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Like Minds in Variations: 
Clara Schumann’s Variations on a Theme 

by Robert Schumann, op. 20

Eri Nakagawa1

Abstract
Robert and Clara Schumann are known as an eminent musician couple in the nineteenth 

century. Beginning in 1853, the couple developed a close professional and personal friendship 

with Johannes Brahms. The author has been fascinated by the lives and works of the three 

magnificent musicians, and performed a recital including three sets of variations by the three 

composers: Clara Schumann’s Variations on a Theme by Robert Schumann, op. 20; Robert 

Schumann’s Theme and Variations in E-flat major, WoO 24; and Brahms’s Variations on a 

Theme by Robert Schumann, op. 9. All three sets were written in the period from 1853 to 

1854; all reflect the beautiful relationships among the three musicians: mutual adoration of 

Robert and Clara Schumann, profound friendship between Clara and Brahms, Robert Schu-

mann’s enthusiastic admiration of Brahms, and Brahms’s sincere respect for Robert Schumann. 

This article focuses on Clara’s Variations op. 20, a set of seven variations written in May and 

June 1853, dedicated to her husband for his 43rd birthday. Discussions include the origin of 

the theme, Robert Schumann’s Bunte Blätter (Colored Leaves) op. 99; the implication of 

“Clara’s motives” in his theme; and an allusion to her earlier composition, Romance variée 

op. 3 into the final variation, which was inserted in Brahms’s Variations op. 9 first and then 

suggested to Clara to do the same for her own variations.

Keywords: Clara Schumann, Variations, Robert Schumann, Johannes Brahms, Clara’s motive

1 Associate Professor, College of Music, Mahidol University, Thailand
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Introduction
Clara Schumann (1819–1896) was born on September 13, 1819 as Clara Wieck. She was 

a child prodigy trained by her father, Friedrich Wieck (1785–1873), a well-known piano teacher. 
She was one of the most famous female pianists in the 19th century. She performed more 
than 1300 programs between 1828 (at age 9) and 1891 (at age 71).2 She is especially remembered 
for championing the music of Robert Schumann,3 who was her father’s pupil as well. She 
premiered many of his works and included at least one Schumann’s work in almost every 
program she played after her marriage to him in 1840.4 She was also a composer, educator, 
and the adviser and editor of the works of her husband. While all those things, she also was 
the wife of a musician who suffered from depression and nervous disorder and finally being 
permanently institutionalized after attempting suicide, and she became a single mother to 
raise seven surviving children.

Clara Wieck first met Robert Schumann (1810–1856) when she was nine years old. In 

early 1830, Clara was already active as a concert pianist and composer while Robert had 

started his career as a composer and influential music critic. They married in 1840 and had 

eight children between 1841 and 1854. Johannes Brahms (1833–1897) visited Schumann’s 

house in Düsseldorf on September 30, 1853. Schumann discovered Brahms’s extraordinary 

talent and introduced the unknown 20-year-old musician to the world. The three greatest 

musicians of the 19th century began their profound friendship thereafter. Unfortunately, Brahms 

came into Schumann’s life just as the older composer was suffering a mental breakdown. Less 

than six months later, a catastrophe occurred; Schumann threw himself into the Rhine on 

February 27, 1854. He was rescued but was admitted to a mental asylum several days later 

and stayed there until his death on July 29, 1856. 

Clara’s compositions include 23 opus numbers with chamber music, works for orchestra, 

songs, and many character pieces for solo piano. She wrote several sets of variations for piano 

in her youth. The first three were written between 1830 and 1831; however, the manuscripts 

for these works have been lost.5 The published works are Romance variée pour le piano, op. 3 

(1831–1833) and Variations de concert pour le pianoforte sur la “Cavatine du Pirate” de 

2  Reinhard Kopiez, Andreas C. Lehmann, and Janina Klassen. “Clara Schumann’s Collection of Playbills: A Historiometric 
Analysis of Life-Span Development, Mobility, and Repertoire Canonization” Poetics, 37 (2009): 50. http://musicweb.
hmt-hannover.de/kopiez/Kopiez-Lehmann-Klassen(2009)CS-Programs.pdf.

3  Li-chin Lai, “Variations on a Theme by Robert Schumann, Op. 20 by Clara Schumann: An Analytical and Interpretative 
Study” (DMA diss., Temple University, 1992), 4.

4  Nancy B. Reich. The Artist and the Woman, rev. ed. (Ithaca: Cornell University Press, 2001), 257.
5 Lai, 15.
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Bellini, op. 8 (1837). The Souvenir de Vienne: Impromptu pour le pianoforte, op. 9 (1838) was 

written in a free-variation style.

Variations on a Theme by Robert Schumann, op. 20
Clara Schumann started composing her Variations on a Theme by Robert Schumann on 

May 29, 1853 as her diary entry on that day attests as below:

To-day I once more began . . . for the first time for years, to compose again;  
that is, I want to write variations on a theme of Robert’s, out of Bunte Blätter, 
for this birthday: but I find it very difficult—The break has been too long.6

On June 3, 1853 she added: “The work is done. It seems to me that it is not a failure.”7 

She dedicated the variations to her husband by writing the following inscription on the 

manuscript:  “To my beloved husband on June 8, 1853; this renewed feeble attempt from 

his old Clara.”8 It was Schumann’s 43rd birthday; this would be the last he would spend with 

his family. The variations are based on her husband’s piano piece, Bunte Blätter (Colored 

Leaves), op. 99, no. 4. Bunte Blätter is a collection of 14 short piano pieces written between 

1834 and 1849. Schumann assembled and published them as op. 99 in 1852. No. 4 was written 

in 1841, one year after he married Clara. The piece is in F-sharp minor marked “Ziemlich 

Langsam” (rather slow), as in Example 1:
Schumann was deeply interested in the psychological effects of harmony and the 

aesthetic differences between the tone-coloring of different keys.9 Christine Bunyan states 
that, as early as 1834, Schumann wrote an article titled “Charakteristik der Tonleitern und 
Tonarten,” in which many of the ideas expressed were heavily indebted to Christian Daniel 
Schubart’s (1739–1791) “Ideen zu einer Aesthetik der Tonkunst,” published in 1806. According 
to Schubart, the key of F-sharp minor is “a gloomy key: it tugs at passion as a dong biting a 
dress. Resentment and discontent are its language.”10

6 Berthold Litzmann, Clara Schumann: An Artist’s Life, Based on Material Found in Diaries and Letters, trans. Grace E. 
Hadow, vol. 2 (London: Cambridge University Press, 2013), 36.

7 Ibid.
8 Reich, 217.
9 Christine Bunyan, “Aspects of Tradition and Originality in the Chamber Music of Robert Schumann” (Ph.D. diss., Rhode 

University, 1978), 75.
10 Rita Steblin, trans., A History of Key Characteristics in the 18th and Early 19th Centuries. (1983). https://www.wmich.edu/

mus-theo/courses/keys.html.
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Example 1

Schumann Bunte Blätter op. 99, no. 4 (Breitkopf & Härtel)

Before the Bunte Blätter, op. 99, no. 4, Schumann wrote only two other piano pieces 
in the key of F-sharp minor, both of which are associated with Clara. The Piano Sonata No. 1 
in F-sharp minor, op. 11 (1833–1835) was written to communicate his love for her at a time 
when her father tried to end their relationship by sending Clara far away. The other F-sharp 
minor work, Noveletten, op. 21, no. 8 (1838), includes an interlude titled “Stimme aus der 
Ferne” (A voice from the distance) (Example 2), which—as Reich points out—resembles Clara’s 
“Notturno” no. 2 from Soirées musicales, op. 6 (1834-36) (Example 3).11

11 Reich, 226.
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Example 2 

Schumann Noveletten, op. 21, no. 8, interlude marked “Stimme aus der Ferne,” b. 198–211 (Breit-
kopf & Härtel)

Example 3 

Clara Schumann “Notturno”, op. 6, no. 2, b. 3–8 (Friedrich Hofmeister)

Stephen J. Smith observes that “certain melodic shapes which occur again and again in 
Schumann’s music have some association with Clara.”12 There are two patterns of “Clara’s 
motive” seen in Schumann’s op. 99, no. 4. The first is C-B-A-G (#)-A, which represents Clara’s 
name: C (L) A (R) A.13 In this work, C-sharp substitutes for C-natural, appearing in bars 1–4, 5–8 

12 Stephen J. Smith, “Eloquence, Reference, and Significance in Clara Schumann’s Opus 20 and Johannes Brahms’ Opus 9” 
(DMA diss., University of British Columbia, 1994), 6.

13 Eric Sams, “Brahms and his Clara Themes,” The Musical Times 112 (May 1971): 432.
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and 19–20. The following are two examples of Schumann’s works with this pattern. The first 
is “Die Lotosblume” no. 7 from the song cycle Myrthen, op. 25 (1840), a piece dedicated to 
Clara as Schumann’s wedding gift to her. The song begins with five pitches: C-Bb-A-G#-A in 
the original key of F major as in Example 4: 

Example 4 

Schumann “Die Lotosblume”, op. 25, no. 7, b. 1–3 (Breitkopf & Härtel)

The first version of Schumann’s Symphony No. 4 in D minor, op. 120 was written in 1841 
and given to Clara as a birthday present. Schumann called it “Clara Symphony.” The opening 
theme of the first movement includes five pitches: F-E-D-C#-D, as in Example 5:

Example 5 

Schumann Symphony No. 4, op. 120, I, b. 1-3 (C. F. Peters)
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The other pattern of the “Clara’s motive” is five descending notes: C#-B-A-G#-F#, as 
seen in b. 21-24 of op. 99, no. 4 (Example 1).14 Below are of some of Schumann’s earlier works 
employing this descending five-note pattern (Example 6 and Example 7):

Example 6 

Schumann Piano Sonata No. 3 in F minor, op. 14 
(originally written in 1836), I, b. 1-2 (Breitkopf & Härtel)

Example 7 

Schumann op. 14, III, b. 1-4 (Breitkopf & Härtel)

The title of the movement in Example 7, “Quasi variazioni. Andantino de Clara Wieck,” 
is uncertain: which of Clara’s compositions was Schumann referring to? There is only one piece 
written by Clara with the indication of “Andantino” before his Third Sonata: the third piece 
of Caprices en forme de valse, op. 2, a collection of nine short pieces (1831–1832). In the 
opening of the Caprices, op. 2, no. 3, there is a descending motion with four notes as in 
Example 8.

Example 8 

Clara Schumann Caprices en forme de valse, op. 2, no. 3, b. 1-4 (Hofmeister)

14 Ibid.
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It is questionable whether Schumann meant this piece as “Andantino de Clara Wieck” 
in his composition. Actually, the seventh piece of the same Clara’s Caprices, op. 2 contains a 
descending five-note line more likely to be what Schumann could have quoted from Example 9.

Example 9 

Clara Schumann op. 2, no. 7, b. 17-18 (Hofmeister)

Schumann uses the descending five-note motif in the opening theme of his Fantasie, 
op. 17 as well (Example 10):

Example 10 

Schumann Fantasie op. 17 (originally composed in 1836), I, b. 1-5 (Breitkopf & Härtel)

As mentioned earlier, Reich observes resemblance between a passage in the Noveletten 
op. 21, no. 8 and the opening of Clara’s Soirées musicales op. 6, no. 2,15 both of which include 
the descending five-note motive (see Examples 2 and 3). It should be noted that the Clara’s 
composition was written before Schumann’s. In fact, two other pieces of Clara’s op. 6 also 
contains the “Clara’s motive”; interestingly, the two versions of “Clara’s motive” in Schumann’s 
Bunte Blätter op. 99 no. 4 appear in the middle section of Clara’s “Toccata”, op. 6, no. 2: 
C#-B-A-G#-F# in b. 49-53 and C#-B-A-G#-A in bars 85-90, and “Clara’s name motive” is found 
in her “Ballade”, op. 6, no. 4 in d minor as F-Eb-D-C#-D in bars 16–17.

15 Reich, 226.
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Besides Clara’s motives, there are two more noteworthy counts on the Bunte Blätter 
piece, one of which is that the piece features lower neighbor tones prominently such as F#-
E#-F# in the alto voice, A-G#-A in the tenor of bar 1, and C#-B#-C# in bars 9, 11 and 13 (see 
Example 1). As semitone dissonance is also a feature of Clara’s style,16 she will explore them 
abundantly along with other non-chord tones and chromatic writing in her op. 20. 

The other count is the bass line of the piece. Smith observes similarity between the 
bass line of the first and last four bars in the Bunte Blätter piece and the opening of Schumann’s 
Impromptus sur une Romance de Clara Wieck, op. 5,17 which begins only with the bass as in 
Example 11:

Example 11 

Schumann Impromptus op. 5 (originally written in 1833), b. 1-8 (Breitkopf & Härtel)

Although it is titled “Impromptus,” Schumann’s op. 5 is actually a set of variations based 
on double theme: the opening bass theme followed by Clara’s theme taken from her Romance 
variée, op. 3. The Impromptus op. 5 will influence significantly on Clara and Brahms’s variations.

Clara Schumann composed seven variations on the Bunte Blätter theme. Reich recounts 
that “Clara’s op. 20 set is more structured and formal than such earlier variations as opp. 3, 
8, and 9, which tended to be virtuosic and rhapsodic, exploring many aspects of Robert’s F-
sharp minor theme.”18 The first variation almost exactly preserves the theme in the upper 
voice which is decorated by the eighth-note triplet movement in the bass (Example 12):

Example 12 

Clara Schumann Variations op. 20, b. 25–28, variation 1 (Breitkopf & Härtel)

16 Smith, 26.
17 Ibid, 16.
18 Reich, 233.
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The triplet line includes wide leaps, for example, in bars 39–40, where the bass triplets 
become syncopated and cross over the theme. The original harmonic structure is retained 
except for bar 41 and bar 46; the former includes an A-sharp half-diminished chord and an 
F-sharp seventh chord instead of the original A-sharp diminished chord; further, the latter has 
altered harmonies with the major subdominant and Neapolitan sixth chord, giving a special 
color. The variation also shows Clara Schumann’s characteristics well, featuring frequent 
dissonances with appoggiaturas (e.g. beat 2 of bar 27), neighbor tones (e.g. beat 1 of bar 27, 
beat 1 of bars 34, 36 and 39), and suspensions with ties (e.g. bars 46–47).

The second variation increases rhythmic intensity by the perpetual motion in chordal 
16th notes, which often appear in chromatic lines and ascending arpeggios (Example 13): 

Example 13 

Clara Schumann Variations op. 20, b. 49-52, var. 2 (Breitkopf & Härtel)
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The texture becomes thicker and the register wider, extended to five octaves. This 
variation is somewhat similar to the third piece of the revised version (1850) of Schumann’s 
Impromptus op. 5 (Example 14):

Example 14 

Schumann Impromptus op. 5, III, b. 1-2 (Breitkopf & Härtel)

One major change in the structure is the insertion of a transition in bars 64–67 extending 
the total length from 24 bars to 27 bars. The melodic line is often syncopated as in bars 49, 
53, 57, and 59. At altered harmony appears in bar 67, where the original A-sharp diminished 
chord is replaced with a C-sharp minor chord.

The tension created in Variation 2 is suspended in the following variation, returning to 
the initial theme’s rhythm with occasional triplets in the parallel major key of F-sharp major 
(Example 15):

Example 15 

Clara Schumann Variations op. 20, b. 76-79, var. 3 (Breitkopf & Härtel)

The melody remains in the soprano with some alterations, first appearing in bar 79, with 
a new octave bass line in the low register making the texture thicker and profounder than the 
original theme. The bass in the first eight bars ascends in ascending motion contrary to the 
melodic line. The opening totality of F-sharp major becomes its subdominant D-sharp minor 
in the middle section starting in bar 84. The melody in the section is modified and transposed 
down a minor third until bar 89, in which a new interval of ascending 6th: A#-F# gives a special 
climactic feeling. The melody and harmony in the last section are also modified, becoming 
more chromatic.
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The fourth variation returns to F-sharp minor with furthering of rhythmic intensity again. 
The theme this time appears in the tenor voice of the left hand while the right hand displays 
brilliant figurations in sixteenth-note triplets, giving a feeling of forward motion (Example 16):

Example 16 

Clara Schumann Variations op. 20, b. 100-103, var. 4 (Breitkopf & Härtel)

The figurations written in wide registers in the right hand shift to the low bass a few 
times, covering more than six octaves of the piano. These are a mixture of diatonic and 
chromatic scales, broken octaves and arpeggios—a pattern that, as Lai points out, bears 
resemblance to passages in the third variation of Schumann’s ABEGG Variations.19

Variation 5, marked “Poco animato,” changes the mood by the tempo and sudden forte 
dynamics at the beginning. The variation (written with a strong chordal statement of the main 
theme in the right hand over enduring sixteenth-note octaves in the left hand) reflects Clara 
Schumann’s brilliant skills as pianist. The second half of the variation is repeated for the first 
time in the set by the first ending and repeat sign.

The sixth variation calms down and returns to the opening tempo with a beautiful 
canon between the soprano and tenor first at the fifth and then at the octave in four-part 
counterpoint as in Example 17:

19 Lai, 54.
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Example 17 

Clara Schumann Variations op. 20, b. 148-151, b. 156-159, var. 6 (Breitkopf & Härtel) 

Clara had studied counterpoint with her father since the age of 10.20 In 1840, the year 
of her marriage, she wrote one pure canonic composition: “Wenn ich Vöglein wär.” Robert 
Schumann wrote a vocal duet with the same text in the same year, as op. 43, no. 1, which 
also includes a canonic phrase. According to Reich, “after her marriage, Clara Schumann’s 
composing efforts followed closely the patterns set by her husband; after their counterpoint 
studies in early 1845, both composers produced music that reflected these efforts.”21 In fact, 
Clara’s solo piano works written in 1845 are all preludes and fugues.

The last variation has an extended structure: instead of 24 bars, there are 66. Clara may 
have modeled her op. 20 on her husband’s ABEGG Variations op. 1 (1830), Impromptus op. 5 
(1833), and Symphonic Etudes op. 13 (originally written 1834-1835), all having an extensive 
finale. Variation 7 features a new rhythm of thirty-second notes as accompaniment and 
decorative figurations. The thirty-second-note figurations, which constantly appears until bar 
199 and again from bar 226, often include upper and lower neighbor tones shared by both 
hands (Example 18): 

20 Ibid, 11.
21 Reich, 214.
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Example 18 

Clara Schumann Variations op. 20, b. 172-175, var. 7 (Breitkopf & Härtel)

These neighbor tones are sometimes articulated with groups of three notes as in beat 
2 of bar 175, giving a sense of hemiola. The first eight bars are repeated for the first time in 
this work. The second half is shortened by two bars, making the total section 22 bars instead 
of 24 bars, followed by an extensive coda with a key change to F-sharp major. 

The coda includes three subsections: transition in bars 194–201, the return of Variation 
3 in bars 202–225 and a codetta marked “calando” in bars 226–237. The transition begins with 
a modified version of the opening theme starting on an A-sharp, the third degree of F-sharp 
major scale. Two bars later, the melody rises from a C-sharp chromatically while a pedal point 
in the bass prolongs the dominant harmony for five bars. Then the rhythm of thirty-second 
notes stops and the opening phrase of Variation 3 returns. There is one significant change here, 
an allusion from her earlier composition, Romance variée, op. 3 (1831–1833), which was Clara’s 
first composition dedicated to Robert Schumann (Example 19): 

Example 19 

Clara Schumann Romance variée, op. 3, b. 6-9 (Friedrich Hofmeister)

This theme is quoted by Robert Schumann in his Impromptus sur une romance de Clara 
Wieck, op. 5. He superimposes Clara’s op. 3 theme onto his own bass theme (Example 20):
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Example 20 

Robert Schumann Impromptus op. 5, b. 17–20 (Breitkopf & Härtel)

In Clara’s Variation op. 20, the theme of op. 3 in C major is inserted in the inner voice 

starting in bar 202 of the coda in F-sharp major with slight modifications (Example 21): 

Example 21 

Clara Schumann Variations op. 20, b. 202–205, var. 7 (Breitkopf & Härtel)

Actually, this allusion was not included when Clara completed the set in June 1853. It 
was Brahms who suggested to Clara when he studied Clara’s variations (when writing his own 
variations in the summer of 1854). Smith describes, “. . . he noticed that it was possible to 
combine the beautiful third variation with . . .  the theme of Clara’s first musical homage to 
Schumann and of his first homage to her.”22 Reich also states: “For Clara, the quotation may 
have recalled the glowing days of her childhood; for Brahms, it was a gesture to honor both 
older composers.”23

Clara Schumann added her op. 3 theme to her manuscript (beginning bar 202) before 
it was sent to the printer.24 Her diary of September 14, 1854 notes: “Proof of my Variations 
from Härtel. Brahms has had a splendid idea, a surprise for you, my Robert. He has interwoven 
my old theme with yours – already I can see you smile.”25

22 Smith, 30.
23 Reich, 233.
24 Ibid, 314.
25 Litzmann, 81.
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After the allusion of the op. 3 theme in eight bars in the section, Clara brings back the 
canon of Variation 6 in bars 210-213. In the codetta, a chromatic melody as a transformation 
of the original Bunte Blätter theme in bars 226-230 descends from a C-sharp to F-sharp, 
continued with an ascending F-sharp major arpeggio in bars 230-234. The thirty-second-note 
figurations heard earlier in Variation 7 come again, including the recalling groups of three notes 
with neighbor tones, first appeared in bar 175. The piece ends with a pianississimo. Smith 
describes the dynamic mark: “The application of pianississimo was also a favorite device 
because Clara was especially known for her superb ability to play softly and with sublime 
feeling.”26

Conclusion
The Variations on a Theme by Robert Schumann, op. 20, distinguishes itself as one of 

Clara’s last compositions and one of her most mature works. She seemed content with its 
outcome. In a letter to her stepsister (Marie Wieck) on August 16, 1853, she said: 

“To my great joy, all the pieces [opp. 20–23] were so well done that there was 
nothing that Robert wanted to change. So you see, as one gets older there are 
also many pleasures that only a more mature mind and feelings can bring.”27

The Variations op. 20 displays her elegant style, clarity in texture and formal plan, 
virtuosic figurations with chromaticism, imaginative treatment of accompanying patterns, and 
exploration of various tonal colors with delicate harmonies with effective use of dissonances. 
Based on Robert Schumann’s theme and providing inspiration to Brahms, this work remarkably 
represents the beautiful relationship of the three composers.

According to Reich,28 Brahms wrote to Breitkopf and Härtel on September 25, 1854, 
requesting that two variations of his op. 9 and Clara’s op. 20 be published simultaneously; 
they were published by this concern in November 1854. It is a little sad to note that Clara’s 
Variation op. 20 was dedicated to Robert Schumann but, at the time of its publication, he was 
already in the mental asylum in Endenich.

26 Smith, 81.
27 Reich, 215.
28 Reich, 233, 341.



MAHIDOL MUSIC JOURNAL 20  
Vol. 3 No. 1 : March – August 2020

References

Bunyan, Christine. “Aspects of Tradition and Originality in the Chamber Music of Robert 
Schumann.” PhD diss., Rhode University, 1978.

Kopiez, Reinhard, Andreas C. Lehmann, and Janina Klassen. “Clara Schumann’s Collection 
of Playbills: A Historiometric Analysis of Life-Span Development, Mobility, and 
Repertoire Canonization,” Poetics, 37 (2009): 50-73. http://musicweb.hmt-hannover.
de/kopiez/Kopiez-Lehmann-Klassen(2009)CS-Programs.pdf

Lai, Li-chin. “Variations on a Theme by Robert Schumann, Op. 20 by Clara Schumann: An 
Analytical and Interpretative Study.” DMA diss., Temple University, 1992.

Litzmann, Berthold. Clara Schumann: An Artist’s Life, Based on Material Found in Diaries 
and Letters. Translated by Grace E. Hadow. 2 vols. London: Cambridge University 
Press, 2013.

Reich, Nancy B. The Artist and the Woman, Rev. ed. Ithaca: Cornell University Press, 2001.

Sams, Eric. “Brahms and his Clara Themes,” The Musical Times 112 (May 1971): 432-434.

Smith, Stephen J. “Eloquence, Reference, and Significance in Clara Schumann’s Opus 20 
and Johannes Brahms’ Opus 9.” DMA diss., University of British Columbia, 1994.

Stebilin, Rita. trans. A History of Key Characteristics in the 18th and Early 19th Centuries. 
(1983). https://www.wmich.edu/mus-theo/courses/keys.html



MAHIDOL MUSIC JOURNAL 21  
Vol. 3 No. 1 : March – August 2020

การรับมืือกับความืไม่ืแน่่น่อน่ของคน่ดน่ตรี: 
กรณีศึึกษาปััญหาใน่ระหว่างการแพร่ระบาดของโรค

ระบาด COVID-19 ใน่ปัระเทศึไทย
Dealing with Uncertainty of Persons in Music Industry: 

A Case Study of Problems during COVID-19 
Pandemic in Thailand

 ตรีทิพ บุญแย้มื1

Treetip Boonyam

บทคัดย่อ
ผู้ป็ระกอบอาช่พิในธุ์รุกิจัด้นตีร่ได้้รับผลกระที่บอยา่งมากตีอ่การระบาด้ข้องโรคระบาด้ COVID-19 เนื�องจัาก

ในป็ระเที่ศึไที่ยเองม่การออก พิรก.ฉุกเฉิน เพืิ�อป้็องกันการแพิร่ระบาด้ข้องโรค ด้้วยการงด้การชุมนุมข้องคน
จัำานวนมาก ส่งผลต่ีอการป็ระกอบอาช่พิด้้านด้นตีร่ต่ีอเนื�องมาตัี�งแต่ีเดื้อนม่นาคม พิ.ศึ. 2563 เป็็นต้ีนมา และม่
แนวโน้มว่าอาช่พิน่�จัะได้้รับการผ่อนป็รนเป็็นอาช่พิสุด้ท้ี่าย ผลการสำารวจัเบื�องต้ีนด้้วยแบบสำารวจัผ่าน Google 
form กับผู้ป็ระกอบอาช่พิด้นตีร่ในป็ระเที่ศึไที่ยพิบว่า ผู้ป็ระกอบอาช่พิน่�ได้้รับผลกระที่บอย่างมาก โด้ยรายได้้
หายไป็กว่าร้อยละ 50 จัากรายได้้เดิ้มท่ี่�เป็็นอยู ่และพิบว่านักด้นตีร่หรือนักร้องได้้รับผลกระที่บมากท่ี่�สุด้ ในข้ณะ
ท่ี่�ครูสอนด้นตีร่ได้้รับผลกระที่บน้อยท่ี่�สุด้ การป็รับตัีวข้องผู้ป็ระกอบอาช่พิน่�คือการใช้เงินเก็บและการป็ระกอบ
อาช่พิเสริม ในข้ณะท่ี่�กว่าร้อยละ 50 รู้สึกไม่สามารถึที่นต่ีอสถึานการณ์เช่นน่�ได้้อ่กต่ีอไป็ ในบที่ความน่�ผู้เข่้ยน
นำาเสนอวิธุ่์การรับมือข้องผู้ป็ระกอบอาช่พิด้นตีร่ในต่ีางป็ระเที่ศึ และแนวที่างการเตีร่ยมพิร้อมรับมือกับความไม่
แน่นอนต่ีอไป็ในอนาคตีด้้วยที่ฤษฎ่ I-ADAPT ให้แก่ผู้ป็ระกอบอาช่พิในธุุ์รกิจัด้นตีร่

ค์ำาสำาคั์ญ: โควิด้-19, การป็รับตัีว, ธุุ์รกิจัด้นตีร่, นักด้นตีร่, ศิึลปิ็น

Abstract
People who have careers in the music business have affected from the pandemic of 

COVID-19 because of the Emergency Decree of the Thai Government to delay the outbreak 
of the Coronavirus 2019 by setting the regulation of prohibitions or limitations the movement 

1 ผู้ช่วยศึาสตีราจัารย์ป็ระจัำาสาข้าธุุ์รกิจัด้นตีร่ วิที่ยาลัยดุ้ริยางคศิึลป์็ มหาวิที่ยาลัยมหิด้ล
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of large numbers of people across the various areas since March 2020 and the tendency that 
this occupation will be released to do business after others. From the primary survey with 
Google form to the persons who work in the music business in Thailand found that they have 
affected by this crisis which loses their earning around 50%. Although the persons who are 
the musicians or singers have got the most effects, the music teachers have got little affected 
by the crisis. They adapted themselves by using their savings and find other occupations to 
making their living. 50% of them can’t stand for this situation anymore. This article, the author 
proposes the methods that the international artists did for handling the crisis and also the 
guideline for preparing the persons in the music business for coping with the uncertainty 
situation in the future with the I-ADAPT theory.

Keywords: COVID-19, Adaptability, Music Business, Musicians, Artist

บทน่ำา
แม้มนุษย์จัะรู้ว่าช่วิตีอยูบ่นความไม่แน่นอน แต่ีดู้เหมือนว่าหากไม่เกิด้เหตุีการณ์รุนแรงใด้ขึ้�นมาแล้ว มนุษย์

ก็หลงลืมความไม่แน่นอนดั้งกล่าวไป็เส่ยอย่างง่ายด้าย ในช่วงต้ีนปี็ 2563 เป็็นต้ีนมา โลกป็ระสบกับความไม่
แน่นอนหลายอย่างยิ�งนัก ซึึ่�งเกิด้เหตุีการณ์ตัี�งแต่ีปั็ญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจ่ันท่ี่�บาด้หมาง
กันมาตัี�งแต่ีป็ลายปี็ 2562 และดู้เหมือนจัะเริ�มตีกลงกันได้้ในช่วงต้ีนปี็ท่ี่�ผ่านมาน่� รวมถึึงสัญญาณเศึรษฐกิจัทัี่�ว
โลกท่ี่�ม่อัตีราการข้ยายตัีวลด้ตีำ�าลง (บัณฑิตี นิจัถึาวร, 2563) จันมาถึึงการลอบสังหารผู้นำาที่หารข้องอิหร่านโด้ย
สหรฐัอเมริกา สรา้งความกงัวลในชว่งนั�นว่าอาจัเกดิ้สงครามอา่วขึ้�นอ่กครั�ง (ป็ระชาชาตีธุิุ์รกิจั, 2563) ด่้ท่ี่�เหมือน
เรื�องราวได้้ยุติีลงเส่ยก่อน เพิราะโลกน่�ป็ระสบกับเรื�องเลวร้ายยิ�งกว่า ก็คือการระบาด้ข้องไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ซึึ่�งได้้รับการป็ระกาศึจัากองค์การอนามัยโลก (WHO) ยกระดั้บให้เป็็น “ภาวะการระบาด้ใหญ่ทัี่�ว
โลก (Pandemic)” โด้ยสมาคมข้นสง่ที่างอากาศึระหวา่งป็ระเที่ศึ (IATA) ป็ระเมนิว่า กรณ่ท่ี่�ม่การแพิร่ระบาด้อยู่
ในวงจัำากัด้ รายรับการท่ี่องเท่ี่�ยวโลกจัะลด้ลง 63,000 ล้านด้อลลาร์ โด้ยเอเช่ยจัะได้้รับผลกระที่บสูงสุด้ รองลง
มาคือ ยุโรป็ ญ่�ปุ่็น อิตีาล่ และเยอรมน่ ซึึ่�งล้วนเป็็นแหล่งท่ี่องเท่ี่�ยวสำาคัญข้องนักท่ี่องเท่ี่�ยวจ่ัน ข้ณะท่ี่�สภา
อุตีสาหกรรมที่อ่งเท่ี่�ยวแหง่ป็ระเที่ศึไที่ยป็ระเมนิว่า จัะสง่ผลกระที่บตีอ่การที่อ่งเท่ี่�ยวไที่ยไมต่ีำ�ากวา่ 6 เดื้อน และ
สูญเส่ยรายได้้กว่า 2.5 แสนล้านบาที่ ข้ณะท่ี่�ความเห็นข้อง IMF (4 ม่.ค. 63) ระบุว่า ผลกระที่บจัะที่ำาให้เศึรษฐกิจั
โลกข้ยายตัีวตีำ�ากว่าปี็ก่อน แต่ีจัะลด้ลงเท่ี่าใด้คาด้เด้ายาก ขึ้�นกับความสามารถึในการควบคุมการระบาด้ข้อง
ป็ระชาคมโลก (เสาวณ่ จัันที่ะพิงษ์ และที่ศึพิล ต้ีองหุ้ย, 2563)

ธุิรกิจดน่ตรีกับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
การระบาด้ข้องไวรัสโคโรนาหรือโควิด้-19 น่� ส่งผลกระที่บอย่างยิ�งต่ีอธุุ์รกิจัทุี่กภาคส่วน โด้ยคณะกรรมการ

ร่วมภาคเอกชน 3 สถึาบัน (กกร.) ป็ระเมินว่าจัะสร้างความเส่ยหายต่ีอเศึรษฐกิจัหลักล้านล้านบาที่ และภายใน
เดื้อนมิถุึนายนน่� จัะม่แรงงานตีกงาน 7.13 ล้านคน จัากแรงงานในระบบป็ระกันสังคมป็ระมาณ 38 ล้านคน 
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คิด้เป็็นร้อยละ 18.5 ข้องแรงงานทัี่�งหมด้ โด้ยจััด้เป็็นแรงงานในธุุ์รกิจับันเทิี่งซึึ่�งคาด้ว่าจัะม่การเลิกจ้ัางถึึง 6 หมื�นคน 
โด้ยธุุ์รกิจัท่ี่�ได้้รับผลกระที่บรุนแรงมากสุด้เป็็นธุุ์รกิจัข้นาด้กลางและข้นาด้เล็ก (ไที่ยรัฐออนไลน์, 2563) สำาหรับ
ในธุุ์รกิจับันเทิี่งในระดั้บโลกก็ได้้รับผลกระที่บไม่น้อยไป็กว่ากัน โด้ยศิึลปิ็นเบอร์ใหญ่ระดั้บโลกต่ีางก็ต้ีองเลื�อนการ
แสด้งและรายการโชว์ต่ีาง ๆ ออกไป็ เช่น Stormzy ศิึลปิ็นข่้าวอังกฤษ และ BTS กลุ่มศิึลปิ็นจัากเกาหล่ใต้ีได้้
ยกเลิกรายการโชว์ต่ีาง ๆ ในเอเช่ย รวมไป็ถึึงในป็ระเที่ศึอื�น ๆ ท่ี่�เป็็นกลุ่มเส่�ยงด้้วย (พ่ิพ่ิท่ี่ว่ ออนไลน์, 2563) ส่วน
ศิึลปิ็นดั้งอย่าง จััสติีน บ่เบอร์, เที่ย์เลอร์ สวิฟต์ี และ The Rolling Stones ได้้ยกเลิกหรือเลื�อนวันออกทัี่วร์ในปี็ 
2020 หรือแม้แต่ีงานเที่ศึกาลด้นตีร่ Coachella ซึึ่�งจััด้ทุี่กปี็ในรัฐแคลิฟอร์เน่ย ได้้เป็ล่�ยนกำาหนด้วันจััด้งานจัาก
เดื้อนเมษายนเป็็นเด้ือนตุีลาคม โด้ยหวังว่าจัะสามารถึกลับมาจััด้งานได้้หรือสถึานการณ์ด่้ขึ้�นแล้ว (ถึนัด้กิจั 
จัันกิเสน, 2563)

