยเพื่อประกอบการแสดง
๓) ค่านิยมดนตรีไทยเพื่อความบันเทิง

๑.๒ ความเชื่อของสังคมในงานดนตรี

ดนตรีไทยเป็นศิลปะที่บ่งบอกถึงความเป็นชาติไทย สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมและ
ความเชื่อของผู้คนในสังคม ซึ่งดนตรีไทยจะปรากฏอยู่ในกิจกรรมต่างๆ ของผู้คนในสังคม

ซึ่งถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมไทยอย่างหน่ึงที่ควรช่วยกันสืบสานไว้ให้คงอยู่สืบต่อไป



๒. แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงค่านิยมของสังคมไทยต่อดนตรีไทย
๒.๑ กระแสความนิยมวัฒนธรรมตะวันตก
๒.๒ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒.๓ ระบบการศึกษาวิชาการดนตรีไทย
๒.๔ การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนไทย



วงฟองน ้า เกิดขึ นจากการที่ครูบุญยงค์ เกตุคง และบรูซ แกสตัน (Bruce Gaston) 
มีความเห็นว่า สังคมไทยมีช่องโหว่ระหว่างสมัยเก่าและสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นด้านการ
ด้ารงชีวิต การพูดจา การแต่งกาย และทัศนคติต่างๆ
ท่ีแตกต่างกันมาก บางส่วนก็นิยมวัฒนธรรมไทยอย่างเต็มท่ี บางส่วนก็นิยมวัฒนธรรม
ตะวันตกจนหลงลืมมรดกของบรรพบุรุษท่ีทิ งไว้ให้ ซึ่งท่านทั งสองคนเห็นว่า ดนตรีก็เป็น
ตัวอย่างหนึ่งท่ีมีความเกี่ยวข้องกับสังคมทุกระดับและทุกด้านของชีวิต ประจ้าวันของคน
ในสังคม จึงได้ร่วมกันตั งวงฟองน ้าขึ น เพ่ือแสวงหาจุดต่อเนื่องระหว่างอดีตและปัจจุบัน ระหว่างดนตรีไทยกับดนตรี
ตะวันตกให้อยู่ร่วมกันได้ โดยคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์แบบไทยแต่ในขณะเดียวกันก็เหมาะสมส้าหรับคนในศตวรรษท่ี ๒๐ ด้วย

มุมดนตรี



๓. แนวทางการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีไทย
ดนตรีไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าต่อคนไทยทุกคน ดนตรีไทย

๓.๑ ความส้าคัญของดนตรีไทย

๑) ดนตรีไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทย
๒) ดนตรีไทยเป็นเคร่ืองแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนไทย
๓) ดนตรีไทยแสดงถึงความมั่นคงของประเทศชาติ

๓.๒ แนวทางและวิธีการส่งเสริมอนุรักษ์ดนตรีไทย

๑)ปลูกจิตส้านึกให้คนไทยมองเห็นคุณค่าของดนตรีไทย
๒) ส่งเสริมให้คนไทยเข้าถึงดนตรีไทยอย่างแท้จริง
๓) กระตุ้นให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและภาคภูมิใจในดนตรีไทย



๔. สังคีตกวีไทย

ประวัติสังเขป ครูจ้าเนียร ศรีไทยพันธ์ุ เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) 
พ.ศ. ๒๕๓๖ ท่านเกิดเมื่อวันท่ี ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๓ ท่ีต้าบลบางกระทึก อ้าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม บิดาช่ือ นายนาค มารดาช่ือ นางเปลี่ยน ท่านมีชื่อเดิมว่า “ผลัด” เมื่อ อายุ ๙ ปี ท่านได้เริ่มเรียนฆ้องวงใหญ่
กับครูสุ่ม พูลโคกหวาย เรียนปี่ในและปี่ชวากับครูจันทร์ บางขุนเทียน และเรียนดนตรีเพ่ิมเติมกับครดูนตรีอีกหลายท่าน เช่น 
หลวงบ้ารุงจิตรเจริญ(ธูป สาตรวิลัย) ครูสอน วงฆ้อง ครูทองดี เดชชาวนา ครูเทียบ คงลายทอง ครูโชติ ดุริยประณีต เป็นต้น

