
ยุคสมยัของดนตรีตะวนัตก 
 
      เน่ืองจากโครงสร้างของดนตรีตะวนัตกมีการพฒันาเปล่ียนไปเสมอ   ตามแนวความคิดของผูป้ระพนัธเ์พลง      จึงท าใหเ้กิดเป็นลกัษณะของดนตรีในแต่ละยคุ
ขึ้นมา   การศึกษาและท าความเขา้ใจเก่ียวกบัลกัษณะของบทเพลงในแต่ละยคุ จะช่วยใหท้ีความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงสร้างของดนตรีในแต่ละยคุ ดงัน้ี 
1. ยุคกลาง (Middle Ages) 
        ยคุน้ีคือ ช่วงเวลาระหวา่งศตวรรษที่ 5-15 (ราว ค.ศ. 450-1400) อาจเรียกวา่ ยุคเมดิอีวัล  (Medieval Period) ดนตรีในยคุน้ีเป็น vocal polyphony คือ เป็นเพลงร้องโดยมีแนวท านอง
หลายแนวสอดประสานกนั    ซ่ึงพฒันามาจากเพลงสวด (Chant) และเป็นเพลงแบบมีท ำนองเดยีว  (Monophony)  ในระยะแรกเป็นดนตรีที่ไม่มีอัตรำจังหวะ (Non-metrical) ในระยะ
ต่อมาใชอ้ตัราจงัหวะ ¾ ต่อมาในศตวรรษที่ 14 มกัใชอ้ตัราจงัหวะ 2/4  เพลงร้องพบไดท้ัว่ไป    และเป็นที่นิยมมากกวา่เพลงที่บรรเลงดว้ยเคร่ืองดนตรี   รูปแบบของเพลงเป็นแบบล้อ
ท ำนอง (Canon) นกัดนตรีที่ควรรู้จกัคือ มาโซทแ์ละแลนดินี 
2. ยุครีเนซองค์ (Renaissance Period) 
        เป็นดนตรีในช่วงคริสตศ์ตวรรษที่ 15-16 (ราว ค.ศ. 1450-1600) กำรสอดประสำน(Polyphony) ยงัเป็นลกัษณะของเพลงในยคุน้ีโดยมีการลอ้กนัของแนวท ำนองเดียวกัน (Imitative 
style)ลกัษณะบนัไดเสียงเป็นแบบโหมด(Modes)  ยงัไม่นิยมแบบบันไดเสียง(Scales)  การประสานเสียงเกิดจากแนวท านองแต่ละแนวสอดประสานกนั   มิไดเ้กิดจากการใชคุ้ณสมบติั
ของคอร์ด   ลกัษณะของจงัหวะมีทั้งเพลงแบบมีอตัราจงัหวะ   และไม่มีอตัราจงัหวะ    ลกัษณะของเสียงเก่ียวกบัความดงัค่อย   ยงัมีนอ้ยไม่คอ่ยพบ    ลกัษณะของเพลงมีความนิยม
พอๆกนั  ระหวา่งเพลงร้องและบรรเลงดว้ยเคร่ืองดนตรี   เร่ิมมีการผสมวงเล็กๆ เกิดขึ้น  นกัดนตรีที่ควรรู้จกัคือ จอสกิน-เดอส ์ เพรซ์  ปาเลสตรินา  และเบิร์ด 
3. ยุคบาโรค (Baroque Period)  
        เป็นยคุของดนตรีในระหวา่งศตวรรษที่17-18 (ราว ค.ศ. 1600-1750) การสอดประสาน   เป็นลกัษณะที่พบไดเ้สมอในปลายยคุ    ช่วงตน้ยคุมีการใชล้กัษณะกำรใส่เสียงประสำน
(Homophony) เร่ิมนิยมการใชเ้สียงเมเจอร์   และไมเนอร์   แทนการใชโ้หมดต่างๆ การประสานเสียงมีหลกัเกณฑเ์ป็นระบบ   มีกำรใช้เสียงหลกั (Tonal canter) อตัราจงัหวะเป็นส่ิงส าคญั
ของบทเพลง    การใชล้กัษณะของเสียงเก่ียวกบัความดงัค่อย  เป็นลกัษณะของความดงั-ค่อย   มากกวา่จะใชล้กัษณะคอ่ยๆ ดังขึ้นหรือค่อยๆลง  (Crescendo, diminuendo)ไม่มีลกัษณะ
ของความดังค่อยอย่ำงมำก (Fortissimo, pianisso)  บทเพลงบรรเลงดว้ยเคร่ืองดนตรีเป็นที่นิยมมากขึ้น     บทเพลงร้องยงัคงมีอยูแ่ละเป็นทีนิยมเช่นกนั   นิยมการน าวงดนตรีเล่นผสมกบั
การเล่นเด่ียวของกลุ่ม  เคร่ืองดนตรี 2-3 ช้ิน(Concerto grosso) นกัดนตรีที่ควรรู้จกั คือ มอนเมแวร์ดี  คอเรลลี ววิลัดี  บาค ฮนัเดล 
 