ธุุ์รกิจับันเทิี่งและธุุ์รกิจัด้นตีร่ดู้เหมือนจัะกลายเป็็นหนึ�งในธุุ์รกิจัท่ี่�ได้้รับผลกระที่บจัากโรคระบาด้น่�ยาวนาน
ท่ี่�สุด้ ไม่ว่าจัะในป็ระเที่ศึไที่ยหรือในต่ีางป็ระเที่ศึ โด้ยการสำารวจัผู้บริโภคชาวอเมริกัน 4,426 คน ระหว่างวันท่ี่� 
15-21 เมษายนท่ี่�ผ่านมา โด้ย Reuters/Ipsos ด้้วยคำาถึามท่ี่�ว่า หากการคิด้ค้นวัคซ่ึ่นรักษาโควิด้-19 ต้ีองใช้เวลา
มากกว่า 1 ปี็ พิวกเข้าจัะยังไป็ร่วมกิจักรรมต่ีาง ๆ หรือไม่นั�น พิบว่า หากเป็็นกิจักรรมบันเทิี่ง จัะม่ชาวอเมริกัน
เพ่ิยงร้อยละ 27 ข้องผู้ท่ี่�ตีอบแบบสอบถึามระบุว่า จัะไป็ดู้หนัง คอนเสิร์ตี หรือการแสด้งสด้เมื�อสถึานท่ี่�เหล่าน่�
เปิ็ด้ขึ้�นอ่กครั�ง ข้ณะท่ี่�ร้อยละ 32 จัะรอวคัซ่ึ่นก่อน นอกจัากน่� ร้อยละ 55 ข้องชาวอเมรกัินมองวา่ กิจักรรมเหลา่
น่�ไม่ควรถูึกจััด้ขึ้�นก่อนจัะเจัอวัคซ่ึ่น (ถึนัด้กิจั จัันกิเสน, 2563) สะท้ี่อนให้เห็นความกังวลและความหวาด้กลัวต่ีอ
สถึานการณ์โรคระบาด้น่� ซึึ่�งจัะเกิด้ขึ้�นยาวนาน โด้ยยากจัะกำาหนด้ระยะเวลาหากว่ายังไม่ม่วัคซ่ึ่นออกมาป้็องกัน
โรคน่�ได้้สำาเร็จัโด้ยเร็ว

นอกจัากภาพิรวมเชิงธุุ์รกิจั ยงัไม่ม่รายงานความเส่ยหายโด้ยรวมข้องธุ์รุกิจับันเทิี่งให้ที่ราบในป็จััจุับัน แต่ี
กระนั�นผู้เข่้ยนได้้ออกแบบสำารวจัออนไลน์ไป็ยังกลุ่มคนท่ี่�ที่ำางานในธุ์รุกิจัด้นตีร่ข้องไที่ย ด้้วยการใช้ Google form 
ในระหว่างวันท่ี่� 21-27 เมษายน 2563 ท่ี่�ผ่านมา ซึึ่�งผู้เข่้ยนไม่ได้้กำาหนด้แผนการอย่างตีายตัีวว่าจัะต้ีองม่กลุ่ม
อาช่พิใด้บ้างในธุุ์รกิจัด้นตีร่เข้้าร่วมการตีอบแบบสอบถึาม ภายในระยะเวลาด้งักล่าวได้้รับความร่วมมือโด้ยสมัคร
ใจัจัากผู้ตีอบแบบสอบถึามด้้วยการส่งต่ีอแบบ snowball และการกำาหนด้ระยะเวลาในการเก็บข้้อมูลเพ่ิยง 1 
สัป็ด้าห์ เพืิ�อให้ผู้ตีอบแบบสอบถึามม่ภาพิป็ระสบการณ์ภายใต้ีสถึานการณ์เด่้ยวกัน พิบว่าม่ผู้เข้้าร่วมตีอบ
แบบสอบถึามท่ี่�เป็็นผู้ท่ี่�ที่ำางานในธุุ์รกิจัด้นตีร่ในป็ระเที่ศึไที่ยจัำานวน 102 ราย ส่วนใหญ่เป็็นเพิศึชาย ร้อยละ 71.6 
ม่อายุระหว่าง 26-35 ปี็ ร้อยละ 44.1 รองลงมาม่อายุระหว่าง 19-25 ปี็ ร้อยละ 30.4 อายุระหว่าง 36-45 ปี็ 
ร้อยละ 16.7 และมากกว่า 45 ปี็ ร้อยละ 7.8 ในข้ณะท่ี่�ม่เพ่ิยงร้อยละ 1 ท่ี่�อายไุม่เกิน 18 ปี็ ผู้ตีอบแบบสอบถึาม
ส่วนใหญ่เป็็นนักด้นตีร่อาช่พิ ร้อยละ 39.9 และเป็็นครูสอนด้นตีร่ ร้อยละ 28.7 นอกจัากนั�นจัะป็ระกอบอาช่พิ
อื�น ๆ ท่ี่�ม่จัำานวนใกล้เค่ยงกัน ได้้แก่ นักร้อง/นักด้นตีร่อาช่พิ part time พินักงานบริษัที่/ค่ายเพิลง คนที่ำางาน
เบื�องหลัง เช่น production คอนเสิร์ตี และยังรวมไป็ถึึงอาช่พิอื�น ๆ เช่น แสด้งด้นตีร่ป็ระกอบภาพิยนตีร์ เปิ็ด้
ห้องอัด้ ให้เช่าเครื�องเส่ยง เป็็นต้ีน โด้ยจัากการสำารวจัพิบว่า ผู้ท่ี่�ป็ระกอบอาช่พิในธุุ์รกิจัด้นตีร่ป็ระกอบอาช่พิใด้
อาช่พิหนึ�งเพ่ิยงอาช่พิเด่้ยวถึึงร้อยละ 66.7 ส่วนท่ี่�เหลือป็ระกอบอาช่พิหลากหลาย

เมื�อสอบถึามต่ีอว่า พิวกเข้าได้้รับผลกระที่บมากน้อยเพ่ิยงใด้จัากการระบาด้ครั�งใหญ่ข้องไวรัสโคโรนา 
หรือโควิด้-19 พิบว่าถึึงร้อยละ 87.3 รับรู้ว่าพิวกเข้าได้้รับผลกระที่บจัากการระบาด้ครั�งน่�อย่างมาก ในข้ณะท่ี่�
ร้อยละ 11.8 เห็นว่าได้้รับผลกระที่บน้อย และเพ่ิยงร้อยละ 1 ท่ี่�ไม่ได้้รับผลกระที่บใด้ ๆ เลยจัากสถึานการณ์
ดั้งกล่าว (แสด้งในแผนภูมิท่ี่� 1) และกว่าร้อยละ 68.6 พิบว่าพิวกเข้ารายได้้หายไป็มากกว่าครึ�งหนึ�งข้องรายได้้
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ป็กติี และร้อยละ 13.7 รายได้้หายไป็ระหว่าง 25-50% จัากรายได้้เดิ้มท่ี่�เคยได้้รับอยู่ แต่ีกระนั�นก็ยังม่เรื�อง
น่ายินด่้ท่ี่�ม่ผู้ท่ี่�ม่รายได้้เท่ี่าเดิ้มหรือม่รายได้้มากกว่าเดิ้มถึึงร้อยละ 8 แสด้งให้เห็นแนวโน้มข้องการป็รับตัีวได้้ข้อง
ผู้ท่ี่�ป็ระกอบอาช่พิในธุุ์รกิจัด้นตีร่ข้องไที่ย

สำาหรับปั็ญหาหลัก ๆ ที่างอาช่พิท่ี่�พิวกเข้าพิบจัากสถึานการณ์น่� ก็เนื�องจัากไม่ม่งานจ้ัางและ/หรืองาน
สอนถึึงร้อยละ 67.6 รองลงมาคืองานน้อยลงกว่าเดิ้มร้อยละ 11.8 พิวกเข้ารับรู้ถึึงความไม่มั�นคงในงานในอนาคตี
ร้อยละ 9.8 รวมไป็ถึึงถูึกให้ออกจัากงานถึึงร้อยละ 3.9 นอกจัากน่�ยังพิบปั็ญหาอื�น ๆ ได้้แก่ ถูึกลด้เงินเดื้อนครึ�ง
หนึ�ง และถูึกพัิกงานชั�วคราว 3 เดื้อน พิบม่ผู้ระบุข้้อมูลท่ี่�น่าสนใจัว่า ธุุ์รกิจัด้นตีร่น่�เป็็นอาช่พิแรกท่ี่�ถูึกสั�งปิ็ด้และ
จัะเป็็นอาช่พิสุด้ท้ี่ายท่ี่�สั�งให้เปิ็ด้ สะท้ี่อนถึึงความท้ี่อแท้ี่ใจัในการป็ระกอบอาช่พิในธุุ์รกิจัน่� ทัี่�งน่�เป็็นเรื�องน่ากังวล
เมื�อผู้ตีอบแบบสอบถึามได้้แสด้งข้้อมูลว่า พิวกเข้าสามารถึที่นต่ีอสถึานการณ์เช่นน่�ต่ีอไป็ได้้อ่กเพ่ิยง 1 เดื้อนถึึง
ร้อยละ 33.3 ในข้ณะท่ี่�ไม่สามารถึจัะที่นต่ีอไป็ได้้อ่กแล้วในป็ริมาณเท่ี่ากัน ในข้ณะท่ี่�ร้อยละ 3.9 คิด้ว่าตีนเองจัะ
ที่นต่ีอไป็ได้้อ่กเพ่ิยง 2 สัป็ด้าห์ ในข้ณะท่ี่�ป็ระมาณ 1 ใน 3 หรือร้อยละ 29.4 เห็นว่าจัะสามารถึที่นต่ีอไป็ได้้อ่ก
ป็ระมาณ 6 เดื้อน (แสด้งในแผนภูมิท่ี่� 1) และเมื�อศึึกษาเพิิ�มเติีมในรายละเอ่ยด้ข้องข้้อมูลพิบว่า กลุ่มอาช่พิใน
ธุุ์รกิจัด้นตีร่ท่ี่�ได้้รับผลกระที่บจัากเหตีกุารณโ์รคระบาด้น่�มากท่ี่�สุด้ คือ นักร้องและนกัด้นตีร่อาช่พิ ในข้ณะท่ี่�กลุ่ม
ท่ี่�ได้้รับผลกระที่บน้อยท่ี่�สุด้ ก็คือกลุ่มครูสอนด้นตีร่ อย่างม่นัยสำาคัญที่างสถิึติีท่ี่�ระดั้บ .05 ซึึ่�งป็ระเด็้นความแตีก
ต่ีางอื�น ๆ เช่น อายุ หรือจัำานวนอาช่พิ ไม่พิบความแตีกต่ีางในเรื�องผลกระที่บอย่างม่นัยสำาคัญที่างสถิึติีท่ี่�ระดั้บ 
.05

แผนภ้มิท่ี่� 1 แสด้งอัตีราส่วนร้อยละข้องระดั้บผลกระที่บ ความสามารถึในการที่นต่ีอสถึานการณ์ 
โรคระบาด้จัากโควิด้-19 ความพิร้อมในการรับมือในอนาคตี และอาช่พิท่ี่�ได้้รับผลกระที่บจัากโรคไวรัสโคโรนา
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คน่ดน่ตรีรับมืือกับเรื�องนี่�อย่างไร?
จัากการสำารวจัเบื�องต้ีนดั้งกล่าวพิบว่า ผู้ตีอบแบบสอบถึามส่วนใหญ่ร้อยละ 35.7 ใช้เงินเก็บท่ี่�เคยเก็บไว้ 

รองลงมาก็คือการหาอาช่พิอื�นเสริมรายได้้ (ร้อยละ 17.3) นอกจัากน่�ยังป็รับตัีวด้้วยการใช้เที่คโนโลยเ่ข้้ามาช่วย
แก้ปั็ญหา เช่น การสอนด้นตีร่ออนไลน์ไป็ก่อน หรือการข้อรับการสนับสนุนจัากครอบครัว หันไป็ที่ำาอาช่พิหลัก
หรือธุุ์รกิจัส่วนตัีวมากขึ้�น และลด้ค่าใช้จ่ัาย ตีามลำาดั้บ (ร้อยละ 11.9, 11.4, 7.6, 2.2) หรือแม้แต่ีการหาวิธุ่์การ
อื�น ๆ (ร้อยละ 3.8) ได้้แก่ เน้นรับงานท่ี่�ไม่ต้ีองเดิ้นที่างออกจัากบ้าน เช่น รับบันทึี่กเส่ยงจัากบ้าน หรือรับบันทึี่ก
เส่ยงในสถึานท่ี่�ปิ็ด้ หันไป็ศึึกษาหาความรู้อื�น ๆ เพิิ�มเติีมผ่านระบบออนไลน์ หรือแม้แต่ีการยืมเงินจัากบุคคลอื�น 
เป็็นต้ีน ในข้ณะท่ี่�ร้อยละ 10.3 ข้องผู้ตีอบแบบสอบถึามยังไม่เห็นหนที่างใด้ในการแก้ไข้ปั็ญหาท่ี่�เกิด้ขึ้�น และเมื�อ
สอบถึามเพิิ�มเติีมว่า ในอนาคตีหากเกิด้เหตุีการณ์เช่นน่�ขึ้�นอ่ก พิวกเข้าจัะเป็็นเช่นไร เป็็นเรื�องท่ี่�น่าสนใจัอยา่งมาก 
เมื�อพิบว่า ร้อยละ 44.1 ข้องผู้ตีอบแบบสอบถึามที่ราบแล้วว่าจัะต้ีองที่ำาอย่างไรหากจัะต้ีองเผชิญกับเหตุีการณ์
เช่นน่�อ่ก ในข้ณะท่ี่�ร้อยละ 34.6 ยงัไม่รู้ว่าจัะต้ีองที่ำาอยา่งไร และร้อยละ 21.6 ยงัไม่แน่ใจั หรือกล่าวได้้ว่า ร้อยละ 
56 ข้องกลุ่มตัีวอย่างน่� ยังไม่สามารถึรับกับเหตุีการณ์ท่ี่�ไม่เท่ี่�ยงและโหด้ร้ายเช่นน่�ได้้

ในต่ีางป็ระเที่ศึนั�น นักด้นตีร่ก็ป็ระสบปั็ญหาไม่ต่ีางไป็จัากในป็ระเที่ศึไที่ย (Pitchfork, 2020) โด้ยเฉพิาะ
อย่างยิ�งหากเป็็นค่ายเพิลงข้นาด้เล็กท่ี่�ไม่ม่รายได้้มากมายนัก ก็ย่อมจัะได้้รับผลกระที่บต่ีอสถึานการณ์เช่นน่�อยู่
มาก แต่ีเหตุีท่ี่�หน่วยงานท่ี่�เก่�ยวข้้องกับด้นตีร่ในต่ีางป็ระเที่ศึเช่นในสหรัฐอเมริกาม่ความเข้้มแข็้ง ดั้งกรณ่ท่ี่� The 
Recording Academy ร่วมกับ MusiCare (องค์การไม่แสวงหากำาไร) โด้ยม่การร่วมมือกันอยา่งเป็็นรูป็ธุ์รรมเพืิ�อ
ระด้มทุี่นตัี�งเป็็นกองทุี่น COVID-19 relief fund ช่วยเหลือนักด้นตีร่ท่ี่�ป็ระสบปั็ญหา โด้ยร่วมบริจัาครายละกว่า 
1 ล้านเหร่ยญด้อลลาร์สหรัฐ ในข้ณะท่ี่� Spotify ก็ป็ระกาศึจัะให้ทุี่นช่วยเหลือองค์การด้้านด้นตีร่ท่ี่�ไม่แสวงหา
กำาไรอยา่ง MusiCares และสถึาบันอื�น ๆ เป็็นเงินกว่า 10 ล้านเหร่ยญด้อลลาร์สหรัฐ เช่นเด่้ยวกับ SoundCloud 
ท่ี่�ม่โครงการช่วยเหลือนักด้นตีร่โด้ยตีรง และยังม่อ่กหลายหน่วยงานทัี่�งภาครัฐและเอกชนท่ี่�เข้้ามาร่วมหาที่าง
แก้ไข้ปั็ญหาเหลา่น่� นอกจัากน่�ยงัม่การใช้กลไกรฐัสภาในการผลกัดั้นให้รัฐสภาข้องสหรฐัอเมรกิาพิิจัารณาถึึงความ
ช่วยเหลือท่ี่�จัะม่ให้แก่นักด้นตีร่อ่กด้้วย ทัี่�งน่�จัะพิบว่าข้้อมูลข้้างต้ีนเกิด้ขึ้�นจัากความเข้้มแข็้งข้องเครือข่้ายอาช่พิ
ด้้านด้นตีร่ ซึึ่�งสถึาบันต่ีาง ๆ ท่ี่�เก่�ยวข้้องต้ีองร่วมมือช่วยเหลือกันอย่างเป็็นหนึ�งเด่้ยว พิวกเข้าไม่เพ่ิยงแต่ีจัะใช้วิธุ่์
การในการระด้มทุี่นช่วยเหลือเพืิ�อนร่วมอาช่พิด้้วยกัน ยังมองหาหนที่างในการใช้กลไกการบริหารป็ระเที่ศึแบบ
ป็ระชาธิุ์ป็ไตียผลักดั้นป็ระเด็้นน่�เข้้าสู่สภา และท้ี่ายสุด้ก็คือ การ promote ไป็ยังกลุ่มผู้บริโภคโด้ยตีรง ให้
ช่วยเหลือนักด้นตีร่ท่ี่�พิวกเข้าชื�นชอบ ด้้วยการสั�งซืึ่�อ physical product online และการด้าวน์โหลด้เพิลงผ่าน 
streaming อย่างถูึกกฎหมาย เพืิ�อช่วยต่ีอช่วิตีให้แก่ศิึลปิ็น เช่นน่�เป็็นต้ีน

ในยโุรป็เองกม่็วิธุ่์การแกไ้ข้ปั็ญหาเรื�องการแสด้งด้นตีร่สด้เพืิ�อแสวงหารายได้้ด้้วยวิธุ่์การใหม ่ๆ ดั้งเช่น การ
จััด้แสด้งด้นตีร่สด้แบบ Drive-in ในเด้นมาร์ก บัตีรคอนเสิร์ตีจัำานวน 500 ใบถูึกจัำาหน่ายหมด้เกล่�ยงภายในไม่ก่�
นาท่ี่ โด้ยเป็็นคอนเสิร์ตีข้อง Mads Langer ซึึ่�งเข้าป็ระกาศึข้ายบัตีรล่วงหน้าเพ่ิยงแค่ 6 วันเท่ี่านั�น เข้าได้้จััด้การ
แสด้งขึ้�นท่ี่�ชานเมือง Aarhus ใช้การแสด้งบนเวท่ี่และส่งคลื�นเส่ยงไป็ยังรถึแต่ีละคันด้้วยคลื�นวิที่ยุ FM และผู้ชม
ยงัสามารถึม่ป็ฏิสัมพัินธ์ุ์กับศิึลปิ็นผ่านโป็รแกรม Zoom อ่กด้้วย สิ�งน่�ถืึอเป็็นมิติีใหม่ในการแสด้งด้นตีร่สด้ในยุโรป็
ท่ี่�น่าสนใจัอย่างยิ�ง (แสด้งในภาพิท่ี่� 1) (ASEF Culture 360, 2020)



MAHIDOL MUSIC JOURNAL 26  
Vol. 3 No. 1 : March – August 2020

ภาพิท่ี่� 1 
Danish artist Mads Langer performs at a sold-out drive-in concert 

at Tangkrogen in Aarhus, Denmark, on April 24, 2020. 
(Mikkel Berg Pedersen / Ritzau Scanpix / AFP via Getty Images)

Source: https://culture360.asef.org/news-events/ 
new-drive-formats-trialled-performances-and-cinema-europe/

ในข้ณะเด่้ยวกัน รายงานจัาก World Economic Forum ได้้ตัี�งข้้อสังเกตีท่ี่�น่าสนใจัว่า เหตุีใด้ท่ี่ามกลาง
สถึานการณ์ท่ี่�หด้หู่ข้องการเผชิญกับการระบาด้ข้องโควิด้-19 ด้นตีร่กลับกลายเป็็นสิ�งท่ี่�ผู้คนให้ความสนใจัและ
ต่ีางพึิ�งพิิงด้นตีร่ในช่วงภาวะวิกฤตี โด้ยจัะพิบได้้ว่าม่คลิป็วิด่้โอข้องนกัด้นตีร่จัากป็ระเที่ศึตีา่ง ๆ ซึึ่�งอาศัึยอยูใ่นอะ
พิาร์ตีเมนต์ีต่ีางออกมาร้องเพิลงหรือบรรเลงด้นตีร่ให้กำาลังใจัผู้คนโด้ยรอบ และที่ำาให้ผู้คนตีระหนักถึึงความเป็็น
หนึ�งเด่้ยวข้องชุมชน (community) ไว้ได้้อย่างแน่นแฟ้น Langley & Coutts (2020) ได้้เข่้ยนถึึงป็ระเด็้นน่�ใน
รายงานดั้งกล่าวไว้ว่า ในยามท่ี่�เหมือนช่วิตีไร้ท่ี่�พึิ�งพิาอาศัึยและต้ีองห่างไกลจัากญาติีมิตีร ด้นตีร่ได้้มาเติีมเต็ีม
ความรู้สึกเหงาหงอยเหล่าน่� โด้ยพิวกเข้าได้้ยกตัีวอยา่งกรณ่ท่ี่�ม่นักเปี็ยโนในบาร์เซึ่โลนา ป็ระเที่ศึสเป็น เริ�มบรรเลง
เพิลง My Heart Will Go On ท่ี่�ระเบ่ยงคอนโด้ข้องเข้า ก็ป็รากฏว่าม่เส่ยงแซึ่กโซึ่โฟนจัากตึีกข้้าง ๆ ลอยมา
ป็ระสาน สร้างความป็ระทัี่บใจัแก่บรรด้าผู้คนท่ี่�ถูึกกักตัีวให้อยูแ่ต่ีในบ้าน จันม่คนกว่า 105,000 คนกล่าวถึึงเรื�อง
น่�ในโลกสังคมออนไลน์ หรือแม้แต่ีชาวอู่ฮัั่�นออกมาร้องเพิลงให้กำาลังใจัซึึ่�งกันและกัน ในคำ�าคืนดึ้กดื้�นคืนหนึ�ง พิร้อม
ทัี่�งให้กำาลังใจัท่ี่มแพิที่ย์และพิยาบาลท่ี่�ต่ีอสู้กับโรคร้ายน่�อย่างกล้าหาญ สิ�งเหล่าน่�คือเครื�องยืนยันว่า เส่ยงด้นตีร่
เป็็นหนึ�งในเครื�องมือสำาคัญในการหลอมรวมจิัตีวิญญาณข้องชุมชนและผู้คน ให้ระลึกได้้ว่า พิวกเข้ายังม่กันและ
กัน Langley & Coutts จึังยำ�าว่า “Music creates a sense of belonging and participation.”

เพิลงเป็็นเครื�องมือสำาคัญในเวลาวิกฤตีนั�น ไม่ใช่แค่ในยามม่โรคระบาด้ครั�งน่�เป็็นครั�งแรก เมื�อปี็ท่ี่�ผ่านมา
ท่ี่�วิหารน็อที่ร์ด้าม (Notre Dame Cathedral) เกิด้ไฟไหม้ ชาวป็าร่สก็ออกมาบนท้ี่องถึนน แล้วร้องเพิลงให้แก่
วิหารท่ี่�มอด้ไหม้ เสมือนเป็็นกำาลังใจัให้แก่กันและกันว่าจัะร่วมมือบูรณะวิหารน่�อย่างแน่นอน เพิลงจึังเป็็นสิ�งท่ี่�
มนุษย์ใช้เพืิ�อรับมือกับภาวะวิกฤตีมาตัี�งแต่ีอด่้ตีถึึงปั็จัจุับัน และด้้วยเหตีนุ่�เองผู้ท่ี่�ป็ระกอบอาช่พิอยู่ในธุุ์รกิจัด้นตีร่
ไม่ควรย่อท้ี่อกับสถึานการณ์ท่ี่�เกิด้ขึ้�น เพิราะท้ี่ายสุด้แล้ว บที่เพิลงและทัี่กษะด้้านด้นตีร่ในมือน่� ก็ม่ป็ระโยชน์ต่ีอ
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ผู้คนเป็็นอย่างมาก และย่อมเป็็นป็ระโยชน์ต่ีอผู้ท่ี่�ป็ระกอบอาช่พิด้นตีร่เองอ่กด้้วย

ทางออกด้วยการรับมืือกับสถาน่การณ์ที�ไม่ืแน่่น่อน่
ไม่ม่ใครบอกได้้ว่าสถึานการณ์การระบาด้ข้องไวรัสโคโรนาหรือ COVID-19 จัะสิ�นสุด้ลงเมื�อใด้ และหาก

หมด้จัากปั็ญหาน่�ไป็แล้ว โลกน่�จัะต้ีองเผชิญกับเหตุีการณ์ไม่คาด้ฝั่นใด้ ๆ อ่กหรือไม่ ดั้งนั�น สุด้ท้ี่ายแล้ว บุคคล
แต่ีละคนจัะต้ีองหาที่างรับมือกับความไม่แน่นอนดั้งกล่าวน่�ให้ได้้ เพิราะแม้สถึานการณ์จัะรุนแรงเพ่ิยงใด้ แต่ีใน
วิกฤตียอ่มม่โอกาสและสร้างบที่เร่ยนเสมอ รายงานข้อง World Economic Forum (2020) นำาเสนอกรณ่ศึึกษา
ข้องจ่ัน โด้ยพิบว่าการระบาด้ครั�งน่�ที่ำาให้เห็นพัิฒินาการหลายอย่าง อาทิี่ (1) ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและ
เอกชนในการจััด้การวิกฤตีโควิด้-19 ท่ี่�ม่ความโป็ร่งใส รับฟังความเห็นข้องป็ระชาชนผ่านโซึ่เช่ยลม่เด่้ย ทัี่�ง WeChat 
และ Weibo (2) การด้ำาเนินมาตีรการที่างเศึรษฐกิจัการเงินและการคลังท่ี่�รวด้เร็วเพืิ�อลด้ผลกระที่บ และ (3) 
โอกาสใหม่ ๆ ข้องภาคธุุ์รกิจั วิกฤตีครั�งน่�ช่วยให้เกิด้การใช้ป็ระโยชน์จัากเที่คโนโลย ่ม่การให้บริการแก่ผู้บริโภค
ที่างออนไลน์มากขึ้�น ทัี่�งการค้า การศึึกษา และธุุ์รกิจับันเทิี่ง (สำานักข่้าวอินโฟเควสท์ี่ (IQ), 2563) เช่นเด่้ยวกับ
ฝ่่ายวิจััยข้องธุ์นาคารเพืิ�อการส่งออกและนำาเข้้าแห่งป็ระเที่ศึไที่ย (EXIM Bank) (ข้วัญใจั เตีชเสนสกุล, 2563) ท่ี่�
ได้้ป็ระเมินความต้ีองการสินค้าและบริการตีามระยะเวลาหรือวงจัร (cycle) การแพิร่ระบาด้ข้องไวรัสโควิด้-19 
ว่า เมื�อใด้ท่ี่�สถึานการณ์การระบาด้คล่�คลายหรือควบคุมได้้แล้ว (post pandemic) ป็ระชาชนจัะจัับจ่ัายใช้สอย
มากขึ้�น และเริ�มให้ความสำาคัญกับธุุ์รกิจับริการเพืิ�อการสันที่นาการต่ีาง ๆ อย่างไรก็ตีาม ข่้าวร้ายคือธุุ์รกิจัด้นตีร่
โด้ยเฉพิาะคอนเสร์ิตี ดู้จัะเป็็นธุ์รุกิจักลุ่มสุด้ท้ี่ายท่ี่�จัะได้้รับการผอ่นป็รนใหด้้ำาเนนิกิจักรรมได้้ เนื�องจัากถึกูมองวา่
เป็็นกิจักรรมท่ี่�ม่ความเส่�ยงมากท่ี่�สุด้ เพิราะเป็็นท่ี่�รวมข้องคนจัำานวนมากและอาจัจััด้แสด้งในสถึานท่ี่�ปิ็ด้ (บ่บ่ซ่ึ่ 
ป็ระเที่ศึไที่ย, 2563)

จันกว่าแสงสว่างจัะมาถึึง ผู้ป็ระกอบอาช่พิในธุุ์รกิจัด้นตีร่ควรม่วิธุ่์การรับมือกับความไม่แน่นอนน่�อย่างไร 
ผู้เข่้ยนม่ข้้อสังเกตีป็ระการหนึ�งท่ี่�น่าสนใจัจัากการออกสำารวจัผู้ป็ระกอบอาช่พิในธุุ์รกิจัด้นตีร่ดั้งท่ี่�กล่าวมาแล้วข้้าง
ต้ีน นั�นคือความสามารถึในระด้ับบุคคลในการป็รับตัีวให้เข้้ากับสถึานการณ์ท่ี่�เป็ล่�ยนแป็ลงไป็อย่างรวด้เร็ว ซึึ่�ง
ภาษาวิชาการเร่ยกว่า ความสามารถึในการป็รับตัีวรายบุคคล (Individual Adaptability: I-ADAPT) ซึึ่�ง Ployhart 
& Bliese (2006) ให้ความหมายไว้ว่าเป็็นความสามารถึข้องแต่ีละบุคคล ตีลอด้จันทัี่กษะ (skill) อารมณ์ 
(disposition) ความตัี�งใจั (willingness) และหรือแรงจูังใจั (motivation) ท่ี่�จัะเป็ล่�ยนแป็ลงหรือป็รับตีนให้เข้้า
กับงาน (task) สังคม (social) และลักษณะสภาพิแวด้ล้อม (environmental features) ท่ี่�แตีกต่ีางไป็จัากเดิ้ม 
(different)

ในการศึึกษาวิจััยข้อง Vaughn III (2011) ได้้นำาเสนอที่ฤษฎ่การป็รับตัีวท่ี่�น่าสนใจัชื�อว่า I-ADAPT ซึึ่�งนำา
เสนอโด้ย Pulakos และคณะ ซึึ่�งป็ระกอบด้้วยองค์ป็ระกอบ 8 ป็ระการ ได้้แก่

1. Crisis adaptability หมายถึึง ความสามารถึในการตีอบสนองอย่างเหมาะสมต่ีอเหตุีการณ์ฉุกเฉินหรือ
แม้เป็็นภัยคุกคามต่ีอช่วิตี โด้ยแสด้งออกถึึงความสงบแมจ้ัะเผชญิอันตีราย แสด้งออกตีอ่เหตุีการณ์อย่างเหมาะสม 
และสามารถึท่ี่�จัะตัีด้สินใจัได้้อย่างรวด้เร็ว

2. Work stress adaptability หมายถึึง ความสามารถึในการรักษาความข้ยัน (diligent) ความสร้างสรรค์ 
(constructive) และสงบเยอืกเย็น (composed) เมื�อต้ีองเผชิญกับงานท่ี่�ม่ความท้ี่าที่ายสูงหรือเป็็นความต้ีองการ
ใหม่ ๆ ท่ี่�ไม่คาด้คิด้มาก่อน

3. Creativity adaptability หมายถึึง แนวโน้มข้องบุคคลท่ี่�จัะสังเคราะห์ข้้อมูลท่ี่�ดู้เหมือนว่าจัะไม่
สอด้คล้องกัน (disparate information) และสามารถึผลิตีที่างเลือกหรือวิธุ่์การท่ี่�สร้างสรรค์เมื�อต้ีองเผชิญกับ
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ความท้ี่าที่ายได้้
4. Uncertainty adaptability หมายถึึง การจััด้การเฉพิาะบุคคลด้้วยการกระที่ำาท่ี่�ม่ป็ระสิที่ธิุ์ภาพิเมื�อม่

ความจัำาเป็็นท่ี่�จัะต้ีองรับมือกับสถึานการณ์ในงานท่ี่�คาด้เด้าไม่ได้้ ซึึ่�งมักแสด้งออกด้้วยแนวโน้มท่ี่�จัะตัีด้สินใจัอย่าง
ใด้อย่างหนึ�งมากกว่าการนิ�งเฉย แม้ว่าบุคคลนั�นจัะม่ข้้อมูลไม่เพ่ิยงพิอก็ตีาม

5. Learning adaptability หมายถึึง กระบวนการความต้ีองการข้องบุคคลในภาระหน้าท่ี่� เที่คโนโลย่ 
และกระบวนการในงานใหม่ ๆ ซึึ่�งมักแสด้งออกด้้วยการแสวงหาที่างในการพัิฒินาทัี่กษะและความรู้ท่ี่�เก่�ยวกับ
งาน ตีลอด้จันแก้ไข้ข้้อบกพิร่องข้องตีนด้้วยการหาความรู้ท่ี่�เหมาะสมอย่างรวด้เร็วและม่ป็ระสิที่ธิุ์ภาพิ

