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อิทธิพลของดนตรี
ต่อสังคม



ดนตรีสามารถช่วยพัฒนามนุษย์ได้ เพราะดนตรีเปรียบเสมือน
ตัวแทนความหมายภายในจิตใจที่แสดงออกผ่านอารมณ์ แรงบันดาลใจ 
และเป็นภาพสะท้อนพฤติกรรมภายในจิตใจ

ดนตรีให้ความสนุกสนานและผ่อนคลายความเครียดให้กับผู้คน
ในสังคม หรือแม้กระทั่งการใช้ดนตรีเป็นสื่อบ าบัดผู้ป่วย

ดนตรีถูกน ามาใช้พัฒนามนุษย์ในด้านต่าง ๆ เช่น

อิทธิพลของดนตรี
ต่อบุคคล



ด้านร่างกาย

ด้านร่างกาย เช่น การเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะดนตรี                  
โดยการเต้น การร า หรือแม้แต่การเปิดเพลงในขณะออกก าลังกาย                 
จังหวะและเสียงเพลงสามารถช่วยให้การออกก าลังกายต่าง ๆ                    
มีความเพลิดเพลิน และช่วยผ่อนคลายในการออกก าลังกายมากยิ่งขึ้น

ขอขอบคุณ เพลง Energized
https://www.youtube.com/audiolibrary/music
29-05-62 Jingle Punks



ด้านอารมณ์

ด้านอารมณ์ ดนตรีมักจะเป็นตัวสะท้อนอารมณ์ได้เป็นอย่างดี 
ทั้งเวลามีความสุขและมีความเศร้า เรามักจะฟังเพลงเพื่อให้บทเพลง
ช่วยเพิ่มความสุขหรือเพื่อคลายความเศร้าให้แก่อารมณ์ของตัวเราเอง

ขอขอบคุณ เพลง A_Quiet_Thought
https://www.youtube.com/audiolibrary/music

29-05-62 Wayne Jones

ขอขอบคุณ เพลง Old_MacDonald_Instrumental
https://www.youtube.com/audiolibrary/music
29-05-62 Wayne Jones



ด้านสติปัญญา

ด้านสติปัญญา ดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา
สติปัญญา ตั้งแต่เด็กจนโต มีการน าดนตรีเข้ามาใช้ประกอบการเรียน
การสอนหรือการท ากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดทักษะและการพัฒนา
ของสมอง

ขอขอบคุณ เพลง Symphony No. 5 (by Beethoven)
https://www.youtube.com/audiolibrary/music
29-05-62 Wayne Jones



เรื่องน่ารู้ 
ผ่อนคลายความเครียด

จากการเรียนหรือท างาน

กระตุ้นเสริมสร้างและ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้

ลดอาการเจ็บป่วย
จากสาเหตุต่าง ๆ

ลดพฤติกรรม
ที่ไม่เหมาะสม

ดนตรีบ าบัด (Music Therapy)
การน ากิจกรรมดนตรีมาประยุกต์ใช้

เพื่อปรับเปลี่ยน บ าบัด ฟื้นฟูทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมของ
ผู้ป่วยหรือบุคคลทั่วไปที่มีความเครียด



อิทธิพลของดนตรีต่อสังคม

สังคมปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี รวมทั้งสื่อต่าง ๆ 
ทางดนตรีก็มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกรับชมและรับฟัง เช่น การฟังเพลง
ผ่านอินเทอร์เน็ต ฟังผ่านวิทยุ การชมคอนเสิร์ตต่าง ๆ จะมีคนที่ชอบ           
ในสิ่งเดียวกันไปรวมตัว ณ สถานที่ที่มีการแสดงดนตรี เป็นต้น

https://www.youtube.com/watch?v=YAeezyjqLww


กิจกรรมทางสังคมมักจะมีดนตรีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเสมอ เช่น กิจกรรม            
การร่วมเฉลิมฉลองในงานประเพณีต่าง ๆ หรืองานพิธีการที่ใช้บทเพลง
มหาฤกษ์บรรเลงเพื่อต้อนรับประธานในงานเปิดพิธีการ



ดนตรีสามารถช่วยขัดเกลาจิตใจของผู้คนในสังคมให้มีความอ่อนโยน           
และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข



ปัจจัยที่ท าให้งานดนตรี
ได้รับการยอมรับ

ลักษณะเด่นของ
ดนตรีสากล

ลักษณะเด่นของ
ดนตรีไทย



ได้แก่ ลักษณะการบรรเลงที่มีเอกลักษณ์ การขับร้องที่ไพเราะ
มีท่วงท านองลีลา เพลงลูกล้อ ลูกขัด การประสานเสียงระหว่าง            
เครื่องดนตรีต่างชนิดกันผสมผสานกันอย่างลงตัว และรูปแบบของวง 
ที่หลากหลาย ทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ท าให้ดนตรีไทย
มีลักษณะเด่นเป็นที่ยอมรับ 

ลักษณะเด่นของดนตรีไทย

ความโดดเด่นของดนตรีไทยในด้านต่าง ๆ ได้แก่



- ลักษณะภาษาที่ใช้ในเพลงไทย
เป็นภาษาที่เป็นมาตรฐาน และเป็น 
บทร้อยกรองที่มีความวิจิตรบรรจง 

- เนื้อร้องอาจจะกล่าวถึงเรื่องราว
เกี่ยวกับวรรณคดีไทย

ด้านภาษา เนื้อร้อง



- ส าเนียงของเพลงไทยได้รับ
อิทธิพลจากต่างชาติตั้งแต่สมัยอยุธยา

- ในสมัยรัตนโกสินทร์ได้มีการ
ปรับปรุงใหม่โดยการน าชื่อชนชาติ        
ที่ เป็นเจ้าของส าเนียงมาตั้งน าหน้า           
ชื่อเพลง

