
บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
การศึกษา เร่ือง การพัฒนาฐานขอมูลวัสดุดนตรีตะวันตก สําหรับหองสมุดดิวอลด 

มหาวิทยาลัยพายัพ ผูศึกษาไดรวบรวมเนื้อหา ความรู ท่ีเกี่ยวของ เพื่อนํามาเปนแนวทางในการศึกษา 
โดยมี 3 หัวขอใหญท่ีสําคัญคือ ความรูเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ดนตรีตะวันตก และงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของ ซ่ึงสามารถนําเสนอตามลําดับไดดังนี้ 

 
2.1  ความรูเก่ียวกับระบบสารสนเทศ 
 เปนการศึกษาเพื่อสรางความรูและความเขาใจแนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ อันจะชวย
ใหการออกแบบและการพัฒนาระบบทําไดอยางรอบคอบและมีประสิทธิภาพ ผูศึกษาไดศึกษา
ประเด็นตางๆ ท่ีเกี่ยวของดังนี้ 

2.1.1 ความหมายของระบบ  
 นักวิชาการไดอธิบายถึงความหมายของระบบไวดังนี้ 

โอภาส เอ่ียวมสิริวงศ (2548 : 16) กลาววา ระบบคือ กลุมขององคประกอบตางๆ ท่ีมี
ความสัมพันธกัน โดยแตละองคประกอบจะทํางานรวมกันเพื่อจุดประสงคเดียวกัน 

ในแนวคิดของ ศรีสมรัก อินทุจันทรยง (2550 : 31) ไดใหความหมายวา ระบบ หมายถึง 
กลุมของเอ็นทิตี (entity) ท่ีมีความเก่ียวพัน มีความสัมพันธ มาทํางานรวมกันเพื่อใหบรรลุถึง
เปาหมายท่ีตองการอันเดียวกัน 

จากความหมายของระบบท่ีกลาวมาแลว พอสรุปไดวา การท่ีระบบประกอบไปดวย
หนวยยอยตางๆ หลายหนวย แตละหนวยยอยตองมีการประสานการทํางานกันเปนอยางดีบรรลุถึง
เปาหมายเดียวกัน 

ศรีสมรัก อินทุจันทรยง (2550 : 31) ไดแบงความหมายของระบบได 2 ประเภท ตาม 
คุณลักษณะ คือ 

1)  ระบบท่ีเปนนามธรรม เปนระบบท่ีเกิดจากการเรียบเรียงแนวคิดทางนามธรรมอยาง
เปนลําดับ ใหทํางานรวมกันเพื่อบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว เชน ระบบการปกครอง ระบบ
เศรษฐกิจ 



 7 
 

2) ระบบท่ีเปนรูปธรรม หมายถึงระบบท่ีกลุมขององคประกอบเปนรูปธรรมเดนชัด 
นํามาทํางานรวมกันเพื่อบรรลุจุดประสงคเดียวกัน เชน ระบบรถยนต ระบบการผลิตหนังสือ เปนตน 

2.1.2  องคประกอบของระบบ 
 โดยท่ัวไประบบประกอบดวยองคประกอบ 9 องคประกอบ (ศรีสมรัก อินทุจันทรยง, 
2550 : 32-38) คือ 

1) วัตถุประสงคหรือเปาหมาย (Objective) ระบบตองมีวัตถุประสงค หรือเปาหมายเพื่อ
ช้ีนํารายละเอียดขององคประกอบและการทํางานของระบบ วัตถุประสงคท่ีดีควรเขาใจงาย ในกรณี
ท่ีมีเปาหมายหลายประการ เปาหมายจะตองไปในทิศทางเดียวกัน ไมขัดแยงกัน และเปนเปาหมายท่ี
เขาใจตรงกันในระหวางผูใชงานระบบ 

2) สวนประกอบ (Element) หมายถึง หนวยยอยตางๆ ท่ีนํามาใชทํางานรวมกัน และ
ตางมีบทบาทหนาท่ีในระบบท่ีแตกตางกัน 

3) ส่ิงนําเขา (Input) หมายถึง ส่ิงตางๆ ท่ีอาจอยูในรูปลักษณท่ีเปนนามธรรม หรือ
รูปธรรมท่ีจะสงตอไปในขบวนการแปลงสภาพเปนผลลัพธ 

4) ขบวนการ (Process) เปนขบวนการแปลงสภาพของส่ิงนําเขาใหเปนผลลัพธตาม
เปาหมายของระบบท่ีกําหนดไว วิธีการหรือกลไกการแปลงสภาพจะข้ึนอยูกับการทํางานของระบบ
นั้นๆ  

5) ผลลัพธ (Output) คือ ส่ิงท่ีสงออกจากการขบวนการแปลงสภาพของส่ิงนําเขา 
ผลลัพธจะมีคุณลักษณะทางนามธรรมหรือรูปธรรมท่ีได 

6) การควบคุมและผลยอนกลับ (Control and Feedback) เปนการติดตามและตรวจสอบ
เพื่อใหระบบดําเนินการไปสูวัตถุประสงคท่ีตองการ ผลยอนกลับอาจจะเปนสวนหนึ่งของผลลัพธ 
หรือ อาจเปนสวนเพิ่มจากผลลัพธท่ีกําหนดไว แตมีลักษณะเกี่ยวพันกัน และนํามาเปรียบเทียบกับ
เปาหมายหรือจุดประสงคของระบบ วาระบบสามารถปฏิบัติงานไดตามเปาหมายหรือผิดแผกจาก
เปาหมาย ถาระบบไมสามารถปฏิบัติงานไดตามท่ีกําหนด จะตองมีการวิเคราะหสาเหตุวาเกิดจาก
สวนใดของระบบ เพื่อดําเนินการปรับปรุงตอไป 

7) ขอบเขต (Boundary) เปนการกําหนดขอบเขตและหนาท่ีของระบบ เพื่อระบุวา
องคประกอบหรือกิจกรรมใดเปนสวนของระบบ ซ่ึงจะทําใหระบบสามารถควบคุมองคประกอบ
หรือกิจกรรมนั้นได การกําหนดขอบเขตทําใหภาพของระบบชัดเจนข้ึน ซ่ึงมีผลดีในกรณีท่ีตองมี
การปรับปรุงระบบ เพราะองคประกอบหรือกิจกรรมใดท่ีอยูในขอบเขตของระบบ จะสามารถ
ควบคุมจัดการไดโดยตรงและงายกวาองคประกอบ หรือกิจกรรมท่ีอยูในส่ิงแวดลอมท่ีอยูนอก
ขอบเขตของระบบ  
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8) ส่ิงแวดลอม (Environment) หมายถึง ส่ิงท่ีไมอยูในขอบเขตของระบบ หรืออยู
โดยรอบระบบ แตมีผลกระทบทางลบตอระบบท่ีอยูในส่ิงแวดลอมนั้นๆ อาจทําใหการทํางานของ
ระบบผิดแผก หรือไดผลลัพธท่ีเบ่ียงเบนไปจากเปาหมายท่ีกําหนด การทราบวาส่ิงแวดลอมของ
ระบบมีอะไรบาง จะทําใหสามารถคาดการณไดถึงผลกระทบที่อาจมีตอการทํางานของระบบและ
แนวทางปองกัน 

9) ระบบยอย (Subsystem) ระบบยอยมีความสําคัญมาก เนื่องจากเปนสวนท่ีจัดการ
ดําเนินงานตางๆ ภายในระบบใหญใหลุลวงไปได (โอภาส เอ่ียมสิริวงค 2548 : 18) เนื่องจากระบบ
ท่ีมีขนาดใหญมีความซับซอนสูง ทําใหการวิเคราะหภาพของระบบไมชัดเจน การแบงออกเปน
ระบบยอยภายใตระบบใหญ เปนการเพ่ิมความชัดเจนและปรับลดความซับซอนของระบบ ระบบ
โดยท่ัวไปจะตองมีองคประกอบต้ังแตองคประกอบท่ี 1 ถึงองคประกอบท่ี 8 ระบบยอยแตละระบบ
จะมีคุณสมบัติของการเปนระบบอยางครบถวนเชนเดียวกัน แตละระบบยอยจะมีการส่ือสาร
สัมพันธกันผานสวนเช่ือมประสาน (Interface) เพื่อสะทอนภาพระบบโดยรวม  

2.1.3  ความหมายของสารสนเทศ 
 ไดมีนักวิชาการอธิบายความหมายของสารสนเทศ ดังนี้ 
 วาสนา สุขกระสานติ (2545 : 6-1) กลาววา สารสนเทศเปนขาวสารที่ไดจากการนําขอมูล
ดิบ (Raw Data) มาคํานวณทางสถิติ หรือประมวลผลอยางใดอยางหน่ึง ซ่ึงขาวสารท่ีไดออกมานั้น 
จะอยูในรูปท่ีสามารถนําไปใชงานไดทันที 
 ในแนวคิดของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาการจัดการ (2551 : 14) ไดให
คําจํากัดความวา สารสนเทศหมายถึง ขอมูลท่ีไดถูกนํามาวิเคราะหในรูปแบบท่ีตองการ เพื่อ
นําไปใชประโยชนในการตัดสินใจ 
 ศรีสมรัก อินทุจันทรยง (2550 : 48) กลาววา สารสนเทศเปนขอมูลท่ีถูกรวบรวมเขามาจัด
กลุมใหอยูในรูปแบบท่ีมีความหมายตอผูรับ โดยเฉพาะอยางยิ่งมีผลตอการตัดสินใจ หรือพฤติกรรม
ท่ีผู รับจะแสดงตอไปหลังจากท่ีไดรับสารสนเทศ ผู รับจะตระหนักไดเปนอยางดีถึงคาของ
สารสนเทศท่ีมีผลตอการตัดสินใจ สารสนเทศเปนส่ิงท่ีทําใหผูรับทราบถึงส่ิงท่ีไมเคยทราบมากอน 
หรือทําใหลดระดับความไมแนนอนในสถานการณท่ีเผชิญ 
 จากคําจํากัดความขางตน พบวา สารสนเทศเปนผลลัพธของขบวนการเปล่ียนแปลง
ขอมูล เพื่อใหไดรูปแบบของขอมูลใหมท่ีมีความหมายตามความตองการของผูใช เพื่อประโยชนใน
การตัดสินใจ และขอมูลในรูปแบบใหมนั้นจะเปนสารสนเทศหรือไม ข้ึนอยูกับการรูจักใชใหเปน
ประโยชนของผูรับ 
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2.1.4  คุณลักษณะของสารสนเทศ 
  สารสนเทศท่ีมีคุณภาพ ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

1) ถูกตองแมนยํา (Accurate) เนื่องจากผูรับ ใชสารสนเทศเพ่ือชวยในการตัดสินใจ และ
มีผลตอพฤติกรรมของผูนําสารสนเทศไปใช (ความถูกตองของสารสนเทศจึงเปนคุณสมบัติสําคัญ) 

2) สมบูรณครบถวน (Complete) หมายถึง ความสมบูรณครบถวนของเนื้อหา
ขอเท็จจริงท่ีสําคัญและเกี่ยวของกับของสารสนเทศท่ีผูใชตองการ 