6. Interpersonal adaptability หมายถึึง แนวโน้มการแสด้งออกท่ี่�หลากหลายข้องบุคคลในเรื�องคุณภาพิ
การจััด้การ การพิิจัารณามมุมองท่ี่�แตีกตีา่ง นำาเสนอความคดิ้เหน็อยา่งเหมาะสม รับคำาวิพิากษวิ์จัารณแ์ละใหข้้้อ
เสนอแนะ สามารถึร่วมงานกับบุคคลอื�น ๆ ท่ี่�ม่ความหลากหลายที่างบุคลิกภาพิ รับรู้รวด้เร็วเก่�ยวกับบุคลิกภาพิ
ข้องบุคคลอื�น ๆ และความสามารถึในการป็รับบุคลิกภาพิข้องตีนเองเพืิ�อให้เข้้ากับผู้อื�นได้้

7. Cultural adaptability หมายถึึง แนวโน้มการแสด้งความเคารพิต่ีอวัฒินธุ์รรมอื�น และเต็ีมใจัท่ี่�จัะที่ำา
ตีนให้เข้้ากับกลุ่มท่ี่�หลากหลายด้้วยการป็รับพิฤติีกรรมหรือการแสด้งออก

8. Physical adaptability หมายถึึง แนวโน้มในการรับมือกับงานท่ี่�ม่ความท้ี่าที่ายเชิงกายภาพิ (physical) 
เพืิ�อให้บรรลุงานท่ี่�ยากลำาบากได้้ ซึึ่�งหมายรวมถึึงการป็รับตัีวภายในสภาวะอากาศึท่ี่�เลวร้าย หรือแม้แต่ีการ
เสริมสร้างกำาลังกายเพืิ�อให้งานบรรลุผล

จัากทัี่�ง 8 องค์ป็ระกอบข้องความสามารถึในการป็รับตัีวเฉพิาะบุคคลดั้งกล่าวข้้างต้ีน จัะเห็นได้้ว่าการ
ป็รับตัีวม่แง่มุมท่ี่�หลากหลาย ในข้ณะท่ี่�สถึานการณ์ท่ี่�กำาลังป็ระสบในข้ณะน่� เป็็นสถึานการณ์ท่ี่�จััด้อยู่ในกลุ่ม 
Uncertainty adaptability เกิด้ขึ้�นเมื�อเราต้ีองเผชิญกับสถึานการณ์อันไม่แน่นอน คาด้เด้าได้้ยาก แต่ีบุคคลก็
ยงัยนิด่้ท่ี่�จัะต้ีองตัีด้สินใจัที่ำาสิ�งใด้สิ�งหนึ�งมากกว่าแค่การนิ�งเฉย เพืิ�อให้สามารถึแก้ปั็ญหาเหล่านั�นไป็ได้้ นอกจัาก
น่�ยังรวมถึึง Crisis adaptability ซึึ่�งระบุถึึงการตีอบสนองต่ีอเหตุีการณ์ท่ี่�คุกคามช่วิตีด้้วยวิธุ่์การอันเหมาะสม 
รวด้เร็ว และ Work stress adaptability คือความสามารถึในการป็รับตัีวให้เข้้ากับความกด้ดั้นในงานอันเกิด้
จัากการท่ี่�ต้ีองเผชิญกับความท้ี่าที่ายใหม่ ๆ ในข้ณะท่ี่�อ่ก 5 องค์ป็ระกอบเป็ร่ยบเสมือนทัี่กษะท่ี่�ที่ำาให้บุคคลก้าว
ผ่านความท้ี่าที่ายและไม่แน่นอนเหล่านั�นไป็ได้้ อาทิี่ การม่ความคิด้สร้างสรรค์ การป็รับตัีวเข้้ากับวัฒินธุ์รรมและ
บุคคลใหม่ ๆ การรู้จัักเร่ยนรู้สิ�งใหม่ ๆ หรือแม้แต่ีการม่ร่างกายท่ี่�แข็้งแรงเพืิ�อผ่านพ้ินวิกฤตีที่างกายภาพิ

จัากแนวคิด้ดั้งกล่าวข้้างต้ีน หากนำามาป็ระยุกต์ีให้เข้้ากับผลการสำารวจัเบื�องต้ีนข้องบุคคลท่ี่�ป็ระกอบอาช่พิ
ในธุุ์รกิจัด้นตีร่แล้ว สามารถึจัำาแนกได้้เป็็น 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มท่ี่�ได้้รับผลกระที่บในระดั้บตีำ�า และกลุ่มท่ี่�ได้้รับ
ผลกระที่บจัากเหตุีการณ์อันไม่แน่นอนน่�ในระดั้บป็านกลางไป็จันถึึงระดั้บท่ี่�ได้้รับผลกระที่บมาก ซึึ่�งกลุ่มผู้ได้้รับ
ผลกระที่บตีำ�าตีามผลการสำารวจัคือกลุ่มครูสอนด้นตีร่ ในข้ณะท่ี่�กลุ่มผู้ได้้รับผลกระที่บจัากการระบาด้ข้องโควิด้-
19 ในระดั้บป็านกลางจันถึึงสูงก็คือผู้ท่ี่�ป็ระกอบอาช่พิเก่�ยวข้้องกับการแสด้งด้นตีร่สด้ทัี่�งเบื�องหน้าและเบื�องหลัง 

สำาหรับกลุ่มครูสอนด้นตีร่นั�น พิวกเข้าม่วิธุ่์ในการป็รับตัีวท่ี่�สำาคัญคือการนำาเที่คโนโลย่มาช่วยสนับสนุน
การสอน โด้ยการใช้การสอนออนไลน์เพืิ�อยังสามารถึเข้้าถึึงผู้เร่ยนได้้แม้ไม่ต้ีองเดิ้นที่างมาถึึงโรงเร่ยนก็ตีาม สิ�ง
สำาคัญสำาหรับครูสอนด้นตีร่จึังเป็็นเรื�องข้อง Learning adaptability และ Creativity adaptability นั�นคือ การ
ป็รับตัีวด้้วยการเร่ยนรู้เที่คโนโลยท่ี่างการสอนใหม่ ๆ ตีลอด้จันทัี่กษะและเที่คนิคการสอนออนไลน์ให้รวด้เร็วท่ี่�สดุ้ 
ร่วมกับการใช้ความคิด้สร้างสรรค์ เพืิ�อหาวิธุ่์การนำาเสนอแป็ลกใหม่ ให้เข้้าถึึงกลุ่มนักเร่ยนท่ี่�ม่หลากหลายช่วงอายุ 
ด้้วยวิธุ่์การเหล่าน่�เป็็นหนที่างท่ี่�ด่้สำาหรับกลุ่มครูสอนด้นตีร่ท่ี่�จัะด้ำาเนินภารกิจัตีามอาช่พิข้องตีนเองได้้ในเวลา
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วิกฤตี
สำาหรับกลุ่มผู้ท่ี่�ที่ำางานเก่�ยวข้้องกับการแสด้งด้นตีร่สด้ ก็ดู้เหมือนว่าบที่ที่ด้สอบความเข้้มแข็้งในครั�งน่�จัะ

ม่ความรุนแรงอยู่ไม่น้อย เพิราะเหตุีว่า แม้จัะม่ศิึลปิ็นจัำานวนไม่น้อยท่ี่�หันมาแสด้งด้นตีร่ผ่านสื�อออนไลน์ แต่ีก็ใช่
ว่าจัะสามารถึสร้างรายได้้ให้แก่พิวกเข้า เป็็นเพ่ิยงแต่ีหนึ�งเครื�องมือท่ี่�ที่ำาให้ผู้คนยังคงระลึกถึึงศิึลปิ็นเหล่านั�นเส่ย
มากกว่า ผู้อยู่เบื�องหลังการแสด้งด้นตีร่สด้หลายคนท่ี่�ม่ทัี่กษะการบันทึี่กเส่ยงหรือม่ห้องบันทึี่กเส่ยงอยู่แล้ว อาจั
รับงานเบื�องหลังท่ี่�สามารถึบันทึี่กเส่ยงได้้ แต่ีงานก็ม่จัำานวนจัำากัด้และแข่้งขั้นด้้วยการตัีด้ราคาค่าบริการ ดั้งนั�น 
จึังเห็นได้้ว่า นอกจัากการม่ความสามารถึในการป็รับตัีวด้้าน Learning adaptability และ Creativity adapt-
ability แล้ว ในกลุ่มน่�ยังจัะต้ีองม่ Work stress adaptability ร่วมด้้วย ซึึ่�งผลการสำารวจัสะท้ี่อนให้เห็นว่า ใน
กลุ่มผู้ที่ำางานเก่�ยวข้้องกับการแสด้งด้นตีร่สด้ ได้้แสวงหาทัี่กษะใหม่ ๆ ท่ี่�นอกเหนือจัากความสามารถึด้้านด้นตีร่
มาพิยุงเศึรษฐกิจัข้องพิวกเข้าเอาไว้ได้้ ด้้วยการหาอาช่พิเสริมอื�น ๆ มาที่ด้แที่นรายได้้ในช่วงท่ี่�ยังไม่สามารถึ
ป็ระกอบอาช่พิหลักข้องเข้า การริเริ�มมองหางานใหม่ ๆ ทุี่กป็ระเภที่ ถืึอเป็็น Work stress adaptability ซึึ่�งจัะ
กลายเป็็นเครื�องมือสำาคัญสำาหรับวิกฤตีการณ์ในอนาคตีท่ี่�อาจัเกิด้ขึ้�นอ่กในอนาคตี

ทัี่�งสองกลุ่มน่�ต่ีางเผชิญหน้ากับวิกฤตี (crisis) และความไม่แน่นอน (uncertainty) ซึึ่�งต้ีองอาศัึยความ
สงบที่างจัติีใจั ควบคมุอารมณแ์ละสตีใินการแกไ้ข้ปั็ญหา ร่วมกับการตีดั้สินใจัที่ำาสิ�งหนึ�งสิ�งใด้อยา่งแน่วแน่ แม้ว่า
ข้้อมูลไม่เพ่ิยงพิอ โด้ยจัะเห็นได้้ว่า จัากผลการสำารวจัก็ได้้ยืนยันให้เห็นว่าม่ผู้ตีอบแบบสอบถึามไม่น้อยท่ี่�เร่ยนรู้
วิกฤตีและพิร้อมรับมือกับเหตุีการณ์น่� แม้จัะต้ีองเผชิญอ่กต่ีอไป็ในอนาคตี

สำาหรับผู้ท่ี่�ป็ระกอบอาช่พิอยูใ่นธุุ์รกิจัด้นตีร่หรือไม่ก็ตีาม การเตีร่ยมความพิร้อมให้แก่ตีนเองด้้วยการฝึ่กฝ่น
ทัี่กษะการป็รับตัีวทัี่�ง 8 องค์ป็ระกอบข้้างต้ีน อาจัเป็็นหนที่างหนึ�งในการที่ำาให้บุคคลพิร้อมรับมือกับความไม่
แน่นอนท่ี่�ย่อมจัะเกิด้ขึ้�นในอนาคตีไม่ช้าก็เร็ว สังเกตีได้้จัากแนวที่างการแก้ไข้ปั็ญหาจัากกลุ่มตัีวอย่างท่ี่�ร่วมการ
สำารวจัข้้างต้ีน พิบว่าในระหว่างสถึานการณ์ท่ี่�ผู้ท่ี่�อยู่ในแวด้วงด้นตีร่ไม่อาจัจัะป็ระกอบอาช่พิในธุุ์รกิจัด้นตีร่ได้้เช่น
เดิ้ม พิวกเข้าก็ใช้ความรู้และความสามารถึท่ี่�ติีด้ตัีวมาในการหารายได้้ด้้วยอาช่พิอื�น ๆ ที่ด้แที่น หรือหาที่างออก
ผ่านการใช้เที่คโนโลย่เข้้ามาช่วยเหลือ สะท้ี่อนให้เห็นว่าหากบุคคลม่การเตีร่ยมตัีวด้้วยการเร่ยนรู้ทัี่กษะใด้ ๆ ไว้
มากกว่า 1 ทัี่กษะ ก็อาจัช่วยเหลือตีนเองในยามวิกฤตีได้้ ในข้ณะท่ี่�โลกอนาคตีท่ี่�กำาลังรอเราอยู่นั�น มุมมองท่ี่�ผู้
ป็ระกอบอาช่พิธุุ์รกิจัด้นตีร่จัะเตีร่ยมตีนให้พิร้อมกับความไม่แน่นอนก็ควรยืด้หยุน่และเร่ยนรู้กับการเป็ล่�ยนแป็ลง
และแป็ลกใหม่ ดั้งเช่นการรู้จัักป็ระยุกต์ีนำาสองธุ์ุรกิจัมาร่วมกันเสริมสร้างรายได้้ เนื�องจัากในระหว่างการแพิร่
ระบาด้ข้องโรคไวรสัโคโรนา นักด้นตีร่หลายคนหนัไป็ที่ำาอาช่พิอื�น ๆ เช่น ข้ายอาหารหรอืข้องป็ระด้ษิฐ์ต่ีาง ๆ หรอื
การสอนด้นตีร่ด้้วยคลิป็วิด่้โอ เมื�อเข้้าสู่สภาวะป็กติีก็อาจันำาความคิด้ข้องการผสมผสานด้นตีร่เข้้ากับธุุ์รกิจัท่ี่�ที่ำาได้้
ด่้ในช่วงการพัิกงาน เพืิ�อสร้างความมั�นใจัว่า หากเกิด้ปั็ญหาวิกฤตีใด้ในอนาคตีขึ้�นอ่กครั�ง จัะยังคงม่อ่กช่องที่าง
รายได้้หนึ�งเสริมให้แก่เราเสมอ

การม่สติี พิร้อมเร่ยนรู้สิ�งใหม่ ยืด้หยุ่น สร้างสรรค์ ยอมรับความไม่เท่ี่�ยงข้องโลก ที่ำาร่างกายและจิัตีใจัให้
แข็้งแรง จัะกลายเป็็นคลังสำารองให้เราในอนาคตี ซึึ่�งแม้วันน่�หลายคนสิ�นหวัง เนื�องจัากม่ความพิร้อมไม่เพ่ิยงพิอ
ในการรบัมือต่ีอปั็ญหาท่ี่�เกิด้ขึ้�นอย่างรวด้เร็ว แต่ีอาจัมองว่าอุป็สรรคในวนัน่�จัะเป็็นเสมือนภูมิคุ้มกันให้ผู้ป็ระกอบ
ธุุ์รกิจัด้นตีร่แข็้งแกร่งได้้ในอนาคตี ด้้วยการเตีร่ยมความพิร้อมป็รับตัีวและรับมือกับความไม่แน่นอนได้้ต่ีอไป็
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บทสรุปั
แม้ผู้ป็ระกอบการในธุุ์รกิจัด้นตีร่จัะได้้รับผลกระที่บจัากการแพิร่ระบาด้ข้องไวรัสโคโรนาหรือ COVID-19 

อย่างมาก โด้ยส่งผลต่ีอรายได้้และจิัตีใจัข้องผู้ป็ระกอบการอย่างยิ�งยวด้ แต่ีวิกฤตีเหล่าน่�ก็ม่ข้้อด่้ในการเตืีอนสติี
บุคคลในแวด้วงด้นตีร่ให้เตีร่ยมพิร้อมตีนเองในการรับมือกับความไม่แน่นอนในอนาคตีมากยิ�งขึ้�น สำาหรับในต่ีาง
ป็ระเที่ศึ การแก้ปั็ญหาเฉพิาะหน้ากับเหตุีการณ์น่� ม่ทัี่�งรูป็แบบการใช้ความร่วมมือหรือเครือข่้ายนักด้นตีร่ท่ี่�เข้้ม
แข็้ง ไป็จันถึึงการแสวงหาที่างแสด้งด้นตีร่สด้ท่ี่�เหมาะสมกบัสภาพิการณข์้องป็ระเที่ศึตีนเอง ในข้ณะท่ี่�ผู้ป็ระกอบ
การในป็ระเที่ศึไที่ย ก็พิยายามอย่างเต็ีมท่ี่�ท่ี่�จัะผ่านปั็ญหาเหล่าน่�ไป็ให้ได้้ โด้ยหนึ�งในหนที่างสำาหรับการเตีร่ยม
การเพืิ�ออนาคตี ก็คือการป็ระยุกต์ีใช้ที่ฤษฎ่ I-ADAPT 8 องค์ป็ระกอบ ในการฝึ่กฝ่นให้ตีนเองเป็็นผู้ม่ความคิด้
สร้างสรรค์ เยือกเย็น ยดื้หยุ่น ม่ความพิร้อมทัี่�งกายและใจั อ่กทัี่�งเร่ยนรู้ความรู้และทัี่กษะใหม่ ๆ เพืิ�อผสานทัี่กษะ
เหล่านั�นกับด้นตีร่ให้เกิด้นวัตีกรรม และเตีร่ยมสำาหรับความไม่แน่นอนใหม่ ๆ ท่ี่�จัะเกิด้ขึ้�นอย่างเล่�ยงไม่ได้้ในกาล
ข้้างหน้า
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การศึึกษาแน่วโน้่มืการพัฒน่าการเรียน่การสอน่เปีัย
โน่ระดับอุดมืศึึกษาใน่กรุงเทพมืหาน่คร

A Study of the Tendency of Piano Teaching 
Development in Higher Education in Bangkok

ชนิ่ดา ตังเดชะหิรัญ1 และ ปัระพัน่ธ์ิศัึกดิ� พุ่มือิน่ทร์2

Janida Tangdajahiran and Prapansak Pumin

       
บทคัดย่อ

การวิจััยน่�ม่วัตีถุึป็ระสงค์เพืิ�อศึึกษาแนวโน้มการพิัฒินาการสอนเป็ียโน การจััด้หลักสูตีรวิธุ่์การสอน 
การจััด้กิจักรรม สื�อการสอน วิธุ่์การวัด้ผลและการป็ระเมินผล และบริบที่อื�น ๆ ท่ี่�ส่งผลต่ีอสัมฤที่ธิุ์ผลในการเร่ยน
ป็ฏิบัติีเครื�องด้นตีร่เปี็ยโนในระดั้บอุด้มศึึกษา เป็็นการวิจััยเชิงคุณภาพิ (Qualitative Research) คณะผู้วิจััยได้้
เก็บรวบรวมข้้อมูลจัากการศึึกษาลงพืิ�นท่ี่�ภาคสนาม สัมภาษณ์ และสังเกตีการณ์ ในสถึาบันอุด้มศึึกษาท่ี่�ม่หลักสูตีร
การสอนเป็ียโนเป็็นเครื�องมือเอกในเข้ตีกรุงเที่พิมหานคร และด้ำาเนินการป็ระชุมกลุ่มย่อย โด้ยเชิญคณาจัารย์
ผู้สอนด้นตีร่ในเครื�องมือเอกเปี็ยโน จัากสถึาบันอุด้มศึึกษาในเข้ตีกรุงเที่พิมหานคร ผลการวิจััยดั้งน่�

ที่างด้้านหลักสูตีร ม่การเปิ็ด้การสอนด้นตีร่ในการศึึกษาขั้�นสูงมากขึ้�น ทัี่�งระดั้บป็ริญญาตีร่ ป็ริญญาโที่ 
และป็ริญญาเอก ด้้านการจััด้กิจักรรม ม่การป็ระชุมสัมมนาที่างวิชาการมากขึ้�น ด้้านสื�อการสอนเป็ียโน ม่สื�อ
ป็ระเภที่โน้ตีด้นตีร่ม่การใช้มากท่ี่�สุด้ แต่ียังข้าด้สื�อท่ี่�เป็็นตีำารา หนังสือ และสื�ออิเล็กที่รอนิกส์ ด้้านวิธุ่์การวัด้ผล
และการป็ระเมินผล ครูวัด้จัากพัิฒินาการข้องผู้เร่ยนเป็็นสำาคัญ ด้้านบริบที่อื�น ๆ ท่ี่�ส่งผลต่ีอสัมฤที่ธิุ์ผลใน
การเร่ยนป็ฏิบัติีเครื�องด้นตีร่เปี็ยโนป็รากฏว่า การจััด้สภาพิแวด้ล้อมที่างการเร่ยนและการใช้จิัตีวิที่ยาข้องครู
ผู้สอนม่อิที่ธิุ์พิลมาก ส่วนแนวโน้มการพัิฒินาการเร่ยนการสอนเปี็ยโนในระดั้บอุด้มคึกษา เมื�อวิเคราะห์ตีามองค์
ป็ระกอบที่างการศึึกษาม่ตีามความต้ีองการข้องตีลาด้วิชาช่พิมากขึ้�น ครูผู้สอนต้ีองพัิฒินาตีนเองที่างวิชาการมาก
ขึ้�น สื�อและอุป็กรณ์สำาหรับการศึึกษาเปี็ยโนม่การใช้เที่คโนโลยใ่นการสอนมาก ม่การบูรณาการมากขึ้�น ให้ความ
สำาคัญต่ีอการพัิฒินาสภาพิแวด้ล้อมในการเร่ยนมากขึ้�น และผู้เร่ยนม่โอกาสพัิฒินาตีนเองให้สอด้คล้องกับความ
ต้ีองการข้องตีนเองและตีลาด้วิชาช่พิมากขึ้�น

ค์ำาสำาคั์ญ: ด้นตีร่ศึึกษา, การป็ฏิบัติีเปี็ยโน, แนวโน้มการพัิฒินาการสอนเปี็ยโน, การสอนระดั้บอุด้มศึึกษา
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Abstract
The purpose of this qualitative research were to study the tendency of piano teaching 

development in the area of curriculum management, teaching methods and evaluation, media 
activities, variables and other contexts that affect learning achievement in piano instrument 
in higher education. The researchers has collected all data from field studies, interviews, ob-
servation, also conducting assessment in small group of piano teachers in higher education 
institutions that have major in piano teaching in Bangkok. The result were as follows:

There are more music curriculum, more academic seminars in higher education including 
Bachelors Masters and Doctoral degrees in Bangkok. Music notes are most used in learning 
process but still lack of variety of books, textbooks and electronic media. In measurement 
and evaluation methods, it is found that teachers measure from students development 
individually. Other variables and contexts that affect the learning achievement, it is found that 
providing good environments and good psychology have a great influence on the tendency 
of the development of piano teaching. According to the tendency of piano study in higher 
education, it is found that the teaching curriculum meets the needs of professional market. 
Teachers themselves have to develop more academically, media and technology, more 
integrated teaching skills, and learning environments.

Keyword: Music Education, Piano Skill, Tendency of Piano Teaching Development, Higher 
Education

ที�มืาและความืสำาคัญของการวิจัย 
ในป็ัจัจุับันม่สถึาบันการศึึกษาระด้ับอุด้มศึึกษาในป็ระเที่ศึไที่ยหลายแห่งท่ี่�เป็ิด้การเร่ยนการสอนด้นตีร่

เป็็นวิชาเอกในระดั้บป็ริญญาตีร่ ป็ริญญาโที่ และป็ริญญาเอก ทัี่�งในมหาวิที่ยาลัยข้องรัฐและมหาวิที่ยาลัยข้อง
เอกชน ซึึ่�งจุัด้มุ่งหมายข้องผู้เร่ยนท่ี่�จัะจับออกไป็เป็็นบัณฑิตีได้้นั�น ต้ีองเป็็นผู้ม่ความรู้ความสามารถึที่างด้นตีร่ ทัี่�ง
ด้้านวิชาการด้นตีร่และการป็ฏบัิติีด้นตีร่ท่ี่�ด่้ระด้บัมาตีรฐานสากล เป็็นผู้ท่ี่�สามารถึนำาด้นตีร่มาเป็็นเครื�องมือพัิฒินา
สติีปั็ญญาและอุป็นิสัยใจัคอท่ี่�ด่้ เพืิ�ออำานวยต่ีอการพัิฒินาป็ระเที่ศึต่ีอไป็ ดั้งท่ี่� เรณุมาศึ มาอุ่น3 กล่าวว่า จุัด้มุ่ง
หมายข้องการอุด้มศึึกษาตีามหลักสากล จัากลักษณะธุ์รรมชาติีข้องการอุด้มศึึกษา สถึาบันอุด้มศึึกษา หรือ
มหาวิที่ยาลัย จัะต้ีองที่ำาหน้าท่ี่�ท่ี่�เก่�ยวกับ “คน” “องค์ความรู้” และ “สังคม” ดั้งนั�น จุัด้มุ่งหมายข้องการอุด้มศึึกษา
จึังได้้กำาหนด้ตีามหลักสากลในรูป็แบบข้องพัินธุ์กิจัหลักข้องสถึาบันอุด้มศึึกษา คือ การผลิตีบัณฑิตี (การจััด้การ
เร่ยนการสอน) การวิจััย (สร้างองค์ความรู้สู่ความเป็็นเลิศึที่างวิชาการ) และการบรกิารวิชาการ (เพืิ�อใช้องค์ความ
รู้พัิฒินาสร้างสรรค์ จัรรโลงสังคม) ดั้งนั�น สถึาบันการศึึกษาในระดั้บอุด้มศึึกษาท่ี่�ม่การเร่ยนวิชาด้นตีร่เอกด้นตีร่ 

3  เรณุมาศึ มาอุ่น, การจััดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาอย่างมีประสิทิธิุภาพ. JOURNAL OF SOUTHERN TECHNOLOGY, 9(2), 169-176. 
Retrieved from https://so04.tcithaijo.org/index.php/journal_sct/article/view/8215
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จึังม่ต้ีองม่การจััด้หลกัสูตีรการศึึกษาท่ี่�ส่งเสรมิการพิฒัินาบคุคล การสรา้งองคค์วามรู้ และการเผยแพิรค่วามรู้แก่
สังคม ดั้งนั�น การม่บุคลากรป็ระจัำาท่ี่�ม่คุณภาพิ การเชิญอาจัารย์พิิเศึษผู้เช่�ยวชาญและวิที่ยากรผู้ที่รงคุณวุฒิิที่าง
ด้นตีร่มาถ่ึายที่อด้ความรู้ให้ผู้เร่ยนอย่างสมำ�าเสมอ ม่การวัด้ผลและป็ระเมินผลอย่างต่ีอเนื�อง และพัิฒินาเนื�อหา
ในรายวิชาต่ีาง ๆ ให้ม่ความเหมาะสมที่นัต่ีอการเป็ล่�ยนแป็ลงข้องโลกาภวัิตีน์ จึังเป็็นสิ�งสำาคัญต่ีอการพิฒัินาด้นตีร่
ศึึกษาอย่างยิ�ง

จัากการสำารวจัปั็ญหาในการเร่ยนการสอนรายวิชาป็ฏิบัติีด้นตีร่ โด้ยใช้ข้้อมูลท่ี่�ได้้จัากกรอบมาตีรฐาน
คุณวุฒิิระดั้บอุด้มศึึกษาแหง่ชาติี (มคอ.) ข้องสาข้าวชิาดุ้ริยางคศึาสตีรส์ากล คณะศึลิป็กรรมศึาสตีร ์มหาวิที่ยาลัย
ศึร่นครินที่รวิโรฒิ ระหว่างปี็ พิ.ศึ. 2559-2561 แสด้งให้เห็นว่า แม้ว่าผู้เร่ยนได้้เร่ยนรู้ครบถ้ึวนตีามเนื�อหาวิชาใน
หลักสูตีรแล้ว ก็ยังไม่สามารถึแสด้งผลงานที่างการด้นตีร่ในขั้�นสูงท่ี่�ม่คุณภาพิได้้ ทัี่�งน่�เกิด้จัากตีัวผู้เร่ยนไม่ได้้ม่
ทัี่กษะที่างการป็ฏิบัติีด้นตีร่ท่ี่�เข้้มข้้นอย่างเพ่ิยงพิอ หรือม่การแสด้งด้นตีร่ต่ีอหน้าสาธุ์ารณชนน้อยเกินไป็ และจัาก
สาเหตุีอ่กหลายป็ระการ เช่น ผู้เร่ยนบางคนม่พืิ�นฐานด้นตีร่ท่ี่�ด่้แล้วเมื�อก่อนเข้้ามาศึึกษา แต่ีเมื�อได้้เร่ยนวิชาเอก
ด้นตีร่น่� ไม่ม่แรงจูังใจัใหม่และเกิด้ความเบื�อหน่าย อ่กทัี่�งวิธุ่์การสอนข้องครูผู้สอนไม่ได้้กระตุ้ีนให้ผู้เร่ยนเกิด้การ
เร่ยนรู้ จึังที่ำาให้ผู้เร่ยนไม่เกิด้ความกระตืีอรือร้นในการเร่ยน หรือผู้เร่ยนบางคนม่ความตัี�งใจัในการเร่ยนและฝึ่กฝ่น
อยา่งหนัก แต่ีไม่สามารถึแสด้งผลงานที่างด้นตีร่ได้้ด่้ เพิราะไม่ม่ความเข้้าใจัการต่ีความด้นตีร่ท่ี่�ลึกซึึ่�งเพ่ิยงพิอ การ
ต่ีความด้นตีร่เป็็นการสอนโด้ยให้ผู้เร่ยนม่การแตีกฉานที่างองค์ความรู้แห่งด้นตีร่ (Musical Intelligent) เป็็น
การบูรณาการความรู้ที่างด้นตีร่เพืิ�อสร้างปั็ญญาที่างความคิด้ท่ี่�ม่เหตุีผล 

ดั้งนั�น การค้นหาวิธุ่์การใหม่ในการพัิฒินาสอนด้นตีร่ภาคป็ฏิบัติี เพืิ�อผลสัมฤที่ธิุ์�ที่างด้้านการต่ีความที่าง
ด้นตีร่ จึังเป็็นเรื�องท่ี่�สำาคัญอย่างยิ�งสำาหรับการเร่ยนด้นตีร่ในระดั้บอุด้มศึึกษา ซึึ่�งความสามารถึน่�จััด้อยู่ในระดั้บ
ขั้�นข้องการป็ระเมินผลตีามวิธุ่์การสอนแบบแก้ไข้ปั็ญหา (Problem-Solving Method) ซึึ่�งเป็็นการสอนเน้นขั้�น
ตีอนในการแก้ไข้ปั็ญหาตีามหลักการข้อง John Dewey โด้ยม่ขั้�นตีอนการแก้ปั็ญหาจัากการตัี�งปั็ญหา การตัี�ง
สมมติีฐานและวางแผนในการแก้ไข้ปั็ญหา ขั้�นที่ด้ลองและเก็บข้้อมูล ขั้�นวิเคราะห์ข้้อมูล ขั้�นสรุป็ผล ซึึ่�งที่ำาให้ผู้
เร่ยนได้้เกิด้การพัิฒินาที่างด้้านสติีปั็ญญา ใช้พิลังสมองเพืิ�อแก้ไข้ปั็ญหาได้้ อันเป็็นวิธุ่์การท่ี่�ด่้หากนำามาป็ระยุกต์ี
ใช้กับการเร่ยนการสอนด้นตีร่ เพิราะการนำาความคิด้รวบยอด้ (Concept) มาเป็็นแนวที่างในการเร่ยนรู้แบบ
บูรณาการจัะช่วยให้ผู้เร่ยนได้้รับป็ระสบการณ์ การเร่ยนรู้ท่ี่�ผสมผสานและม่ความหมายช่วยให้ผู้เร่ยนได้้ที่ำากิจักรรม
หลาย ๆ อย่าง ซึึ่�งตีอบสนองความต้ีองการความแตีกต่ีางระหว่างบุคคล (Individual Difference) และมองเห็น
ภาพิรวมข้องสิ�งท่ี่�เร่ยน ที่ำาให้เกิด้ความสนใจัและกระตืีอรือร้นในการเร่ยน อ่กป็ระการท่ี่�สำาคัญ คือ เป็็นการจััด้การ
เร่ยนท่ี่�เน้นผู้เร่ยนเป็็นสำาคัญ (Child Center) ดั้งนั�น การสอนแบบแก้ไข้ปั็ญหา จึังเป็็นวิธุ่์ท่ี่�เหมาะสมกับการ
พัิฒินาให้ผู้เร่ยนม่สัมฤที่ธิุ์ผลที่างการเร่ยนสูงขึ้�นได้้ และอาจัเป็็นวิธุ่์หนึ�งท่ี่�ช่วยพัิฒินาการสอนด้นตีร่เพืิ�อผลสัมฤที่ธิุ์�
ที่างด้้านการต่ีความด้นตีร่ได้้

ในฐานะท่ี่�คณะผู้วิจััยเป็็นผู้สอนในรายวิชาการป็ฏิบัติีด้นตีร่ในเครื�องด้นตีร่เปี็ยโน จึังเกิด้ความสนใจัในการ
จััด้การเร่ยนการสอนเปี็ยโนในระดั้บอุด้มศึึกษาในเข้ตีกรุงเที่พิมหานคร ซึึ่�งผลการวิจััยจัะได้้นำามาพัิฒินาการเร่ยน
การสอนข้องสาข้าวิชาดุ้ริยางคศึาสตีร์สากล คณะศิึลป็กรรมศึาสตีร์ มหาวิที่ยาลัยศึร่นครินที่รวิโรฒิ โด้ยมุ่งเน้น
ที่างด้้านการจััด้หลักสูตีรการสอนเปี็ยโน วิธุ่์การสอนเปี็ยโน การจััด้กิจักรรมด้นตีร่ สื�อการสอน วิธุ่์การวัด้ผลและ
การป็ระเมินผล และบริบที่อื�น ๆ ท่ี่�ส่งผลต่ีอผู้เร่ยนด้นตีร่ ซึึ่�งในการน่� คณะผู้วิจััยได้้ใช้วิธุ่์การศึึกษาข้้อมูลภาค
สนามจัากสถึาบันการศึึกษาระดั้บอุด้มศึึกษาในเข้ตีกรุงเที่พิมหานครท่ี่�จััด้การสอนเปี็ยโนเป็็นวิชาเอกในระดั้บ
ป็ริญญาตีร่ การสัมมนากลุ่มยอ่ยโด้ยเชิญคณาจัารย์ผู้สอนเปี็ยโนจัากสถึาบันการศึึกษาท่ี่�เก่�ยวข้้อง และการสร้าง
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แผนยุที่ธุ์ศึาสตีร์แนวโน้มในการพัิฒินาการเร่ยนการสอนเปี็ยโนในระดั้บอุด้มศึึกษา ซึึ่�งคาด้หวังว่าผลการวิจััยจัะ
ก่อให้เกิด้พัิฒินาการเร่ยนด้นตีร่ในรายวิชาป็ฏิบัติีเปี็ยโนท่ี่�ด่้ขึ้�น และนำาไป็สู่การค้นพิบองค์ความรู้ใหม่ซึึ่�งจัะช่วย
ให้เกิด้แนวที่างการพัิฒินาการศึึกษาด้นตีร่ระดั้บอุด้มศึึกษาได้้

