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บทคัดย่อ  
 ในการวิจัยเรื่องการถ่ายทอดความรู้ทางดนตรีของพระเจนดรุิยางค์ไปสู่ลูกศิษย์ กรณีศึกษาพันจา่อากาศเอกมนัส   
ปิติสานต์ และพันต ารวจโททีฆา  โพธิเวส ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการถ่ายทอดความรู้ทางดนตรีของ 
พระเจนดุริยางค์ท่ีมตี่อพันจ่าอากาศเอกมนัส  ปิตสิานต์ และพันต ารวจโททีฆา  โพธิเวส ท าการศึกษาด้วยระเบียบวิธีวิจัย 
เชิงคุณภาพ เป็นการศึกษาแบบพหุ-กรณีศึกษา โดยผู้วจิัยท าการสุ่มผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง การเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้างเป็นหลัก และจากการสังเกต ตลอดจนจากการค้นคว้าและศึกษาข้อมลูเอกสาร ท่ีเปน็โน้ตเพลง และหนังสือ  
 ผลจากการวิจัยพบว่า วิธีการถ่ายทอดความรู้ทางดนตรีของพระเจนดุริยางค์มเีอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยพบว่า   
1)  สอนแบบเน้นการบรรยาย ส่วนใหญ่จะให้เนื้อหาที่เป็นหลักการ หรือความคิดรวบยอดก่อน แล้วตั้งค าถามกระตุ้นให้นักเรียน
ได้คิดวเิคราะห์  2)  การสอนวิชาทักษะดนตรีจะให้นักเรยีนเลือกเครื่องดนตรี จากนั้นพระเจนดุริยางค์จะเป็นผู้ตัดสินใจเลือก
เครื่องดนตรีให้ตามความเหมาะสม จัดหาโนต้เพลงเครื่องดนตรี และมอบหมายใหค้รผูู้ช่วยฝึกสอนมาสอนต่อ  3)  การสอน 
การประพันธ์นั้นสอนเกี่ยวกับการเลือกใช้องค์ประกอบทางดนตรี ใหเ้หมาะสมกับประเภทของบทเพลง ค าร้อง และอารมณ์ 
ของเพลง  4)  การบริหารจัดการวงดนตรีควรวางต าแหน่งนักดนตรีส ารองไว้เพื่อทดแทนยามฉุกเฉิน 
  
ABSTRACT  
 This research was aimed to study the knowledge transfer in music of Phra Chen Duriyanga to  
the learners : a case study of Chief Master Sergeant of the Air Force Manas Phitisan and Police Lieutenant 
Colonel Teeka Pothives.  This research methodology was qualitative research design using multiple  
case studies.  Purposive sampling was utilized to assigned key informants to participate in the research. 
Structured interviews, observations, and document analysis such as music sheets and music books were 
employed to collect the data. 
 The research results indicated that the method of transferring music knowledge by Phra Chen Duriyanga 
was unique as follows.  1)  First of all, Phra Chen Duriyanga would focus on lectures.  He began with contents 
that were the principles or concepts.  Then, he would ask questions and encourage learners to think 
critically.  2)  Teaching of music skills, learners will allowed to choose the music instruments themselves,  
then Phra Chen Duriyanga would considered the appropriate music instrument for each learner.  After that, 
Phra Chen Duriyanga would supply instruments and music sheet for the learners and assigned teaching  
assistants to teach music skills for them.  3)  Teaching of the musical composition, Phra Chen Duriyanga 
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taught learners to use the elements of music that suited to the musical styles, texts and mood.   
4)  Managing the bands, he suggested that there should be musicians backed up for a case of emergency 
and replacement for the main musicians. 
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บทน า 
 พระเจนดุริยางค์หรือปิติวาทยะกร เป็นข้าราชบริพาร 5 รัชสมัยโดยเริ่มรับราชการในกรมรถไฟหลวง ปี พ.ศ. 2446  
ในปลายสมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงปี พ.ศ. 2511 ในสมัยต้นรัชกาลที่ 9 เริ่มถวายการรับใช้ด้านดนตรตีะวนัตกเมื่อสมัยรัชกาลที่ 6  
ปี พ.ศ. 2460 ในกรมมหรสพ กองเครื่องสายฝรั่งหลวง จนเกษียณอายุราชการที่กองดุริยางค์ทหารอากาศ ปี พ.ศ. 2486  
(พระเจนดุริยางค์,  2512 : 101) และยังไดร้ับเชิญให้ไปปรับปรุงวงดนตรีให้หน่วยงานต่าง ๆ ของทางราชการ อาทิ กรมศิลปากร 
และดรุิยางค์กรมต ารวจ  
 ในระหว่างปฏิบัตริาชการในกรมกองต่าง ๆ พระเจนดรุิยางค์มีความอุตสาหะในการพัฒนาวงดนตรีใหก้ับหน่วยงาน
ต่าง ๆ จ านวนมาก เช่น วงเครื่องสายฝรั่งหลวง วงดุริยางค์สากลแหง่กรมศิลปากร วงดุริยางค์ทหารอากาศ และวงโยธวาทิต
กรมต ารวจ นอกจากน้ีพระเจนดรุยิางค์ยังมีผลงานการประพันธ์และเรียบเรียงเสียงประสานจ านวนมากท่ีมีชื่อเสียงและไดร้ับ
การเผยแพร่จนถึงปัจจุบัน อาทิ เพลงชาติไทย เพลงศรีอยุธยา เพลงกฤษดาภินิหาร บทเพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 9  
เพลงสายฝน เพลงเทวาพาคูฝ่ัน เพลงมาร์ชราชวัลลภ ฯลฯ 
 พระเจนดุริยางค์เป็นบรมครูทางดนตรีตะวันตกที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้วางรากฐานทางดนตรสีากลของไทย  
(ชลหมู่ ชลานุเคราะห,์ 2536 : 88) พระเจนดรุิยางค์มผีลงานทางด้านดนตรีที่หลากหลาย ทรงคณุค่าทัง้ด้านศาสตร์และศิลป์ 
ที่เป็นท่ีรู้จักแพร่หลายในปัจจุบัน อาทิ ผลงานการประพันธ์เพลงชาติไทย การเรียบเรียงเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยูห่ัว รัชกาลที่ 9 อาทิตยอ์ับแสง มาร์ชราชวัลลภ ฯลฯ นอกจากน้ียังมีผลงานทางวิชาการดนตรี เช่น แบบเรยีน 
ดุริยางคศาสตร์สากลฉบับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เขียนหนังสือ Thai Music by Phra Chen Duriyanga เป็นการน าเสนอ
ความรู้ทางดนตรีไทยสู่ชาวต่างชาติ เป็นต้น พระเจนดรุิยางค์มลีูกศษิย์จ านวนมากท่ีได้เรยีนดนตรีกับพระเจนดุริยางค์และ
ประสบความส าเรจ็ในวิชาชีพทางดนตรี เป็นทีรู่้จักจนได้รับการยอมรับในสังคม เช่น เอื้อ  สุนทรสนาน, สง่า  อารัมภีร,์ 
มนตรี  ตราโมท, พันจ่าอากาศเอกมนัส  ปิติสานต์ และพันต ารวจโททีฆา  โพธิเวส เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นลูกศิษย์ที่ได้ร่ าเรียน 
วิชาความรู้ทางดนตรีจากพระเจนดุริยางค์โดยตรงท้ังสิ้น 
 พันจ่าอากาศเอกมนัส  ปิตสิานต์ และพันต ารวจโททีฆา  โพธิเวส เปน็ลูกศิษย์ของพระเจนดุริยางค์ที่ยังมีชีวิตอยู่ 
และประสบความส าเร็จในวิชาชีพดนตรีได้รับการยกย่องจากลูกศิษย์และมีชื่อเสียงแพร่หลาย โดยพันจ่าอากาศเอกมนัส  ปิติสานต์ 
ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง ดนตรีไทยสากล ประจ าปี พ.ศ. 2555 ส่วนพันต ารวจโททีฆา โพธิเวส  
มีผลงานในการสอนและปรับปรุงวงดนตรีให้กับสถาบันการศึกษาจ านวนมาก จนสามารถแข่งขันดนตรชีนะเลิศระดับโลก  
และได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑติกิตตมิศักดิ์จากมหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2556 จากหลักการ 
และเหตุผลดังกลา่วท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการถ่ายทอดความรู้    
 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อศึกษาวิธีการถ่ายทอดความรู้ทางดนตรี ของพระเจนดุริยางค์ที่มีต่อพันจ่าอากาศเอกมนัส ปิติสานต์ และพันต ารวจโท
ทีฆา  โพธิเวส 
 
