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 ค ำน ำ 

 
การสร้างแบบฝึกทกัษะร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบซิปปาเพ่ือพฒันาผลสมัฤทธ์ิทาง 

การเรียนและทกัษะการปฏิบตัิ วิชาศลิปะ ของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ผู้จดัท าได้รวบรวม
และเรียบเรียงเนือ้หาความรู้โดยยึดตามหลกัสตูรสถานศกึษาตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 กลุม่สาระการเรียนรู้ศลิปะ เพ่ือให้นกัเรียนได้ใช้ประกอบการเรียนใน
ห้องเรียนและศกึษาค้นคว้าเพิ่มเตมิด้วยตนเอง ซึง่แบบฝึกทกัษะนีมี้ทัง้หมด 4 เลม่ ดงันี ้ 

เลม่ท่ี 1  ความรู้พืน้ฐานด้านดนตรี 
เลม่ท่ี 2  มากมีศลิปะเสียง 
เลม่ท่ี 3  เรียบเรียงเป็นเพลง 
เลม่ท่ี 4  บรรเลงให้ไพเราะ 
ซึง่ในแบบฝึกทกัษะร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา เลม่ท่ี 1 เร่ือง ความรู้พืน้ฐาน 

ด้านดนตรี มีเนือ้หาและกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้นกัเรียนได้ความรู้เก่ียวกบัท่ีมาของดนตรีไทยและ
ดนตรีสากล ผู้จดัท าหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่แบบฝึกทกัษะเลม่นีจ้ะเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาผู้ เรียน และ
ชว่ยให้ครูผู้สอนสามารถใช้พฒันาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

รักระพี  พานเมือง 
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สำระที่ 2  ดนตรี 
มาตรฐาน ศ 2.2  เข้าใจความสมัพนัธ์ระหว่างดนตรี ประวตัิศาสตร์ และวฒันธรรม  

เห็นคณุคา่ของดนตรีท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภมูิปัญญาท้องถ่ิน  
ภมูิปัญญาไทยและสากล 

 
 
 
 

 
ศ ม.4-6/1 วิเคราะห์รูปแบบของดนตรีไทยและดนตรีสากลในยคุสมยัตา่ง ๆ 
 
 
 
 
 
 

1. นกัเรียนสามารถบอกความเป็นมาของดนตรีไทยได้  

2. นกัเรียนสามารถบอกความเป็นมาของดนตรีสากลได้ 

3. นกัเรียนสามารถบอกคณุคา่และความส าคญัของดนตรีได้    
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ค ำชีแ้จง  
 
 

ค ำชีแ้จง แบบฝึกทกัษะร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา เลม่ท่ี 1 ความรู้พืน้ฐานด้านดนตรี 
 
ให้นกัเรียนปฏิบตักิิจกรรม ดงันี ้ 
1. แบง่กลุม่ จ านวนกลุม่ละ 4 คน  
2. ด าเนินการเลือกประธานและเลขานกุารกลุม่  
4. ปฏิบตัิกิจกรรมการรู้ตามขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา ดงันี ้
     4.1 ขัน้ท่ี 1 ทบทวนความรู้เดมิ 
     4.2 ขัน้ท่ี 2 แสวงหาความรู้ใหม่ 
     4.3 ขัน้ท่ี 3 ศกึษาท าความเข้าใจข้อมลู/ความรู้ใหม่ 
     4.4 ขัน้ท่ี 4 แลกเปล่ียนความรู้ความเข้าใจกบักลุม่ 
     4.5 ขัน้ท่ี 5 สรุปและจดัระเบียบความรู้ 
     4.6 ขัน้ท่ี 6 ขัน้ปฏิบตั/ิและหรือการแสดงผลงาน 
    4.7 ขัน้ท่ี 7 ประยกุต์ใช้ความรู้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศกึษาค าชีแ้จงให้เข้าใจนะคะจะได้ปฏิบตัิ
ตามขัน้ตอนการเรียนแบบซิปปา (CIPPA) 

ได้อยา่งถกูต้อง 
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 ช่ือกลุม่ ……………………………………………………………………………….. 
 

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5/… 
 

ช่ือสมาชิกในกลุม่ 
 

 1) ……………………………………………………………….. เลขท่ี ……………. 
 2) ……………………………………………………………….. เลขท่ี ……………. 
 3) ……………………………………………………………….. เลขท่ี ……………. 
 4) ……………………………………………………………….. เลขท่ี ……………. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

แบง่กลุม่แล้วก าหนดบทบาท
หน้าท่ีของสมาชิกแตล่ะคนใน
กลุม่เลยครับ 

แบ่งกลุ่มและตัง้ชื่อกลุ่ม 

ก าหนดบทบาทหน้าท่ีสมาชิก 

ในกลุม่เสร็จแล้วเรามาเร่ิมท า
กิจกรรมการเรียนตามรูปแบบ 

ซิปปากนัดีกวา่ครับ 
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คณุคา่และความส าคญัของดนตรี 
1. ……………………………………. 2. ……………………………………… 
3. ……………………………………. 4. ……………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   วงดนตรีไทยในสมยัก่อน ได้แก่  1. …………….……………. 2. ……………………………… 
   เคร่ืองดนตรีท่ีใช้ ได้แก่              1. …………….……………. 2. ……………………………… 

 
 

ขัน้ท่ี 1 ทบทวนความรู้เดิม 

นอกจากรู้จกัคณุคา่และความส าคญัของดนตรี
แล้ว นกัเรียนสามารถบอกได้ไหมคะวา่ วงดนตรี
ไทยในสมยัก่อนมีวงอะไรบ้าง บอกมา 2 วงคะ่ 
และบอกด้วยวา่เคร่ืองดนตรีท่ีใช้มีอะไรบ้าง บอก
มา 2 ชิน้นะคะ 

นกัเรียนคดิวา่ “ดนตรี” มีคณุคา่และ
ความส าคญัในด้านใดบ้างคะ เขียน
ค าตอบลงในชอ่งค าตอบด้านลา่ง 
เลยคะ่ 
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   วงดนตรีสากลในสมยัก่อน ได้แก่  1. …………….……………. 2. ……………………………… 
   เคร่ืองดนตรีท่ีใช้ ได้แก่                 1. …………….……………. 2. ……………………………… 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือนๆ ตอบค าถามเสร็จแล้ว ให้น าค าตอบท่ีได้มา
แลกเปล่ียนกบัเพ่ือนในกลุม่นะครับ เพ่ือตรวจสอบวา่
ค าตอบท่ีเพ่ือนๆ ตอบถกูต้องหรือสอดคล้องกบั
สถานการณ์หรือไม ่เรามาชว่ยกนัอภิปราย
แลกเปล่ียนความรู้กนันะครับ 

นอกจากวงดนตรีไทยแล้ว ครูคดิวา่นกัเรียนต้อง
รู้จกัวงดนตรีสากลแน่ๆ  เลยใชไ่หมคะ ถ้าเชน่นัน้
นกัเรียนบอกวงดนตรีสากลในสมยัก่อนๆ วา่มีวง
อะไรบ้าง บอกมา 2 วงคะ่ และบอกด้วยวา่เคร่ือง
ดนตรีท่ีใช้มีอะไรบ้าง บอกมา 2 ชิน้นะคะ 

แลกเปล่ียนค าตอบและความรู้กนั
เรียบร้อยแล้วเรามาตรวจสอบ
ค าตอบกนั โดยครูจะสุม่ถาม
ค าตอบจากนกัเรียนนะคะ 
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ขัน้ท่ี 2 ขัน้แสวงหาความรู้ใหม่ 

ขัน้ตอนนีใ้ห้นกัเรียนแตล่ะกลุม่ร่วมกนัศกึษา
เนือ้หาเก่ียวกบั “ความรู้พืน้ฐานด้านดนตรี” 
โดยด าเนินกิจกรรมตามขัน้ตอนในกรอบ
ด้านลา่งคะ่ 

เม่ือแตล่ะคนศกึษาเนือ้หาในแตล่ะหวัเร่ืองท่ี
ได้รับมอบหมายเสร็จแล้ว เราจะน าความรู้ท่ี
ได้มาน าเสนอให้เพ่ือนสมาชิกในกลุม่ได้รับรู้
ร่วมกนัครับ 