วัตถุปัระสงค์ของการวิจัย 
เพืิ�อศึึกษาแนวโน้มการพัิฒินาการสอนเปี็ยโน ที่างด้้านการจััด้หลักสูตีรวิธุ่์การสอน การจััด้กิจักรรม 

สื�อการสอน วิธุ่์การวัด้ผลและการป็ระเมินผล หรือบริบที่อื�น ๆ ท่ี่�ส่งผลต่ีอสัมฤที่ธิุ์ผลในการเร่ยนป็ฏิบัติีเครื�อง
ด้นตีร่เปี็ยโนในระดั้บอุด้มศึึกษาในกรุงเที่พิมหานคร 

ปัระโยชน์่ที�ได้รับ
1. ที่ราบแนวโน้มการพัิฒินาการสอนเปี็ยโน ที่างด้้านการจััด้หลักสูตีรวิธุ่์การสอน การจััด้กิจักรรม 

สื�อการสอน วิธุ่์การวัด้ผลและการป็ระเมินผล หรือบริบที่อื�น ๆ ท่ี่�ส่งผลต่ีอสัมฤที่ธิุ์ผลในการเร่ยนป็ฏิบัติีเครื�อง
ด้นตีร่เปี็ยโนในระดั้บอุด้มศึึกษาในกรุงเที่พิมหานคร

2. เพืิ�อนำาผลการศึึกษาวิจััยไป็พัิฒินาวิธุ่์การสอนรายวิชาท่ี่�สอด้คล้องและนำาไป็เป็็นส่วนหนึ�งข้องการ
เร่ยนการสอนในหลักสูตีรศิึลป็ศึาสตีรบัณฑิตี สาข้าวิชาดุ้ริยางคศึาสตีร์สากล มหาวิที่ยาลัยศึร่นครินที่รวิโรฒิ 
ได้้ในรายวิชาป็ฏิบัติีเครื�องด้นตีร่

ขอบเขตของการวิจัย
1. คณะผู้วิจััยศึึกษาสถึาบันอุด้มศึึกษาท่ี่�เปิ็ด้การสอนวิชาเอกด้นตีร่ในระดั้บป็ริญญาตีร่ท่ี่�ม่การสอนเครื�อง

มือเอกเปี็ยโน ในเข้ตีกรุงเที่พิมหานครเท่ี่านั�น
2. ศึึกษาเฉพิาะรายวิชาการป็ฏิบัติีเด่้�ยวเครื�องด้นตีร่เท่ี่านั�น
3. คณะผู้วิจััยศึึกษาในช่วงเวลา ม่นาคม 2561 ถึึงกุมภาพัินธ์ุ์ 2562 เท่ี่านั�น

วิธีิการดำาเนิ่น่การวิจัย 
คณะผู้วิจััยม่ขั้�นตีอนในการด้ำาเนินงานวิจััยดั้งน่�
1. ศึึกษาที่บที่วนวรรณกรรมท่ี่�เก่�ยวกับแนวคิด้ที่ฤษฎ่ข้องด้นตีร่ศึึกษา แนวคิด้ข้องการสอนเปี็ยโน จิัตีวิที่ยา

การสอนด้นตีร่ วิธุ่์การสอนเครื�องด้นตีร่ หลักการสอนเป็ยีโนในระด้บัสูง ตีำาราและวรรณกรรมท่ี่�เก่�ยวข้้องกับการ
สอนเปี็ยโน สภาพิข้องการเร่ยนการสอนเปี็ยโนในสถึาบันอุด้มศึึกษาในเข้ตีกรุงเที่พิมหานคร และงานวิจััยท่ี่�
เก่�ยวข้้อง

2. คณะผู้วิจััยวิเคราะห์สาระการเร่ยนรู้การสอนเปี็ยโนในระดั้บอุด้มศึึกษา เพืิ�อนำาไป็กำาหนด้ป็ระเด็้นใน
การศึึกษาและวางแผนการสอน

3. ด้ำาเนินการเก็บข้้อมูลเชิงลึกด้้วยการลงพืิ�นท่ี่�ภาคสนาม คือ สถึาบันอุด้มศึึกษาท่ี่�เปิ็ด้สอนเปี็ยโนเป็็น
วิชาเอก จัำานวน 4 สถึาบนั และสัมภาษณ์อาจัารยผู้์สอน นิสิตี นักศึึกษา จัำานวน 25 คน รวมทัี่�งสังเกตีการณก์าร
สอนและสภาพิที่างกายภาพิข้องสถึาบันอุด้มศึึกษา 

4. วิเคราะห์แนวโน้มในการพัิฒินาการเร่ยนการสอนเปี็ยโนในระดั้บอุด้มศึึกษา และเข่้ยนเป็็นแผนยุที่ธุ์ศึาสตีร์
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เพืิ�อการนำาเสนอ
5. ด้ำาเนินการป็ระชุมกลุ่มยอ่ย โด้ยเชิญคณาจัารยผู้์สอนด้นตีร่ในเครื�องมือเอกเปี็ยโนจัากสถึาบันอุด้มศึึกษา

ในเข้ตีกรุงเที่พิมหานคร ซึึ่�งเป็็นสถึาบันท่ี่�ม่การเร่ยนการสอนด้นตีร่และเครื�องมือเอกในระดั้บป็ริญญาตีร่ 
โด้ยอาจัารย์ป็ระจัำาในสถึาบันนั�นเป็็นอาจัารย์สอนเปี็ยโนไม่ตีำ�ากว่า 5 ปี็ จัำานวนทัี่�งสิ�น 7 ท่ี่าน โด้ยคณะผู้วิจััยจัะ
นำาเสนอแผนยุที่ธุ์ศึาสตีร์แนวโน้มในการพัิฒินาการเร่ยนการสอนเปี็ยโนในระดั้บอุด้มศึึกษา พิร้อมรับฟังแนวคิด้
ต่ีาง ๆ ท่ี่�เกิด้ขึ้�น

6. วิเคราะห์ข้้อมูลและพัิฒินาแผนยุที่ธุ์ศึาสตีร์แนวโน้มในการพัิฒินาการเร่ยนการสอนเปี็ยโนในระดั้บ
อุด้มศึึกษาให้ม่ความสมบูรณ์ 

7. สรุป็และอภิป็รายผลการที่ำาวิจััย 

ผลการวิจัย
การศึึกษาวิจััยเรื�อง การศึึกษาแนวโน้มการพัิฒินาการเร่ยนการสอนเปี็ยโนระดั้บอุด้มศึึกษาในกรุงเที่พิมหานคร 

เป็็นการวิจััยเชิงคุณภาพิ (Qualitative Research) คณะผู้วิจััยได้้เก็บรวบรวมข้้อมูลจัากการศึึกษาลงพืิ�นท่ี่�ภาค
สนาม สัมภาษณ์ และสังเกตีการณ์ ในสถึาบันอุด้มศึึกษาท่ี่�ม่หลักสูตีรการสอนเปี็ยโนเป็็นเครื�องมือเอกในเข้ตี
กรุงเที่พิมหานคร และด้ำาเนินการป็ระชุมกลุ่มย่อย สามารถึสรุป็ผลการวิจััยได้้ ดั้งน่�

สภาพิการจััด้การเร่ยนการสอนเปี็ยโนข้องสถึาบันอุด้มศึึกษาในเข้ตีกรุงเที่พิมหานคร จัากการศึึกษาข้้อมูล
เอกสาร ได้้แก่ หลักสูตีรการสอน ลงภาคสนาม ที่างด้้านการจััด้หลักสูตีรวิธุ่์การสอน และผลข้องการป็ระชุม
กลุ่มย่อย พิบว่า การศึึกษาเปี็ยโนข้องสถึาบันอุด้มศึึกษาในเข้ตีกรุงเที่พิมหานคร ม่การเปิ็ด้การสอนด้นตีร่ในการ
ศึึกษาขั้�นสูงมากขึ้�น ทัี่�งระดั้บป็ริญญาตีร่ ป็ริญญาโที่ และป็ริญญาเอกที่างด้้านด้นตีร่ในหลายสถึาบัน ซึึ่�งม่แนว
โน้มท่ี่�หลักสูตีรท่ี่�เก่�ยวข้้องกับตีลาด้แรงงานในปั็จัจุับันจัะได้้รับความสนใจัมากขึ้�น เช่น หลักสูตีรที่างด้้านการผลิตี
ศิึลปิ็น หลักสูตีรที่างด้้านการป็ระกอบอาช่พิเบื�องหลังข้องการผลิตีงานด้นตีร่ โด้ยสังเกตีจัากรายวิชาท่ี่�ม่การป็ฏิบัติี
การเก่�ยวกับเที่คโนโลย่ การฝึ่กงาน และที่ด้ลองผลติีผลงานจัรงิ ฯลฯ เหลา่น่�แสด้งใหเ้ห็นถึึงแนวโนม้ข้องหลกัสูตีร
ด้นตีร่และการศึึกษาด้นตีร่ว่าม่ความสอด้คล้องกับตีลาด้แรงงานมากกว่าเดิ้ม ซึึ่�งจัะผลิตีบัณฑิตี 2 หลักสูตีรใหญ่ 
คือ ครูด้นตีร่ และศิึลปิ็นแสด้งด้นตีร่ และควรม่ความร่วมมือระหว่างสถึาบันการศึึกษาตี่าง ๆ ในการพิัฒินา
หลักสูตีรการเร่ยนการสอนร่วมกัน เพืิ�อให้ม่มาตีรฐานในระดั้บใกล้เค่ยงกันสำาหรับการศึึกษาด้นตีร่ในป็ระเที่ศึไที่ย 
ในป็ระเด็้นเก่�ยวกับด้้านครูผู้สอนเป็ียโน ม่แนวโน้มท่ี่�ครูผู้สอนเปี็ยโนต้ีองม่ความเช่�ยวชาญในสาข้าท่ี่�สอน ซึ่ึ�งม่
ความเฉพิาะที่างมากขึ้�น เพิราะไม่เพ่ิยงแต่ีจัะผลิตีผู้เร่ยนให้เป็็นนักด้นตีร่ท่ี่�เล่นเปี็ยโนเท่ี่านั�น แต่ีผู้เร่ยนควรม่พืิ�น
ฐานการบรรเลงท่ี่�ด่้และม่ความรอบรู้ทัี่�วไป็เก่�ยวกับด้นตีร่ เพืิ�อให้ต่ีอยอด้อาช่พิตีนเองในอนาคตีได้้ เช่น 
การป็ระพิันธ์ุ์เพิลง การผลิตีผลงานด้นตีร่ การแสด้งด้นตีร่ การสอนด้นตีร่ศึึกษา การสอนเฉพิาะเครื�องด้นตีร่ 
การที่ำางานที่างเที่คโนโลย่ด้นตีร่ ดั้งนั�น จึังม่ความสำาคัญท่ี่�ครูผู้สอนเปี็ยโนเองควรได้้เป็็นผู้เข่้ยนหลักสูตีรและได้้
ป็รับป็รุงแก้ไข้ให้เหมาะสมเมื�อที่ำาการเร่ยนการสอนจัริง ซึึ่�งในปั็จัจุับันม่บุคลากรที่างการศึึกษารุ่นใหม่จัำานวนมาก
ท่ี่�สำาเร็จัการศึึกษาด้นตีร่เฉพิาะที่างจัากต่ีางป็ระเที่ศึ และม่โอกาสได้้เข้้ามาที่ำางานเป็็นอาจัารยใ์นระดั้บมหาวิที่ยาลัย
ท่ี่�เปิ็ด้การเร่ยนการสอนด้นตีร่เป็็นวิชาเอก จึังที่ำาให้การเร่ยนการสอนด้นตีร่ในปั็จัจุับันม่วิชาเอกเปิ็ด้ขึ้�นหลาก
หลาย ซึึ่�งถ้ึาม่การแลกเป็ล่�ยนบุคลากรหรือการสัมมนาครูผู้สอนในสถึาบนัอุด้มศึึกษามากขึ้�น ก็จัะเป็็นการพัิฒินา
ผู้สอนให้ม่ป็ระสบการณ์และความสามารถึมากขึ้�น
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ภาพิท่ี่� 1 แสด้งการป็ระชุมกลุ่มย่อย โด้ยเชิญผู้เช่�ยวชาญเปี็ยโน 
จัากสถึาบันการศึึกษาต่ีาง ๆ ท่ี่�เปิ็ด้สอนเปี็ยโนเป็็นวิชาเอก 

ภาพิท่ี่� 2 การจััด้มหกรรมวิชาการ SWU Piano Festival III  
ซึึ่�งม่การจััด้ป็ระชุมกลุ่มย่อยเป็็นส่วนหนึ�งข้องงานวิจััยครั�งน่� 
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ภาพิท่ี่� 3 การจััด้ป็ระชุมกลุ่มย่อย ม่การเปิ็ด้โอกาสให้สาธุ์ารณชนได้้เข้้าร่วมรับฟัง

ที่างด้้านการจััด้กิจักรรม พิบว่า สถึาบันอุด้มศึึกษาม่การจััด้กิจักรรมเพืิ�อเสริมสร้างป็ระสบการณ์สำาหรับ
ผู้เร่ยนเปี็ยโนในรูป็แบบต่ีาง ๆ เช่น การป็ระชุมสัมมนาที่างวิชาการ (Workshop) โด้ยผู้เช่�ยวชาญท่ี่�เป็็นนักวิชาการ
ด้้านเปี็ยโนทัี่�งชาวไที่ยและผู้เช่�ยวชาญต่ีางชาติี การสัมมนาการสอนเปี็ยโนชั�นสูง (Piano Masterclass) ซึึ่�งเป็็น
รูป็แบบข้องการสอนโด้ยผู้เช่�ยวชาญเปี็ยโนซึึ่�งอาจัเป็็นทัี่�งอาจัารย์สอนเปี็ยโน นักวิชาการเปี็ยโน และศิึลปิ็น การ
แสด้งเด่้�ยวเปี็ยโน (Piano Recital) ทัี่�งในลักษณะข้องการแสด้งโด้ยศิึลปิ็นผู้เช่�ยวชาญและผู้เร่ยนเปี็ยโนเอง โด้ย
เนื�อหาในการจััด้กิจักรรมพิบว่า หัวข้้อการเล่นเปี็ยโนในยุคสมัยต่ีาง ๆ เช่น Baroque, Classic, Romantic และ 
20th Century เป็็นหัวข้้อท่ี่�พิบมากท่ี่�สุด้ เนื�องจัากในแต่ีละยุคม่วรรณกรรมด้นตีร่ท่ี่�ม่ความแตีกต่ีางกันไป็ 
ม่ผู้ป็ระพัินธ์ุ์เพิลงท่ี่�สำาคัญในแต่ีละยุค หัวข้้อรองลงมา คือ การวิเคราะห์การต่ีความบที่เพิลง ซึึ่�งต้ีองอาศัึยความ
รู้ที่างด้้านป็ระวัติีศึาสตีร์และบริบที่ต่ีาง ๆ ทัี่�งยคุสมัย ความนิยมในการบรรเลงข้องป็ระเที่ศึนั�น ๆ ซึึ่�งส่งผลมาถึึง
เที่คนิคต่ีาง ๆ ในการบรรเลงเปี็ยโน หัวข้้อรองลงมา คือ การเล่นเปี็ยโนเพืิ�อป็ระกอบคลอเครื�องด้นตีร่อื�น ๆ และ
ขั้บร้อง (Accompaniment) ซึ่ึ�งเป็็นกิจักรรมท่ี่�ม่ความสำาคัญต่ีอการเป็็นนักเปี็ยโนท่ี่�ด่้ เนื�องจัากนักเปี็ยโนท่ี่�ม่
คุณสมบัติีข้องการเป็็นผู้เล่นป็ระกอบท่ี่�ด่้ไม่เพ่ิยงแต่ีเล่นร่วมกับผู้อื�นตีามโน้ตีเพิลงท่ี่�กำาหนด้เท่ี่านั�น แต่ียงัต้ีองเป็็น
นักวิเคราะหบ์ที่เพิลงและถึา่ยที่อด้การบรรเลง นอกจัากนั�นยงัต้ีองสามารถึใหค้ำาแนะนำาและแสด้งความเหน็ร่วม
กับผู้เล่นคนอื�น ๆ ได้้อ่กด้้วย ซึึ่�งเป็็นคุณสมบัติีพิิเศึษท่ี่�แตีกต่ีางจัากผู้เล่นเด่้�ยว (Solo) เพ่ิยงอย่างเด่้ยว

ที่างด้้านสื�อการสอนเปี็ยโน พิบว่า ป็ระเด็้นเก่�ยวกับสื�อและอุป็กรณ์ที่างการศึึกษา ในปั็จัจุับันการเร่ยน
การสอนม่แนวโน้มใช้สื�อป็ระเภที่อินเที่อร์เน็ตีสำาหรับการศึึกษาค้นคว้าความรู้ที่างด้้านเปี็ยโนอย่างมาก ซึึ่�งม่ทัี่�ง
ความรวด้เร็ว ม่ความป็ระหยัด้ ได้้ข้้อมูลท่ี่�ทัี่นสมัย แต่ียังม่ข้้อจัำากัด้เก่�ยวกับความลึกซึึ่�งข้องข้้อมูลและความน่า
เชื�อถืึอข้องข้้อมูล จึังเป็็นหน้าท่ี่�ข้องครูผู้สอนเปี็ยโนต้ีองแนะนำาผู้เร่ยนเก่�ยวกับการใช้สื�ออินเที่อร์เน็ตี สำาหรับการ
เร่ยนการสอนท่ี่�จัำาเป็็นต้ีองใช้เที่คโนโลยป่็ระเภที่คอมพิิวเตีอร์นั�น ก็จัำาเป็็นต้ีองม่อุป็กรณ์ท่ี่�รองรับต่ีอความก้าวหน้า
ข้องการที่ำางานข้องโป็รแกรมต่ีาง ๆ ท่ี่�เก่�ยวกับด้นตีร่ ทัี่�งเรื�องข้องการป็ระพัินธ์ุ์เพิลง การเร่ยบเร่ยงเส่ยงป็ระสาน 
การผลิตีผลงานที่างด้นตีร่ต่ีาง ๆ ซึึ่�งถ้ึาผู้เร่ยนม่ความรู้ความเข้้าใจัเก่�ยวกับการใช้งานท่ี่�ถูึกต้ีอง ก็สามารถึที่ำางาน
ด้นตีร่ได้้อย่างม่ป็ระสิที่ธิุ์ภาพิด้้วยเที่คโนโลย่เหล่าน่� สื�อการสอนเปี็ยโนจัากงานวิจััยน่�พิบว่า สื�อการสอนเปี็ยโน
ป็ระเภที่โนต้ีเพิลงเป็็นสิ�งท่ี่�พิบมากท่ี่�สุด้ เนื�องจัากโน้ตีเพิลงเป็็นแหล่งข้้อมูลและแหล่งความรู้ท่ี่�ม่การบันทึี่กไว้อย่าง
ชัด้เจัน โด้ยครูผู้สอนจัะม่สื�อป็ระเภที่น่�อยู่แล้ว ทัี่�งท่ี่�เป็็นโน้ตีเพิลงในยุคสมัยต่ีาง ๆ และโน้ตีเพิลงร่วมสมัย 
รวมถึึงแบบฝึ่กหัด้ต่ีาง ๆ ท่ี่�จัำาเป็็นต่ีอการเร่ยนรู้เปี็ยโน สื�อการสอนเปี็ยโนท่ี่�พิบรองลงมา คือ สื�อการป็ระเภที่
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แผ่นเส่ยง สอด้คล้องกับ Trinity Guildhall Examinations4 ท่ี่�กล่าวว่า สื�อป็ระเภที่แผ่นเส่ยงม่ความจัำาเป็็น
อยา่งยิ�ง เนื�องจัากการเร่ยนเพ่ิยงแต่ีการบรรเลงตีามโน้ตีเพิลงจัะไม่สามารถึให้ผู้เร่ยนม่ความเข้้าใจัเก่�ยวกับบที่เพิลง
อย่างลึกซึึ่�ง เนื�องจัากศิึลปิ็นชั�นนำาต่ีาง ๆ ล้วนแต่ีใส่เอกลักษณ์ในการบรรเลง ซึึ่�งป็ระกอบด้้วย เที่คนิคการบรรเลง 
เที่คนิคการต่ีความบที่เพิลงท่ี่�แสด้งให้เห็นแนวความคิด้ส่วนตัีวข้องผู้บรรเลง ซึึ่�งศิึลปิ็นแต่ีละคนจัะม่เอกลักษณ์ท่ี่�
ไม่เหมือนกันแม้ว่าจัะเป็็นบที่เพิลงเด่้ยวกันท่ี่�มาจัากการบรรเลงโน้ตีต้ีนฉบับเด่้ยวกัน สื�อการสอนป็ระเภที่หนังสือ
และตีำารา เช่น ป็ระวติัีศึาสตีร์ด้นตีร่ และค่ตีกว่ตีา่ง ๆ ที่างด้้านวธ่ิุ์การวัด้ผลและป็ระเมนิผล พิบวา่ ครผูู้สอนสว่น
ใหญ่ไม่ได้้ใช้เครื�องมือในการวัด้ผล เช่น แบบป็ระเมินผลการเร่ยนป็ฏิบัติี แต่ีจัะป็ระเมินจัากพัิฒินาการข้องผู้เร่ยน 
ซึึ่�งรวมไป็ถึึงการให้บที่เพิลงและแบบฝึ่กหัด้ท่ี่�เหมาะสมกับผู้เร่ยนแต่ีละคน เนื�องจัากพืิ�นฐานข้องผู้เร่ยนแต่ีละคน
ไม่เท่ี่ากัน

ที่างด้้านวธ่ิุ์การวัด้ผลและการป็ระเมนิผล ครผูู้สอนเป็ยีโนใช้หลักการในการวดั้ผลและป็ระเมนิผลสำาหรบั
การเร่ยนเปี็ยโน โด้ยให้ผู้เร่ยนม่การแตีกฉานที่างองค์ความรู้แห่งด้นตีร่ (Musical Intelligent) เนื�องจัากเป็้า
หมายข้องการเร่ยนด้นตีร่ คือ การบูรณาการความรู้ที่างด้นตีร่เพืิ�อสร้างปั็ญญาที่างความคิด้ม่เหตุีผล ซึึ่�งความ
สามารถึในการวิเคราะห์ที่ฤษฎ่ด้นตีร่และพัิฒินาสู่ความสามารถึที่างการรับรู้ที่างด้นตีร่นั�น จััด้เป็็นวัตีถุึป็ระสงค์
ที่างพุิที่ธุ์พิิสัย (Cognitive Objectives) ข้องบลูม (Benjamin S. Bloom) ในระดั้บการป็ระเมินผล ซึึ่�งเร่ยงจัาก
ระดั้บขั้�นต้ีนไป็สูง ได้้แก่ (1) ความรู้ (Knowledge) (2) ความเข้้าใจั (Comprehension) (3) การนำาความรู้ไป็
ป็ระยุกต์ี (Application) (4) การวิเคราะห์ (Analysis) (5) การสังเคราะห์ (Synthesis) และ (6) การป็ระเมิน
ผล (Evaluation) ดั้งท่ี่� สุรางค์ โค้วตีระกูล5 กล่าวว่า การป็ระเมินผล หมายถึึง ความสามารถึท่ี่�จัะใช้ความรู้ท่ี่�
เร่ยนมาในการตีัด้สินวินิจัฉัยคุณค่าข้องสิ�งท่ี่�ได้้เร่ยนรู้ หรือป็ระสบการณ์จัากการอ่านหรือการฟัง ตัีวอย่างเช่น 
หลังจัากการอ่านหนังสือจับแล้ว สามารถึตัีด้สินว่าหนังสือด่้หรือไม่ด่้อย่างไร โด้ยใช้เกณฑ์ข้องลักษณะหนังสือท่ี่�
ด่้ ท่ี่�ผู้ชำานาญการ (Expert) ได้้ตัี�งไว้เป็็นหลัก พิร้อมทัี่�งแสด้งความคิด้เห็นส่วนตัีวด้้วย บลูมและผู้ร่วมงานถืึอว่า
วัตีถุึป็ระสงค์ข้้อน่�เป็็นขั้�นสูงสุด้ข้องพุิที่ธุ์พิิสัย ดั้งนั�น ความสามารถึที่างการบรรเลงเปี็ยโน จึังถืึอว่าเป็็นความ
สามารถึที่างด้นตีร่ในขั้�นป็ระเมินผล เพิราะผู้เร่ยนสามารถึใช้แนวที่างข้องความสามารถึในความเป็็นด้นตีร่ 
(Musicianship) มาเป็็นแนวที่างในการวัด้ผลและป็ระเมินผลการสอนเปี็ยโน สามารถึแตีกแข้นงสาระด้นตีร่ได้้ 
ดั้งน่� (1) เที่คนิคเฉพิาะข้องการบรรเลงเปี็ยโน (Technique of Classical Piano Playing) จัำาเป็็นต้ีองเริ�มต้ีน
จัากท่ี่าที่างการบรรเลงท่ี่�ถูึกต้ีอง การฝึ่กใช้สร่ระข้องร่างกาย เช่น ไหล่ แข้น ข้้อศึอก ข้้อมือ การวางนิ�วอย่างถูึก
ต้ีอง รู้จัักการลงนำ�าหนักเพืิ�อสร้างความดั้งเบาอย่างถูึกต้ีอง ลักษณะท่ี่านั�งข้องการเล่น การแยกโสตีป็ระสาที่
ระหว่าง 2 มือ ในการที่ำาหน้าท่ี่�เล่นที่ำานองและบรรเลงเส่ยงป็ระสาน การสร้างเส่ยงดั้งเบาได้้ โด้ยผู้เล่นต้ีองเป็็น
ผู้ถ่ึายที่อด้นำ�าหนักนั�นด้้วยตีนเอง การฝึ่กเที่คนิคเฉพิาะข้องการบรรเลงเปี็ยโน จััด้เป็็นพืิ�นฐานท่ี่�สำาคัญอย่างยิ�ง 
ซึึ่�งจัะส่งผลต่ีอการถึา่ยที่อด้ความรู้สกึในบที่เพิลงได้้ นอกจัากนั�นแล้วเที่คนคิท่ี่�ควรฝ่กึควบคู่กนัน่� ได้้แก ่การบรรเลง
แบบเส่ยงต่ีอเนื�อง (Legato) การบรรเลงแบบเส่ยงสั�น (Staccato) การบรรเลงแบบเส่ยงสั�นพิิเศึษ (Staccatissimo) 
การบรรเลงแบบเน้นเส่ยง (Accent) การบรรเลงกลุ่มคอร์ด้ในรูป็แบบต่ีาง ๆ เช่น การกด้คอร์ด้พิร้อมกัน (Block 
Chord) การกระจัายคอร์ด้ (Arpeggios) ก็เป็็นเที่คนิคข้องการบรรเลงเปี็ยโนท่ี่�ควรฝึ่กฝ่นทัี่�งสิ�น ซึึ่�งเมื�อเวลาใช้

4 Trinity Guildhall Examinations. Piano Syllabus including Accompanying, Duet & Six Hands 2007-2008. (1st Edition). London: 
Trinity College London. (2006).

5 สุรางค์ โค้วตีระกูล. จิัตวิทิยาการศึกษา. (กรุงเที่พิมหานคร: สำานักพิิมพ์ิจุัฬาลงกรณ์มหาวิที่ยาลัย, 2541), 273.
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งานในบที่เพิลงท่ี่�ม่ความแตีกตีา่งในแตีล่ะยคุแล้ว เที่คนคิท่ี่�ฝึ่กฝ่นมาน่�จัะชว่ยสร้างความแตีกตีา่งและอารมณเ์พิลง
ข้องด้นตีร่ในแต่ีละยุคได้้เป็็นอย่างด่้ (2) คุณภาพิเส่ยงและระดั้บเส่ยง (Tone Production and Pitch) เป็็นการ
พัิฒินามาจัากสาระความรู้ด้นตีร่ในเรื�องตัีวโน้ตีท่ี่�เก่�ยวข้้องกับความยาวสั�นข้องเส่ยง (Duration) จัังหวะการเน้น
ข้องจัังหวะ (Accent) เส่ยง (Articulation and Dynamic) ซึึ่�งเป็็นส่วนสำาคัญในการผลิตีรายละเอ่ยด้ต่ีาง ๆ ให้
ครบถ้ึวนตีามท่ี่�โน้ตีได้้กำาหนด้ นอกจัากนั�นควรม่การฝึ่กพัิฒินาคุณภาพิเส่ยง ด้้วยการฝึ่กไล่บันเส่ยง (Scale) ซึึ่�ง
จััด้เป็็นการพัิฒินาการฝึ่กคุณภาพิเส่ยงและระดั้บเส่ยงได้้ด่้ท่ี่�สุด้ ผู้เร่ยนเปี็ยโนควรฝึ่กบันได้เส่ยงทัี่�งเมเจัอร์ (Major) 
และไมเนอร ์(Minor) ชนดิ้ต่ีาง ๆ คือ เนเจัอรัลไมเนอร์ (Natural Minor) ฮั่าร์โมนิกไมเนอร์ (Harmonic Minor) 
และเมโลด้กิไมเนอร ์(Melodic Minor) ตีลอด้จันการกระจัายคอรด์้ (Arpeggios) สอด้คลอ้งกับ Bastien W. J.6 
กล่าวว่า การฝึ่กเปี็ยโนม่รูป็แบบการใช้นิ�วท่ี่�หลากหลายแบบ นอกเหนือจัากความคล่องแคล่วในการฝึ่กฝ่นแล้ว 
ต้ีองม่การใส่ใจัในรายละเอ่ยด้ท่ี่�เก่�ยวข้้องกับคุณภาพิเส่ยง เช่น จัังหวะท่ี่�เล่นม่ความสมำ�าเสมอ นำ�าหนักในแต่ีละ
โน้ตีท่ี่�ไล่บันได้เส่ยงม่ความสมำ�าเสมอ สามารถึควบคุมความแตีกต่ีางข้องระดั้บความดั้งเบาได้้ และซ้ึ่อมบันได้เส่ยง
กับเที่คนิคเฉพิาะในการบรรเลงได้้ เช่น การบรรเลงแบบเส่ยงต่ีอเนื�อง (Legato) การบรรเลงแบบเส่ยงสั�น 
(Staccato) การท่ี่�ผู้เล่นเปี็ยโนม่ความใส่ใจักับเรื�องการผลิตีเส่ยงน่� จัะส่งผลด่้ต่ีอการควบคุมคุณภาพิในการบรรเลง
และการถ่ึายที่อด้ความรู้สึก (3) ความเป็็นด้นตีร่และรูป็แบบ (Musical and Style) หากผู้เร่ยนเปี็ยโนม่ความ
เข้้าใจัเก่�ยวกับป็ระวัติีศึาสตีร์ด้นตีร่ตีะวันตีก พัิฒินาการข้องเครื�องด้นตีร่เปี็ยโน และค่ตีกว่ท่ี่�สำาคัญข้องเครื�อง
ด้นตีร่เปี็ยโน ความเข้้าใจัเก่�ยวกับวรรณคด่้เปี็ยโน จัะส่งผลต่ีอความเป็็นด้นตีร่และรูป็แบบสไตีล์ในการเล่น เนื�องจัาก
บที่เพิลงเปี็ยโนส่วนมากอยู่ในยุคบาโรก (Baroque) ยุคคลาสสิก (Classical) และยุคโรแมนติีก (Romantic) 
รวมถึึงด้นตีร่ร่วมสมัย (Contemporary) ล้วนม่ลักษณะท่ี่�โด้ด้เด่้นแตีกต่ีางกันไป็ตีามเที่คนิคการป็ระพัินธ์ุ์ในแต่ีละ
ยคุ ตีลอด้จันถึึงความรู้เก่�ยวกับวรรณคด่้ด้นตีร่ (Music Literature) บริบที่ต่ีาง ๆ ท่ี่�ควรที่ราบเพืิ�อความเข้้าใจัให้
ลึกซึึ่�งในความรู้สึกถึึงคุณค่าด้นตีร่และความเป็็นด้นตีร่ขั้�นสูง (Musicianship) ข้องผู้เร่ยน อย่างไรก็ตีาม ควรม่
การแนะแนวจัากครผูู้สอนเก่�ยวกับป็ระสบการณ์ที่างด้นตีร่ โด้ยแนะนำาให้ฟังสื�อต่ีาง ๆ เช่น ว่ดิ้ทัี่ศึน์ ซ่ึ่ด่้ สารสนเที่ศึ
ที่างอินเที่อร์เน็ตี จัะที่ำาให้ผู้เร่ยนม่ป็ระสบการณ์และสามารถึแยกแยะรูป็แบบในการบรรเลงข้องด้นตีร่แต่ีละยุค 
การถ่ึายที่อด้อารมณ์ในการบรรเลง ซึึ่�งเป็็นทัี่กษะที่างด้นตีร่ขั้�นสูงกว่าเรื�องเที่คนิคการบรรเลงเครื�องด้นตีร่และ
ความเข้้าใจัในที่ฤษฎ่การบรรเลง ดั้งนั�น การคัด้เลือกบที่เพิลงสำาหรับการฝึ่กเปี็ยโน จึังจัำาเป็็นอย่างยิ�งท่ี่�ครูด้นตีร่
ไม่ควรละเลยในการสอนสาระสำาคัญที่างด้นตีร่ทัี่�ง 3 ด้้านดั้งกล่าว เพิราะนอกจัากความสามารถึที่างการป็ฏิบัติี
ด้นตีร่ท่ี่�ด่้แล้ว ผู้เร่ยนด้นตีร่ท่ี่�ด่้ต้ีองม่ปั็ญญาแตีกฉานที่างด้นตีร่ ม่ความคิด้แบบม่วิจัารณญาณ ม่หลักเหตุีผลใน
การอธิุ์บายป็รากฏการณ์ต่ีาง ๆ ที่างด้นตีร่ได้้ตีามหลักการที่างที่ฤษฎ่ด้นตีร่ ป็ระวัติีศึาสตีร์ด้นตีร่ บริบที่ต่ีาง ๆ 
และนำาไป็พัิฒินาป็ระยุกต์ีใช้ในการพัิฒินาความสามารถึข้องตีนเองในการฝึ่กฝ่นเปี็ยโนให้เต็ีมศัึกยภาพิ และ
เชื�อมโยงองค์ความรู้ที่างด้นตีร่ทัี่�งหมด้ให้สามารถึฝึ่กฝ่นในคราวเด่้ยวกันได้้ เพืิ�อการพัิฒินาด้้วยตีนเองข้องผู้เร่ยน
เปี็ยโนในท่ี่�สุด้

