การพัฒนาชุดการสอนการปฏิบตั ิซอด้วงสาหรับนักเรี ยน
มัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรี ยนเนินปอรังนกชนูทิศ อาเภอสามง่าม
จังหวัดพิจิตร
ชื่อผู้วจิ ัย
วรนุช ประดิษฐพงษ์
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อการพัฒนาชุดการสอนการปฏิบตั ิซอด้วงสาหรับนักเรี ยน
มัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรี ยนเนินปอรังนกชนูทิศ อาเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตรให้มี ประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์
80/80 2) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนและหลังเรี ยนของนักเรี ยน ในจังหวัดพิจิตร ที่เรี ยน
ด้วยชุดการสอนการปฏิบตั ิซอด้วงสาหรับนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรี ยนเนินปอรังนกชนูทิศ อาเภอ
สามง่าม จังหวัดพิจิตรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ นักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรี ยนเนินปอรัง
นกชนูทิศ อาเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตรจานวน 20 คน ซึ่ งได้มาโดยการชี้เฉพาะเจาะจง (Purposive
sampling)โดยแบ่งออกเป็ น 5 กลุ่ม ๆ ละ 4 คน เพื่อการสร้างชุดการสอนการปฏิบตั ิซอด้วง เครื่ องมือที่ใช้ใน
การวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วยการพัฒนาชุดการสอนการปฏิบตั ิซอด้วงสาหรับนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรี ยนเนินปอรังนกชนูทิศ อาเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตรและ 3) แบบประเมินผลการเรี ยนรู ้ก่อนเรี ยนหลังเรี ยน (Pretest-Posttest) ซึ่งแบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือแบบทดสอบวัดความรู ้ทวั่ ไปในด้านการการสร้างชุด
การสอนการปฏิบตั ิซอด้วง และแบบประเมินเพื่อวัดความสามารถในการพัฒนาชุดการสอนการปฏิบตั ิซอด้วง
สาหรับนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรี ยนเนินปอรังนกชนูทิศ อาเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตรผูว้ จิ ยั
ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การวิเคราะห์ประสิ ทธิภาพของชุดการสอนแบบ E1/E2 โดยกาหนดเกณฑ์
ข
ประสิ ทธิภาพไว้ที่ระดับ 80/80 และการวิเคราะห์เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนการ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ด้วยการทดสอบที (t-test Dependent)
ผลการวิจยั พบว่า
1. การพัฒนาชุดการสอนการปฏิบตั ิซอด้วงสาหรับนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรี ยนเนินปอรัง
นกชนูทิศ อาเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตรภาคความรู้ มีประสิ ทธิ ภาพโดยรวมเท่ากับ 82.40/ 85.25 ผ่านเกณฑ์
ประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ที่ระดับ 80/ 80 ในขณะที่ประสิ ทธิ ภาพโดยรวมของการพัฒนาชุดการสอน

การปฏิบตั ิซอด้วงสาหรับนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรี ยนเนิ นปอรังนกชนูทิศ อาเภอสามง่าม จังหวัด
พิจิตรภาคปฏิ บตั ิ มีค่าเท่ากับ 82.89/ 83.96 ซึ่ งผ่านเกณฑ์ประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ที่ระดับ 80/ 80
เช่นเดียวกัน
2. คะแนนสอบภาคความรู้ หลังเรี ยนของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้นที่เรี ยนดนตรี ไทย โรงเรี ยน
เนินปอรังนกชนูทิศ อาเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ที่ มี ค ะแนนเฉลี่ ย เท่ า กับ 25.94 คะแนน (ค่า S.D. = 1.81)
สู งกว่าคะแนนสอบภาคความรู ้ก่อนเรี ยนที่ มี คะแนนเฉลี่ ย เท่ า กับ 13.94 คะแนน (ค่ า S.D. = 2.76) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในขณะที่คะแนนประเมินภาคการปฏิบตั ิหลังเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้นที่เรี ยน
ดนตรี ไทย โรงเรี ยนเนิ นปอรังนกชนูทิศ อาเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ซึ่ งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 27.65 (ค่า
S.D. = 2.08) สู งกว่าคะแนนประเมินภาคการปฏิบตั ิก่อนเรี ยนที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 24.52 (ค่า S.D. = 1.20) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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Abstract
The present study is purposed to 1) improve/develope the Treble/Soprano Fiddle Patterns of
Practice Lessons Effectiveness for the Secondary Students of Nernpo Rangnok Chanuthit School in Samngam
District, Phichit Province to be effective as the criterion 80/80 2) compare the Pre – learning with the Post –
learning achievement by using the Treble/Soprano Fiddle Patterns of Practice Lessons for the Secondary
Students of Nernpo Rangnok Chanuthit School in Samngam District, Phichit Province. The sample group of
population using in this study is the 20 secondary student of Nernpo Rangnok Chanuthit School in Samngam
District, Phichit Province selected by using the purposive sampling divided in 5 groups of 4 students that
conducted by using 1) the Treble/Soprano Fiddle Patterns of Practice Lessons ImprovementProcess. 2) the Pretest – Post-test the learning achievement evaluation that divided into 2 sections, including the general knowledge
test for designing the Treble/Soprano Fiddle Patterns of Practice Lessons for the Secondary Students of Nernpo
Rangnok Chanuthit School in Samngam District, Phichit Province. The collected data are analyzed the
effectiveness of that patterns of practice lessons by using the E1 / E2 as the criterion 80/80 and the t-test
dependent method. The finding of this study are as follows ;
1) In part of knowledge, the improvement of the Treble/Soprano Fiddle Patterns of Practice Lessons for
the Secondary Students of Nernpo Rangnok Chanuthit School in Samngam District, Phichit Province is found
that the effectiveness of improvement is 82.40 / 85.25that higher than the pre – determined criteria, 80/80. While
in part of practice, the score of means effectiveness of improvement of the Treble/Soprano Fiddle Patterns of
Practice Lessons for the Secondary Students of Nernpo Rangnok Chanuthit School in Samngam District,
Phichit Province is 82.89 / 83.96 also higher than the pre – determined criteria, 80/80 as well.

2) The result of the post – test of the Treble/Soprano Fiddle Patterns of Practice Lessons for the
Secondary Students of Nernpo Rangnok Chanuthit School in Samngam District, Phichit Province means is
25.94 (S.D. = 1.81) higher than the means of the pre - test 13.94 (S.D. = 2.76) It is found that their skill and
ability improved significantly at the .o5 level while the means score in part of practice post – test show the
certain level of improvement in their performance at 27.65 (S.D. = 2.08) that is higher than the pre-test practice
pre-test at 24.52 (S.D. = 1.20) visioning increased significantly at the .05 level.

บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ดนตรี เป็ นศิลปะแขนงหนึ่ งที่มี ความเกี่ ยวข้องกับชี วิตและสังคมของมนุ ษย์ทุกเชื้ อชาติ ทุกศาสนา
ดนตรี เป็ นเรื่ องของเสี ยงและเป็ นเรื่ องของสุ นทรี ยะ มนุ ษย์ต่างรู ้ จกั ดนตรี และนาดนตรี เข้ามามีส่วนร่ วมใน
ชีวติ ประจาวัน ทั้งในรู ปแบบของพิธีกรรมและใช้เป็ นสิ่ งบันเทิง ซึ่ งเป็ นเรื่ องของการรับรู ้ทางสุ นทรี ยะทาง
ดนตรี ซ่ ึงดนตรี น้ นั ยังสามารถช่วยให้ผอ่ นคลายในด้านอารมณ์ ความรู ้สึกของผูฟ้ ั งได้ นับว่าดนตรี มีส่วนช่วย
ในการพัฒนาจิตใจและบุคลิกภาพของประชาชนในแต่ละประเทศ ดนตรี ช่วยขัดเกลาจิตใจมนุษย์และพัฒนา
เป็ นอารยธรรมดังพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิ-พลอดุลยเดชฯ ซึ่ งมีใจความตอนหนึ่ง
ว่า “...ดนตรี ทุกชนิดเป็ นศิลปะที่สาคัญอย่างหนึ่งมนุ ษย์เกือบทั้งหมดชอบและรู ้จกั ดนตรี ต้ งั แต่เยาว์วยั คนเริ่ ม
รู ้ จกั ดนตรี บา้ งแล้ว ความรอบรู ้ ทางดนตรี อย่างกว้างขวาง ย่อมขึ้นอยู่กบั เชาวน์และความสามารถในการ
แสดงดนตรี ของแต่ละคนอาศัยเหตุน้ ีจึงกล่าวได้วา่ ในระหว่างศิลปะนานาชนิ ด ดนตรี เป็ นศิลปะที่แพร่ หลาย
กว่าศิ ลปะอื่ นๆ และมี ความสาคัญในด้านการศึ กษาของประชาชนทุ กประเทศด้วย...” (โรงเรี ยนจิตรลดา
2539 : 36)
ดนตรี ไทย ถือว่าเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ าค่าของชนชาติไทยมาตั้งแต่โบราณ ซึ่ งดนตรี ไทยได้
มีการพัฒนามาเรื่ อย ๆ ตั้งแต่อดีตจนถึ งปั จจุบนั ซึ่ งจะขอแบ่งยุคของดนตรี ไทย เพื่อให้สะดวกต่อการศึกษา
ดังนี้
1. สมัยก่อนกรุ งสุ โขทัยเป็ นราชธานี
2. สมัยกรุ งสุ โขทัยเป็ นราชธานี
3. สมัยกรุ งศรี อยุธยา
4. สมัยกรุ งรัตน์โกสิ นทร์
สมัยก่ อนกรุ งสุ โขทัยเป็ นราชธานี
จากประวัติศาสตร์ชนชาติไทยเดิมที่ได้อพยพมาจากแถบภูเขาอัลไต และอพยพเรื่ อยมาจนถึงแหลม
ทองในปั จจุบนั และได้ปรากฏหลักฐานเป็ นจดหมายของอาจารย์ที่เซี่ ยงไฮ้ ซึ่ งอาจารย์มนตรี ตราโมท กล่าว
ว่า( สงบศึก ธรรมวิหาร. 2540 : 3 อ้างใน มนตรี ตราโมท. 2507 : ไม่ปรากฏหน้า) ดังนี้ “ จดหมายของ
อาจารย์ผหู ้ นึ่ง ในโรงเรี ยนที่เซี ยงไฮ้ ซึ่ งมีมาถึงรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การของไทยเรา ลงในวันที่
11 ตุลาคม 2484 กล่าวว่า เขาได้ทาการศึกษาค้นคว้าตานานดึกดาบรรพ์ของชาติไทยในดินแดนจีน ได้
หลักฐานไว้หลายอย่าง มีความในหนังสื อฉบับนี้กล่าวว่า คนไทยมีอุปนิสัยทางศิลปะทางดนตรี มาแต่ดึกดา
บรรพ์” จากข้อความในจดหมายที่ยกมา แสดงให้เห็นว่า ดนตรี ไทยมีมาควบคู่กบั คนไทย มาตั้งแต่โบราณ

ก่อนการอพยพลงมาสู่ แหลมทองในปั จจุบนั และยังมีเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับดนตรี ไทย ซึ่ง อาจารย์มนตรี
ตราโมท ได้กล่าวถึงความเจริ ญรุ่ งเรื องและความเป็ นมาเกี่ยวกับดนตรี ไทยและเพลงไทยอีกว่า (มนตรี ตรา
โมท. 2507 : ไม่ปรากฎหน้า) “ ในตอนกลางลุ่มแม่น้ าแยงซี เป็ นที่ต้ งั ของอาณาจักรฌ้อ ซึ่ งนักประวัติศาสตร์
โดยมากกล่าวรับรองว่า ฌ้อในสมัยนั้นคือชนชาติไทย พระเจ้าฌ้อปาออง ซึ่ งครองราชอยูร่ ะหว่าง พ.ศ. 310
ถึง 343 ว่าเป็ นกษัตริ ยไ์ ทย ในสมัยนั้นจีนได้เครื่ องดนตรี ไปจากชนชาติในดินแดนตอนใต้หลายอย่าง ที่
ปรากฏชัดคือ กลองชนิดหนึ่ งซึ่ งจีนใช้อยูจ่ นทุกวันนี้เรี ยกว่า “ น่านตังกู ” อันหมายถึง กลองชาวใต้ ลักษณะ
เป็ นกลองขึงหนังตรึ งด้วยหมุดทั้งสองหน้าอย่าง “ กลองทัด ” ของไทยเราไม่ผิดเพี้ยนเลย และรู ปร่ างก็
แตกต่างจากกลองชนิ ดอื่นๆ ของจีน ซึ่ งเข้าใจว่าอาจได้ไปจากกลองของชนชาติไทย ในสมัยครั้งกระโน้นก็
เป็ นได้” หลักฐานสาคัญอีกอย่างหนึ่งที่บ่งบอกถึง “เครื่ องดนตรี ไทย” และเครื่ องดนตรี ที่เก่าแก่ ของไทยก็คือ
“แคน” โดยมีหลักฐานยืนยัน ซึ่ งมีบนั ทึกของจีนได้บนั ทึกไว้วา่ ( สงบศึก ธรรมวิหาร. 2540 : 5)“ ที่เมือง
CHANGSHA แคว้นยูนาน เป็ นบ้านเกิดของประธานาธิ บดีเหมาเจ๋ อตุง เขาได้พบศพ 2 ศพ ที่เกรี ยวกราวมาก
คือ เป็ นศพที่มีอายุต้ งั 2,000 ปี แล้วร่ างกายอยูอ่ ย่างเก่าเอาอะไรกดเข้าไปก็ไม่เป็ นอะไร แล้วเครื่ องแต่งกายก็
วิจิตรพิศดารมาก รัฐบาลของเขาให้ชื่อศพนี้วา่ “ The Duke of Tai and his Consart “ ในข้าง ๆ ศพ ปรากฏ
สิ่ งของอยู่ 2 อย่างคือ เครื่ องใช้ประจาวันเป็ นเครื่ องเขิน เครื่ องเขินที่คล้าย ๆ กับเชี ยงใหม่เรานี้ แล้วก็เป็ น
จานวนนับร้อย แล้วอีกสิ่ งหนึ่งก็เป็ นเครื่ องดนตรี ชนิดหนึ่ งที่ตรงกับของเราที่เรี ยกว่า แคน ในเรื่ องที่เกี่ยวกับ
แคนนี้ สุ มาลี นิมมานุภาพ ยังเล่าเพิ่มเติมพอสรุ ปได้วา่ จากบันทึกของจีนที่บนั ทึกว่าจีนมีแคนใช้ประมาณ
3,000 ปี แต่จีนมีแคนใช้หลังไทย เพราะฉะนั้นแคนไทยต้องมีอายุมากกว่า 3,000 ปี ที่กล่าวว่าจีนมีแคนใช้
หลังไทยเพราะถ้าใช้หลังการเปรี ยบเทียบจะเห็นว่าแคนของจีนสวยงามประณี ต
กระทัดรัดกว่าของไทย
เพราะจีนได้แบบอย่างและรู ปแบบไปจากแคนไทย ซึ่ งมีรูปร่ างยาว ใช้วสั ดุที่ไม่ทนทานเท่าแคนของจีน ซึ่ ง
เมื่อจีนเห็นข้อบกพร่ องของแคนไทยแล้วจึงนาไปปรับปรุ งให้กระทัดรัดและสวยงามจากแคนของไทย ได้
พัฒนาเป็ นเครื่ องดนตรี อื่นๆ อีกหลายชนิด เช่น ขลุ่ย และปี่ ซอ เพราะขลุ่ยทาง่ายกว่าแคน เพียงแต่เจาะรู ที่ไม้
ไผ่ก็เป่ าได้แล้ว อย่างเช่น ขลุ่ยผิวของจีน ส่ วนปี่ ซอก็คือลูกของแคนนั้นเองใช้ลิ้นโลหะประกอบกับไม้ไผ่เข้า
แล้วเจาะรู เพื่อบังคับเสี ยง อย่างเช่น ปี่ ซอของทางภาคเหนือในปั จจุบนั ซึ่ งต่อมาจึงใช้ไม้ทาเครื่ องบังคับลม
เรี ยกว่า “ดาก” เข้าไปในตัวของไม้ไผ่แล้วเจาะลิ้น (ปากนกแก้ว) ทาให้เกิดเสี ยง เช่น ขลุ่ยชนิดต่างๆ ที่เราใช้
กันอยูใ่ นปัจจุบนั นี้ (สงบศึก ธรรมวิหาร. 2540 : 6 อ้างใน จารุ วรรณ ไวยเจตน์. 2529 : 213)
สรุ ปได้วา่ ดนตรี ไทย มีประวัติความเป็ นมาควบคู่กบั ชนชาติไทย ก่อนที่จะอพยพมาสู่ ถิ่นแหลมทอง
ในปั จจุบนั เครื่ องดนตรี ชิ้นแรกที่คน้ พบคือ กลองและแคน ต่อมาได้พฒั นาจากแคนเป็ นปี่ ซอและขลุ่ย ซึ่ ง
เป็ นเครื่ องดนตรี ประเภทเป่ า เพราะทาได้ง่าย เพียงแต่เจาะรู แล้วทาเครื่ องบังคับลมก็สามารถเป่ าเป็ น
เสี ยงดนตรี ได้แล้ว
สมัยกรุ งสุ โขทัยเป็ นราชธานี
การดนตรี ใ นสมัย กรุ ง สุ โขทัย เป็ นราชธานี นับ เป็ นสมัย เริ่ ม ต้นประวัติศ าสตร์ ข องประเทศไทย
เพราะว่า เรื่ องราวชนชาติไทยปรากฏหลักฐานเด่นชัดขึ้นในสมัยสุ โขทัย เมื่อพ่อขุนรามคาแหงได้ประดิษฐ์

