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บทคัดย่อ

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาประวั ติ ด นตรี ไ ทยศึ ก ษาตั้ ง แต่ ส มั ย กรุ ง สุ โ ขทั ย สมั ย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา
สมัยกรุงธนบุรี และสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 1800 - 2559) ในด้านองค์ประกอบต่อไปนี้ คือ ผู้สอน ผู้เรียน หลักสูตร และ
การเรียนการสอน ตามทฤษฎีการศึกษาของสไตเนอร์ (1988) และองค์ประกอบทางสังคมไทยดั้งเดิม วิธีด�ำเนินการวิจัย
ประกอบด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์ผทู้ รงคุณวุฒิ และการวิเคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์
ผลการวิจัยพบว่า บริบททางสังคมที่ท�ำให้ดนตรีศึกษามีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละสมัย ได้แก่ ด้านเทคโนโลยี
การแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจการค้า การรับวัฒนธรรมหรืออารยธรรมเฉพาะด้าน และการศึกษาซึ่งแต่ละสมัยมีการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด แต่เดิมมา การดนตรีไทยมีการเรียนการสอนโดยระบบมุขปาฐะ ในสถาบันหลักของสังคมไทย
แต่โบราณมาสามสถาบัน คือ บ้าน วัด และวัง เริ่มจาก ยุคเริ่มต้น คือ สมัยสุโขทัย (พ.ศ. 1800 - 1981) ซึ่งเป็นยุคที่มีข้อมูล
ในเรือ่ งเครือ่ งดนตรีเท่านัน้ มีหลักฐานด้านดนตรีไทยศึกษาน้อยมากจึงใช้การสันนิษฐานจากหลักฐานโบราณคดีได้วา่ ดนตรีไทย
ศึกษามีสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนาฏศิลป์ไทย ผู้สอนและผู้เรียนเป็นพราหมณ์ สามัญชนและข้าราชบริพาร การเรียนการสอนเป็น
แบบมุขปาฐะ ไม่มีหลักฐานเรื่องหลักสูตร สันนิษฐานได้เพียงว่าหลักสูตรก�ำหนดโดยผู้สอน ต่อมาใน ยุคพัฒนา ตรงกับสมัย
กรุงศรีอยุธยาถึงกรุงธนบุรี (พ.ศ. 1893 - 2325) ผู้สอนเป็นชาวบ้าน ข้าราชบริพาร พราหมณ์ และขุนนาง ผู้เรียนเป็น
ชาวบ้านหรือข้าราชบริพารและมีการศึกษาในบ้าน วัด และวัง การเรียนการสอนในบ้าน หรือในวัดใช้วธิ กี ารเรียนแบบอยูป่ ระจ�ำ
กับครอบครัวของผูส้ อน การเรียนในวัง ผูเ้ รียนพ�ำนักอยูใ่ นเขตพระราชฐาน ส่วนผูส้ อนรับราชการโดยเดินทางไปกลับ เนือ่ งจาก
ต้องกลับมาสอนดนตรีทบี่ า้ นหรือทีว่ ดั ด้วย โดยสอนให้ผเู้ รียนเรียนแบบท่องจ�ำ หลักสูตรมีเพลงสองชัน้ เป็นหลักและเริม่ มีเพลง
ส�ำเนียงภาษาเกิดขึ้น ยุคฟื้นฟู ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 1 - 3 ของกรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2325 - 2394) ผู้สอนเป็นสามัญชน
ข้าราชบริพาร และขุนนางดนตรี ผู้เรียนเป็นพระมหากษัตริย์ ข้าราชบริพารและชาวบ้าน การเรียนการสอนใช้แบบมุขปาฐะ
หลักสูตรก�ำหนดโดยผู้สอน มีบทเพลงเพิ่มขึ้นโดยการประพันธ์ขึ้นใหม่ มีการพัฒนาวงดนตรีรูปแบบใหม่เกิดขึ้น ยุครุ่งเรือง
ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 4 - 6 ของกรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2394 - 2468) ผู้สอนเป็นพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์
สามัญชนที่มีความรู้โดยได้รับการสถาปนายศ ศักดินาให้เป็นครูดนตรี ผู้เรียนเป็นพระมหากษัตริย์ ราชวงศ์ ขุนนาง เจ้านายชั้นสูง
ข้าราชบริพาร ท�ำให้วิชาการดนตรีไทยเจริญขึ้นมาก การสอนยังคงเป็นแบบมุขปาฐะ เกิดขึ้นทั้งในบ้าน วัดและวัง โดยเฉพาะ
ในวังนั้น เป็นยุคที่เฟื่องฟูมีวงดนตรีตามวังต่างๆ เป็นจ�ำนวนมาก และมีการเรียนการสอนดนตรีไทยกันอย่างแพร่หลาย
ในด้านหลักสูตร มีการพัฒนาบทเพลงครบสามอัตราจังหวะเรียกว่าเพลงเถา หลักสูตรจึงประกอบไปด้วยสาระต่างๆ คือ
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1) บทเพลงประเภทต่าง ๆ เช่น เพลงเถา เพลงประกอบการแสดง และบทเพลงประยุกต์ เป็นต้น 2) ระเบียบวิธีการบรรเลง
ดนตรี 3) การไหว้ครู ยุคผสมผสาน ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 7 - 10 ของกรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2468 - ปัจจุบัน) หรือถึงระยะ
เวลาปัจจุบนั เป็นยุคทีม่ กี ารเรียนเป็นระบบโรงเรียน ผูส้ อนและผูเ้ รียนมีทงั้ พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชบริพาร
และสามัญชน การเรียนการสอนในระบบโรงเรียนด�ำเนินการเพื่อประชาชนที่เท่าเทียมกัน ส่วนการเรียนดนตรีในบ้าน วัด
และวัง มีน้อยลง มีการด�ำเนินการสอนดนตรีไทยในบ้าน วัดและวังบางแห่งเท่านั้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
และระบบการศึกษา มีการก�ำหนดหลักสูตรและการเรียนการสอนดนตรีทงั้ ลักษณะวิชาสามัญและวิชาเฉพาะ การเรียนดนตรี
ไทยจึงมีระบบระเบียบมากขึ้น เรียนเป็นรายวิชาและก�ำหนดการประเมินผลอย่างเป็นระบบ มีการพัฒนาหลักสูตรจากบ้าน
วัดและวัง เป็นหลักสูตรดนตรีในสถาบันการศึกษาระดับต่างๆ ในสภาพสังคมปัจจุบันที่มีการเรียนการสอนดนตรีไทยใน
สถาบันการศึกษาเป็นส่วนใหญ่ ท�ำให้การถ่ายทอดแบบดั้งเดิมและการปลูกฝังคุณธรรมมีความเข้มข้นน้อยลง วิถีทางหนึ่งใน
การพัฒนาระบบการเรียนการสอนดนตรีไทยในสถาบันการศึกษาให้มีความสมบูรณ์เข้มข้น ได้แก่ การน�ำแนวความคิดของ
การถ่ายทอดของระบบบ้านดนตรีมาประยุกต์ใช้
ค�ำส�ำคัญ: ดนตรีไทยศึกษา, ประวัติดนตรีไทยศึกษา, ดนตรีศึกษา, การถ่ายทอดดนตรีไทย

Abstract

The objective of this study is to investigate the history of Thai music education with reference
to the framework of Thai historical periods, including Sukhothai, Ayutthaya, Thonburi, and Rattanakosin
(1257-2004) on four aspects: teachers, students, curriculum, and instruction based on Theory of Education
by Steiner (1988) and with reference to the indigenous Thai social institutions. Methods used were data
collecting from documents and expert interview. Content analysis and analysis of expert interview were
conducted. The descriptive results were presented.
It was found that the social contexts influenced on Thai music education were the adoption and
development of technology, economics, culture and education. These aspects made changed to Thai
music education chronologically. An oral transmission was a method of Thai music instruction used in
three fundamental ancient Thai social institutions, i.e. Ban, Wat, and Wang. In The Beginning Period
(Sukhothai Period, 1257-1438), when evidences left were only about music instruments, Thai music
education evidences rarely found, anthropological assumption showed Thai music and dance education
were closely related. Both teachers and students were Brahmins, commoners and courtiers, and an oral
transmission was used as a method. No evidence was found on curriculum, presumably designed by the
teachers. In The Development Period (Ayutthaya to Thonburi Periods, 1350-1782), teachers were
commoners, courtiers, Brahmins, and noblemen, and students were commoners and courtiers. Instructions
took place in Ban, Wat and Wang. In Ban and Wat, students both studied and stayed at their teachers’
residences. For instructions at Wang, students resided in the palaces, but their teachers travelled to and
from their residences since the latter had to teach also at homes and Wats as well. Memorizing was the
key method of instruction. Curriculum included Pleng Song Chan (moderato music pieces) and Pleng
Pasa (music based on foreign music idioms). In The Rebirth Period (Rattanakosin Period, from King Rama
I - King Rama III, 1782-1851), teachers were commoners, royal court servicemen, and noblemen. Students
were a king, courtiers, and commoners. An oral transmission was still a method of instruction, and
curriculum was designed by the teachers. New music compositions were created along with the new
types of ensemble. In The Glorious Period (Rattanokosin Period, from King Rama IV - King Rama VI, 1851-
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1925), teachers were kings; commoners possessing music skills were promoted to court music teachers
and students were kings, princes as well as princesses, and aristocrats, contributing to the glorification of
Thai music. An oral transmission as a teaching method, taking place in Ban, Wat and Wang, was used.
At Wang, especially in this period, ensembles were great in number, and music instruction was widespread.
Pleng Tao, a complete series of song movements, was developed. With regard to the curriculum, the
contents comprised 1) different types of music composition, e.g. Pleng Tao, music accompanying
performance, and new types of music compositions, etc. 2) methodology of music performance, and
3) Wai Kru Ceremony. The Amalgamation Period (Rattanakosin Period, from King Rama VII - King Rama X,
1925-2016), was marked by the formal schooling system, and teachers and students were both royal
family members and commoners. Formal schools offered Thai people, all under the constitution,
an equal educational opportunity. Instructions at Ban, Wat and Wang were thus lessened. Only at certain
Bans, Wats and Wangs, there existed Thai music instructions as a result of the cultural and educational
changes. Music education in schools was found as both general and specialized subjects. Thai music
instruction was thus systemized, i.e. taught as a school subject and systematically evaluated. Curriculum
was developed based on those in practice at Wats and Wangs to be used at various levels of educational
institutions. The traditional way of music transmission and moral nurturing was less emphasis.
The development of Thai music instruction in today educational institutes should be done by applying
Ban music transmission process.
Keywords: Thai Music Education, History of Thai Music Education, Music Education, Transmission of Thai
Music
ประวัติดนตรีไทยศึกษา เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ
บทน�ำ
ดนตรีไทย เป็นมรดกของชาติไทย ที่ถูกส่งต่อ การศึกษาซึ่ง ดร. อลิซาเบธ สไตเนอร์ (Elizabeth Steiner,
แนวคิดจากโบราณจารย์ จนถึงปัจจุบนั โดยการถ่ายทอดจาก 1998) ได้กล่าวถึงทฤษฎีทางการศึกษาว่า องค์ประกอบ
ปากต่อปาก หรือ มุขปาฐะ (Oral Transmission) จึงท�ำให้ ส�ำคัญทางวิชาการทางการศึกษา ประกอบไปด้วย 4 ส่วน
ไม่มีหลักฐานการจดบันทึกเกี่ยวกับดนตรีศึกษามากเท่าที่ คือ ผู้สอน (teacher) ผู้เรียน (student) สาระ (content)
ควร จึงต้องอาศัยการตีความจากหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ และการเรียนการสอน (context หรือ position for
ทีพ่ บ เช่น ศิลาจารึก จิตรกรรมฝาผนัง เป็นต้น ถึงแม้วา่ ดนตรี learning) กระบวนการทางการศึกษาจะไม่สมบูรณ์ถ้าขาด
ไทยจะไม่ มี ก ารจดบั น ทึ ก เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร จนถึ ง ส่วนหนึ่งส่วนใดไป จากทฤษฎีดังกล่าว ผู้วิจัยมีความเห็นว่า
ยุครัตนโกสินทร์ ก็ยงั ต้องอาศัยการตีความจากหลักฐานทาง สอดคล้องกับดนตรีไทยที่เน้นทางทักษะปฏิบัติและยึดใน
ประวัติศาสตร์ จนกระทั่งเกิดโรงเรียนศิลปากรขึ้น ครูมนตรี ขนบเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งผู้สอนและผู้เรียนเป็นองค์ประกอบ
ตราโมท ได้เป็นผู้ริเริ่มการรวบรวมเอกสาร ค�ำบอกเล่า ส�ำคัญยิ่งส�ำหรับดนตรีไทยศึกษา ดังนั้นผู้วิจัยจึงน�ำทฤษฎี
ต�ำนานต่างๆ ที่เกี่ยวกับดนตรีในประเทศไทย จึงเป็นจุดเริ่ม การศึกษาของ ดร.อลิซาเบธ สไตเนอร์ มาใช้เป็นกรอบใน
ต้นของการจดบันทึก เป็นลายลักษณ์อกั ษร จึงเป็นจุดเริม่ ต้น การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งนี้ ผู ้ วิ จั ย ได้ ร วบรวมเหตุ ผ ลใน
ของดนตรีไทยศึกษาอย่างจริงจัง ซึง่ ดนตรีไทยศึกษาในแต่ละ ปรากฏการณ์ และใช้กระบวนทัศน์สร้างเครือ่ งมือศึกษาปฐม
สมัยขึ้นอยู่กับสภาพสังคมและวัฒนธรรมในสมัยนั้นๆ ไม่ว่า เหตุ แ ละความเปลี่ ย นแปลง ตลอดจนผลที่ ต ามมาของ
จะเป็นสภาพสังคมในด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจการค้า พัฒนาการของดนตรีไทยศึกษาทีส่ อดคล้องกับปรากฏการณ์
ที่เกิดขึ้นจริง และเมื่ออาศัยหลักการของทฤษฎีฐานราก
การรับวัฒนธรรม รวมไปถึงการศึกษา
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เป็นกรอบในการวิจัย ท�ำให้สามารถวิเคราะห์หลักฐานทาง
ด้านหลักสูตรดนตรีไทยโบราณที่ยังมิได้ค้นพบจากเอกสาร
หรือการอ้างอิงในปัจจุบันได้ เนื่องจากศึกษาพบในเบื้องต้น
ว่า ศิลปกรรมแขนงอื่นมีข้อมูลในการเรียนจากหลักศิลา
จารึก แต่ไม่พบข้อมูลการเรียนดนตรีจากหลักศิลาจารึก
มีเพียงแต่ลกั ษณะการบรรยายสภาพสังคมทีอ่ าศัยดนตรีเป็น
มหรสพดังนัน้ จึงต้องอาศัยการวิเคราะห์ตคี วามจากหลักฐาน
หลายแห่ ง ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ทางประวั ติ ศ าสตร์ ใ นสมั ย
กรุงสุโขทัย และกรุงศรีอยุธยาตอนต้น การศึกษาครัง้ นีจ้ งึ ต้อง
อาศั ย ค� ำ อธิ บ ายจากหลั ก การของทฤษฎี ฐ านรากใน
การตีความมูลเหตุของปรากฏการณ์ทพี่ บจากหลักฐานต่าง ๆ
ที่สืบค้น เช่น ภาพจิตรกรรม เครื่องดนตรี บทเพลงโบราณ
เป็นต้น เพือ่ ให้ได้ขอ้ สรุปของการเปลีย่ นแปลงเรือ่ งดนตรีไทย
ศึกษาตามยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
งานวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั มุง่ ประสงค์ในการศึกษาความ
เป็ น มาและพั ฒ นาการของดนตรี ไ ทยศึ ก ษาโดยขนบที่ มี
พัฒนาการมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยโดยล�ำดับจนถึงปัจจุบัน
(พ.ศ. 1800 - 2559) เนือ้ หาของการวิจยั จึงมีขอบเขตในด้าน
ประวัติศาสตร์ของดนตรีศึกษาไทยและสังคมวิทยา โดย
ศึกษาวิเคราะห์ถงึ ผูส้ อน และผูเ้ รียน พัฒนาการของหลักสูตร
และการเรี ย นการสอนดนตรี ไ ทย ซึ่ ง เป็ น ประโยชน์ ต ่ อ
การศึกษาเรื่องดนตรีศึกษาไทยต่อไป และยังช่วยให้ผู้สอน
ดนตรีไทยของไทยได้ทราบอุดมคติที่สืบทอดมาแต่เดิมใน
วิชาการสอนปฏิบตั ดิ นตรีไทยทีม่ คี วามต่อเนือ่ งตลอดมา ซึง่ เป็น
แนวทางในการสร้างสรรค์ดนตรีไทยศึกษาให้เหมาะสมกับ
แบบแผนดนตรีไทยโดยขนบ ตลอดจนเป็นจุดเริ่มต้นใน
การศึกษาวิจยั ทางดนตรีศกึ ษาไทยให้กว้างไกลและลึกซึง้ ต่อไป