ที่างด้้านบริบที่อื�น ๆ ท่ี่�ส่งผลต่ีอสัมฤที่ธิุ์ผลในการเร่ยนป็ฏิบัติีเครื�องด้นตีร่เปี็ยโน พิบว่า ป็ระเด็้นเก่�ยวกับ
สถึานศึึกษาและสภาพิแวด้ลอ้ม สถึานศึึกษาท่ี่�เป็ดิ้การเร่ยนการสอนด้นตีร่เป็็นวิชาเอกมาเป็็นเวลายาวนานยงัคง
ได้้รับความนิยมจัากผู้เร่ยนเปี็ยโน แต่ีสถึานศึึกษาท่ี่�เปิ็ด้ขึ้�นใหม่ก็ม่โอกาสได้้นำาเสนอจุัด้เด่้นข้องตีนเอง เช่น 
การจััด้สภาพิแวด้ล้อมที่างกายภาพิท่ี่�สวยงาม การม่อุป็กรณ์ท่ี่�ทัี่นสมัย ม่การสอนท่ี่�เน้นความก้าวหน้าที่างเที่คโนโลย่
ด้นตีร่ ซึึ่�งตีอบสนองผู้เร่ยนรุ่นใหม่ท่ี่�ให้ความสนใจัศึึกษาด้นตีร่ให้ม่ที่างเลือกในการเร่ยนเพืิ�อการป็ระกอบอาช่พิ

6 Bastien W. J. How to teach piano successfully. (3rd Edition). USA: Kjos Music Company. (1995).
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ท่ี่�ชัด้เจันมากขึ้�น ซึึ่�งในหลายสถึานศึึกษาอาจัจัะพิบปั็ญหาเก่�ยวกับเรื�องงบป็ระมาณในการพัิฒินาครุภัณฑ์ สื�อการ
สอน และการป็รับสภาพิแวด้ล้อม ก็จัำาเป็็นต้ีองเปิ็ด้การเร่ยนการสอนไป็ตีามสภาพิท่ี่�เป็็นอยู่ แต่ีในสถึาบันการ
ศึึกษาท่ี่�ม่ความพิร้อมที่างอาคารสถึานท่ี่� สื�อการเร่ยนท่ี่�ทัี่นสมัย สภาพิแวด้ล้อมท่ี่�สวยงาม ก็มักจัะต้ีองเก็บค่าลง
ที่ะเบ่ยนการศึึกษาท่ี่�สูงตีามไป็ด้้วยเช่นกัน แต่ีทัี่�งน่�บริบที่ท่ี่�สำาคัญเก่�ยวกับการเลือกเร่ยนข้องผู้เร่ยนมากท่ี่�สุด้ คือ 
การท่ี่�สถึานศึึกษานั�นม่ครูผู้สอนเปี็ยโนท่ี่�ม่ชื�อเส่ยง สำาเร็จัคุณวุฒิิที่างการศึึกษาระดั้บสูงโด้ยเฉพิาะจัากต่ีางป็ระเที่ศึ 
และม่ผลงานสู่สาธุ์ารณชน เช่น การแสด้งด้นตีร่ การบันทึี่กเส่ยง และการม่บที่บาที่ในสื�อต่ีาง ๆ มากกว่าเป็็น
นักวิชาการท่ี่�ม่ผลงานที่างด้้านเอกสารวิชาการ

นอกเหนือจัากน่� ป็ระเด็้นเก่�ยวกับผู้เร่ยนเปี็ยโนก็ม่ความสำาคัญ แนวโน้มข้องผู้เร่ยนเปี็ยโนเพืิ�อศึึกษาต่ีอ
ที่างด้นตีร่เป็็นวิชาเอกในระดั้บอุด้มศึึกษาม่มากขึ้�น เนื�องจัากม่อาช่พิที่างด้นตีร่ท่ี่�หลากหลายและม่ความชัด้เจัน 
ทัี่�งอาช่พิที่างศิึลปิ็น ที่างการสอน อาช่พิเบื�องหน้าและเบื�องหลังข้องการผลิตีผลงานด้นตีร่ อ่กทัี่�งอาช่พิด้นตีร่ได้้
รับความนิยม ม่รายได้้ค่าตีอบแที่นท่ี่�สูงขึ้�น จึังที่ำาให้ผู้ต้ีองการสมัครเข้้ามาเร่ยนยังคงม่ป็ริมาณมากในทุี่กปี็ ซึึ่�ง
เรื�องท่ี่�สำาคัญเก่�ยวกับตัีวผู้เร่ยนเปี็ยโนต้ีองม่การเตีร่ยมความพิร้อมข้องพืิ�นความรู้ในการเข้้าศึึกษาต่ีอ ทัี่�งความรู้
ที่างด้้านการป็ฏิบัติีเปี็ยโน ความรู้ที่างด้้านที่ฤษฎ่ด้นตีร่ ความรู้ทัี่�วไป็เก่�ยวกับบริบที่ที่างด้นตีร่ ความรู้ที่างด้้าน
เที่คโนโลย่ด้นตีร่ เป็็นต้ีน ซึึ่�งแม้ว่าผู้เร่ยนป็ระสงค์จัะเร่ยนสาข้าใด้ก็ตีามในระดั้บป็ริญญาตีร่ท่ี่�เก่�ยวข้้องกับด้นตีร่ 
ก็ต้ีองม่คุณสมบัติีท่ี่�สำาคัญเหล่าน่� มิเช่นนั�นจัะไม่สามารถึไป็ต่ีอยอด้ความรู้ในวิชาเอกท่ี่�จัะศึึกษาต่ีอไป็ได้้ ผู้เร่ยน
เปี็ยโนในสมยัน่�จััด้ว่าม่โอกาสมากกวา่ยคุก่อน คือ ม่ข้้อมูลข่้าวสารมากมายท่ี่�สามารถึคน้คว้าและนำามาใช้ป็ระโยชน์
ได้้ ม่หลักสูตีรและสถึาบันการศึึกษาให้เลือกตีรงตีามความต้ีองการเร่ยนเพืิ�อป็ระกอบอาช่พิในอนาคตีมากมาย 
ดั้งนั�น แนวที่างข้องผู้เร่ยนในอนาคตีจึังเป็็นเรื�องข้องข้้อมูล ความรู้ โอกาส และการเตีร่ยมความพิร้อมข้องตีนเอง
ก่อนเข้้าศึึกษาในระดั้บอุด้มศึึกษา

อ่กป็ระเด็้นหนึ�ง คือ เรื�องข้องการใช้จัติีวิที่ยาข้องครูผู้สอนเปี็ยโน การใช้จัติีวิที่ยาในการสอนและการเสริม
แรงสร้างกำาลังใจั เป็็นหนึ�งในแนวที่างการสอนท่ี่�ที่ำาให้ผู้เร่ยนป็ระสบความสำาเร็จัได้้ ซึึ่�งการเร่ยนเปี็ยโนในระดั้บ
สูงจััด้เป็็นสิ�งท่ี่�ผู้เร่ยนต้ีองใช้ความมุ่งมั�นมานะพิยายามอย่างยิ�ง ครูผู้สอนเปี็ยโนจึังควรที่ำาความเข้้าใจัผู้เร่ยน และ
เลือกใช้จิัตีวิที่ยาในการเสริมสร้างกำาลังใจัท่ี่�เหมาะสมแก่ผู้เร่ยนแต่ีละคนซึึ่�งม่ธุ์รรมชาติีในการเร่ยนรู้ท่ี่�แตีกต่ีางกัน 
บริบที่อ่กป็ระเภที่ท่ี่�ควบคุมยาก คือ เก่�ยวกับสภาวะเศึรษฐกิจั ที่ำาให้ผู้เร่ยนต้ีองใช้เวลาบางส่วนไป็ที่ำางานหาราย
ได้้เสริมในข้ณะเร่ยน จึังที่ำาใหไ้ม่สามารถึทุ่ี่มเที่ในการฝ่กึฝ่นได้้เตีม็ท่ี่� และความสนใจัส่วนตัีวข้องผู้เร่ยนท่ี่�ให้ความ
สนใจักับด้นตีร่สมัยนิยม (Popular Music) มากกว่าด้นตีร่คลาสสิก (Classical Music) ก็ม่ผลต่ีอทัี่ศึนคติีข้องผู้
เร่ยนด้้วย ครูผู้สอนจึังจัำาเป็็นต้ีองสร้างความตีระหนักถึึงคุณค่าข้องการเร่ยน ให้คำาแนะนำาเก่�ยวกับการแบ่งเวลา
ในการเร่ยน การที่ำางาน และการที่ำากิจักรรมให้ม่ความสมดุ้ล วางเป้็าหมายในการใช้ช่วิตีข้องตีนเองให้ชัด้เจัน ผู้
เร่ยนท่ี่�เข้้าใจัถึึงความสำาคัญน่�ก็จัะเป็ล่�ยนพิฤติีกรรมและให้ความร่วมมือในการเร่ยนท่ี่�ด่้ขึ้�นได้้

อภิิปัรายผลการวิจัย
แนวโน้มการพัิฒินาการเร่ยนการสอนเปี็ยโนในระดั้บอุด้มคึกษา เมื�อวิเคราะห์ตีามองค์ป็ระกอบที่างการ

ศึึกษา สามารถึวิเคราะห์แนวโน้มที่างการศึึกษาได้้ ดั้งน่�
1. ที่างด้้านเนื�อหาสาระการจััด้การศึึกษาเปี็ยโนในระดั้บอุด้มศึึกษา ม่แนวโน้มข้องการผลิตีหลักสูตีรที่าง

ด้นตีร่ท่ี่�ม่ความหลากหลายแตีกแข้นงไป็ตีามความต้ีองการข้องตีลาด้วิชาช่พิมากขึ้�น เช่น ด้นตีร่แจ๊ัส ด้นตีร่ร่วม
สมัย การป็ระพัินธ์ุ์เพิลง และบูรณาการไป็กับศึาสตีร์ท่ี่�เก่�ยวข้้องด้้านอื�น ๆ เช่น ด้นตีร่บำาบัด้ เที่คโนโลย่ด้นตีร่ 
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ด้นตีร่เพืิ�อธุุ์รกิจั การจััด้การที่างด้นตีร่ เป็็นต้ีน ในข้ณะท่ี่�หลักสูตีรการสอนเดิ้มท่ี่�เน้นผลิตีบุคลากรที่างด้นตีร่ 2 
ด้้าน คือ ครูด้นตีร่ และนักด้นตีร่ กำาลังถูึกป็รับป็รุงให้เป็็นหลักสูตีรใหม่ หลายหลักสูตีรม่ความสอด้คล้องไป็กับ
วิชาช่พิที่างด้นตีร่ท่ี่�ม่อยู่ในปั็จัจุับัน เช่น ที่างด้้านการผลิตีศิึลปิ็น ที่างด้้านผู้ที่ำางานเบื�องหลัง ที่างด้้านเที่คโนโลย่
ด้นตีร่ เป็็นต้ีน สอด้คล้องกับท่ี่� ภาวิช ที่องโรจัน์7 กล่าวไว้ว่า สถึาบันอุด้มศึึกษาหรือมหาวิที่ยาลัยเป็็นหน่วยงาน
ท่ี่�ที่ำาหน้าท่ี่�ผลิตีกำาลังคนระดั้บอุด้มศึึกษา ม่บที่บาที่อย่างยิ�งคือ เป็็นตัีวนำาการเป็ล่�ยนแป็ลง (Change Agent) 
ขั้บเคลื�อนการเป็ล่�ยนแป็ลงข้องสังคม ดั้งนั�น การท่ี่�สถึาบันอุด้มศึึกษาจััด้หลักสูตีรการเร่ยนด้นตีร่ให้ม่ความ
สอด้คล้องกับความต้ีองการข้องสังคม ย่อมที่ำาให้วิชาการด้นตีร่เฉพิาะด้้านม่การพัิฒินาขึ้�นและเป็็นท่ี่�ยอมรับใน
มาตีรฐานการจััด้การศึึกษาได้้ ผู้เร่ยนเครื�องด้นตีร่เปี็ยโนเป็็นวิชาเอก จึังสามารถึเลือกเร่ยนได้้ตีามแข้นงวิชาการ
ด้นตีร่ท่ี่�ตีนเองต้ีองการเลือกป็ระกอบอาช่พิในอนาคตีได้้มากยิ�งขึ้�น

2. ที่างด้้านครูผู้สอนเปี็ยโน หรือผู้ให้การเร่ยนรู้เปี็ยโน ในการค้นคว้าข้้อมูลเก่�ยวกับงานวิจััยเปี็ยโนใน
ระดั้บอุด้มศึึกษาท่ี่�เก่�ยวข้้องกับการจััด้การเร่ยนการสอนโด้ยคณาจัารยผู้์สอนในระดั้บอุด้มศึึกษายังม่สัด้ส่วนน้อย
อยู่ สอด้คล้องกับงานวิจััยข้อง ปิ็ยพิันธ์ุ์ แสนที่ว่สุข้8 เรื�อง ยุที่ธุ์ศึาสตีร์การบริหารจััด้การการศึึกษาด้นตีร่ข้อง
สถึาบันอุด้มศึึกษาด้นตีร่ในป็ระเที่ศึไที่ย ซึึ่�งม่ข้้อค้นพิบว่า ครูผู้สอนสถึาบันอุด้มศึึกษาท่ี่�เปิ็ด้การสอนด้นตีร่เป็็น
วิชาเอกยังม่การที่ำางานวิจััยท่ี่�น้อย และการสร้างสรรค์ผลงานที่างด้นตีร่ก็น้อยเช่นเด่้ยวกัน แต่ีด้้วยพิระราชบัญญัติี
การศึึกษาแห่งชาติีได้้กำาหนด้หลักเกณฑ์และคุณสมบัติีข้องอาจัารย์ในระดั้บอุด้มศึึกษาว่าต้ีองม่หน้าท่ี่�หลักที่าง
ด้้านการสอนและการวิจััย โด้ยเฉพิาะการส่งเสริมให้ม่งานวิจััยเพืิ�อพัิฒินาการเร่ยนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เร่ยนใน
ระดั้บอุด้มศึึกษา ดั้งนั�น ถึึงแม้ว่าการเป็็นครูผู้สอนเปี็ยโนในสาข้าวิชาด้นตีร่จัำาเป็็นต้ีองม่ความรู้ความชำานาญ
ที่างการป็ฏิบัติีด้นตีร่ ม่ความรู้ที่างที่ฤษฎ่ด้นตีร่ แต่ีเนื�องด้้วยนโยบายที่างการศึึกษาท่ี่�มุ่งเน้นการที่ำางานวิจััยเชิง
ป็ฏิบัติีการข้องคณาจัารยใ์นระด้บัอุด้มศึึกษา จึังม่แนวโนม้ท่ี่�อาจัารยด์้นตีร่ในระด้บัอุด้มศึึกษาจัะที่ำางานวจัิัยเพิิ�ม
มากขึ้�น ครูผู้สอนเป็ยีโนในระด้บัอุด้มศึึกษาจังึม่แนวโนม้ข้องการพิฒัินาตีนเองใหเ้ป็็นนักวิชาการด้้วยกระบวนการ
วิจััยมากขึ้�น นอกเหนือจัากการป็ฏิบัติีเปี็ยโนและการสอนเปี็ยโนอย่างเด่้ยว

3. ที่างด้้านสื�อและอุป็กรณ์สำาหรับการศึึกษาเปี็ยโน ควรส่งเสริมการพัิฒินาสื�อการสอนเปี็ยโนมากขึ้�น ดั้ง
สังเกตีได้้จัากการที่ำางานวิจััยในชั�นเร่ยนเชิงป็ฏิบัติีการในเรื�องการใช้สื�อการสอนและเที่คโนโลยก่ารสอนต่ีาง ๆ ซึึ่�ง
ม่การสร้างสื�อและการที่ด้ลองใช้ข้องครูผู้สอนในการสอนระดั้บป็ริญญาตีร่ ในปั็จัจุับันม่เที่คโนโลย่ที่างด้้านการ
ศึึกษาเพิิ�มมากขึ้�น โด้ยเฉพิาะที่างด้้านอินเที่อร์เน็ตี ดั้งนั�น จึังม่แนวโน้มข้องการพัิฒินาการผลิตีสื�อการสอนและ
การที่ด้ลองวิจััยเชิงป็ฏิบัติีการสอนมากขึ้�น แนวที่างการศึึกษาด้นตีร่โด้ยใช้คอมพิิวเตีอร์และสื�ออินเที่อร์เน็ตีใน
อนาคตีจึังเป็็นเรื�องจัำาเป็็นท่ี่�ครูผู้สอนในระดั้บอุด้มศึึกษาต้ีองม่ความรู้ความเข้้าใจั ม่ทัี่กษะสามารถึสร้างสื�อการ
สอนได้้ และช่�แนะแนวในการใช้สื�อให้ผู้เร่ยนได้้ป็ระโยชน์ตีรงตีามวัตีถุึป็ระสงค์การเร่ยนรู้ ในปั็จัจุับันม่สื�อการ
สอนป็ระเภที่ตีำาราแบบเร่ยนเปี็ยโนภาคภาษาไที่ยมากขึ้�น แต่ียังม่สื�อป็ระเภที่คอมพิิวเตีอร์และสื�ออินเที่อร์เน็ตี
น้อยอยู่ ซึึ่�งควรม่การส่งเสริมสื�อป็ระเภที่น่�มากขึ้�น เพิราะเป็็นสื�อท่ี่�ม่ความทัี่นสมัยและผู้เร่ยนท่ี่�เป็็นช่วงวัยรุ่นม่
ความสนใจักับสื�อป็ระเภที่น่�

7 ภาวิช ที่องโรจัน์. สภาสถาบันอุดมศึกษากับการพัฒนาอุดมศึกษา. เข้้าถึึงเมื�อวันท่ี่� 5 สิงหาคม 2561 จัาก http://www.dusit.ac.th/course1/
standard/No-3.pdf.

8 ปิ็ยพัินธ์ุ์ แสนที่ว่สุข้. ยุทิธุศาสตร์การบริหารจััดการการศึกษาดนตรีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทิศไทิย. วิที่ยานิพินธ์ุ์ป็ริญญาดุ้ษฎ่บัณฑิตี (การ
บริหารเชิงบูรณาการ) มหาวิที่ยาลัยภาคตีะวันออกเฉ่ยงเหนือ. (2550).
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4. ที่างด้้านรูป็แบบวิธุ่์การเร่ยนการสอนการศึึกษาเปี็ยโน ม่แนวโน้มในการพัิฒินารูป็แบบการเร่ยนการ
สอนเป็ียโนโด้ยอิงเข้้าไป็ในกระบวนการที่ำางานวิจััยเชิงป็ฏิบัติีการมากขึ้�น เนื�องจัากคณาจัารย์ผู้สอนในระด้ับ
ป็ริญญาตีร่ต้ีองม่การที่ำางานวิจััยเพืิ�อพัิฒินาการเร่ยนการสอน ถึึงแม้ว่าวิชาเอกด้นตีร่จัะเป็็นสาข้าวิชาท่ี่�เน้นการ
ป็ฏิบัติีด้นตีร่ แต่ีอาจัารย์ผู้สอนสามารถึบูรณาการความรู้ต่ีาง ๆ ท่ี่�เก่�ยวข้้องกับการศึึกษา ที่ฤษฎ่การเร่ยนรู้ สื�อ
การสอนและเที่คโนโลย่ท่ี่�ทัี่นสมัย เพืิ�อพัิฒินารูป็แบบการเร่ยนการสอนให้ม่ป็ระสิที่ธิุ์ภาพิมากขึ้�น อ่กทัี่�งม่การ
กำาหนด้ไว้ในภารกิจัหลักข้องคณาจัารยใ์นสถึาบันอุด้มศึึกษาถึึงการที่ำาวิจััยในชั�นเร่ยนเพืิ�อการพัิฒินาการเร่ยนการ
สอนอ่กด้้วย จึังม่แนวโน้มข้องการพัิฒินารูป็แบบการศึึกษาด้้วยอาจัารยผู้์สอนแต่ีละท่ี่านเอง มากกว่าเป็็นนโยบาย
ข้องหน่วยงานท่ี่�สังกัด้ ดั้งจัะเห็นได้้ว่า ม่เอกสารวิชาการ เช่น ตีำารา แบบเร่ยนเปี็ยโน ท่ี่�ที่ำาโด้ยครูผู้สอนเปี็ยโน
เพิิ�มมากขึ้�นในปั็จัจุับัน และเป็็นเฉพิาะบางเนื�อหามากขึ้�น เช่น วรรณคด่้เปี็ยโน ตีำาราการสอนเปี็ยโน

5. ที่างด้้านสถึานศึึกษาและบรรยากาศึแวด้ล้อม ม่แนวโน้มข้องการพัิฒินาที่างด้้านสถึานศึึกษาระดั้บ
อุด้มศึึกษาท่ี่�จัะเป็ิด้การสอนด้นตีร่เป็็นวิชาเอกมากขึ้�น โด้ยสถึาบันการศึึกษาท่ี่�จัะเป็ิด้หลักสูตีรการเร่ยนด้นตีร่
ใหม่จัะม่การเตีร่ยมความพิร้อมในการจััด้การศึึกษามากขึ้�นกว่าสถึาบันท่ี่�เปิ็ด้การเร่ยนการสอนด้นตีร่อยู่แล้ว ซึึ่�ง
สามารถึพิิจัารณาได้้จัากการเกิด้ขึ้�นข้องคณะด้นตีร่และวิที่ยาลัยด้นตีร่ ท่ี่�ก่อตัี�งใหม่ภายในช่วงระยะ 5 ปี็ท่ี่�ผ่าน
มา ซึึ่�งเดิ้มท่ี่การศึึกษาด้นตีร่ในวิชาเอกด้นตีร่ข้องสถึาบันการศึึกษาส่วนใหญ่จัะอยูใ่นรูป็แบบข้องสาข้าวิชา ภาค
วิชา ในสังกัด้ข้องคณะศึึกษาศึาสตีร์ คณะครุศึาสตีร์ คณะมนุษยศึาสตีร์และสังคมศึาสตีร์ หรือคณะศิึลป็กรรม
ศึาสตีร์ เป็็นต้ีน ซึึ่�งม่ปั็ญหาเก่�ยวกับความไม่คล่องตัีวข้องการจััด้การศึึกษาและนโยบายข้องการบรหิารการศึึกษา
ในภาพิรวม ซึึ่�งสอด้คล้องกับงานวิจััยข้อง ปิ็ยพัินธ์ุ์ แสนที่ว่สุข้ (2550) เรื�อง ยุที่ธุ์ศึาสตีร์การบริหารจััด้การการ
ศึึกษาด้นตีร่ข้องสถึาบันอุด้มศึึกษาในป็ระเที่ศึไที่ย ซึึ่�งม่ข้้อค้นพิบว่า ปั็ญหาอย่างหนึ�งข้องการเร่ยนการสอนด้นตีร่
ในปั็จัจุับัน คือ การจััด้ห้องเร่ยนท่ี่�ตีอบสนองต่ีอการเร่ยนด้นตีร่ ส่วนใหญ่การจััด้ห้องเร่ยนที่างด้้านการป็ฏิบัติียัง
ข้าด้ป็ระสิที่ธิุ์ภาพิ เช่น ข้าด้ห้องเร่ยนเฉพิาะบุคคล ข้าด้ห้องซ้ึ่อมรวมวงข้นาด้ใหญ่ รวมทัี่�งระบบอำานวยความ
สะด้วกในห้องเร่ยนไม่เพ่ิยงพิอ ดั้งนั�น จึังเป็็นหน้าท่ี่�ข้องผู้บริหารในแต่ีละสถึาบันการศึึกษาต้ีองเร่งหางบป็ระมาณ
และจััด้แผนการป็รับป็รุงแก้ไข้ แต่ีสถึาบันท่ี่�เปิ็ด้การสอนด้นตีร่ใหม่น่� ท่ี่�อยูใ่นรูป็แบบข้องคณะด้นตีร่และวิที่ยาลัย
ด้นตีร่ จัะม่ความพิร้อมทัี่�งที่างด้้านอาคารสถึานท่ี่� บรรยากาศึแวด้ล้อม บุคลากร งบป็ระมาณ และการสร้าง
หลักสูตีรท่ี่�ทัี่นสมัยกว่า ดั้งนั�น ในอนาคตีมหาวิที่ยาลัยท่ี่�จัะม่การเปิ็ด้การเร่ยนการสอนที่างด้้านด้นตีร่จัะม่แนวโน้มใน
การเปิ็ด้เป็็นคณะด้นตีร่หรือวิที่ยาลัยด้นตีร่โด้ยตีรงมากกว่าจัะเปิ็ด้ในรูป็แบบข้องสาข้าวิชาหรือภาควิชา และ
เครื�องด้นตีร่เปี็ยโนก็เป็็นตัีวเลือกข้องผู้เร่ยนในจัำานวนมากท่ี่�สุด้ เพิราะผู้เร่ยนสามารถึเลือกเร่ยนด้นตีร่ในสาข้าท่ี่�
ตีนเองต้ีองการ ผู้บริหารสถึานศึึกษาท่ี่�เปิ็ด้สอนด้นตีร่เป็็นวิชาเอกจึังควรม่การลงทุี่นเก่�ยวกับห้องเร่ยน ครุภัณฑ์
และสื�อการสอนเปี็ยโนมากท่ี่�สุด้ เพิราะนอกเหนือจัากการให้ผู้เร่ยนท่ี่�เลือกวิชาเอกเปี็ยโนแล้ว ยงัสามารถึใช้เป็็น
ครุภัณฑ์และสื�อการสอนให้แก่ผู้เร่ยนในเครื�องด้นตีร่อื�น ๆ ได้้ด้้วย

6. ที่างด้้านผู้เร่ยนเปี็ยโน ม่แนวโน้มข้องการพัิฒินาผู้เร่ยนในระบบอุด้มศึึกษามากขึ้�น ทัี่�งที่างด้้านความ
สามารถึที่างการบรรเลงด้นตีร่ และความรู้ที่างด้้านวิชาการด้นตีร่ซึึ่�งเข้้มข้้นและม่ความหลากหลาย ผู้เร่ยนม่โอกาส
การได้้งานที่ำาในสาข้าวิชาช่พิท่ี่�ตีนเองต้ีองการมากขึ้�น ทัี่�งน่�เป็็นเพิราะหลักสูตีรการเร่ยนม่การพัิฒินาขึ้�นให้
สอด้รับกับความต้ีองการข้องตีลาด้วิชาช่พิ เช่น นักเร่ยบเร่ยงเส่ยงป็ระสาน นักธุุ์รกิจัด้นตีร่ ผู้ผลิตีผลงานด้นตีร่ 
นักบริหารจััด้การด้นตีร่ ผู้ที่ำาด้นตีร่ในงานโฆษณาและงานภาพิยนตีร์ เป็็นต้ีน อ่กทัี่�งผู้เร่ยนยงัสามารถึเลือกเร่ยน
ในสถึาบันท่ี่�ม่ความพิร้อมในการจััด้การศึึกษาท่ี่�ตีนเองต้ีองการได้้มากขึ้�นด้้วย แต่ีอย่างไรก็ตีาม ความพิร้อมข้อง
ผู้เร่ยนในการเข้้าศึึกษาต่ีอก็เป็็นปั็จัจััยสำาคัญอย่างยิ�ง ทัี่�งในเรื�องข้องพืิ�นฐานความสามารถึที่างด้้านการป็ฏิบัติี
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เปี็ยโน พืิ�นฐานความรู้ที่างด้้านที่ฤษฎ่ด้นตีร่ พืิ�นฐานความรู้เก่�ยวกับการใช้งานเที่คโนโลย่ต่ีาง ๆ ท่ี่�เก่�ยวข้้องกับ
ด้นตีร่ ฐานะเศึรษฐกิจัและการสนับสนุนข้องครอบครัวผู้เร่ยน ทัี่ศึนคติีและอุป็นิสัยข้องผู้เร่ยนกับการเร่ยนด้นตีร่ 
เหล่าน่�เป็็นความพิร้อมพืิ�นฐานท่ี่�สำาคัญท่ี่�ผู้เร่ยนควรตีระหนักในการศึึกษาต่ีอ

ข้อเสน่อแน่ะ
1. ควรส่งเสริมให้สถึาบันการศึึกษาท่ี่�เป็ดิ้สอนที่างด้้านด้นตีร่ได้้ม่โอกาสที่ำาโครงการแลกเป็ล่�ยนที่างวิชาการ

มากยิ�งขึ้�น โด้ยเฉพิาะกิจักรรมท่ี่�เก่�ยวข้้องกับการพัิฒินาที่างวิชาการด้นตีร่ ได้้แก่ การป็ระชุมเชิงวิชาการ 
การสอนเฉพิาะที่างวิชาการป็ฏิบัติีด้นตีร่ การพัิฒินาสื�อการสอน ฯลฯ ซึึ่�งในแต่ีละสถึาบันการศึึกษาล้วนแต่ีม่
บุคลากรที่างด้นตีร่ท่ี่�เช่�ยวชาญไป็เฉพิาะด้้าน ซึึ่�งหากม่โครงการเชื�องโยงแลกเป็ล่�ยนความรู้กันจัะเป็็นป็ระโยชน์
อย่างยิ�งต่ีอการพัิฒินาวิชาการด้นตีร่

2. ควรส่งเสริมการผลิตีสื�อการสอนเปี็ยโน ซึึ่�งในปั็จัจุับันยงัม่น้อยมากท่ี่�เป็็นภาคภาษาไที่ย ทัี่�งในรูป็แบบ
ข้องตีำารา หนงัสือ หรือสื�ออิเล็กที่รอนิกส์และอินเที่อร์เน็ตี จึังเป็็นหนา้ท่ี่�ข้องผู้บริหาร ผู้สอนเป็ยีโน ควรตีระหนกั
และเริ�มผลิตีสื�อการสอนเปี็ยโนมากยิ�งขึ้�น ทัี่�งในที่างด้้านป็ระวัติีศึาสตีร์ ด้้านวรรณกรรมเปี็ยโน ด้้านเที่คนิคการ
ป็ฏิบัติีเปี็ยโน ฯลฯ

3. ควรนำาเที่คนิคการสอนสมัยใหม่ หลักการสอน ที่ฤษฎ่ รวมถึึงแนวคิด้ท่ี่�เก่�ยวข้้องกับการศึึกษาทัี่�วไป็ 
การใช้จัิตีวิที่ยาการศึึกษา หรือนำากิจักรรมการเร่ยนการสอนท่ี่�เป็็นป็ระโยชน์ต่ีอการเร่ยนการสอนเปี็ยโนมาใช้ 
หรือศึึกษาวิจััย หรือเป็็นป็ระเด็้นเพืิ�อการพิิจัารณาในการจััด้ป็ระชุมวิชาการ หรือระด้มความคิด้เพืิ�อสร้างสรรค์
ในการพัิฒินาการสอนสำาหรับครูผู้สอนเปี็ยโน และปั็จัจุับันม่ผู้สำาเร็จัวิชาการป็ฏิบัติีเปี็ยโนจัากสถึาบันการศึึกษา
ต่ีางป็ระเที่ศึมากขึ้�น ม่แนวที่างและเที่คนิคในการสอนแบบใหม่มากยิ�งขึ้�น ควรอย่างยิ�งในการสนับสนุนให้ผู้สอน
เปี็ยโนได้้ม่ความรู้ และนำาไป็ใช้ในการป็ระยุกต์ีการเร่ยนการสอนเปี็ยโนให้ม่ความหลากหลายมากยิ�งขึ้�น

ข้อเสน่อแน่ะใน่การวิจัยครั�งต่อไปั 
1. ควรที่ำาการศึึกษาโด้ยเป็ล่�ยนกลุ่มเป้็าหมายเป็็นสถึาบันการศึึกษาด้นตีร่ท่ี่�เปิ็ด้สอนเปี็ยโนในภูมิภาค

ต่ีาง ๆ เนื�องจัากม่บริบที่ที่างการจััด้การศึึกษาท่ี่�แตีกต่ีางจัากกรุงเที่พิมหานคร และสามารถึนำาผลการวิจััยใหม่น่�
ไป็พัิฒินาการจััด้การศึึกษาท่ี่�ม่ความเหมาะสมกับความต้ีองการข้องแต่ีละภูมิภาค

2. ควรที่ำาการศึึกษาวิจััยเพืิ�อศึึกษาผลสำาเร็จัข้องการจััด้การศึึกษาเป็ียโนในสถึาบันอุด้มศึึกษาในตี่าง
ป็ระเที่ศึท่ี่�ม่ชื�อเส่ยง ทัี่�งในที่ว่ป็เอเช่ย ที่ว่ป็ยุโรป็ หรืออื�น ๆ เนื�องจัากต้ีนแบบการจััด้การศึึกษาข้องสถึาบันท่ี่�
ป็ระสบความสำาเร็จัจัะชว่ยในการวเิคราะหข้์้อด่้ ข้้อเส่ยต่ีาง ๆ ข้องการจััด้การศึึกษาในป็ระเที่ศึไที่ยได้้อยา่งชัด้เจัน
ขึ้�น และสามารถึช่�ให้เห็นความสำาคัญข้องปั็จัจััยท่ี่�ช่วยส่งเสริมความสำาเร็จัได้้อย่างเป็็นรูป็ธุ์รรมมากยิ�งขึ้�น
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การเรียน่การสอน่การขับร้องปัระสาน่เสียง 
โรงเรียน่บ้าน่เทอดไทย

Choir Instruction: Ban Thoet Thai School

ช่อลดา สุริยะโยธิิน่1

Chorlada Suriyayothin

บทคัดย่อ
บที่ความวิชาการน่�ม่วัตีถุึป็ระสงคเ์พืิ�อนำาเสนอความรู้เบื�องต้ีนข้องการขั้บร้องป็ระสานเส่ยง การร้องเพิลง 

การเป็ล่งเส่ยง และหลักการสร้างวงขั้บร้องป็ระสานเส่ยงท่ี่�ม่คุณภาพิ กลุ่มตัีวอยา่งได้้รับการสุ่มแบบเฉพิาะเจัาะจัง 
คือ กลุ่มนักเร่ยนท่ี่�เป็็นคณะนักร้องป็ระสานเส่ยงฝั่�งป็ระถึมศึึกษาข้องโรงเร่ยน จัากการลงพืิ�นท่ี่�พิบว่า นักเร่ยน
บางคนไม่สามารถึออกเส่ยงในการขั้บร้องรวมถึึงการออกเส่ยงภาษาไที่ยได้้อย่างชัด้เจัน นักเร่ยนบางคนยังไม่
เข้้าใจัจุัด้มุ่งหมายในการเร่ยนการสอนการขั้บร้องป็ระสานเส่ยง และบที่เร่ยนมาตีรฐานบางบที่ไม่สามารถึใช้เพืิ�อ
สื�อถึึงอารมณ์ข้องเพิลงบางเพิลงได้้

จัากการสังเกตีและวิเคราะห์ถึึงปั็ญหาแล้ว ผู้วิจััยได้้นำาเสนอแนวที่างในการพัิฒินาบที่เร่ยนและกิจักรรม
การขั้บร้องป็ระสานเส่ยง ดั้งน่� การเลือกใช้แบบฝึ่กหัด้เพืิ�อการเป็ล่งเส่ยงขั้บร้อง แบบฝึ่กหัด้ในการนำาเส่ยงสระ
มาใช้ในการฝึ่กเป็ล่งเส่ยงภาษาไที่ย และกระตุ้ีนให้ผู้เร่ยนเข้้าใจัจุัด้มุ่งหมายในการฝ่กึซ้ึ่อม ผลท่ี่�ได้้ที่ำาให้วงขั้บร้อง
ป็ระสานเส่ยงข้องโรงเร่ยนแห่งน่�ม่คุณภาพิท่ี่�ด่้ขึ้�น นอกจัากนั�นแล้วการขั้บร้องป็ระสานเส่ยงน่�เป็็นกิจักรรมท่ี่�พัิฒินา
ทัี่กษะการเป็ล่งเส่ยงข้องนักเร่ยนและป็รับป็รุงทัี่กษะการป็ระยุกต์ีและเลือกแบบฝึ่กหัด้ในการสอนข้องครูผู้สอน
ให้สอด้คล้องกับอารมณ์ข้องเพิลงให้ด่้ขึ้�น

ค์ำาสำาคั์ญ: การขั้บร้องป็ระสานเส่ยง, การร้องเพิลง, การเป็ล่งเส่ยง, การเร่ยนการสอน

Abstract
This academic article aimed to present the basic theories of the choir, singing, voice, 

and the management of choir rehearsals. The samples (choir members of the primary school 
students) have been selected through a purposive sampling method. After the survey, some 
problematic issues were arising during the rehearsals. Some members could not utter their 
voices accurately including mispronunciation in the Thai language while some could not 
understand the objective of singing and choir exercises. Furthermore, some standard lessons 

1 หัวหน้าสาข้าวิชาการขั้บร้องและละครเพิลง วิที่ยาลัยดุ้ริยางคศิึลป์็ มหาวิที่ยาลัยมหิด้ล
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did not fit in the song and could not enable the choirs to deliver the emotion of the song.
After observing and analyzing the problems, the solutions were created to improve the 

choir lessons and activities. Some singing exercises and vowel practices have been carefully 
selected to improve Thai language pronunciation. Moreover, the purposes of the choir rehearsals 
have been reintroduced to the members. These helped boost the quality of the choir. As a 
result, the students can improve their pronunciation skills through these choir lessons, and 
the teachers can possess better senses of lesson selection and adaptation anticipating the 
sentiment of the song.