อักษรไทยและจารึ กเรื่ องราวต่างๆ ลงในศิ ลา และจากศิลาจารึ กสมัยสุ โขทัยนี้ ทาให้ทราบประวัติศาสตร์
สุ โขทัยอย่างดี ( เฉลิม พงศ์อาจารย์. 2529 : 90) เพราะในหลักศิลาจารึ กของพ่อขุนรามคาแหงที่จารึ กเป็ นคา
สั้นๆ ว่า “ เสี ยงพาทย์ เสี ยงพิณ เสี ยงเลื้ อน เสี ยงขับ ( สงบศึก ธรรมวิหาร. 2540: 9 อ้างใน ณรงค์ชยั ปิ ฎก
รัชน์. 2528 : 17) ทาให้เราทราบถึงดนตรี ไทยในสมัยสุ โขทัยได้เป็ นอย่างดี มีความกว้างขวางมากมาย เสี ยง
พาทย์ หมายถึง การบรรเลงวงปี่ พาทย์ เสี ยงพิณ หมายถึง วงเครื่ องสาย เป็ นต้น
ทวีสิทธิ์ ไทยวิจิตร ได้กล่าวถึงเครื่ องดนตรี ไทยในสมัยสุ โขทัย โดยสันนิ ษฐานว่า เครื่ องดนตรี ไทย มีกลอง
สองหน้า แตรงอน (คล้ายเขาสัตว์ทาด้วยโลหะ ) แตรสังข์ (ทาจากหอยสังข์) ตะโพน ฆ้อง กลองทัด ฉิ่ ง
บัณเฑาะ กรั บ กังสดาล มโหระทึ ก ซอสามสาย ระนาด ปี่ ไฉน (สงบศึ ก ธรรมวิหาร. 2540 : 9)สรุ ปได้ว่า
เครื่ องดนตรี ไทยในสมัยสุ โขทัยเป็ นราชธานี น้ นั เครื่ องดนตรี มีครบทั้ง 4 ประเภท อย่างเช่นสมัยปั จจุบนั คือ
เครื่ องดี ด ได้แก่ พิณ เป็ นต้น เครื่ องเป่ า ได้แก่ ปี่ ขลุ่ย เป็ นต้น เครื่ องตี ได้แก่ ระนาด ฆ้อง กลอง เป็ นต้น
เครื่ องสี ได้แก่ ซอ เป็ นต้น
สมัยกรุ งศรีอยุธยาเป็ นราชธานี
การดนตรี ไทยในสมัยกรุ งศรี อยุธยาเป็ นราชธานีนบั ได้วา่ มีความเจริ ญรุ่ งเรื องเป็ นอย่างมาก เพราะ
ประชาชนนิยมเล่นดนตรี กนั มาก ซึ่ งเครื่ องดนตรี ในสมัยกรุ งศรี อยุธยา ส่ วนใหญ่ได้รับมาจากกรุ งสุ โขทัย แต่
ก็ได้มีการปรับปรุ งรู ปร่ าง ตลอดจนการประสมวงดนตรี และได้มีการพัฒนา คิดค้นเรื่ องดนตรี เพิ่มเติม เช่น
จะเข้ เป็ นต้น ด้วยความเจริ ญรุ่ งเรื องในการดนตรี ไทย มีประชาชนนิยมเล่นดนตรี ไทยกันอย่างกว้างขวางจะ
เล่นดนตรี กนั จนเกินขอบเขต จนต้องออกกฏมณเฑียรบาล ในรัชสมัยของพระบรมไตรโลกนารถ ( พ.ศ.1991
- 2031 ) ว่า “…ห้ามขับร้องเพลงเรื อ เป่ าขลุ่ย เป่ าปี่ สี ซอ ดีดกระจับปี่ ตีโทนทับ ในเขตพระราชฐาน” ในสมัย
กรุ งศรี อยุธยาเป็ นราชธานี ปรากฏเครื่ องดนตรี ครบทุกประเภท
สรุ ปได้วา่ การดนตรี ไทยในสมัยกรุ งศรี อยุธยาเป็ นราชธานี ได้พฒั นาอย่างต่อเนื่ องจากสมัยสุ โขทัย
เป็ นราชธานี และ มีการคิดค้นเครื่ องดนตรี เพิ่มเติม ประชาชนนิ ยมเล่นดนตรี ไทย กันอย่างกว้างขวาง แม้แต่
ในเขตพระราชฐาน จนต้องมีการออกกฎมณเฑียรบาลเกี่ยวกับการห้ามเล่นดนตรี ไทยในเขตพระราชฐาน
สมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 พระองค์ได้ทรงฟื้ นฟูการดนตรี ไทยให้
เจริ ญรุ่ งเรื อง โดยทรงพระราชนิพนธ์เรื่ องรามเกียรติ์ให้สมบูรณ์ และดาหลัง ซึ่ งเป็ นวรรณคดีที่มีมาแต่สมัย
อยุธยา วรรณคดีท้ งั 2 เรื่ องนี้ ใช้นาแสดงละคร และแสดงโขน (เฉลิม พงษ์อาจารย์. 2529 : 293) ต่อมาใน
รัชกาลที่ 2 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ดนตรี ไทยได้เจริ ญรุ่ งเรื องขึ้นด้วย พระองค์ทรงส่ งเสริ ม
ด้านวรรณคดีและการละคร ทรงพระราชนิพนธ์ เรื่ องอิเหนา และรามเกียรติ์ ขึ้นอีกสานวนหนึ่ง เพื่อให้
เหมาะสมแก่การละคร ให้มากยิง่ ขึ้น จนวรรณคดีเรื่ องอิเหนาได้รับการยกย่องว่า เป็ นกลอนบทละครที่ดีที่สุด
ส่ วนด้านดนตรี ก็เฟื่ องฟูเช่นเดียวกัน จนปรากฏในพระราชประวัติพระพุทธเลิศหล้านภาลัยว่าทรงซอสาม
สายได้เป็ นเลิศ มีซอคู่พระหัตถ์เรี ยกว่า “ซอสายฟ้ าฟาด” (ธารงศักดิ์ อายุวฒั นะ. 2515 : 90)