1. ให้หวัหน้ากลุม่แตล่ะกลุม่แบง่เนือ้หาออกเป็นหวัเร่ืองย่อย ๆ ให้มีจ านวน 
     หวัเร่ืองเท่ากบัสมาชิกในกลุม่ 
2. สมาชิกในกลุม่แตล่ะกลุม่จบัฉลากเลือกหวัเร่ืองรับใบความรู้จากนัน้ 
     สมาชิกในกลุม่แยกกนัศกึษาเนือ้หาและท าความเข้าใจในเนือ้หาของ 
     หวัเร่ืองท่ีได้รับมอบหมาย  
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ดนตรีเป็นงานศิลปะท่ีมนุษย์สร้างขึน้   โดยใช้เสียงเป็นส่ือในการถ่ายทอดออกมาเป็น 
ลีลา  ท านอง  อารมณ์ของเพลง ด าเนินไปตามจินตนาการของนักประพันธ์เพลง  ดนตรีนับเป็นสิ่งท่ีมี
คณุคา่ตอ่มนษุย์ในการปรุงแตง่ชีวิตให้มีความสขุ ผ่อนคลายความโศกเศร้า  เป็นส่ือเสริมแตง่ให้กิจกรรม
ทางประเพณีและพิธีกรรมท่ีมนุษย์ประกอบขึน้
นั น้ เ กิดความสมบูรณ์ยิ่ งขึ น้  ในสังคมและ
วัฒนธรรมไทย   ดนตรีไทยเป็นงานศิลปะท่ีบ่ง
บอกให้รู้ถึงความเป็นชาติ   คณุคา่ของดนตรีไทย
พิจารณาได้จากบทเพลงท่ีนักประพันธ์เพลง
ประพันธ์ขึน้   มีท่วงท านองตามโครงสร้างของ
ระบบเสียง   มีเนือ้ร้องท่ีแต่งด้วยร้อยกรองอย่าง
สละสลวย   มีนกัดนตรีท าหน้าท่ีถ่ายทอดบทเพลง               ภาพที่ 1 การเลน่ดนตรีไทย 
โดยใช้ระเบียบวิธีบรรเลงเคร่ืองดนตรีซึง่มีลกัษณะ             ที่มา : https://guru.sanook.com 
หลากหลาย   มีวิ ธีการขับร้องท่ีกลมกลืนกันและมีเคร่ืองดนตรีซึ่งมี รูปแบบเฉพาะ   สวยงาม   
ได้สดัสว่น ดนตรีไทยมีความส าคญัและมีความหมายตอ่บคุคลในการพฒันาคณุภาพจิตใจ   เป็นส่ือกลาง
ของกิจกรรมทางประเพณี  ศาสนา  ศิลปะการแสดง   และเป็นส่ือทางสงัคมท่ีช่วยให้เกิดการรวมกลุ่มของ
คนในชาติ  สร้างพลงัทางสงัคม   รวมทัง้มีความเก่ียวข้องกับสถาบนัต่างๆของประเทศด้วย  เช่น สถาบนั
ทางการเมือง  การปกครอง การทหาร เป็นต้น    

ดนตรีไทย   เป็นภูมิปัญญาทางวฒันธรรมของคนไทยท่ีได้สร้างสรรค์ทัง้รูปแบบของบท
เพลง   เคร่ืองดนตรี   วิธีบรรเลง   วิธีขบัร้อง   และการน ามาใช้ในโอกาสต่างๆอย่างเหมาะสม   นอกจาก
ดนตรีไทยจะมีความส าคญัในด้านการปรุงแต่งอารมณ์  ความรู้สึก  การประกอบกิจกรรมตามความเช่ือ
และพิธีกรรม  โดยการเข้าไปปรุงแตง่ให้งานหรือพิธีกรรมนัน้เกิดความสมบรูณ์มากย่ิงขึน้แล้ว  ดนตรีไทย
ยงัมีคณุคา่ตอ่พฒันาการของร่างกายและจิตใจด้วย 

ในพืน้ท่ีหลายจังหวัดทางภาคกลาง  วงป่ีพาทย์แบบต่างๆ  เป็นเคร่ืองประกอบพิธีกรรม    
มีวงเคร่ืองสาย   วงมโหรี   เป็นเคร่ืองบนัเทิงเริงใจ   ภาคเหนือมีวงดนตรีพืน้บ้านล้านนา   ภาคอีสานมีวง
ดนตรีพืน้บ้านอีสานหลายลกัษณะ  และภาคใต้มีวงดนตรีพืน้บ้าน  ท าหน้าท่ีบรรเลงในงานพิธีกรรม   และ
ประกอบการ  ซึ่งลกัษณะเช่นนี ้  มีส่วนท าให้คนไทยเกิดความรู้สึกรักมรดกวฒันธรรมดนตรี   เกิดความ
ตระหนกัรู้   และเกิดความภาคภมูิใจในความเป็นไทยร่วมกนั 

บัตรเนือ้หำ “ควำมเป็นมำของดนตรีไทย” 
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 1. สมัยอยุธยำ 

    เป็นช่วงท่ีบ้านเมืองมีศกึสงครามอยู่ตลอดเวลา จึงท าให้ดนตรีไทยไม่เจริญก้าวหน้ามากนกั  
ยงัคงมีเคร่ืองดนตรีในวงป่ีพาทย์ เคร่ืองห้าเท่าเดิม จนมาเพิ่มระนาดเอกภายหลงัในตอนปลายสมัย
อยุธยา ส่วนวงดนตรีท่ีเกิดขึน้ในสมัยนัน้ ได้แก่ วงมโหรี ท่ีบรรเลงโดยผู้ หญิง เพ่ือขบักล่อมถวายแด่
พระมหากษัตริย์ ประกอบด้วยเคร่ืองดนตรี กระจบัป่ี ซอสามสาย โทน(ทบั) กรับ ร ามะนา ขลุ่ยและฉ่ิง 
แตต่อ่มาได้น าจะเข้ซึง่เป็นเคร่ืองดนตรีของมอญมาประสมแทนกระจบัป่ี เพ่ือให้ท านองได้ละเอียดลออ
และไพเราะกวา่ และวงเคร่ืองสาย ประกอบด้วยเคร่ืองดนตรี ซอด้วง ซออู้  จะเข้ ขลุย่ โทน(ทบั) และฉ่ิง 

 

 
 

ภาพท่ี 2  เคร่ืองดนตรีในวงป่ีพาทย์เคร่ือง 5 ในสมยัอยธุยา 
ที่มา : https://hs2kvo.blogspot.com/2014/08/blog-post_12.html 

 

 2. สมัยธนบุรี 
    มีวงดนตรี 3 ประเภท เชน่เดียวกบัสมยัอยธุยา คือ วงป่ีพาทย์ วงมโหรี และวงเคร่ืองสาย แต่

มีเคร่ืองดนตรีของชาติต่างๆ เข้ามาในประเทศไทยหลายชนิด ดังปรากฏในหมายก าหนดการของ
พระมหากษัตริย์ในสมยันัน้ว่า “ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิณพาทย์ไทย พิณพาทย์รามญั มโหรี
ไทย ฝร่ัง มโหรีญวน เขมร ผลัดเปล่ียนกันสมโภช 2 เดือนกับ 12 วัน” ในงานสมโภชพระแก้วมรกต 
เป็นต้น 
 3. สมัยรัตนโกสินทร์ 

    มีความก้าวหน้าทางดนตรีมาก เร่ิมจากสมยัรัชกาลท่ี 1 ได้เพิ่มกลองทดัขึน้ในวงป่ีพาทย์เป็น 
2 ลูก และเพิ่มระนาดในวงมโหรีป่ีพาทย์อีก 1 ราง ต่อมาในสมัยรัชกาลท่ี 2 เร่ิมมีป่ีพาทย์บรรเลง
ประกอบเสภา จงึได้น าเปิงมางมาติดข้างสกุถ่วงเสียงให้ต ่าลง เรียกวา่สองหน้า ใช้ประกอบการบรรเลง
ประกอบเสภา และได้เพิ่มฆ้องวงในวงมโหรีด้วย ในสมยัรัชกาลท่ี 3 มีผู้สร้างระนาดทุ้มและฆ้องวงเล็ก

ดนตรีไทยในแต่ละยุคสมัย 
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ขึน้มา ท าให้เกิดวงป่ีพาทย์เคร่ืองคู่ขึน้ในสมยันัน้ ซึ่งประกอบด้วยเคร่ืองดนตรีระนาดทีเปล่ียนช่ือเป็น
ระนาดเอก เพ่ือให้เข้าคู่กับระนาดแบบใหม่ ท่ีเพิ่มราง 1 ราง และสร้างขนาดใหญ่เรียกว่า ระนาดทุ้ม 
และฆ้องวงใหญ่ เพ่ือให้เข้าคูก่บัฆ้องวงเล็กท่ีสร้าง ขนาดเล็กลงเรียกวา่ ฆ้องวงเล็ก 
 
 
 

 

 

 ภาพท่ี 3  ระนาดทุ้ม     ภาพท่ี 4  ฆ้องวงเลก็ 
ที่มา : https://nontasang.wordpress.com/2015/09/28              ที่มา : http://www.intersports1995.com/ 
 