1.1 เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากหลั ก ฐานทาง
ประวัติศาสตร์ ด้วยการบันทึกถ่ายภาพตามที่ได้รับอนุญาต
หรือถ่ายส�ำเนาภาพที่มีไว้ ตลอดจนสัมภาษณ์ผู้ดูแลรักษา
หลักฐานโบราณที่เกี่ยวเนื่องกับสมัยกรุงสุโขทัย
1.2 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ผู้ทรง
คุณวุฒิซึ่งเชี่ยวชาญด้านโบราณคดีและดนตรีศึกษา
1.3 เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารหลักสูตรต่างๆ
เกี่ยวกับการสอนดนตรีไทย ได้แก่ เอกสารหลักสูตรในสมัย
รัตนโกสินทร์ ที่มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐาน เริ่มตั้งแต่สมัย
รัชกาลที่ 5 จนถึงปัจจุบัน
1.4 เรียบเรียง วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ข้อมูล
จากแหล่งต่างๆ เพื่อน�ำเสนอเป็นประวัติดนตรีไทยศึกษา
ตั้งแต่สมัยสุโขทัย ถึงปัจจุบัน และน�ำเสนอดนตรีไทยศึกษา
ในแต่ละสมัย ตามองค์ประกอบ 4 อย่าง คือ ผู้สอน ผู้เรียน
หลั ก สู ตร และการเรี ย นการสอน และน� ำ เสนอรู ป แบบ
การประยุกต์ดนตรีไทยศึกษาแต่ดั้งเดิมกับดนตรีไทยศึกษา
ยุ ค ปั จ จุ บั น โดยน� ำ เสนอผลการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล แบบ
พรรณนาโวหาร ประกอบกับตาราง แผนภูมิ และภาพประกอบ
1.5 น� ำ ผลที่ ไ ด้ จ ากการสั ง เคราะห์ รู ป แบบ
การเรียนการสอนดนตรีไทย ผลจากการสัมภาษณ์ผทู้ รงคุณวุฒิ
และผลจากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กั บ คุ ณ ธรรมในการเรี ย นการสอนดนตรี ไ ทย สรุ ป เป็ น
องค์ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ แนวคิ ด ระบบคุ ณ ธรรมในการเรี ย น
การสอนดนตรีไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
1.6 สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และให้ขอ้ เสนอ
แนะในการท�ำการวิจัยครั้งต่อไป และข้อเสนอแนะอื่นๆ
ที่เป็นประโยชน์

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

สรุปผลการวิจัย

เพื่ อ ศึ ก ษาประวั ติ ด นตรี ไ ทยศึ ก ษาตั้ ง แต่ ส มั ย
กรุงสุโขทัยสมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี และสมัย
กรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 1800 - 2559) ในด้านองค์ประกอบ
ต่อไปนี้ คือ ผู้สอน ผู้เรียน หลักสูตร และการเรียนการสอน

วิธีด�ำเนินการวิจัย

วิธดี ำ� เนินการวิจยั ในครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ
เน้นการวิเคราะห์เอกสาร (Document analysis) เป็นหลัก
ประกอบกับวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่เกี่ยวข้องโดยมีขั้นด�ำเนินการดังนี้

ประวั ติ ด นตรี ไ ทยศึ ก ษาประกอบด้ ว ย 5 ยุ ค ได้ แ ก่
1. ยุ ค เริ่ ม ต้ น (สมั ย กรุ ง สุ โ ขทั ย พ.ศ. 1800 - 1981)
2. ยุคพัฒนา (สมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี พ.ศ.1893
- 2325) 3. ยุคฟื้นฟู (รัชกาลที่ 1 - 3 สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
พ.ศ. 2325 - 2394) 4. ยุครุ่งเรือง (รัชกาลที่ 4 - 6 สมัย
กรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2394 - 2468) และ 5. ยุคผสมผสาน
(รัชกาลที่ 7 - 10 สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2468 - 2559)
โดยแต่ละยุคสมัย มีองค์ประกอบด้านผูส้ อน ผูเ้ รียน หลักสูตร
และการเรียนการสอน ดังตารางต่อไปนี้

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงองค์ประกอบทางดนตรีไทยศึกษาในแต่ละยุคสมัย
ยุค

ผู้สอน

ผู้เรียน

หลักสูตร

การเรียนการสอน

1. ยุคเริ่มต้น
- ชาวบ้าน
(สมัยกรุงสุโขทัย - ข้าราชบริพาร
พ.ศ. 1800
- พราหมณ์ (ในวัง)
- 1981)

- ชาวบ้าน
- ข้าราชบริพาร

ไม่ปรากฏว่ามีการบันทึกหลักสูตร - สอนแบบมุขปาฐะ โดย
ดนตรีไทยแต่สันนิษฐานได้จาก
ครูเป็นผู้สาธิตแก่ผู้เรียน
ศิลาจารึกว่ามีการสอนขับร้อง
จากนัน้ ให้ผู้เรียนปฏิบัติ
และบรรเลงดนตรีไทย มีดนตรี
ตามทัง้ การขับร้องและ
เพื่อขับกล่อม ดนตรีเพื่อ
บรรเลงโดยใช้สถานที่
เฉลิมพระเกียรติ เช่น ดนตรีใน
คือ ในบ้าน ในวัดและ
การแห่ การประโคมให้พระมหา
ในวัง
กษัตริย์และเจ้านายชั้นสูง และ
ดนตรีส�ำหรับการแสดงนาฏศิลป์

2. ยุคพัฒนา
(สมัยกรุงศรี
อยุธยา และ
กรุงธนบุรี พ.ศ.
1983 - 2325)

- ขุนนางที่มี
บรรดาศักดิ์ทาง
ดนตรี
- ข้าราชบริพาร
- พราหมณ์สอน
ดนตรีในพระราช
พิธีของกษัตริย์
- ชาวบ้านที่สอน
ดนตรีไทยโดย
ทั่วไป

- ข้าราชบริพาร
- ชาวบ้าน

- ผู้สอนเป็นผู้ก�ำหนดหลักสูตร - สอนแบบมุขปาฐะเช่น
- มีหลักสูตรที่เป็นเพลงไทย
เดิม โดยครูเป็นผู้สาธิต
ดังปรากฏหลักฐานชื่อเพลง
แก่ผู้เรียน จากนั้นให้
เป็นจ�ำนวนทั้งสิ้นราว 249
ผู้เรียนปฏิบัติตามทั้ง
เพลง ได้แก่ เพลงนางนาค
การขับร้องและบรรเลง
พัดชา ลีลากระทุ่ม อังคารสี่บาท โดยใช้สถานที่ คือ ในบ้าน
และเขนง เป็นต้น
ในวัดและในวัง
- มีหลักสูตรการประสมวงเป็น - มีการเรียนแบบอยูป่ ระจ�ำ
วงมโหรีและวงปี่พาทย์ มีการ
คือ กินนอนประจ�ำอยู่
ก�ำหนดพิธีไหว้ครู และ
บ้านครู
ก�ำหนดการเรียนเพลงไหว้ครู

3. ยุคฟื้นฟู
(รัชกาลที่ 1 - 3
สมัยกรุง
รัตนโกสินทร์
พ.ศ. 2325
- 2394)

- นักดนตรีไทยในวัง - พระมหากษัตริย์ - เน้นการปฏิบัติบรรเลงเป็น

- สอนแบบมุขปาฐะ โดย
คือ พระบาท
ส่วนใหญ่ และมีเพลงพระ
ครูเป็นผู้สาธิตแก่ผู้เรียน
ซึ่งเป็น
สมเด็จพระพุทธ
ราชนิพนธ์ คือ เพลงบุหลัน
จากนั้นให้ผู้เรียนปฏิบัติ
ข้าราชบริพารที่มี
เลิศหล้านภาลัย
ลอยเลื่อน มีการประพันธ์เพลง ตามทั้งการขับร้องและ
ความสามารถทาง
และพระบาท
เกร็ดเพิ่มเติมโดยพระประดิษฐ บรรเลงโดยใช้สถานที่
ดนตรีไทยสูง เช่น
คือ ในบ้าน วัด และวัง
พระประดิษฐไพเราะ สมเด็จพระปิ่นเกล้า ไพเราะ (มี ดุริยางกูร) เป็น
เจ้าอยู่หัว
เพลงประเภทลูกล้อลูกขัด
โดยหากผู้เรียนเรียนใน
(มีดุริยางกูร) และ
บ้านดนตรีไทย จะเรียน
- ข้าราชบริพาร
เพลงลูกโยน เช่น แขกลพบุรี
พระประดิษฐ์
แบบอยู่ประจ�ำ คือ กิน
- เจ้านาย ขุนนาง
ต่อยรูป ทยอยใน อีกทั้งมีการ
ไพเราะ (ตาด)
นอนประจ�ำอยู่บ้านครู
- ครูดนตรีไทยที่เป็น - บริวารของขุนนาง ประพันธ์เพลงส�ำหรับเดี่ยว
ชาวบ้
า
น
เครื
อ
่
งดนตรี
ไ
ทย
คื
อ
เพลง
ชาวบ้านที่มีชื่อ
ทยอยเดี่ยว ซึ่งเป็นเพลงขั้นสูง
เสียงเป็นที่ยอมรับ
เป็นที่ยกย่องมาจนถึงปัจจุบัน
เช่น ครูทั่ง ครูทัด
- มีการก�ำหนดหลักสูตรโดย
ครูเพ็ง เป็นต้น
ผู้สอนวงปี่พาทย์ วงมโหรีทั้งใน
และนอกราชส�ำนัก รวมทั้งมี
การสร้างวงปี่พาทย์เสภา เพื่อ
บรรเลงรับการขับเสภา ซึ่งเป็น
วิวัฒนาการที่ส�ำคัญทาง
วัฒนธรรมไทย
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ยุค
4. ยุครุ่งเรือง
(รัชกาลที่ 4 - 6
สมัยกรุง
รัตนโกสินทร์
พ.ศ. 2394
- 2468)

ผู้สอน

ผู้เรียน

- พระมหากษัตริย์ - พระมหากษัตริย์
- พระบรมวงศานุวงศ์ คือ พระบาท
- สามัญชนที่มีความรู้ สมเด็จพระ
เป็นครูดนตรี โดย
จุลจอมเกล้า
ได้รับการสถาปนา
เจ้าอยู่หวั
ยศ ศักดินา เช่น
พระบาทสมเด็จ
พระยาเสนาะ
พระมงกุฎเกล้า
ดุริยางค์ (แช่ม
เจ้าอยู่หัว
สุนทรวาทิน)
- พระบรม
เป็นต้น
วงศานุวงศ์
ราชวงศ์
- ขุนนาง
- เจ้านายชั้นสูง
- ข้าราชบริพาร
- ชาวบ้าน
- นักเรียน นักศึกษา

