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บทที่2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 
 การศึกษาวิจัย เร่ือง  การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน ดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนาน 
คร้ังนี้ผูวิจัยทําการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยจําแนกออกเปน 4 ประเด็น ไดแก 
 2.1 แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับดนตรีลานนา 
 2.2 แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน 
 2.3 แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนดนตรี 
 2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

2.1แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับดนตรีลานนา 
 
 2.1.1 ความสําคัญของดนตรี 
  ดนตรีมีความสําคัญกับมนุษยเปนอยางมากนอกจากเสียงดนตรีที่ทําใหมนุษยเกิด
ความสุขและความพอใจดังที่สุมนมาลย นิ่มเนติพันธ (2524, หนา 219) กลาววาเสียงดนตรีเปนสวน
หนึ่งของชีวิตมนุษยทุกชาติทุกภาษาทั้งที่มีความเจริญทางเทคโนโลยีอยางสูงและที่ยังลาหลังตางก็มี
การแสดงออกทางเสียงดนตรีทั้งนั้นเพราะเสียงดนตรีมีประโยชนกอใหเกิดความรื่นเริงบันเทิงใจ
ชวยใหจิตใจผองใสเกิดความสามัคคีและเพื่อการพักผอนหยอนใจแลวดนตรียังเปนสวนหนึ่งของ
มรดกทางวัฒนธรรมอีกดวย 
  อรวรรณ บรรจงศิลปะและอาภรณ มนตรีศาสตร (2527, หนา 456-457) กลาววา
ประวัติศาสตร คือ ประวัติความเปนมาของมนุษยดนตรีจะสะทอนใหเห็นถึงความเปนชาติเร่ิมตั้งแต
มนุษยมีการรวมตัวกันเปนปกแผน ยกตัวอยางจากดนตรีไทยเปนสวนหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงการ
รวมตัวเปนชาติไทยขณะเดียวกันก็แสดงประวัติความเปนมาของชาติไทยเชนถาพิจารณาเครื่อง
ดนตรีทํานองเพลงและทารํา เราจะสังเกตไดวาเครื่องดนตรีไทยบางอยางหรือทารําบางทามีสวน
คลายกับประเทศแถบเอเชียดวยกัน เชน ลาว พมา เขมร จีน อินเดีย แมแตทํานองเพลงไทยบางเพลง
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ก็มีการเลียนสําเนียงของชาติตาง ๆ ส่ิงเหลานี้แสดงวาประเทศไทยมีการติดตอเกี่ยวของกับประเทศ
ดังกลาวและมีการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน อยางไรก็ตามถึงแมศิลปะบางดานจะมี
การผสมผสานกับตางชาติ แตลักษณะเดนที่แสดงถึงความเปนไทย เชน ทวงทํานองเพลง ลีลาทารํา
เครื่องดนตรีก็จะแสดงออกอยางชัดเจนถึงลักษณะเฉพาะหรือเอกลักษณของชาติอันแสดงถึงความ
เปนเอกราชของไทยที่ไมเคยตกอยูในอํานาจของตางชาติ ตรงกันขามถาชาติใดตกอยูใตอิทธิพลของ
ชาติอ่ืนดนตรีก็จะมีลักษณะผสมผสาน เชน ดนตรีของชาวเม็กซิกันจะมีดนตรีของชาวสเปนผสมอยู
ดวยนี้ไมใชเหตุบังเอิญแตเพราะเม็กซิกันถูกประเทศสเปนเขาครอบครองเปนเวลานานเราจึงไดยิน
เสียงคาสตาเนท (castanets) ของสเปนผสมในดนตรีของชาวเม็กซิกัน แมแตดนตรีของชาวอเมริกัน
จะพบวามีเพลงพื้นบานจากอังกฤษผสมผสานกับเสียงโอดครวญของพวกผิวดําเพราะชาวอเมริกัน
คือ พวกท่ีมาจากยุโรปตะวันตกหลายพวกเพลงตาง ๆ จึงถายทอดและปะปนกันเปนมรดกตกทอด
ของชาวอเมริกันนั่นเอง จากตัวอยางดังกลาวแสดงใหเห็นวาดนตรีเปนสวนหนึ่งซึ่งแสดงออกถึง
วัฒนธรรมและความเปนมาของชาตินอกจากนี้ดนตรียังแสดงออกถึงลักษณะนิสัยในแตละสังคม
เชน ดนตรีไทยมีลีลาออนชอยนิ่มนวลแสดงวาคนไทยมีความประณีตรักสวยรักงามแฝงดวย
จินตนาการและศิลปะอันละเอียดออน เปนตน 
  เบอรเกตันและบอรดแมน (Bergethon & Boardman, 1977, p. 18; อางถึงใน
อรวรรณ บรรจงศิลปะและอาภรณ มนตรีศาสตร, 2527, หนา 507 ) กลาววา ดนตรีคือเสียงและเรา
ใชประสาทหูในการรับฟงบุคคลใดก็ตามจะสามารถตอบสนองดนตรีไดดีหรือเปนนักดนตรีที่ดี
จะตองมีทักษะการฟงสามารถแยกแยะสิ่งตาง ๆ ที่อยูในเพลงไดดีความสามารถนี้ เกิดจากการเรียนรู
ซ่ึงเดโช สวนานนท (2514, หนา 173) กลาววา การเรียนรูจะเกิดขึ้นไมไดเลยหากวาไมมีการรับรู
และอวบ เหมะรัชตะ (2525, หนา 47 ) กลาววาการเรียนรูและประสบการณเกี่ยวกับการฟงเสียงที่
เปนพื้นฐานทางดนตรีสําหรับเด็กควรมีขั้นตอนตามลําดับดังนี้ 
  1) การรูจักมักคุนกับเสียงตาง ๆ (recognition) เปนลําดับแรกเสียกอน 
  2) ตอไปจึงจะสามารถจําแนกเสียงนั้น ๆ ได 
  3) แลวจึงสามารถทําเสียงหรือออกเสียงเลียนเสียงนั้น ๆ ไดเปนลําดับตอไป 
  4) ขั้นสุดทายจึงจะสามารถเรียนรูที่จะใชเครื่องดนตรีที่ตนฝกหัดทําเสียงเลียน
เสียงนั้น ๆ ได 
  ดนตรีเปนวิชาหนึ่งที่มีความสัมพันธกับการศึกษามาโดยตลอดทั้งนี้เพราะนักการ
ศึกษาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันตางยอมรับวาดนตรีมีผลตอพัฒนาการทางดานรางกายอารมณสังคม
และสติปญญาของบุคคลความคิดเห็นของนักการศึกษาดังกลาว เชน 
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  เบอรไมสเตอร (Burmeister, 1958, p. 219; อางถึงในองคการ อินทรัมพรรยและ
วิญู ทรัพยประภา, 2526,หนา 6) กลาววา “ดนตรี” มีวัตถุประสงคในอันที่จะสงเสริมใหผูเรียนมี
ความเจริญงอกงามทางดานสุนทรียะรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชนและเพื่อพัฒนาการทาง
อารมณของผูเรียน 
  บรอคเกิลเฮิสต (Burmeister, 1958, p. 219; อางถึงในองคการ อินทรัมพรรยและ
วิญู ทรัพยประภา, 2526, หนา 6) กลาวถึงคุณคาของดนตรีวาคุณคาของประสบการณทางดนตรี
เปนผลรวมทางดานทักษะคุณภาพและการพัฒนาสวนตนในเรื่องอารมณสติปญญารางกายและ
สังคมของผูเรียน 
  จะเห็นไดวาดนตรีเปนวิชาหน่ึงที่สําคัญและจําเปนอยางยิ่งที่จะตองบรรจุไวใน
หลักสูตรการศึกษาทุกระดับเพราะมีสวนชวยพัฒนาบุคคลใหเปนพลเมืองดีมีคุณภาพ และมี
ประสิทธิภาพตามเปาหมายของการจัดการศึกษาอันจะเปนผลโดยตรงตอการพัฒนาประเทศ 
 