 
 
 
 



วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 ผู้วิจัยท าการศึกษาด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการศึกษาแบบพหุกรณีศึกษา ได้แก่พันจ่าอากาศเอกมนัส  
ปิติสานต์ และพันต ารวจโททีฆา  โพธิเวส ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมลูโดยวิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสรา้งเป็นหลัก จากการสังเกต 
ตลอดจนจากการค้นคว้าและศึกษาข้อมูลเอกสาร ที่เป็นโน้ตเพลง และหนังสือ ผู้วิจัยเก็บข้อมลูทั้งแบบเป็นทางการและไมเ่ป็น
ทางการ 
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  เพื่อให้ได้ข้อมูลทีส่ะท้อนถึงวิธีการสอนดนตรีของพระเจนดุริยางคม์ากท่ีสุดผู้วิจยัจึงท าการสุ่มผู้ให้ข้อมลู 
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ที่เคยศึกษาดนตรีจากพระเจนดุริยางค์โดยตรงและยังมีชีวิตอยู่ มผีลงานเป็นท่ีประจักษ์
และได้รับการยอมรับจากสังคม ได้แก่   
  1.1  พันจ่าอากาศเอกมนัส  ปิตสิานต์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศลิปะการแสดง ดนตรไีทยสากล ประจ าปี พ.ศ. 
2555 เคยเรยีนทฤษฎีดนตรีและการประพันธ์เพลงจากพระเจนดรุิยางค์ที่โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ปี พ.ศ. 2485–2486 
และได้ตามไปศึกษาต่อที่บ้านของพระเจนดุริยางค ์
  1.2  พันต ารวจโททีฆา โพธิเวส อดีตหวัหน้าแผนกดรุิยางค์กรมต ารวจ และสารวัตรแผนกดุริยางคต์ ารวจ  
เป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศร่วมรุ่นเดียวกันกับพันจ่าอากาศเอกมนัส  ปิติสานต์ เคยเรียนทฤษฎีดนตรีและการประพันธ์เพลง
จากพระเจนดุริยางค์ที่โรงเรยีนดรุยิางค์ทหารอากาศ ปี พ.ศ. 2485–2486 ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
จากมหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด ประจ าปีการศึกษา 2556 
 2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  ในการวิจัยเกี่ยวกับผู้วิจัยวิธีการสอนดนตรีของพระเจนดุรยิางค์ ที่มตี่อพันจ่าอากาศเอกมนสั ปิติสานต์  
และพันต ารวจโททีฆา  โพธิเวส ผูว้ิจัยได้ใช้เครื่องมือวิจัยดังต่อไปนี ้
  2.1  แบบสัมภาษณ์อย่างมโีครงสร้าง เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสบการณ์ในการศึกษาวิชาทฤษฎี
ดนตรี ทักษะทางดนตรี การประพนัธ์และการเรียบเรียงเสียงประสานจากพระเจนดุริยางค์ 
  2.2  แบบสังเกตการณ์อ านวยเพลงส าหรับวงดนตรีของพันต ารวจโททีฆา  โพธิเวส 
  2.3  โน้ตเพลงที่ท าการศึกษาวิธีการประพันธ์เพลงของพันจ่าอากาศเอกมนัส  ปิติสานต์ 
  2.4 โน้ตเพลงที่ใช้ในการศึกษาวิธีการเรยีบเรยีงเสียงประสานของพันต ารวจโททีฆา  โพธิเวส 
 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ท าการนดัหมายชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจยัให้แก่ผู้ให้ข้อมูล และท าการนัดหมายเพื่อท าการสัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูลเชิงลึก ในกรณีที่มีข้อสงสัยในข้อมูลหลังการสัมภาษณ์ ผู้วจิัยได้ขออนุญาตผู้ให้ข้อมลูท าการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 
และสบืค้นเอกสารโนต้เพลง โดยมรีายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  3.1  ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์ และสังเกต พันต ารวจโททีฆา  โพธิเวส ในช่วงเวลาของการมาควบคุมวงดนตรี 
ของสาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยท าการสมัภาษณ์และรวบรวมโน้ตเพลงที่พันต ารวจโททีฆา  โพธิเวส
ได้เรียบเรียงเสียงประสาน วันท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2558 และสังเกตการณ์ควบคมุการฝึกซ้อมวงดนตร ีวันท่ี 8–10 ธันวาคม 
พ.ศ. 2558 
  3.2  ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์พันจ่าอากาศเอกมนสั  ปิติสานต์ ที่บ้านพักซอยเฉลิมพระเกยีรตริัชกาลที่ 9 ซอย 5 
ต าบลหนองบอน เขตประเวช กรุงเทพมหานคร โดยท าการสัมภาษณ์และรวบรวมโน้ตเพลงที่พันจ่าอากาศเอกมนัส  ปิตสิานต์ 
ประพันธ์ ในวันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 และวันท่ี22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
 4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยมีการด าเนินการต่อไปนี ้
  4.1  การจ าแนกข้อมูลและตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล เมื่อผู้วิจยัท าการสมัภาษณ์ สังเกตแล้ว ผู้วจิัยจะ
ท าการน าข้อมูลทีไ่ด้มาจดบันทึกและจ าแนกข้อมลูตามประเด็นท่ีเกีย่วข้องที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ เกีย่วกับประสบการณ์ในการเรียน
ดนตรีและได้รบัความรูจ้ากพระเจนดุริยางค์ จากนั้นผู้วิจัยจะท าการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลโดยท าการตรวจสอบ
สามเส้าดา้นข้อมูล (Data Triangulation) โดยท าการสอบถามค าถามเดิมแต่ต่างเวลา ต่างสถานท่ี และต่างบุคคล 
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  4.2  การจัดกระท าข้อมูล โดยการลงรหัสข้อมูลในแต่ละประเด็น ได้แก่ การสอนทฤษฎีดนตรีของพระเจนดุริยางค์ 
การสอนทักษะดนตรีของพระเจนดุริยางค์ การสอนการประพันธ์และการเรียบเรียงเสยีงประสานของพระเจนดุริยางค์  
และการอ านวยเพลงส าหรับวงดนตร ี
  4.3  การเช่ือมโยงความสมัพันธ์ของข้อมูล ผู้วิจัยท าการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลทีไ่ด้ลงรหัส จากนั้น 
จึงแปลความหมายของข้อมูลและหาข้อสรุปในแตล่ะประเด็น 
 