Keywords: Choir, Singing, Pronunciation, Education

บทน่ำา
การขั้บร้องป็ระสานเส่ยง หมายถึึง การขั้บร้องแบบหนึ�งท่ี่�ม่ผู้ขั้บร้องตัี�งแต่ีสองคนขึ้�นไป็ อาจัร้องเพิลงท่ี่�

ม่ที่ำานองเด่้ยวกันแต่ีขึ้�นต้ีนหรือลงจับไม่พิร้อมกัน การขั้บร้องป็ระสานเส่ยงทัี่�วไป็ เร่ยกว่า “คอรัส” (Chorus) 
การขั้บร้องป็ระสานเส่ยงนั�น เราสามารถึแยกส่วนข้องการขั้บร้องออกเป็็น ที่ำานองหลัก (Theme) ส่วนป็ระสาน
เส่ยง และส่วนที่ำานองสอด้ เราเร่ยกการขั้บร้องแบบน่�ว่า “แบบพิาร์ที่ซิึ่งกิง” (Part singing) และเร่ยกกลุ่ม
นักร้องว่า “ไควเยอร์” (Choir) หมู่ขั้บร้องป็ระสานเส่ยง สามารถึป็ระกอบด้้วย ชายล้วน หญิงล้วน หรือทัี่�งชาย
หญิงก็ได้้ (บุญส่ง วรวัฒิน์, 2550: 67)

รูปัแบบของการขับร้องปัระสาน่เสียง 
เพิลงขั้บร้องป็ระสานเส่ยงม่หลายป็ระเภที่ ตัี�งแต่ีเพิลงง่าย ๆ ไป็จันถึึงเพิลงป็ระสานเส่ยงระดั้บยาก 

การเลือกบที่เพิลงป็ระสานเส่ยงมาใช้ในการป็ฏิบัติี ควรเลือกให้เหมาะสมกับระดั้บข้องผู้เร่ยนในแต่ีละระดั้บการ
ศึึกษา (จ่ัรพัินธ์ุ์ สมป็ระสงค์, 2547: 199)

1. เพิลงแชนท์ี่ (Chant) เป็็นการป็ระสานเส่ยงตัี�งแต่ีเพิลงง่าย ๆ ด้้วยการใส่แนวป็ระสานซึึ่�งเป็็นแนวตีำ�า
กว่าแนวที่ำานอง โด้ยใช้ระดั้บเส่ยงไม่มากนัก โด้ยป็กติีจัะเป็็นเส่ยงตีำ�ากว่าที่ำานอง ใช้ป็ระกอบกับแนวร้อง 
ใช้ป็ระกอบกับที่ำานองท่ี่�ซึ่ำ�าไป็ซึ่ำ�ามา

2. เพิลงเส่ยงสะที่อ้น (Echo songs) เพิลงบางบที่เพิลงม่แนวที่ำานองตีอนที่า้ยข้องวรรคท่ี่�สามารถึใสแ่นว
ที่ำานองได้้อ่ก หมายถึึง ตีอนที่า้ยข้องวรรคมกัเป็็นโนต้ีในอตัีราจัังหวะยาว ผู้ร้องแนวที่ำานองจัะรอ้งโน้ตีตัีวนั�นยาว
จับครบจัังหวะ ในข้ณะท่ี่�แนวป็ระสานจัะร้องแนวที่ำานองซึ่ำ�าในช่วงท้ี่ายวรรคท่ี่�โน้ตีจัังหวะยาว

3. การขั้บร้องแบบราวนด์้ (Round) หรือเพิลงวน เป็็นการขั้บร้องท่ี่�แบ่งผู้ขั้บร้องตัี�งแต่ี 2 คน หรือ 2 กลุ่ม
ขึ้�นไป็ แต่ีละกลุ่มจัะร้องเพิลงเด่้ยวกัน แต่ีเริ�มและจับไม่พิร้อมกันโด้ยจัะม่การร้องตีามกันไป็เรื�อย ๆ ก่�ครั�งก็ได้้ 
การเริ�มต้ีนร้องข้องแต่ีละกลุ่มหลังจัากกลุ่มแรกร้องไป็แล้ว จัะตีามกันไป็ข้องลักษณะเพิลงนั�น ๆ

4. เพิลงแคนนอน (Canon) ม่ลักษณะคล้ายเพิลงราวนด์้ แต่ีม่ลักษณะเก่�ยวข้้องกับด้นตีร่ท่ี่�ม่แบบแผน 
ม่โครงสร้างซัึ่บซ้ึ่อนกว่า

5. เพิลงเด้สแคนท์ี่ (Descant) คือ แนวที่ำานองท่ี่�อยูเ่หนือที่ำานองเพิลงหนึ�ง โด้ยป็กติีใช้ผู้ร้องป็ระมาณ 4-5 
คน ในข้ณะท่ี่�ผู้ร้องท่ี่�เหลืออ่กร้องเพิลงหนึ�ง
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6. เพิลงป็ระสานเส่ยงโด้ยการฟัง (Improvised Harmonization) คือ บที่เพิลงท่ี่�ผู้ร้องร้องป็ระสานกับ
แนวที่ำานองโด้ยฟังแนวที่ำานองก่อน ป็กติีมักจัะป็ระสานเส่ยงเป็็นคู่ 3 สูงหรือตีำ�ากว่าแนวที่ำานอง และบางครั�งอาจั
จัะเป็็นคู่ 6 จัากแนวที่ำานอง

7. การป็ระสานเส่ยง 2-4 แนว (Part-singing songs) บที่เพิลงท่ี่�ม่การป็ระสานเส่ยงที่ำานองตีลอด้เพิลง 
อาจัม่แนวป็ระสานเส่ยง 2-4 แนว หรือมากกว่านั�น โด้ยม่ที่ำานองหลักที่ำานองหนึ�ง ส่วนอ่กที่ำานองหนึ�งเป็็นที่ำานอง
ป็ระสาน (อัญชล่ เมฆวิบูลย์, 2559: 27-28)

 

วงขับร้องปัระสาน่เสียง โรงเรียน่บ้าน่เทอดไทย
โรงเร่ยนบ้านเที่อด้ไที่ย เดิ้มชื�อโรงเร่ยนบ้านหินแตีก ตัี�งอยูท่่ี่�หมู่บ้านหินแตีก หมู่ท่ี่� 14 ตีำาบลแม่คำา อำาเภอ

แม่จััน จัังหวัด้เช่ยงราย โรงเร่ยนสร้างขึ้�นเมื�อ พิ.ศึ. 2518 โด้ยม่นายด้วงด่้ เข้มะวงศึ์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านหินแตีก 
กับนายซุึ่นปิ็ง แซ่ึ่ซุึ่น เป็็นผู้ริเริ�มก่อตัี�งโรงเร่ยน ได้้เปิ็ด้สอนเฉพิาะภาษาจ่ันเท่ี่านั�น ต่ีอมาเมื�อวันท่ี่� 21 มกราคม 
พิ.ศึ. 2525 รัฐบาลได้้นำากำาลังเจ้ัาหน้าท่ี่�เข้้าป็ราบป็รามกองคาราวานฝิ่�นสำาเร็จั สมเด็้จัพิระกนิษฐาธิุ์ราชเจ้ัา 
กรมสมเด้จ็ัพิระเที่พิรตัีนราชสดุ้าฯ สยามบรมราชกมุาร่ จึังที่รงพิระราชที่านนามหมู่บา้นใหม่ชื�อว่า “บ้านเที่อด้ไที่ย” 
ต่ีอมาจึังเป็ล่�ยนชื�อเป็็นโรงเร่ยนบ้านเที่อด้ไที่ยตีามหมู่บ้าน เมื�อวันท่ี่� 27 เมษายน พิ.ศึ. 2525 คณะกรรมการ
หมู่บ้านได้้ตีกลงพิร้อมใจักันมอบโรงเร่ยนซึึ่�งใช้สอนภาษาจ่ันให้แก่สำานักงานการป็ระถึมศึึกษา อำาเภอแม่จััน จัังหวัด้
เช่ยงราย ด้ำาเนินการจััด้การศึึกษาและเปิ็ด้สอนภาษาไที่ยตัี�งแต่ีนั�นมา

ปั็จัจุับัน โรงเร่ยนบ้านเที่อด้ไที่ ตัี�งอยู่ท่ี่�บ้านเที่อด้ไที่ หมู่ท่ี่� 1 ตีำาบลเทิี่ด้ไที่ อำาเภอแม่ฟ้าหลวง จัังหวัด้
เช่ยงราย สังกัด้สำานักงานเข้ตีพืิ�นท่ี่�การศึึกษาเช่ยงราย เข้ตี 3 จััด้การศึึกษาเป็็น 4 ระดั้บ คือ ระดั้บก่อนป็ระถึม
ศึึกษา ระดั้บป็ระถึมศึึกษา ระด้บัมัธุ์ยมศึึกษาตีอนตีน้ และระด้บัมัธุ์ยมศึึกษาตีอนป็ลาย ม่ครูและบุคลากรที่างการ
ศึึกษาทัี่�งหมด้ 85 คน ม่นักเร่ยน 1,339 คน ปั็จัจุับันผู้บริหารโรงเร่ยน คือ นายอนชิุตี ไที่ยรัศึม่ (อัญชล่ เมฆวบูิลย,์ 
2559: 2)

ปัระวัติวงขับร้องปัระสาน่เสียงชาติพัน่ธ์ุิบ้าน่เทอดไทย
จััด้ตัี�งขึ้�นในป็กีารศึึกษา 2553 โด้ยม่วัตีถุึป็ระสงคเ์พืิ�อให้นักเร่ยนรู้จัักและเข้้าถึึงกจิักรรมด้นตีร่ เกิด้สุนที่ร่ยภาพิ

ในด้นตีร่ แต่ีเนื�องจัากโรงเร่ยนตัี�งอยูใ่นพืิ�นท่ี่�สูงห่างไกลติีด้กับชายแด้นไที่ยพิม่า อ่กทัี่�งงบป็ระมาณในการสนับสนุน
กิจักรรมด้นตีร่ม่นอ้ย นักเร่ยนส่วนใหญ่เป็็นเด็้กนักเร่ยนชาติีพัินธ์ุุ์ท่ี่�ม่ความแตีกตีา่งที่างด้้านภาษา สภาพิเศึรษฐกจิั 
และวัฒินธุ์รรม ทุี่กชนเผ่าม่บที่เพิลงและภาษาข้องตีนเอง ซึึ่�งยังเข้้าไม่ถึึงภาษาและวัฒินธุ์รรมข้องความเป็็นไที่ย

ถ้ึาพูิด้ถึึงโรงเร่ยนระดั้บป็ระถึมศึึกษา สังกัด้สำานักงานคณะกรรมการการศึึกษาขั้�นพืิ�นฐาน ส่วนใหญ่คือ
วงเมโลเด่้ยน ส่วนในระดั้บมัธุ์ยมศึึกษาตีอนต้ีนข้ยายโอกาสให้นักเร่ยนได้้เลือกตีามความสนใจั สนับสนุนกิจักรรม
ด้นตีร่สากลมากขึ้�น ซึึ่�งก็ต้ีองใช้งบป็ระมาณในการจััด้ซืึ่�อเครื�องด้นตีร่ค่อนข้้างสูง การสนับสนุนจัากชุมชนเป็็นไป็
ได้้น้อย เนื�องจัากคนในชุมชนส่วนใหญ่ม่อาช่พิเกษตีรกรรม งบป็ระมาณส่วนใหญ่จึังมาจัากการอุด้หนุนจัากรัฐบาล

ผู้สอนด้นตีร่จึังเลือกกิจักรรมท่ี่�นำานักเร่ยนส่วนมากให้เข้้าถึึงด้นตีร่ได้้มากท่ี่�สุด้ โด้ยใช้งบป็ระมาณให้น้อย
ท่ี่�สุด้ เพิราะเด็้กนั�นไม่ม่งบป็ระมาณ เพิราะเหตุีน่� การร้องเพิลงจึังเป็็นจุัด้เริ�มต้ีนข้องกิจักรรมน่� ส่วนตัีวผู้เข่้ยน
เห็นด้้วยกับการสร้างกิจักรรมการข้บัร้องป็ระสานเส่ยงขึ้�น แต่ีก็ม่ปั็ญหาและอุป็สรรคในการจััด้การเร่ยนการสอน
อยูม่าก เช่น การคัด้เลือกนักร้องในแต่ีละระดั้บชั�น เพืิ�อมารวมตัีวกันในวงขั้บร้องป็ระสานเส่ยง สำาเน่ยงภาษา
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ออกสำาเน่ยงชนเผ่าชัด้เจัน ไม่ม่พืิ�นท่ี่�หรือห้องเพ่ิยงพิอต่ีอจัำานวนนักเร่ยน และเวลาในการซ้ึ่อมจัำากัด้
โด้ยปั็ญหาในทุี่กข้้อได้้รับการสนับสนุนจัากผู้บริหาร ซึึ่�งถ้ึาเราได้้เห็นการเร่ยนการสอนข้องครูผู้สอน ที่ำาให้

เข้้าใจัว่า การเร่ยนการสอนน่� จัำาเป็็นต้ีองให้ม่การเชื�อมโยงถึึงทุี่กระดั้บชั�น เพิราะเนื�องจัากนักเร่ยนท่ี่�มาเร่ยนใน
แต่ีละชั�นม่จัำานวนไม่เท่ี่ากัน จึังต้ีองคัด้เลือกเด็้กจัากทุี่กระดั้บชั�น แก้ไข้การออกสำาเน่ยงชนเผ่าโด้ยการที่ำาสัญลักษณ์
เพืิ�อช่วยนักเร่ยนในแต่ีละชั�น และการป็ระเมินผลการเร่ยนรู้ก็แยกออกไป็ตีามชั�นเร่ยน แต่ีสิ�งหนึ�งท่ี่�เป็็นเครื�อง
ป็ระเมินท่ี่�ชัด้เจันก็คือ การได้้รับรางวัลหลายรางวัลจัากการป็ระกวด้การข้ับร้องป็ระสานเส่ยงในหลาย ๆ เวท่ี่ 
น่าจัะเป็็นเครื�องการันต่ีได้้ว่า การเร่ยนการสอนการขั้บร้องป็ระสานเส่ยงนั�น เป็็นสิ�งท่ี่�นักเร่ยนสามารถึซึึ่มซัึ่บและ
เข้้าถึึงได้้ง่ายในการเร่ยนการสอนในพืิ�นท่ี่�แห่งน่�

การขั้บร้องป็ระสานเส่ยง เป็็นการแสด้งด้นตีร่ท่ี่�อาศัึยความร่วมมือกันข้องทุี่กฝ่่าย ทัี่�งผู้อำานวยเพิลงและ
นักร้อง รวมถึึงผู้เก่�ยวข้้องในการจััด้การวง การเป็ล่งเส่ยงโด้ยใช้เครื�องด้นตีร่ท่ี่�ม่อยู่ในตัีวนั�น ต้ีองอาศัึยการฝึ่ก
ซ้ึ่อมอย่างสมำ�าเสมอเป็็นเวลานาน เพืิ�อให้แสด้งได้้อย่างเป็็นธุ์รรมชาติี เมื�อไม่ม่อาการตืี�นกลัวและม่ความมั�นใจั
เต็ีมท่ี่�ท่ี่�จัะที่ำาให้ไม่ม่อุป็สรรคในการข้บัร้อง และจัากการวางแผนการฝ่กึซ้ึ่อมท่ี่�ด่้จัะที่ำาใหเ้ส่ยงข้องวงม่เอกลกัษณ์
ข้องตีนเองและม่เส่ยงท่ี่�กลมกลืน ที่ำาให้เส่ยงม่คุณภาพิ สามารถึสื�ออารมณ์เพิลงได้้อย่างม่ความหมายและไพิเราะ
จัับใจัผู้ฟัง (ด้วงใจั อมาตียกุล, 2546: 149)

ปั็จัจุับัน กิจักรรมขั้บร้องป็ระสานเส่ยงโรงเร่ยนบ้านเที่อด้ไที่ยเป็็นกิจักรรมหนึ�งท่ี่�ส่งเสริมความเป็็นไที่ย 
รักชาติีรักแผ่นดิ้น และยงัป็ลูกฝั่งด้้านคุณธุ์รรมจัริยธุ์รรมใหแ้ก่นักเร่ยน ทัี่�งความม่วินัย ความรบัผิด้ชอบ การชว่ย
เหลือกันในหมู่คณะ 

ความืรู้พื�น่ฐาน่ด้าน่การขับร้อง
การพัิฒินาเที่คนิคการขั้บร้อง (singing technique) ข้องคณะนักร้องป็ระสานเส่ยง เป็็นสิ�งจัำาเป็็นและ

ควรป็ฏิบัติีโด้ยสมำ�าเสมอ เพืิ�อเป็็นการพัิฒินาคุณภาพิข้องนักร้องในวง ให้ม่การจััด้วางท่ี่าที่าง เป็ล่งเส่ยงถูึกวิธุ่์ 
และป้็องกันการร้องผิด้วิธุ่์ ซึึ่�งอาจัจัะที่ำาให้เจ็ับคอได้้

เส่ยงข้องมนุษยนั์�น จััด้ได้้ว่าเป็็นเครื�องด้นตีร่ท่ี่�ม่ติีด้ตัีวมา เป็็นเครื�องด้นตีร่ท่ี่�สามารถึถ่ึายที่อด้อารมณ์และ
สื�อความหมายได้้ด่้ท่ี่�สุด้ เส่ยงข้องมนุษย์ม่การจััด้แบ่งเป็็น 4 ป็ระเภที่ใหญ่ ๆ ดั้งน่�

1. โซึ่ป็ราโน (Soprano)  ระดั้บเส่ยงสูงสุด้ข้องผู้หญิง 
2. อัลโตี (Alto)  ระดั้บเส่ยงตีำ�าข้องผู้หญิง
3. เที่เนอร์ (Tenor)  ระดั้บเส่ยงสูงข้องผู้ชาย
4. เบส (Bass)   ระดั้บเส่ยงตีำ�าข้องผู้ชาย
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ภาพิท่ี่� 1 แผนภูมิแสด้งช่วงเส่ยงต่ีาง ๆ (ท่ี่�มา: อัญชล่ เมฆวิบูลย์)

เส่ยงข้องมนุษย์ม่ลักษณะเฉพิาะตัีว ดั้งนั�น เส่ยงจัะม่คุณภาพิเช่นไร ม่ความดั้งเบา กังวาน หรือแหบแห้ง 
ล้วนขึ้�นอยู่กับปั็จัจััยหลายอย่าง ดั้งน่�

1. เชื�อชาติีและเผ่าพัินธ์ุุ์ ความแตีกต่ีางข้องโครงสร้างอวัยวะต่ีาง ๆ ในร่างกาย เช่น รูป็ที่รงกระโหลก
ศ่ึรษะ ใบหน้า โพิรงจัมูก เป็็นปั็จัจััยสำาคัญในการแยกแยะเส่ยงพูิด้โด้ยธุ์รรมชาติีข้องมนุษย์

2. ภาษาดั้�งเดิ้ม (ภาษาแม่) ข้องชนชาติีนั�น ๆ ม่ส่วนสำาคัญในการกำาหนด้ลักษณะการเป็ล่งเส่ยง
3. อวัยวะท่ี่�ก่อให้เกิด้เส่ยง โด้ยเฉพิาะเส้นเส่ยง (vocal chord) เป็็นปั็จัจััยสำาคัญในการกำาหนด้ทัี่�งเส่ยง

พูิด้และเส่ยงร้องข้องมนุษย์
4. การที่ำางานข้องกล้ามเนื�อหน้าท้ี่องและกระบังลม เป็็นฐานรองรับการเป็ล่งเส่ยงและที่ำาให้เกิด้เส่ยง 

(อัญชล่ เมฆวิบูลย์, 2559: 19)

การหายใจเพื�อการขับร้อง 
พืิ�นฐานสำาคัญท่ี่�สุด้ข้องการรอ้งเพิลง คือ การหายใจั นักร้องทุี่กคนควรศึึกษาและที่ำาความเข้้าใจักับระบบ

การหายใจั และการใช้ลมหายใจัเพืิ�อสร้างเส่ยง สร้างความก้องกังวาน และสร้างเที่คนิคต่ีาง ๆ (ด้วงใจั อมาตียกลุ, 
2546: 6)

มนุษย์ใช้ทุี่กส่วนข้องร่างกายในการร้องเพิลง ตัี�งแต่ีสมอง อวัยวะ กล้ามเนื�อทุี่กส่วน พืิ�นฐานสร่ระและ
ลักษณะที่างกายภาพิท่ี่�ใช้ในการเป็ล่งเส่ยงโด้ยตีรง แบ่งได้้ 3 ป็ระเภที่ คือ 

1. อวัยวะท่ี่�ใช้หายใจั ป็ระกอบด้้วย
1.1 ป็อด้
1.2 กระบังลม
1.3 หลอด้ลม
1.4 กลุ่มกล้ามเนื�อบริเวณหน้าท้ี่อง

2. อวัยวะในการเป็ล่งเส่ยง
2.1 เส้นเส่ยง
2.2 ช่องคอ
2.3 ช่องป็าก
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ภาพิท่ี่� 2 Diaphragmatic Breathing Technique for singing 
(ท่ี่�มา: www.howtosingsmarter.com)

ภาพิท่ี่� 3 Chart of Vocal fold Anatom 
 (ท่ี่�มา: www.ramsyvoice.com)

3. อวัยวะท่ี่�ใช้ในการสร้างเส่ยงสะท้ี่อน
3.1 ที่รวงอก
3.2 โพิรงป็ากและโพิรงจัมูก
3.3 โพิรงกะโหลก

การหายใจัเพืิ�อการขั้บร้องท่ี่�ถูึกวิธุ่์คือ การหายใจัเข้้าอย่างเต็ีมท่ี่�ให้ลึกถึึงป็อด้ส่วนล่างจันป็อด้ข้ยายตัีว
เต็ีมท่ี่� ซึึ่�งที่ำาให้ซ่ึ่�โครงข้ยายออกและกระบังลมข้ยายลง ดั้งนั�น ส่วนข้องลำาตัีวช่วงท้ี่องจัะข้ยายออกเมื�อม่การ
หายใจัเข้้า (ด้วงใจั อมาตียกุล, 2546: 6) ส่วนการหายใจัออกสำาหรับการร้องเพิลงนั�น ต้ีองอาศัึยการควบคุม
กล้ามเนื�อให้สามารถึผ่อนลมหายใจัออกได้้ภายใต้ีการควบคุมและสามารถึเก็บลมไว้ได้้นาน ผ่อนลมให้ออกช้า ๆ 



MAHIDOL MUSIC JOURNAL 52  
Vol. 3 No. 1 : March – August 2020

และใช้ลมท่ี่ละน้อย หากผู้ขั้บร้องสามารถึควบคุมลมหายใจัให้ที่ำางานได้้อย่างราบรื�นก็จัะร้องเพิลงได้้ด่้ ม่เส่ยงท่ี่�
ไพิเราะ ใช้เที่คนิคต่ีาง ๆ ได้้อย่างคล่องแคล่ว เพิราะฉะนั�น จึังเห็นได้้ว่าสิ�งท่ี่�ควรคำานึงถึึงเป็็นอันดั้บแรกคือ 
การควบคุมลมหายใจัให้ได้้อย่างเป็็นธุ์รรมชาติี

การหายใจัในเพิลง ก็ถืึอว่าเป็็นส่วนสำาคัญในการร้องเพิลง เพิราะถ้ึาเราศึึกษาป็ระโยคเพิลงก่อนการหายใจั 
โด้ยศึึกษาความยาวข้องป็ระโยคเพิลง อารมณ์เพิลง ช่วงกว้างข้องเส่ยง และส่สันข้องเพิลง เพืิ�อวางแผนกำาหนด้
ลมหายใจัให้พิอด่้ในการร้องเพิลงป็ระโยคน่� ก็จัะที่ำาให้เนื�อหาข้องเพิลงและตัีวโน้ตีต่ีาง ๆ ท่ี่�อยูใ่นเพิลงจัะสามารถึ
ถ่ึายที่อด้ออกมาได้้อย่างสมบูรณ์ขึ้�น

การเปัล่งเสียง
การเป็ล่งเส่ยงทัี่�งพิยญัชนะและสระ เกิด้จัากการท่ี่�ลมหายใจัออกจัากป็อด้มาผ่านเส้นเส่ยงท่ี่�อยูใ่นกล่องเส่ยง 

เส้นเส่ยงจัะสร้างเส่ยงเมื�อม่ลมผ่าน และจัะหด้ตัีวกลับท่ี่�เดิ้มเพิราะเป็็นกล้ามเนื�อท่ี่�ยืด้หยุ่นได้้ เส้นเส่ยงทัี่�งสอง
เส้นท่ี่�อยู่คู่กันน่� จัะสั�นสะเทืี่อนเพ่ิยงบางส่วนหรือทัี่�งหมด้ก็ได้้ และเนื�องจัากเส้นเส่ยงเป็็นกล้ามเนื�อท่ี่�ยืด้หยุ่น
ได้้มาก จึังที่ำาให้เกิด้การสั�นสะเทืี่อนได้้หลายรูป็แบบ และการสั�นสะเทืี่อนท่ี่�หลากหลายน่� ที่ำาให้มนุษย์สามารถึ
เป็ล่งเส่ยงได้้หลายรูป็แบบในลักษณะท่ี่�แตีกต่ีางกัน (ด้วงใจั อมาตียกุล, 2546: 23-24)

ในการร้องเพิลงนั�นก็สามารถึใช้แบบฝึ่กหัด้การเป็ล่งเส่ยงท่ี่�ช่วยให้นักร้องสามารถึร้องเพิลงได้้อย่างม่
ป็ระสิที่ธิุ์ภาพิอยูห่ลายแบบฝึ่กหัด้ แต่ีท่ี่�ใช้เป็็นพืิ�นฐานก็จัะม่อยู่ 5 แบบฝึ่กหัด้ คือ

1. การร้องเส่ยงต่ีอเนื�อง คือ การร้องเชื�อมสระแต่ีละตัีวท่ี่�เป็ล่�ยนเส่ยงไป็ในเพิลงนั�น ๆ 
2. การร้องเส่ยงสั�น คือ การร้องอยา่งม่นำ�าหนักเบา แต่ีให้เส่ยงม่ความมั�นคง แบบฝึ่กหัด้น่�เป็็นการฝึ่กความ

นุ่มนวลข้องเส่ยง และฝึ่กความก้องกังวานข้องเส่ยงได้้อย่างด่้
3. การร้องระดั้บเส่ยงดั้งขึ้�นและค่อยลง คือ การฝึ่กร้องดั้งขึ้�นและค่อยลงบนโน้ตีเด่้ยวกัน
4. การเป็ล่งเส่ยงพิยัญชนะ คือ การฝึ่กเป็ล่งเส่ยงพิยัญชนะให้ชัด้เจัน ซึึ่�งจัะต้ีองฝึ่กควบคู่กับการคุม

ลักษณะเส่ยง
5. การคุมเส่ยงข้ณะเป็ล่�ยนช่วงเส่ยง คือ การที่ำางานข้องเส้นเส่ยงท่ี่�ที่ำาให้นักร้องเป็ล่งเส่ยงได้้ช่วงเส่ยง

กว้างถึึง 2-3 ช่วงเส่ยง
การเป็ล่งเส่ยง อาจัรวมไป็ถึึงการออกเส่ยงคำา พิยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ีท่ี่�ต่ีางกันนั�นให้ชัด้เจัน 

หลักการทัี่�วไป็สำาหรับฝึ่กฝ่น เราสามารถึนำาการออกเส่ยงสระทัี่�ง 5 ข้องภาษาตีะวันตีกมาใช้ เพืิ�อให้การออกเส่ยง
นั�นออกมาได้้อย่างชัด้เจันมากขึ้�น โด้ยสระทัี่�ง 5 ได้้แก่ a e i o u

[a] : อ้าป็ากโด้ยยกข้ากรรไกรบนขึ้�น ป็ล่อยข้ากรรไกรล่างตีามสบาย ลิ�นวางราบป็ล่อยเป็็นธุ์รรมชาติี
[e] : อ้าป็ากครึ�งเด่้ยว ลิ�นหด้ลงเล็กน้อย ตีำาแหน่งลิ�นค่อนไป็ที่างข้้างหลัง
[ I ] : ฉ่กมุมป็าก ลิ�นด้้านหน้าเกือบแตีะเพิด้านแข็้ง
[o] : ห่อป็าก ตีำาแหน่งลิ�นค่อนไป็ที่างด้้านหลัง ช่องป็ากครึ�งบนเป็็นรูป็ที่รงกระบอก ใช้กำาลังเต็ีมป็าก
[u] : ห่อป็าก ลิ�นส่วนหลังสูงจันเกือบแตีะเพิด้านอ่อน (อัญชล่ เมฆวิบูลย์, 2559: 23)
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ภาพิท่ี่� 4 ภาพิแสด้งรูป็ป็ากในการออกเส่ยงสระต่ีาง ๆ (ท่ี่�มา: ดุ้ษฎ่ พินมยงค์ บุญทัี่ศึนกุล: 2547)
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การเรียน่การสอน่การขับร้องปัระสาน่เสียงโรงเรียน่บ้าน่เทอดไทย
การเร่ยนการสอน หมายถึึง เป็็นการถ่ึายที่อด้ความรู้ ทัี่กษะ และเจัตีคติีต่ีาง ๆ โด้ยม่การเตีร่ยมการ 