หลักสูตร

การเรียนการสอน

ผู้สอนเป็นผู้ก�ำหนดหลักสูตร โดย
มีการใช้เพลงเถา โดยน�ำเพลงเกร็ด
มาขยาย มีหลักสูตรการประสมวง
ดนตรี ปี่พาทย์ มโหรี เครื่องสาย
เครื่ อ งสายประสม มี ก ารสร้ า ง
แบบแผนการร้องส่ง การประพันธ์
เพลงกรอ หรือเพลงบังคับทางใช้
สอนและเรียน มีการอัญเชิญเพลง
พระราชนิพนธ์มาสอนและเรียน
เพื่อจริยธรรม มีระเบียบวิธีการ
ประพั น ธ์ เ พลง และการสร้ า ง
ตับเพลง ตับเรื่อง เพลงส�ำหรับ
การบรรเลงเดี่ยว บทเพลงไหว้ครู
เพลงส�ำหรับการแสดงโขน ละครนอก
ละครใน ละครเสภา เป็นต้น และ
ยั ง เกิ ด เพลงเพื่ อ ใช้ ใ นหลั ก สู ต ร
หลายร้อยเพลง

สอนแบบมุขปาฐะเช่นเดียว
กับในอดีต โดยใช้สถานที่ คือ
ในบ้าน ในวัง ในวัด โดยมี
การสอนแบบอยู่ประจ�ำใน
บ้านครูดนตรี เรียนดนตรี
ไทยตามเวลาทีผ่ สู้ อนสะดวก
ระยะปลายยุครุ่งเรืองเริ่มมี
โรงเรียนเกิดมากขึ้น ท�ำให้
เริ่มมีการสอนดนตรีไทยใน
โรงเรียนบางแห่งด้วย

5. ยุคผสมผสาน
- พระมหากษัตริย์ - พระมหากษัตริย์ - ในช่วงต้นยุคเป็นหลักสูตรที่ - ในบ้านยังมีการสอนแบบ
(รัชกาลที่ 7 - 10 - พระบรมวงศานุวงศ์ คือ พระบาท
ก�ำหนดเองโดยผู้สอน ร่วมกับ
อยู่ประจ�ำในบางแห่ง
สมัยกรุง
- สามัญชนที่มีความ
สมเด็จพระปกเกล้า มีหลักสูตรสอนดนตรีไทยใน
และเกือบทุกสถาบันที่
รัตนโกสินทร์
รู้ เป็นครูดนตรี
โรงเรียนบางแห่ง ต่อมามีการ
เจ้าอยูห่ ัว
สอนดนตรีไทยยังคงใช้
พ.ศ. 2468
โดยได้รับการ
ก�ำหนดหลักสูตรดนตรีไทยโดย การสอนโดยมุขปาฐะ
- พระบรมราชินี
- 2559)
สถาปนายศ
คือ สมเด็จ
บรรจุหลักสูตรของดนตรีไทย
เช่นเดิม
ศักดินา เช่น หลวง พระนางเจ้า
ไว้ในการศึกษาภาคบังคับของ - มีการเรียนในโรงเรียน
ประดิษฐไพเราะ
ร�ำไพพรรณี
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา เป็นส่วนใหญ่ซึ่งเป็น
(ศร ศิลปบรรเลง)
พระบรมราชินี
และอุดมศึกษา ในภายหลังนี้
การเรียนแบบไป – กลับ
เป็นต้น
ตามคาบเวลาเรียน
- พระบรมวงศา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา
- สามัญชนทั่วไป
นุวงศ์ เช่น
ได้มีการใช้หลักสูตรเกณฑ์
- กระทรวงศึกษาธิการได้
ก�ำหนดให้มีการเรียน
สมเด็จพระเทพ
มาตรฐานดนตรีไทย ของ
รัตนราชสุดา
ส�ำนักมาตรฐานอุดมศึกษา ใน
วิชาดนตรีไทยเป็นวิชา
สยามบรมราช
ส�ำนักงานปลัดทบวง
บังคับ วิชาเลือก วิชา
กุมารี
กิจกรรม ท�ำให้มี
มหาวิทยาลัย ได้ก�ำหนดขึ้น
- ข้าราชบริพาร
เพื่อเป็นเกณฑ์หลักสูตรระดับ
การสอนดนตรีไทยใน
- ประชาชนทั่วไป
ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการใช้
โรงเรียนมากขึ้น ตลอด
หลักสูตรดนตรีไทยในแบบอื่นๆ จนมีการศึกษาวิชาดนตรี
ไทยในระดับอุดมศึกษา
ที่ก�ำหนดขึ้นใหม่ เช่น
โรงเรียนสาธิตบางแห่ง
คือ อนุปริญญา ปริญญาตรี
โรงเรียนรัฐบาลและเอกชนที่
ปริญญาโท และปริญญาเอก
ส่งเสริมให้มีการเรียนดนตรี
- มีการสอนโดยต�ำรา สื่อ
เป็นพิเศษ ได้แก่ โรงเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น
มัธยมสังคีตวิทยา
วีดิทัศน์ โทรทัศน์ วิทยุ
กรุงเทพมหานคร เป็นต้น
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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จากตารางแสดงองค์ประกอบทางดนตรีไทยศึกษา
ในแต่ละยุคสมัย แบ่งเป็นประเด็นได้ดังนี้ คือ
1. การเรียนการสอนดนตรีไทยใช้การสืบทอดโดย
ระบบมุขปาฐะ ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นต้นมาซึ่งเป็นยุค
เริ่มต้นจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน (พ.ศ. 2559)
ซึ่งเป็นยุคผสมผสาน ผู้สอนยังใช้การสอนระบบมุขปาฐะอยู่
เช่นเดิม ถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในช่วง
รัชกาลที่ 7 แห่งจักรีบรมราชวงศ์
ภายหลังเมือ่ ผูเ้ รียนสามารถท่องจ�ำได้แล้ว สามารถ
ใช้ปฏิภาณ หรือเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของผู้เรียนในการ
บรรเลง การประพันธ์เพลง การแสดง ฯลฯ เนื่องจาก
ดนตรีไทยมีความอิสระด้านการบรรเลงกลอนเพลง หรือ
ทักษะฝึกฝนฝีมือ
2. การสอนดนตรีไทยใช้การสอนด้วยการสืบทอด
ทายาท จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไม่พบข้อมูลด้านการสืบ
ทายาทดนตรีไทยในสมัยกรุงสุโขทัยซึง่ เป็นยุคเริม่ ต้น แต่พบ
ในสมัยกรุงศรีอยุธยาถึงกรุงธนบุรีที่เป็นยุคพัฒนา และสมัย
กรุงรัตนโกสินทร์ในยุคฟื้นฟูถึงยุครุ่งเรือง
3. นักดนตรีไทยสอนให้บุตรธิดาเรียนดนตรีไทย
เป็นการสืบทายาททางดนตรี ในบ้านดนตรีบางแห่ง การสืบ
ทายาทเริ่ ม มี ใ นสมั ย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา และบ้ า นดนตรี ไ ทย
ทุกแห่งที่ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ล้วนสืบทายาทมาในยุคฟื้นฟู
และยุครุง่ เรืองทัง้ สิน้ จนกระทัง่ ภายหลังในสมัยรัชกาลที่ 7 - 10
มีการศึกษาในระบบโรงเรียนและผู้สอนเป็นลูกจ้างของ
โรงเรียนที่สังกัดอยู่ ส่วนนักเรียนเป็นผู้เรียนตามเกณฑ์ที่
ก�ำหนดในหลักสูตรประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรือขั้น
อุดมศึกษาโดยมีความเกี่ยวพันเป็นเครือญาติกับครูผู้สอน
จ�ำนวนน้อยมาก แต่ยังมีการสืบทายาทในส่วนน้อย เช่น
บ้านพาทยโกศล บ้านโตสง่า บ้านเสนาะดุริยางค์ เป็นต้น
4. การสืบทอดดนตรีไทยมักนิยมการอยู่ใกล้ชิด
โดยด�ำเนินชีวิตอยู่กับครูหรือกินนอนอยู่บ้านผู้สอน ในสมัย
กรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี แต่พบว่ามีการ
กินอยูก่ บั ครูในช่วงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ในสมัยรัชกาลที่ 3 - 6
โดยเป็นข้อมูลจากผูท้ รงคุณวุฒดิ นตรีไทยทีเ่ ป็นผูส้ อนในบ้าน
ดนตรีไทยต่าง ๆ สรุปได้ว่าในสมัยรัชกาลที่ 3 - 6 ครูดนตรี
ไทยซึง่ ให้สมั ภาษณ์การวิจยั ครัง้ นี้ เคยกินนอนรวมกันอยูบ่ า้ น
ครูดนตรีไทยในช่วงทีม่ ีการเรียนการสอน เนือ่ งจากต้องการ
เรียนไปประกอบวิชาชีพ และต้องการปฏิบัติบรรเลงเครื่อง
ดนตรี หรือขับร้องให้ถูกต้องตามหลักของครูผู้สอนอย่าง

ครบถ้วน แต่เมือ่ ถึงช่วงเปลีย่ นแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
เป็นต้นมาการกินอยู่กับครูมีน้อยมาก เนื่องจากการเรียน
การสอนเกิดขึ้นในโรงเรียน เป็นส่วนใหญ่ มีบางแห่งเท่านั้น
ที่ยังคงใช้การสอนแบบกินอยู่ประจ�ำ เช่น บ้านพาทยรัตน์
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น
5. แต่เดิมการสืบทอดดนตรีไทย ซึง่ ผูส้ อนสอนแก่
ผู้เรียน เน้นการท่องจ�ำเป็นส�ำคัญ โดยผู้ฟังต้องฝึกซ้อม
ภายหลังในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นต้นมาได้มีการบันทึกโน้ต
เพลงไทยโดยเป็นโน้ตทีบ่ อกเพียงสัญลักษณ์ของต�ำแหน่งเสียง
ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีการใช้โน้ตสากล โน้ตตัวเลข หรือ
โน้ตตัวอักษรมากขึน้ ทัง้ นีท้ ำ� ให้เกิดประโยชน์ เช่น เมือ่ อ่านโน้ต
แล้วสามารถบรรเลงบทเพลงทีต่ อ้ งการตรงเจตนารมณ์ผแู้ ต่ง
เช่ น สมเด็ จ พระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอ เจ้ า ฟ้ า กรมพระยา
นริ ศ รานุ วั ด ติ ว งศ์ สมเด็ จ พระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอ เจ้ า ฟ้ า
บริพตั รสุขมุ พันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินติ ทรงพระนิพนธ์
บทเพลงด้วยโน้ตสากล จากนัน้ นักดนตรีไทยจึงลอก ต่อๆ กัน
จนความใกล้เคียงบทประพันธ์มากขึ้น
ปัญหาที่ส�ำคัญ คือ ครูดนตรีไทยส่วนมากไม่นิยม
น�ำโน้ตเพลงมาดูแล้วสอนลูกศิษย์ ดังจะเห็นได้วา่ เพลงเขมร
ไทรโยคทีส่ มเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศ
รานุ วั ดติ ว งศ์ ท รงพระนิ พ นธ์ ผิดเพี้ ย นไปจากท� ำ นองเดิม
หลายแห่งมาก เมือ่ เทียบดูกบั โน้ตทีบ่ นั ทึกโดยพระเลขาจะพบว่า
แถบบันทึกเสียง หรือโน้ตทีว่ างขายจ�ำหน่ายทัว่ ไป ผิดท�ำนอง
ของเดิมเป็นอันมาก เนื่องจากโน้ตที่วางจ�ำหน่าย เขียนจาก
ความรู้สึกคาดเดา หรือจากการต่อแบบมุขปาฐะมา มิได้ดู
โน้ตประกอบการสอนให้ตรงกับการประพันธ์ทุกๆ ตัวโน้ต
จากผลการศึ ก ษาประวั ติ ด นตรี ไ ทยศึ ก ษาตาม
ยุคสมัย สามารถศึกษาประวัตดิ นตรีเปรียบเทียบในแต่ละยุคได้
ดังนี้
1. ผู้สอน
ผู้สอนแต่ละยุคสมัยเกิดจากผู้เล่นดนตรีไทย หรือ
ผูเ้ รียนดนตรีไทยมาก่อนดังผลการศึกษาของวิมลศรี อุปรมัย
(2527) ที่ได้กล่าวถึงหลักการสอนที่ก�ำเนิดขึ้น กล่าวคือ ผู้ที่
สอนดนตรีแก่ผู้อื่นได้นั้นเกิดจากการที่ตนฟัง พูด อ่าน
เรียนรูภ้ าษาดนตรี การเขียนหรือการสร้างสรรค์ ในลักษณะ
เดียวกันกับที่ตนเรียนรู้ อย่างไรก็ตาม ผู้เรียนอาจไม่เป็น
ผู้สอนก็ได้ มนตรี ตราโมท (2538) กล่าวว่า ดุริยางคศิลปิน
ผูเ้ รียนดนตรี นักฟังดนตรีไทย และผูช้ อบดนตรีไทย ไม่จำ� เป็น
ต้องปฏิบัติบรรเลงด้วยตนเอง แต่มีความชื่นชอบดนตรีไทย
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อยู่เป็นพื้นฐาน เรียกว่า ผู้ที่มีนิสัยดนตรี
ในสมัยกรุงสุโขทัยนั้น ผู้บรรเลงดนตรีไทยในศิลา
จารึกหลายแห่ง ดังปรากฏในรายงานผลการศึกษาเล่มนี้
และผลการวิจัยเรื่องอื่นๆ พบหลักฐานดังกล่าวนี้มาก่อน
เช่นกัน หลักฐานจากจารึกทัง้ หมดล้วนมีความสอดคล้องกับ
ภาพจิตรกรรมทีพ่ บ ณ วิหารลายค�ำ วัดพระสิงห์ซงึ่ มีอายุอยูใ่ น
สมัยกรุงสุโขทัย โดยภาพวาดเป็นภาพผู้บรรเลงดนตรีไทย
คือ ชาวบ้าน หรือข้าราชบริพาร
จากข้อความในศิลาจารึกของพ่อขุนรามค�ำแหง
มหาราชและพระมหาธรรมราชาที่ 1 (พระยาลิไท) และจารึก
อื่นๆ ตลอดจนจิตรกรรม นั้นมีการกล่าวถึงเหตุการณ์ที่
แวดล้ อ มหรื อ เนื่ อ งด้ ว ยสภาพสั ง คมที่ เ ป็ น ไปในยุ ค นั้ น
มักกล่าวถึงการเล่นดนตรีในวาระต่างๆ คือ การเล่นดนตรีใน
ท่ามกลางความเป็นอยู่ทางสังคมไทยโดยทั่วไป หรือใน
การบรรเลงดนตรีไทยในงานพิธี
นอกจากชาวบ้านและข้าราชบริพารในราชส�ำนัก
เป็นผู้สืบทอดดนตรีไทยแล้ว ยังพบด้วยว่า การถ่ายทอด
ดนตรี ไ ทยที่ มี ต ่ อ มาจนถึ ง สมั ย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา ยั ง มี ก าร
ถ่ายทอดดนตรีโดยพราหมณ์ด้วย ดังจะเห็นได้จากภาพ
จิตรกรรม มีอายุอยู่ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่วัดพระสิงห์ มีภาพ
ของพราหมณ์นั่งเป่าปี่อยู่ด้วย ในเขตพระราชฐานของ
กษัตริย์
หลักฐานจิตรกรรมซึ่งเป็นภาพจิตรกรรม ภาพ
พราหมณ์นั่งเป่าปี่ ในเขตพระราชฐานของกษัตริย์แสดงให้
เห็นถึงการมีดนตรีในส่วนของการประกอบพระราชอิสริยยศ
แต่ไม่สามารถระบุได้ถึงรายละเอียดการบรรเลง ซึ่งมีความ
สอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาในส่ ว นดนตรี เ ครื่ อ งแห่ ข อง
ประเพณีกษัตริย์ที่มักมีเครื่องเป่าจ�ำพวกสังข์ ปี่และกลอง
ต่าง ๆ (ธนิต อยู่โพธิ์, 2542) ท�ำให้ทราบได้ว่า มีการสืบทอด
ดนตรีในส่วนพระราชพิธใี นหมูพ่ ราหมณ์ ด้วยระบบมุขปาฐะ
ต่อมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
สรุปได้ว่า ในสมัยกรุงสุโขทัย นักดนตรีไทย คือ
ชาวบ้าน และผู้ที่อยู่ในวังหรือข้าราชบริพารในราชส�ำนัก
นอกจากนี้ยังพบว่าพราหมณ์มีการบรรเลงดนตรี และมี
การสืบทอดดนตรีในกลุ่มของพราหมณ์อีกด้วย เพื่อใช้ใน
การประกอบพระราชพิธี
ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ผูส้ อนบางท่านเป็นนักดนตรี
ที่มีบรรดาศักดิ์ทางดนตรีไทย หรือเป็นขุนนางทางราชการ
ดนตรีไทยในราชส�ำนัก และยังคงมีการสืบทอดการสอน