ท่านเป็นศิลปินท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ ทั งทางด้านดนตรีไทยและดนตรีสากล โดยเฉพาะเครื่องดนตรี
ประเภทเครื่องเป่า เช่น ปี่ ขลุ่ย คลาริเน็ต (Clarinet) ทรัมเป็ต (Trumpet) ฟลูต (Flute) เป็นต้น ท่านเข้ารับราชการท่ีกรม
ประชาสัมพันธ์ โดยท้าหน้าท่ีเป็นนักดนตรีไทยของวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์ นอกจากการปฏิบัติราชการแล้ว ท่านยัง
สอนดนตรีไทยให้แก่นักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆ อีกด้วย ท่านได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันท่ี ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๐ รวม
อายุ ๗๗ ปี

ผลงานด้านดนตรี ครูจ้าเนียร ศรีไทยพันธ์ุ มีผลงานการประพันธ์เพลงเป็นจ้านวนมาก เช่น เพลงโหมโรงกังสดาลสามชั น 
เพลงจีนเก็บบุปผาเถา เพลงเทพสร้อยสนเถา เพลงน ้าลอดใต้ทราย เพลงทยอยญวนเถา เป็นต้น นอกจากนี  ท่านยังมีผลงาน
ในด้านการเด่ียวขลุ่ยเพลงต่างๆ อีกด้วย เช่น เพลงกล่อมนารี เพลงจีนขิมใหญ่ เพลงนกขมิ น เพลงสุดสงวน เป็นต้น ส่วน
ผลงานในด้านวิชาการดนตรี ท่านได้เขียนโน้ตเพลงขลุ่ย ซึ่งเป็นผลงานท่ีแสดงถึงทางเพลงของท่านให้นักเรียน นักศึกษา
และนักดนตรีไทยได้ใช้ฝึกหัดจนเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง

ครูจ้าเนียร ศรีไทยพันธุ์



ประวัติสังเขป คุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย)
พ.ศ. ๒๕๒๙ เกิดวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๕๔ เป็นบุตรีของจางวางท่ัว พาทยโกศล 
(ศิลปินดนตรีแห่งส้านักดนตรีบ้านพาทยโกศล) มารดาช่ือนางปลั่ง พาทยโกศลโดยท่านเป็น
น้องสาวของนายเทวาประสิทธิ์ พาทยโกศล ซึ่งเป็นนักดนตรีท่ีมีช่ือเสียงของวงการดนตรีไทย

ท่านมีความสามารถในการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยเกือบทุกชนิด ท่านได้รับการจับมือหัดจะเข้จากครูช่อ 
สุนทรวาทิน ขณะเดียวกันก็ได้รับการต่อเพลงเด่ียวจะเข้จากบิดา และได้รับการถ่ายทอดวิชาการขับร้องเพลงไทยจาก
ครูเจริญ พาทยโกศล จนมีความช้านาญและมีช่ือเสียงทั งทางด้านการบรรเลงดนตรีด้วยจะเข้และการขับร้องเพลงไทย 
ท่านได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๘ รวมอายุ ๘๔ ปี

ผลงานด้านดนตรี คุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ ได้ประพันธ์ทางร้องเพลงวาขึ น เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔ และได้ท้าหน้าท่ีเผยแพร่
ดนตรีไทยอย่างต่อเนื่อง จนได้รับพระราชทานโล่เกียรติคุณ สาขาดนตรีไทยในงานแผ่นเสียงทองค้าพระราชทานประจ้าปี 
พ.ศ. ๒๕๒๔ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในด้านวิชาการดนตรีท่านได้มีโอกาสถวายความรู้
ด้านดนตรีไทย คือ ซอด้วงและซออู้แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี และยังได้มีโอกาสสอนดนตรีให้แก่นักดนตรี ทั งท่ีบ้านพาทยโกศลและตามสถาบัน
การศึกษาต่างๆ

