
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับดนตรีสากล

จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. วิเคราะห์รูปแบบของดนตรีไทยและดนตรีสากลในยุคสมัยต่างๆ ได้
๒. วิเคราะห์สถานะทางสังคมของนักดนตรีในวัฒนธรรมต่างๆ ได้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖



๑

๒ยุคกลาง
(ค.ศ. ๔๕o-๑๔๕o) ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ

(ค.ศ. ๑๔๕o-๑๖oo)๓

ยุคบาโรก
(ค.ศ. ๑๖oo-๑๗๕o)ยุคโรโกโก

(ค.ศ. ๑๗๕o-๑๗๗๕)

๔

๕

ยุคคลาสสิก
(ค.ศ. ๑๗๗๕-๑๘๓o)

๖

ยุคโรแมนติก
(ค.ศ. ๑๘๓o-๑๙oo)๗ยุคศตวรรษที่ ๒o

(ค.ศ. ๑๙oo-๒ooo)

วิวัฒนาการของดนตรีสากล



ยุคกลาง
(ค.ศ. ๔๕o-๑๔๕o)

๑

• มีช่วงระยะเวลายาวนานถึง ๑,ooo ปี
• แบ่งเพลงออกได้เป็นสองแบบ

- เพลงเพ่ือความบันเทิง
- เพลงที่เกี่ยวกับศาสนา

• เริ่มมีการบันทึกโน้ตดนตรีในระบบสากลที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
• เริ่มใช้เครื่องดนตรีประเภท ลูต(Lute) หรือ ซึง คลอตามเสียงร้อง

๒ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ
(ค.ศ. ๑๔๕o-๑๖oo)

• เป็นยุคสมัยกวีเอก เชคสเปียร์
• นิยมการขับร้องประสานเสียงที่แบ่งเสียงออกเป็น ๔ กลุ่ม

- กลุ่มเสียงผู้หญิง ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มเสียงโซปราโน (เสียงสูงสุด) กับกลุ่มเสียงอัลโต (เสียงต่่าของหญิง)
- กลุ่มเสียงผู้ชาย ๒ กลุ่ม คือกลุ่มเสียงเทเนอร์ (เสียงสูงของชาย) กับกลุ่มเสียงเบส (เสียงต่่าสุด)

• นักแต่งเพลงร้องที่มีเสียงในยุคนี้ คือ วิลเลียม เบิร์ด (William Byrd) 
• นักแต่งเพลงบรรเลงที่มีชื่อเสียงในยุคนี้เป็นชาวอติาเลียนชื่อ โจวันนี กาบริเอลี (Giovanni Gabrieli)
• สังคีตกวชีาวอิตาเลียนที่ส่าคัญอีกผู้หนึ่งในยุคนี้ คือ ปาเลสตรินา (Palestrina)



๓

• มีแบบฉบับเฉพาะตัวของยุค เน้นความโอ่อ่า หรูหรา ความสม่่าเสมอของจังหวะ
• เริ่มใช้เครื่องดนตรีมากขึ้นเพ่ือให้เกิดอรรถรสในการฟัง
• มีการเริ่มใช้บันไดเสียงเมเจอร์และบันไดเสียงไมเนอร์แทนโมดหรือหมวดเสียง 

นิยมการสอดประสานท่านอง มีการพัฒนาการบันทึกโน้ตเหมือนที่ใช้กันอยู่ใน
ปัจจุบัน

• สังคีตกวีที่มีชื่อเสียงในยุคนี้ ได้แก่ อัลโตนโิอวีวัลดี (Antonio Vivaldi) ซึ่งเป็น  
ผู้บุกเบิกในการประพันธ์เพลง

๔

• เน้นการประดับประดาให้หรูหรางดงามกับศิลปะทุกสาขา
• ดนตรียุคนี้มีลักษณะเบา บางครั้งแทรกความตลกคะนองไปด้วย

ยุคบาโรก
(ค.ศ. ๑๖oo-๑๗๕o)

ยุคโรโกโก
(ค.ศ. ๑๗๕o-๑๗๗๕)