สรุปผล 
 พันจ่าอากาศเอกมนัส  ปิตสิานต์ และพันต ารวจโททีฆา  โพธิเวส เปน็ลูกศิษย์ที่ได้เรยีนกับพระเจนดุรยิางค์โดยตรง
เมื่อครั้งท่ียังเป็นนักเรียนดรุิยางคท์หารอากาศในปี พ.ศ. 2485 และมีชื่อเสียงได้รับการยอมรบัในผลงานทางดนตรีและการสอน
ดนตรี นอกจากการเรียนในช้ันเรียนกับพระเจนดุริยางค์ที่โรงเรียนดุรยิางค์ทหารอากาศแล้วยังมีการเรียนแบบเป็นทางการจาก 
พระเจนดุริยางค์อีกด้วย โดยผู้ให้ข้อมูลแตล่ะท่านได้รับการถ่ายทอดทางดนตรีจากพระเจนดุริยางค์ที่เหมือนและต่างกัน  
มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

1.  วิธีการการถ่ายทอดความรู้ทางดนตรีของพระเจนดุริยางค์และอิทธิพลที่มีต่อลูกศิษย์ กรณีศึกษา มนัส  ปิติสานต์ 
ศิลปินแห่งชาติ  

 1.1  วิธีการถ่ายทอดความรู้ด้านทฤษฎีดนตรีของพระเจนดรุิยางค์ทีม่ีต่อพันจ่าอากาศเอกมนสั  ปิตสิานต์ 
   การสอนทฤษฎีดนตรตีะวันตกของพระเจนดุริยางค์ พบว่ามีการการจดัการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 

แบบเน้นมโนทัศน์หรือความคดิรวบยอด ส่วนใหญ่จะให้เนื้อหาท่ีเป็นหลักการหรือความคดิรวบยอดก่อน แล้วตั้งค าถามกระตุ้น
ให้นักเรียนได้คดิวิเคราะห์ หากเนื้อหามคีวามซบัซ้อนหรอืเปน็นามธรรมสูง พระเจนดรุิยางค์จะเปรียบเทยีบเชิงอุปมา (Metaphorical)  
ให้นักเรียนเกดิจินตนาการที่เป็นรปูธรรมสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ซับซอ้นให้เป็นสิ่งท่ีไม่ซับซ้อนได้ นอกจากนี้พระเจนดุริยางค ์
ยังได้ท าการทดสอบและประเมินผลความรู้ที่นักเรียนไดเ้รียนไปผ่านบทเรียนใหม่ท่ีได้สอนด้วยการตั้งค าถามแล้วให้นักเรียนตอบ 
โดยการตอบค าถามนั้นมีทั้งแบบการตอบปากเปล่าและการออกเสียงขับร้อง ในการสอนดนตรีของพระเจนดรุิยางค์นั้นจะใช้ 
การบรรยายและแสดงตัวอย่างโดยการดดีเปียโน และใช้เครื่องเคาะจังหวะเมโทรโนม (Methronome) เป็นตัวก ากับจังหวะ 
ให้นักเรียน ในส่วนที่เกี่ยวกับสัญลักษณ์และค าศัพท์ทางดนตรีที่ก ากับในบทเพลงพระเจนดุริยางค์จะให้เรียนผ่านการปฏิบัติโดยตรง 

  1.2  วิธีการถ่ายทอดความรู้ด้านทักษะการปฏิบัติดนตรีของพระเจนดุริยางค์ที่มีต่อพันจ่าอากาศเอกมนัส  ปิติสานต ์
    การสอนทักษะดนตรีของพระเจนดุริยางค์ พบว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนตามเอกัตภาพ เนื่องจาก 

พระเจนดุริยางค์จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของแต่ละคนว่าเหมาะกับเครื่องดนตรีชนดิใด และจะแบ่งนักเรียนออกเป็น  
2 กลุ่ม คือ กลุ่มอ่อน กับกลุ่มเก่ง โดยทุกคนมโีอกาสสับเปลี่ยนกลุม่ตามพัฒนาการและความสามารถ ในการสอนไวโอลินนั้น
พระเจนดุริยางค์จะวางพ้ืนฐานการสีให้ตรงสาย การใช้คันชักท่ีถูกวิธี การสีให้ได้คณุภาพเสียง จากนั้นจะให้ฝึกตามแบบฝึกหัด
ซึ่งพระเจนดรุิยางค์จะเป็นผู้ให้ค าแนะน าสั่งสอนและให้นักเรียนน าไปฝึกปฏิบัตดิ้วยตนเอง 

 1.3  วิธีการถ่ายทอดความรู้ด้านหลักการประพันธ์ดนตรีของพระเจนดุริยางค์ ที่มีต่อพันจ่าอากาศเอกมนัส ปิติสานต์ 
    การสอนประพันธ์เพลงและการเรียบเรียงเสียงประสานของพระเจนดุริยางค์ พบว่าเป็นการจัดการเรียนการสอน

ตามเอกัตภาพ เนื่องจากพระเจนดรุิยางค์สังเกตเห็นจากพรสวรรค์ ผลการเรียนท่ีได้คะแนนสูงและเจตคติที่ดีต่อการเรียนดนตรี
ของพันจ่าอากาศเอกมนัส  ปิติสานต์ ซึ่งมีความรูค้วามสามารถท่ีโดดเด่นของพันจ่าอากาศเอกมนสั  ปิติสานต์ พระเจนดุริยางค์
จึงได้ถ่ายทอดวิชาการประพันธ์เพลงให้ กระทั่งพระเจนดุริยางค์ไดเ้กษียณอายุราชการและกลับไปปฏบิัติราชการที่กรมศิลปากร
ในปี พ.ศ. 2486 พันจ่าอากาศเอกมนัส  ปิติสานต์ ก็ได้ติดตามไปเรียนการประพันธ์เพลงกับพระเจนดุรยิางค์ท่ีบ้านของ 
พระเจนดุริยางค์ โดยเป็นการเรียนแบบตามอัธยาศัย โดยในการเรียนประพันธ์เพลงนั้นพระเจนดุริยางค์ได้สอนเกี่ยวกับการเลือกใช้
ความเข้ม (Intensity) ของเสียง และความดัง-เบา (Dynamic) ให้เหมาะสมกับประเภทของบทเพลง การตีความค าร้อง การเข้าใจ
อารมณ์ของเพลง และเข้าใจรูปแบบของบทเพลง (Styles) ที่ต้องการจะน าเสนอ ก่อนที่จะแต่งท านองเพลง  
    ส าหรับเพลงมาร์ช พระเจนดุริยางค์สอนว่าต้องใช้ขั้นคู่ชนิดเมเจอร์ให้มาก ส่วนเพลงที่มีเนื้อหาอารมณ์
ความรูส้ึกเศร้านั้นให้ใช้ขั้นคู่ไมเนอร์ให้มาก ส่วนการเขียนท านองกับค าร้องต้องระวังมาก ใช้วิธีการแกต้ัวโน้ตเข้าหาค าร้อง 
เนื่องจากการออกเสียงในภาษาไทยจะมีโนต้เอื้อนหรือโน้ตสะบัด (Acciaccatura Note) อยู่ด้วย แต่ตอ้งไม่ให้เกิดการเคอะเขิน  
การเรียบเรียงเสยีงประสานให้กับแนวท านอง พระเจนดุริยางค์ได้สอนว่าโน้ตในท านองแต่ละตัวจะมีโน้ตในคอร์ดที่อยู่รอบ ๆ โน้ต 