    นอกจากนีย้งัมีการน าป่ีนอกเข้ามาผสมเข้าคูก่บัป่ีใน และเคร่ืองดนตรีเดมิ คือ ตะโพน กลอง
ทดัและฉ่ิงเชน่เดมิ รวมทัง้มีวงมโหรีเคร่ืองคูเ่กิดขึน้ โดยมีการน าระนาดทุ้ม ฆ้องวงเล็ก และขลุย่หลีบ ให้
เข้าคู่กับเคร่ืองดนตรีท่ีมีอยู่เดิม ในสมยัรัชกาลท่ี 4 วงป่ีพาทย์มีความเจริญมาก โดยเจ้านาย ขุนนาง 
ข้าราชการ ต่างก็มีวงป่ีพาทย์ประจ าบ้านกัน และพระบาทสมเด็จพระป่ินเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรง
พระราชด าริให้น าลวดเหล็กเล็ก ๆ ท่ีทอดพระเนตรจากนาฬิกาตัง้โต๊ะท่ีกลไกข้างในมีลวดเส้น เล็ก ๆ สัน้
บ้างยาวบ้าง ปักเรียงกันถ่ี ๆ เป็นวงกลมคล้ายหวีตรงกลางมีแกนหมุนและเหล็กเข่ียเส้นลวดเหล็ก
เหล่านัน้ผ่านไปโดยรอบท่ีพระองค์ทรงเรียกว่า นาฬิกาเข่ียหวี ซึ่งมีเสียงดงักงัวานมาสร้าง เป็นระนาด
ทุ้มเหล็ก และระนาดเหล็กท่ีเล็กกวา่และมีเสียงสงูกวา่ มาเพิ่มเข้าในวงป่ีพาทย์ และเรียกวงป่ีพาทย์นีว้่า 
วงป่ีพาทย์เคร่ืองใหญ่ นอกจากนีย้งัมีการเพิ่มเคร่ืองดนตรี ระนาดทุ้มเหล็กและระนาดเอกเหล็กท่ีท า
ด้วยทองเหลืองเรียกว่า ระนาดทอง และน าซอด้วงและซออู้มาผสมในวงมโหรีด้วยเรียกว่า มโหรีเคร่ือง
ใหญ่ 

 
 
 
 
 
 
 

    

ภาพท่ี  5  วงป่ีพาทย์เคร่ืองใหญ่ 
ที่มา : http://thai3music.blogspot.com/p/3-1.html 
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 ในสมยัรัชกาลท่ี 5 ได้เกิดวงป่ีพาทย์ดกึด าบรรพ์ ท่ีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยา
นริศรานุวตัติวงศ์ เป็นผู้ทรงปรับปรุงขึน้เพ่ือบรรเลงประกอบละครวงป่ีพาทย์นีมี้ช่ือเสียงไพเราะนุ่มนวล
กว่า เพราะได้ดดัเคร่ืองดนตรีท่ีมีเสียงดงัมาก เสียงสงูและเสียงเล็กแหลมออกจนหมด และระนาดเอกก็ตี
ด้วยไม้นวม รวมทัง้ยงัน าฆ้องชยัหรือฆ้องหุ่ยมา 7 ลกู เทียบเสียงเรียงล าดบัตีห่างๆ คล้ายกบั เบสของฝร่ัง 
เพิ่มเข้ามา ในสมัยรัชกาลท่ี 6 การดนตรีมีความเจริญขึน้มาก โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้า
เจ้าอยูห่วั ทรงตัง้กรมมหรสพ กรมบญัชาการ กรมโขนหลวง กรมพิณพาทย์หลวงกลองเคร่ืองสายฝร่ังหลวง 
และกรมช่างมหาดเล็ก ส าหรับสร้างและซ่อมสิ่งท่ีเป็นศิลปะต่าง ๆ และพระองค์ยงัโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง
เคร่ืองป่ีพาทย์ประดบัมุกและประดบังาขึน้ 2 ชดุ ประดบัเป็นลวดลายวิจิตร มีอกัษรพระปรมาภิไธย ม.ว. 
ซึ่งงดงามมีค่ายิ่ง ในสมัยรัชกาลท่ี 7 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตัง้วงเคร่ืองสาย ส่วน
พระองค์ขึน้ โดยพระองค์ทรงซอด้วง และพระบรมราชินีทรงซออู้  พร้อมทัง้เจ้านายอีกหลายพระองค์ อยู่ใน
วงนัน้ นอกจากนี ้พระองค์ยงัทรงพระราชนิพนธ์ เพลงราตรีประดบัดาว เถา เพลงเขมรละออองค์ เถา และ
เพลงคล่ืนกะทบฝ่ัง 3 ชัน้ ตอ่มาเม่ือหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง ในปี พ.ศ. 2475 การดนตรีไทยได้
ค่อย ๆ เส่ือมลง จนมาถึงหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ไปแล้ว จึงได้มีการฟื้นฟูดนตรีไทยขึน้ใหม่ จนมาถึง
ปัจจุบนันีใ้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ก็ทรงพระปรีชาสามารถทางดนตรีสากล และพระราช
นิพนธ์เพลงขึน้หลายเพลงด้วย แตพ่ระองค์ยงัทรงสนพระทยัการดนตรีไทย โดยพระราชทานทุน ให้พิมพ์
เพลงไทยเป็นโน้ตสากลออกจ าหนา่ยจนเป็นท่ีนิยมของวงการดนตรีทัว่ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รู้จกัประวตัคิวามเป็นมาของดนตรีไทยในแต่
ละยคุสมยัแล้ว เรามาท าความรู้จกักบั  
“คีตกวีของไทย” กนับ้าง ไปดคูวามหมายของ
ค าวา่ “คีตกวี” กนัในกรอบด้านลา่งเลยคะ่ 

 
คีตกวี หมายถึงผู้ประพนัธ์ดนตรีมกัใช้เรียกผู้ ท่ีแตง่และเรียบเรียงดนตรี อาจไม่

จ าเป็นต้องประพนัธ์ดนตรีลงในแผน่กระดาษเพียงอยา่งเดียว แตอ่าจเป็นผู้บรรเลงบท 
      ประพนัธ์นัน้เป็นครัง้แรก  

เกร็ดควำมรู้ 
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 1.  มนตรี ตรำโมท  มีนามเดิมว่า บุญธรรม เกิดเม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ. 2443    เร่ิมเรียน
ดนตรีป่ีพาทย์ กบัครูสมบญุ นกัฆ้อง ตอ่มาเรียนระนาดเอก ฆ้องวงใหญ่ แคลริเนต และหลกัการแตง่เพลง 
กับครูสมบุญ สมสุวรรณ เรียนวิธีการแต่งเพลงกับพระยาประสานดริุยศพัท์ (แปลก ประสามศพัท์) และ
หลวงประดิษฐ์ไพเราะ(ศร ศลิปบรรเลง) และครูดนตรีไทยท่ีมีช่ือเสียงหลายท่าน รวมทัง้เรียนโน้ตสากลกับ
พระเจนดริุยางค์ (ปิต ิวาทยกร) จนสามารถอา่นและเขียนได้เป็นอยา่งดี 
          มนตรี ตราโมท รับราชการท่ีกรมพิณพาทย์หลวงในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้า
เจ้าอยู่หัว เป็นผู้บรรเลงระนาดทุ้มประจ าวงข้าหลวงเดิม ต่อมาย้ายไปสังกัดกรมศิลปากร จนเกษียณ  
อาย ุ และยงัคงปฏิบตัริาชการในฐานะผู้ เช่ียวชาญด้านดนตรีไทยจนถึงแก่อนิจกรรม 
          มนตรี ตราโมท  มีฝีมือทางการบรรเลงเคร่ืงดนตรีไทยได้หลายชนิด ท่ีได้รับยกย่องพิเศษ คือ 
ระนาดทุ้ม ได้แตง่เพลงไว้เป็นจ านวนมาก ประเภทเพลง 3 ชัน้เชน่ เพลงต้อยตลิ่ง (แตง่ร่วมกบัหม่ืนประคม
เพลงประสาน) เพลงเทพไสยาสน์ เพลงจะเข้หางยาว ฯลฯ  แต่งต าราทางวิชาการดนตรีไทยไว้ เช่น  
ดริุยางคศาสตร์ไทย ภาควิชาการ ศพัท์สงัคีต ประวัติบท
เพลงตา่งๆ และบทความทางประวตัิการดนตรีไทยจ านวน
มาก  นอกจากนัน้ ยังได้สอนดนตรีและเป็นผู้ บรรยาย
พิเศษแก่สถาบันต่างๆ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร และมหาวิทยาลยัศิลปากร 
          ครูมนตรี ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎี
บณัฑิตกิตติมศกัดิ์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เม่ือ พ.ศ.
2523 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เม่ือพ.ศ.2524 และ
มหาวิทยาลยัศณีนครินทรวิโรฒ เม่ือ พ.ศ.2526  ครูมนตรี
ได้รับพระราชทานโล่ห์เกียรติยศจากพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั ในฐานะนกัดนตรีตวัอย่าง เม่ือพ.ศ.2524 โปรด
เกล้าฯ แตง่ตัง้เป็นราชบณัฑิตนกัศลิปกรรม ประเภทวิจิตร 
ศลป์ สาขาดริุยางคศลิป์ เม่ือพ.ศ. 2524 และได้รับยกยอ่ง 
เชิดชเูกียรตเิป็นศิลปินแหง่ชาต ิสาขาดนตรีไทย ประจ าปี 
พ.ศ.2528 
 