4. ยุคคลาสสิค (Classical period) 
        เป็นยคุที่ดนตรีมีกฎเกณฑแ์บบแผนอยา่งมาก   อยูใ่นระหวา่งศตวรรษที่ 18  และช่วงตน้ศตวรรษที่ 19 (ค.ศ. 1750-1825) การใส่เสียงประสานเป็นลกัษณะเด่นของยคุน้ี   การสอด
ประสานพบไดบ้า้งแต่ไม่เด่นเท่าการใส่เสียงประสาน    การใชบ้นัไดเสียงเมเจอร์ และไมเนอร์   เป็นหลกัในการประพนัธเ์พลง    ลกัษณะของบทเพลงมีความสวยงามมีแบบ
แผน  บริสุทธ์ิ  มีการใชล้กัษณะของเสียงเก่ียวกบัความดงัค่อยเป็นส าคญั    ลีลาของเพลงอยูใ่นขอบเขตที่นกัประพนัธใ์นยคุน้ียอมรับกนั   ไม่มีการแสดงอารมณ์   หรือความรู้สึกของ
ผูป้ระพนัธไ์วใ้นบทเพลงอยา่งเด่นชดั   การผสมวงดนตรีพฒันามากขึ้น   การบรรเลงโดยใชว้งและกำรเดีย่วดนตรีของผู้เล่นเพยีงคนเดียว( Concerto)เป็นลกัษณะที่นิยมในยคุน้ี   บทเพล
ลงประเภทซิมโฟนีมีแบบแผนที่นิยมกนัในยคุน้ีเช่นเดียวกบั        เพลงเดี่ยว(Sonata)  ดว้ยเคร่ืองดนตรีชนิดต่างๆ บทเพลงบรรเลงดว้ยเคร่ืองดนตรีที่นิยมเป็นอยา่งมาก    บทเพลงร้องมี
ลกัษณะซบัซอ้นกนัมากขึ้น  เช่นเดียวกบับทเพลงบรรเลงดว้ยเคร่ืองดนตรี    นกัดนตรีที่ควรรู้จกัในยคุน้ี คือ กลุค  ไฮเดิน  โมทซาร์ท  และเบโธเฟน 
5. ยุคโรแมนติด(Romantic period) 
        เป็นยคุของดนตรีระหวา่งคริสตศ์ตวรรษที่ 19 (ราว ค.ศ. 1825-1900) ลกัษณะเด่นของดนตรีในยคุน้ี คือ เป็นดนตรีที่แสดงความรู้สึกของนกัประพนัธเ์พลงเป็นอยา่งมาก   ฉะนั้น
โครงสร้างของดนตรีจึงมีหลากหลายแตกต่างกนัไปในรายละเอียด   โดยการพฒันาหลกัการต่างๆ ต่อจากยคุคลาสสิก  หลกัการใชบ้นัไดเสียงไมเนอร์และเมเจอร์   ยงัเป็นส่ิงส าคญั    แต่
ลกัษณะการประสานเสียงมีการพฒันาและคิดคน้หลกัใหม่ๆ ขึ้นอยา่งมากเพือ่เป็นการส่ือสารแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกของผูป้ระพนัธเ์พลง    การใส่เสียงประสานจึงเป็น
ลกัษณะเด่นของเพลงในยคุน้ี    บทเพลงมกัจะมีความยาวมากขึ้น   เน่ืองจากมีการขยายรูปแบบของโครงสร้างดนตรี   มีการใส่สีสนัของเสียงจากเคร่ืองดนตรีเป็นส่ือในการแสดงออก
ทางอารมณ์   ลกัษณะการผสมวงพฒันาไปมาก    วงออร์เคสตร้ามีขนาดใหญ่มากขึ้นกวา่ในยคุคลาสสิค   บทเพลงมีลกัษณะต่างๆกนัออกไป เพลงซศิมโฟนี โซนาตา และเซมเบอร์มิว
สิก   ยงัคงเป็นรูปแบบที่นิยมนอกเหนือไปจากเพลงลกัษณะอ่ืนๆ เช่น Prelude, Etude,Fantasia เป็นตน้   นกัดนตรีที่ควรรู้จกัในยคุน้ีมีเป็นจ านวนมาก  เช่น  เบโธเฟน  ชูเบิร์ต  โช
แปง  ลิสซท ์ เมนเดลซอน  เบร์ลิโอส  ชูมานน ์ แวร์ดี   บราหมส์   ไชคอฟสี  ริมสกี-คอร์สคอฟ  รัคมานินอฟ  ปุกซินี  วากเนอร์  กรีก   ริชาร์ด  สเตราห์   มาห์เลอร์  และซิเบลุส  เป็นตน้ 
6. ยุคอิมเพรสช่ันนิสติค  (Impressionistic Period หรือ Impressionism) 
        เป็นดนตรีอยูใ่นช่วงระหวา่ง ค.ศ. 1890 – 1910 ลกัษณะส าคญัของเพลงยคุน้ีคือ   ใชบ้นัไดเสียงแบบเสียงเตม็  ซ่ึงท าใหบ้ทเพลงมีลกัษณะลึกลบั   คลุมเครือไม่กระจ่าง
ชดั    เน่ืองมาจากการประสานเสียงโดยใชใ้นบนัไดเสียงแบบเสียงเตม็   บางคร้ังจะมีความรู้สึกโล่งๆวา่งๆ  เสียงไม่หนกัแน่น  ดงัเช่น   เพลงในยคุโรแมนติก     การประสานเสียงไม่
เป็นไปตามกฎเกณฑ ์   ในยคุก่อนๆ สามารถพบการประสานเสียงแปลก ๆ ไม่คาดคิดไดใ้นบทเพลงประเภทอิมเพรสชัน่นิซึม   รูปแบบของเลงเป็นรูปแบบง่าย   มกัเป็นบทเพลงสั้นๆ 
รวมเป็นชุด  นกัดนตรีที่ควรรู้จกั   คือ  เดอบูสซี   ราเวล  และเดลิอุส 