ในท านอง ดังนั้น ในการประพันธ์ท านองแต่ละท่อนแต่ละประโยคจะต้องสัมพันธ์กับทางเดินคอร์ด อาทิ ท านองเพลงมาร์ช 
อย่างเพลงพิภพมัจจรุาช ประพันธ์โดยพันจ่าอากาศเอกมนัส  ปิตสิานต์เน้นการขั้นคู่ชนิดเมเจอร์ ส่วนท านองเพลงเศร้า 
อย่างเพลงเหมือนคนละฟากฟ้า ประพันธ์โดยพันจ่าอากาศเอกมนสั  ปิติสานต์ ท่ีเน้นการใช้ขั้นคู่ไมเนอร์ และการใช้โน้ต 
ให้เหมาะสมกับค าร้อง 
 2.  วิธีการการถ่ายทอดความรู้ทางดนตรีของพระเจนดุริยางค์และอิทธิพลที่มีต่อลูกศิษย์ กรณีศึกษา พันต ารวจโท
ทีฆา  โพธิเวส 
  2.1  วิธีการถ่ายทอดความรู้ด้านทฤษฎีดนตรีของพระเจนดรุิยางค์ ทีม่ีต่อพันต ารวจโททีฆา  โพธิเวส 

   ในปี พ.ศ. 2485 หลังจากที่พันต ารวจโททีฆา  โพธิเวส ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนที่กองดุริยางค์ทหารอากาศ
แล้วไดเ้รียนวิชาทฤษฎดีนตรตีะวนัตกและโสตประสาทโดยพระเจนดุริยางค์เป็นผูส้อนด้วยตนเอง โดยเรียนวันละ 3 ช่ัวโมง 
เป็นระยะเวลา 1 ปีเต็ม ในแตล่ะวนัจะเรยีนทฤษฎีดนตรี 2 ช่ัวโมงและโสตประสาทอีก 1 ช่ัวโมง ส าหรับเนื้อหาทางทฤษฎีดนตรี
ทีพ่ันต ารวจโททีฆา  โพธิเวส จดจ าได้และยกย่องว่าพระเจนดุริยางค์มีคุณูปการต่อวงการศึกษาดนตรีในประเทศไทยอย่างใหญ่หลวง
คือ การบัญญตัิศัพท์ดนตรีตะวันตกจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย 

   พระเจนดุริยางค์มคีวามเป็นครูดนตรีที่เอาใจใส่ทุ่มเทให้กับการสอนความรู้แก่ลูกศิษย์อย่างมาก บางครั้งหากมี
นักเรียนคนใดที่มีปญัหาในการเรยีนทฤษฎีและโสตประสาท พระเจนดุริยางค์จะท าการทบทวน อธิบายซ้ าเนื้อหาเดิมจนกว่า
นักเรียนจะเกิดความเข้าใจเนื้อหาจนกระจ่าง และคุณสมบตัิของการเป็นนักดนตรีที่ดีในทัศนะของพระเจนดรุิยางค์ คือ การมี
ความรู้ทางทฤษฎีดนตรีที่แตกฉาน และการมีโสตประสาทที่ดีและแม่นย า สิ่งเหล่านี้เป็นคุณสมบัติขั้นพื้นฐานของนักดนตรีที่ทุกคน
จะต้องม ี

   นอกจากน้ีพันต ารวจโททีฆา  โพธิเวส ได้กล่าวว่าพระเจนดรุิยางค์จะมีวิธีการสร้างบรรยากาศในช้ันเรียน 
ให้เกิดความผ่อนคลาย เนื่องจากวิชาพื้นฐานทฤษฎีดนตรีตะวันตก และโสตประสาทส าหรับคนไทยสมยัที่พันต ารวจโททีฆา  
โพธิเวส เริม่เรียนช่วงแรกนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก และพระเจนดรุิยางค์ขึ้นช่ือได้ว่าเป็นครผูู้สอนที่เคร่งครัดในรายละเอียด
ของเนื้อหา และกวดขันนักเรยีนอย่างมาก ท าให้บางครั้งนักเรียนเกดิความเครียด พระเจนดุริยางค์จึงสร้างความผ่อนคลาย 
และสร้างอารมณ์ขันในช้ันเรียน 

 2.2  วิธีการถ่ายทอดด้านทักษะการปฏิบัตดินตรีตะวันตกของพระเจนดุริยางค์ท่ีมตี่อ พันต ารวจโททีฆา  โพธิเวส 
   ส าหรับการเรียนปฏิบตัิทักษะเครือ่งดนตรีของพันต ารวจโททีฆา  โพธิเวส น้ัน ไมไ่ด้เรียนกับพระเจนดุริยางค์

โดยตรง โดยพันต ารวจโททีฆา  โพธิเวส ได้เลือกเรียนไวโอลินเป็นเครื่องมือเอกในปี พ.ศ. 2486 มีพันจ่าอากาศเอกอุดม นภาดรโอฬาร 
ซึ่งเป็นน้องของภรรยาพระเจนดรุยิางค์ เคยเป็นข้าราชการในกรมศลิปากรมาก่อน ได้เป็นครสูอนไวโอลินคนแรกของพันต ารวจ
โททีฆา  โพธิเวส พระเจนดรุิยางคไ์ด้เมตตาจัดหาไวโอลินขนาด 3/4 ซึ่งมีขนาดเล็กเหมาะสมมาให้แก่พนัต ารวจโททีฆา  โพธิเวส 
เพื่อใช้ในการฝึกหัด และเมื่อพันต ารวจโททีฆา  โพธิเวส ฝึกหดัจนเริม่คล่องแล้วและรา่งกายเริม่โตพอที่จะใช้ไวโอลินขนาด 4/4 
ได้แล้วจึงน าไวโอลินไปส่งคืนให้กับพระเจนดุริยางค ์

   การเรยีนเรยีบเรยีงเสียงประสานและการประพันธ์เพลงของพันต ารวจโททีฆา  โพธิเวส นั้นพบว่า ไม่ไดเ้รียน
กับพระเจนดุริยางคโ์ดยตรงในช้ันเรียน แต่ได้ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ผลงานการเรียบเรียงเสียงประสานและผลงาน 
การประพันธ์เพลงของพระเจนดุริยางค์ ผ่านสกอร์โน้ตเพลงส าหรับวงออเคสตร้า เพื่อท าความเข้าใจในวิธีการเรียบเรียงเสียงประสาน
และวิธีการประพันธ์ พันต ารวจโททีฆา  โพธิเวส ได้ศึกษาการเรียบเรียงเสียงประสานกับนักเรยีบเรยีงเสียงประสานท่ีเป็นศิษย์
ของพระเจนดุรยิางค์ คือ นาวาอากาศโทปรีชา  เมตไตร ซึ่งเป็นนักเรียนดุรยิางค์ทหารอากาศร่วมรุ่น 1 กันกับพันต ารวจโททีฆา  
โพธิเวส  แต่มีอายมุากกว่า และเคยได้เรียนทฤษฎดีนตรจีากพระเจนดุริยางค์เช่นกัน 