 

ประวัตคีิตกวีไทย 

ภาพท่ี  6  ครูมนตรี  ตราโมท 
ที่มา : https://musicalimportantperson. 
          wordpress.com/2016/10/07/ 
          blog-post-title/ 
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2. หลวงประดิษฐไพเรำะ (ศร ศิลปบรรเลง)  เกิดเม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2424 เป็นบุตร
ของ นายสิน นางยิม้ ศิลปบรรเลงเน่ืองจากบิดาคือครูสินเป็นเจ้าของวงป่ีพาทย์  และเป็นศิษย์ของ 
พระประดิษฐไพเราะในปี พ.ศ. 2443 ขณะเม่ืออาย ุ19 ปี ท่านได้แสดงฝีมือเดี่ยวระนาดเอกถวายสมเด็จ
พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมพระยาภาณุพนัธุ์วงศ์วรเดช เป็นท่ีต้องพระทยัมาก จึงทรงรับตวัเข้ามาไว้ท่ี
วงับูรพาภิรมย์ ท าหน้าท่ีคนระนาดเอก ประจ าวงวงับูรพาไปด้วย 
พร้อมกับสมเด็จท่านได้ เชิญครูมาสอนท่ีวัง คือ พระยาประสาน 
ดุริยศพัท์ (แปลก ประสานศพัท์) เน่ืองจากจางวางศร ได้รับพระ
กรุณาจากสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาภาณพุนัธุ์วงศ์วรเดช เป็นอย่าง
มาก ทรงจดัหาครูท่ีมีฝีมือมาฝึกสอน ท าให้จางวางศรมีฝีมือกล้า
แข็งขึน้ในสมยันัน้ไมมี่ใครมีฝีมือเทียบเท่าได้เลย 

    จางวางศร ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ เป็นหลวง
ประดิษฐไพเราะในสมัยรัชกาลท่ี 6 เม่ือวันท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 
2468 ทัง้ ๆ ท่ีทา่นไมเ่คยรับราชการอยูใ่นกรมกองใดมาก่อน  
ทัง้นีก็้เพราะฝีมือและความสามารถของทา่น เป็นท่ีต้องพระหฤทยั 

    ครัน้ถึงปี พ.ศ. 2469 ท่านได้เข้ารับราชการในกรมป่ีพาทย์และโขนหลวง กระทรวงวงั ท่านได้มี
สว่นถวายการสอนดนตรีให้กบั พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั และสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี 
พระบรมราชินี รวมทัง้มีส่วนช่วยงานพระราชนิพนธ์เพลงสามเพลง คือ เพลงราตรีประดบัดาวเถา เพลง
เขมรละออองค์เถา และ เพลงโหมโรงคล่ืนกระทบฝ่ัง สามชัน้ 

    หลวงประดษิฐไพเราะ ได้แตง่เพลงไว้มากกว่าร้อยเพลง ดงันี:้ 

 เพลงโหมโรง : โหมโรงกระแตไต่ไม้ โหมโรงปฐมดสุิต โหมโรงศรทอง โหมโรงประชุมเทวราช 
โหมโรงบางขนุนท์ โหมโรงนางเยือ้ง โหมโรงม้าสยบดักีบ และโหมโรงบเูซ็นซ๊อค เปน้ต้น 

 เพลงเถา : กระตา่ยชมเดือนเถา ขอมทองเถา เขมรเถา เขมรปากท่อเถา เขมรราชบรีุเถา แขก
ขาวเถา แขกสาหร่ายเถา แขกโอดเถา จีนลัน่ถนัเถา ชมแสงจนัทร์เถา ครวญหาเถา เตา่เหเ่ถา นกเขาขแมร์
เถา พราหมณ์ดีดน า้เต้าเถา มุล่งเถา แมลงภู่ทองเถา ยวนเคล้าเถา ช้างกินใบไผ่เถา ระหกระเหินเถา 
ระส ่าระสายเถา ไส้พระจนัทร์เถา ลาวเส่ีงเทียนเถา แสนค านึงเถา สาวเวียงเหนือเถา สาริกาเขมรเถา โอ้
ลาวเถา ครุ่นคดิเถา ก าสรวลสรุางค์เถา แขกไทรเถา สริุนทราหเูถา เขมรภมูิประสาทเถา แขไขดวงเถา พระ
อาทิตย์ชิงดวงเถา กราวร าเถา ฯลฯ 

    หลวงประดิษฐไพเราะถึงแก่กรรมเม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม พ.ศ. 2497 รวมอายุ 73 ปี ซึ่งชีวประวตัิ
ของทา่นเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างภาพยนตร์เร่ืองโหมโรง 

ภาพท่ี  7  หลวงประดิษฐไพเราะ 
ที่มา : https://somsakedu6.wordpress.com/ 
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การศึกษาวิชาประวตัิดนตรีตะวนัตกหลายคนคงคิดว่าเป็นเร่ืองไกลตวัเหลือเกิน และมกัมี
ค าถามเสมอว่าจะศึกษาไปท าไม  ค าตอบก็คือ ดนตรีตะวนัตกเป็นรากเหง้าของดนตรีท่ีเราได้ยินได้
ฟังกันทุกวนันี ้ ความเป็นมาของดนตรีหรือประวตัิศาสตร์ดนตรีนัน้หมายถึงการมองย้อนหลงัไปใน 
อดีตเพื่อพยายามท าความเข้าใจกับแง่มุมต่าง ๆ ของอดีตในแต่ละสมยันับเวลาย้อนกลบัไปเป็น
เวลาหลายพนัปี จากสภาพสังคมท่ีแวด ล้อม ทศันะคติ และรสนิยมของผู้สร้างสรรค์และผู้ ฟังดนตรี
ในแต่ละสมยันัน้แตกต่างกันอย่างไร  จากการลองผิดลองถูกลองแล้วลองอีกการจินตนาการตาม 
แนวคิดของผู้ประพนัธ์เพลงจนกระทัง่กลัน่กรองออกมาเป็นเพลงให้ผู้คนได้ฟังกันจนถึงปัจจุบนันี  ้

ดนตรีสากล มีประวตัิความเป็นมาและวิวฒันาการท่ียาวนาน แสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง
ทาง วฒันธรรมของชาติตะวนัตกซึ่งเป็นท่ีนิยมและยอมรับกันทัว่โลก ในการศึกษาดนตรีสากลเพื่อ
ความรู้ ความเข้าใจ และความซาบซึง้ในดนตรีตะวนัตก จึงจ าเป็นจะต้องศึกษาวิวฒันาการของ
ดนตรีสากลในด้านต่างๆ ดงันี  ้
 

 

       1.  ยุคกลำง (Middle Age) ค.ศ. 500-1400 
      บทเพลงสว่นใหญ่เป็นเพลงร้องท่ีใช้ในโบสถ์เพ่ือสรรเสริญพระเจ้าเพียงอย่างเดียว โดยบางครัง้
อาจเป็นการร้องสอดประสานกนับ้างประมาณ 2-3 แนวในปลายยคุและยงัไมพ่บการบรรเลงท่ีเป็นรูปแบบ
มาตรฐานอยา่งเดน่ชดั 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8  การร้องเพลงที่ใช้ในโบสถ์เพื่อสรรเสริญพระเจ้า 
ที่มา : https://pornapa5655.wordpress.com 

บัตรเนือ้หำ “ควำมเป็นมำของดนตรีสำกล” 

วงดนตรีสำกลในยุคต่ำง ๆ 
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2. ยุครีเนซองส์หรือยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยำกำร (Renaissance) ค.ศ. 1400-1600 
    บทเพลงในยคุนีเ้ร่ิมมีการผสมผสานระหว่างเพลงพืน้ฐานกบัเพลงท่ีใช้ในโบสถ์ โดยการน าเอา

เทคนิคการประพนัธ์เพลงพืน้บ้านมาประยุกต์ใช้กับเพลงสวด ท าให้เกิดการน าเอาเคร่ืองดนตรีบางชนิด
เข้ามาประกอบในเพลงสวดท่ีใช้ในพิธีกรรมตา่งๆ เชน่ ออร์แกน ฮาร์ฟซิคอร์ด เป็นต้น 

3. ยุคบำโรก (Baroque) ค.ศ. 1600-1750 
    เคร่ืองดนตรีได้รับการพัฒนาจึงท าให้นักดนตรีมีความสามารถในการบรรเลงอย่างมาก   

จึงท าให้ยุคนีมี้ประเภทการบรรเลงดนตรีท่ีหลากหลายมากขึน้ เช่น โซนาตาคอนแชร์โต โอเปรา เป็นต้น 
เร่ิมมีการผสมวงออร์เคสตรา เพ่ือใช้ประกอบการแสดงละครเพลงหรือโอเปรา (Opera) แต่ลกัษณะการ
ผสมวงของเคร่ืองดนตรียงัไม่มีการก าหนดท่ีแน่นอน นอกจากนีเ้คร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองสายยงัได้รับ
การพฒันาอยา่งมาก 