ท่านเป็นนักดนตรีท่ีสืบทอดวิทยาการความรู้จากแหล่งดนตรีส้าคัญของไทย เป็นผู้ถือก้าเนิดมาท่ามกลางสาย
ตระกูลดนตรี จึงนับว่าท่านเป็นปูชนียบุคคลทางดนตรีไทยที่ควรศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

คุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ



ประวัติสังเขป ครูท้วม ประสิทธิกุล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (คีตศิลป)์ พ.ศ.
๒๕๒๙ ท่านเป็นนักร้องเพลงไทยที่มีช่ือเสียงของกรมศิลปากรและเป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียงใน
วงการดนตรีไทย ท่านเกิดเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๔๓๙ ท่ีจังหวัดนนทบุรี บิดาช่ือนายสุทธิ์ 
มารดาช่ือนางเทียบ บิดาของท่านเป็นนักดนตรี นักร้อง และเจ้าของวงดนตรีท่ีมีช่ือเสียงในสมัย
พระบาทสมเด็จพรจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี ๕) ท่านเรียนขับร้องเพลงไทยขับเสภา และเรียนวิธีการขยับกรับเสภากับ
บิดาของท่าน และเพ่ิมเติมความรู้กับหมื่นขับค้าหวาน (เจิม นาคมาลัย) และศิลปินดนตรีท่ีมีช่ืออีกหลายท่าน เช่น พระยา
เสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน) หม่อมส้มจีน บุนนาค หลวงเสียงเสนาะกรรณ (พัน มุกตวาภัย) เป็นต้น

ท่านได้ท้าหน้าท่ีเป็นนักร้องประจ้าวงดนตรีวังสวนกุหลาบและวงดนตรีวังเพชรบูรณ์ และเข้ารับราชการ
เป็นนักร้องท่ีกรมปี่พาทย์และโขนหลวง เป็นนักร้องประจ้าวงมโหรีหญิงในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 
๗) ต่อมาเมื่อมีการจัดตั งกรมศิลปากร ท่านจึงโอนย้ายมาสังกัดกรมศิลปากรท้าหน้าท่ีเป็นครูสอนขับร้องท่ีวิทยาลัยนาฏศิลป 
วิทยาลัยบพิตรพิมุข และวิทยาลัยเพาะช่าง ท่านมีวิธีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ โดยการประมวลหลักวิชาและแบบแผน
ในการเรียนโดยเฉพาะด้านทักษะปฏิบัติ ดังนั น เมื่อท่านได้รับมอบหมายให้จัดท้าหลักสูตรการขับร้องของวิทยาลัยนาฏศิลป 
ท่านจึงวางระบบและกฎเกณฑ์ พร้อมทั งริเริ่มทฤษฎีการขับร้องและวิธีการสอน จนกลายเป็นแบบแผนให้ศิษย์ของท่านได้
ศึกษาและน้าไปถ่ายทอดในสถาบันการศึกษาต่างๆ ต่อไป โดยท่านได้ถึงแก่กรรมเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๔ รวมอายุ ๙๕ ปี

ผลงานด้านดนตรี ครูท้วม ประสิทธิกุล ได้ประพันธ์ทางร้องเพลงนกจากเถาไว้ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๕ และร่วมขับร้องบันทึก
เพลงไทยให้เป็นสมบัติของชาติจ้านวนมาก ทั งเพลงเถา เพลงตับ และเพลงเกร็ด ในด้านวิชาการดนตรีท่านได้เขียนบทความ
วิชาการด้านดนตรีเกี่ยวกับการขับร้องเพลงไทย หลักการสอนขับร้องวิธีการขับร้องเพลงไทยให้ไพเราะ และการขับเสภา

ครูท้วม ประสิทธิกุล