ในบ้าน เช่น ตระกูลโตสง่ามีการสืบทอดความเป็นครูปพ่ี าทย์
ในบ้าน และประกอบวิชาชีพดนตรีไทยด้วยการรับจ้าง
บรรเลงดนตรีในงานมหรสพทั่วไป เป็นต้น
ผู ้ ส อนดนตรี ไ ทยในสมั ย กรุ ง สุ โ ขทั ย และ
กรุงศรีอยุธยา หาเลี้ยงชีพ และมีสถานภาพที่คล้ายคลึงกัน
คือ นักดนตรีไทยซึ่งเป็นผู้สอนมักประกอบวิชาชีพ ตาม
พระบรมราชโองการของพระมหากษัตริย์ บางท่านอาจรับจ้างจาก
ผู้จ้างหาซึ่งเป็นสามัญชนตามละแวกบ้านที่มีงานมงคลหรือ
อวมงคล ตลอดจนการประกอบวิชาชีพในวัดซึง่ มีการจ้างหา
จากพระภิกษุเนื่องในงานบุญ หรือการจ้างหาของเจ้าภาพ
แต่เนื่องจากสภาพโดยทั่วไปของสมัยกรุงสุโขทัยเป็นสมัย
โบราณทีม่ ปี ระชากรน้อย และสภาพบ้านเมืองทีอ่ ดุ มสมบูรณ์
มากกว่า รวมทั้งหลักฐานการว่าจ้างให้การประกอบวิชาชีพ
ดนตรีไทยเลี้ยงชีพของผู้สอนดนตรีมีน้อยมาก ดังนั้นสิ่งของ
แลกเปลีย่ นตอบแทนการจ้างหาอาจแตกต่างกัน มนตรี ตราโมท
(2538) ระบุว่า เพลงรุ่นเก่าของไทย (ในสมัยกรุงสุโขทัย)
เป็นเพลงเร็ว ประโยคสัน้ และสัมผัสเกีย่ วพันไปเรือ่ ย เหมือน
กระทู้หรือโคลงกลอนเพลง ทั้งยังไม่ได้ระบุอัตราจังหวะ
เนื่องจากมีเพลงจ�ำพวกเดียว ดังนั้น การประกอบวิชาชีพ
ดนตรีไทย จึงมีวชิ าการดนตรีไม่หลากหลาย และไม่กว้างขวาง
เท่าการประกอบวิชาชีพดนตรีไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา
โดยมนตรี ตราโมท (ราชบัณฑิตยสถาน, 2525) กล่าวไว้ว่า
“วงปีพ่ าทย์มอญเดิมใช้จา้ งหาเป็นมหรสพ ทัง้ ในงาน
มงคล และในงานอวมงคล เข้าใจว่าเพิ่งมีขึ้นในสมัย
กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีนี้ ... สืบต่อมาถึงสมัย
กรุงธนบุรี และสมัยกรุงรัตนโกสินทร์คงจะเพิ่มเติม
เข้ามาอีก ต่อมาในสมัยปัจจุบัน ผู้คนยึดถือกันแต่ให้
บรรเลงในงานศพเท่านั้น”
เห็นได้ว่า ในสมัยกรุงศรีอยุธยาต่อมาจนถึงสมัย
กรุ ง ธนบุ รี แ ละสมั ย กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ ผู ้ ส อนดนตรี ไ ทย
สามารถน�ำวงดนตรีของตน หรือวงดนตรีที่ตนควบคุมไป
ประกอบวิ ช าชี พ ได้ ห ลากหลายมากขึ้ น ในสมั ย
กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาและกรุ ง ธนบุ รี นี้ ไม่ พ บหลั ก ฐานเกี่ ย วกั บ
การสืบทอดดนตรีของพราหมณ์ในราชส�ำนัก แต่มกี ารสืบต่อมา
ถึงสมัยรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบนั นี้ จึงสรุปได้วา่ ในส่วนของ
พราหมณ์มีการสืบต่อดนตรีเพื่อพระราชพิธีเป็นการเฉพาะ
กลุ่มเท่านั้น แตกต่างจากผู้สอนในราชส�ำนักซึ่งสถานภาพ
ของผูส้ อนดนตรีไทยในสามสมัยหลัง คือ สมัยกรุงศรีอยุธยา

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์พบหลักฐาน การว่าจ้าง หรือ
พระบรมราชโองการให้มีสถานภาพเป็นครูดนตรีส�ำหรับ
สนองพระยุคลบาทพระมหากษัตริย์ตามพระราชประสงค์
ทัง้ ครูดนตรีไทยราชส�ำนักก็มสี ถานภาพเป็นผูส้ อนทีม่ ศี กั ดินา
เป็นจ�ำนวนมาก ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ผู้สอนดนตรีไทย
นับว่าได้รับศักดินา และมีต�ำแหน่งทางราชการกว้างขวาง
หลายท่าน จนท�ำให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น สามารถจรรโลง
สร้างสรรค์วชิ าการไว้มากทีส่ ดุ ในยุคนี้ เมือ่ ผูส้ อนมีสถานภาพ
สูงขึน้ วิชาการดนตรีไทยเจริญงอกงาม พัฒนาการในรูปแบบ
เพลง การบรรเลง และวิชาการส่วนอื่นมากกว่าในสมัยอื่นๆ
แต่หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครอง การรับราชการมี
ต� ำ แหน่ ง และอั ต ราว่ า จ้ า งผู ้ ส อนตามโรงเรี ย น สถาบั น
ราชส�ำนัก แต่มิได้เป็นยศหรือต�ำแหน่งที่พระราชทานที่มี
ศักดินา ดังเช่นในสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี
ข้ อ สั ง เกตที่ ส� ำ คั ญ คื อ ในระยะเวลาสมั ย
กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ ในยุ ค รุ ่ ง เรื อ ง และยุ ค ผสมผสาน
พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงทรงเรียน
ดนตรีไทยและทรงมีพระปรีชาสามารถสูงจนสามารถศึกษา
ค้นคว้า เป็นทั้งนักวิจัยและผู้สามารถท�ำการสอนนักดนตรี
เช่น พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ สมเด็จ
พระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอ เจ้ า ฟ้ า บริ พั ต รสุ ขุ ม พั น ธุ ์ กรม
พระนครสวรรค์วรพินิต เป็นต้น
สมเด็ จ พระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอ เจ้ า ฟ้ า บริ พั ต ร
สุขมุ พันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินติ ทรงเป็นพระบรมวงศ์
อีกพระองค์หนึง่ ซึง่ เป็นผูเ้ รียนดนตรีจนช�ำนาญทัง้ ดนตรีไทย
และดนตรีสากล ดังปรากฏในค�ำบอกเล่าของคุณหญิงไพฑูรย์
กิ ต ติ ว รรณ ว่ า ทรงเป็ น ผู ้ ส อนในด้ า นดนตรี ใ นหลายๆ
ประการประทานแก่จางวางทั่ว พาทยโกศล เนื่องจากทรง
แตกฉานทางดนตรีทั้งไทยและสากลอีกทั้งยังทรงช�ำนาญ
การวิเคราะห์รปู แบบเพลง สามารถวางกฎเกณฑ์ระเบียบวิธกี าร
บรรเลง หรือการประพันธ์เพลงได้อย่างช�ำนาญ (พูนพิศ
อมาตยกุล และคณะ, 2541)
ในสมั ย ปั จ จุ บั น หรื อ ยุ ค ผสมผสานนี้ สมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเรียนดนตรีไทย
และทรงมีพระปรีชาสามารถ แม้จะมิได้ทรงเป็นผูส้ อนดนตรี
ไทยโดยตรง แต่ทรงน�ำนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ซึ่งอยู่ในสังกัดที่ทรงเป็นทูลกระหม่อมอาจารย์ โรงเรียน

นายร้อยพระจุลจอมเกล้า แสดงดนตรีไทยอยู่บ่อยครั้ง
ต่อสาธารณชน
ผู้สอนดนตรีไทยในสองรูปแบบ คือ ผู้สอนที่เป็น
ชาวบ้าน และในราชส�ำนัก มีการสืบทอดการสอนโดยล�ำดับ
ด้วยการถ่ายทอดจากครูมาสูศ่ ษิ ย์ หรือครูถา่ ยทอดให้แก่บตุ ร
ธิดา และเครือญาติ ท�ำให้มีการสืบทอดการเรียนการสอน
ดนตรีไทยมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา
ผู้สอนในสถานภาพอื่น ๆ ในยุครุ่งเรืองและยุค
ผสมผสานซึ่งอยู่ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นี้ เป็นกลุ่มบุคคล
เช่นเดียวกับในสมัยก่อน คือ ชาวบ้าน ขุนนาง ข้าราชบริพาร
แต่ในระยะหลังคือ ยุคผสมผสานมีการศึกษาแบบโรงเรียน
และมหาวิทยาลัยเกิดขึน้ ท�ำให้การเรียนดนตรีไทยในละแวกบ้าน
หรือในวัดมีน้อยลง เนื่องจากผู้สอนหลาย ๆ ท่านได้สอน
ดนตรีไทยในโรงเรียน หรือสอบบรรจุเป็นข้าราชการใน
หน่วยงานราชการ โรงเรียนราษฎร์ โรงเรียนเอกชน มหาวิทยาลัย
ของรั ฐ บาลหรื อ เอกชน ท� ำ ให้ ผู ้ ส อนมี ส ถานภาพเป็ น
ข้าราชการโดยมาก แต่ก็ยังมีผู้สอนจ�ำนวนหนึ่งท�ำการสอน
ในบ้านของตน และในวัดอยู่เช่นเดิมจนถึงปัจจุบันนี้
2. ผู้เรียน
ผู ้ เ รี ย นดนตรี ไ ทยในสมั ย กรุ ง สุ โ ขทั ย สมั ย กรุ ง
ศรีอยุธยา และสมัยกรุงธนบุรีหรือเรียกว่ายุคเริ่มต้นและยุค
พัฒนาดนตรีไทยศึกษานั้น ปรากฏในสองสถานภาพ คือ
ข้าราชบริพารในราชส�ำนักกษัตริย์ และชาวบ้าน เนื่องจาก
ดนตรีไทยเป็นศิลปะที่ตบแต่งเพื่อการฟังซึ่งมีดนตรีส�ำหรับ
ชาวบ้านทัว่ ไปกลุม่ หนึง่ และดนตรีเพือ่ ประกอบพระราชพิธี
รวมทัง้ ดนตรีเพือ่ การขับกล่อมพระมหากษัตริยอ์ กี กลุม่ หนึง่
ซึ่งแตกต่างกันในด้านการน�ำไปใช้ และเนื่องจากเป็นระยะ
เวลาของการพัฒนาความเจริญรุง่ เรือง ควบคูก่ บั การมีสงครา
มนานๆ ครั้ ง ดั ง นั้ น สถานภาพของผู ้ เ รี ย นจึ ง ก� ำ หนด
ไว้ค่อนข้างแน่นอน และแตกต่างจากสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
ในยุคฟื้นฟู (รัชกาลที่ 1-3) และยุครุ่งเรือง (รัชกาลที่ 4 - 6)
ซึ่งบ้านเมืองมีความสงบร่มเย็น ท�ำให้พระมหากษัตริย์ และ
ข้ า ราชบริ พ ารใกล้ ชิ ด ตลอดจนพระบรมวงศานุ ว งศ์
ข้าราชการในพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเรียกว่าลูกจ้างใน
เจ้านายต่างๆ ต่างเห็นความส�ำคัญของดนตรีไทยตามพระ
มหากษัตริย์ เลือกเรียนดนตรีไทยหรือศึกษาในแง่มุมที่
พอพระทัย หรือพอใจ ตลอดจนให้โอกาสแก่ลกู เจ้านายชัน้ สูง
วงศ์ตระกูลได้เรียนดนตรีไทยตามกระแสของสังคมด้วย