4. ยุคคลำสสิก (The Classical Era) ค.ศ. 1750-1820 
    เคร่ืองดนตรีมีวิวฒันาการมาจนสมบูรณ์ท่ีสุด เร่ิมมีการผสมวงท่ีก าหนดแน่นอนว่าเป็นวงเล็ก

หรือใหญ่ คือ วงเชมเบอร์มิวสิก และวงออร์เคสตรา ในการจัดวงออร์เคสตราใช้เคร่ืองดนตรีครบทุก
ประเภท คือ เคร่ืองสาย เคร่ืองลมไม้ เคร่ืองลมทองเหลือง และเคร่ืองตี วงออร์เคสตรา ในยคุนีถื้อได้ว่ามี
รูปแบบท่ีใช้เป็นแบบแผนมาจนถึงปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 9  ลกัษณะวงเชมเบอร์มิวสกิ 
ที่มา : http://119.46.166.126/digitalschool/art/music1_1/lesson1/chamber2.php 

ภาพท่ี 10  ลกัษณะวงออร์เคสตรา 
ที่มา : http://beponlawat1990.blogspot.com/2012/09/symphonic-band-or-concert-band.html 
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5. ยุคโรแมนตกิ (The Romantic Era) ค.ศ. 1820-1900 
    ในยุคนี ้เปียโนเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีได้รับการพฒันารูปร่างจนสามารถบรรเลงด้วยวิธีการและ

เทคนิคต่างๆ ท่ีหลากหลายได้เป็นอย่างดี  ในส่วนของการผสมวงออร์เคสตรายังคงใช้หลักการผสม 
วงออร์เคสตราตามยคุคลาสสิก และเพิ่มขนาดโดยการเพิ่มจ านวนเคร่ืองดนตรีให้มีความยิ่งใหญ่ขึน้เพ่ือให้
อารมณ์ของบทเพลงมีความหลากหลายและสามารถส่ือถึงผู้ ฟังได้อยา่งเดน่ชดั 

6. ยุคศตวรรษที่ 20 (ค.ศ. 1900 - ปัจจบุนั) 
    รูปแบบดนตรีมีการผสมผสานรูปแบบใหม่ขึน้ ซึ่งมีการน าเสียงจากเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์มาใช้

เป็นเคร่ืองดนตรีด้วย และส่วนดนตรีในรูปแบบดนตรีคลาสสิกก็ยังคงใช้รูปแบบการผสมวงตาม  
ยคุคลาสสิก ซึ่งไม่มีการเปล่ียนแปลงแต่จะเน้นท่ีรูปแบบการประพนัธ์เพลงมากกว่า และในยุคนีเ้ร่ิมมีวง
ดนตรีผสมผสานรูปแบบใหม่ซึ่งเป็นรูปแบบวงดนตรีท่ีผสมผสานระหว่างแอฟริกา  ตะวนัตก อเมริกาและ
ยโุรป ท่ีเรียกว่า วงดนตรีแจ๊ส (Jazz) เคร่ืองดนตรีท่ีใช้ในวงมกัประกอบด้วย ทรัมเป็ต คลาริเน็ต ทรอมโบน 
ทบูา และกลองประเภทตา่งๆ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  11  วงดนตรีแจ๊ส 
ที่มา : http://danhsachweb.com 

 
 
 

1. ยุคกลำง (Middle Age) ค.ศ. 500-1400 
    บทเพลงท่ีปรากฏในยุคนี  ้ คือ เพลงสวด  (Chant) ซึ่ ง เป็นบทเพลงท่ีใช้ ในพิ ธีกรรม   

เป็นบทเพลงศักดิ์สิทธ์ิใช้เป็นส่ือกลางในการติดต่อกับพระผู้ เป็นเจ้า เนือ้หาของเพลงจะเป็นการสวด 
อ้อนวอนต่อพระผู้ เป็นเจ้า ภาษาท่ีใช้บทเพลงร้องส่วนใหญ่ คือ ภาษาละติน   ในระยะแรกเพลงสวดเป็น

บทเพลงในยคุต่าง ๆ 
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การร้องแนวเดียวไม่มีดนตรีประกอบ ไม่มีอัตราจังหวะ และจะใช้เสียงเอือ้นในการท าท านองไปไม่มี
ก าหนดกฎเกณฑ์ท่ีตายตวั ตอ่มาในระยะหลงัๆ เร่ิมพฒันาการร้องให้มีแนวการร้องสองประสาน เป็นเพลง
ร้องสองแนว และเร่ิมท่ีจะมีอตัราจงัหวะท่ีแน่นอน จนกลายเป็น   รูปแบบการร้องประสานเสียง ท่ีมากกว่า
2 แนวขึน้ไป 

2. ยุครีเนซองส์หรือยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยำกำร (Renaissance) ค.ศ. 1400-1600 
    ดนตรียังคงเป็นลักษณะสอดประสานท านองโดยมีการล้อกันของแนวท านองท่ีเหมือนกัน   

รูปแบบการประพันธ์เพลงมีมากขึน้ ในยุคนีย้ังเน้นการร้องเป็นพิเศษ ส าหรับดนตรีคฤหัสถ์  (ดนตรี
ประชาชนทัว่ไป) เร่ิมมีการบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึง่มกัเป็นเพลงร้องประกอบดนตรี 

3. ยุคบำโรก (Baroque) ค.ศ. 1600-1750 
    บทเพลงบรรเลงมีความส าคญัเทียบเท่ากับบทเพลงร้อง เน่ืองจากเคร่ืองดนตรีมีการพัฒนา 

ทัง้รูปและเสียง รูปแบบการประพันธ์เพลงในยุคนีมี้การพัฒนาและปรับปรุงจนมีลักษณะเด่นชัด 
โดยเฉพาะคอนแชร์โต (Concerto) ตัวบทเพลงประชันระหว่างเคร่ืองดนตรีประเภทเด่ียวกับวงดนตรี 
ซึ่งแสดงความสามารถของผู้บรรเลงได้เป็นอย่างดี บทเพลง Concerto ท่ีได้รับความนิยมคือ The Four 
Season ของวิวลัดี และยคุนีเ้ป็นจดุเร่ิมต้นของบทเพลงบรรเลงประเภทตา่งๆ 

4. ยุคคลำสสิก (The Classic Era) ค.ศ. 1750-1820 
    เป็นยคุท่ีส าคญัมากของดนตรีตะวนัตก เน่ืองจากรูปแบบตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นการประพนัธ์เพลง 

การผสมวง หรือบทเพลงบรรเลงมีความเป็นแบบแผนอย่างมาก รูปแบบการประพันธ์บทเพลงในยุคนี ้
ได้แก่ โซนาตา คอนแชร์โต ซิมโฟนี และการผสมวงได้แก่ วงเชมเบอร์มิวสิกและออร์เคสตรา ทกุอย่างล้วน
จดัให้มีมาตรฐานทัง้สิน้ นอกจากนี ้ละครร้องหรือโอเปรา (Opera) ก็ได้รับการพฒันาจนได้รับความนิยม
ทัว่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 12  การแสดงละครร้องหรือโอเปรา 
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ที่มา : http://www.headlightsmusic.com 
 

5. ยุคโรแมนตกิ (The Romantic Era) ค.ศ. 1820-1900 
    ยุคนีเ้ป็นยุคท่ีน าหลักการของยุคคลาสสิกมาใช้ผสมผสานกับการใส่อารมณ์ความรู้สึก 

เข้าไปในบทเพลงท าให้บทเพลงมีความไพเราะ สง่างาม ออ่นหวาน ในขณะหนึง่ก็สะเทือนอารมณ์ของผู้ ฟัง
ได้เช่นกนั ส าหรับวงออร์เคสตรา มีการเพิ่มขนาดของวงให้ใหญ่ขึน้ เพ่ือความสมบรูณ์แบบของเสียงในวง
ดนตรี ยุคนีท้ านองของบทเพลงเน้นแนวท านองหลกัและใช้การประสานเสียงเพ่ือให้มีความไพเราะ บท
เพลงท่ีนิยมในยคุนีคื้อดนตรีบรรยายเร่ืองราว คีตกวีท่ีส าคญัในยคุนีคื้อ เบโธเฟน 

6. ยุคศตวรรษที่ 20 (ค.ศ. 1900-ปัจจุบัน) 
    ยุคนี เ้ป็นยุคเปล่ียนแปลงดนตรีชาติตะวันตก มีการเน้นรูปแบบจังหวะมากขึน้ และ 

บนัไดเสียงเร่ิมมีการใช้บนัไดเสียง 12 เสียง หลกัการในการประพนัธ์บทเพลงมีความแตกตา่งจากยุคก่อน
นี ้เร่ิมมีการประสานเสียงท าให้ฟังแล้วรู้สึกไม่สบายหู เร่ิมมีการทดลองทฤษฎีแปลกๆ ใหม่ๆ ซึ่งท าให้
กฎเกณฑ์ทางดนตรีมีความหลากหลาย ถือได้ว่ายุคนีเ้ป็นยุคการเปล่ียนแปลง   ซึ่งเป็นผลมาจากสภาพ
สงัคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงมากมายตามท่ีได้พบเห็นในปัจจบุนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 13  โยฮนัน์ เซบาสเตยีน บาค (Johann Sebastian Bach) 
ที่มา : http://mentalfloss.com/article/546875/facts-about-johann-sebastian-bach 