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั แม้วา่ พระองค์จะไม่ทรงโปรดดนตรี มากนัก แต่ก็
มิได้หา้ มไม่ให้เล่นดนตรี ไทย ยังคงทาให้เจ้านายในวังได้มีการแสดงการดนตรี และการละครภายในวังของ
ตน จึงทาให้เจ้านายเหล่านี้มีส่วนในการอุปถัมภ์ ส่ งเสริ มในการละคร และการดนตรี เจริ ญรุ่ งเรื องสื บมาอย่าง
ต่อเนื่อง จนถึงสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี 2475 และในรัชสมัยนี้ได้มีการประดิษฐ์ระนาดทุม้ ขึ้นเพื่อ
ใช้คู่กบั ระนาดเอก
ในรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ประชาชนนิยมเล่นแอ่วลาวเป่ าแคนกันมาก
จนเป็ นเหตุให้การดนตรี ไทยมีผเู ้ ล่นน้อยลง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั จึงโปรดเกล้าฯ ให้ทรง
พระราชบัญญัติหา้ มเล่นแอ่วลาว เมื่อปี 2408 ด้วย เพราะทรงรังเกียจว่าไม่ใช้ของไทยแท้เป็ นของประเทศราช
จะนามาใช้เป็ นของไทยนั้นหากใครเล่นจะเก็บภาษีให้แรง
ประชาชนจึงคลายการเล่นแอ่วลาวลง
พระราชบัญญัติขอ้ นี้ แม้จะมีลกั ษณะเป็ นชาตินิยมมากก็จริ ง แต่ถา้ มองในแง่ของการสงวนไว้ ซึ่ ง
ศิลปวัฒนธรรมไทยแท้แล้ว ก็นบั ได้วา่ พระเจ้าอยูห่ วั ทรงห่วงใยในสมบัติของชาติ และทรงพยายามที่จะ
ส่ งเสริ มดนตรี ไทยอย่างแท้จริ ง ( พูนพิศ อมาตยกุล. 2524 : 23)
การดนตรี ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ขยายแยกออกไปอีกมากมาย
อาทิ เกิ ดการแสดงละครขึ้นอีกหลากหลายรู ปแบบ การบรรเลงแตรวง ได้มีการปรับปรุ งให้กว้างขวางมาก
ยิง่ ขึ้นในสมัยนี้ ได้มีการพัฒนาเครื่ องดนตรี ไทยเพิ่มเติม ได้แก่ กลองตะโพน (ความจริ งคือกลองตะโพนเดิม
นัน่ เอง) แต่วธิ ี การตีกลองผิดไปจากเดิมคือ ใช้ตีแบบกลองทัด(ตีหน้าเดียว) โดยใช้ ไม้นวม ตีเพื่อให้เกิดเสี ยง
ทุม้ กังวาน และ ยังเกิดวงปี่ พาทย์ไม้นวมเรี ยกว่า “ปี่ พาทย์ดึกดาบรรพ์” ใช้กบั ละครแบบใหม่ ซึ่ งดัดแปลงมา
จากโอเปร่ า ปี่ พาทย์ดึกดาบรรพ์น้ ีฟังไพเราะมาก(ชิ้น ศิลปบรรเลง;2515:21)
ในสมัยรัชกาลที่ 5 การดนตรี ไทยได้พฒั นารู ปแบบเพิ่มขึ้นอีกมากมาย ที่สาคัญคือ การประชันฝี มือ
ดนตรี ทาให้เกิดการพัฒนาฝี มือของนักดนตรี และเกิ ดการผสมวงขึ้น โดยการนาเครื่ องดนตรี ต่างๆ มารวม
เพิ่มขึ้นในวงให้มากและเป็ นการรวมนักดนตรี ที่มีฝีมือเข้าด้วยกันจึงทาให้เพียบพร้อมไปด้วยนักดนตรี ฝีมือ
และมีเครื่ องดนตรี หลากหลายประเภท ทาให้การบรรเลงมีเสี ยงที่ไพเราะยิง่
ในสมัย รั ช กาลที่ 6 การดนตรี ไ ด้รับ อิ ท ธิ พ ลจากตะวันตกมากมาย เพราะมี ก ารค้า ขายติ ดต่ อกับ
ชาวต่างชาติมาก ซึ่ ง อาจารย์มนตรี ตราโมท ได้กล่าวว่า“เป็ นรัชสมัยที่มีชาวต่างชาติเข้ามาค้าขายรับราชการ
และปฏิบตั ิธุรกิจมากมาย เจ้านายและขุนนาง ข้าราชการ ศึกษามาจากยุโรปเป็ นอันมาก ศิลปะการแสดงต่างๆ
จึงได้รับอิทธิ พลจากชาติตะวันตก แปรเปลี่ยน และเกิดขึ้นหลายอย่าง ละครก็มีละครพูด ละครสังคีต ละคร
ร้อง
การดนตรี มีวงโยธวาทิต แตรวง เพิ่มขึ้น จนถึงวงของเอกชน ในราชการมีวงเครื่ องสายฝรั่ง ของกรม
มหรสพ และของกรมทหารม้าล้วนเป็ นวงปี่ ที่มีคุณภาพการบรรเลงเป็ นอย่างดี ทางวงดนตรี ไทยก็เจริ ญทั้ง
ปริ มาณและคุณภาพ ทั้งวงปี่ พาทย์ วงเครื่ องสายและมโหรี ”(มนตรี ตราโมท. 2527 : 36)ในสมัยรัชกาลที่ 6 มี
นักดนตรี ที่มีชื่อเสี ยงเกิดขึ้นหลายท่าน ซึ่ งนักดนตรี ที่มีชื่อเสี ยงในสมัยนี้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้า
เจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 6 ได้ทรงตั้งราชทินนามของนักดนตรี ไว้เป็ นคากลอนสัมผัส ดังนี้