   นอกจากน้ีพันต ารวจโททีฆา  โพธิเวส ยังได้มโีอกาสเรียนการเรียบเรยีงเสียงประสานจากนักเรยีบเรยีง 
เสียงประสาน ที่ไม่ได้เป็นศิษย์ของพระเจนดุริยางค์อีกด้วย ซึ่งเป็นการศึกษาวิธีการเรียบเรียงเสียงประสานส าหรับวงดนตรีแจส๊
และเพลงสมัยนยิมกับแมนรัตน์  ศรีกรานนท์ นักดนตรีสมาชิกวง อ.ส.วันศุกร์  แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ เป็นท้ังนักประพันธ์  
นักเรียบเรียงเสียงประสาน และเปน็ครูดนตรี จบการศึกษาด้านการประสานเสยีง จากมหาวิทยาลัยในมลรัฐแคลิฟอร์เนยี 
ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากน้ีพันต ารวจโททีฆา  โพธิเวส ยังได้ศกึษาวิเคราะหผ์ลงานของปราจีน  ทรงเผ่า นักดนตร ี
และนักเรียบเรียงเสยีงประสานใหก้ับวง ดิอิมพอสสิเบลิ และวงเดอะ ฮอท เพปเปอร์ ท าให้พันต ารวจโททีฆา โพธิเวส ได้พัฒนา
ความรู้และความสามารถในการเรยีบเรียงเสียงประสานในรูปแบบทางดนตรีที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น 



95 
 

 2.3  วิธีการถ่ายทอดการบริหารจดัการวงดนตรีของพระเจนดุริยางค์ที่มีต่อพันต ารวจโททีฆา  โพธิเวส 
   ส าหรับวิธีการเรยีนรู้การบริหารจดัการวงดนตรีที่ไดจ้ากพระเจนดรุยิางค์น้ัน พันต ารวจโททีฆา โพธิเวส  

ได้จากการสังเกต ซึ่งพระเจนดุริยางค์ได้ท าให้ดูเป็นตัวอย่างในการบริหารจัดการวงดนตรี ขณะที่เป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ 
พบว่าในฐานะผู้บริหารจดัการวงดนตรีจะต้องเตรยีมผู้เล่นส ารองในแต่ละต าแหน่ง เพื่อท่ีจะสามารถสลบัสับเปลี่ยนตัวนักดนตรี
เมื่อยามจ าเป็นที่บางต าแหน่งขาดผู้เล่น เช่น ผู้เล่นบางคนลาออก ป่วย หรือไม่ช านาญในการเล่นเพียงพอ ก็สามารถเปลี่ยนผู้เล่น
ที่เหมาะสมมาบรรเลงได้อย่างทันท่วงที ซึ่งแนวคิดดังกล่าวโรงเรยีนดุริยางค์ทหารอากาศได้ยึดถือเป็นแนวทางจนถึงปัจจุบันนี้ 
(โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ, 2559 : 1-2) 

 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการสอนดนตรีของพระเจนดรุิยางค์ กรณีศกึษาพันจ่าอากาศเอกมนัส  ปิตสิานต์ และ 
พันต ารวจโททีฆา  โพธิเวส ซึ่งทั้ง 2 คนล้วนเคยมีประสบการณ์ตรงในการเรยีนดนตรีกับพระเจนดรุิยางค์ เมื่อปี พ.ศ. 2485 
เนื่องจากเป็นปีแรกท่ีโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศเปดิรับสมัครนักเรียนดุรยิางค์ทหารอากาศเป็นรุ่นแรก จากการศึกษาพบว่า 
พระเจนดุริยางค์เป็นครผูู้แตกฉานด้านความรู้ทางพื้นฐานทฤษฎดีนตรีตะวันตกอย่างมาก จนสามารถรูแ้ละแสวงหาวิธีอธิบาย
จากเนื้อหาท่ียากเป็นนามธรรมสูงและซับซ้อนให้เป็นเรื่องที่ง่าย โดยไม่ได้สอนเพื่อให้นักเรียนใช้ความจ าแต่ให้นักเรียนคิดตาม
จากการตั้งค าถาม โดยการสอนทฤษฎีดนตรีในช้ันเรียนนั้นจะมี 2 วิธีคือ  1)  การให้ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเนื้อหา จากนั้น 
จึงตั้งค าถามให้นักเรียนคิดหาค าตอบ  2)  โดยการตั้งค าถามก่อนจากนั้นให้นักเรียนคิดหาค าตอบ จึงจะเฉลยแล้วอธิบาย
สอดคล้องกับทิศนา แขมมณี (2553 : 130-131) ที่ได้กลา่วเกี่ยวกับการจัดการเรยีนการสอนแบบเน้นมโนทัศน์หรือความคิด
รวบยอด (Concept–Based Instruction) ว่าครูจะต้องวางแผนและเตรยีมค าถามโดยการระบุมโนทศัน์หรือความคดิรวบยอด
ในเนื้อหาท่ีจะสอนนักเรียนและท าการสอนด้วยกระบวนการที่หลากหลาย ในการที่ให้นักเรียนเกดิความเข้าใจในมโนทัศน์ 
หรือความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ ตลอดจนมีการประเมินผล
ความเข้าใจมโนทัศน์ท่ีสอนไปแล้วด้วย 

ส าหรับการสอนวิชาโสตประสาทนั้นพระเจนดรุิยางค์จะแบ่งกลุ่มนกัเรียนตามแนวเสียงท้ัง 4 แนว คือ นักเรียนหญิง
จะอยู่ในกลุ่มแนวโซปราโน ท่ีเหลอืจะเป็นกลุม่ผู้ชาย ได้แก่ แนวอัลโต แนวเทเนอร์ และแนวเบส โดยพระเจนดุริยางค์จะเรยีก
ไปฝึกร้องเสียงโนต้ทีละกลุ่ม พระเจนดุริยางค์จะดดีเปียโนแล้วให้นักเรียนร้องตามทีละกลุ่มจนครบทุกกลุ่ม จากน้ันจึงให้แตล่ะ
แนวร้องพร้อมกัน และให้นักเรียนคัดลอกโนต้เป็นการบ้านเพื่อกลับไปร้องทบทวน จากการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวผู้วิจัย 
มีความเห็นว่าพระเจนดุรยิางค์จัดการเรยีนการสอนตามความถนัดและศักยภาพของผู้เรยีนด้วยการจ าแนกกลุ่มแนวเสียงร้อง 
ในการเรียนโสตประสาทโดยการบรูณาการกับการขับร้องประสานเสยีง  