๕

• ตรงกับสมัยประธานาธิบดียอร์ช วอชิงตัน
• ยุคนี้แยกดนตรีทางศาสนาและดนตรีเพ่ือความสุนทรีย์ออกจากกัน
• หันมาเน้นท่านองหลักท่านองเดียวและใส่แนวเสียงประสานเพ่ือเน้นให้ท่านองหลักมีความไพเราะ
• การแสดงอุปราการ (Opera) เป็นที่นิยมมากเพราะเป็นการแสดงที่รวมศิลปะหลายอย่างไว้ด้วยกัน

๖

• เป็นยุคทองของศิลปะการดนตรีผลงานเพลงเป็นความรู้สึกและอารมณ์ของผู้ประพันธ์เอง
• เริ่มมีการจัดแสดงที่เรียกเก็บเงินค่าชมเรียกว่า “จัดคอนเสิร์ต”
• ลักษณะดนตรีมีทั้งดนตรีเพื่อศิลปะ ดนตรีบรรยายเรื่องราว ดนตรีที่แสดงความเป็นชาตินิยม

ยุคคลาสสิก
(ค.ศ. ๑๗๗๕-๑๘๓o)

ยุคโรแมนติก
(ค.ศ. ๑๘๓o-๑๙oo)



๗

• เป็นยุคที่สังคมมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เข้ามามีบทบาทในชีวิต
• เกิดเพลงและดนตรีประเภท ป๊อปปูลาร์ (Popular Songs)

- เพลงปอ๊ป (Pop Songs) เพลงที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเพ่ือการขายโดยเฉพาะ กลุ่มเป้าหมายคือเด็กวัยรุ่นและ    
คนวัยหนุ่มสาว ใช้เครื่องดนตรีประเภทเครื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอประสมวง 

- ดนตรแีจ๊ส ประสมวงด้วยเครื่องเป่า คือ ทรัมเป็ต คอร์เน็ต คลาริเน็ต ทรอมโบน กับเครื่องท่ากระสวนจังหวะ 
เช่น กลองชุด ดับเบิลเบส เป็นต้น

• เพลงป๊อปมีลักษณะที่ส่าคัญ คือ มีท่อน “ฮุก” (Hook) ที่มีท่านองและเนื้อหาดึงดูดผู้ฟัง

ยุคศตวรรษที่ ๒o
(ค.ศ. ๑๙oo-๒ooo)

วงดนตรีแจ๊ส มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยเร่ือยมาจนถึงยุคปัจจุบันวง The Beatles หรือวงดนตรีสี่เต่าทอง



อันโตนิโอ วีวัลดี 
(Antonio Vivaldi ค.ศ. ๑6๗5-๑๗๔๑)

• เกิดเมื่อปี ค.ศ. ๑๖๗๕  ที่เมืองเวนิช ประเทศอิตาลี

• บิดาคือ โจวันนี บัตติสตา วีวัลดีมีอาชีพเป็นนักไวโอลินประจ่าโบสถ์
เซนต์มาร์ค

• วีวัลดีได้รับการฝึกฝนดนตรีจากบิดาของเขาเอง และได้ศึกษาต่อ
กับเลอเกร็นซี อาจารย์ดนตรีผู้มีชื่อเสียง ขณะอายุได้ ๒๙ ปี

• งานประพันธ์ของวีวัลดีส่วนใหญ่จะเป็นไวโอลินคอนแชร์โต

• งานไวโอลินคอนแชร์โตของวีวัลดีมเีทคนิคการเล่นเป็นล่าดับจาก
ง่ายไปหายาก

• วีวัลดีถนัดที่จะเขียนงานประเภทคอนแชร์โต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ไวโอลินคอนแชร์โต

• วีวัลดีเสียชีวิตเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๗๔๑ รวมอายุได้ 
๖๖ ปี

ประวัติและผลงาน

ประวัติสังคีตกวีด้านดนตรีสากล



โยฮันน์ เซบาสเตียน บาค
(Johann Sebastian Bach ค.ศ. ๑๖๘๕-๑๗๕๐)

• เกิดเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ค.ศ. ๑๖๘๕ ประเทศเยอรมนี

• บิดามีอาชีพเป็นนักไวโอลินในราชส่านัก

• บาคได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมทางด้านดนตรีมาตั้งแต่ยังเยาว์ 
เมื่อโตขึ้นเขาจึงเป็นนักดนตรีที่มีคุณภาพ