44

ในระยะเวลายุครุ่งเรืองและยุคผสมผสานของ
ดนตรีไทยศึกษา ซึง่ เป็นยุคทีพ่ ระมหากษัตริยท์ รงเลือกเรียน
ดนตรี ไ ทยเป็ น พระอดิ เ รกนี้ ปรากฏว่ า พระราชชายา
ทรงเรียนดนตรีไทยด้วย หรืออาจทรงเลือกอุปถัมภ์วงดนตรีไทย
ในพระราชนุเคราะห์ ดัง เช่น สมเด็จพระราชปิตุจฉาเจ้า
สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี พระสนมต่าง ๆ ที่สามารถ
ให้การสนับสนุนดนตรีไทยได้ก็ท�ำการบ�ำรุงโดยถ้วนหน้า
จนกระทั่งถึงในสมัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 7 เมือ่ ทรงเรียนดนตรีไทยจากคุณครูหลวง
ประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ยังปรากฏว่าสมเด็จพระนาง
เจ้าร�ำไพพรรณี พระบรมราชินี ทรงเรียนจะเข้อกี ด้วย จึงนับ
ได้วา่ เป็นประวัตศิ าสตร์ของการดนตรีไทยที่ พระมหากษัตริย์
และสมเด็จพระราชินีทรงเรียนดนตรีไทยทั้งสองพระองค์
พร้ อ มกั น นอกจากนี้ ใ นภายหลั ง จากเปลี่ ย นแปลง
การปกครอง ยั ง พบว่ า พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว
ภูมพิ ลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบนั และสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ติ์
พระบรมราชินีนาถ ทรงสนับสนุนให้พระราชธิดาหัดเรียน
ดนตรี ไ ทยในวั ย เด็ ก กล่ า วคื อ สมเด็ จ เจ้ า ฟ้ า หญิ ง
อุบลรัตนราชกัญญา (พระนามเดิม) ทรงเรียนซอสามสายจาก
ครูเทวาประสิทธิ์ พาทยโกศล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงเรียนซอด้วง จะเข้ การขับร้องเพลงไทย
และระนาดเอก กั บ ครู นิ ภ า อภั ย วงศ์ คุ ณ หญิ ง ไพฑู ร ย์
กิตติวรรณ ครูเทวาประสิทธิ์ พาทยโกศล ครูมนตรี ตราโมท
ครูเจริญใจ สุนทรวาทิน ดร. สิริชัยชาญ ฟักจ�ำรูญ เป็นต้น
และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
อัครราชกุมารีทรงหัดเรียนซออู้กับครูนิภา อภัยวงศ์
ผู้เรียนดนตรีไทยนอกจากจะความหลากหลายใน
ชนชั้ น ต่ า งๆ ดั ง ที่ ก ล่ า วมา ยั ง มี ส ามั ญ ชนชาวต่ า งชาติ
เข้ า มาเรี ย นดนตรี ไ ทย จนมี ค วามสามารถช� ำ นาญและ
ประกอบวิชาชีพทางดนตรีไทยจนมีชอื่ เสียงอีกด้วย เช่น นายบรูซ
แกสตัน ซึง่ เป็นผูก้ อ่ ตัง้ วงดนตรีฟองน�ำ้ ซึง่ เดิมได้บรรเลงและ
เผยแพร่การแสดงดนตรีไทยร่วมกับครูดนตรีอาวุโสหลาย
ท่าน รวมทั้งยังน�ำผลงานเหล่านั้นออกจ�ำหน่ายเป็นที่รู้จัก
กว้างขวาง ศิลปินที่ร่วมงานกับวงฟองน�้ำในระยะแรกมี
หลายท่าน เช่น ครูบญุ ยงค์ เกตุคง (ครูผสู้ อนนายบรูซ แกสตัน)
ครูประเวช กุมุท ครูเจริญใจ สุนทรวาทิน ครูบุญยัง เกตุคง
ครูวรยศ ศุขสายชล เป็นต้น นับได้วา่ ผูเ้ รียนดนตรีไทยในสมัย
กรุงรัตนโกสินทร์มีความหลากหลายมากที่สุด ในประวัติ
ดนตรีไทยศึกษา

3. หลักสูตร
หลักสูตรดนตรีไทยในยุคเริ่มต้น หรือสมัยสุโขทัย
เดิมเป็นหลักสูตรที่เป็นการเรียนที่ก�ำหนดโดยผู้สอน เป็น
บทเพลงขับร้อง และบรรเลง โดยเรียนด้วยการปฏิบัติ
เลียนแบบผู้สอน ในเพลงง่ายๆ และมีท�ำนองสั้น ไม่ปรากฏ
ชื่อเพลง หรือระเบียบวิธีบรรเลงทั่วไป
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารสอนหลั ก สู ต รดนตรี เ พื่ อ
ขับกล่อม ดนตรีเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เช่น ดนตรีในการแห่
การประโคมให้กษัตริยแ์ ละเจ้านายชัน้ สูง และดนตรีสำ� หรับ
การแสดงนาฏศิลป์ มีลกั ษณะเด่นทีค่ ล้ายคลึงดนตรีภาคเหนือ
ในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นวัฒนธรรมต่อเนื่องจากอารยธรรม
ล้านนาและล้านช้าง
ส่วนในสมัยกรุงศรีอยุธยา และสมัยกรุงธนบุรีซึ่ง
เป็นยุคที่เริ่มพัฒนาดนตรีไทยศึกษาแม้หลักสูตรก�ำหนดโดย
ผู้สอน และไม่พบรายละเอียดด้านหลักสูตรเช่นเดียวกับ
ยุคเริม่ ต้น แต่ปรากฏหลักฐานชือ่ เพลง หลงเหลือเป็นจ�ำนวนทัง้ สิน้
ราว 249 เพลง เป็นรายชื่อเพลงในตับมโหรี และเพลงเกร็ด
หลั ก ฐานที่ เ ป็ น ชื่ อ เพลงเป็ น สิ่ ง ที่ บ ่ ง ชี้ ว ่ า
มีการก�ำหนดเพลงในการเรียนการสอน จึงสรุปในเบือ้ งต้นได้วา่
เพลงที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตรเป็นเพลงส�ำหรับมโหรีที่ใช้
ขับกล่อมกษัตริย์ และบุคคลชั้นสูง ส่วนเพลงเกร็ด (มนตรี
ตราโมท, 2538) น่าจะเป็นเพลงที่ใช้ได้ทั้งในราชส�ำนักและ
หมูน่ กั ดนตรีสำ� หรับไพร่บา้ นพลเมืองโดยทัว่ ไป หลักฐานด้าน
หลักสูตรในการฝึกฝนทักษะเป็นสิ่งที่สืบทอดภายในบ้าน
นักดนตรีไทย หรือในราชส�ำนักโดยถ่ายทอดมาจากตัวบุคคล
ผู้สอน หลักฐานที่พบเพิ่มเติมในด้านลายลักษณ์อักษรอื่น ๆ
ยั ง บ่ ง ชี้ ไ ด้ ว ่ า มี ก ารก� ำ หนดหลั ก สู ต รโดยครู ผู ้ ส อนให้ มี
การรวมวงเป็น วงปีพ่ าทย์ทมี่ รี ะนาดชัดเจน มีวงปีพ่ าทย์มอญ
หรือการรวมวงของวงมโหรีตา่ งชาติ เช่น มโหรีมอญ มโหรีญวน
มโหรีฝรั่ง เป็นต้น วงมโหรีต่าง ๆ เหล่านี้ ปรากฏชื่อใน
หมายรับสัง่ ของพระมหากษัตริย์ แสดงให้เห็นว่าการใช้คำ� ว่า มโหรี
มีความหมายโดยนัยว่าเป็นการรวมวงทีม่ เี ครือ่ งดนตรีหลาย
จ�ำพวก มิได้มีเครื่องดนตรีจ�ำพวกเดียว กล่าวคือ อาจมี
เครือ่ งดีด เครือ่ งสี เครือ่ งตี เครือ่ งเป่า หรือมีการรวมวงทีใ่ หญ่
และมีลกั ษณะคล้ายคลึงกันในหลายๆ ประเทศดังนัน้ จึงเรียกว่า
วงมโหรีต่างๆ แต่ไม่พบหลักฐานด้านรูปภาพ หรือลักษณะ
อื่นๆ และหลักฐานที่ชัดเจนด้านหลักสูตรทางดนตรีบ่งชี้ว่า
มี ก ารเรี ย นดนตรี เ พื่ อ การแสดงนาฏศิ ล ป์ และบรรเลง
ประกอบ “ละครใน” ของราชส�ำนัก “ละครนอก” ตลอดจน

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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“ลิ เ ก” ในหมู ่ ป ระชาชนทั่ ว ไป นอกเหนื อ จากนั้ น ยั ง มี
เพลงไหว้ครูซงึ่ มีจำ� นวนน้อยและไม่ระบุผปู้ ระพันธ์ และมีการ
ก�ำหนดรูปแบบการไหว้ครูดนตรีไทย
พั ฒ นาการของหลั ก สู ต รดนตรี ไ ทยศึ ก ษาใน
ช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี้ แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มจัดกลุ่ม
รูปแบบการบรรเลง เป็นหมวดหมูแ่ ละเป็นระบบทีช่ ดั เจนขึน้
ท�ำให้นักดนตรีไทยในสมัยต่อมา คือ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
ซึง่ เป็นยุคฟืน้ ฟูเมืองหลวงจากสภาพสงครามและการจลาจล
รวมทั้งมีการฟื้นฟูศิลปะด้านอื่นๆ ตั้งแต่เริ่มราชวงศ์จักรี
ขึ้ น ใหม่ ดั ง นั้ น หลั ก สู ต รดนตรี ไ ทยในระยะเริ่ ม สร้ า ง
กรุงเทพมหานคร จึงมีลกั ษณะทีน่ ำ� มาจากกรุงศรีอยุธยาโดย
มีการปรับปรุงเพิ่มเติม และก�ำหนดรูปแบบวงดนตรี หรือ
เปลีย่ นแปลงรูปแบบวง รูปแบบการบรรเลงทีช่ ดั เจนกว่าเดิม
ขึน้ อีก ในระยะนีพ้ ระมหากษัตริยท์ รงส่งเสริมความเจริญทาง
วัฒนธรรมโดยทั่วไป ตลอดระยะเวลารัชกาลที่ 1-2 ทรง
ส่งเสริมศิลปกรรมชาติทกุ แขนง และท�ำให้มกี ารผนวกรูปแบบ
ศิลปะผสมเกิดขึ้น เช่น มีการสร้างรูปแบบวงปี่พาทย์รับ
การขับเสภา มีการก�ำหนดรูปแบบเพลง และการร้องส่งทีช่ ดั เจน
มากขึน้ ดังนัน้ หลักสูตรดนตรีไทยระยะนีจ้ งึ มีพฒ
ั นาการดีขนึ้
และมีความเป็นปึกแผ่นกว่าในยุคที่ผ่านมา หลักสูตรจึงมี
การพั ฒ นาจนมี ค วามชั ด เจนและหลากหลาย สามารถ
ประเมินผลนักดนตรีไทยได้ ในยุครุง่ เรืองของดนตรีไทยศึกษา
คือ ในรัชกาลที่ 4- 6 ในช่วงระยะเวลาที่ต่อจากยุคฟื้นฟูนี้
บ้านเมืองมีการพัฒนารูปแบบการศึกษา ทั้งหลักสูตรและ
การเรียนการสอนวิชาอื่นอย่างมีกฎเกณฑ์ ท�ำให้ดนตรีไทย
ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากพระมหากษัตริย์
พระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูง มีการพัฒนาการเรียนการสอน
อย่ า งต่ อเนื่ อง ในยุ ค รุ ่ ง เรื อ งนี้ ห ลั ก สู ต รดนตรี ไ ทยมี ก าร
ก�ำหนดวางรูปแบบเพลงส�ำหรับปี่พาทย์ เช่น เรียนเพลงชุด
โหมโรงเช้า โหมโรงเย็น และต่อด้วยโหมโรงกลางวัน ส่วนการเรียน
เพลงเดี่ยวตามแต่ผู้สอนจะก�ำหนดล�ำดับ ตามความสมควร
ทางฝีไม้ลายมือ หรือทักษะของผู้เรียน หรือก�ำหนดขนาด
วงเครือ่ งสายไทยให้มรี ปู แบบวงเครือ่ งเดีย่ ว หรือเครือ่ งคู่ เช่น
เดียวกับวงมโหรี มีการก�ำหนดหลักสูตรดนตรีในราชส�ำนัก
หลักสูตรดนตรีไทยในแต่ละส�ำนักหรือบ้านดนตรี
บ้านเจ้านาย วังเจ้านาย นอกจากนี้ยังก�ำหนดหลักสูตรทาง
ทักษะว่าผู้บรรเลงต้องผ่านเกณฑ์ของผู้สอนในเรื่องการใช้
ก�ำลัง การถ่ายทอดบทเพลง การปรับวง เป็นต้น ดังนั้น
พัฒนาการทางหลักสูตรในช่วงนี้จึงเป็นแม่แบบทางการ