ส าหรับการเรียนวิชาทักษะดนตรนีั้นในเบื้องต้นพระเจนดุริยางค์จะให้นักเรียนเป็นผู้เลือกเครื่องดนตรทีี่นักเรียน 
สนใจก่อน จากนั้นพระเจนดุรยิางค์จะพิจารณาตามความเหมาะสมกับสรีระร่างกายของนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับการจดั 
การเรยีนการสอนตามเอกัตภาพ (Individualized Instruction) โดย ทิศนา  แขมมณี (2553 : 124) ได้อธิบายไว้ว่า เป็นการ
จัดการเรียนการสอนที่สนองความต้องการเป็นรายบุคคลโดยค านึงถึงความถนัด ความสนใจของนักเรยีนแต่ละคนโดยครผูู้สอน
จะต้องเป็นผู้วินิจฉัย และทดสอบผู้เรยีนเป็นรายบุคคลก่อนเรียนและใช้ผลจากการวินิจฉัยนั้นมาวางแผนด าเนินการสอนให้กับ
นักเรียนเป็นรายบุคคล  

พันจ่าอากาศเอกมนัส  ปิตสิานต์ และพันต ารวจโททีฆา  โพธิเวส ไดเ้ลือกไวโอลินเป็นเครื่องมือเอก อยา่งไรก็ตาม 
ทั้ง 2 คนได้เรียนกับพระเจนดุริยางค์ค่อนข้างน้อย เนื่องจากจะมีครูผู้ช่วยสอน ซึ่งพระเจนดุริยางค์จะเปน็ผู้ให้ค าแนะน าเบื้องต้น
และอ านวยความสะดวกในการเรียน เช่น จัดหาเครื่องดนตรีที่เหมาะสมกับนักเรียนมาให้ยืมเรียน และแบบฝึกหัดโน้ตเพลงต่าง ๆ 
ซึง่สั่งมาจากต่างประเทศ ล้วนแต่เป็นเพลงคลาสสิกตะวันตกทั้งสิ้น สว่นการรวมวงดนตรีนั้นพระเจนดุรยิางค์จะเป็นผู้อ านวยเพลง
บางครั้งอาจมีเรืออากาศโทโพธิ์ ศานติกุลเป็นผู้ช่วยอ านวยเพลง  

ในการเรียนประพันธ์เพลงและเรียบเรียงเสียงประสานพบว่า พันจ่าอากาศเอกมนัส  ปิติสานต์ ได้เรียนกับพระเจนดุริยางค์
โดยตรงนอกเวลาเรียน โดยหาเวลาว่างไปเรียนการประพันธ์เพลงที่บ้านของพระเจนดรุิยางค์ ซึ่งเป็นรูปแบบการเรยีนการสอน
แบบตามอัธยาศยั จนสามารถสร้างผลงานการประพันธ์เพลงได้ มผีลงานเพลงท่ีสร้างสรรคม์ีชื่อเสียงเปน็จ านวนมาก อาทิ  
เพลงเสน่หา พิภพมัจจุราช ดาวพระศุกร์ เป็นต้น โดยการสอนการประพันธ์เพลงนั้น พระเจนดุริยางค์จะเน้นให้พันจ่าอากาศเอกมนัส  



ปิติสานต์ ตีความหมายของบทเพลงและท าความเข้าใจเกี่ยวกับอารมณ์ของบทเพลง สอดคล้องกับสงา่  อารัมภีร์ ที่เคยมี
ประสบการณ์เรยีนการประพันธ์เพลงกับพระเจนดุริยางค์และเคยสงัเกตการประพันธ์เพลงประกอบภาพยนตร์บ้านไร่นาเรา 
ว่าให้จินตนาการเสียงจากภาพที่อยู่ในความคิดและความรู้สึกของนกัประพันธ์ และเหตุการณ์ที่พระเจนดุริยางค์น ารูปภาพของ
นักแสดงบ้านไร่นาเรา ประพันธ์ค าร้องโดยขุนวิจิตรมาตรา (สง่า  กาญจนาคพันธ์) และประพันธ์ท านองโดยพระเจนดุรยิางค ์
มาดูแล้วกดหาเสียงท านองบนเปียโน  (สง่า  อารัมภีร, 2531)  

นอกจากน้ีพันจ่าอากาศมนัส  ปิตสิานต์ ยังได้กล่าวถึงการสอนวิธีใช้ขั้นคู่เสียงให้เหมาะกับอารมณ์เพลง โดยกล่าวว่า 
“เพลงมาร์ชต้องใช้ขั้นคู่ชนิดเมเจอร์ให้มาก ส่วนเพลงที่มีเนื้อหาอารมณ์ความรู้สึกเศร้านั้นให้ใช้ขั้นคู่ไมเนอร์ให้มาก” (มนัส  
ปิติสานต,์ สัมภาษณ)์ วิธีการดังกลา่วสอดคล้องกับแนวคิดของ Schifrin. L. (2011 : 26–29) ที่ใช้แนวคิดในการน าขั้นคู่มาใช้ 
ให้สอดคล้องกับอารมณ์ของเพลงโดยกล่าวว่า ในการสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสรา้งสรรค์ทางดนตรีนั้น นักประพันธ์
เพลงจะต้องรู้จักข้ันคูต่่าง ๆ ที่มีผลต่ออารมณ์ความรูส้ึก (Mood) ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นคู่เสยีงกลมกลนืและขั้นคู่เสียงกระด้าง 
(Consonance and Dissonance Intervals) เช่น ข้ันคู่ 4 เปอร์เฟคท์ เป็นขั้นคู่เสียงกลมกลืนท่ีปราศจากความแน่นอน  
ให้ความรู้สึกถึงการรอมชอม ขั้นคู ่3 เมเจอร์แสดงถึงความรูส้ึกปรารถนา ความแจ่มแจ้งชัดเจน ขั้นคู่ 6 เมเจอรเ์ป็นขั้นคู่
กลมกลืนแต่ไม่ได้สื่อความหมายทีด่ีนัก ข้ันคู่ 3 ไมเนอร์และขั้นคู่ 6 ไมเนอร์ให้ความรู้สึกสะเทือนอารมณ์ (Dramatic)  
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการให้ความหมายของขั้นคู่ที่สอดคล้องกับอารมณข์องบทเพลง ที่พระเจนดุรยิางค์สอนพันจ่าอากาศเอกมนัส  
ปิติสานต์ ไดเ้ป็นอย่างด ี
 จากวิธีการสอนดนตรีของพระเจนดุริยางค์ท่ีสอนพันจ่าอากาศเอกมนัส  ปิติสานต์ และพันต ารวจโททีฆา  โพธิเวส 
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแบบเน้นมโนทัศน์หรือความคิดรวบยอด และการจัดการเรยีนการสอนตามเอกัตภาพ 
ซึ่งแตกต่างจากวิธีการสอนดนตรีของ โซลตาน โคดาย ซึ่งไมป่รากฏว่าพระเจนดุริยางค์จะใช้การร้องแบบโซลเฟจ “โด” เคลื่อนที ่
(Moveable “do” Solfage) โดยใช้โน้ต โด เร มี ฟา ซอ ลา ที แต่จากการสมัภาษณ์พันจ่าอากาศเอกมนัส ปิตสิานต์  
และพันต ารวจโททีฆา  โพธิเวส (2558 : สัมภาษณ์) พบว่าพระเจนดุริยางค์จะใช้วิธีการอ่านออกเสียงโน้ตแบบ “โดคงที่” (Fixed Do) 
และไม่ปรากฏว่าพระเจนดุริยางค์ใช้สัญญาณมือที่พัฒนามาจาก Curwen (Mark & Madura, 2010 : 28-29) ในการสอนลูกศิษย์
แต่อย่างใด 
 อน่ึง จากการศึกษาวิธีการสอนของพระเจนดรุิยางค์ยังพบอีกว่า เป็นการเรยีนการสอนทฤษฎีดนตรีแบบบรรยาย  
สว่นวิชาโสตประสาทเป็นการขับร้องโดยแบ่งกลุ่มแนวเสียง และร้องเทียบตามระดับเสียงของเปียโน มีความแตกต่างจากวิธีการสอน
ของเอมิลิ ชาคส์ ดาลโครซ ซึ่งไม่ปรากฎว่าพระเจนดุริยางค์จะใช้การสอนให้นักเรียนใช้การเคลื่อนไหวร่างกายเป็นสื่อในการตอบสนอง
ทางอารมณ์เพื่อเรียนรู้ทางดนตรี และไม่ปรากฏว่าพระเจนดรุิยางคม์ีกิจกรรมที่สอนให้นักเรียนท าการสร้างสรรค์ทางดนตร ี
แบบด้นท านอง (Improvisation) แต่อย่างใดอย่างไรก็ตามกลับพบว่าการสอนดนตรีของพระเจนดุริยางค์มีแนวคิดที่สอดคล้องกับ 
เอมิลิ ชาคส์ ดาลโครซ คือการขับร้องโซลเฟจ (Solfege) โดยใช้ระบบการอ่านโน้ตแบบโซล-ฟา แบบ “โด” คงที่ (ณรุทธิ์  สุทธจิตต์, 
2555 : 223) เพียงแต่พระเจนดุรยิางค์ไม่มีกจิกรรมเคลื่อนไหวร่างกายเท่านั้น 