• บาคเริ่มชีวิตการเป็นนักดนตรีด้วยการเป็นนักออร์แกน มีผลงาน
เพลงบรรเลงมากมาย

• ลักษณะการประพันธ์เพลงของบาคเกี่ยวข้องกับศาสนาอยู่มาก

• บาคยังมีความสามารถอย่างยิ่งในการใช้ท่านองเพลงสอประสาน
กันเองแบบหลายแนว อย่างที่เรียกตามศัพท์วิชาการว่า “โพลิโฟนิค
สไตล์” จนยากที่จะหาผู้ใดเสมอเหมือนได้ทั้งในอดีตและปัจจุบัน

• บาคได้รับการยกย่องว่าเป็นสังคีตกวีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งในยุคบาโรก

ประวัติและผลงาน

• บาคเสียชีวิตเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๗๕๐ รวมอายุได้ ๖๕ ปี



โวล์ฟกัง อะมาเดอุส โมสาร์ท
(Wolfgang Amadeus Mozart ค.ศ.๑๗๕๖ -๑๗๙๑)

• เกิดเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ค.ศ. ๑๗๕๖ ประเทศออสเตรีย

• เป็นบุตรของนายเลโอโปลด์ มารดาชื่อนางเฟรา อันนา โมสาร์ท
โมสาร์ทซึ่งเป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียงในออสเตรีย

• บิดาของโมสาร์ทสอนให้เขาเล่นดนตรีตั้งแต่อายุ ๔ ขวบ

• วัย ๕ ขวบ โมสาร์ทแต่งเพลงแรกชื่อว่า เพลงมินูเอ็ต (Minuet)

• อายุ ๖ ขวบ โมสารท์สามารถเล่นไวโอลินได้ด้วยตนเอง จนบิดาเห็น
ความสามารถและฝึกฝนการเล่นไวโอลินให้อย่างจริงจัง

• ผลงานของโมสาร์ทโดดเด่นขึ้นเมื่อได้รู้จักกับไฮเดิน (Haydn)      
ได้เรียนรู้วิธีแต่งเพลงควอร์เท็ต (Quartet)

ประวัติและผลงาน

• โมสาร์ทเสียชีวิตเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ค.ศ. ๑๗๙๑ ด้วยวัยเพียง 
๓๕ ปี จากโรคไข้รากสาด ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย



ลุดวิก ฟาน เบโทเฟน
(Ludwig Van Beethoven ค.ศ. ๑๗๗๐-๑๘๒๗)

• เกิดเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ค.ศ. ๑๗๗๐ ประเทศเยอรมนี

• เมื่อเบโทเฟนอายุได้ ๑๒ ขวบ ได้ทุนไปกรุงเวียนนาได้ไปเรียนดนตรี
กับโมสาร์ทนักดนตรีผู้ยิ่งใหญ่ของโลก แต่เรียนได้ไม่นาน

• ในปี ค.ศ. ๑๗๙๕ เบโทเฟนได้เสนอเพลงใหม่ที่เขาแต่งต่อประชาชน
ชาวเวียนนาเป็นครั้งแรกเพลงใหม่นี้ คือเพลงเปียโน คอนแชร์โต 
(The Concerto in B-Flat major) ซึ่งเป็นเพลงที่มีลีลางดงามตาม
แบบของเขาโดยเฉพาะและเป็นที่นิยมของประชาชน

ประวัติและผลงาน

• ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๘๐๐ เป็นต้นมา เบโทเฟนก็เปล่ียนไปเอาดแีละ
ก้าวหน้าในทางแต่งเพลง

• ในปีเดียวกันขณะที่ชื่อเสียงของเขาก่าลังโด่งดังในฐานะนักแต่งเพลงหู
ของเค้าก็เริ่มมีอาการอื้อและต่อมาก็ก่าเริบและหนวกอย่างสนิท

• ในปี ค.ศ. ๑๘o๕ ในวัย ๕๔ ปี เบโทเฟนได้น่าเพลงซิมโฟนีล่าดับที่ ๙ 
ออกแสดงด้วยตนเองท่ามกลางวงดนตรีขนาดใหญ่ มีผู้เข้าฟังจ่านวน
มากผลงานเป็นที่ชื่นชอบและได้รับเสียงปรบมือต่อผลงานของเขา

• เสียชีวิตวันที่ ๒๖ ธันวาคม ค.ศ. ๑๘๒๗  รวมอายุ ๕๗ ปี