1. โยฮนัน์ เซบำสเตียน บำค  
    บาค ถือก าเนิดในครอบครัวนกัดนตรีท่ียึดอาชีพนกัดนตรีประจ าราชส านกั ประจ าเมืองและ

โบสถ์ในมณฑลทริูนจ์มาหลายชัว่อาย ุซึ่งก็นบัได้ว่าโยฮนัน์ เซบาสเตียน บาค  เป็นรุ่นท่ีห้าแล้ว หากจะ

ประวตัินกัดนตรีเอกของโลก 
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นบักนัตัง้แตบ่รรพบรุุษท่ีบาครู้จกั นัน่คือนายเวียต บาค ผู้ มีชีวิตในคริสต์ศตวรรษท่ี 16 ในฐานะเจ้าของ
โรงโม่และนักดนตรีสมัครเล่นในฮังการี ตัง้แต่บาคเกิด สมาชิกครอบครับบาคท่ีเล่นดนตรีมีจ านวน
หลายสิบคน ท าให้ตระกูลบาคกลายเป็นครอบครัวนักดนตรีท่ีส าคัญและเป็นท่ีรู้จักมากท่ีสุดใน
ประวตัศิาสตร์ดนตรีตะวนัตก 

    บาคได้รับการศกึษาทางดนตรีจากบดิา คือ โยฮนัน์ อมัโบรซิอสุ นกัไวโอลิน เม่ืออายไุด้สิบปี 
เขาก็ต้องสญูเสียทัง้มารดาและบิดาในเวลาท่ีห่างกนัเพียงไม่ก่ีเดือน  ท าให้เขาต้องอยู่ในความอปุการะ
ของพ่ีชายคนโต โยฮันน์ คริสตอฟ บาค ผู้ เป็นศิษย์ของโยฮันน์ พาเคลเบล และมีอาชีพเป็นนักเล่น
ออร์แกนในเมืองโอร์ดรุฟ ในขณะท่ีรับการศกึษาด้านดนตรีไปด้วย โยฮนัน์ เซบาสเตียนได้แสดงให้เห็น
ความเป็นอจัฉริยะทางดนตรี  รวมทัง้ยงัช่วยครอบครัวหาเงินโดยการเป็นนกัร้องในวงขบัร้องประสาน
เสียงของครอบครัว และยังชอบคดัลอกงานประพันธ์และศึกษาผลงานของนักประพันธ์อ่ืน ๆ  ท่ีเขา
สามารถพบหาได้อีกด้วยเช่นกันกับทุกคนท่ีช่ืนชอบนกัดนตรีเอกของโลกอย่าง โยฮนัน์ เซบาสเตียน 
บาค 

2. อันโตนีโอ ลูซิโอ วีวัลดี (Antonio Lucio Vivaldi) 

    อนัโตนีโอ ลซูิโอ วีวลัดี (Antonio Lucio Vivaldi) เกิด
เม่ือวันท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2221 (ค.ศ. 1678) ท่ี เ มืองเวนีส 
ประ เทศอิตาลี  เ สีย ชีวิต เ ม่ือวัน ท่ี  28 กรกฎาคม พ .ศ.   
2284 (ค.ศ. 1741) ท่ีกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย วีวลัดีเป็น
คีตกวี ชาวอิตาลี ผู้ เป็นหนึง่ในคีตกวีส าคญัในสมยับาโรก 

    บิดาของเขานอกจากจะเป็นช่างตดัผมแล้ว ยงัเป็น
นกัไวโอลินท่ีมีความสามารถอีกด้วย บิดาของวิวัลดิได้ช่วยให้
เขาเร่ิมต้นอาชีพนกัดนตรีและให้เขาได้เข้าร่วมวงออร์เคสตร้า
แหง่คาปเปลลา่ ด ิซาน มาร์โค ท่ีซึง่เขารับบทบาทนกัไวโอละน 
ท่ีผู้ชมโปรดปรานในปี พ.ศ. 2246(ค.ศ. 1703) เขาได้กลายเป็น 
บาทหลวง แตก็่เป็นครูสอนไวโอลินท่ีสถานรับเลีย้งเดก็ก าพร้า  
ออสปิดาเล เด ลา ปีเอตา ไปพร้อมกนั ท่ีนัน่เขาได้สอนเด็กก าพร้าผู้หญิงให้ตัง้วงออเคสตร้าหญิงล้วน
ขึน้ ซึ่งได้กลายเป็นวงออร์เคสตร้าท่ีมีเอกลักษณ์ท่ีสุดวงหนึ่งในสมัยนัน้ จนสามารถดึงดูดเศรษฐี
ชาวต่างชาติมาชมการแสดงได้มาก อิทธิพลของวิวัลดิท่ีมีต่อดนตรีตะวันตกนัน้มีมากมาย เขาเป็น
ผู้สร้างคอนแชร์โต้แบบท่ีมีนกัเด่ียวเคร่ืองดนตรี และเป็นต้นแบบให้คีตกวีรุ่นหลงันิยมท าตาม ทัง้ในสมยั

ภาพท่ี 14 อนัโตนีโอ ลซูิโอ วีวลัดี 
ที่มา : https://en.wikipedia.org/wiki/ 
          Antonio_Vivaldi 
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คลาสสิก และ โรแมนติก โยฮนัน์ เซบาสเทียน บาค ท่ีได้รู้จกักับวีวลัดีช่ืนชมเขามากจนกระทัง่ได้ยืม
หวัข้อท่ีวิวลัดกิลา่วถึงไว้หลายหวัข้อมาถ่ายทอด หรือปรับเปล่ียนใหม ่

3. ริชำร์ด วำกเนอร์ (richard wagner) 
    ริชาร์ด วากเนอร์  (Richard Wagner) เกิดท่ี เมืองไลพ์ซิจ 

(Leipzig) วนัท่ี 22 พฤษภาคม  ค.ศ. 1813 บดิาเป็นข้าราชการของเมือง ซึง่
เสียชีวิตลงขณะวากเนอร์มีอายุ เพียงหกเดือน ในเดือนสิงหาคม  
ปีค.ศ. 1814 มารดาของเขาแต่งงานใหม่กับลุดวิก เกเยอร์ (Ludwig 
Geyer) ผู้ ท่ีได้เลีย้งดเูขาเป็นอย่างดีประดุจบิดาท่ีแท้จริง เกเยอร์เสียชีวิต
ในอีกไม่ก่ีปีต่อมา โดยไม่ทันท่ีจะถ่ายทอดความรักในละครเวทีของเขา
ให้แก่วากเนอร์  

4. ปีเตอร์ อิลิช ไชคอฟสกี (Pyotr Ilyich Tchaikovsky)  
    ไชคอฟสกี เกิดในครอบครัวผู้ มีอนัจะกิน ชีวิตของเขาเต็มไปด้วยความขดัแย้งระหว่างความ

หรูหราและการอดมือ้กินมือ้ ข่าวอือ้ฉาว และความต้องการเป็นท่ียอมรับ  เขาได้รับการศึกษาจาก
วิทยาลยัดนตรีแห่งนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ภายใต้การดแูลของอนัทอน รูบินสไตน์   จากนัน้ถูกเรียก 
ให้ไปเป็นครูสอนวิชาเรียบเรียงเสียงประสานให้แก่น้องชายของรูบินสไตน์ท่ีกรุงมอสโก ท่ีมอสโกน่ีเอง  
ท่ีเขาได้ประพนัธ์ผลงานส าคญัหลายชิน้ เป็นต้นวา่ซิมโฟนีหมายเลขหนึ่ง ช่ือ ความฝันในเหมนัตฤด ูใน
ปี พ.ศ. 2423 (ค.ศ. 1880) เม่ือเขาได้ออกเดินทางไปทั่วทวีปยุโรป 
ประเทศอิตาลีได้สร้างแรงบนัดาลใจให้เขาประพนัธ์ผลงานหลายชิน้ 
รวมทั ง้บท เพลง ช่ือ  คราพ ริชิ โอ  อิตา เ ลียน  (capriccio italien)  
เขาประสบความส าเร็จหลายครัง้และได้พบปะกับคีตกวีเล่ืองช่ือร่วม
สมยั เป็นต้นวา่ โยฮนัเนส บราห์ม แอนโทนิน ดโวชาค ฯลฯ เขาเดนิทาง
ไปถึงสหรัฐอเมริกาเพ่ือเปิดการแสดง เพลงของเขาเป็นสะพานเช่ือม
ระหว่างดนตรีตะวนัตกกบัดนตรีรัสเซีย ด้วยการน าเสนอแบบร่วมสมยั 
ซึ่งรวมถึงคีตกวีโมเดสต์ มูสซอร์กสกีแ้ละกลุ่มคีตกวีทัง้ห้า  ซึ่งเขาได้
สร้างมิตรภาพกบัพวกเขาเหลา่นัน้ไว้ด้วย 