จากวิธีการสอนดนตรีของพระเจนดุริยางค์ท่ีกลา่วมาข้างต้นนั้นเป็นการสอนทฤษฎีดนตรีแบบบรรยายในช้ันเรียน 
และการฝึกโสตประสาทด้วยการแบ่งกลุ่มนักเรยีนตามแนวเสียงและร้องเทียบกับเสยีงเปียโน ซึ่งมีความแตกต่างจากวิธีการสอน
แบบซึนนิชิ ซูซูกิ ซึ่งมีวิธีการสอนที่ว่าเมื่อเริ่มเรียนดนตรีเด็กยังไม่จ าเป็นต้องเรียนเรื่องตัวโนต้ แต่เน้นให้เด็กได้ฟังเสียงเพลง 
ทีจ่ะเรียนบ่อย ๆ จนสามารถร้องเป็นท านองนั้นได้ จึงพัฒนามาเรียนตัวโน้ต และจับเครื่องดนตรีในแต่ละความถนัดและความชอบ
ของเด็ก ๆ ทั้งนี้เด็กแต่ละคนนั้น เวลาที่เรียนต้องมีผู้ปกครองเข้าไปเรียนรู้ด้วย เมื่อกลบัมาที่บ้านพ่อแม่สามารถดูแลลูก ๆ  
ได้ในเวลาซ้อมที่บ้าน (สุกรี  เจริญสขุ, 2547) จะเห็นได้ว่าแนวคิดในการสอนดนตรีของซึนนิชิ ซูซูกิ แตกต่างจากพระเจนดุริยางค์
อย่างมากซึ่งพระเจนดุริยางค์จะเริม่ให้ความส าคัญกับการเรยีนและท าความเข้าใจเริ่มจากโนต้เบื้องตน้แล้วจึงฝึกฟังกับขับร้อง
ควบคู่กันไป  

ถึงแม้ว่าวิธีการสอนของพระเจนดรุิยางค์จะไมส่อดคล้องกับวิธีการสอนดนตรีของโซลตาน  โคดาย, เอมิลิ ชาคส์ ดาล
โครซ, และซึนนิชิ ซูซูกิ ก็ตาม แตว่ิธีการสอนดนตรีของพระเจนดุรยิางค์ไม่ได้แสดงถึงความด้อยประสทิธิภาพในการสอนดนตรี
แต่อย่างใด อาจเป็นเพราะในยุคสมัยที่พระเจนดุรยิางค์สอนท่ีโรงเรยีนดุริยางค์ทหารอากาศนั้นในปี พ.ศ. 2485 การสอนดนตรี
สมัยใหมย่ังไมม่ีการเผยแพรม่าสูป่ระเทศไทย สอดคล้องกับสุกรี  เจริญสุข (2547 : 22–23) ได้กล่าวถึงช่วงเวลาของการน าเข้า
วิธีการสอนดนตรีสมัยใหมจ่ากต่างประเทศโดยเริ่มจาก ศรีสุวรรณ  เจริญทองตระกูล, กมลวัณ  บญุยัษฐิติ, โสฬส  คุปตรตัน์ 
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และธวัชชัย  นาควงษ์ ได้น าวิธีการสอนดนตรีแบบคาร์ลออร์ฟ มาสูป่ระเทศไทยในปี พ.ศ. 2510-2511 ต่อมา ณรุทธิ์  สุทธจิตต์ 
อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพิ่งจะน าวิธีการสอนดนตรีของโคดายได้น าเข้ามาเผย่แพร่สู่ประเทศไทย
ในปี พ.ศ. 2537 จากนั้นธวัชชัย  นาควงษ์ อาจารย์ประจ าคณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  
เพิ่งจะน าวิธีการสอนดนตรีของโคดายได้น าเข้ามาเผยแพรสู่่ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2544 นิลวรรณา  โรจนเสถยีร ได้ไปศึกษา
การสอนดนตรีแบบดาลโครซ จากประเทศฝรั่งเศสและได้น ามาเผยแพร่สู่ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2540 จากนั้นเอื้อ  มณีรตัน์  
ครูดนตรีโรงเรียนจังหวัดแพร่ ได้น าวิธีการสอนดนตรีของซูซูกิได้เผยแพร่สู่ประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2528 และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลยัมหิดล จึงได้น าวิธีการสอนดนตรีของซูซูกิมาพัฒนาต่อยอดพัฒนาจนถึงปัจจุบัน 

จากข้อมูลดังกลา่วจะเห็นได้วา่วิธีการสอนดนตรสีมัยใหม่ถูกน าเข้ามาแรกเริม่ในปี พ.ศ. 2510 เป็นต้นมาซึ่งมีช่วงเวลา
ห่างจากการสอนดนตรีทีโ่รงเรยีนดุริยางค์ทหารอากาศโดยพระเจนดุริยางค์ในปี พ.ศ. 2485 ถึง 25 ปี ดังนั้นวิธีการสอนดนตรี
ของพระเจนดุรยิางค์ท่ีใช้สอนลูกศษิย์นั้น จึงอาจเกิดจากประสบการณ์ตรงในการสอนดนตรี ตั้งแตร่ับราชการที่กรมมหรสพ  
เกิดจากการศึกษาค้นคว้าทดลองวิธีการสอนดนตรีด้วยตนเอง ผ่านการลงมือปฏบิัติจริง นอกจากนี้พระเจนดรุิยางค์อาจยังได้รับ
ประสบการณ์เกี่ยวกับวิธีการสอนดนตรีตั้งแต่วัยเยาว์มาจากบิดาช่ือว่า จา-คอป ไฟทท์ (Jacob Viet) ครูสอนแตรวงในราชส านักสยาม 
ในกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ (วังหน้า) ถือสัญชาติอเมริกัน เช้ือสายเยอรมันเดินทางเข้าสู่ราชอาณาจกัรสยามในปลายรัชสมัย
ของรัชกาลที่ 4 จึงมีอิทธิพลท าให้พระเจนดุริยางค์น าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากบิดามาสอนลูกศิษย์พร้อมกับผสมผสาน
การศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมจากเอกสารต าราวิชาการดนตรีจากต่างประเทศ อาทิ  ต ารา Harmony For Students ต ารา 
On the Sensation of Tone และต าราThe Consort of Music เป็นต้น 