ด้านส าเนียง



บทเพลงไทยต่าง ๆ ให้อรรถรส           
ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งเกิดจากปัจจัย  
ห รื อ อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง บ ท เ พ ล ง                
หลายอย่าง เช่น เนื้อร้อง เสียงร้อง 
ทางของเพลง ส านวนการประพันธ์ 
เป็นต้น

ด้านองค์ประกอบของบทเพลง



ดนตรีสากลในแต่ละยุคแต่ละสมัยล้วนมีความแตกต่างกันออกไป 
รูปแบบของเพลงและเครื่องดนตรีได้พัฒนาเรื่อยมาตามล าดับตั้งแต่อดีต        
ถึงปัจจุบัน และเป็นที่นิยมกันแพร่หลายไปทั่วโลก

เครื่องดนตรีสากลที่นิยมใช้กันในชนชาติต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะเป็น
มาตรฐานเดียวกัน เนื่องจากมีการบันทึกท านองเพลงโดยใช้สัญลักษณ์          
แบบเดียวกัน คือ โน้ตสากล ส่วนภาษา เนื้อร้อง และส าเนียง ก็เป็นไป             
ตามเอกลักษณ์ของชนชาติที่ผลิตผลงานออกมา 

ลักษณะเด่นของดนตรีสากล



ดนตรีสากลยังมีลักษณะเด่น คือ มีรากฐานมาจากเพลงศาสนา           
ในเวลาต่อมาเริ่มประดิษฐ์ให้มีระดับเสียงต่าง ๆ เพิ่มขึ้นจนกลายเป็น 
ท านองในที่สุด

ลักษณะเด่นที่ท าให้ดนตรีสากลเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก เช่น

ลักษณะเด่นของดนตรีสากล



เช่น วงออร์เคสตรา เป็นวงดนตรีที่ได้รับ            
การยอมรับและได้รับการพัฒนามาหลายศตวรรษ
จนถึงปัจจุบัน

หลายประเทศมีวงออร์เคสตราประจ าประเทศ 
เช่น วงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ หรือ Bangkok 
Symphony Orch estra (BSO) ในประเทศไทย 
เป็นต้น

วงดนตรี



เครื่องดนตรีสากลแบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่
• เครื่องสาย 
• เครื่องลมไม้
• เครื่องลมทองเหลือง
• เครื่องกระทบ
• เครื่องดนตรีประเภทลิ่มนิ้ว
เครื่องดนตรีสากล สามารถบรรเลงได้หลากหลาย มีบันไดเสียงที่ครบถ้วน 

มีตัวโน้ตห่างกันครึ่งเสียงหรือที่เรียกว่า “โครมาติกสเกล” (chromatic scale) 
ซึ่งท าให้ปรับเข้ากับเครื่องดนตรีประจ าชาติต่าง ๆ ได้อย่างกลมกลืน

เครื่องดนตรี



บทเพลงสากลมีมากมาย เช่น เพลงคอนแชร์โต เพลงซิมโฟนี 
เพลงแจ๊ส เพลงที่ใช้ขับร้องในการแสดงละครโอเปรา เป็นต้น

แต่ละบทเพลงมีองค์ประกอบของดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ที่ท าให้ 
บทเพลงสากลเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป เช่น เพลงแจ๊ส 

มีลักษณ์เด่นของการบรรเลงในด้านการอิมโพรไว-เซชัน คือ             
การคิดท่วงท านองจังหวะ หรือการประสานเสียงในขณะบรรเลง 
จังหวะขัด (syncopation)และจังหวะสวิง เป็นลักษณะจังหวะเด่น 
ของเพลงแจ๊ส

บทเพลง



ระบุว่าเป็นลักษณะเด่นของดนตรีไทย
หรือลักษณะเด่นของดนตรีสากล

โน้ตดนตรีเป็นที่ยอมรับและใช้กันอย่างแพรห่ลาย

ส าเนียงได้รับอิทธิพลมาจากต่างชาติ

เนื้อร้องกล่าวถึงเรื่องราวเกี่ยวกับวรรณคดี

วงดนตรีพบได้ทั่วทุกทวีป

มีรากฐานมาจากเพลงศาสนา

ดนตรีสากล

ดนตรีไทย

ดนตรีไทย

ดนตรีสากล

ดนตรีสากล



อิทธิพลของดนตรี
ต่อบุคคล

อิทธิพลของดนตรี
ต่อสังคม

ปัจจัยที่ท าให้งาน
ดนตรีได้รับการ

ยอมรับ

ลักษณะเด่นของ
ดนตรีไทย

ลักษณะเด่นของ
ดนตรีสากล

อิทธิพล
ของดนตรี

• ช่วยผ่อนคลายความเครียด
• ช่วยบ าบัดอาการเจ็บป่วย
• ช่วยกระตุ้นพัฒนาการของเด็ก

เช่น

• การฟังเพลงผ่านสื่อต่าง ๆ
• การชมคอนเสิร์ต
• การเลียนแบบศิลปินที่ชื่นชอบ

เช่น

• ด้านภาษา เนื้อร้อง 
• ด้านส าเนียง
• ด้านองค์ประกอบของบทเพลง

เช่น

• วงดนตรี 
• เครื่องดนตรี
• บทเพลง

เช่น

สรุป



ใบงานท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 1

ใหนักเรียนบันทึกสรุปผลการเรียนรู
จากหนวยการเรียนรูนี้