 
  

 
 

ภาพท่ี 15  ริชาร์ด  วากเนอร์ 
ที่มา : https://www.onthisday.com/ 
          people/richard-wagner 

ภาพท่ี 16  ปีเตอร์ อิลชิ ไชคอฟสกี 
ที่มา : https://www.deviantart.com/ 
          klimbims/art/Pyotr-Ilyich- 
          Tchaikovsky-526520813 

ศกึษาเนือ้หาเสร็จแล้ว  
เราไปท ากิจกรรมขัน้
ตอ่ไปกนัเลยครับ 
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ขัน้ท่ี 3 ศกึษาท าความเข้าใจข้อมลู/ความรู้ใหม่ 

ตอ่ไปให้สมาชิกแตล่ะคนน าความรู้ตามหวัข้อ
ท่ีได้ศกึษามาแลกเปล่ียนหรือเลา่ให้เพ่ือนๆ ใน
กลุม่ฟังนะครับ 

ระหวา่งท่ีเพ่ือนก าลงัถ่ายทอดความรู้ของตน
สมาชิกในกลุม่ควรจดบนัทึกความรู้ท่ีได้ไว้
ด้วยนะคะ 

แบบสรุปควำมรู้ 

จำกกำรศึกษำควำมรู้ เร่ือง  ความรู้พื้นฐานด้านดนตร ี
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1.  คณุคา่ของดนตรีไทยพิจารณาได้จากสิ่งใด 
    ตอบ   ……………………………………………………………………………………… 
              ……………………………………………………………………………………... 

                          ……………………………………………………………………………………... 
                          ……………………………………………………………………………………... 
                          ……………………………………………………………………………………... 

2.  ดนตรีมีคณุคา่และความส าคญัตอ่บคุคลท่ีได้ฟังอยา่งไร 
      ตอบ      …………………………………………………………………………………… 
                          ……………………………………………………………………………………... 
                          ……………………………………………………………………………………... 
 3.  จากการท่ีศกึษาประวตัคิวามเป็นมาของดนตรีไทยในแตล่ะยคุสมยั นกัเรียนคดิวา่วงดนตรี 
                 ไทยมีวงดนตรีประเภทใดบ้าง 
      ตอบ    

              ……………………………………………………………………………………... 
                            ……………………………………………………………………………………... 
                            ……………………………………………………………………………………... 
 

ขัน้ท่ี 4 แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกบักลุม่ 

ตอ่ไปให้นกัเรียนตอบค าถามเก่ียวกบัเนือ้หา 
เร่ือง ความรู้พืน้ฐานด้านดนตรี ในใบงานท่ี 1 
เป็นรายบคุคลนะคะ  

ใบงานท่ี 1 
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4.  จากการศกึษาเนือ้หาเก่ียวกบัคีตกวีไทย ให้นกัเรียนบรรยายผลงานของคีตกวีไทยท่ี 
    นกัเรียนช่ืนชอบมา 1 ทา่น 
    ตอบ   ……………………………………………………………………………………… 
              ……………………………………………………………………………………... 

                          ……………………………………………………………………………………... 
                          ……………………………………………………………………………………... 
                          ……………………………………………………………………………………... 

5.  จากการศกึษาเนือ้หาวงดนตรีสากล นกัเรียนคดิว่าในวงดนตรีสากลในยคุใดบ้างท่ีมี 
    ลกัษณะการบรรเลงดนตรีคล้ายคลงึกนั 

      ตอบ      …………………………………………………………………………………… 
                          ……………………………………………………………………………………... 
                          ……………………………………………………………………………………... 
 6.  วงดนตรีสากลในยคุใดท่ีเร่ิมน าเปียโนมาใช้ร่วมในการบรรเลง 
      ตอบ   ……………………………………………………………………………………... 
 7. วงดนตรีแจ๊ส มีเคร่ืองดนตรีอะไรบ้างท่ีใช้ในการบรรเลง 
      ตอบ      …………………………………………………………………………………… 
                          ……………………………………………………………………………………... 
                          ……………………………………………………………………………………... 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

เพ่ือนๆ ตอบค าถามเสร็จแล้ว ให้น าค าตอบท่ีได้มา
แลกเปล่ียนกบัเพ่ือนในกลุม่นะครับ เพ่ือตรวจสอบวา่
ค าตอบท่ีเพ่ือนๆ ตอบถกูต้องหรือสอดคล้องกบั
สถานการณ์หรือไม ่เรามาชว่ยกนัอภิปราย
แลกเปล่ียนความรู้กนันะครับ 
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ขัน้ท่ี 5 สรุปและจดัระเบียบความรู้ 

ในขัน้ตอนนีใ้ห้นกัเรียนน าความรู้พืน้ฐาน
เก่ียวกบัดนตรีไทยและดนตรีสากลมาสรุป
เป็นความรู้ โดยร่วมกนัออกแบบแผนผงั
ความคดินะคะ 

ให้นกัเรียนแตล่ะกลุม่สง่ตวัแทนมารับ
กระดาษและปากกาสี จากนัน้ให้นกัเรียน
ทกุคนออกแบบ “แผนผงัความรู้” หรือ 
Mind Mapping เก่ียวกบัความรู้พืน้ฐาน
ด้านดนตรีไทยและดนตรีสากลคะ่ 
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เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ระดับคุณภำพ ประเดน็กำรประเมิน 

4  (ดีมาก) 

เขียนแผนท่ีความคดิท่ีแสดงความคดิรวบยอดหลกัถกูต้อง ตรงประเด็น ขยาย
ความคดิยอ่ยได้ถกูต้องครบทกุประเดน็ เช่ือมโยงความคิดรวบยอดหลกั  ความคดิ
รองความคิดยอ่ยได้ชดัเจน มีสีสวยงาม ประณีต แยกประเดน็หลกัประเดน็รอง 
ประเดน็ยอ่ยได้ชดัเจน 

3 (ดี) 

เขียนแผนท่ีความคดิท่ีแสดงความคดิรวบยอดหลกัถกูต้อง ขยายความคดิยอ่ยได้
ถกูต้องแตไ่มค่รบทกุประเดน็  มีจ านวนมากประเดน็ เช่ือมโยงความคิดรวบยอดหลกั  
ความคดิรองความคิดย่อยได้ มีสีสวยงาม แยกประเดน็หลกัประเด็นรอง ประเดน็
ยอ่ยได้ 

2 (พอใช้) 
เขียนแผนท่ีความคดิท่ีแสดงความคดิรวบยอดหลกัถกูต้อง ขยายความคดิยอ่ยได้
ถกูต้อง มีจ านวนน้อยประเด็น เช่ือมโยงความคดิรวบยอดหลกั  ความคดิรอง
ความคดิยอ่ย  มีสีสวยงาม ไมส่ามารถแยกประเดน็หลกั  ประเดน็รอง ประเดน็ย่อย 

1 (ปรับปรุง) เขียนแผนท่ีความคดิท่ีแสดงความคดิรวบยอดหลกัไมต่รงประเดน็ ขยายความคิด
ยอ่ยได้ไมถ่กูต้อง ไมเ่ช่ือมโยงความคิดรวบยอดหลกั  ความคดิรองความคิดย่อย 

มีสีไมส่วยงาม ไมส่ามารถแยกประเด็นหลกั  ประเดน็รอง ประเดน็ยอ่ย 

 

ขัน้ท่ี 6 ปฏิบตัิ/และหรือการแสดงผลงาน 

ท าเสร็จแล้วให้แตล่ะกลุม่น าผลงานท่ีได้ไปติดแสดงในต าแหนง่ท่ีครู
ก าหนดให้ และพวกเราทกุคนจะร่วมกนัตรวจผลงานและเลือกผลงาน 
ท่ีถกูต้องและเหมาะสมท่ีสดุเพ่ือรับรางวลัท่ีครูผู้สอนครับ โดยเพ่ือนๆ 
สง่ตวัแทนไปรับกระดาษตารางการให้คะแนนจากคณุครูนะครับ 
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ขัน้ท่ี 7 ประยกุต์ใช้ความรู้ 

ในขัน้ตอนนีใ้ห้นกัเรียนท าแบบฝึกหดัในบตัร
ค าถามเป็นรายบคุคลนะครับ ห้ามแอบดู
ค าตอบของเพ่ือนๆ เพ่ือจะได้ตรวจสอบว่าท่ี
เรียนมาแล้วนกัเรียนมีความรู้ความเข้าใจมาก
แคไ่หน 