 

7. ยุคศตวรรษที่ 20(Contemporary Period) 
        ดนตรีในยคุศตวรรษที่ 20 เป็นยคุของการทดลองส่ิงแปลกๆ ใหม่ๆ  และน าเอาหลกัการเก่าๆ มากพฒันาเปล่ียนแปลงปรับปรุงใหเ้ขา้กบัแนวความคิดในยคุปัจจุบนั   เช่น  หลักกำร
เคำเตอร์พอยต์   (Counterpoint) ของโครงสร้างดนตรีแบบการสอดประสาน   มีการใชป้ระสานเสียงโดย     กำรใช้บันไดเสียงต่ำงๆ รวมกนั (Polytonatity) และการไม่ใช่เสียงหลกัใน
การแต่งท านองหรือประสานเสียงจึงเป็นเพลงแบบใช้บันไดเสียง 12 เสียง(Twelve-tone scale)ซ่ึงเรียกวา่ Atonality อตัราจงัหวะที่ใชท้ีการกลบัไปกลบัมา    ลกัษณะส าคญัอีกประการ
หน่ึงคือ กำรใช้กำรประสำนเสียงที่ฟังระคำยหูเป็นพื้น (Dissonance)  วงดนตรีกลบัมาเป็นวงเล็กแบบเชมเบอร์มิวสิก    ไม่นิยมวงออร์เคสตรา   มกัมีการใชอิ้เลกโทรนิกส์    ท าใหเ้กิด
เสียงดนตรีซ่ึงมีสีสนัที่แปลกออกไป    เนน้การใชจ้งัหวะรูปแบบต่างๆ บางคร้ังไม่มีท านองที่โดดเด่น    ในขณะที่แนวคิดแบบโรแมนติกมีการพฒันาควบคู่ไปเช่นกนั   เรียกวา่  นีโอโร
แมนติก (Neo-Romantic) กล่าวโดยสรุปคือ โครงสร้างของเพลงในศตวรรษที่ 20  น้ีมีหลากหลายมาก    สามารถพบส่ิงต่างๆตั้งแต่ยคุ ต่างๆมาที่ผา่นมา    แต่มีแนวคิดใหม่ที่เพิม่เขา้
ไป   นกัดนตรีที่ควรรู้จกัในยคุน้ี คือ สตราวนิสกี   โชนเบิร์ก   บาร์ตอก   เบอร์ก   ไอฟส์   คอปแลนด ์ ชอสตาโกวชิ   โปโกเฟียฟ  ฮินเดมิธ  เคจ  เป็นตน้ 
 

 