3) เขาใจงาย (Simple) สารสนเทศที่มีคุณภาพตองเขาใจงาย ไมซํ้าซอน ท้ังในแงของ
ภาษา การนําเสนอ และไมมากจนเกินไป เพราะจะทําใหผูรับสับสน จนไมสามารถนําไปใช
ประโยชนไดตามท่ีตองการ เพราะไมสามารถประมวลผลสารสนเทศท่ีไดรับได 

4) ทันตอเวลา (Timely) หมายถึง ความทันสมัยของสารสนเทศท่ีทันกับเวลาท่ีผูใช
ตองการไมชาหรือเร็วเกินไป 

5) เช่ือถือได (Reliable) ความเชื่อถือไดของสารสนเทศเกิดจากองคประกอบท้ังหมด
ของขบวนการผลิตสารสนเทศน้ันๆ เร่ิมต้ังแต ขอมูลท่ีนําเขา แหลงขอมูล ขบวนการประมวลผล 
ความเชื่อถือไดของสารสนเทศ ทําใหผูใชยอมรับในความถูกตอง และนําสารสนเทศนั้นๆ ไปใช
อยางเช่ือถือ 

6) คาใชจายท่ีเหมาะสม (Economic) หมายถึง คุณคาและประโยชนของสารสนเทศ
เหมาะสมกับคาใชจายในการไดมา 

7) ตรวจสอบได (Verifiable) สารสนเทศท่ีมีคุณภาพ ผูใชจะตองสามารถตรวจสอบ
ความถูกตอง เพื่อสรางความมั่นใจในการใชสารสนเทศนั้นๆ ซ่ึงอาจทําไดโดยวิธีการเปรียบเทียบ
กับขอมูลลักษณะเดียวกันจากแหลงอ่ืนๆ รวมท้ังการตรวจทานจากขบวนการผลิตสารสนเทศนั้นๆ 

8) ยืดหยุน (Flexible) สารสนเทศท่ีไดนั้นสามารถนําไปใชในวัตถุประสงคอ่ืนๆ ท่ี
แตกตางกันได 

9) สอดคลองกับความตองการ (Relevance) สารสนเทศท่ีจะเปนประโยชนตอผูรับ ตอง
สอดคลองกับความตองการของผูรับ ความสอดคลองกับความตองการตองพิจารณาจากความ
เกี่ยวเนื่องของขอมูล มีลักษณะสําคัญ 2 ประการ คือ 
 9.1) ความเก่ียวเนื่องของขอมูลท่ีมีตอผูรับ ไมวาจะดวยหนาท่ีความรับผิดชอบหรือ
วัตถุประสงคของผูรับท่ีตองการสารสนเทศนั้นๆ 
 9.2) ความเก่ียวเนื่องในเนื้อหาของสารสนเทศ หมายถึง เนื้อหาของสารสนเทศ
สอดคลองกับความตองการของผูรับ 
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นอกเหนือจากคุณสมบัติดังกลาวแลว สารสนเทศท่ีดียังรวมถึงการนําเสนอสารสนเทศ
ดวยวิธีการท่ีดี มีเนื้อหาที่ เหมาะสม สามารถทําใหผู รับนําไปชวยในการตัดสินใจไดอยาง
ประสิทธิภาพและมีผลตอพฤติกรรมของผูรับท่ีจะแสดงออกในกิจกรรมตางๆ ตอไป (ศรีไพ ศรีศักดิ์
รุงพงศากุล 2547 : 153-154 อาง Shelly et al, 2002 ใน Discovering Computers 2003 : Concepts for a 
Digital World และ Stair and Reynolds, 1999 ใน Principles of Information Systems : A Management 
Approach และ ศรีสมรัก อินทุจันทรยง, 2550 : 58-59)  

2.1.5  ความหมายของระบบสารสนเทศ 
 นักวิชาการไดใหนิยามไวดังตอไปนี้ 
 ศรีสมรัก อินทุจันทรยง (2550 : 6) กลาววาเปนระบบท่ีทําหนาท่ีในการรวบรวมขอมูล
เพื่อนํามาประมวลผล วิเคราะห เพื่อสรางสารสนเทศสําหรับวัตถุประสงคเฉพาะดาน และนําเสนอ
สารสนเทศใหกับผูท่ีตองการซ่ึงตองเปนผูท่ีมีสิทธิไดรับสารสนเทศ รวมท้ังจัดเก็บบันทึกขอมูลท่ี
นําเขามาสูระบบเพื่อการใชงานในอนาคต 
 ศรีไพ ศักดิ์รุงพงศากุล (2547 : 150) ไดใหความหมายโดยอางถึง McLeod & Schell, 
2001 ใน Management Information System วา ระบบสารสนเทศเปนการนําองคประกอบท่ีมี
ความสัมพันธกันของระบบมาใชในการรวบรวม บันทึก ประมวลผล และแจกจายสารสนเทศเพื่อ
ใชในการวางแผนควบคุม จัดการ และสนับสนุนการตัดสินใจ 
 Landon & Landon (2004 : 8) อธิบายถึงระบบสารสนเทศวา เปนกลุมขององคประกอบ
ท่ีสัมพันธกันท่ีทําหนาท่ีในการรวบรวมหรือสืบคน (Retrieve) ประมวลผล บันทึกและแจกจาย
สารสนเทศ เพื่อชวยผูบริหารในการตัดสินใจ ควบคุมองคกร และชวยในการวิเคราะหปญหา ระบบ
สารสนเทศสามารถทําภาพนามธรรม (Visualize) ทําใหผูบริหารเห็นภาพของปญหาท่ีซับซอนได
ชัดเจนข้ึน และยังชวยในการสรางผลิตภัณฑหรือบริการใหมๆ ระบบสารสนเทศจะดําเนิน 3 
กิจกรรมหลักคือ 

1)  นําเขา (Input) รวบรวมขอมูลดิบจากภายในและภายนอกองคกร 
2) ประมวลผล ( Processing) เปล่ียนแปลงขอมูลดิบใหเปนรูปแบบท่ีมีความหมาย 
3) สงออก (Output) สงตอหรือแจกจายสารสนเทศใหแกผูท่ีตองการใช 
ขณะเดียวกันระบบสารสนเทศยังตองการสงขอมูลยอนกลับ (Feedback) ของขอมูลท่ี

เปนผลลัพธจากการประมวลผล (output) เพื่อนําไปปรับปรุงแกไข และปองกันความผิดพลาดใน
กระบวนการนําเขาขอมูลคร้ังตอไป 
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2.1.6  องคประกอบของสารสนเทศ 
 ระบบสารสนเทศจะทํางานไดตามวัตถุประสงคจะประกอบดวยองคประกอบ 6 
ประการ คือ ฮารดแวร (Hardware) ซอฟตแวร (Software) ขอมูล (Data) กระบวนการ (Procedure) 
ระบบเครือขาย (Network) และบุคลากร (People) (ศรีสมรัก อินทุจันทรยง, 2550 : 6) 

1) ฮารดแวร (Hardware) ประกอบดวยคอมพิวเตอร เพื่อใชเปนหลักในการประมวลผล 
อุปกรณนําเขา (Input device) หมายถึง อุปกรณท่ีใชปอนขอมูลและคําส่ัง หรือโปรแกรมเขาสู
คอมพิวเตอร อุปกรณสงออก (Output device) หรืออุปกรณแสดงผล ทําหนาท่ีแสดงผลลัพธท่ีได
จากการประมวลขอมูลใหอยูในรูปแบบท่ีเปนประโยชนตอการนําไปใชงาน อุปกรณหนวยเก็บ 
(Storage device) หมายถึง ฮารดแวรท่ีใชบันทึกจัดเก็บขอมูล ชุดคําส่ัง และงานตางๆ ใน
คอมพิวเตอร 

2) ซอฟตแวร (Software) หมายถึง โปรแกรมหรือชุดคําส่ังท่ีควบคุมใหคอมพิวเตอร
ทํางานใหไดผลลัพธตามท่ีตองการ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ ซอฟตแวรระบบ (System 
Software) และซอฟตแวรประยุกต (Application Software) 

2.1) ซอฟตแวรระบบ ประกอบดวยโปรแกรมท่ีใชควบคุม บํารุงรักษาและการ
ปฏิบัติงานของคอมพิวเตอร แบงไดเปน 2 ประเภทคือ ระบบปฏิบัติการ (Operating System) และ
โปรแกรมอรรถประโยชน (Utility Program) เปนชุดคําส่ังท่ีทําหนาท่ีส่ังงานเพ่ือประสานกิจกรรม
ตางๆ ระหวางคอมพิวเตอรกับอุปกรณตางๆ และเปนส่ือกลางระหวางโปรแกรมประยุกตและ
อุปกรณคอมพิวเตอร โปรแกรมอรรถประโยชน (Utility Program) เปนโปรแกรมอํานวยความ
สะดวกใหแกผูใชในการทํางานกับคอมพิวเตอร ในสวนท่ีเกี่ยวกับการจัดการขอมูลในคอมพิวเตอร 
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของคอมพิวเตอร ดูแลความปลอดภัยและเสถียรภาพของเคร่ือง
คอมพิวเตอร 

2.2) ซอฟตแวรประยุกต (Application Software) เปนโปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึนเพื่อให
คอมพิวเตอรทํางานดานตางๆ ตามความตองการของผูใชท่ีมีความตองการโปรแกรมเฉพาะทาง 

3)  ขอมูล (Data) ทรัพยากรที่นําเขาสูระบบสารสนเทศ ท่ีอยูในรูปแบบตางๆ เชน ภาพ 
เสียง ตัวอักษร ตัวเลข เปนตน 

4)  กระบวนการ (Procedure) นอกเหนือจากขบวนการประมวลผลทรัพยากรท่ีเขาสู
ระบบมาปรับเปล่ียนใหอยูในรูปของขอมูลท่ีมีความหมายตามวัตถุประสงคของระบบแลว 
ขบวนการยังหมายความรวมถึงกลยุทธ นโยบาย วิธีการ หลักเกณฑ ข้ันตอนการใชระบบ
สารสนเทศ (ศรีสมรัก อินทุจันทรยง, 2550 : 13) 
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5)  ระบบเครือขาย (Network) หมายถึง เทคโนโลยีท่ีใชเพื่อเช่ือมตอระบบคอมพิวเตอร 
เพื่อการส่ือสารทางไกล จุดประสงคเพื่อใหสามารถสงสัญญาณอิเล็กทรอนิกส นําพาขอมูล
สารสนเทศไมวาจะเปนเสียง ภาพ ตัวอักษรไปถึงผูรับ ระบบเครือขายประกอบดวยอุปกรณรับ-สง
สัญญาณ ตัวกลางนําสัญญาณและซอฟตแวรสําหรับใชส่ือสาร 

2.1.7  ประโยชนของระบบสารสนเทศ 
 ประภา วัฒนะคีรี (สัมภาษณ), 22 พฤศจิกายน 2008) กลาววา ระบบสารสนเทศสนับสนุน
การดําเนินงานขององคกรดังนี้ 

1) ใหสารสนเทศท่ีเปนความรูในองคกร (Information Knowledge work) 
2) สนับสนุนงานดานปฏิบัติการของบุคลากร ชวยลดเวลาการปฏิบัติงาน ลดขบวนการ

ทํางาน ทําใหผลผลิตงานเพ่ิมข้ึน 
3) ใหสารสนเทศท่ีเปนความรูในการบริหารจัดการ และใหสารสนเทศท่ีชวยในการ

ตัดสินใจของผูบริหาร 
4) สนับสนุนยุทธศาสตรการบริหารในองคกร เชน เร่ืองของผลประโยชนเชิงโอกาส 