ม่การวางแผนตีามหลักวิชาการ ม่ขั้�นตีอนกระบวนการสอนท่ี่�เป็็นแบบแผนชัด้เจัน ม่กิจักรรมการเร่ยนรู้ท่ี่�ให้
ผู้เร่ยนม่ส่วนร่วม เพืิ�อให้บรรลุจุัด้มุ่งหมาย เพิราะฉะนั�น การเร่ยนการสอนการข้ับร้องป็ระสานเส่ยงเพืิ�อให้ได้้
คุณภาพิเส่ยงท่ี่�ด่้นั�น อาจัม่วิธุ่์การท่ี่�แตีกต่ีางกันตีามวิธุ่์ข้องครูแต่ีละคน ซึึ่�งม่จุัด้มุ่งหมายเด่้ยวกัน คือ

1. ท่ี่าที่างการยืน (posture) ท่ี่�ด่้ 
2. หายใจัได้้ลึกและควบคุมการใช้ลมได้้ด่้
3. ร้องสระได้้ชัด้เจัน
4. ร้องพิยัญชนะได้้ชัด้เจัน
5. ภาษาชัด้เจัน
6. ม่เส่ยงก้องกังวาน
7. รู้ความพิอด่้ข้องเส่ยงข้องตีนเอง
8. รู้วิธุ่์การฝึ่กซ้ึ่อม
9. รู้จัักวิธุ่์การต่ีความบที่เพิลง
10. แสด้งได้้
11. ร้องป็ระสานเส่ยงได้้
12. รักษาสุข้ภาพิ
13. รู้จัักการพัิฒินา (ด้วงใจั อมาตียกุล, 2546: 2-3)

ภาพิท่ี่� 5 การเร่ยนการสอนการขั้บร้องป็ระสานเส่ยงฝั่�งป็ระถึมศึึกษา (ท่ี่�มา: ช่อลด้า สุริยะโยธิุ์น)
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การสร้างพลังเสียงให้นั่กร้องปัระสาน่เสียง 
สามารถึจััด้การฝึ่กซ้ึ่อม 3 วิธุ่์ ดั้งต่ีอไป็น่�

1. ฝึึกทั�งวงรวมืกัน่ 

วิธุ่์น่�ให้นักร้องทุี่กแนวเส่ยงร่วมฝึ่กแบบฝึ่กหัด้การเป็ล่งเส่ยงร่วมกัน โด้ยผู้สอนจัะสร้างแบบฝึ่กหัด้การ
เป็ล่งเส่ยง (vocalization) เพืิ�อฝึ่กเที่คนิคต่ีาง ๆ ข้องการร้องเพิลง และป็ระสานเส่ยงตีามรูป็แบบข้องการ
เป็ล่งเส่ยงท่ี่�กล่าวมาข้้างต้ีน แบบฝึ่กหัด้เหล่าน่�จัะนำาไป็ป็ระยุกต์ีเข้้ากับบที่เพิลงตีามความเหมาะสมต่ีอไป็

2. ฝึึกแยกกลุ่มื 

วิธุ่์น่�จัะง่ายกว่าการฝึ่กกลุ่มใหญ่ในด้้านการฝึ่กเฉพิาะแนวเส่ยงข้องทัี่�งชายและหญิง โด้ยจัะเห็นผลสำาเร็จั
ชัด้เจันกว่า เพิราะจัะสามารถึเจัาะจังลงไป็ในรายละเอ่ยด้ในแต่ีละแนวเส่ยงได้้อย่างด่้

3. ฝึึกรายบุคคล

นักร้องในคณะนักร้องป็ระสานเส่ยงควรได้้รับการฝึ่กการขั้บร้องเป็็นรายบุคคลด้้วย แม้ในความเป็็นจัริง
จัะป็ฏิบัติีได้้ยาก แต่ีควรหาเวลาเพืิ�อแนะนำาและฝึ่กเพืิ�อแก้ปั็ญหาเฉพิาะข้องแต่ีละคน เพิราะเมื�อนักร้องในวง
ม่คุณภาพิเส่ยงท่ี่�ด่้และม่ความนุ่มคล้ายคลึงกันจัะที่ำาให้เส่ยงป็ระสานกันได้้ด่้ (ด้วงใจั อมาตียกุล, 2546: 3)

ภาพิท่ี่� 6 การฝึ่กทัี่�งวง ในการเร่ยนการสอนการขั้บร้องป็ระสานเส่ยง (ท่ี่�มา: ช่อลด้า สุริยะโยธิุ์น)
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เมื�อถ้ึาเราวิเคราะห์และถึอด้บที่เร่ยนข้องการสอนการขั้บร้องป็ระสานเส่ยงโรงเร่ยนบ้านเที่อด้ไที่ย หลกัสูตีร
ป็ระถึมศึึกษา ออกมาแล้ว ก็สามารถึจัำาแนกและวัด้ผลได้้จัากการสอนการขั้บร้องป็ระสานเส่ยงให้ม่คุณภาพิ ดั้งน่�

1. ท่าทางการยืน่ที�ดี 

เด็้กนักเร่ยนทุี่กคนค่อนข้้างเข้้าใจัและเร่ยนรู้ว่า การเร่ยนการขั้บร้องป็ระสานเส่ยงนั�น การยืนในท่ี่าที่างท่ี่�
ถูึกต้ีองถืึอเป็็นหลักสำาคัญในการร้องเพิลงให้ได้้ด่้ เราควรยืนอยู่ในท่ี่าท่ี่�เป็็นธุ์รรมชาติี ไม่ยืด้อกขึ้�นด้้านหน้ามาก
เกินไป็ และไม่ค่อมหลังมากเกินไป็ ถ้ึาเรายืนในท่ี่าท่ี่�ด่้ เราก็จัะสามารถึเป็ล่งเส่ยงร้องออกมาได้้ โด้ยไม่ม่การเกร็ง
ร่างกาย

2. หายใจได้ลึกและควบคุมืการใช้ลมืได้ดี

เด็้ก ๆ ท่ี่�เร่ยนโด้ยส่วนใหญ่หายใจัได้้ถูึกต้ีอง แต่ีก็ม่นักเร่ยนบางคนท่ี่�หายใจัได้้ไม่ลึก และอาจัจัะควบคุม
การใช้ลมไม่ได้้ด่้มาก บางครั�งอาจัที่ำาให้การร้องเพิลงในแตี่ละช่วงท่ี่�ควรหายใจัไป็พิร้อมกับเพิลงอาจัตีิด้ขั้ด้ได้้ 
เพิราะฉะนั�น สิ�งน่�ควรให้นักเร่ยนได้้ฝึ่กสังเกตีตัีวเองและป็รับแก้เพืิ�อการร้องป็ระสานเส่ยงได้้อย่างม่ป็ระสิที่ธิุ์ภาพิ

3. ร้องสระ พยัญชน่ะ และภิาษา ได้ชัดเจน่

ข้้อน่�ข้อนำามาพูิด้รวมกัน เนื�องจัากปั็ญหาหลักข้องโรงเร่ยนบ้านเที่อด้ไที่ย คือ นักเร่ยนท่ี่�น่�ม่ความแตีกต่ีาง
ในชาติีพัินธ์ุุ์ นักเร่ยนพูิด้สำาเน่ยงภาษาออกสำาเน่ยงชนเผ่าข้องตีนเองชัด้เจัน เมื�อคุณครูได้้เลือกเพิลงและภาษา
ไที่ยเป็็นแกนกลางในการเร่ยนข้ับร้องป็ระสานเส่ยง จึังจัำาเป็็นต้ีองม่แบบฝึ่กหัด้และม่สัญลักษณ์เพืิ�อช่วยในการ
ร้องเพิลงภาษาไที่ยให้ถูึกสำาเน่ยงและอักข้รวิธุ่์ 

4. มีืเสียงก้องกังวาน่

ถืึอได้้ว่าเป็็นการเร่ยนขั้บร้องป็ระสานเส่ยงได้้อยา่งม่ป็ระสิที่ธิุ์ภาพิ ถึึงแม้ว่านักเร่ยนจัะมาจัากต่ีางชาติีพัินธ์ุุ์ 
แต่ีเด็้ก ๆ ก็สามารถึร้องเพิลงได้้เป็็นอันหนึ�งอันเด่้ยวกัน ม่เส่ยงท่ี่�ได้้รับการฝึ่กฝ่นจัากคุณครูผู้สอนอย่างถูึกวิธุ่์ จึัง
เกิด้เส่ยงก้องกังวานอย่างไพิเราะ 

5. รู้ความืพอดีของเสียงตน่ รู้วิธีิการฝึึกซ้้อมื

เนื�องจัากการเร่ยนการขั้บร้องป็ระสานเส่ยงนั�นเป็็นหนึ�งในวิชาเร่ยนตีามโครงสร้างหลักสูตีรข้องโรงเร่ยน 
คุณครูท่ี่�สอนจังึสามารถึใหค้วามรู้เพืิ�อให้นักเร่ยนได้้รู้จัักเส่ยงข้องตีนเอง ท่ี่�ถูึกจัำาแนกไป็ตีามกลุ่มเส่ยง เสรมิสร้าง
ระเบ่ยบในการฝึ่กซ้ึ่อม แม้ว่าจัะม่ปั็ญหาเรื�องข้องเวลาและสถึานท่ี่�ในการฝึ่กซ้ึ่อม แต่ีก็ยังม่แรงกระตุ้ีนให้เด็้ก ๆ 
ได้้พัิฒินาศัึกยภาพิในการร้องเพิลงต่ีอไป็

6. รู้จักวิธีิการตีความืเพลง

ในหัวข้้อน่� คิด้ว่านักเร่ยนควรได้้รับการช่�แนะจัากคุณครูผู้สอน เพิราะเด้ก็นักเร่ยนท่ี่�โรงเร่ยนบ้านเที่อด้ไที่ย
นั�น ม่ความแตีกต่ีางในเรื�องข้องวัฒินธุ์รรมชนเผ่า เมื�อได้้เร่ยนเพิลงไที่ยท่ี่�เป็็นภาษากลาง ก็อาจัจัะม่บางคำาท่ี่�ยาก
เกินความเข้้าใจั ทัี่�งน่�คุณครูสามารถึช่�แนะให้เด็้ก ๆ ได้้เข้้าใจัในบที่เพิลง เพืิ�อท่ี่�จัะสามารถึสื�อสารความหมาย
บที่เพิลงนั�นออกมาได้้ลึกซึึ่�งขึ้�น

7. แสดงได้ ร้องปัระสาน่เสียงได้

โรงเร่ยนบ้านเที่อด้ไที่ย นำาการเร่ยนการสอนน่�มาต่ีอยอด้ให้เด็้กนักเร่ยนสามารถึนำาการขั้บร้องป็ระสาน
เส่ยงไป็แสด้งและแข่้งขั้นจันได้้รับรางวัลมาแล้วหลายเวท่ี่ ซึึ่�งน่�เป็็นเครื�องยืนยันได้้ว่า นักเร่ยนสามารถึแสด้งและ
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ร้องป็ระสานเส่ยงได้้ ไม่เพ่ิยงแต่ีเป็็นกิจักรรมในการเร่ยนการสอน แต่ียังออกสู่สายตีาสาธุ์ารณชนด้้วย

8. รักษาสุขภิาพ และรู้จักการพัฒน่า

นักเร่ยนท่ี่�ต้ีองการเข้้าร่วมวงขั้บร้องป็ระสานเส่ยงข้องโรงเร่ยนบ้านเที่อด้ไที่ยนั�น อาจัม่เวลาการซ้ึ่อมใน
ช่วงเวลาพิิเศึษ อาจัต้ีองซ้ึ่อมหรือเลิกเย็นกว่าเด็้กนักเร่ยนคนอื�น ๆ จึังจัำาเป็็นต้ีองรักษาสุข้ภาพิข้องตัีวเอง และ
สิ�งสำาคัญต้ีองรู้จัักพัิฒินาวงขั้บร้องป็ระสานเส่ยงร่วมกัน หมั�นฝึ่กซ้ึ่อมและที่ำางานร่วมกันกับคุณครูผู้สอนอย่างด่้

ภาพิท่ี่� 7 การเร่ยนการสอนการขั้บร้องป็ระสานเส่ยง กับคุณครูอัญชล่ เมฆวิบูลย์ (ท่ี่�มา: ช่อลด้า สุริยะโยธิุ์น)

การสร้างพลังเสียงให้แก่นั่กร้องปัระสาน่เสียง

1. ฝึึกรวมืกัน่ทั�งวง (Vocalization)

สิ�งท่ี่�ม่กำารเร่ยนกำารสอน สิ�งท่ี่�คิ์ดว่ัาค์วัรปรับเปล่�ยน

1. ร้อง มัม (C-G) a) ควรเริ�มร้องจัากแบบฝึ่กหัด้ bubbles เนื�องจัากแบบฝึ่กหัด้น่�เป็็น
แบบฝึ่กหัด้ท่ี่�ป็รับกล้ามเนื�อป็ากมากท่ี่�สุด้

2. ร้อง เหม่ยว b) แบบฝึ่กหัด้ท่ี่� 2 ควรเป็็น มัม แต่ีพัิฒินาสระท่ี่�ใช้ให้หลากหลาย เช่น 
มัม มา ม่ เม โม มู เพิราะม่เวลาในการวอร์มแบบฝึ่กหัด้น้อย

3. bubbles c) แบบฝึ่กหัด้ท่ี่� 3 ควรใช้ เหม่ยว เนื�องจัากเด็้กได้้ฝึ่กฝ่นการร้องแบบ
เส่ยงยาว (legato) และเส่ยงสั�น (staccato)

d) ควรย้ายตัีวโน้ตีแรกในการเตีร่ยมความพิร้อมมาท่ี่� A3-A5 มากกว่า
เริ�มท่ี่� C4 เพิราะได้้ฝึ่กท่ี่�ตัี�งข้องเส่ยงท่ี่�ชัด้เจันและเหมาะกับเด็้ก
นักเร่ยนระดั้บป็ระถึมศึึกษามากกว่า
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2.การฝึึกและทำาความืเข้าใจภิาษาไทย

สิ�งท่ี่�ม่กำารเร่ยนกำารสอน สิ�งท่ี่�คิ์ดว่ัาค์วัรปรับเปล่�ยน

1. ที่ำาสัญลักษณ์ส่แด้งไว้ท่ี่�ตัีวสะกด้เพืิ�อ
เตืีอนให้นักเร่ยนร้องปิ็ด้คำาตัีวสะกด้

a) ควรใช้สระ (Italian vowels) มาใช้ เพืิ�อช่วยในการออกเส่ยงคำา
ไที่ยให้ใกล้เค่ยง

2. เข่้ยนโน้ตีกำากับทุี่กการร้องเพิลง b) ในการเร่ยนการสอนน่� ใช้เพิลงพิระราชนิพินธ์ุ์ลมหนาว เป็็นต้ีน
แบบ โด้ยข้อยกตัีวอย่างการใช้สระในเพิลง ยามลมหนาว พัิด้โบกโบย 
โชยชื�น สระ อา / โอ / อา / อา / โอ / โอ / โอ / อ่ เป็็นต้ีน  
เพืิ�อที่ำาให้รูป็ป็ากข้องนักเร่ยนป็รับตีามสระมากขึ้�น

c) การเอาสระมาใช้ จัะที่ำาให้รูป็ป็ากชัด้เจัน สามารถึออกเส่ยงได้้ง่าย
ขึ้�น และออกเส่ยงกับภาษาไที่ยได้้ง่ายขึ้�น โด้ยการจัำารูป็ป็ากข้องสระ 
และเพิิ�มพิยัญชนะ ตัีวสะกด้

ข้อเสน่อแน่ะเพิ�มืเติมื
1. เด็้ก ๆ ควรยิ�มม่ความสุข้ในการร้องเพิลง จัะที่ำาให้เพิด้านบน (soft palate) ในป็ากยกขึ้�น
2. เมื�อนักเร่ยนร้องป็ระสานผิด้ ควรร่บแก้ไข้ทัี่นท่ี่ ไม่ควรให้จัำาเส่ยงท่ี่�ผิด้
3. ป็กติีการร้องเพิลงส่วนใหญ่จัะม่ปั็ญหาเป็็นรายบุคคล แต่ีเมื�อเร่ยนเป็็นกลุ่ม คุณครูควรหมั�นเดิ้นดู้

และแก้ปั็ญหาเฉพิาะรายบุคคล หรือกลุ่มเส่ยง ในบางกรณ่
4. อาจัเลือกเพิลงในชั�นเร่ยนท่ี่�ง่ายขึ้�น ไม่ซัึ่บซ้ึ่อน เพืิ�อการเข้้าถึึงข้องนักเร่ยนมากขึ้�น แต่ีสำาหรับเพิลง

ท่ี่�ใช้แข่้งขั้น ก็ขึ้�นอยู่กับความจัำาเป็็นว่าต้ีองแข่้งป็ระเภที่ไหน

สรุปั
การสอนการขั้บร้องป็ระสานเส่ยงโรงเร่ยนบ้านเที่อด้ไที่ยนั�น ถืึอได้้ว่าเป็็นการเร่ยนการสอนท่ี่�ม่คุณภาพิ

ตีามระบบการสร้างคุณภาพิท่ี่�ด่้ข้องวงขั้บร้องป็ระสานเส่ยง และการเร่ยนการสอนน่�ก็ยงัถูึกป็รับเป็ล่�ยนและพัิฒินา
ให้ม่คุณภาพิท่ี่�ด่้อยู่เสมอ ปั็ญหาท่ี่�เกิด้ขึ้�นนั�นก็ยังเป็็นปั็ญหาท่ี่�จัะต้ีองแก้ไข้ต่ีอไป็ แต่ีในรางวัลต่ีาง ๆ ท่ี่�โรงเร่ยน
บ้านเที่อด้ไที่ยได้้รับ ถืึอเป็็นเครื�องยืนยันถึึงการพัิฒินาและสร้างคุณภาพิการเร่ยนการสอนข้องการสอนด้นตีร่ท่ี่�
โรงเร่ยนบ้านเที่อด้ไที่ยได้้เป็็นอย่างด่้ ถ้ึาการเร่ยนการสอนน่�ยงัคงความคิด้ กระบวนการสร้างสรรค์ข้องการเร่ยน
ด้นตีร่ และการข้ับร้องป็ระสานเส่ยงไว้ การเร่ยนรู้ที่ฤษฎ่ด้นตีร่ท่ี่�ถูึกต้ีอง ม่การที่ำาซึ่ำ�าเพืิ�อให้เกิด้ความเข้้าใจั 
เมื�อคุณครูและนักเร่ยนได้้ร่วมมือกันแล้ว เกิด้กระบวนการเร่ยนรู้ที่างความคิด้ การคงไว้ซึึ่�งด้นตีร่เพืิ�อการเร่ยนรู้
ข้องนักเร่ยนก็จัะยังสามารถึด้ำาเนินการได้้ต่ีอไป็ 
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วงกลองยาวไทยใหญ่ บ้าน่เทอดไทย จังหวัดเชียงราย
Tai Yai’s Traditional Tall Narrow Drum Band, 

Thoed Thai Village, Chiang Rai

กฤตวิทย์ ภูิมิืถาวร
Krittavit Bhumithavara

บทคัดย่อ
บที่ความวิชาการน่�ม่จุัด้ป็ระสงค์เพืิ�อศึึกษาให้เห็นรูป็แบบด้นตีร่และการแสด้งข้องวงกลองยาวไที่ยใหญ่ 

บ้านเที่อด้ไที่ย จัังหวัด้เช่ยงราย ซึึ่�งเป็็นเอกลักษณ์แสด้งถึึงวิถ่ึช่วิตีความเป็็นอยู่ข้องชาวไที่ยใหญ่ เช่น การร่ายรำา 
การแสด้ง บที่ร้อง และด้นตีร่ข้องวงชาวไที่ยใหญ่ เป็็นต้ีน บที่ความวิชาการวงกลองยาวไที่ยใหญ่ บ้านเที่อด้ไที่ย 
จัังหวัด้เช่ยงราย นำาเสนอองค์ป็ระกอบข้องบที่ความได้้ดั้งน่� 1. องค์ป็ระกอบเครื�องด้นตีร่ข้องวงกลองยาวไที่ยใหญ่ 
ม่เครื�องด้นตีร่ท่ี่�สำาคัญทัี่�งหมด้ 3 ชิ�น ได้้แก่ 1) กลองยาว 2) ฉาบ 3) ฆ้อง (มองเซิึ่ง; ฆ้องลักษณะพิิเศึษ 7 เส่ยง 
โด้ยใช้การบรรเลงคนเด่้ยว) 2. ลักษณะการบรรเลงข้องวงด้นตีร่ เริ�มบรรเลงด้้วยเครื�องเคาะที่องเหลอืง ตีามด้้วย
ฉาบ หลงัจัากนั�นกลองตีอบรบัตีามลำาดั้บ และไมม่่ลูกจับตีายตัีว แล้วแต่ีคนใด้คนหนึ�งให้สัญญาณจับ 3. การฟอ้นนก 
คือ ศิึลป็ะการร่ายรำาป็ระกอบจัังหวะกลองยาวไที่ยใหญ่ โด้ยแต่ีงกายชุด้นกกินนาร่ 4. การป็ระกวด้ป็ระจัำาปี็ 
แข่้งขั้นการแสด้งด้นตีร่และการร่ายรำาข้องชาวไที่ยใหญ่ในแต่ีละเข้ตีต่ีาง ๆ 5. การสืบสานวัฒินธุ์รรมชาวไที่ยใหญ่ 
6. ที่างด้้านศึาสนา 7. เครื�องด้นตีร่อื�น ๆ และ 8. เพิลงชาวไที่ยใหญ่ จัากการศึึกษาแสด้งให้เห็นถึึงองค์รวมข้อง
วงกลองยาวไที่ยใหญ่ บ้านเที่อด้ไที่ย จัังหวัด้เช่ยงราย เพืิ�อเป็็นป็ระโยชน์ต่ีอผู้ท่ี่�นำาไป็ศึึกษาหรือต่ีอยอด้ในอนาคตี
ต่ีอไป็

ค์ำาสำาคั์ญ: วงกลองยาวไที่ยใหญ่, การฟ้อนนก, บ้านเที่อด้ไที่ย

Abstract
The objective of this academic article was to know the types of music and performance 

from Tai Yai’s traditional tall narrow drum band, Thoed Thai village, Chiang Rai province, which 
is the unique lifestyle of Tai Yai ethnic group such as dancing, performance, song lyrics, and 
music of Tai Yai band. The findings presented in the academic article, Tai Yai’s traditional tall 
narrow drum band, Thoed Thai village, Chiang Rai province, included: 1) 3 important musical 
instruments of Tai Yai’s traditional tall narrow drum band are (1) tall narrow drums, (2) cymbals, 
(3) gong (a special type of gong can be played 7 different sounds by a single person); 2) steps 
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of playing music of the band is started by brass percussion instruments, followed by cymbals, 
and drums respectively. There is no fixed end of playing as it depended on someone in the 
band giving a signal to end; 3) a bird dance (fon nok), the dance with rhythm of Tai Yai’s tall 
narrow drums as dancers wearing clothes as Kinnaree (a half-bird half-woman creature); 4) Tai 
Yai’s annual event of music performance and dance competition in each area; 5) cultural 
inheritance of Tai Yai ethnic group; 6) Tai Yai ethnic group’s religious; 7) other musical instruments; 
8) Tai Yai ethnic group’s music. Based on the study, it was showed holistic knowledge of Tai 
Yai’s traditional tall narrow drum band, Thoed Thai village, Chiang Rai province, which would 
be benefit to the person to study or build on knowledge in the future. 

Keywords: Tai Yai’s Traditional Tall Narrow Drum Band, a Bird Dance, Thoed Thai village

บทน่ำา
ชาวไที่ยใหญ่หรือคนไตี มักเร่ยกตีนเองว่า “ไตี” นักป็ระวัติีศึาสตีร์ให้คำานิยามและความหมายแตีกต่ีาง

กันออกไป็ เช่น เป็็นไที่, อิสระใหญห่ลวง, ยิ�งใหญ ่เป็็นต้ีน แตีช่นชาตีอืิ�น ๆ มักเร่ยกชื�อชาวไที่ยใหญต่่ีางกันออกไป็ 
เช่น คนไที่ยเร่ยกว่า “ไที่ยใหญ่” อังกฤษและพิม่าเร่ยกว่า “ซึ่าน” (Shan) ซึึ่�งมาจัากรากศัึพิท์ี่คำาว่า “สยาม” แต่ี
เพ่ิ�ยนจัากสำาเน่ยงพิม่า จึังออกเส่ยงว่า “ซึ่าน”

ชาวไตี หรือไที่ ม่ป็ระวัตีอัินยาวนาน โด้ยม่วฒัินธุ์รรมและภาษาเป็็นข้องตีนเอง ความเชื�อแต่ีเดิ้ม ต้ีนตีระกูล
ชาวไตีกำาเนิด้ท่ี่�เทืี่อกเข้าอัลไตี (Altai Mountains) เมื�อหลายพัินปี็ก่อน ต่ีอมาได้้อพิยพิลงมาตัี�งถิึ�นฐานตีามแนว
ฝั่�งแม่นำ�าฮั่วงโห (Hong Hue) และแม่นำ�าแยงซ่ึ่เก่ยง (Yangtze Jiang) หลังจัากนั�นได้้ตัี�งเมืองนครชื�อว่า เมืองลุง 
(Lung) และเมอืงป็า (Pa) ภายหลงัต่ีอมาในป็ ีพิ.ศึ. 793-871 ได้้เส่ยทัี่�ง 2 เมืองให้กับจ่ัน สมัยกษัตีริยฉิ์นซ่ึ่ฮ่ั่องเต้ี 
(Qin Shi Huang) จันในปี็ พิ.ศึ. 1906 อาณาจัักรไตีรุ่งเรือง “สโตีมังฟ้า” กษัตีริยแ์ห่งไที่ยใหญ่ ที่รงสถึาป็นาเมือง
อังวะขึ้�นใหม่ที่างทิี่ศึตีะวันตีกข้ยายไป็ถึึงเมืองอัสสัม (อินเด่้ย) ทิี่ศึใต้ีถึึงเมืองยะไข่้ (Arakan) เมืองพุิกาม ทิี่ศึตีะวัน
ออกถึึงลำาป็าง ทิี่ศึเหนือถึึงหนองแสเมืองไตีหรือเมืองรัฐฉานนั�นเป็็นดิ้นแด้นอุด้มไป็ด้้วยธุ์รรมชาติีท่ี่�สวยงามและ
วัฒินธุ์รรมเก่าแก่ แสด้งถึึงเอกลักษณ์ป็ระเพิณ่วัฒินธุ์รรมข้องชาวไที่ยใหญ่อย่างชัด้เจัน ต่ีอมาในปี็ พิ.ศึ. 2242 
คณะกรรมการและวัฒินธุ์รรมเมืองมาว (ก๋อล่กลายฟิงเหง้เมืองมาว) ได้้ฟ้�นฟู “วันปี็ใหม่ไตี” ขึ้�นมาอ่กครั�ง

ป็ระเพิณ่ป็ใีหม่ไตีเริ�มต้ีนเมื�อปี็ พิ.ศึ. 450 สมยัอาณาจัักรไตีมาวข้องชาวไตีเคยเจัริญรุ่งเรืองในอด่้ตี ต่ีอมาปี็ 
พิ.ศึ. 2098-2136 ถูึกอาณาจัักรอื�นรุกราน จึังที่ำาให้กระจััด้กระจัายไป็อาศัึยอยู่ตีามป็ระเที่ศึต่ีาง ๆ หลังจัากนั�น
ในปี็ พิ.ศึ. 2509 ชาวทุ่ี่งมาวในรัฐฉาน ป็ระเที่ศึพิม่า ได้้ฟ้�นฟูป็ระเพิณ่ปี็ใหม่ไตีขึ้�นอ่กครั�ง และได้้ข้ยายไป็ยัง
ชาวไตีท่ี่�อาศึยัอยูต่ีามจุัด้ต่ีาง ๆ หลงัจัากนั�นในเวลาหนึ�งปี็ต่ีอมาได้้ข้ยายไป็ยงัเมืองล้าเส่�ยว และอ่กสามป็ไีด้้ข้ยาย
ไป็ยังชาวไตีในที่างตีะวันออกและที่างใต้ี จึังยึด้ถืึอเอาวันท่ี่�หนึ�งคำ�า เดื้อนเจ๋ัง เป็็นวันปี็ใหม่ข้องชาวไตี ในปี็ พิ.ศึ. 
2518 โด้ยชาวไตีท่ี่�เร่ยกตัีวเองว่าชาวไที่ยใหญ่ เข้้ามาตัี�งรกรากพืิ�นท่ี่�หมู่ 1 และหมู่ 13 ตีำาบลเที่อด้ไที่ย โด้ยยงัคง
ยดึ้มั�นในวิถ่ึช่วิตีและป็ระเพิณ่ วัฒินธุ์รรม ตัีวอักษร ภาษาพิดู้ ฯลฯ อันเป็็นเอกลกัษณ์และการแสด้ง เช่น ฟ้อนไตี 
ฟ้อนนก ฟ้อนเจิัง ฟ้อนด้าบ อาหารไตี เช่น ถัึ�วเน่า ข้้าวแรมฟ้น รวมไป็ถึึงเครื�องด้นตีร่โบราณ และการแสด้งด้นตีร่
ต่ีาง ๆ 
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ด้นตีร่ข้องไที่ยใหญ่ ในหมวด้กลองป็ระกอบด้้วย ก๊องแองยาว คือ กลองยาว นอกจัากนั�นม่กลองพึิ�งถึึง 
คือ กลองลักษณะสั�น ๆ กลองสองหน้า และกลองใจั (กลองสะบัด้ชัย) ชาวเช่ยงตุีงจัะเร่ยกว่ากลองใจั ส่วนฆ้อง
ไที่ยใหญ่เร่ยกว่า มอง ม่หลายชนิด้ เช่น 1) มองเซิึ่ง ม่ลักษณะเป็็นชุด้ โด้ยแบ่งเป็็น ชุด้ละสามลูก ห้าลูก และเจ็ัด้
ลูก 2) มองโต้ีน ม่ลักษณะเป็็นลูกใหญ่ลูกเด่้ยว และ 3) ฉาบ

ด้นตีร่แบบน่�คู่กับชุมชนข้องชาวไที่ยใหญ่มาช้านาน ถ้ึาม่เครื�องด้นตีร่สามชนิด้ คนบรรเลงสามคน ก็สามารถึ
จััด้งานได้้ โด้ยส่วนใหญ่นั�นเป็็นการแสด้งตีามจัังหวะโด้ยใช้เส่ยงกลองเป็็นหลัก เช่น การแสด้งฟ้อนนกกินนาราย 
กินนาร่ การฟ้อนโตี การฟ้อนด้าบ และฟ้อนลายมือ (ฟ้อนมือเป็ล่า) ด้นตีร่จึังม่ส่วนสำาคัญในชุมชนข้องชาวไที่ย
ใหญ่ในการแสด้งการละเล่นต่ีาง ๆ ไม่สามารถึข้าด้ด้นตีร่ไป็ได้้ นอกจัากนั�น ถ้ึาไป็อยู่ท่ี่�อื�น เช่น ในป่็าเข้า ไม่ม่
เครื�องด้นตีร่บรรเลง จัะนำาเอาไม้ไผ่เป็็นป็ล้องเด่้ยวมาแกะให้มันเป็็นเส่ยงฆ้อง และเส่ยงกลองก็ใช้ไม้ไผ่อันเด่้ยว
เจัาะแล้วก็ม่สาย โด้ยเร่ยกเครื�องด้นตีร่น่�ว่า ติี�งตุ้ีม ซึึ่�งแสด้งให้เห็นถึึงการม่ส่วนร่วมและความสำาคัญข้องการแสด้ง
และด้นตีร่ท่ี่�เข้้ามาอยู่ในวิถ่ึช่วิตีข้องชาวไที่ยใหญ่จันถึึงปั็จัจุับัน

1. เครื�องดน่ตรีวงกลองยาวไทยใหญ่

1.1 กำลองยาวั
กลองก็จัะเอาไม้เป็็นลำาเด่้ยวต้ีนเด่้ยว ใช้ไม้เซึ่าะ คล้าย ๆ กับไม้สัก เนื�อเบา และป็ระสานกัน โด้ยนำามา

แกะด้้านใน ซึึ่�งในยุคหลัง ๆ ไม่ม่การตัีด้ไม้ที่ำาลายป่็าแล้ว แต่ีจัะสร้างเครื�องด้นตีร่โด้ยการสาน ใช้ไม้ไผ่สานเป็็น
รูป็ร่าง และนำาผ้ามาติีด้

ภาพิท่ี่� 1 กลองยาว (ท่ี่�มา: กฤตีวิที่ย์ ภูมิถึาวร)

ลักษณะข้องกลองยาว หน้ากลองที่ำาจัากหนังวัว โด้ยนำาไป็ที่ำาให้หนังวัวนิ�ม หลังจัากนั�นนำามาขึ้งกับหนัง
หน้ากลอง ในสมัยก่อนใช้หนังวัวมาขึ้งกับหนังหน้ากลองแที่นเชือก แต่ียุคหลังได้้นำาเชือกมาขึ้งแที่น และ
รองลำาโพิงกลองด้้วยยางล้อรถึ ไว้ช่วยยันพืิ�นตีอนบรรเลง ไม่ให้เกิด้การเคลื�อนท่ี่�
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ภาพิท่ี่� 2 หนังหน้ากลองขึ้งด้้วยเชือก และลำาโพิงกลองติีด้ด้้วยยางล้อรถึ (ท่ี่�มา: กฤตีวิที่ย์ ภูมิถึาวร)

ภาพิท่ี่� 3 ตัีวกลองใช้ส่เป็็นสัญลักษณ์ธุ์งชาติีข้องชาวไที่ยใหญ่ (ท่ี่�มา: กฤตีวิที่ย์ ภูมิถึาวร)
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วิธุ่์ป็รับเส่ยงหน้ากลอง ก่อนเริ�มใช้ข้้าวเหน่ยวถูึกับสายกลองเพืิ�อเพิิ�มความเหน่ยว ติีด้ท่ี่�หน้ากลอง 
จันเต็ีมจุัด้ด้ำา