พระเพลงไพเราะ หลวงเพราะสาเนียงหลวงเสี ยงเสนาะกรรณ
พระสรรพ์เพลงสรวงหลวงพวงสาเนียงร้อย หลวงสร้อยสาเนียงสนธิ์
หลวงวิมลวังเวง หลวงบรรเลงเลิศเลอ ขุนบาเรอจิตรจรง
หลวงบารุ งจิตรเจริ ญ ขุนเจริ ญดนตรี การ พระยาประสานดุริยศัพท์
หลวงศรี วาฑิต หลวงสิ ทธิวาทิน พระพิณบรรเลงราช
พระพาทย์บรรเลงรมย์ หลวงประสมสังคีต พระประณี ตวรศัพท์
พระประดับดุริยกิจ ขุนสนิทบรรเลงการ หมื่นประโคมเพลงประสาน
หลวงชาญเชิงระนาด ขุนฉลาดฆ้องวง ขุนบรรจงทุม้ เลิศ
หมื่นประเจิดปี่ เสนาะ หลวงไพเราะเสี ยงซอ ขุนคลอขลุ่ยคล่อง
(ไม่มีตวั จริ ง) หลวงว่องจะเข้รับ หมื่นคนธรรพ์ประสิ ทธิ ประสาร
หมื่นขับคาหวาน หมื่นตันติการ เจนจิตร หลวงประดิษฐ์ไพเราะ
พระยาเสนาะดุริยางค์ พระสาอางค์ดนตรี ขุนสาเนียงชั้นเชิง (จารุ วรรณ ไวยเจตน์;2529:235-236)
จะเห็ นได้ว่า ในรั ชสมัย พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรั ชกาลที่ 6 มี นักดนตรี ที่พระองค์ ได้ทรงโปรด
พระราชทานราชทินนาม บรรดาศักดิ์ และชื่ อเสี ยงเกี ยรตินิยมแก่นกั ดนตรี หลายท่านอย่างเอาใจใส่ นับเป็ น
ช่วงเวลาแห่ งความเจริ ญรุ่ งเรื องในด้านดนตรี ไทยเป็ นอย่างยิ่งและพระองค์ มีพระปรี ชาสามารถในด้านการ
ดนตรี เช่นกัน จึงเป็ นระยะเวลาที่นกั ดนตรี ของพระองค์มีความผาสุ กอย่างยิ่ง ด้วยพระองค์ทรงเอาใจใส่ เป็ น
อย่างดี การดนตรี ไทย ในสมัยรัชกาลที่ 7 นับเป็ นช่ วงหัวเลี้ยวหัวต่อเพราะมีการเปลี่ ยนแปลงการปกครอง
จากระบอบสมบู รณาญาสิ ท ธิ ร าช มาเป็ นการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยในช่ ว งปลายสมัย ของ
พระองค์และสิ่ งสาคัญที่ เกิ ดขึ้ นในสมัยนี้ คื อ เศรษฐกิ จตกต่ าทัว่ โลก และประเทศไทยก็ได้รับอิ ทธิ พลนี้
เช่นกัน แต่ถึงอย่างไรก็ตามกาลังใจของนักดนตรี ก็มีอยูม่ าก เพราะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรง
ศึกษาด้านดนตรี ไทย จนมีความสามารถในด้านการเล่นดนตรี ไทยและพระราชนิพนธ์เพลงไทยไว้ถึง 3 เพลง
คือ ราตรี ประดับดาว เขมรละออองค์เถาและโหมโรงคลื่นกระทบฝั่งสามชั้น (สงบศึก ธรรมวิหาร. 2540 : 37)
ในสมัยนี้ มี นักดนตรี เกิ ดขึ้ นมากมาย ซึ่ ง บุ ค คลที่ ส มควรได้รับ การยกย่องอย่างสู ง สุ ด คื อ หลวง
ประดิ ษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ชาวสมุทรสงคราม ท่านได้แต่งเพลงไทยไว้มากมาย มีท้ งั แต่งขึ้นใหม่
และทาแนวบรรเลงเปลี่ยนแปลงจากของเก่า (ที่เรี ยกว่าทางเปลี่ยน) เพลงที่หลวงประดิษฐ์ไพเราะ แต่งขึ้นใน
สมัยรัชกาลที่ 7 เช่นกระต่ายชมเดือนเถา เขมรปากท่อเถา ขอมทอง ครวญหา จีนนาเสด็จ จีนลัน่ ถัน ชมแสง
จันทร์ เขมรเลียบนคร พราหมณ์ดีดน้ าเต้า นกเขาขะแมร์ สาลิกาเขมร อะแซหวุน่ กี้ ขะแมร์ กอฮอม ขะแมร์ ซอ
ขะแมร์ธม และโอ้ลาว เป็ นต้น
นักดนตรี ไทยอีกท่านหนึ่ ง ที่แต่งเพลงไว้ในสมัยรัชกาลที่ 7 เป็ นจานวนไม่นอ้ ย คือ นายมนตรี ตรา
โมท ชาวจัง หวัด สุ พ รรณบุ รี ท่ า นมี ค วามเชี่ ย วชาญทั้ง ในการประพัน ธ์ บทเพลง บทร้ อ ง และยัง มี
ความสามารถในการแต่งเพลงประกอบการแสดง ระบาต่างๆ มีผลงานมากมายสุ ดจะพรรณนาได้ เพลงที่แต่ง
ในสมัยรัชกาลที่ 7 ที่ข้ ึนชื่อมากมีหลายเพลง เช่น โสมส่ องแสง เขมรปี่ แก้วทางสักวา จะเข้หางยาวทางสักวา