ท าเสร็จแล้วตรวจค าตอบในบตัรเฉลย
แบบฝึกหดัในหน้าสดุท้ายเลยนะครับ แต่
เพ่ือนๆ ต้องมีควำมซ่ือสัตย์ ไม่แอบดู
ค ำตอบก่อนนะครับ 
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ค ำชีแ้จง  ให้นกัเรียนเลือกค าตอบท่ีถกูต้องท่ีสดุเพียงข้อเดียว 
1. การพิจารณาคณุคา่และความงามของดนตรีไทยนัน้ พิจารณาได้จากอะไร 
 ก. ภมูิปัญญา 
 ข. จินตนาการ 
 ค. บทเพลงท่ีประพนัธ์ 
 ง. สงัคม 
2. การเข้าถึงความงามของดนตรีไทย มีข้อสงัเกตอย่างไร 
 ก. การสงัเกตด้านรูปธรรม 
 ข. การฟังเพลงอยา่งตัง้ใจ 
 ค. ความงามท่ีเก่ียวกบัศาสนา 
 ง. ศลิปะ 
3. ดนตรีไทยสามารถประยกุต์ใช้ให้เข้ากบัชีวิตประจ าวนัหลายด้าน ยกเว้นด้านใด 
 ก. ท่องเท่ียว 
 ข. โฆษณา 
 ค. ธุรกิจ 
 ง. บคุคล 
4. เคร่ืองดนตรีไทยท่ีถกูน าประสมในวงดนตรีไทยสมยัอยธุยาแทนกระจบัป่ีคือข้อใด 
 ก. ซอสามสาย 
 ข. ร ามะนา 
 ค. โทน 
 ง. จะเข้ 
5. เคร่ืองดนตรีของชาตติา่งๆ เร่ิมเข้ามาในประเทศไทยในสมยัใด 
 ก. สมยัอยธุยา 
 ข. สมยัธนบรีุ 
 ค. สมยัรัตนโกสินทร์ 
 ง. สมยัสโุขทยั 
 
 

บัตรค ำถำม 
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6. วงป่ีพาทย์เคร่ืองคูเ่ร่ิมมีขึน้ในสมยัรัชกาลใด 
 ก. รัชกาลท่ี 2 
 ข. รัชกาลท่ี 3 
 ค. รัชกาลท่ี 4 
 ง. รัชกาลท่ี 5 
7. วงป่ีพาทย์ดกึด าบรรพ์เร่ิมมีขึน้ในสมยัรัชกาลใด 
 ก. รัชกาลท่ี 2 
 ข. รัชกาลท่ี 3 
 ค. รัชกาลท่ี 4 
 ง. รัชกาลท่ี 5 
8. การน าเคร่ืองดนตรีระนาดเหล็กและระนาดทุ้มเหล็กมาเพิ่มในวงป่ีพาทย์เกิดขึน้ในสมยัรัชกาลใด 
 ก. รัชกาลท่ี 2 
 ข. รัชกาลท่ี 3 
 ค. รัชกาลท่ี 4 
 ง. รัชกาลท่ี 5 
9. ยคุท่ีเคร่ืองดนตรีสากลได้รับการพฒันา ท าให้นกัดนตรีมีความสามารถในการบรรเลงเพลงอยา่งมาก 
    คือยคุใด 
 ก. ยคุรีเนซองค์ 
 ข. ยคุบาโรค 
 ค. ยคุคลาสสิค 
 ง. ยคุโรแมนตกิ 
10. วงดนตรีสากลในยคุใดท่ีบทเพลงสว่นใหญ่เป็นเพลงร้องท่ีใช้ในโบสถ์เพ่ือสรรเสริญพระเจ้าเพียง 
    อยา่งเดียว 
 ก. ยคุรีเนซองค์ 
 ข. ยคุบาโรค 
 ค. ยคุคลาสสิค 
 ง. ยคุโรแมนตกิ 
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11. วงดนตรีสากลในยคุใดท่ีเคร่ืองดนตรีมีการพฒันาอยา่งสมบรูณ์ท่ีสดุ และเร่ิมมีการผสมเป็นวง 
    ดนตรีสากล 
 ก. ยคุรีเนซองค์ 
 ข. ยคุบาโรค 
 ค. ยคุคลาสสิค 
 ง. ยคุโรแมนตกิ 
12. วงเชมเบอร์มิวสิกและวงออร์เคสตรา เกิดขึน้ในยคุสมยัใด 
 ก. ยคุรีเนซองค์ 
 ข. ยคุบาโรค 
 ค. ยคุคลาสสิค 
 ง. ยคุโรแมนตกิ 
13. ข้อใดคือรูปแบบวงดนตรีท่ีผสมผสานระหวา่งแอฟริกา   ตะวนัตก อเมริกาและยโุรป 
 ก. วงแจ๊ส 
 ข. วงเชมเบอร์มิวสิก 
 ค. วงออร์เคสตรา 
 ง. วงเชมเบอร์ออร์เคสตรา 
14. บทเพลง Concerto ท่ีได้รับความนิยมคือ The Four Season เป็นผลงานของนกัดนตรีเอกทา่นใด 
 ก. ปีเตอร์ อิลิซ ไชคอฟสกี 
 ข. ริชาร์ด วากเนอร์ 
 ค. โยฮนัน์ เซบาสเตียน บาค 
 ง. อนัโตนิโอ ลซูิโอ วีวลัดี 
15. งานประพนัธ์เพลงซิมโฟนีหมายเลขหนึง่ ช่ือความผนัในเหมนัตฤด ูเป็นผลงานของนกัดนตรีเอก 
    ท่านใด 
 ก. ปีเตอร์ อิลิซ ไชคอฟสกี 
 ข. ริชาร์ด วากเนอร์ 
 ค. โยฮนัน์ เซบาสเตียน บาค 
 ง. อนัโตนิโอ ลซูิโอ วีวลัดี 
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1.  คณุคา่ของดนตรีไทยพิจารณาได้จากสิ่งใด 
    ตอบ   คุณค่าของดนตรีไทยพิจารณาได้จากบทเพลงท่ีนักประพันธ์เพลงประพันธ์ขึน้    

มีท่วงท านองตามโครงสร้างของระบบเสียง   มีเนือ้ร้องท่ีแต่งด้วยร้อยกรองอย่างสละสลวย   มีนกัดนตรี 
ท าหน้าท่ีถ่ายทอดบทเพลงโดยใช้ระเบียบวิธีบรรเลงเคร่ืองดนตรีซึ่งมีลกัษณะหลากหลาย   มีวิธีการขบั
ร้องท่ีกลมกลืนกนัและมีเคร่ืองดนตรีซึง่มีรูปแบบเฉพาะ  สวยงาม ได้สดัสว่น 

2.  ดนตรีมีคณุคา่และความส าคญัตอ่บคุคลท่ีได้ฟังอยา่งไร 
      ตอบ  ดนตรีมีความส าคัญและมีความหมายต่อบุคคลในการพัฒนาคุณภาพจิตใจ  เป็น
ส่ือกลางของกิจกรรมทางประเพณี  ศาสนา   ศิลปะการแสดง   และเป็นส่ือทางสังคมท่ีช่วยให้เกิดการ
รวมกลุ่มของคนในชาติ   สร้างพลังทางสังคม   รวมทัง้มีความเก่ียวข้องกับสถาบนัต่าง ๆ ของประเทศ
 3.  จากการท่ีศกึษาประวตัคิวามเป็นมาของดนตรีไทยในแตล่ะยคุสมยั นกัเรียนคดิวา่วงดนตรี 
                 ไทยมีวงดนตรีประเภทใดบ้าง 
      ตอบ   วงป่ีพาทย์  วงมโหรี และวงเคร่ืองสาย 

4.  จากการศกึษาเนือ้หาเก่ียวกบัคีตกวีไทย ให้นกัเรียนบรรยายผลงานของคีตกวีไทยท่ี 
    นกัเรียนช่ืนชอบมา 1 ทา่น 
    ตอบ   พิจารณาจากค าตอบตามความคิดเห็นของนกัเรียน 
5.  จากการศกึษาเนือ้หาวงดนตรีสากล นกัเรียนคดิว่าในวงดนตรีสากลในยคุใดบ้างท่ีมี 
    ลกัษณะการบรรเลงดนตรีคล้ายคลงึกนั 

      ตอบ      ยคุกลาง และยคุรีเนซองส์หรือยคุฟืน้ฟศูลิปวิทยาการ 
 6.  วงดนตรีสากลในยคุใดท่ีเร่ิมน าเปียโนมาใช้ร่วมในการบรรเลง 
      ตอบ   ยคุโรแมนติก 
 7. วงดนตรีแจ๊ส มีเคร่ืองดนตรีอะไรบ้างท่ีใช้ในการบรรเลง 
      ตอบ      เคร่ืองดนตรีท่ีใช้ในวงมกัประกอบด้วย ทรัมเป็ต คลาริเน็ต ทรอมโบน ทบูา และ
กลองประเภทตา่ง ๆ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 

บัตรเฉลยใบงำนที่ 1 
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1. ค  2. ข  3. ค  4. ง  5. ข 

6. ข  7. ง  8. ค  9. ข  10. ก 

11. ค  12. ค  13. ก  14. ง  15. ก 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลยบัตรค ำถำม 
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