(Opportunity advantage) ความไดเปรียบทางการแขงขัน (Competitive Advantage) กลาวคือ 
องคกรสามารถใชประโยชนจากสารสนเทศในการปรับปรุงงานบริการ สรางผลิตภัณฑ หรือบริการ
ใหมๆ  

2.1.8  ท่ีมาของความตองการระบบสารสนเทศในองคกร 
 ระบบสารสนเทศขององคกรมีมาได 2 ลักษณะ (ศรีสมรัก อินทุจันทรยง, 2550 : 299) คือ 

1) เปนความตองการที่มีความคาดหมายมากอน ซ่ึงเปนผลมาจากการศึกษาวิเคราะห
ความตองการระบบสารสนเทศขององคกร และปรากฏออกมาในรูปแผน หรือโครงการ 

2) เปนความตองการท่ีไมไดวางแผนหรือคาดหมายมากอน เปนความตองการระบบ
สารสนเทศเพ่ือใชแกปญหาเฉพาะหนาท่ีเกิดข้ึนในองคกร  
 

2.2  ดนตรีตะวันตก 
2.2.1  ความหมายของดนตรี 

 คําวา “ดนตรี” ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ไดใหความหมายวา 
“เสียงท่ีประกอบกันเปนทํานองเพลง เคร่ืองบรรเลงซ่ึงมีเสียงดังทําใหรูสึกเพลิดเพลิน หรือเกิด
อารมณ รัก โศก หรือร่ืนเริง เปนตน ไดตามทํานองเพลง”  
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 คมสันต วงควรรณ (2511 : 11) กลาววา ดนตรีเปนศาสตรท่ีเกี่ยวกับเร่ืองเสียงโดยเฉพาะ 
และในการรับรูทางดนตรีนั้น มนุษยตองใชการฟงโดยใชหูเทานั้น จึงจะสามารถเขาถึงความไพเราะ
และอรรถรสของบทเพลงได  

 ขณะท่ี ณรุทธ สุทธจิตต (2550 ; 59) กลาววา ดนตรีเปนโสตศิลปท่ีเกี่ยวของกับเสียงและ
เวลา คุณสมบัติของเสียงท่ีสําคัญ ไดแก ระดับเสียง ความยาวของเสียง ความเขมของเสียง และ
คุณภาพของเสียง คุณสมบัติท่ีเกี่ยวของกับเวลาคือ เร่ืองของความเร็ว จังหวะ อัตราจังหวะ และ
จังหวะ เม่ือนําเสียงและเวลามาสัมพันธกันทําใหเกิดเปนองคประกอบทางดนตรีข้ึน 

2.2.2  องคประกอบดนตรี 
  จากคําจํากัดความขางตน จะพบวา ดนตรีเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับเสียง แตเสียงใน
ความหมายทางดนตรี เปนเสียงท่ีเกิดจากการส่ันสะเทือนของอากาศอยางสมํ่าเสมอ ซ่ึงใน
ภาษาอังกฤษใชคําวา Tone ซ่ึงตางจาก Noise อันเปนเสียงท่ีเกิดจากการส่ันสะเทือนของอากาศท่ีไม
สมํ่าเสมอ ขณะเดียวกัน ในทางดนตรีแลว เสียง (Tone) อยางเดียวไมสามารถทําใหดนตรี เปน
ดนตรี ในแงศาสตร หรือโสตศิลป ไดจะตองมีองคประกอบอ่ืนท่ีสําคัญดวย ณรุทธ สุทธจิตต 
(2547 : 58) กลาววาดนตรีมีองคประกอบ 2 องคประกอบ คือ 

1) องคประกอบท่ีจําเปนสําหรับโครงสรางดนตรี มี 5 องคประกอบท่ีทําใหดนตรีเปน
ดนตรีไดและไมสามารถขาดส่ิงหนึ่งส่ิงใดได คือ จังหวะ (Rhythm) ทํานอง (Melody) เสียงประสาน 
และ ระบบเสียง (Harmony and Tonality) รูปพรรณ (Texture) และ รูปแบบ (Forms) องคประกอบท้ัง
หานี้ทําใหคีตกวีแตงเพลงข้ึนได และนักดนตรีสามารถถายทอดบทเพลงใหเปนเสียงท่ีทําใหผูฟง
รับรูวาเปนดนตรีได แตดนตรีจะมีชีวิตหรือเปนดนตรีท่ีสมบูรณตองมีองคประกอบพื้นฐานอีกสวน
หนึ่งคือ องคประกอบท่ีทําใหดนตรีสมบูรณแบบ 

2) องคประกอบท่ีทําใหดนตรีสมบูรณแบบ เปนองคประกอบท่ีเพิ่มสีสัน ความไพเราะ 
ความรูสึกหลากหลายในดนตรี ประกอบดวย 3 องคประกอบคือ ความเร็วของจังหวะ (Tempo ) 
สีสัน (Tone color) และลักษณะของเสียง (Characteristic of sound) 

2.2.3  ประเภทของดนตรี 
  การแบงประเภทของดนตรีตามลักษณะและรูปแบบของดนตรี จะแบงได 2 ประเภท 
ไดแก ดนตรีพื้นบาน และดนตรีศิลปะ (ณรุทธ สุทธิจิตต, 2547 : 10-13) 

1) ดนตรีพื้นบาน หรือเรียกกันอีกช่ือวา เพลงพื้นบาน ในภาษาอังกฤษใชคําวา Folk 
music, Folk song, Folk tune หรือ Folk idiom หมายถึง “เพลงท่ีผูคนในชุมชนหนึ่งๆ ไดขับรองหรือ
บรรเลงหรือ ท้ังขับรองและบรรเลงดวยการจดจําสืบตอกันมาเปนเวลาหลายช่ัวอายุคน ดนตรี
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พื้นบานสวนมาก มักจะมีอายุเกาแกจนคนรุนหลังๆ ไมสามารถทราบวาผูใดแตงและแตงข้ึนเม่ือใด” 
(ไขแสง ศุขะวัฒนะ, 2529 : 6) 

ลักษณะสําคัญของดนตรีพื้นบานมีดังนี้ 
1.1) ดนตรีพื้นบานท่ีตกทอดมาจนถึงปจจุบัน ในอดีตตองเปนดนตรีพื้นบานท่ี

ไดรับความนิยมอยางกวางขวางมากอน 
1.2) ดนตรีพื้นบาน มักมีกําเนิดในกลุมชนท่ีหางไกลความเจริญ เชน ชาวไร ชาวนา 
1.3) บทเพลง วิธีการรอง มักไดรับการถายทอดดวยวาจา ส่ังสอน หรือเลนหรือ

รองใหฟงจากความจํา ไมมีการบันทึกเปนโนตเพลง 
1.4) เปนบทเพลงท่ีแตงข้ึนโดยมีจุดมุงหมายเพื่อใชประกอบในกิจกรรมตางๆ เชน 

เพลงกลอมเด็ก เพลงเกี่ยวขาว เพลงประกอบการเลนเรือ เปนตน 
1.5) รูปแบบของเพลงไมซับซอน เนนท่ีเนื้อรอง จังหวะประกอบเพลงมักจะซํ้าๆ 
1.6) ลักษณะของทํานองและจังหวะชา เร็ว หรือ เปนทํานองเย็นๆ เร่ือยๆ เปนไป

ตามลักษณะของกิจกรรม หรือการละเลน 
1.7) รูปแบบการรอง เปนไปตามธรรมชาติ ไมใชเทคนิคการรองมากมาย ไมเนน

คุณภาพเสียง และมักเปนเสียงที่ออกมาจากลําคอ ไมใชเสียงท่ีมาจากทอง 
1.8) เคร่ืองดนตรีท่ีใชประกอบเปนของทองถ่ินนั้นๆ เปนสวนใหญ  

  ดังนั้นดนตรีพื้นบานจึงสอลักษณะของเคร่ืองดนตรีและวัฒนธรรมทองถ่ิน หรือชน
เผา และสามารถพบไดในทุกประเทศท่ัวโลก (ไขแสง ศุขะวัฒนะ, 2529 : 7) และ (ณรุทธ สุทธจิตต, 
2548 : 10-11) 

2) ดนตรีศิลปะ (Art Music) 
ณรุทธ สุทธจิตต (2547 : 11) กลาววา ดนตรีศิลปะ “เปนดนตรีท่ีประพันธข้ึนอยาง

ต้ังใจ โดยผูประพันธเพลงศึกษาดนตรีมาอยางมีระเบียบแบบแผน ดนตรีประเภทนี้เปนการ
สรางสรรคข้ึนเพื่อใหเห็นถึงความสวยงามของศิลปะดนตรี ซ่ึงเปนโสตศิลป ดนตรีประเภทนี้ ไดแก 
ดนตรีตะวันตก (Western music) หรือท่ีรูจักกันในนาม ดนตรีคลาสสิก (Classical music) และ 
ดนตรีประจําชาติตางๆ ท่ีเรียกวา Traditional music” 

2.1)  ดนตรีตะวันตก (Western music) มีลักษณะสําคัญดังนี้  
 (1)  เปนผลงานการประพันธท่ีเกิดจากการประพันธท่ีมีหลักเกณฑทางดนตรี 

จึงมีลักษณะซับซอนท้ังทํานอง จังหวะ บทประพันธแตละช้ินตองใชเทคนิคในการบรรเลงหรือการรอง 
 (2)  การแสดงดนตรีตะวันตก ผูแสดงตองมีทักษะในการบรรเลง หรือการรอง 
 (3)  มีรูปแบบท่ีแนนอน และทฤษฎีท่ีแนนอน 
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 (4)  ผูฟงตองการความรูความเขาใจท่ีจะฟงเพื่อใหเขาถึงหรือซาบซ้ึง เนื่องจาก
เปนดนตรีท่ีใชหลักเกณฑในการประพันธ มีองคประกอบทางดนตรีท่ีซับซอน 

 (5)  มีพัฒนาการมีการเปล่ียนรูปแบบ เปล่ียนแนวทางการประพันธตลอดเวลา 
ทําใหแบงเปนสมัยตางๆ ได 

2.2)  ดนตรีประจําชาติตางๆ (Traditional music) ดนตรีประจําชาติ เปนดนตรีที่มี
แบบแผนและลักษณะของตนเอง เปนดนตรีไดรับการสรางสรรคอยางปราณีต มีการพัฒนาเปล่ียน
รูปแบบไปบางตามสภาพสังคมท่ีเปล่ียนไป แตลักษณะท่ัวไปยังคงเหมือนเดิม เชน ระบบเสียง ลีลา
การบรรเลง การรอง โดยเฉพาะเคร่ืองดนตรี และเสียงท่ีมีลักษณะเฉพาะ    

2.2.4  ความหมายของดนตรีตะวันตก 
ดนตรีตะวันตก หมายถึง ดนตรีแบบแผนในวัฒนธรรมยุโรปตะวันตก ใชในความหมาย