ภาพิท่ี่� 4 ข้้าวเหน่ยวถูึกับสายกลอง และติีด้หน้ากลอง (ท่ี่�มา: กฤตีวิที่ย์ ภูมิถึาวร)

เช็คเส่ยงโด้ยการเคาะ สลับต่ีทัี่�งฝ่่ามือ ลักษณะข้องการต่ีกลองม่ทัี่�งหมด้ 3 วิธุ่์ 1. มือซ้ึ่ายใช้นิ�วอุด้
เพืิ�อหยุด้เส่ยง มือข้วาต่ีข้อบกลอง ใช้เพืิ�อเล่นในลักษณะเส่ยงสั�น 2. มือซ้ึ่ายป็ล่อยมือ มือข้วาต่ีข้อบกลอง ใช้เพืิ�อ
เล่นในลักษณะเส่ยงสูง 3. มือซ้ึ่ายตีบหน้ากลอง เพืิ�อใช้เล่นในลักษณะเส่ยงสั�นและทุ้ี่ม การต่ีกลอง 1. มือซ้ึ่ายตีบ
หน้ากลอง 2. มือข้วาต่ีข้อบกลอง หรอืหน้ากลอง 3. มือข้วาต่ีข้อบกลอง นิ�วมือซ้ึ่ายอุด้เส่ยง นอกจัากนั�นยังม่การ
ใช้ล่ลาในการต่ีเช่น ใช้ทัี่�งแข้นหรือศึอกต่ีลงไป็ท่ี่�หน้ากลอง
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ภาพิท่ี่� 5 ที่ด้สอบเส่ยงหน้ากลอง (ท่ี่�มา: กฤตีวิที่ย์ ภูมิถึาวร)

1.2 ฆ้้อง
ฆ้อง หรือชาวไที่ยใหญ่เร่ยกว่า มองเซิึ่ง ที่ำาขึ้�นมาโด้ยการที่ำาเป็็นแผ่นให้เป็็นรูป็ร่าง ชาวไที่ยใหญ่เร่ยกว่า 

นมมอง แข้นมอง มองเซิึ่ง แสด้งถึึงความสามัคค่ ซึึ่�งในสมัยก่อนต่ีทัี่�งเจ็ัด้คน เพืิ�อแสด้งความสามัคค่ แต่ีในปั็จัจุับัน
ป็ระยุกต์ีขึ้�นใหม่ ให้ฆ้อง 7 ลูกอยูใ่นหนึ�งเครื�อง ใช้คนบรรเลงแค่คนเด่้ยว เพืิ�อความง่ายต่ีอการบรรเลง วิธุ่์การ
บรรเลง คือ ให้คนท่ี่�บรรเลงนั�งอยู่ด้้านหลัง ใช้มือข้วาจัับคันโยก ยกขึ้�นลงเพืิ�อให้ไม้กระที่บกับฆ้องทัี่�ง 2 ฝั่�ง

ภาพิท่ี่� 6 ฆ้อง (มองเซิึ่ง) (ท่ี่�มา: กฤตีวิที่ย์ ภูมิถึาวร)



ภาพที่ 6 ฆ้อง (มองเซิง) (ที่มา: กฤตวิทย์ ภูมิถาวร) 

 

ภาพที่ 7 ตัวฆ้องใช้ไม้ และตัวฉิ่งใช้เหล็กตี (ที่มา: กฤตวิทย์ ภูมิถาวร) 

ฆ้อง (มองเซิง) มีส่วนประกอบดังนี้ ซ้าย 3 ไม้ เหล็กตีฉิ่ง 1 ไม้ ขวา 4 ไม้ โดยเสียงได้ดังนี้ ขวา คือ โน้ตโด 4 
ลูก ซ้าย คือ โน้ตซอล 3 ลูก เรียงคู่ 8 ตามแผนภูมิรูปภาพ 
 

โนต้ ซอล ต่ำ 

โน้ต ซอล กลาง 

โน้ต ซอล สูง

ฉิ่ง

ไมจ้ับเพื่อตี

โนต้ โด ต่ำ 

โนต้ โด กลาง 

โนต้ โด สูง 

โน้ต โด สูงขึ้นอีกคู่ 8  
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ภาพิท่ี่� 7 ตัีวฆ้องใช้ไม้ และตัีวฉิ�งใช้เหล็กต่ี (ท่ี่�มา: กฤตีวิที่ย์ ภูมิถึาวร)

ฆ้อง (มองเซิึ่ง) ม่ส่วนป็ระกอบดั้งน่� ซ้ึ่าย 3 ไม้ เหล็กต่ีฉิ�ง 1 ไม้ ข้วา 4 ไม้ โด้ยเส่ยงได้้ดั้งน่� ข้วา คือ โน้ตีโด้ 
4 ลูก ซ้ึ่าย คือ โน้ตีซึ่อล 3 ลูก เร่ยงคู่ 8 ตีามแผนภูมิรูป็ภาพิ

ภาพิท่ี่� 8 แผนภูมิรูป็ภาพิฆ้อง (มองเซิึ่ง) (ท่ี่�มา: กฤตีวิที่ย์ ภูมิถึาวร)
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1.3 ฉาบ
ฉาบข้องชาวไที่ยใหญ่ม่ลักษณะการขึ้งด้้วยเชือกตีรงกลางฉาบสำาหรับจัับ และม่พู่ิตีรงป็ลายเพืิ�อกันมือ

หลุด้ออกจัากท่ี่�จัับ การต่ีข้องฉาบ สามารถึต่ีทัี่�งใบและข้อบฉาบได้้ในการบรรเลง

ภาพิท่ี่� 9 ฉาบ (ท่ี่�มา: กฤตีวิที่ย์ ภูมิถึาวร)

2. ลักษณะของวง 

ขั้�นตีอนการบรรเลง 1. เครื�องเคาะที่องเหลือง ให้จัังหวะตีกเริ�มต้ีน 2. ตีามด้้วยฉาบ 3. ตีบด้้วยกลอง
ตีอบรับ 4. เมื�อจับไม่ม่ลูกจับตีายตัีว แล้วแต่ีคนใด้คนหนึ�งจัะให้สัญญาณจับ

ภาพิท่ี่� 10 วงกลองยาวไที่ยใหญ่ (ท่ี่�มา: กฤตีวิที่ย์ ภูมิถึาวร)



MAHIDOL MUSIC JOURNAL 68  
Vol. 3 No. 1 : March – August 2020

ตัีวอย่างโน้ตีเพิลงถึอด้จัากนักด้นตีร่วงกลองยาวไที่ยใหญ่ บ้านเที่อด้ไที่ย ท่ี่�จััด้ตัี�งการแสด้งขึ้�นเพืิ�อเป็็น
ตัีวอย่างการบรรเลงในข้ณะนั�น (ไม่ป็รากฏชื�อเพิลง)

ภาพิท่ี่� 11 โน้ตีการบรรเลงวงกลองยาวไที่ยใหญ่ (ถึอด้โน้ตี: กฤตีวิที่ย์ ภูมิถึาวร)
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2.1 จัังหวะกลองยาว ม่ลักษณะการต่ีด้้นสด้ จึังที่ำาให้การต่ีแต่ีละครั�งไม่เหมือนกันกับโน้ตีสักท่ี่เด่้ยว ดั้งนั�น 
ผู้วิจััยจึังนำาลักษณะการต่ีท่ี่�ผู้บรรเลงใช้บ่อยท่ี่�สุด้มาแบ่งได้้ 4 ลักษณะ ดั้งน่�

 1.  

 2.  

 3.  

 4.  

2.2 จัังหวะฉาบ ผู้บรรเลงใช้จัังหวะคงท่ี่� โด้ยแบ่งได้้ 2 ลักษณะ ดั้งน่�

 1. 

 2. 

2.3 จัังหวะฆ้อง เป็็นจัังหวะหลักในการบรรเลง ซึึ่�งจัะเห็นได้้จัาก Full Score ว่าเริ�มต้ีนบรรเลงด้้วยฆ้อง
ในจัังหวะหนักและม่ความคงท่ี่� โด้ยม่ 1 ลักษณะ ดั้งน่�

   
ภาพิท่ี่� 12 แบ่งโน้ตีการบรรเลงวงกลองยาวไที่ยใหญ่ 

(ถึอด้โน้ตี: กฤตีวิที่ย์ ภูมิถึาวร)

3. กำารฟ้้อนนกำ
การฟ้อนนกข้องชาวไที่ยใหญ่ เร่ยกว่า กินนาราย หรือกินนาร่ โด้ยบุคคลข้้อมูลให้สัมภาษณ์ว่า หลังจัาก

ท่ี่�พิระพุิที่ธุ์เจ้ัาตีรัสรู้ได้้ 6 พิรรษา จัะม่สัตีว์นานาชนิด้มายืนคอย ชาวไที่ยใหญ่จึังใช้นกกลู่โตีมาคอยต้ีอนรับ 
โตี หมายถึึง ความเจัริญรุ่งเรือง กินนาราย กินนาร่ คือ สัตีว์คู่ท่ี่�ม่ความรัก ถ้ึาตัีวใด้ตัีวหนึ�งตีายไป็ อ่กตัีวหนึ�งจัะ
ตีายตีามไป็ด้้วย ซึึ่�งถืึอเป็็นสัตีว์มงคล และม่การฟ้อนรำาอ่อนช้อย เพิราะฉะนั�น ชาวไที่ยใหญ่จึังนำามาป็ระกอบ
การฟ้อนรำา งานส่วนใหญ่จัะเป็็นเข้้าพิรรษา ออกพิรรษา ต้ีอนรับแข้กบ้านแข้กเมืองต่ีาง ๆ ใครมาพิบเห็นก็เป็็น
สิริมงคล โด้ยชุด้ข้องนักแสด้งนั�น ม่นำ�าหนักทัี่�งหมด้ 7 กิโลกรัม ต้ีองใช้เข็้มขั้ด้รัด้เพืิ�อพิยุงด้้านล่าง ส่สันคล้ายกับ
ธุ์งข้องชาวไที่ยใหญ่ และป็ระดั้บตีกแต่ีงป็ลายด้้วยด้อกไม้ส่เหลือง ลักษณะการร่ายรำากินนาร่นั�น ชาวไที่ยใหญ่
เชื�อว่าเวลารำานกคือศิึลป็ะข้องไที่ยใหญ่ รำาถึอด้แนวมาจัากนก
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ภาพิท่ี่� 13 ชุด้นกกินนาร่ ด้้านป็ลายตีกแต่ีงด้้วยด้อกไม้ส่เหลือง (ท่ี่�มา: กฤตีวิที่ย์ ภูมิถึาวร)

 
ภาพิท่ี่� 14 เข็้มขั้ด้รัด้พิยุง และการสวมใส่ชุด้ (ท่ี่�มา: กฤตีวิที่ย์ ภูมิถึาวร)

ภาพิท่ี่� 15 ลักษณะการร่ายรำากินนาร่ (ท่ี่�มา: กฤตีวิที่ย์ ภูมิถึาวร)
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4. การปัระกวดปัระจำาปีั

ม่การจััด้ป็ระกวด้ทุี่กปี็ โด้ยใช้เกณฑ์ในการป็ระกวด้ คือ ลักษณะการต่ีแบบไหน ล่ลาเป็็นแบบไหน 
การเต้ีนแบบไหน และการต่ีกลองสามารถึสอด้คล้องกับท่ี่ารำาท่ี่�แสด้งอยู่หรือไม่ โด้ยม่กรรมการตัีด้สินหลายคน
ด้้วยกัน 

5. การสืบสาน่วัฒน่ธิรรมืไทยใหญ่

ในปั็จัจุับันเหลือเพ่ิยง 2 วง คือ ป็็อก 8 และป็็อก 12 (ป็็อก คือ ชื�อเข้ตี) การเข้้ามาในสมัยใหม่ อาจัจัะ
ที่ำาให้วัฒินธุ์รรมไที่ยใหญ่หายไป็ นอกจัากนั�นคนย้ายถิึ�นออกไป็อยู่ข้้างนอก ซึึ่�งการเปิ็ด้สอนก็ไม่ได้้เปิ็ด้สอนเป็็น
ที่างการ แต่ีม่ลูกหลานมาสืบที่อด้ โด้ยม่เด็้ก ๆ ท่ี่�ม่ความสามารถึต่ีได้้ก็จัะลงแข่้งขั้น ซึึ่�งเครื�องด้นตีร่ท่ี่�นำามาเล่น
นั�น ถ้ึาไม่ม่การแข่้งจัะนำามาต่ีเล่นเฉย ๆ ไม่ได้้ โด้ยความเชื�อข้องชาวไที่ยใหญ่ ผู้หญิงไม่สามารถึข้้ามเครื�องด้นตีร่
ได้้ แต่ีสามารถึเล่นด้นตีร่ได้้ และก่อนออกงานทุี่กครั�งจัะใช้นำ�ามนต์ีพิรมก่อนเพืิ�อความเป็็นสิริมงคล

6. ทางด้าน่ศึาสน่า

เริ�มแรก ชาวไที่ยใหญ่นับถืึอศึาสนาพุิที่ธุ์มาอยูแ่ล้วตัี�งแต่ีสมัยก่อน ส่วนมาก 90% เป็็นพุิที่ธุ์ ความเชื�อข้อง
ชาวไที่ยใหญ่ คือ การนำาสัตีว์ไป็ต้ีอนรับพิระพุิที่ธุ์ศึาสนา โด้ยม่การฟ้อนรำาเข้้าพิรรษา ออกพิรรษา ชาวไที่ยใหญ่
เร่ยกว่าโหศิึล โด้ยแบ่งเป็็น ป็็อก (หมู่บ้าน) หนึ�งกลุ่มก็จัะม่ 10 หลังคาเรือน โด้ยใช้ไป็ต้ีอนรับงานต่ีาง ๆ ม่การ
กินเล่�ยงอาหาร ท่ี่�ข้าด้ไม่ได้้ก็คือการฟ้อนรำานกโตีหรือการต่ีกลอง เพืิ�อความสนุกสนานและความสามัคค่

7. เครื�องดน่ตรีอื�น่ ๆ 

ชนรุ่นหลังม่การป็ระยุกต์ีเครื�องด้นตีร่ขึ้�นมา เร่ยกว่า ตีะล้อ ปั็ตีตีะล้า คล้าย ๆ ระนาด้ ปี็�นำ�าเต้ีา ซึึ่�ง หรือ
เร่ยกว่า ซิึ่ง ในยุคหลังจัะม่พิิณหรือเส่ยงก่ตีาร์เข้้ามาผสม ม่ขั้บร้องร่วมชาวไที่ยใหญ่เร่ยกว่า คว้ามโหลง คว้ามตีองริตี 
คว้ามหยอกยอน คว้ามหลองโคง คว้ามป็านแซึ่ง และอื�น ๆ ก็จัะม่ที่ำานองท่ี่�แตีกต่ีางกันไป็ รวมไป็ถึึงสถึานท่ี่�การ
ใช้ก็จัะแตีกต่ีางกัน เช่น ไป็ที่ำาไร่ที่ำาสวน ก็จัะม่หนุ่มสาวข้านเก่�ยวกัน คนขั้บร้องเป็็นผู้ชายกับผู้หญิง ตีอบโต้ีกัน 
เป็็นการด้้นสด้หรือคิด้สด้ ชาวไที่ยใหญ่เร่ยกว่า “สุรัตีสต่ี�” แป็ลว่า พิรสวรรค์

ในสมัยก่อนม่กิจักรรมเร่ยกว่า “การภายคา” หรือ “การปั็�นผ่าย” ผู้หญิงจัะอยูท่่ี่�บ้านโด้ยให้ผู้ชายมาเก่�ยว
พิาราส่โด้ยการเป่็าปี็�หรือเครื�องด้นตีร่ต่ีาง ๆ เพืิ�อจ่ับฝ่่ายหญิง และให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเห็นถึึงบุคลิกภาพิฝ่่าย
ชายว่าเป็็นคนอย่างไร สามารถึเล่�ยงดู้ลูกสาวได้้หรือไม่ ซึึ่�งเป็็นการเก่�ยวพิาราส่เท่ี่านั�น ยังไม่ถึึงขั้�นตีกลงป็ลงใจั
แต่ีงงาน พิิธุ่์กรรมน่�ในปั็จัจุับันข้องชาวไที่ยใหญ่ก็ยังคงม่ให้เห็นอยู่

8. เพลงชาวไทยใหญ่

ลักษณะเพิลงข้องชาวไที่ยใหญ่นั�น การแต่ีงกลอนต่ีาง ๆ ช่วงแรกจัะไม่สัมผัสกันเท่ี่าไหร่นัก แต่ีส่วนใหญ่
ไป็ท่ี่�สัมผัสตีอนท้ี่าย ซึึ่�งผู้ร้องนั�นสามารถึร้องเด่้�ยว หรือสามารถึบรรเลงเครื�องด้นตีร่ป็ระกอบได้้ เช่น ใช้เครื�อง
ด้นตีร่ตีะลอ หรือตีะลอหมากป้็าว เป็็นต้ีน โด้ยลักษณะข้องเพิลงส่วนใหญ่เล่าถึึงวิถ่ึช่วิตี ความเชื�อ และเรื�องราว
ต่ีาง ๆ ดั้งตัีวอย่างเช่น 

1. เพิลงจ่ับสาว ม่เนื�อเพิลงเป็็นภาษาไที่ยใหญ่ว่า “เหล่าเต็ีมเผ้าเย็บด้้วยลูกเหล่าแลง คนกลุ่มสักเป็งแวง 
เฮั่าเล็บด้้วยน้องคนเล่ยวนา” แป็ลว่า ด้าวเต็ีมท้ี่องฟ้า เราก็ดู้ด้วงท่ี่�สว่างท่ี่�สุด้ คนในหมู่ท่ี่�มากท่ี่�สุด้ เราก็ยังมองดู้
น้องคนเด่้ยว
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2. เพิลงศึาสนา เช่น “เพิลงลงักาหลง” เป็็นคำาภ่ร์เก่�ยวกับเรื�องศึาสนา เนื�อเพิลงวา่ “เก็บจัอลงเูหลือนแฮั่ 
ซืึ่อเหว่ยนซึ่ำาซ่ึ่ออกถึำา ยุนึงที่ำาสองลูกอ่อนพึิกไป๊็” โด้ยแป็ลงความหมายตีามคำาว่า “งูเหลือน” คือ งูเลื�อย “ซืึ่อ
เหว่ยน” คือ โค้ง “ซึ่ำาซ่ึ่ออกถึำา” คือ ออกมาจัากถึำ�า โด้ยผู้วิจััยได้้ใจัความว่า “งูเลื�อยออกมาจัากถึำ�ากระโด้ด้ไป็
ถึึงท่ี่�ไกล แล้วค่อยหันมาหาถึำ�า”

3. บที่ร้องข้อที่าน ม่เนื�อเพิลงว่า “อันซึ่ะเหว้าผ่านเฮั่าแหล่หายยอน ให้หั�นเมฮัั่�งเดิ้นมักตีาฮ่ั่อน แฮั่วจัั�ง
เฮ็ั่ด้เจิังเนวไหน” แป็ลว่า ไม่ใช่ผมยากจันผมจึังมาข้อที่าน เพิราะว่าผมอยากดู้แม่ม่าย ผมจึังมาข้อที่าน

บทสรุปั
วงกลองยาวไที่ยใหญ่ บ้านเที่อด้ไที่ย จัังหวัด้เช่ยงราย ม่ความสำาคัญต่ีอวัฒินธุ์รรมการแสด้งข้องชาวไที่ย

ใหญ่ป็ระกอบการรา่ยรำา โด้ยแบ่งเครื�องด้นตีร่ได้้ดั้งน่� 1) กลองยาว 2) ฆ้อง (มองเซิึ่ง) 3) ฉาบ โด้ยลักษณะข้องวง 
ม่ขั้�นตีอนการบรรเลง เริ�มท่ี่�เครื�องเคาะที่องเหลอืงฆ้อง (มองเซิึ่ง) ใหจั้ังหวะตีกเริ�มต้ีน เป็็นจัังหวะหนกั จัังหวะตีก 
เพืิ�อเป็็นการตัี�งจัังหวะให้กับวง ตีามด้้วยฉาบ และสุด้ท้ี่ายกลองตีอบรับ แล้วแต่ีจัังหวะล่ลาข้องคนต่ี เมื�อถึึงตีอน
จับไม่ม่ลกูจับตีายตัีว คนใด้คนหนึ�งจัะต้ีองให้สญัญาณจับ เพืิ�อความสมบูรณ์ข้องการบรรเลงกลองยาวบ้านเที่อด้ไที่ย 
จัำาต้ีองม่การแสด้งการฟ้อนนก ซึึ่�งเป็็นการร่ายรำาท่ี่�เป็็นเอกลักษณ์ข้องชาวไที่ยใหญ่ โด้ยม่ความเชื�อว่า กินนาร่ 
คือสัตีว์คู่ท่ี่�ม่ความรัก ถ้ึาตัีวใด้ตัีวหนึ�งตีายไป็ อ่กตัีวหนึ�งจัะตีายตีามไป็ด้้วย และเป็็นสัตีว์มงคล ชาวไที่ยใหญ่จึัง
นำามาเป็็นการป็ระกอบการฟ้อนรำา โด้ยล่ลาการรำานั�นถึอด้แบบมาจัากนกจัริง ซึึ่�งส่วนใหญ่นั�น วงกลองยาวและ
การฟ้อนนก จัะนำามาแข่้งขั้นในงานป็ระกวด้ทุี่กปี็ โด้ยตัีด้สินท่ี่�ล่ลาการบรรเลงและการร่ายรำา ในส่วนที่างด้้าน
การสืบสานต่ีอนั�น ที่างวงกลองยาวไที่ยใหญ่ไม่ได้้เปิ็ด้สอนอย่างเป็็นที่างการ แต่ีม่ลูกหลานท่ี่�ม่ความสนใจัมาหัด้
เล่นด้้วยตีนเอง ที่างด้้านศึาสนา ชาวไที่ยใหญ่นั�นนับถืึอศึาสนาพุิที่ธุ์มาตัี�งแต่ีสมัยก่อน โด้ยส่วนมากป็ระมาณ 
90% ความเชื�อข้องชาวไที่ยใหญ่คือการนำาสัตีว์ไป็ต้ีอนรับพิระพุิที่ธุ์ศึาสนา โด้ยม่การฟ้อนรำาในวันสำาคัญที่าง
ศึาสนา เช่น เข้้าพิรรษา เป็็นตี้น นอกจัากวงกลองยาวไที่ยใหญ่แล้ว ยังม่เครื�องด้นตีร่อื�น ๆ ท่ี่�นำามาใช้ในการ
บรรเลงด้้วย เช่น ระนาด้ ปี็�นำ�าเต้ีา พิิณ และก่ตีาร์ เป็็นต้ีน สุด้ท้ี่ายลักษณะเพิลงข้องชาวไที่ยใหญ่นั�น เล่าถึึงวิถ่ึ
ช่วิตี ความเชื�อ และเรื�องราวต่ีาง ๆ ข้องชาวไที่ยใหญ่ถ่ึายที่อด้มาเป็็นบที่เพิลง
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เกณฑ์์การพิจารณากลั�น่กรองบทความื (Peer-review)

1. กองบรรณาธิุ์การจัะเป็็นผู้พิิจัารณาคุณภาพิวารสารขั้�นต้ีน 
2. บที่ความต้ีนฉบับท่ี่�ผ่านการตีรวจัสอบป็รับแก้ให้ตีรงตีามรูป็แบบวารสาร (การอ้างอิงบรรณานุกรม และอื�นๆ) 

อ่กทัี่�งเป็็นงานเข่้ยนเชิงวิชาการ เชิงวิจััย และเชิงสร้างสรรค์ ท่ี่�ม่ความสมบูรณ์และเหมาะสมข้องเนื�อหา จัะได้้
รับการพิิจัารณากลั�นกรองโด้ยผู้ที่รงคุณวุฒิิ (Peer-review) ท่ี่�ม่ความรู้และความเช่�ยวชาญตีรงตีามสาข้าท่ี่�
เก่�ยวข้้อง โด้ยไม่เปิ็ด้เผยชื�อผู้เข่้ยนต่ีอผู้พิิจัารณา (double-blind peer review) จัำานวนอย่างน้อย 2 ท่ี่าน
ต่ีอ 1 บที่ความ

3. บที่ความท่ี่�ได้้ผ่านการพิิจัารณาจัากผู้ที่รงคุณวุฒิิ โด้ยม่ผลป็ระเมินให้ต่ีพิิมพ์ิ กองบรรณาธิุ์การจัะเก็บรวบรวม
ต้ีนฉบับท่ี่�สมบูรณ์ เพืิ�อตี่พิิมพ์ิเผยแพิร่ และจัะแจ้ังผู้เข่้ยนผ่านหนังสือตีอบรับการตี่พิิมพ์ิ ซึึ่�งจัะระบุปี็ท่ี่�และ
ฉบับท่ี่�ต่ีพิิมพ์ิ 

4. เมื�อกองบรรณาธิุ์การได้้เสร็จัสิ�นการตีรวจัพิิสูจัน์อักษร และม่การต่ีพิิมพ์ิเผยแพิร่ จัะส่งวารสารฉบับสมบูรณ์
ให้ผู้เข่้ยน

5. บที่ความท่ี่�ไม่ผ่านการพิิจัารณา กองบรรณาธิุ์การจัะแจ้ังผู้เข่้ยนเป็็นลายลักษณ์อักษร โด้ยไม่ส่งคืนต้ีนฉบับ  
ผลการพิิจัารณาถืึอเป็็นอันสิ�นสุด้

หมายเหตุ:
1. กรณ่ผู้เข่้ยนม่ความป็ระสงคใ์นการยกเลกิการต่ีพิิมพ์ิบที่ความ หลงัจัากผ่านการพิิจัารณาจัากผู้ที่รงคณุวุฒิิแล้ว 

ต้ีองแจ้ังความจัำานงเป็็นลายลักษณ์อักษร ถึึง บรรณาธิุ์การ Mahidol Music Journal วิที่ยาลัยดุ้ริยางคศิึลป์็ 
มหาวิที่ยาลัยมหิด้ล และเจ้ัาข้องบที่ความต้ีองเป็็นผู้รับผิด้ชอบในการชำาระค่าตีอบแที่นให้กับผู้ที่รงคุณวุฒิิตีาม
หลักฐานการเบิกจ่ัายท่ี่�เกิด้ขึ้�นจัริง 

2. กรณ่บที่ความไม่ผ่านการพิิจัารณา เนื�องจัากตีรวจัพิบการคัด้ลอกบที่ความ (Plagiarism) โด้ยไม่ม่การอ้างอิง
แหล่งท่ี่�มาอย่างถูึกต้ีอง จัะไม่สามารถึเสนอบที่ความเดิ้มได้้อ่ก
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คำาแน่ะน่ำาสำาหรับผู้เขียน่ใน่การจัดทำาต้น่ฉบับ

1. ผู้เข่้ยนระบุป็ระเภที่ข้องบที่ความให้ชัด้เจัน ดั้งต่ีอไป็น่� บที่ความวิจััย บที่ความวิชาการ หรือ ผลงานสร้างสรรค์ โด้ยบที่ความ
ท่ี่�ส่งเข้้าพิิจัารณาต้ีองไม่เคยได้้รับการต่ีพิิมพ์ิท่ี่�ใด้มาก่อน และไม่อยูร่ะหว่างการพิิจัารณาเพืิ�อต่ีพิิมพ์ิกับสำานักพิิมพ์ิอื�น

2. บที่ความต้ีนฉบับสามารถึจััด้เตีร่ยมได้้ทัี่�งภาษาไที่ยหรือ ภาษาอังกฤษ โด้ยจััด้เตีร่ยมในรูป็แบบ MS Word (บันทึี่กเป็็น .doc 
หรือ .docx) และ PDF โด้ยต้ีองนำาส่งทัี่�ง 2 แบบ 

3. บที่ความ รวมภาพิป็ระกอบ ตัีวอย่าง เอกสารอ้างอิง และอื�น ๆ จััด้เร่ยงบนหน้ากระด้าษ A4 ม่ความยาวป็ระมาณ 15-20 
หน้า ใช้แบบอักษร TH SarabunPSK ข้นาด้ตัีวอักษร 16 pt โด้ยเว้นระยะห่างระหว่างข้อบกระด้าษด้้านบนและด้้านซ้ึ่ายมือ 
3.5 เซึ่นติีเมตีร ด้้านล่างและด้้านข้วามือ 2.5 เซึ่นติีเมตีร โด้ยบที่ความควรม่ส่วนป็ระกอบ ดั้งน่�

3.1 ชื�อเรื�อง (Title) ระบุทัี่�งภาษาไที่ยและภาษาอังกฤษ ข้นาด้ 18 pt (ตัีวหนา) จััด้กึ�งกลางหน้ากระด้าษ โด้ยพิิมพ์ิ
ชื�อเรื�องเป็็นภาษาไที่ยและตีามด้้วยชื�อเรื�องภาษาอังกฤษในบรรทัี่ด้ต่ีอมา บที่ความภาษาอังกฤษไม่ต้ีองระบุชื�อ
เรื�องภาษาไที่ย

3.2 ชื�อผู้เข่้ยน (Author) ระบุทุี่กคนทัี่�งภาษาไที่ยและภาษาอังกฤษ (ไม่ต้ีองระบุตีำาแหน่งที่างวิชาการ) ข้นาด้ตัีว
อักษร 14 pt พิิมพ์ิห่างจัากชื�อบที่ความ 2 บรรทัี่ด้ จััด้ชิด้ข้วา ท่ี่�อยูแ่ละสังกัด้ข้องผู้เข่้ยนให้ระบุเป็็นเชิงอรรถึ

3.3 บที่คัด้ย่อ (Abstract) ควรม่บที่คัด้ย่อทัี่�งภาษาไที่ยและภาษาอังกฤษ ความยาวรวมทัี่�ง 2 ภาษาไม่เกิน 500 คำา 
สรุป็ความสำาคัญข้องการศึึกษา 

3.4 คำาสำาคัญ (Keywords) ควรอยูร่ะหว่าง 3 – 5 คำา ทัี่�งภาษาไที่ยและภาษาอังกฤษ ใต้ีบที่คัด้ย่อข้องภาษานั�น ๆ 
ควรเป็็นคำาท่ี่�เหมาะสมสำาหรับนำาไป็ใช้เป็็นคำาค้นในระบบฐานข้้อมูล 

3.5 เนื�อหา (Content) จััด้พิิมพ์ิตัีวอักษรป็กติี ข้นาด้ 16 pt โด้ยจััด้พิิมพ์ิแบบกระจัายบรรทัี่ด้ ชิด้ข้อบทัี่�งสองด้้าน 
3.6 บรรณานุกรม (Bibliography) เข่้ยนในรูป็แบบ Chicago-Style Citation จััด้พิิมพ์ิตัีวอักษรป็กติี ข้นาด้ 16 pt 

โด้ยจััด้พิิมพ์ิแบบชิด้ซ้ึ่าย และบรรทัี่ด้ต่ีอมาข้องรายการเด่้ยวกันให้ย่อหน้า 1.25 เซึ่นติีเมตีร 
3.7 หมายเลข้หน้า ใช้ตัีวอักษรข้นาด้ 14 pt ใส่ไว้ตีำาแหน่งด้้านบนข้วา ตัี�งแต่ีต้ีนจันจับบที่ความ
3.8 ชื�อและหมายเลข้กำากับตีาราง ใช้ตัีวอักษรข้นาด้ 14 pt (ตัีวหนา) พิิมพ์ิไว้บนตีารางจััด้ชิด้ซ้ึ่าย ใต้ีตีารางระบุ

แหล่งท่ี่�มาจััด้ชิด้ซ้ึ่าย (ถ้ึาม่)
3.9 ชื�อภาพิ แผนภูมิ โน้ตีเพิลง หรือรูป็กราฟฟิก และหมายเลข้กำากับ ใช้ตัีวอักษรข้นาด้ 14 pt (ตัีวหนา) พิิมพ์ิไว้ใต้ี

ภาพิ แผนภูมิ โน้ตีเพิลง หรือรูป็กราฟฟิก จััด้กึ�งกลางหน้ากระด้าษ พิร้อมระบุแหล่งท่ี่�มา 
จััด้กึ�งกลางหน้ากระด้าษ ใต้ีชื�อ

4. องค์ป็ระกอบข้องบที่ความ 
4.1 สำาหรับบที่ความวิจััย ควรม่องค์ป็ระกอบ ดั้งน่� 

- ชื�อเรื�อง (Title), บที่คัด้ย่อ (Abstract), คำาสำาคัญ (Keywords), บที่นำา (Introduction), วัตีถุึป็ระสงค์ 
(Research Objectives), วิธุ่์การวิจััย (Research Methodology), ผลการวิจััย (Results), อภิป็รายผลการ
วิจััย (Discussion), สรุป็ (Conclusion), บรรณานุกรม (Bibliography) 

4.2 สำาหรับบที่ความวิชาการ บที่ความสร้างสรรค์ ควรม่องค์ป็ระกอบ ดั้งน่�
- ชื�อเรื�อง (Title), บที่คัด้ย่อ (Abstract), คำาสำาคัญ (Keywords), บที่นำา (Introduction), เนื�อหา (Body of 

Text), สรุป็ (Conclusion), บรรณานุกรม (Bibliography) 
5. บที่ความท่ี่�ใช้ภาพิป็ระกอบ หรือ โน้ตีเพิลงท่ี่�ม่การคุ้มครองด้้านลิข้สิที่ธิุ์� ผู้เข่้ยนต้ีองรับผิด้ชอบในการด้ำาเนินการข้องอนุญาตี

จัากเจ้ัาข้องลิข้สิที่ธิุ์� และป็ฏิบัติีตีามข้้อกำาหนด้ข้องกฎหมายลิข้สิที่ธิุ์�อย่างเคร่งครัด้ หากเกิด้การฟ้องร้องด้ำาเนินคด่้ ที่าง
กองบรรณาธิุ์การไม่ม่ส่วนในความรับผิด้ชอบที่างกฎหมาย