นางครวญเถา นกขมิ้นเถา พม่าเห่ เถา และพระจันทร์ ครึ่ งซี กเถา เป็ นต้น(พูนพิศ อมาตยกุล; 2524: 20)การ
ดนตรี ไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จปรเมนทรมหาอนันทมหิ ดล รัชกาลที่ 8 เป็ นสมัยหลังการเปลี่ยนแปลง
การปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิ ทธิ ราชย์มาเป็ นการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย สมัยนี้ “เป็ น
ระยะที่ดนตรี ไทยเข้าสู่ สภาวะมืดมน เพราะรัฐบาลไม่ส่งเสริ มดนตรี ไทย และยังพยายามให้คนไทยหันไป
เล่นดนตรี สากลแบบตะวันตก” (สงบศึก ธรรมวิหาร. 2540: 40 อ้างใน พูนพิศ อมาตยกุล. 2524 : 21) ต่อมาก็
เกิดรัฐนิยมขึ้น “ การที่มีรัฐนิยมเกิดขึ้น กล่าวคือ ห้ามการบรรเลงดนตรี ไทย” (สงบศึก ธรรมวิหาร. 2540 : 40
อ้างใน พระยาภูมี เสวิน. 2516 : 137) ด้วยเห็นว่าดนตรี ไทยไม่เหมาะสมกับชาติที่กาลังพัฒนาให้ทดั เทียมกับ
อารยประเทศ จึงมีการห้ามโดยเคร่ งครัด แต่ยงั อนุ ญาตให้บรรเลงในงานพิธีหรื อในบางประเพณี แต่จะต้อง
ไปขออนุ ญาตที่ กรมศิ ลปากรหรื ออาเภอก่ อนและต้องมี บตั รนักดนตรี ที่ทางราชการออกให้ จึงทาให้นัก
ดนตรี หวั ใจห่ อใจเหี่ ยวไปตาม ๆ กัน บางคนถึ งกับขายเครื่ องดนตรี อนั วิจิตรงดงาม เพราะถึ งเก็บไว้ก็เปล่า
ประโยชน์ เครื่ องดนตรี อนั งดงามวิจิตร หลายชิ้นที่ถูกขายไปในรู ปแบบของเก่า หรื อขายต่อให้ต่างประเทศ
ไปอย่างน่ าเสี ยดาย แต่ก็ยงั มีนกั ดนตรี อีกไม่น้อยที่ไม่ยอมทิ้งดนตรี ไทย เช่ น หลวงประดิ ษฐ์ ไพเราะ (ศร
ศิลปบรรเลง) ยังคงแต่งเพลงต่อไปอย่างไม่ย่อท้อ เพลงเอกของท่านที่เกิ ดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 8 เช่ น แสน
คานึ งเถา กราวราเถา แขกเงาะ และแขกชุ มพล เป็ นต้น และอาจารย์มนตรี ตราโมท ก็หันมาประดิ ษฐ์เพลง
ระบามากขึ้น ซึ่ งเพลงไทยในระยะนี้ อรวรรณ บรรจงศิลป์ (อ้างใน สงบศึก ธรรมวิหาร. 2540 : 41) กล่าวว่า
“ระยะนี้ มีผูน้ าทานองเพลงไทยมาใส่ เนื้ อร้ องเต็มตามทานองบ้าง แต่งขึ้ นเองบ้าง เพื่อประกอบละครพูด
ละครประวัติศาสตร์ และภาพยนตร์ ผูแ้ ต่งมีหลายท่าน เช่น พรานบูรณ์ หลวงวิจิตรวาทการ ล้วน ควันธรรม
ฯลฯ สาหรับหลวงวิจิตรวาทการร่ วมกับอาจารย์มนตรี ตราโมทแต่งเพลงประกอบบทละครประวัติศาสตร์
หลายเพลง เช่น เพลงเพื่อนไทย ใต้ร่มธงไทย ในน้ ามีปลา ในนามีขา้ ว ฯลฯ เพลงเหล่านี้ มีลกั ษณะเป็ นแบบ
ตามใจผูแ้ ต่ง จะเป็ นเพลงไทยก็ไม่ใช่ เพลงฝรั่ งก็ไม่ใช่ การแต่งเพลงของหลวงวิจิตรวาทการแต่งโดยใช้
จินตนาการของตนเองบ้าง บางเพลงก็นาทานองของฝรั่งมาใส่ เนื้ อไทยบ้าง เช่ น ภาพเธอ นักแต่งเพลงอื่ น
เช่น พรานบูรณ์ มีจุดมุ่งหมายของการแต่งเพลงเพื่อนาไปประกอบภาพยนต์ ละคร เพลงที่แต่งจึงพยายามให้
เหมาะกับเนื้อเรื่ อง เป็ นสาคัญ เช่น เพลงดูซิดูโน่นซิ เพลงร้อนแดด ฯลฯ อาจกล่าวได้วา่ เพลงในระยะนี้ เป็ น
เพลง ที่ยงั ไม่เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ทฤษฎีตะวันตกอย่างแท้จริ งถึงอย่างไรก็ตาม ดนตรี ไทยสมัยนี้ก็มิได้ซบเซา
ถึ งขนาดจะขาดตอน เหมือนเมื่อครั้ งเราเสี ยกรุ งศรี อยุธยา แม้จะซบเซาลงบ้างและเกิ ดเพลงไทยสากลขึ้ น
เพลงไทยสากลที่ เกิ ดขึ้ นใหม่น้ ี ก็ย งั เอาเค้าของเดิ มหรื อเอาเพลงไทยของเดิ มมาร้ องเล่ น เพี ยงแต่เปลี่ ย น
จังหวะให้กระชับขึ้นเป็ นแบบฝรั่ง ของไทยแท้จึงไม่ถึงกับสู ญและโชคดี ที่ยุดนี้ ส้ ันมาก มีการเปลี่ ยนแปลง
รัฐบาลกันบ่อยในที่สุด ดนตรี ไทยแท้ก็กลับคืนมาอีกครั้ง (อรวรรณ บรรจงศิลป์ และ โกวิทย์ ขันธศิริ. 2526
: 18) การดนตรี ไทยในรัชสมัยรัชกาลปั จจุบนั เมื่อปลายรัชกาลที่ 8 พ.ศ. 2488 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ภูมิพลอดุลยเดช ซึ่ งขณะนั้น ทรงดารงพระอิสริ ยยศเป็ นพระอนุชา ได้ทรงเริ่ มพระราชนิ พนธ์เพลงไทยสากล
และเพลงสากลขึ้นเพลงแรก คือ เพลงพระราชนิพนธ์ แสงเทียน และต่อมาก็ทรงพระราชนิ พนธ์เพลงสายฝน
และอีกมากมาย เช่น เพลงชะตาชีวติ เพลงใกล้รุ่ง เพลงคาหวาน เพลงดวงใจกับความรัก เพลงพระราชนิ พนธ์

เหล่านี้ ผิดแผกแตกต่างไปจากเพลงที่นาประพันธ์เพลงไทยสากลยุคนั้น ได้ประพันธ์ข้ ึนเป็ นเพลงที่บรรเลง
ยาก ร้องยากที่สุด เพราะใช้โน้ตครึ่ งเสี ยงและกุญแจเสี ยงไม่เจนกับหู คนไทยในยุคนั้น กล่าวได้วา่ เพลงพระ
ราชนิพนธ์ยคุ แรกเริ่ มขึ้น ทรงได้ล้ าหน้าความสามารถของนักประพันธ์เพลงไทยเป็ นอย่างมาก เข้ามาตรฐาน
เพลงที่นิยมสู งสุ ดในทวีปยุโรปและอเมริ กาจนฝรั่งกล่าวสรรเสริ ญ ในพระปรี ชาสามารถ (พูนพิศ อมาตยกุล.
2529 : 19) ในสมัยนี้ ได้มีผแู ้ ต่งเพลงไทยสากลหลายท่าน สาหรับนักแต่งเพลงไทยสากลที่มีผลงานเป็ นที่
ยอมรับโดยทัว่ ไปทั้งในและนอกประเทศ คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวภูมิพลอดุ ลยเดช เพลงพระราช
นิพนธ์ของพระองค์ได้แสดงถึงความงดงาม ความละเอียดประณี ต มีรสนิยมเป็ นแบบเฉพาะพระองค์ ซึ่ งเป็ น
พรสวรรค์อย่างหนึ่ งอันหาได้ไม่ง่ายนัก ดังที่ อาจารย์มนตรี ตราโมทย์ ให้สัมภาษณ์ เสถียร ดวงจันทร์ ทิพย์
(เสถียร ดวงจันทร์ ทิพย์. 2530 : 28) ดังนี้ ในด้านดนตรี ไทยและนาฎศิลป์ นี้ ดูเหมือนว่าพระองค์ท่านจะทรง
สนพระทัยพอ ๆ กัน แต่ถา้ ทางด้านดนตรี สากลแล้วทรงพระปรี ชาสามารถมากทีเดียว ลักษณะนี้ ถา้ หากเป็ น
สามัญชน คนธรรมดาก็เรี ยกว่า มีพรสวรรค์ เป็ นบุคคลประเภทที่เรี ยกว่า เรี ยนน้อยแต่รู้มากได้จะมีอยูเ่ ฉพาะ
รายบุคคลเท่านั้น นับได้วา่ เป็ นบุญของศิลปิ นไทยและประเทศชาติที่องค์พระมหากษัตริ ยท์ รงสนพระทัยใน
ศิลปะการดนตรี เช่นนี้การดนตรี ไทยในปั จจุบนั จะเห็นได้วา่ ได้ขยายวงกว้างเข้าไปอยูใ่ นสถานศึกษา เห็นได้
จากสถาบันการศึกษาทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษาได้ส่งเสริ มให้ นักเรี ยนและเยาวชน
เล่นดนตรี ไทยและขับร้ องเพลงไทย โดยบรรจุวิชาดนตรี ไว้ในหลักสู ตรทุกระดับทั้งนี้ ด้วยพระบารมีของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แผ่
ปกคลุ มเป็ นร่ มเกล้าแก่นกั ดนตรี ไทย และเพลงไทยอย่างใหญ่หลวง ด้วยพระองค์ทรงโปรดเพลงไทยและ
ดนตรี ไทยเป็ นอย่างยิ่ง ซึ่ งพระองค์ได้พระราชนิ พนธ์เรื่ อง “เหตุใดข้าพเจ้าจึงชอบดนตรี ไทย ?” โดยทรง
ขึ้นต้นว่า “ดนตรี ไทยดูเหมือนจะพัวพันกับชี วิตประจาวันของข้าพเจ้าตั้งแต่เกิ ดมา พอเกิ ดมาเขาก็ประโคม
เวลาสมโภชน์เขาก็ประโคม (สงบศึก ธรรมวิหาร. 2531 : 47 อ้างใน ทองต่อ กล้าวไม้ ณ อยุธยา. 13)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงอุปถัมภ์และทรงทะนุ บารุ งดนตรี อยูต่ ลอด
มา ทรงพระอุตสาหะเสด็จพระราชดาเนินไปเป็ นประธานการแสดงดนตรี ไทยของครู อาวุโส และบรรดาวง
ดนตรี ของเด็กและเยาวชน ตั้งแต่ระดับประถม มัธยมและอุดมศึกษาหลายครั้ง ได้ทรงร่ วมการบรรเลงดนตรี
ด้วย ยังความโสมนัสยินดี แก่ผรู ้ ่ วมและผูม้ ีโอกาสได้เฝ้ าทูลละอองพระบาทเป็ นที่ยิ่ง (สงบศึก ธรรมวิหาร.
2540 : 48 อ้างใน ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา. 2541 : 14) สรุ ปได้วา่ การดนตรี ในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้มีความเจริ ญรุ่ งเรื องเป็ นอย่างยิง่ เพราะพระองค์ทรงโปรดการดนตรี
ทุกประเภท จนเป็ นที่ยกย่องสรรเสริ ญจากชาวโลก ทั้งในและต่างประเทศอย่างท่วมท้น พระองค์ยงั ทรงพระ
ราชนิพนธ์เพลงไว้อีกมากมาย อีกทั้งสมเด็จพระเพทรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ก็ได้ทรงโปรดปราน
ดนตรี ไทยเป็ นอย่างยิง่ ทรงบรรเลงดนตรี ไทยได้ทุกชนิด ทรงใฝ่ พระราชหฤทัยอย่างจริ งจัง ดังที่ เสรี หวังใน
ธรรม กล่าวว่า “ดนตรี ไทยไม่สิ้นแล้ว เพราะพระทูลกระหม่อมแก้วเอาใจใส่ ”
จากหลักฐานที่เกี่ ยวข้องกับเครื่ องดนตรี ในสมัยกรุ งศรี อยุธยา ปรากฏข้อความในกฎมณเฑียรบาล
ซึ่ งตราไว้ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ( พ.ศ. 1991 – 2031 ) ในกฎมณเฑียรบาลตอนที่ 15 และ 20