เดียวกันกับ Classical music (ณัชชา โสตติยานุรักษณ, 2547 : 339) “คลาสสิก” ในทางดนตรี 
หมายถึง ดนตรีท่ีอาศัยเคาโครงของดนตรีท่ีวิจิตรพิสดาร ประกอบดวยองคประกอบของดนตรีท่ี
สูงสุด ท้ังแนวทํานอง การประสานเสียง สีสันของเคร่ืองดนตรี รูปแบบโครงสรางและการถายทอด
ทางอารมณท่ีนักประพันธแตงดวย ความปราณีต (คมสันต วงควรรณ, 2551 : 197-198) แบบแผน
ในวัฒนธรรมยุโรปตะวันตกท่ีสําคัญและมีผลตอประวัติและรูปแบบพัฒนาการของดนตรีตะวันตก 
มีหลายประการ เชน การสรางกฎเกณฑใหกับดนสด (Improvised tradition ความกาวหนาของการ
บันทึกโนต (Notation) พัฒนาการของระบบระดับเสียงดนตรี (Tuning systems) การเกิดนวัตกรรม
ใหมๆ ทางคีตลักษณ (Form) บทบาทของระบบอุปถัมภในสังคม การซึมซับความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมในรูปแบบดนตรี ความกาวหนาของเทคโนโลยีและการศึกษาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติสังคีต 
(Performance practice) เปนตน 

2.2.5  ประเภทของบทเพลงในดนตรีตะวันตก 
 แบงตามโครงสรางของดนตรีได 2 ประเภทใหญๆ คือ ดนตรีขับรอง1 (Vocal music) และ
ดนตรีบรรเลง2 (Instrumental music) (คมสันต วงควรรณ, 2551 : 198 อางจาก ดนัย ลิมปนัย, 2522 : 50) 

1) ดนตรีประเภทขับรอง ไดแก 
1.1) ดนตรีขับรองประกอบพิธีกรรม (Ritual music) ลักษณะเปนดนตรีเสียงเดียว 

กลาวคือเนนเฉพาะทํานองโดยไมมีแนวประสานเสียง มีหลายรูปแบบ ต้ังแตการรองลวนๆ ไมมี
ดนตรีประกอบ ไปจนถึงการรองท่ีมีเคร่ืองดนตรีประกอบ ลักษณะดนตรีประเภทนี้พบในดนตรี
โบราณของชาวฮิบรู และกรีก เปนตน 
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1.2) ดนตรีศาสนา (Church music) หรือเพลงโบสถ มีลักษณะเปนเพลงรองเสียง
เดียว (Monophonic music) มักไมมีดนตรีประกอบ ไมมีอัตราจังหวะ รองเปนภาษาละติน เรียกกัน
โดยท่ัวไปวาเพลงแชนท (Chant) 

1.3) ออรกานุม (Organum) เปนเพลงโบสถท่ีมีการรองประสานเสียงแบบโพลีโฟ
นิค (Polyphonic Style) และเปนรูปแบบของเพลงประสานเสียงคร้ังแรกท่ีเกิดข้ึนในดนตรีตะวันตก 
เร่ิมมีมาต้ังแต ค.ศ.ท่ี 9 

1.4) โมเท็ต (Motet) เปนเพลงท่ีนําคํารองมาจากพระคัมภีรเพื่อใชในโบสถ แตใน
ศตวรรษ 13 ช่ือนี้ถูกนําไปเรียกเพลงท่ีมีคํารองเปนเร่ืองทางโลกดวย ปจจุบันโมเท็ตหมายถึงเพลงแบบ
โพลีโฟนิคอะไรก็ไดท่ีมีคํารองเปนภาษาละติน 

1.5) ออราทอริโอ (Oratorio) เปนบทเพลงรองเร่ืองราวขนาดยาวเกี่ยวกับ
คริสตศาสนา ใชแสดงในคอนเสิรต หรือในโบสถ มีดนตรีประกอบ เปนการแสดงท่ีไมมีการแตงตัว
แบบบทละคร ไมมีการแสดงประกอบ ไมมีฉาก ออราทอรโอบางบท อาจยาวถึง 4-6 ช่ัวโมง  

1.6) แคนตาตา เปนบทประพันธเพลงรองท่ีประกอบดวยเพลงรองหลายทอน 
ไดแก การรองเดี่ยว การรองคู การรองในลักษณะชวงขับรองเจรจา (Recitative)3 และการรองประสาน
เสียง เนื้อเร่ืองเกี่ยวของท้ังท่ีเกี่ยวของกับศาสนาและเร่ืองท่ัวๆ ไป 

1.7)  แมส (Mass) เปนเพลงสวดท่ีใชในพิธีทางศาสนาของคริสตจักรโรมันคาทอลิก 
ท่ีใชในพิธีทางศาสนาท่ีเรียกวา พิธีแมส หรือพิธีมิซซา1 เนื้อรองเปนภาษาละติน การรองมีท้ังรอง
เดี่ยว รองผสมวง และรองประสานเสียงวงใหญ จนถึงออรเคสตรา2 

  2)  ดนตรีประเภทบรรเลง ไดแก 
2.1) ซิมโฟนี (Symphony) มาจากภาษากรีก แปลวา รวมเสียง หมายถึง บทเพลง

สําหรับวงออรเคสตรา มีหลายทอนในอัตราความเร็วและลีลาท่ีแตกตางกัน ถือเปนประเภทของบท
เพลงบรรเลงขนาดใหญ มีแบบแผนและโครงสราง ซับซอน มีมาตรฐานระดับสูง  

2.2) คอนแชรโต (Concerto) บทเพลงท่ีมีเคร่ืองดนตรีเดี่ยว หรือกลุมเคร่ืองดนตรี
เดี่ยว เลนประชันกับวงออเคสตรา (ณรุทธ สุทธจิตต, 2547 : 89) 

2.3) โซนาตา (Sonata) บทเพลงสําหรับเดี่ยวเคร่ืองดนตรี ประกอบดวยหลายทอน
ในอัตราความเร็วและลีลาตางๆ กัน ถาเปนการเด่ียวเคร่ืองดนตรีท่ีไมใชเปยโนหรือกีตารมักมี
เปยโนบรรเลงประกอบ ถือเปนบทเพลงขนาดใหญ มีแบบแผนและโครงสรางซับซอน มีมาตรฐาน
ระดับสูง (ณัชชา โสคติยานุรักษ, 2547 : 287-288) 
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2.4) เชมเบอรมิวสิก (Chamber music) หมายถึง ดนตรีสําหรับแสดงในหอง 
(Chamber) เปนเพลงสําหรับบรรเลงโดยนักดนตรี จํานวน 3-8 คน หรือมากกวานั้นเล็กนอย(ณัชชา 
โสคติยานุรักษ, 2547 : 303) 

2.5) โอเปรา (Opera) คือ ละครท่ีมีเพลงและดนตรีเปนหลักในการดําเนินเร่ืองราว 
โอเปราเปนผลรวมของศิลปะหลายชนิดเขาดวยกัน ต้ังแตวรรณกรรม การละคร การเตนรํา การรอง 
และการบรรเลงดนตรี (ณรุทธ สุทธจิตต, 2547 : 89) 

2.2.6  การเรียกชื่อบทเพลงในดนตรีตะวันตก 
  โดยท่ัวไปมักจะบอกประเภทของเพลงตามดวยบันไดเสียงหลักของบทเพลงนั้น และ

ตอนทายมักจะบอกวาเปนผลงานท่ีเทาไรของผูประพันธเพลง โดยใชตัวยอคือ Op.k หรือ Hop ซ่ึงมี
ท่ีใชตางกัน Op. ยอมาจาก Opus (โอปุส) เปนภาษาละติน แปลวา ผลงาน ในท่ีนี้หมายถึง ผลงาน
ลําดับท่ีของการพิมพ ไมใชลําดับท่ีผลงานของคีตกวี และในการพิมพแตละคร้ังถามีผลงานหลาย
ช้ินรวมกันจะใสหมายเลขหลัง Opus 

สําหรับการเรียกผลงานของโมซารท (Wolfgang Anadeus Mozart, 1756 -1791) ใชตัวยอ 
K หรือ K. V แทนการใช Op. เนื่องจาก Ludwig von Kochel เปนผูรวบรวมผลงานของโมซารท 
และจัดพิมพในรูปของ Kochel Catalogus ( Kochel – Verzeichnis, K. V.) นอกจากนั้นยังมีตัวยอ 
Hob. ใชเรียกผลงานของ ไฮเดิน (Franz Joseph Haydn, 1732-1809) แทน Op. บางคร้ัง เกี่ยว 
เนื่องจาก Anthony van Hoboken เปนผูรวบรวมผลงานของไฮเดินไว 
 ตัวอยางการเรียกช่ือเพลง 

1) Symphony No.5 in C Minor. Op.67 by Beethoven 
ประเภทของบทเพลง คือ Symphony หมายเลข 5 อยูในบันไดเสียง ซี ไมเนอร เปน

ผลงานลําดับท่ี 67 ประพันธโดย เบโธเฟน 
 
 

  
 1พิธีมิซซา (Mass) ใจความสําคัญของพิธีน้ีคือ เพ่ือระลึกถึงการรับประทานอาหารมื้อสุดทายของพระ
เยซูกับสาวก (Last Supper) ตามเน้ือหาที่ปรากฎในพระคัมภีรไบเบิลภาคพันธสัญญาใหม (ลก 22 : 14-20) 

2 วงออรเคสตรา, วงดุริยางค (Orchestra) วงดนตรีมาตรฐานมีเครื่องดนตรีครบ 4 กลุม ไดแก กลุม
เครื่องสาย (String instrument) กลุมเครื่องลมไม (Woodwind instrument) กลุมเครื่องลมทองเหลือง (Brass 
instrument) และกลุมเครื่องตี (Percussion Instrument) โดยแตละกลุมเครื่องดนตรีมีเครื่องดนตรีพ้ืนฐานครบถวน 
วงออรเคสตราขนาดเล็กจะมีผูเลนไมเกิน 60 คน วงออรเคสตราขนาดใหญจะมีผูเลนประมาณ 80-100 คน (ณรุทธ 
สุทธจิตต, 2547 : 63-67) 
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2) Piano Concerto No.21 in C Major, K.467 by Mozart  
ประเภทของบทเพลงคือ เปยโน คอนแชรโต อยูในบันไดเสียง ซี เมเจอร ผลงาน

ลําดับท่ี 467 ประพันธโดย โมซารท ผลงานท่ี 21 
 นอกจากนี้บางคร้ัง บทเพลงบางบทอาจมีช่ือเฉพาะ การเรียกช่ือจึงอาจใชเพียงช่ือ
เฉพาะ หรือใชช่ือเต็ม และใสช่ือเฉพาะไวดวย เชน 

ช่ือเต็มและช่ือเฉพาะ  : Symphony No.6 in F Major, Op.68 “Pastoral” by Beethoven  
ช่ือเฉพาะ  : Symphony No.6 “Pastoral” by Beethoven 
หรือ  : Pastoral Symphony by Beethoven. (ณรุทธ สุทธจิตต, 2547: 

61-62) 
2.2.7  ประวัติดนตรีตะวันตก 

 ดนตรีตะวันตกมีพัฒนาการมายาวนาน ต้ังแตกอนคริสตศักราช จนสามารถแบงเปนสมัย
ตางๆ ได โดยท่ัวๆ ไป การแบงเปนสมัยตางๆ ของดนตรีตะวันตกโดยนักวิชาการจะแตกตางกันไป 
แตการแบงดนตรีตะวันตกเปนช่ือสมัยตางๆ มีไวเพียงเพื่อชวยในการลําดับเหตุการณ และเพือ่ทําให
สามารถหาจุดยืนในการศึกษา หรืออภิปรายเกี่ยวกับดนตรีตะวันตกเทานั้น 
 ในท่ีนี้จะขอกลาวสรุปถึงดนตรีตะวันตกโดยเร่ิมตนต้ังแตสมัยโบราณ จนถึงคริสตศตวรรษ
ท่ี 20 ซ่ึงแบงได 8 สมัย1 ดังนี้ 