ศึกษาดนตรีไทยในยุคหลัง คือ ยุคผสมผสาน กล่าวคือ เมื่อ
สร้างระบบโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย รัฐบาลได้
มีการสร้างหน่วยงานที่สืบต่อกระทรวงวัฒนธรรม และ
กรมมหรสพในยุคก่อนทีม่ สี ว่ นในการสร้างรูปแบบจากส่วนกลาง
คือ กรมศิลปากร วิทยาลัยนาฏศิลป ซึ่งได้สร้างหลักสูตร
ดนตรีไทยจากการจ�ำลองแผนการศึกษา และหลักสูตรของ
นักดนตรีไทยที่มีชื่อเสียงหลายๆ ท่าน ซึ่งเป็นที่ยอมรับของ
ราชส�ำนักและประชาชน เป็นหลักสูตรที่ท�ำให้นักดนตรีได้
เห็นความคล้ายคลึงกันของหลักสูตรแต่ละบ้าน และความ
แตกต่างด้านรายละเอียด หรือกลอนเพลง การบรรเลง
การรวมวง เกณฑ์ ก ารก� ำ หนดหลั ก สู ต รของ
กรมศิลปากร ท�ำให้สถาบันการศึกษาหลายแห่ง ปรับใช้และมี
พัฒนาหลักสูตรที่หลากหลาย โดยคัดสรรผู้สอนที่มีความรู้
ความสามารถเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อก�ำหนดหลักสูตรและมี
บทบาททางการศึ ก ษาจนสามารถท� ำ ให้ ด นตรี ไ ทยมี
มาตรฐานทัดเทียมกับวิชาการแขนงอื่น ๆ กล่าวคือ มี
หลักสูตรดนตรีไทยหลายสถาบันที่สร้างบัณฑิตสายวิชาชีพ
ดนตรีไทย เรียกว่า บัณฑิตสาขาวิชาดุรยิ างค์ไทย หรือบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีไทย และมีการพัฒนาหลักสูตรดนตรีไทยถึง
ระดับมหาบัณฑิต
พัฒนาการหลักสูตรดนตรีไทยในรัชกาลที่ 9 ของ
กรุงรัตนโกสินทร์มีความเจริญและพัฒนาต่อเนื่องท�ำให้มี
การก�ำหนดหลักสูตรดนตรีร่วมกันของสถาบันต่าง ๆ และ
เลือกสรรอาจารย์ทมี่ ชี อื่ เสียง ผูเ้ ชีย่ วชาญดนตรีไทย ครูดนตรี
ไทยหลาย ๆ สถาบันที่มีชื่อเสียงในการสร้างบัณฑิตดนตรี
ไทย ร่วมสร้างหลักเกณฑ์ การก�ำหนดการเรียนการสอนและ
การประกอบอาชีพดนตรีไทย เรียกว่า หลักสูตรดนตรีไทย
ของเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทยและวิชาชีพดนตรีไทยของ
ทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งมีเกณฑ์ของระดับประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา ให้ผู้สอนสถาบันต่าง ๆ และโรงเรียน วิทยาลัย
มหาวิทยาลัย ทัง้ ภาครัฐและเอกชนได้ศกึ ษาและปรับใช้เป็น
แนวทางร่วมกัน จึงถือว่า การพัฒนาและก�ำหนดรูปแบบ
หลักสูตรของเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทยและวิชาชีพดนตรี
ไทยเป็นความเจริญของการพัฒนาหลักสูตรที่เจริญสูงสุด
ในภาพรวมหลักสูตรดนตรีไทยของประเทศ
4. การเรียนการสอน
การเรียนการสอนดนตรีไทยพบว่ามีลักษณะเด่น
คือ สอนแบบมุขปาฐะ มาแต่ดั้งเดิมคือในยุคเริ่มต้น และยุค
พัฒนาของดนตรีไทยศึกษา ตรงกับสมัยกรุงสุโขทัย และสมัย

46

กรุงศรีอยุธยา เป็นลักษณะที่คล้ายคลึงกับการสอนของ
ผู้สอนที่ถ่ายทอดแก่ผู้เรียนในหลายๆ วิชาที่เป็นศิลปกรรม
ไทยโดยมีสาระทีส่ ำ� คัญ คือ ครูเป็นผูส้ าธิตแก่ผเู้ รียน จากนัน้
ให้ผู้เรียนปฏิบัติตามทั้งการขับร้องและบรรเลง ดังนั้น แม้
การเรียนการสอนจะมีความคล้ายคลึงกันแต่ก็มีมาตรฐาน
การวัดผลที่แตกต่างกันเนื่องจากผู้สอนคนละท่าน
การเรียนการสอนในสมัยกรุงสุโขทัย และกรุง
ศรีอยุธยาไม่ปรากฏหลักฐานในด้านรายละเอียดทีช่ ดั เจน แต่
ผลการศึกษาของดวงใจ อมาตยกุล (2533) พบว่า หลัก
การเรียนการสอนแต่เดิมมีความเรียบง่าย โดยสอนกันในบ้าน
หรือละแวกบ้าน ทั้งเรียบง่ายในการเรียนและการน�ำไปใช้
กล่าวคือ ชาวบ้านแต่เดิมในสมัยโบราณ ไม่อาศัยเวทีใน
การแสดง ไม่ตอ้ งสวมเสือ้ ผ้าทีม่ รี าคา หรือไม่เน้นความสวยงาม
ในรูปแบบเพื่อแสดง แต่เดิมในสมัยกรุงสุโขทัยมีการเรียน
การสอนปีพ่ าทย์และวงมโหรีโบราณวงเล็ก ส่วนในยุคพัฒนา
หรือสมัยกรุงศรีอยุธยา และกรุงธนบุรี มีการเรียนการสอน
ในรูปแบบวงปี่พาทย์ วงมโหรี วงเครื่องสาย เป็นส่วนใหญ่
และส่วนใหญ่จะท�ำการสอนในสถานที่ดังนี้คือ บ้านหรือ
ละแวกบ้านของประชาชนทัว่ ไป เขตพระราชฐานราชส�ำนัก
วัดหรือในเขตพระอาราม
การจัดการเรียนการสอนในวังเพื่อถวายแด่พระ
มหากษัตริย์ จะได้รับการว่าจ้างเป็นราชการ เนื่องจาก
เป็นการเรียนการสอนทีเ่ นือ่ งด้วยการถวายแด่ราชการ ส่วน
การสอนในบ้านและในวัดเป็นการสอนโดยวิทยาทาน หรือ
รั บ ผลตอบแทนเมื่ อ น� ำ ผู ้ เ รี ย นไปแสดงตามการว่ า จ้ า ง
เช่นเดียวกัน แม้ในภายหลังในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในยุคฟืน้ ฟู
ยุครุง่ เรือง และยุคผสมผสาน การสอนในละแวกบ้านหรือใน
บ้านครูดนตรีบางแห่งก็ยงั นิยมการสอนให้เป็นวิทยาทานอยู่
ดังนั้น ในยุคเริ่มต้น ยุคพัฒนาและยุคฟื้นฟูของ
ดนตรีไทยศึกษา การสอนดนตรีไทยยังคงมีความคล้ายคลึง
กันในด้านการจัดการเรียนการสอน และสถานที่
ต่อมาในยุครุง่ เรืองของดนตรีไทยศึกษาถึงยุคผสม
ผสานได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่สอนซึ่งท�ำให้การเรียน
การสอนดนตรีไทยมีความเปลีย่ นแปลงด้านสาระการเรียนรู้
เพิ่มขึ้นอีกกล่าวคือ มีการใช้ระบบการเรียนการสอนวิชา
สามัญและวิชาการประกอบวิชาชีพในโรงเรียน วิทยาลัย
ตลอดจนมหาวิทยาลัย โดยเลือ่ นวิทยฐานะผูเ้ รียนตามล�ำดับ
ทั้งมีการรณรงค์ และส่งเสริมให้ผู้มีบุตรธิดา น�ำบุตรของตน
เข้ า ศึ ก ษาเล่ า เรี ย นจากรั ฐ บาลหรื อ ผู ้ ป กครองที่ ม าจาก

การเลือกตั้ง ดังที่เรียกกันว่า คณะรัฐบาล และมีหน่วยงานที่
เป็นการแบ่งพระราชภารกิจจากพระมหากษัตริยซ์ งึ่ ปกครอง
ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ เป็นหน่วยงานราชการบังคับ
บั ญ ชาซึ่ ง สามารถด� ำ เนิ น การบั ง คั บ บั ญ ชาได้ แ ทนองค์
พระมหากษัตริย์ โดยมีอำ� นาจบังคับลงมาเป็นล�ำดับชัน้ จนถึง
โรงเรียนซึ่งเป็นหน่วยงานในความรับผิดชอบ คือ กระทรวง
ศึกษาธิการ กรมสามัญศึกษา หรือส�ำนักงานประถมศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษา และโรงเรียนประถมศึกษา ทั้งนี้มี
โรงเรียนทัง้ ในส่วนราชการ โรงเรียนเอกชน และมหาวิทยาลัย
อยูภ่ ายใต้การปกครองของทบวงมหาวิทยาลัยมาก่อน จนใน
ภายหลังนี้มหาวิทยาลัยหลายแห่งเป็นหน่วยงานอิสระ แต่
อยู่ในภาระรับผิดชอบของส�ำนักนายกรัฐมนตรี เห็นได้ว่า
ความเปลี่ ย นแปลงในระบบการเรี ย นการสอนดั ง กล่ า ว
นอกจากประชาชนจะได้รับสิทธิในการเรียนโดยเสมอภาค
และได้รับการเรียนในหลายๆ วิชาที่บรรจุเป็น หลักสูตร
ท�ำให้นักเรียน นักศึกษาต้องศึกษาทั้งวิชาบังคับ วิชาเลือก
และสอบผ่านเกณฑ์การประเมินแต่ละชั้นจนจบชั้นประถม
ศึกษา จบชั้นมัธยมศึกษา กระทั่งจบการศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา และบางแห่งก็มกี ารเรียนการสอนดนตรีไทย บางแห่ง
ไม่มเี นือ่ งจากขาดผูส้ อน และถึงแม้จะเรียนดนตรีไทย ก็เป็น
วิชาประกอบในวิชากิจกรรมพิเศษ หรือการเข้าชุมนุมเท่านัน้
ผูเ้ รียนสามารถศึกษาวิชาดนตรีไทยอย่างมากและตลอดเวลา
เมือ่ ศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต วิชาเอกดนตรีไทย มีความ
แตกต่างจากยุคสมัยกรุงสุโขทัย ตลอดจนถึงยุครุ่งเรือง
เนื่องจากการเรียนการสอนวิชาเอกดนตรีไทย มีหลักสูตร
บังคับ 4 ปีในทุกมหาวิทยาลัย โดยศึกษาทั้งวิชาทฤษฎี ซึ่ง
เป็นเนื้อหาด้านประวัติ และวิชาอื่น ๆ ที่เป็นบริบท หรือ
ปริทรรศน์การน�ำไปใช้ในดนตรีไทย อีกทั้งเรียนปฏิบัติตาม
เพลงบังคับเท่านั้นที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตรของคณะที่ท�ำ
การสอน ไม่สามารถจะอยูก่ นิ นอนร่วมกับผูส้ อนเพือ่ เรียนวิชา
ดนตรีไทยปฏิบัติอย่างลึกและขั้นสูงตลอดเวลาได้ แม้จะมี
ผู้สอนบางท่านสมัครใจสร้างการเรียนการสอนตามแบบ
โบราณก็ตาม เนือ่ งจากภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของ
ผู้สอนและผู้เรียน
ดังนัน้ การเรียนดนตรีไทยตามความสมัครใจ หรือ
เพือ่ ประกอบวิชาชีพก็ตามจึงมีนอ้ ยลง และการเรียนการสอน
ซึ่งเกิดจากการแข่งขันจากจ�ำนวนประชากรที่ทวีมากขึ้น
ท�ำให้ผเู้ รียนมักสนใจการเรียนการสอนทีส่ ะดวกและรวดเร็ว
จ�ำนวนมากขึน้ คือ การใช้โน้ต การศึกษาจากแถบบันทึกเสียง