อันเป็ นบทบัญญัติกาหนดโทษแก่ผเู ้ ล่นดนตรี เพลิดเพลินเกินขอบเขตเข้าไปถึงพระราชฐานขณะล่องเรื อผ่าน
นั้น ปรากฏชื่อเครื่ องดนตรี ระบุไว้ ได้แก่ ขลุ่ย ปี่ ซอ จะเข้ กระจับปี่ โทน ทับ
ในจดหมายเหตุ ลาลูแบร์ ได้บนั ทึกไว้ว่า “ขบวนเรื อยาวที่ แห่ มารั บตัวท่านและคณะว่ามี เสี ยงเห่
เสี ยงโห่และเสี ยงดนตรี ประเภทกระจับปี่ สี ซอดังกึกก้องไพเราะไปทัว่ คุง้ น้ า...” จะเห็นได้วา่ ในกฎมณเฑียร
บาลและในจดหมายเหตุลาลูแบร์ ได้มีการกล่าวถึง “ซอ” ไว้อย่างชัดเจน แต่เสี ยดายที่ไม่ได้ระบุแน่ชดั ว่าเป็ น
ซออะไร
ซอด้วง เป็ นเครื่ องดนตรี ประเภทเครื่ องสี มี 2 สาย เกิ ดเสี ยงจากการใช้คนั ชักสี ใช้บรรเลงในวง
ดนตรี ไทยประเภทต่าง ๆ เช่ นวงเครื่ องสายไทย วงมโหรี และการบรรเลงเดี่ ยว ทาหน้าที่ เป็ นผูน้ าวงและ
ดาเนินทานองในแนวระดับเสี ยงสู งคู่กบั ซออูท้ ี่ดาเนินทานองในระดับเสี ยงต่า
ลักษณะของซอด้วงนั้นมีลกั ษณะคล้ายซอของประเทศจีนที่มีชื่อว่า “ฮู-ฉิ น” ทุกอย่าง เหตุที่เรี ยกว่า
“ซอด้วง” ก็เพาะมี รูปร่ า งคล้ายด้วงดัก สัตว์ ท าด้วยกระบอกไม้ไผ่เหมื อนกัน จึ งได้เรี ยกชื่ อตามลัก ษณะ
นั้นเอง
จะเห็นได้วา่ ดนตรี เป็ นศิลปะและเป็ นเอกลักษณ์ประจาชาติที่บ่งบอกถึ งความเป็ นตัวตนอันเป็ นอัต
ลักษณ์เฉพาะในความเป็ นดนตรี ในแต่ละชาติแต่ละชนเผ่า ดนตรี ไทยก็เช่ นเดี ยวกันมีความเป็ นตัวตนทั้ง
ลักษณะของบทเพลง ลักษณะเครื่ องดนตรี และเทคนิคการบรรเลง ศิลปวัฒนธรรมดนตรี ไทยมีประวัติความ
เป็ นมายาวนานและมีความหลากหลาย ดนตรี ไทย ซึ่งเป็ นตัวแทนดนตรี ขนบประเพณี ของไทยมาตลอด
กระทรวงศึกษาธิ การได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของดนตรี วา่ เป็ นศิลปะแขนงหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้อง
กับชีวติ และสังคมของมนุษย์ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา ดนตรี เป็ นเรื่ องของเสี ยงและเป็ นเรื่ องของสุ นทรี ยะจึงได้
กาหนดหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนทุกคน ซึ่ งเป็ นกาลังของชาติให้เป็ นมนุ ษย์ที่มีความ
สมดุ ลทั้งด้านร่ างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสานึ กในความเป็ นพลเมืองไทยและเป็ นพลโลกยึดมัน่ ในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข มีความรู ้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง
เจตคติ ที่จาเป็ นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวติ โดยมุ่งเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญบน
พื้นฐานความเชื่ อว่า ทุกคนสามารถเรี ยนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ โดยได้เพิ่มวิชาดนตรี ไปใน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ และกาหนดมาตรฐานการเรี ยนรู ้วชิ าศิลปะออกเป็ น 2 มาตรฐานคือ มาตรฐานที่ 1
ผูเ้ รี ย นสามารถเข้า ใจและแสดงออกทางดนตรี อ ย่า งสร้ า งสรรค์ วิ เ คราะห์ วิพ ากษ์วิจ ารณ์ คุ ณ ค่ า ดนตรี
ถ่ายทอดความรู ้ สึก ความคิดต่อดนตรี อย่างอิสระ ชื่ นชม และประยุกต์ใช้ในชี วิตประจาวัน มาตรฐานที่ 2
ผูเ้ รี ยนเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็ นคุ ณค่าของดนตรี ที่เป็ นมรดก
ทางวัฒ นธรรม ภู มิ ปั ญ ญาท้องถิ่ น ภู มิ ปั ญ ญาไทยและสากล ส านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น
พื้นฐาน อนุมตั ิในหลักการให้จดั งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน เป็ นประจาทุกปี เพื่อให้ครู นกั เรี ยนได้รับการ
พัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็ น
ไทย รักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมของไทย และเป็ นการเปิ ดเวทีให้เด็กได้แสดงออกตาม
ความสามารถของตนเองอย่างอิสระและ สร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรม

เป็ นสื่ อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม เสริ มสร้างวิถีประชาธิ ปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสู ตร และการสร้างภูมิคุม้ กันภัยจากยาเสพติด ดังนั้น กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ศิลปะ โรงเรี ยนเนิ นปอรัง
นกชนู ทิศ อาเภอสามง่ าม จังหวัดพิจิตร เห็ นสมควรและสนับสนุ นส่ งเสริ มให้นาหลักสู ตรการศึ กษาขั้น
พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ศิลปะ มาใช้และจัดการเรี ยน การสอนเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนทุกคนใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในลาดับต่อไป
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงนาเพลงไทยมาประยุกต์ใช้กบั ซอด้วงและนาเทคนิควิธีต่างๆมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับ
ชุดการสอนที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นโดยบูรณาการใช้กบั นักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรี ยนเนินปอรังนกชนูทิศ
อาเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตรเพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาทักษะของนักเรี ยนต่อไป

ขอบเขตการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการพัฒนาชุดการสอนการปฏิบตั ิซอด้วงสาหรับนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรี ยนเนินปอรังนกชนูทิศ อาเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ขอบเขตด้ านเนือ้ หาและระยะเวลา
เนือ้ หา
เนื้อหาที่ใช้ในการสร้างชุดการสอนปฏิบตั ิซอด้วงเบื้องต้นนี้ ใช้เวลาในการเรี ยนการสอน 20 ชัว่ โมง
โดยแบ่งเป็ นเนื้อหาดังต่อไปนี้
บทที่ 1 เรื่ อง ประวัติความเป็ นมาของดนตรี
บทที่ 2 เรื่ อง ทฤษฏีโน้ตไทย
บทที่ 3 เรื่ อง เทคนิคการฝึ กปฏิบตั ิซอด้วงขั้นพื้นฐาน
บทที่ 4 เรื่ อง การฝึ กปฏิบตั ิซอด้วงโดยใช้เทคนิคซอ ขั้นที่ 1การพรมเปิ ด
บทที่ 5 เรื่ อง การฝึ กปฏิบตั ิซอด้วงโดยใช้เทคนิคซอ ขั้นที่ 2การพรมปิ ด
บทที่ 6 เรื่ อง การฝึ กปฏิบตั ิซอด้วงโดยใช้เทคนิคซอ ขั้นที่ 3การพรมปะ
สรุ ประยะเวลาในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้เริ่ มทาการวิจยั ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2555
ขอบเขตด้ านประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร คือ มัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรี ยนเนินปอรังนกชนูทิศ จานวน 150 คน
กลุ่มตัวอย่ าง คือ มัธยมศึกษาตอนต้นเรี ยนดนตรี ไทยของโรงเรี ยนเนิ นปอรังนกชนู ทิศ
จานวน 20 คน ซึ่ งได้จากการชี้เฉพาะเจาะจง

ขอบเขตด้ านตัวแปร
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การพัฒนาชุ ดการสอนการปฏิ บตั ิซอด้วงสาหรับนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรี ยนเนินปอรังนกชนูทิศ อาเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนมัธยมศึกษาเรี ยนดนตรี ไทยของโรงเรี ยน
เนินปอรังนกชนูทิศ ที่ได้รับการการพัฒนาชุดการสอนการปฏิบตั ิซอด้วงสาหรับนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรี ยนเนินปอรังนกชนูทิศ อาเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ข้ อตกลงเบือ้ งต้ น
เนื่องจากการวิจยั ครั้งนี้ มีลกั ษณะเชิงทดลอง ผูว้ ิจยั ได้กาหนดข้อตกลงเบื้องต้นไว้ดงั นี้ การวิจยั ครั้ง
นี้ เพศ อายุ ความแตกต่างทางด้านพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม อารมณ์ สติปัญญา และสภาพแวดล้อมของ
นักเรี ยนไม่นามาเป็ นตัวแปรในการศึกษา นักเรี ยนต้องฝึ กฝนตนเองนอกตารางเรี ยนอย่างน้อย 4-6 ชัว่ โมง
ต่อสัปดาห์

นิยามศัพท์ เฉพาะ
ชุ ดการสอน หมายถึง การนาระบบสื่ อประสมที่สอดคล้องกับเนื้ อหาไปใช้ประกอบกับกระบวนการ
ฝึ กปฏิบตั ิ เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนให้บรรลุจุดมุ่งหมายตามที่กาหนดไว้ เป็ นชุ ดการ
ฝึ กปฏิบตั ิที่กาหนดเนื้ อหา กิ จกรรม และสื่ อการเรี ยนให้ครู ใช้ประกอบการบรรยาย ประกอบด้วย คู่มือครู
คู่มือนักเรี ยน ส่ วนประกอบต่างๆ ได้แก่ แผนการสอน ใบความรู้ แบบฝึ กเทคนิ คการปฏิ บตั ิการสี ซอด้วง
แบบทดสอบก่อนเรี ยน – หลังเรี ยน แบบทดสอบการบรรเลงเพลงไทย
ชุ ด การสอนปฏิ บั ติซอด้ ว ง หมายถึ ง ชุ ดการสอนการปฏิ บตั ิ ซอด้วงส าหรั บนัก เรี ย นมัธ ยมศึ ก ษา
ตอนต้นโรงเรี ยนเนินปอรังนกชนูทิศ อาเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ประสิ ทธิภาพ หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานของชุดการสอนที่ผวู ้ ิจยั กาหนดและผ่านการประเมินผลจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนที่ได้จากการทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ด้วย
บทเรี ยนสาเร็ จรู ปการสอนปฏิบตั ิซอด้วง ให้ได้ประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
80 ตั ว แรก หมายถึ ง คะแนนเฉลี่ ย ของผูเ้ รี ย นทั้ง หมดที่ ไ ด้จ ากการท ากิ จ กรรมการเรี ย นหรื อ
แบบฝึ กหัดระหว่างเรี ยนถูกโดยคิดเป็ นค่าร้อยละ 80 ของคะแนนทั้งหมด
80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนทั้งหมดที่ได้จากการประเมินผลหลังเรี ยน โดยคิดเป็ น
ค่าร้อยละ 80 ของคะแนนทั้งหมด

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ได้ชุการพัฒนาชุดการสอนการปฏิบตั ิซอด้วงสาหรับนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรี ยนเนินปอ
รังนกชนูทิศ อาเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตรและบุคคลทัว่ ไปที่สนใจ
2. เป็ นการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภาพ การเรี ย นการสอนของผูเ้ รี ย นและครู ผูส้ อนให้ดี ข้ ึ น รวมทั้ง
ผลการวิจยั จะเป็ นแรงกระตุน้ ให้มีการพัฒนาชุดการสอนแขนงอื่นๆ มากขึ้น
3. ผลการวิจยั เป็ นแนวทางนาไปประยุกต์ใช้พฒั นาชุดการสอนหรื อนวัตกรรมสื่ อการสอนในเรื่ อง
อื่นๆ ต่อไป
4. รักษาอนุรักษ์เพลงไทยทานองเพลงไทยเทคนิคเพลงไทยเอาไว้ไม่สูญหาย

กรอบแนวคิดในการวิจัย
สาหรับการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการสอนซึ่ งกรอบแนวคิด
ในการวิจยั สามารถสรุ ปได้ดงั แผนภูมิต่อไปนี้
แนวคิด/ทฤษฏี
การสอนตามแนวของ สกินเนอร์ ,ดิวอี้,ซูซูกิ
- จิตวิทยาการเรี ยนรู ้และแนวคิดเกี่ยวกับสื่ อ
ประสมหรื อสื่ อหลายชนิด
- การจัดการเรี ยนรู้แบบทักษะกระบวนการ
- ครู สาธิตให้นกั เรี ยนดู แล้วปฏิบตั ิตาม
ตัวแปรอิสระ
การสอนโดยใช้ชุดการสอนปฏิบตั ิซอด้วง

ตัวแปรตาม
1. ชุดการสอนมีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ก่อนและ
หลังเรี ยน
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของผูว้ จิ ยั