1) สมัยโบราณ (Antiquity, ยุคโบราณ – ค.ศ.400) 
2) สมัยกลาง (The Middle Ages, ค.ศ.400-1400) 
3) สมัยเรอเนสซองส (The Renaissance, ค.ศ.1400 – 1600) 
4) สมัยบาโรค (Baroque, ค.ศ.1600 – 1750) 
5) สมัยคลาสสิก (Classical Era, ค.ศ.1750 - 1820) 
6) สมัยโรแมนติก (Romantic Era, ค.ศ.1820 – 1900) 
7) สมัยอิมเพรสชั่นนิสติค (Impressionistic Era, ค.ศ.1890-1910) 
8) สมัยศตวรรษท่ี 20 (The Twentieth Century, 1900-ปจจุบัน) 

 
 
 

                                                 
1 สมัยกลางจนถึงสมัยศตวรรษที่ 20 แบงตาม ณรุทธ สุทธจิตต ในหนังสือช่ือ สังคีตนิยม: ความซาบซึ้ง

ในดนตรีตะวันตก. พิมพครั้งที่ 5 ฉบับปรับปรุงแกไข. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547. 
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1) สมัยโบราณ (Antiquity, ยุคโบราณ – ค.ศ.400) 
ดนตรียุคโบราณนับชวงต้ังแตยุคกอนประวัติศาสตรจนถึงประมาณ ค.ศ.400 ซ่ึงอาจ

ยึดเอาดนตรีของจีน อียิปต ชาวฮิบรู และกรีก เปนแหลงขอมูลในการศึกษา ในท่ีนี้จะขอกลาวถึง
ดนตรีของชาวกรีกและฮิบรูพอสังเขป เนื่องจากมีหลักฐานท่ีพอหลงเหลืออยู โดยเฉพาะ ดนตรีกรีก
ท่ีเช่ือวาเปนรากฐานของดนตรีตะวันตก เชนเดียวกันวัฒนธรรมตะวันตกอ่ืนๆ เชน วรรณกรรม 
ทัศนศิลป ปรัชญาและการปกครอง เปนตน 

แหลงคนควาดนตรีของชาวฮิบรูท่ีคอนขางชัดเจนปรากฏอยูในพระคัมภีรไบเบิลภาค
พันธะสัญญาเดิม (Old Testament) โดยเฉพาะในพระธรรมพงษกษัตริย และซามูเอล ชาวฮิบรูใช
ดนตรีเพื่อสรรเสริญพระเจา ดนตรีสําหรับสถาปนากษัตริย ดนตรีเพื่อเปนสัญญาณการเรียกประชุม 
และดนตรีเพื่อการทําสงคราม และชาวฮิบรูยังเช่ือวาดนตรีมีอํานาจวิเศษ สามารถใชรักษาอาการ
เจ็บปวย ชําระลางรางกายและวิญญาณใหบริสุทธ์ิ เชนที่ปรากฏในตอนท่ี ดาวิดรักษาโรคคลุมคล่ัง
ของกษัตริยซาอูล ดวยการดีดพิณ (Harp) (1 ซมอ16: 14-23) หรือตอนท่ีกําแพงเมืองเยริโคถลมดวย
เสียงแตร (ยชว 6 : 12-20) 

สําหรับชาวกรีก เช่ือวาดนตรีมาจากเทพเจาผูสรางผูปฎิบัติดนตรี เชน อพอลโล 
(Apollo) และเฮอรเมส (Hermes) ชาวกรีกใชดนตรีเปนสวนหนึ่งของพิธีกรรมทางศาสนา เชน ใช
พิณ (Lyre) บรรเลงในการขับรองบูชาเทพอพอลโล (Apollo) และใชปออโลส (Aulos) ในการขับ
รองบูชาเทพไดโอนิซูส (Dionysus)  
 หลักฐานไดมาจากเพลงโบราณและเพลง (Hymn) ของชาวกรีกท่ีคนพบ เชน 
Epitaph of Seikilos และตอนหน่ึงของเร่ือง Orestes ของยูริพิเดส กวีชาวกรีกเม่ือประมาณ 200 ป
กอนคริสตศักราช เปนตน 
 ลักษณะสําคัญของดนตรียุคโบราณโดยท่ัวไปมีดังนี้ 

1.1) ดนตรีเปนทํานองแนวเดียว (Monophonic music) ไมมีเสียงประกอบ 
1.2) ทํานองมีความสัมพันธกับลีลาจังหวะและจํานวนพยางค 
1.3) เปนการบรรเลงแบบดนสด (Improvise) ดังนั้นการแสดงแตละคร้ังจะไม

เหมือนกัน แตจะคงรูปแบบและโครงสรางเดิมของทํานองไว 
1.4) บรรดานักปราชญเช่ือวา ดนตรีเปนระบบท่ีสัมพันธกับธรรมชาติและมีพลัง

ผลักดันความคิดและการกระทําของมนุษย 
1.5) มีการคนพบทฤษฏีทางวิทยาศาสตรวาดวยเสียง (Acoustic) 
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1.6) บันไดเสียงถูกสรางข้ึนจากกลุมโนตเรียงส่ี หรือเททราคอรด1(Tetrachod)  
1.7) มีศัพทดนตรีตางๆ ใชแลว หัวขอสามขอหลัง (1.5, 1.6 และ 1.7) เปนลักษณะ

ของดนตรีชนชาติกรีกโดยเฉพาะ เม่ือกรีก ไดเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรโรมัน โดยเฉพาะสมัย
คริสตจักรยุคแรก ดนตรีก็ยังคงเปนรูปแบบของเพลงทํานองแนวเดียว ท่ีเรียกกันในนามของเพลง
แชนท (Chant) หรือ เพลงขับ (Burkholder, Grout และ Palisca, 2006 : 10-24) 
  เพลงแชนท (Chant) ในคริสตจักรยุคแรกหรือคริสตจักรโรมันใชเพลงแชนทเปน
สวนหนึ่งของพิธีกรรมทางศาสนา (Liturgy) เพลงแชนทถือเปนอนุสรณของความเช่ือทางศาสนา 
เปนแหลงขอมูลและแรงบันดาลใจของศิลปะดนตรีหลายแขนงตอมาและยังคงมีใชอยูท่ัวไปใน
ปจจุบัน เนื่องจากความไพเราะในการขับ เพลงแชนทท่ีเรียบงายท่ีสุดเปนการพูดระดับเสียง (Pitch) 
เดียวตลอด เชน การอานพระกิตติคุณ (Gospel) ในพิธีมิซซา นอกจากน้ันในยุคนี้ยังเกิดดนตรีท่ี
เรียกวา เพลงสวด หรือ Plain Song หรือ Plain Chant เพลงสวดเปน การภาวนาดวยเสียงเพลง เปน
การทําใหคําพูดมีคามากข้ึน รวมความจริงใจผานทํานองและจังหวะดวยศิลปะการถายทอด เพลง
แชนทมีสองประเภท ไดแก เพลงท่ีใชคํารองจากพระคัมภีร และเพลงท่ีไมใชคํารองจากพระคัมภีร 
แตลวนเก่ียวของกับศาสนา เพลงแชนทท่ีมีแบบแผนชัดเจนและโดดเดน เชน ไบแชนไทน แชนท 
(Byzantine chant) และเกรเกอเรียน แชนท (Gregorian chant)  
 ในศตวรรษท่ี 9 จนถึงศตวรรษท่ี 13 รูปแบบของเพลงแชนทเปนพื้นฐานสําคัญของ
ดนตรีทํานองหลายแนว 2(Polyphonic music) โดยเฉพาะดนตรีทํานองหลายแนวท่ีใชในโบสถท่ี
เรียกวา ดนตรีโบสถ (Sacred music) 

 2)  สมัยกลาง (The Middle Ages, ค.ศ.800 – 1400) 
 ในสมัยนี้ มีการเสนอทํานองและคีตลักษณ (Form) ใหมๆ ทางดนตรี ขณะเดียวกัน
ดนตรีแนวเดียว (Monophony) ท่ีมีเนื้อหาไมเกี่ยวของกับศาสนา (Secular music) เกิดข้ึนเปน คร้ัง
แรก รวมทั้งการสรางสรรคระบบโนตดนตรี (Notation) ในยุคกลางนี้สามารถแบงระยะเวลา
ออกเปนชวงๆ  เพื่อท่ีจะอธิบายลักษณะพัฒนาการทางดนตรีไดชัดเจนและเขาใจมากข้ึน 
ประกอบดวย 4 ชวง คือ 

2.1) พัฒนาการของเพลงสวด (ค.ศ.900 – 1200) 
2.2) ดนตรีแบบทํานองหลายแนว (Polyphonic music) ระยะแรก 

                                                 
 

1 ดนตรีหลากแนว (Polyphony) ลักษณะหน่ึงของเน้ือดนตรีที่มีการผสมผสานทํานองหลายแนวเขา
ดวยกัน (ณัชชา โสตถิยานุรักษ, 2547 : 239) 
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2.3) ดนตรีฆราวาส (Secular music) 
2.4) ยุคศิลปเกา (Ars Antiqua, ค.ศ.1200 – 1300) 
2.5) ยุคศิลปใหม (Ars Nova, ค.ศ.1400) 
2.1) พัฒนาการของเพลงสวด (ค.ศ. 900 – 1200) ในตอนตนของยุคกลาง เพลงสวด

หรือเพลงแชนทยังไมไดมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมมากนัก แตมีการเสนอทํานองและคีตลักษณ
ใหมของเพลงสวด เกิดข้ึนสองแบบคือ โทรป (Trope) และ ซีเควนซ (Sequence) โทรป ใชเรียก
ลักษณะการเพิ่มเติมและสอดแทรกทุกรูปแบบท่ีใชกันในเพลงสวด สวน ซีเควนซ มีลักษณะ
เชนเดียวกับ Trope แตมีลักษณะงานท่ีมีวิธีการละเอียด และมีอิสระมากกวา 

2.2)  ดนตรีแบบทํานองหลายแนว (Polyphonic music) ระยะแรกระหวางศตวรรษ
ท่ี 12 ถึง ศตวรรษท่ี 14 ดนตรีท่ีใชในโบสถมีรูปแบบเปล่ียนไปจากตอนตนของสมัยกลาง คือ ใน
ราวศตวรรษท่ี 9 เปนตนมา เพลงแชนทท่ีรูจักกันในนามของ เกรกอเรียนแชนท (Gregorian chant) 
ไดรับการพัฒนารูปแบบเปนเพลงทํานองหลายแนว หรือ การรองแบบสอดประสาน (Polyphonic 
music) 

2.3)  ดนตรีฆราวาส (Secular Music) ดนตรีฆราวาส คือ ดนตรีท่ีไมไดมีเนื้อหา 
หรือ เจตนาเกี่ยวของกับกิจกรรมทางศาสนา ในทัศนะของคริสตจักรมองวาเปนดนตรีนอกรีต และ
ไมยอมรับ ดังนั้นจึงเรียกดนตรีชนิดนี้วาดนตรีฆราวาส ซ่ึงจะกลาวถึงเพียง 3 แบบ ดังนี้ 