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
47

แผ่นบันทึกภาพและเสียงวีดทิ ศั น์ รูปแบบวีดทิ ศั น์ วีซดี ี ดีวดี ี
เป็นต้น
ส�ำหรับรายละเอียดในระบบการสอนแบบดัง้ เดิม
คือ ระบบมุขปาฐะที่ใช้กันในสมัยกรุงสุโขทัยนั้น เริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลงขึ้น คือ การเรียนการสอนในตั้งแต่สมัยกรุง
ศรีอยุธยา ตลอดมาจนกระทั่งถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ใน
ยุคผสมผสานพบว่ามีการใช้โน้ตเพื่อบันทึกเพลง และ
ในละแวกบ้านนักดนตรีไทยอาจมีบางแห่งใช้โน้ตช่วยใน
การเรียนการสอน แต่ในรัชกาลปัจจุบันมีการตีพิมพ์โน้ต
เพลงไทยเผยแพร่ และจ�ำหน่ายมากมายในเครือ่ งมือปฏิบตั ิ
บรรเลงหลายเครือ่ งมือ รวมทัง้ มีโน้ตเพลงทีส่ ามารถใช้ดไู ด้
ทุกเครื่องมือดนตรี มีทั้งการใช้โน้ตที่บันทึกด้วยตัวอักษร
หรือโน้ตตัวเลข และโน้ตสากล ซึ่งเป็นการบันทึกบทเพลง
ที่ท�ำให้มีการเปลี่ยนแปลงด้านการเรียนการสอน และ
อาจใช้เป็นเครือ่ งมือทุน่ แรงของผูส้ อน เช่น ให้ผศู้ กึ ษาดนตรี
บรรเลงตามโน้ตมาก่อนจึงท�ำการสอนโดยปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมตามความเห็นหรืออัตโนมัติของผู้สอน อย่างไร
ก็ตาม โน้ตที่เป็นที่นิยมในหมู่นักดนตรีไทยในปัจจุบัน
มากที่สุด พบว่า เป็นโน้ตไทย บันทึกโดยการเขียนที่มีช่อง
บรรจุโน้ต 8 ห้องในแต่ละบรรทัด และอาจมีถงึ 12 บรรทัด
ในหนึง่ หน้ากระดาษ ในแต่ละห้องจะบรรจุตวั โน้ตตามจังหวะ
ได้ 4 ตัวโน้ต (เมื่อบรรเลงตามปกติ) เช่น ดรดด รมรร
มซมม ซลซซ ซลดํรํ มํรํดํล รํดํลซ ดํลซม เป็นต้นนอกจาก
นี้ยังมีการใช้โน้ตตัวเลข เช่น 4244 4544 7577 7877
เป็นต้น
ส�ำหรับการใช้โน้ตในการเรียนการสอนดังกล่าวนี้
พบว่ามีเพียงบางแห่งหรือผู้สอนบางท่านนิยม เนื่องจาก
พบว่า ตัง้ แต่ชว่ งระยะเวลารัชกาลที่ 6-9 (ปัจจุบนั ) แม้จะมีการ
เผยแพร่โน้ตดนตรีไทยเพิม่ ขึน้ แต่สว่ นใหญ่ยงั มีการสอนแบบ
ดั้งเดิม เช่น การสอนในวิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร
นักดนตรีไทยบางท่านไม่นิยมใช้โน้ตในการสอนวิชาปฏิบัติ
บรรเลง เช่น ครูหลวงไพเราะเสียงซอ (อุ่น ดูรยชีวิน)
(ถึงแก่กรรม) ครูละเมียด จิตตเสวี ครูทองดี สุจริตกุล หรือ
ในมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยของรัฐบาลหลายแห่งพบว่า
ผู้สอนหลายๆท่าน ซึ่งเป็นอาจารย์ไม่นิยมกางโน้ตสอน
การปฏิบตั บิ รรเลงดนตรีไทยแต่ละชิน้ เนือ่ งจากแต่ละท่านใช้
ความทรงจ�ำมาจากครูของตน หรืออาจจ�ำมาจากโน้ตที่
ประพันธ์ ซึ่งมีโอกาสผิดจากโน้ตเช่นกัน เช่น อาจารย์

นิกร จันทศร แห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
นิยมการสอนฆ้องวงใหญ่จากความทรงจ�ำ อาจารย์เลื่อน
สุนทรวาทิน สอนการขับร้องบางบทเพลงจากความทรงจ�ำ
ซึ่งมีเนื้อร้องไม่ตรงกับโน้ตเพลงที่วางจ�ำหน่าย หรืออาจารย์
ประเวท กุ มุ ท (ถึ ง แก่ ก รรม) ไม่ ก างโน้ ต ในการสอน
การบรรเลงซอสามสาย และซอด้วง ซออู้ ในการเรียนการสอน
ฯลฯ จะเห็นว่านักดนตรีไทยประกอบวิชาชีพด้วยการสอนที่
ไม่อาศัยโน้ตเป็นปัจจัยหลัก แม้มีการใช้โน้ต ก็ใช้เพียง
ทบทวนความทรงจ�ำเท่านั้น ไม่น�ำโน้ตนั้นมาท�ำการสอน
เนื่องจากขัดลักษณะทางกายภาพในการมองโน้ตบรรเลง
และขัดต่อความน่าเชื่อถือของครูดนตรีไทย
การเรี ย นการสอนระยะหลั ง ในยุ ค ผสมผสาน
มีความแตกต่างจากในระยะเวลายุคเริ่มต้น และยุคพัฒนา
หรื อ ยุ ค ฟื ้ น ฟู ยุ ค รุ ่ ง เรื อ งก็ ต าม แต่ ก ารศึ ก ษาในระบบ
ดนตรีไทยศึกษา ยังต้องพึง่ พาการสอนด้วยมุขปาฐะเป็นหลักส�ำคัญ
เนื่องจากผู้เรียนอาศัยโน้ตซึ่งบอกรายละเอียดที่แท้จริงใน
การบรรเลงได้น้อยมาก เช่น ในการใช้โน้ตไทย มีการบันทึก
จังหวะที่หยาบท�ำให้ไม่สามารถบันทึกจังหวะและช่องไฟใน
การบรรเลงทีถ่ กู ต้องแม่นย�ำ ทัง้ ระบบโน้ตไม่สามารถบันทึก
ลงเป็นโน้ตให้ผทู้ ไี่ ม่เคยเรียนดนตรีไทยมีความเข้าใจได้ หรือ
การใช้เทคนิคพิเศษในการบรรเลง การปรับวง การบรรเลง
รวมวง หรือการบรรเลงเดี่ยว ไม่สามารถบันทึกให้ผู้เรียนที่
ขาดประสบการณ์ดนตรีไทยมีความเข้าใจได้ และบรรเลงผิด
จากหลักเกณฑ์ดุริยางคศิลป์ไทย เป็นต้น ปัญหาต่างๆ
เหล่านีเ้ กิดจากการบันทึกโน้ตซึง่ เป็นการบันทึกเพียงตัวอักษร
บอกเพียงลักษณะเด่นๆ ของความห่างตัวโน้ต และจังหวะ
โดยหยาบเท่านัน้ บางบทเพลงหากผูเ้ รียนขาดประสบการณ์
ดนตรีไทย ไม่ทราบจังหวะของเพลงทีแ่ ท้จริง หรือการใช้แนว
และระยะความเร็ ว ในการปรั บ ใช้ แ ต่ ล ะท่ ว งท� ำ นอง
แม้กระทั่งโน้ตสากล ไม่สามารถบันทึกกลวิธีการบรรเลงที่
ถูกต้องในการใช้เสียงของเครื่องดนตรีไทยที่แม่นย�ำ
นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า ผู ้ ส อนดนตรี ไ ทยไม่ นิ ย ม
ใช้โน้ตในการเรียนการสอน ดนตรีไทยจากโน้ตทีม่ ผี ปู้ ระพันธ์
เพลงท่านอื่นๆ ที่บันทึกไว้อย่างถูกต้องของกรมศิลปากร
หรือโน้ตที่บันทึกจากต้นฉบับของผู้ประพันธ์เพลง เช่น
การสอนเพลงลาวดวงเดือนอันเป็นเพลงที่เป็นที่รู้จักโดย
กว้างขวางของสังคมไทย เพลงพระราชนิพนธ์ “ราตรีประดับ
ดาว” เป็นต้น เนื่องจากการบรรเลงเพลงดังกล่าวของนิสิต
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นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาของรัฐบาล และเอกชน ทัง้ ภาค
โรงเรียนและมหาวิทยาลัยล้วนบรรเลงแตกต่างกัน ในกลอน
เพลงและท� ำ นองเพลงเมื่ อ รวมวง แม้ ว ่ า ท� ำ นองเพลง
บางเพลง หรือบางช่วงของท่วงท�ำนองถูกก�ำหนดให้เป็น
“ท�ำนองบังคับ” (โดยมากนักดนตรีไทยมักจะก�ำหนดว่า
เพลงบางจ�ำพวกเป็นเพลงบังคับทาง เพลงบางจ�ำพวกเป็น
เพลงส�ำหรับแปรท�ำนอง) แต่ในทางปฏิบตั กิ ารเรียนการสอน
ในห้องเรียนจริงในแต่ละแห่ง หรือแต่ละสถาบันมักบรรเลง
ท�ำนองบังคับ หรือเพลงบังคับทาง ส�ำรวจพบว่าแตกต่างจาก
ที่ผู้ประพันธ์ได้ประพันธ์ไว้ ซึ่งเป็นที่เข้าใจโดยกว้างขวางว่า
ไม่เหมือนส�ำนวน หรือกระสวนท�ำนองผูป้ ระพันธ์ทกุ ตัวโน้ต
หมายถึง การไม่ปฏิบัติตามผู้ประพันธ์โดยเคร่งครัด ซึ่งอาจ
เป็ น ภาพสะท้ อ นของการด� ำ เนิ น ชี วิ ต ของคนไทย และ
เป็นลักษณะเด่นของผู้สอนดนตรีไทย
จากการศึกษาการเรียนการสอนในช่วงระยะเวลา
ที่ผ่านมาแต่ละยุค แสดงให้เห็นลักษณะเด่นในการเรียน
การสอนดนตรีไทย คือ
1. มีหลักเกณฑ์โดยรวมของสังคม แต่สามารถ
แปรท�ำนองตามความเห็น หรือ อัตโนมัตขิ องผูส้ อนเป็นผูก้ ำ� หนด
และไม่มีองค์กรบังคับ หรือเกณฑ์ก�ำหนดในบ้านดนตรี หรือ
สถานที่ต่าง ๆ มาแต่เดิม เนื่องจากเดิมมีเพียงเกณฑ์ที่เข้าใจ
โดยรวมเท่านั้น นักดนตรีไทยสามารถตรวจสอบเกณฑ์
ของตนจากการแข่งขัน การประลอง หรือการสอบเข้าศึกษา
สถาบั น ทางดนตรี หรื อ โรงเรี ย นเท่ า นั้ น ภายหลั ง จึ ง มี
การก�ำหนดการเรียนการสอนด้วยเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย
และการประกอบวิชาชีพดนตรีไทย
2. ลักษณะเด่นการเรียนการสอนดนตรีไทยมักถูก
ก� ำ หนดโดยผู ้ ส อน แม้ จ ะมี ลั ก ษณะที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น ใน
ด้านหลักสูตร แต่ตามสถาบัน บ้านดนตรี ผูเ้ รียนต้องท�ำตาม
หรือเลียนแบบ ตลอดจนบรรเลงและฝึกทักษะตามแต่ผสู้ อน
เห็นสมควร และฝึกปรือให้เท่านั้น
3. ผู้สอนมักใช้การเรียนการสอน โดยการบรรเลง
น� ำ และใช้ เ ครื่ อ งมื อ ทุ ่ น แรงในส่ ว นน้ อ ย หรื อ เป็ น บาง
รายบุคคลเท่านั้น เนื่องจากส่วนใหญ่ยังยึดถือการใช้ความ
ทรงจ�ำของผู้สอน และการคิดสร้างสรรค์ผู้สอนเป็นแม่แบบ
ดังนัน้ อาจเกิดผลเสีย เช่น ผูส้ อนไม่ดโู น้ตเพลงของผูป้ ระพันธ์
แล้วน�ำมาสอน เป็นต้น
การศึกษาประวัตดิ นตรีไทยศึกษาซึง่ ประกอบด้วย
การศึกษาผู้สอน ผู้เรียน หลักสูตร และการเรียนการสอน

โดยรวมแต่ละระยะเวลาแสดงให้เห็นถึงวิวฒ
ั นาการการสร้าง
กระบวนการทางศิลปกรรมดนตรีไทยทีม่ รี ะบบ มีการพัฒนา
ที่ต่อเนื่อง และมีความเป็นปึกแผ่นทางวิชาการโดยล�ำดับ
ล้วนอาศัยความเจริญทางด้านสังคม เศรษฐกิจ โดยอาศัย
การเมือง และผู้ปกครองเป็นปัจจัยส่งเสริม ท�ำให้การศึกษา
ดนตรีไทยมีความก้าวหน้า ซึง่ ส่งผลให้การสืบสานวัฒนธรรม
ดนตรีไทยโดยรวมมีความแข็งแกร่ง ตลอดจนสมบูรณ์ทาง
วิชาการ ซึ่งจะส่งเสริมอุดมคติของประชากรโดยรวม และ
เป็นตลาดทางวิชาการที่เพิ่มเติม ทั้งรองรับการประกอบ
อาชีพของศิลปินดนตรีไทยให้กว้างขวางขึ้น จากการศึกษา
องค์ประกอบดนตรีไทยศึกษาทุกหมวดหมู่ แม้จะมีชว่ งระยะ
เวลาที่มีความชะลอ หรือประสบอุปสรรคในการพัฒนา แต่
เมื่ อ ปั จ จั ย ทางสั ง คมมี ค วามพร้ อ ม ดนตรี ไ ทยศึ ก ษามี
การพัฒนามากขึน้ อย่างต่อเนือ่ งจากศิลปิน บุคคลผูเ้ กีย่ วข้อง
และอิทธิพลแวดล้อม เป็นภาพสะท้อนทีท่ ำ� ให้ทราบว่าสังคม
ไทยโดยรวมมีการรักษา หวงแหน และปรารถนาความเจริญ
ในการดนตรีไทยที่ต่อเนื่อง เป็นประโยชน์ต่อความเป็น
ปึกแผ่นของชาติ และมีความเจริญทางวัฒนธรรมควบคูส่ งั คม
ไทยตลอดกาลนาน

อภิปรายผลการวิจัย

ผู้วิจัยแบ่งการอภิปรายผลเป็นประเด็นต่างๆ โดย
มีรายละเอียดดังนี้
1. ข้อมูลดนตรีไทยศึกษา จากการวิจัยพบว่า
หลักฐานทางด้านดนตรีไทยศึกษาในสมัยกรุงสุโขทัย สมัย
กรุงศรีอยุธยาและสมัยกรุงธนบุรีมีน้อย ในการวิเคราะห์
ข้อมูลจึงต้องอาศัยการสันนิษฐานจากหลักฐานต่างๆ ที่พอ
ค้นพบได้ แสดงให้เห็นว่า สังคมไทยไม่นิยมการบันทึก
เหตุการณ์ส�ำคัญ หรือรายละเอียดในเรื่องวัฒนธรรมในอดีต
รวมทั้งผู้ที่ประกอบวิชาชีพโดยตรง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ดนตรีไทยไม่บันทึก และไม่เห็นความส�ำคัญของการบันทึก
ท�ำให้ประวัติศาสตร์ดนตรีไทยศึกษาใน ยุคเริ่มต้น และ ยุค
พัฒนา ไม่มีข้อมูลรายละเอียดดังในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
2. กระบวนการสืบทอด การเรียนการสอนใช้
กระบวนการมุขปาฐะแสดงให้เห็นว่าต้องการสืบทอดโดย
ผู้สอนสู่ผู้เรียนโดยไม่เน้นการเผยแพร่ หรือไม่ต้องการ
การแสดงพฤติกรรมการสอนของแต่ละบ้านหรือวัดและวังให้
กลุ่มอื่นๆ ได้ทราบหลักและวิธีการสอนตามแบบแผนของ
แต่ ล ะแห่ ง จากประวั ติ ด นตรี ศึ ก ษาดั ง กล่ า วนี้ มี ค วาม

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มปัญญาสังคม (Social
Cognitive Theory) ซึ่งกล่าวว่า
“...การเรียนรูข้ องมนุษย์เกิดขึน้ จากการมีปฏิสมั พันธ์
กับสิ่งแวดล้อมรอบกายมนุษย์ การเรียนรู้เกิดจาก
การสังเกต และการลอกเลียนแบบจากตัวแบบ อาจ
หมายถึ ง สิ่ ง แวดล้ อ ม หรื อ เลี ย นแบบมนุ ษ ย์ ด ้ ว ย
กันเอง หรือเรียนรู้จากการกระท�ำตาม...” 		
				