กล่าวได้ว่า การสอนทฤษฎีดนตรีในช้ันเรียนของพระเจนดุริยางค์นั้น ได้แก่ การอธิบายความคิดรวบยอดในแต่ละเนื้อหา 
จากนั้นจึงตั้งค าถามให้นักเรียนคิดหาค าตอบ มีการตั้งค าถามก่อนแล้วให้นักเรียนคิดหาค าตอบ ในการสอนทักษะการปฏิบัติดนตรี
พระเจนดุริยางค์จะให้นักเรยีนเปน็ผู้เลือกเครื่องดนตรีตามความสนใจก่อน จากน้ันพระเจนดรุิยางค์จะเป็นผู้พิจารณาตามความ
เหมาะสมซึ่งเป็นวิธีการจัดการเรยีนการสอนตามเอกัตภาพ ส าหรับการสอนการประพันธ์เพลงนั้น พระเจนดุรยิางค์จะพิจารณา
จากความรู้ความสามารถที่โดดเด่นทางด้านดนตรีของนักเรียน และจึงชักชวนให้ไปศึกษาวิธีการประพันธ์ โดยหาเวลาว่างไปเรียน
การประพันธ์เพลงที่บ้านของพระเจนดุริยางค์ ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบตามอัธยาศัย 

นอกจากน้ียังพบว่า การสอนดนตรีของพระเจนดรุิยางค์นั้น ไม่สอดคล้องกับวิธีการสอนดนตรีแบบกระแสหลัก 
ในปัจจุบัน อันได้แก่ วิธีการของโซลตาน  โคดาย, เอมิลิ  ชาคส์ ดาลโครซ และซึนนิชิ  ซูซูกิ อันเนื่องมาจากวิธีการสอนดังกล่าว
เริ่มเข้ามาเผยแพรสู่่ประเทศไทยอย่างชัดเจนหลังปี พ.ศ. 2510 เป็นต้นมาซึ่งในปี พ.ศ. 2485 ที่พระเจนดุริยางคไ์ด้สอนดนตร ี
ที่โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศสมยันั้น ยังไม่มีการเผยแพร่วิธีการสอนดนตรีแบบกระแสหลัก มาสู่ประเทศไทย นอกจากน้ี
วิธีการสอนดนตรีของพระเจนดุรยิางค์ที่ใช้สอนลูกศิษย์นั้นจึงอาจเกิดจากประสบการณ์ตรงในการสอนดนตรีจากบิดาช่ือว่า  
จาคอป ไฟทท์ และอาจมีการผสมผสานการศึกษาค้นคว้าความรูเ้พิ่มเติมจากเอกสารต าราวิชาการดนตรีจากต่างประเทศท่ี
สั่งซื้อเข้ามา จึงสามารถน ามาถ่ายทอดให้พัฒนาลูกศิษย์จนสามารถวางรากฐานทางดนตรตีะวันตกในประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  ผู้อ่านงานวิจัยช้ินนี้ควรท าความเขา้ใจว่าวิธีการสอนของพระเจนดุริยางค์ที่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2485 เป็นต้นมานั้น 
เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับการสอนดนตรีในปัจจุบันอาจมีความแตกตา่ง เนื่องจากยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป พัฒนาการของ 
ระบบการศึกษาทางดนตรี สื่อและเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถน าวิธีการสอนทางดนตรี ในยุคสมัยของพระเจนดุริยางค์ 
มาเปรยีบเทียบกับปัจจบุันเพื่อให้เห็นจุดแข็งและจดุอ่อนได้  
 2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
  ควรมีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับปจัจัยและอิทธิพลภายนอกท่ีมผีลต่อการสร้างสรรค์ผลงานของลูกศิษยท์ี่แตกต่าง
ไปจากพระเจนดรุิยางค์ อันเนื่องจากว่าพระเจนดุริยางคเ์ป็นครดูนตรีที่เคร่งครดัในระเบียบแบบแผนการประพันธด์นตรี 
แบบคลาสสิคตะวันตกอย่างมากแต่กลับพบว่าลูกศิษย์จ านวนมากมผีลงานทางดนตรีที่แตกต่างออกไปจากพระเจนดุรยิางค์ เช่น 
เอื้อ  สุนทรสนาน ที่มีผลงานส่วนใหญ่ในรูปแบบดนตรีแจ๊ส สง่า  อารัมภีร์ ที่มีผลงานทางดนตรีในรูปแบบเพลงไทยสากล เป็นต้น 
 



รายการอ้างอิง 
เจนดุรยิางค,์ พระ. (2512). เจ้าภาพพิมพ์เป็นอนุสรณ์ชีวประวตัิของข้าพเจ้าโดยพระเจนดุรยิางค.์ ม.ป.ท. 
ชลหมู่  ชลานุเคราะห์. (2536). พระเจนดุริยางค์-ผู้วางรากฐานทางดนตรีสากลของไทย. ใน 110 ปี ศาสตราจารย์พระเจนดุริยางค์ 
  ผู้วางรากฐานดนตรสีากลของไทย. กรุงเทพฯ: เอราวัณการพิมพ์. 
ณรุทธิ์  สุทธจิตต.์ (2555). ดนตรศีึกษาหลักการและสาระส าคัญ. (พิมพ์ครั้งท่ี9). กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ ์
 มหาวิทยาลยั.   
ทิศนา  แขมมณ.ี (2553). ศาสตรก์ารสอน. (พิมพ์ครั้งท่ี 13). กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย. 
ทีฆา  โพธิเวส. (2558). ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีเป็นลูกศิษย์ของพระเจนดุริยางค.์ สัมภาษณ์ 5 เมษายน. 
มนัส  ปิติสานต.์ (2558). ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล) พุทธศักราช 2555  
  ลูกศิษย์ของพระเจนดุริยางค์. สัมภาษณ์ 28 พฤศจิกายน. 
โรงเรียนดุรยิางค์ทหารอากาศ. (2559). รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนดรุิยางค์ทหารอากาศ ประจ าปีการศึกษา  
  2558. กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน. 
สง่า  อารัมภรี. (2531). สง่า  อารัมภีร.  [วีดีทัศน์].สืบค้นจาก https://www.youtube.com/ watch?     
  v=FqDMLeE3ZZo. 
สุกรี  เจรญิสุข. (2547). การศึกษาดนตรีในประเทศไทย. เพลงดนตรี, 10.(8), 22-23. 
__________. (2549). ดนตรีเพื่อพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ. [วีดีทัศน์]. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยดุรยิางคศิลป์  
  มหาวิทยาลยัมหิดล. 
Mark, M.L., Madura,P. (2010). Music Education in Your Hands An Introduction For Future Teacher. 

New York: Routledge. 
Schifrin. L. (2011). Musical Composition For Film And Television. Boston: Berklee Press. 
 
 