(1)  เพลงฆราวาสภาษาลาติน ถึงแมวาในยุคกลางจะเร่ิมนิยมใชภาษาทองถ่ิน
ในการแตงเพลง แตการใชภาษาลาตินก็ยังคงดําเนินอยู โดยเรียกช่ือโดยรวมวา คอนดัคตุส 
(Conductus) เปนเพลงใหความบันเทิงเกี่ยวกับการเลาเร่ืองและเหตุการณตางๆ ศิลปนเพลงประเภท
นี้มีช่ือเรียกตางกันออกไป เชน ในฝร่ังเศส เรียกวา ฌองเกลอร (Jongleurs) ในเยอรมันเรียกวา โก
เคลอร (Gaukler) และในอังกฤษ เรียกวา กลีเมน (Gleemen) 

(2)  เพลงฆราวาสของฝร่ังเศส ฝร่ังเศสเปนแหลงใหญของเพลงฆราวาส ทาง
ตอนใตของฝร่ังเศสเรียกศิลปนเหลานี้วา ตรูบาดูรส (Troubadours) สวนทางเหนือเรียกวา ตรูแวรส 
(Trouveres) ซ่ึงหมายถึง “ผูพบ” (Finders) มหากาพยท่ีมีช่ือเสียง คือ ชาวซอง เดอ โรลองค 
(Chanson de Roland) 

(3)  เพลงฆราวาสของเยอรมัน จากอิทธิพลในฝรั่งเศส ทําใหมีศิลปนใน
เยอรมันเกิดข้ึนเปนจํานวนมาก เรียกวา มินเนสซิงเกอร (Minnesingers) และไมสเเตอรซิงเกอร 
(Meistersingers) มินเนสซิงเกอรมีบทบาทระหวางศตวรรษท่ี 12 – 14 สวนไมสเตอรซิงเกอร มี
บทบาทในชวงระหวางศตวรรษท่ี 15 – 16 ผูท่ีมีช่ือเสียงโดดเดนมากคือ ฮานส ซาคส (Hans Sachs) 
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2.4)  ยุคศิลปเกา (Ars Antigua, ค.ศ. 1200 – 1300) เปนช่ือยุคดนตรีในตอนปลาย
ศตวรรษท่ี 12 ถึงส้ินศตวรรษท่ี 13 ซ่ึงมีลักษณะดนตรีตางจากศตวรรษท่ี 14 ซ่ึงเปนยุคศิลปใหม บท
เพลงของดนตรีในยุคนี้เปนลักษณะท่ีเรียกวา ออรกานุม (Organum) ซ่ึงเปนดนตรีหลากแนวชนิด
แรกในประวัติศาสตรดนตรี และยังมีการประพันธเพลงในลักษณะใหม ท่ีเรียกวา โมเท็ต (Motet) 
และคอนดุกตุส (Conductus) ซ่ึงเปนดนตรีหลากแนวอีกชนิดหนึ่ง ท่ีนําทํานองจากเพลงโบสถมา
ปรับเปล่ียน 

2.5)  ยุคศิลปใหม (Ars Nova, ค.ศ.1400) ในยุคนี้มีการประพันธเพลงฆราวาสมาก 
กวาเพลงโบสถ ดนตรียังมีลักษณะสอดประสาน แตมีการนําแนวทํานองจากเพลงโบสถมาเปนหลัก
นอยลง มีการประพันธเพลงในรูปแบบใหม เชน มาดริกาล (Madrigal) เปนเพลง 2 แนวเสียง มี
เนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตท่ีเรียบงายในชนบท เร่ืองเสียดสีสังคม หรือความรัก และคัชเซีย (Caccia) เปน
เพลง 2 แนวเสียงท่ีมีลักษณะลอกันของทํานอง เนื้อหาของเพลงมีรายละเอียดท่ีทําใหเพลงมี
ชีวิตชีวา เชน เสียงตะโกน เสียงนกรอง เสียงอุทาน หรือการสนทนา เปนตน  

คีตกวีที่โดดเดนในยุคนี้ คือ ฟรานเซสโก ลันดินี (Francesco Landini,1325-1397) 
จิโอวานบี ดา ฟอรเรนเทีย (Giovanni da Florentia) จาคาโป ดา โบโลนญา (Jacapo da Balagna) 
และคีตกวีช้ันแนวหนาในฝร่ังเศส คือ กีลโยม เดอ มาโชต (Guillaume de Machaut,ประมาณ 1300-
1377) 

3)  สมัยเรอเนสซองส1 (The Renaissance, ค.ศ.1400 – 1600)  
ดนตรีในยุคนี้ยังคงมีรูปแบบคลายยุคศิลปใหม ลักษณะการสอดประสานทํานอง

ยังคงเปนลักษณะเดน แตมีการปรับปรุงพัฒนาโครงสรางของดนตรีเปนแบบแผนท่ีชัดเจนมากข้ึน 
ยังคงนิยมเพลงรอง แตเพลงบรรเลงมีบทบาทมากข้ึน ในศตวรรษท่ี 15 เพลงเสียง 4 แนว ใน
ลักษณะของโซปราโน อัลโต เทเนอร และเบส เร่ิมนิยมประพันธ  

                                                 
1 Renaissance เปนคําภาษาฝรั่งเศส แปลวา “การเกิดใหม” ถูกบัญญัติครั้งแรกใน ค.ศ.1855 โดยชาว

ฝรั่งเศสช่ือ จูลส มิเซเลต ในหนังสือช่ือ Histoire de France (Burkholder, Grout, and Palisca, 2006 : 148) นัก
ประวัติศาสตรดานวัฒนธรรมนําคําน้ีมาใชเรียกยุคหน่ึงของประวัติศาสตรที่เก่ียวของกับศิลปะและดนตรี ใจความ
ของคําวา “การเกิดใหม” น้ี ไมไดหมายถึงการที่พวกนักคนควา และศิลปนพยายามศึกษาความคิดของชาวกรีก
และชาวโรมันโบราณ แตหมายถึงอีกแงหน่ึงที่วา การท่ีผูแตงหนังสือตางๆ เขียนคําอุทิศในหนาแรกของหนังสือ
ใหกับมนุษยแทนที่จะเปนพระเจาอยางแตกอน นอกจากเรื่องชีวิตหลังความตายแลว ผูคนเริ่มคนหาความสุขใสตัว
ในโลกน้ีมากขึ้น และเห็นวาไมใชเรื่องเลวรายอีกตอไปที่คนจะแสดงความรูสึกอยางมนุษย และพอใจกับ
ความรูสึกเหลาน้ัน ศิลปนและนักเขียนเริ่มสนใจเรื่องทางโลกพอๆ กับเรื่องศาสนา และหาวิธีสืบทอดผลงานของ
ตนใหเปนที่พอใจทึ้งแกมนุษยและแดพระเจาดวย 
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ลักษณะสําคัญของเพลงในยุคนี้ คือเกิดเพลงฆราวาสแบบสอดประสาน ท่ีเรียกวา ชัง
ชองแบบสอดประสาน (Polyphonic chanson) ซ่ึงมีแนวโนมเปนลักษณะการใสเสียงประสาน 
(Homophony) นอกจากนี้ยังมีการนํารูปแบบของโมเท็ตมาประพันธเปนเพลงแมส ในศตวรรษท่ี 16 
จัดไดวาเพลงรองแบบสอดประสานพัฒนาจนสมบูรณแบบ เพลงโบสถยังมีอิทธิพลจากเพลงสวด
ของโรมัน แตก็มีเพลงโบสถของนิกายโปรแตสแตนทเกิดข้ึน และความขัดแยงทางศาสนา ทําให
เกิดเพลงสวดท่ีเรียกวา คอรัส (Chorale) ซ่ึงเหมือนกับ Plain chant คือมีองคประกอบสองอยางคือ
คํารองและทํานองแตเพิ่มเสียงประสาน เพื่อใหไพเราะมากข้ึน  

คีตกวีท่ีควรรูจัก คือ ออรลันโด ดีลาสโซ (Orlando di Lasso, 1532 – 1594) วิลเลียม 
เบิรด (William Byrd ,1543 – 1623) จิโอวานนี่ เปยรลุยจี ดา ปาเลสตรินา (Giovanni Pierluigi da 
Palestrina,1525-1594)  

4)  สมัยบาโรค (Baroque, ค.ศ.1600-1750) 
 นักประวัติศาสตรใชคําวา บาโรค เม่ือครอบคลุมลักษณะดนตรี ในชวง ค.ศ.1600-
1750 เพราะเห็นวาลักษณะดนตรีของสมัยนี้ เหมือนกันกับลักษณะศิลปะแขนงอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
ชวงเวลานั้น เชน สถาปตยกรรม จิตรกรรม ท่ีตางมีลักษณะท่ีฉูดฉาด นาท่ึง เต็มไปดวยลวดลาย
ประดับประดาเพื่อแสดงความโออา สงางาม มีดนตรีหลายประเภทในยุคนี้ท่ีมีมากอน ค.ศ.1600 
และบางประเภทก็เส่ือมลงกอน ค.ศ.1750 แตคีตกวีในยุคนี้ตางมีความเช่ือท่ีวา ดนตรีท้ังเพลงรอง
และเพลงบรรเลง จะตองสามารถถายทอดอารมณตางๆ ท่ีมีไดอยางมีประสิทธิภาพ (Burkholder, 
Grout, and Palisca 2006 : 293-296) 
 ในยุคนี้มีการประพันธเพลง และมีเพลงรูปแบบใหมๆ เกิดข้ึน เชน 

4.1)  ประเภทของเพลงรอง (Vocal music) ท่ีเกิดข้ึนในยุคนี้คือ โอเปรา (Opera) 
แคนตาตา (Cantata) และออราทอริโอ 

4.2)  ประเภทของเพลงบรรเลง (Instrumental music) ท่ิเกิดข้ึนคือ โซนาตา 
(Sonata) คอนแชรโต (Cancerto) เพลงชุด (Suite)1 และเซมเบอรมิวสิค (Chamber music)  

4.3)  ดนตรีศาสนา มีเพลงประพันธข้ึนใหม เพลงท่ีประพันธกันในยุคนี้ คือ เพลง
แมส โมเท็ต แคนตาตา ออราทอริโอ และเพลงท่ีเรียกวา แพชช่ัน (Passion) คือ เพลงท่ีบรรยาย
เกี่ยวกับเร่ืองราวการตรึงพระเยซูบนกางเขนและการส้ินพระชนมของพระองค 
___________ 