(ณรุทธ์ สุทธจิตต์, 2541)
ดังนั้น การเรียนดนตรีไทยซึ่งนักดนตรีที่เรียนโดย
การถ่ า ยทอดของครู และลั ก จ� ำ จากผู ้ อื่ น หรื อ สั ง เกต
พฤติกรรม กลวิธีการบรรเลงจากผู้อื่น แล้วน�ำมาใช้ถือได้ว่า
การเรียนดนตรีไทยเป็นไปในรูปแบบทฤษฎีปัญญาสังคม
และยังสอดคล้องในทฤษฎีนี้อีกประเด็นหนึ่ง ที่กล่าวว่า
การทีผ่ อู้ นื่ จะลอกเลียนแบบ หรือปรารถนาจะเรียนกับรูปแบบ
ของสิ่งนั้น หรือวิธีการของคนๆ นั้น ผู้เรียนต้องมีศรัทธา
หรือมีแรงจูงใจ ที่เกิดจากผู้สอนดนตรีไทยที่มีความรู้ความ
สามารถสูงเป็นทีย่ อมรับของสังคมโดยกว้าง ดังเห็นได้วา่ บ้าน
ดุริยประณีตเป็นบ้านที่มีผู้เรียนดนตรีไทยเป็นจ�ำนวนมาก
ที่สุดจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากมีครูดนตรีไทยที่มีชื่อ
เสียงด�ำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในระบบเครือญาติ ท�ำให้ผู้เรียน
ได้เรียนวิชาการปฏิบัติขับร้องและบรรเลงดนตรีไทยอย่าง
หลากหลาย ตลอดจนมีการสืบทอดการเรียนการสอนในบ้าน
ดุริยประณีตด้วยการสืบทอดวิชาดนตรีไทยแก่บุตรธิดาใน
ครอบครัวและเครือญาติ ตลอดจนมีการว่าจ้างครูดนตรีไทย
ทีม่ ชี อื่ เสียงให้เข้ามาด�ำเนินการสอนในบ้านโดยตลอด ท�ำให้
บ้านดุริยประณีตเป็นบ้านดนตรีไทยที่มีชื่อเสียงและได้รับ
ความนิยมในด้านการเรียนดนตรีไทยจนถึงปัจจุบัน ในขณะ
ที่บ้านดนตรีไทยอื่นๆ ต่างซบเซาลง และขาดความนิยมใน
ภายหลัง เนื่องจากครูดนตรีไทยที่มีชื่อเสียงในบ้านดนตรี
เหล่านั้นได้ถึงแก่อนิจกรรม หรือถึงแก่กรรมลง หรือผู้สอน
ในบ้านอยูใ่ นวัยชราภาพ รวมทัง้ ไม่มกี ารว่าจ้างครูดนตรีไทย
ให้มาด�ำเนินการสอนในบ้าน และอาจเกิดจากทายาท และ
ผู้เรียนในบ้านนั้นได้รับจ้างเดินทางไปสอนยังสถาบันดนตรี
ไทยต่างๆ ท�ำให้ไม่มีการจัดการเรียนการสอนดนตรีไทย
ภายในบ้านเดิม ซึง่ เกิดจากภาวะเศรษฐกิจ หรือมีวธิ กี ารสอน
ที่แตกต่างกัน เช่น บ้านเสนาะดุริยางค์ หลังจากพระยา
เสนาะดุ ริ ย างค์ ถึ ง แก่ อ นิ จ กรรม บุ ต รสาวของท่ า น คื อ

อาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทิน และอาจารย์เลือ่ น สุนทรวาทิน
ได้ท�ำการถ่ายทอดวิชาการขับร้องและการบรรเลงมโหรี
เป็นหลัก โดยสอนในสถาบันการศึกษาคือ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ ทั้งยัง
รับจ้างสอนในหน่วยงานต่างๆ โดยไม่จัดการเรียนการสอน
ในบ้าน นอกจากนีย้ งั พบว่าผูส้ อนทีเ่ ป็นทายาททางดนตรีของ
บ้านพาทยโกศล ได้เป็นอาจารย์ประจ�ำในโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก ท�ำให้ต้องพ�ำนักอยู่ที่
โรงเรียนแห่งนี้ เพื่อท�ำการสอนประจ�ำ ผู้เรียนในสถาบัน
ดังกล่าวจึงได้เรียนความรู้ทางดนตรีไทยจากหลักสูตรของ
บ้านพาทยโกศลเป็นหลัก เป็นต้น
3. ผูส้ อนดนตรีไทย ผูส้ อนดนตรีไทยในสมัยกรุง
สุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์ใน
ปัจจุบันนี้ยังคงรักษารูปแบบการถ่ายทอดให้ผู้เรียนด้วย
ระบบมุขปาฐะ โดยที่ผู้สอนได้รับการถ่ายทอดการปฏิบัติ
ขับร้อง หรือบรรเลงและทฤษฎีดนตรีมาจากครูอาจารย์จาก
บิดาหรือมารดา ตลอดจนเครือญาติ อีกทั้งยังเรียนรู้ด้วย
การสังเกต การเลียนแบบ และเรียนรูจ้ ากการจดจ�ำพฤติกรรม
การเรียนการสอนของผู้อื่น ดังที่เรียกว่า “ครูพักลักจ�ำ”
ดังนั้นผู้สอนจึงมีความรู้จากหลายส่วนประกอบดังนี้ คือ
จากการเรียนการสอน การจดจ�ำจากผูอ้ นื่ และประสบการณ์
ของตนในการบรรเลงและการสอนดนตรี
4. ผู้เรียน จากการวิจัยพบว่า เดิมผู้เรียนดนตรี
ไทยเรียนแบบอยู่ประจ�ำในบ้านของครู และภายหลังในยุค
ผสมผสานผูเ้ รียนจะเรียนแบบไป-กลับ ท�ำให้ได้รบั การฝึกฝน
น้อยลง ส่งผลให้ความเข้าใจและความสามารถของผู้เรียน
ดนตรีไทยลดลงอย่างมาก ควรหาแนวทางส่งเสริมให้มี
การฝึกทักษะในชัว่ โมงเรียนมากขึน้ หรือหากิจกรรมส่งเสริม
แก่ผู้เรียนดนตรีไทยให้มากขึ้น
5. หลั ก สู ต ร จากในสมั ย สุ โ ขทั ย ถึ ง สมั ย
รัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ 1 ถึง รัชกาลที่ 7) มีหลักสูตรดนตรี
ไทย ซึ่ ง ขึ้ น อยู ่ กั บ ผู ้ ส อน แต่ ไ ม่ มี ก ารจดบั น ทึ ก ในเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร เพียงแค่การสอนแบบมุขปาฐะ หรือ การท่องจ�ำ
เท่านั้น จวบจนสมัยรัชกาลที่ 8 ได้มีการเริ่มจดบันทึก
หลักสูตร เป็นในรูปแบบของต�ำราดนตรีไทย โดย ครูมนตรี
ตราโมท ศิลปินแห่งชาติ เป็นบุคคลแรกๆ ในการริเริ่มที่จะ
รวบรวมต�ำราดนตรีไทย ให้กบั โรงเรียนศิลปากร ในขณะนัน้
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6. การเรียนการสอน การเรียนการสอนในบ้าน
วัด และวัง แต่เดิมเคยด�ำเนินการสอนแบบวิทยาทาน แต่
เนื่องจากสภาพสังคมและเศรษฐกิจ ไม่อ�ำนวยให้ครูดนตรี
ไทยในปัจจุบันสอนแบบวิทยาทานเช่นนั้นได้อีก จึงส่งผล
ให้การเรียนการสอนดนตรีไทยเป็นเชิงพาณิชมากขึ้น เช่น
รายได้ตอบแทนครูคิดเป็นชั่วโมงละ 250 บาท ดังนั้น เมื่อ
ผู้เรียนไม่สามารถบรรเลงได้ในหนึ่งชั่วโมงตามที่ครูก�ำหนด
หลักสูตร ผู้เรียนจะเรียนในช่วงเวลาน้อย จึงได้เนื้อหาน้อย
แต่มีรายจ่ายมาก เป็นต้น
อีกประการหนึ่ง คือ ผู้เรียนบางกลุ่มนิยมเรียนแต่
เพลงเดีย่ วเพือ่ อวดฝีมอื แต่ปราศจากความเข้าในการบรรเลง
เพลงเกร็ดโดยทั่วไปให้มีอรรถรส ดังนั้น ผู้เรียนเหล่านี้อาจ
จะบรรเลงเพลงในวงดนตรีไทยแสดงตามงานต่างๆ ได้ไม่
ไพเราะและไม่ ส ร้ า งสุ น ทรี ย ปี ติ แ ก่ ผู ้ ฟ ั ง เช่ น ในสมั ย ก่ อ น
เนื่องจากไม่สามารถเข้าใจการสื่อความงามทางโสตศิลป์ได้
อย่างสมบูรณ์
นอกจากนี้ ในปัจจุบันมีการแสวงหาความรู้จาก
หนั ง สื อ การเผยแพร่ ท างอิ น เทอร์ เ น็ ต โทรทั ศ น์
แถบบันทึกเสียง วีดทิ ศั น์ วีซดี ี ท�ำให้รปู แบบการเรียนไม่ตอ้ ง
พึ่งผู้สอน ท�ำให้เกิดพฤติกรรมการเรียนการสอนที่ต่างจาก
ระบบมุขปาฐะหลายประการ และอาจเกิดผลเสีย เช่น
การบรรเลงผิดบ้างถูกบ้าง ไม่มีมาตรฐาน บางครั้งอาจจะมี
พฤติกรรมไม่นอบน้อมต่อผู้สอน ตลอดจนผู้เรียนอาจจะ
ไม่ได้รับการอบรมบ่มนิสัยด้วยขนบธรรมเนียมไทยจากครู
ดนตรีไทยที่มักเป็นผู้อบรมแก่ผู้เรียนมาแต่เดิม เป็นต้น

เอกสารอ้างอิง

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยต่อไปมีดังนี้
1. ควรมี ก ารวิ จั ย ดนตรี ไ ทยศึ ก ษาในแต่ ล ะยุ ค
อย่างละเอียด โดยเฉพาะในสมัยกรุงสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยา
เนือ่ งจากมีขอ้ มูลน้อยจึงควรมีการศึกษาค้นคว้าให้ลกึ ซึง้ ต่อไป
2. ควรมี ก ารวิ จั ย เรื่ อ งหลั ก สู ต รดนตรี ไ ทย
เนื่องจากสาระเนื้อหาด้านหลักสูตรนั้นค้นหาได้น้อย ตั้งแต่
ช่ ว งสุ โ ขทั ย เป็ น ต้ น มา ตลอดจนศึ ก ษาด้ า นผลผลิ ต
ด้านบุคลากร เช่น นักดนตรี องค์กรดนตรีไทย เป็นต้น
3. ควรมีการวิจัยเรื่องบ้านดนตรีไทยที่มีชื่อเสียง
หลายๆ แห่ง ทัง้ ทีเ่ คยมีความเจริญในอดีต และทีย่ งั มีดำ� เนิน
การเรียนการสอนอยู่จนถึงปัจจุบัน เพื่อศึกษาวัฒนธรรม
การถ่ายทอดการเรียนดนตรีไทยอย่างละเอียด
ข้อเสนอแนะทั่วไปมีดังนี้
1. ควรมีการสร้างระบบการปลูกฝังคุณธรรมให้
แก่ผู้เรียน โดยสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียนในฐานะครูกับ
ศิษย์และถ่ายทอดความรู้โดยสอดแทรกคุณธรรมให้แก่
ผู้เรียนอย่างสม�่ำเสมอ
2. ควรมี ก ารผลิ ต นั ก วิ ช าการ นั ก วิ จั ย ด้ า น
ดนตรีไทยศึกษาให้มากขึ้น เพื่อบุคคลเหล่านี้จะเป็นผู้ศึกษา
ค้นคว้าวิจัยด้านดนตรีไทยศึกษาต่อไป และควรมีการศึกษา
วิ จั ย ประวั ติ ด นตรี ไ ทยศึ ก ษาให้ ม ากขึ้ น รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม
การเรียนรู้วัฒนธรรมดนตรีไทยที่ถ่ายทอดจากอดีตสู่ผู้เรียน
ในปัจจุบนั ให้ละเอียดลึกซึง้ เช่นในอดีต เพือ่ ธ�ำรงรักษาคุณค่า
แห่งดนตรีไทยสืบไป
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