1 Suite สวีท หมายถึง เพลงชุด เปนบทเพลงบรรเลงท่ีประกอบดวยทอนเพลงหลายทอนในลักษณะ

จังหวะ อัตราความเร็ว อัตราจังหวะ และลีลาเพลงเตนรําที่แตกตางกันจัดอยูในคีตลักษณหลายทอน ไดแก 
Allemande, Courante, Sarabande, Gavotte, Bourree, Minuet และ Gigue เปนตน (ณัชชา โสคติยานุรักษ, 2547 : 299) 
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 คีตกวีและนักดนตรีท่ีสําคัญและโดดเดนในยุคนี้ คือ 
 Dietrich Buxtehude (ประมาณ 1637-1707) นักออรแกนและคีตกวีชาวเดนมารก 
ผลงานเดนเปนเพลงศาสนา  
 Johann Pachelbel (1653-1706) นักออรแกนชาวเยอรมัน  
 Alessando Scarlatti (1660-1725) คีตกวีชาวอิตาเลียน ผลงานรวมถึง แมส มาดริกาล 
แตปจจุบันเปนท่ีรูจักจากผลงานโอเปรา 
 Antonio Vivaldi (1678-1741) คีตกวีและนักไวโอลินชาวอิตาเลียน มีผลงานเพลงท่ี
ใชกับวงออรเคสตราจํานวนมาก ไดแก โซนาตา ซิมไฟนี คอนแชรโต ผลงานท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด 
ไดแก คอนแชรโต กรอสโซ ชุด “Four Seasons” 
 Johann Sebastian Bach (1685-1750) คีตกวีและนักดนตรีชาวเยอรมัน บาคแตงเพลง
ประเภทตางๆ ไวทุกประเภท ยกเวนโอเปรา ผลงานของบาค แบงได 3 ประเภทใหญๆ คือ ผลงาน
สําหรับออรแกน ออรเคสตรา รวมท้ังเพลงชุด (Suite) และเพลงรองประเภทประสานเสียง ผลงานท่ี
โดดเดน เชน แคนตาตา สําหรับศาสนา ช่ือ Jesu, Joy of Man’s Desiring แคนตาตา ช่ือ Coffee 
Cantata แมส ใน B. Minor และ แพชช่ัน ช่ือ Saint Matthew Passion และ Saint John Passion 
(ณรุทธ สุทธจิตต, 2547 : 173-180)  
 George Frideric Handel (1685-1759) คีตกวีชาวเยอรมัน และ Handel มีผลงาน
จํานวนมาก ไมวาจะเปนโอเปรา ออราทอริโอ และ บทเพลงชุด ผลงานท่ีมีช่ือเสียงมากคือ Messiah 
ซ่ึงเปนเพลงลักษณะออราทอริโอ และเพลงชุด เชน Water music และ Music for the Royal 
Fireworks 

5)  สมัยคลาสสิก (Classical Period, 1750-1820) 
 คําวา “คลาสสิก” นํามาใชเรียกดนตรีในชวงเวลานี้ เพื่อเปรียบเทียบใหเหมือนกับ
ลักษณะของงานดานศิลปะของกรีกและโรมัน ท่ีมีลักษณะดีมาก ท้ังคุณภาพ และโครงสรางท่ี
สมบูรณแบบ มีความสมดุลระหวางปญญาและอารมณ มีเอกภาพในความแตกตาง มีลักษณะท่ี
จริงจัง ลึกซ้ึงและเปนอิสระจากการตกแตงหรูหราฟุมเฟอย ลักษณะเหลานี้เห็นไดชัดเจนในผลงาน
ของคีตกวีในสมัยนี้ เชน กลูค (Christoph Willibald Gluck, 1750-1820) ไฮเดิน (Franz Joseph 
Haydn, 1732-1809 และโมสารท (Wolfgang Anadeus Mozart,1756-1791) (Burkholder, Grout, 
and Palisca 2006 : 481) 
 ในยุคนี้เกิดแนวคิดใหมของทํานอง การประสานกลมกลืน และโครงสรางของดนตรี 
เปนยุคท่ีมีการสรางกฎเกณฑรูปแบบทุกอยางเกี่ยวกับการประพันธเพลง และดนตรียุคตอมาไดนํา
รูปแบบนี้มาใชและพัฒนาใหลึกซ้ึงยิ่งข้ึน   
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 ลักษณะดนตรีในยุคนี้ คีตกวีนิยมเขียนโนตทุกแนวไว ไมมีการปลอยวางใหผู
บรรเลงเติมเอง ดังนั้นลักษณะของ Improvisation จึงเลิกใชพรอมๆ กับ Basso Continuo การผสมวง
ดนตรี มีการกําหนดแนนอนวาเปนดนตรีวงเล็ก (Chamber music) หรือ วงใหญ (Orchestra) เพลง
บรรเลงและโอเปรานิยมประพันธมากข้ึน มีการแตงเพลงโบสถข้ึนใหมเชนเดียวกับเพลงฆราวาส
และลักษณะเดนของเพลงในยุคนี้คือ เปนบทเพลงที่มีแบบแผน มีความสวยงาม ไมมีการแสดง
อารมณ หรือความรูสึกของผูประพันธไวอยางชัดเจน มีการใชลักษณะของเสียงเกี่ยวกับความดัง 
คอย เปนสําคัญ และเปนดนตรีบริสุทธ์ิ1 (Absolute music) เปนสวนใหญ (ณรุทธ สุทธจิตต, 2547 : 
181) 
 นักดนตรีท่ีโดดเดนในสมัยคลาสสิก เชนคริสตอฟ วิลลิบัลดื กลูค (Christoph 
Willibald Gluck, 1714-1787) ฟรานซ โยเซฟ ไฮเดิน(Franz Joseph Haydn, 1732-1809) โวลฟกัง 
อะมาเดอุส โมสารท(Wolfgang Amadeus Mozart, 1756-1791) ลุควิก ฟาน เบโทเฟน(Ludwig van 
Beethoven,1770-1827)  

6)  สมัยโรแมนติก (Romantic Era, ค.ศ. 1820-1900) 
 ดนตรีสมัยโรแมนติกเปนลักษณะดนตรีท่ีตอเนื่องจากสมัยคลาสสิก จึงไมสามารถ
แบงแยกลักษณะไดชัดเจน เชนเดียวกับดนตรีสมัยเรอเนสซองสกับบาโรค ขอแตกตางบางอยางท่ี
พอหาไดในการเปรียบเทียบงานเพลงสองสมัยนี้ อยูท่ีความกาวหนาของดนตรี เชน ดนตรีในสมัย
โรแมนติกมีลักษณะการแสดงออกของอารมณ ความรูสึก  ท่ีจะรุนแรงข้ึน เจาะลึกมากข้ึน 
จินตนาการตางๆ ในบทเพลงขยายไปกวางไกล ส่ิงท่ีปรากฏอยูเสมอ ในบทเพลงคืออารมณท่ีโหย
หาความพึงพอใจอยางไมมีท่ีส้ินสุด 
                             ลักษณะเดนของดนตรีในสมัยโรแมนติกเกิดจากการที่บทกวีและวรรณกรรม
ยังคงเปนศูนยกลางความคิดของคีตกวี และตางสรางความเปนหนึ่งเดียวระหวางบทกวีและดนตรี
และความสําเร็จของการสรรสรางนี้ปรากฏในผลงานท่ีเรียกวา เพลงรองศิลป2(Art song) หรือ Lied  
  

1ดนตรีบริสุทธิ์(Absolute music) เปนศัพทที่ใชครั้งแรกโดยนักเขียนชาวเยอรมันในคริสตศตวรรษที่ 19 

หมายถึงดนตรีซึ่งไมมีการนึกวาดภาพตามจินตนาการ ไมมีบทกวีประกอบ เปนดนตรีที่มีคุณคาเพ่ือดนตรีอยาง
แทจริง และหากพิจารณาอยางเครงครัด ดนตรีก็มีเน้ือรอง มีคําอธิบายเรื่องราว หรือมีการใชอารมณแบบดนตรีใน
ยุคโรแมนติก จะไมนับวาเปนดนตรีบริสุทธิ์ (ณัชชา โนคติยานุรักษ, 2547: 2)  

                     2เพลงรองศิลป(Art song) เพลงขับรองเดี่ยวขนาดสั้น มักบรรเลงประกอบดวยเปยโนหรือวงดนตรี ตอง

อาศัยการขับรองช้ันสูง มีเน้ือหาทางดนตรีเขมขนมักหมายถึง เพลงรองโรแมนติก เชน เพลงรองของ ชูเบิรต ซู
มันน บรามส ซีเตราส โวลฟ เหมือนกับ Lied (ณัชชา โนคติยานุรักษ, 2547: 17) 
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แตยังยกยองดนตรีบริสุทธ์ิ (Absolute music) วาเปนส่ือทางอารมณแบบโรแมนติกท่ีดีท่ีสุด  และใน
สมัยโรแมนติกนี้ไดเกิดเพลงบรรเลงท่ีเรียกวา ดนตรีบรรยายเร่ืองราว (Program music) จุดมุงหมาย
ของเพลงประเภทนี้ คือ ตองการถายทอดเร่ืองราวท่ีเกี่ยวเนื่องกับบทกวี การการบรรยายภาพหรือ 
บทความเรียงออกมาเปนเสียงดนตรี ชาวโรแมนติกยังใหความสําคัญกับเพลงรองท่ีมีท่ีมีเคร่ือง
ดนตรีประกอบ ไมวาจะเปนเพลงแบบท่ีใชคูกับเปยโน หรือเพลงท่ีมีออรเคสตราประกอบก็ตาม  
 คีตกวีท่ีมีช่ือเสียงในยุคนี้ เชน จิอะชิโน รอสซินี (Gioacchino Rossini, 1792-1868) 
ฟรานซ ชูเบิรท (Franz Schubert, 1797-1828) เฮกเตอร เบรบิโอส (Hector Berlioz, 1803-1864) เฟลิกซ 
เมนเดลซอน (Felix Mendelssohn, 1809-1847) เฟรเดอริก พรองซัวส โชแปง (Frederic François 
Chopin, 1810-1849) โรเบิรท ชูมานนิ (Robert Schumann, 1810-1856) ฟรานซ ลิซต (Franz Liszt, 
1811-1886) ริชารด วากเนอรม (Richard Wagner, 1813-1983) จิอุเซปเป แวรดี (Giuseppe Verdi, 1813-
1901) เบดริช สามตานา (Bedrich Smetana, 1824-1884) โยฮันเนส บราหม (Johannes Brahms, 1833-
1897) จอรจ บิเซต (George Bizet, 1838-1875) ปเตอร อิลิช โชคอฟสกี (Peter Ilich Tchaikovsk, 1840-
1893) อันโทนิน ดวอชาต (Antonin Dvorak, 1841-1904 จิอะโคโม ปุกชินิ (Giacomo Puccini, 1858-
1924) ริชารด สเตอราส ๖Richard Strauss, 1864-1949) ชอง ซิเบลิอุส (Jean Sibelius, 1865-1957) 

7)  สมัยอิมเพรสชั่นนิส (Impressionistic Era, ค.ศ. 1869 – 1910) 
 คําวา Impressionism ใชเรียกสรุปลักษณะงานของ คลอด เดบุสช่ี (Claude Debussy, 
1862 – 1918 ) เดบุสช่ี เปนคีตกวีอีกคนหนึ่งทีมีอิทธิพลตอลักษณะและรูปแบบของดนตรีใน
ศตวรรษท่ี 20 เปนอยางมาก (ณรุทธ สมุธจิตต, 2547 : 204) Impressionism ใชเรียกศิลปะฝร่ังเศส
ดานจิตรกรรมท่ีแพรหลายในชวง ค.ศ. 1880 ไปจนถึงส้ินศตวรรษท่ี 19 เปนลักษณะผลงานท่ีเกิด
จากการแสดงออกของความรูสึกประทับใจกับบางส่ิงบางอยางแตเปนความรูสึกท่ีคลุมเครือ ไม
ชัดเจน ซ่ึงเปนลักษณะคลายกันกับดนตรีประเภทนี้ท่ีใชเสียงประสานและคุณภาพเสียงเปนส่ือท่ีมุง
ใหเกิดความรูสึกถึงบรรยากาศท่ีนาประทับใจ เปนความรูสึกหรือเพลงบรรยากาศท่ีฉาบฉวย “คลาย
วาจะเปน” คลุมเครือ ไมตองการเจาะลึกถึงอารมณภายใน มักจะต้ังช่ือแบบมีปริศนา ฟงเหมอืนเสียง
ธรรมชาติ เหมือนจะเสนอบางส่ิงบางอยาง (Burkholder, Grout, and Palisca, 2006 : 762 – 
763,780 ) 
                       8) สมัยศตวรรษท่ี 20 (Twenty century, ค.ศ.1900-ปจจุบัน) 

ในศตวรรษท่ี 20 มีการเปล่ียนแปลงมากมายทางดนตรี สวนหนึ่งเพราะความ
เคล่ือนไหวทางการเมือง และสงคราม (สงครามโลก คร้ังท่ี 1 และ 2, ค.ศ.1918-1939) รวมท้ังความ
แตกแยกทางดานดนตรี และการขามเขตแดนของชนชาติตางๆ ท้ังความคิด แนวทางและรูปแบบ 
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(Style) รวมท้ังความกาวหนาของเทคโนโลยีสมัยใหม ซ่ึงพอสรุปลักษณะการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญ
ไดดังนี้ 

8.1) มีการยกเลิกใชระบบดนตรีท่ีเรียกวา Tonality ถือวาเปนการแยกตัวของดนตรี
ออกจากระบบท่ีสรางสมมากวา 200 ป 

8.2) ลักษณะดนตรีมีท้ังดนตรีตามแนวสมัยโรแมนติก และดนตรีแนวใหมซ่ึง
พัฒนามาจากดนตรีแบบอิมเพรสชั่นนิส (Impressionism) ท่ีนําโดย คลอด เดบุสซ่ี (Claude 
Debussy, 1862-1918)  

8.3) มีการพัฒนาทํานอง และมีการทดลองตางๆ ทางดนตรี นักดนตรีมีอิสระจาก
ลักษณะท่ัวไปของดนตรีตะวันตก รวมท้ังมีการนําดนตรีพื้นบานและดนตรีในยุโรปตะวันออกมา
ใชในดนตรีศิลป ทําใหเกิดดนตรีจังหวะท่ีไมลงตัวแปลกใหมข้ึน 

8.4) นักแตงเพลงช้ันนําไดรับเชิญใหแตงเพลงประกอบภาพยนตร ละคร และเพลง
เตนรําตางๆ เชน เพลงละครบอรดเวย 

8.5) มีการแตงเพลงลักษณะใหม เพื่อใหคนธรรมดาสามารถฟงรูเร่ือง เชน ใน
ประเทศเยอรมัน มีการแตงเพลงท่ีเรียกวา เพลงในชีวิตประจําวัน (Gebrauchsmusic) เพื่อใชใน
โรงเรียน หรือสําหรับนักดนตรีมือสมัครเลน ในประเทศสหภาพโซเวียตมีดนตรีสําหรับ “ชนช้ัน
กรรมาชีพ” และประเทศฮังการี ภายใตการนําของโซลตัน โคดาลย (Zoltan Kodaly, 1882-1967) ได
ต้ังระบบการศึกษาดนตรีจากดนตรีพื้นบานซ่ึงภายหลังไดแพรขยายไปในประเทศตางๆ ท่ัวโลก  

8.6) งานเพลงแบบสมัยนิยม (Popular songs) เจริญข้ึนอยางรวดเร็ว สวนใหญ
เกิดข้ึนในประเทศสหรัฐอเมริกา เชน เพลงบูลส (Blues) เพลงแจส (Jazz) เพลงร็อค (Rock) และ 
เพลงคันทรี (Country Music)  

8.7) ยังคงมีการประพันธเพลง ท้ังเพลงบรรเลง เพลงรองโอเปรา และเพลงโบสถ 
8.8) เทคโนโลยีสมัยใหมทําใหเกิดลักษณะดนตรีท่ีเรียกวา ดนตรีอิเล็กทรอนิกส 

(Electronic music) เปนการใชคล่ืนเสียงท่ีเกิดจากเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส ทําใหเกิดเสียงและสีสันของ
เสียงแตกตางไปจากเสียงเคร่ืองดนตรีท่ีมีอยู (Burkholder, Grout, and Palisca, 2006 :758-925)และ 
(ณรุทธ สุทธจิตต, 2547 : 206-207) 

คีตกวีและนักดนตรีในสมัยศตวรรษท่ี 20 ท่ีควรรูจัก เชน อารโนลด เชินแบรก 
(Arnold Schoenberg, 1874-1951) คีตกวีชาวออสเตรีย สัญชาติอเมริกัน เบลา บารตอก (Bela 
Bartók, 1881-1945) คีตกวีและนักเปยโนชาวฮังการี โซลทาน โคดาย (Zoltán Kodály, 1882-1967) 
คีตกวีและนักการศึกษาชาวฮังการี อีกอร สตราวินสกี (Igor Stravinsky, 1882-1971) คีตกวีชาว
รัสเซีย อัลบัน แบรก (Alban Berg, 1885-1935) คีตกวีชาวออสเตรีย เซอรเก โปรโกเฟยฟ (Sergei 
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Prokofiev, 1891-1953) คีตกวีชาวรัสเซีย พอล ฮินเดอมิธ (Paul Hindemith, 1895-1963) คีตกวีชาว
เยอรมนี จอรจ เกิรชวิน (George Gershwin, 1898-1937) คีตกวีชาวอเมริกัน  

อารอน คอปแลนด (Aaron Copland, 1900-1990) คีตกวีชาวเยอรมนี ดมิทริ ซอสตา
โกวิช (Dmitri Shostakovich, 1906-1975) คีตกวีชาวรัสเซีย คารลไฮนซ ซตอคเฮาเซน (Karlheinz 
Stockhausen, 1928-) คีตกวีชาวเยอรมัน และ ฟลิป กลาส (Philip Glass, 1937-) คีตกวีชาวอเมริกัน 
เปนตน 
 
2.3  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 สุชิรา โพธ์ิอวม (2546) การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการบริการวารสารและ
โสตทัศนวัสดุของสํานักหอสมุดวิทยาลัยโยนก จังหวัดลําปาง พัฒนาข้ึนโดยใชโปรแกรมประยุกต
ภาษาวิชวลเบสิก ใชโปรแกรมไมโครซอฟตแอกเซส 97 ในการเก็บขอมูล และใชโปรแกรมคริสตัลรี
พอรต 8.5 ในการสรางรายงานวัตถุประสงคเพื่อสรางสารสนเทศสําหรับการบริการวารสารและ
โสตทัศนวัสดุ ทําใหนําวารสารออกใหบริการไดอยางรวดเร็ว และสามารถตรวจสอบการหมดอายขุอง
วารสารไดทําใหมีการบอกรับอยางตอเนื่อง และบรรณารักษสามารถบอกรับวารสารและ
โสตทัศนวัสดุใหสอดคลองกับความตองการของผูใช โดยดูจากรายงาน เชน รายงานวารสารและ
โสตทัศนวัสดุท่ีถูกยืมมากท่ีสุดและรายงานขอมูลการยืม-คืน รวมถึงการยืมคืนวารสารและ
โสตทัศนวัสดุสามารถกําหนดวันสงคืนไดอยางแนนอน สามารถคิดคาปรับกับผูใชบริการที่สงคืนเกนิ
กําหนด สามารถติดตามทวงคืนได เพราะจะบอกขอมูลของผูยืม นอกจากนี้ผูใชบริการสามารถสืบคน
ขอมูลววารสารไดอยางรวดเร็ว 
 เอกพล เหล่ียวรุงเรือง (2546) ไดศึกษาเร่ืองการสืบคนภาพวีดิทัศนจากหองสมุดดิจิทัล โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการใหบริการขอมูลสารสนเทศวีดิทัศนในรูปแบบขอมูลดิจิทัลภายใน
หองสมุด การพัฒนาระบบน้ีไดใชระบบฐานขอมูล DB2 ของบริษัทไอบีเอ็ม โดยนํามาใชในการ
จัดเก็บขอมูลวีดิทัศนดิจิทัล และใชภาษาจาวาในการพัฒนาเพื่อความสะดวกในการนําไปติดต้ังใช
งานบนระบบปฏิบัติการไดหลายระบบ เพื่อหองสมุดท่ีตองการใชงานจะสามารถนําไปใชงานได
โดยสะดวก ผลจากการคนควาอิสระเชิงวิทยานิพนธนี้ ทําใหไดระบบสืบคนภาพวีดิทัศนดิจิทัลและ
เรียกใชงานขอมูลวีดิทัศนดิจิทัลท่ีสามารถใหบริการแกผูท่ีสนใจจะสืบคนขอมูลวีดิทัศน ทําให
สามารถสืบคนไดสะดวกมากยิ่งข้ึนและสามารถเรียกดูขอมูลวีดิทัศนท่ีสืบคนได ณ จุดเร่ิมตนของ
วีดิทัศน ณ เวลาท่ีตองการ หรือตําแหนงของวีดิทัศนท่ีตองการได นอกจากนี้ระบบดังกลาวยังสามารถ
นําไปประยุกตใชกับงานท่ีเกี่ยวของกับการตรวจสอบวีดิทัศนดิจิทัลในลักษณะอ่ืนๆ ไดอีกดวย 
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  VARIATIONS 2 เปนโครงการวิจัย เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศหองสมุดดนตรีดิจิทัลของ
มหาวิทยาลัยอินเดียนนา สหรัฐอเมริกา จากการศึกษาพบวารูปแบบขอมูล (Data Model) สําหรับ
ระบบสารสนเทศของดนตรีตะวันตก ควรประกอบดวย 4 Entities คือ Work Instantiation 
Container Media object และ Relationships ดังนี้ 
  Work ใชสําหรับระบุความคิดท่ีเปนนามธรรมของผูประพันธ เชน ช่ือเพลง ช่ือบทละคร 
เปนตน Instantiation ใชบอกลักษณะที่ผลงานน้ันนําเสนอ เชน เปนการแสดงหรือเปนโนตเพลง 
Container ใชระบุลักษณะทางกายภาพของส่ือท่ีผลงานช้ินนั้นๆ ปรากฏอยู เชน วีดี วิดิทัศน Media 
Object ใชบอกลักษณะดิจิทัลของผลงานนั้น เชน เปน ไฟลเสียง หรือภาพของโนตเพลง 
    Contributors เปนช่ือบุคคล หรือ กลุมคนท่ีมีสวนใน Work, Instantiation หรือ Container 
Work, Instantiation และ Container สามารถเก่ียวพันกับ Contributors ท้ังท่ีเปนปจเจกบุคคล หรือ
กลุมตางๆ ท่ีรับผิดชอบตอการสรางสรรคผลงานนั้นๆ ผูประพันธจะรับผิดชอบตองานประพันธ 
สวนนักแสดง (Performer) วาทยากร (conductor) หรือ บรรณาธิการท่ีรับผิดชอบตรวจสอบ
ตนฉบับโนตเพลง (Editor) จะรับผิดชอบตอ Instantiation ของผลงาน (Dunn, Jon W. et al. 2006: 
53-58) 
 