 2.1.2 บทบาทของดนตรีลานนาในเชิงทฤษฎีทางมานุษยวิทยา 
  ทฤษฎีทางมานุษยวิทยามีมากมายหลายทฤษฎี นักมานุษยวิทยาไดรวบรวมมาจาก
การประมวลขอเท็จจริงของพฤติกรรมดานตาง ๆ  ของมนุษยในหลาย ๆ ดาน และนําไปใชศึกษา
พฤติกรรมของมนุษยหลายดานที่เกี่ยวกับปรากฏการณทางสังคมและวัฒนธรรม สามารถนําทฤษฎี
ไปใชวิเคราะหสังคมและวัฒนธรรมไดเปนอยางดี 
  1) ทฤษฎีวิวัฒนาการ (evolutionism) 
   วิ วัฒนาการรูปแบบของพฤติกรรมการสร า งสรรคความงามทาง
ศิลปวัฒนธรรมดนตรีของชาวลานนา มีพัฒนาการเปน  3  ระยะ คือ ระยะที่ 1 มีพฤติกรรมการเสนอ
ดนตรีแบบดั้งเดิม (Primitive) หมายถึง ดนตรีพื้นบานลานนา ระยะที่ 2 เร่ิมปรับตัวเมื่อสังคมภายใน
ไดรับอิทธิพลจากอารยธรรมภายนอก หมายถึง เร่ิมรับเอาดนตรีตะวันตกและดนตรีไทยภาคกลางมา
ผสมผสานกับดนตรีลานาทั้งดานวิทยาการและปฏิบัติ ไดแก ระบบเสียงของดนตรี จังหวะ  ทํานอง  
ลีลา  รูปแบบโครงสรางทั้งทํานอง  การบรรเลงในรูปแบบคอรด  การประสานเสียง  ลักษณะของ
เสียง  และสีสันของดนตรี เปนตน รวมทั้งนํารูปแบบวิธีการขับรองแบบดนตรีไทย และดนตรี
ตะวันตกเขามาผสมผสานในรูปแบบโครงสรางมากขึ้น เรียกวา ขั้น barbarnism   และระยะที่ 3 เปน
ระยะปจจุบันหรือยุคโลกาภิวัฒน เรียกวา Post modern หมายถึง การรับเอาอารยธรรมจากภายนอก
เขามาอยางเต็มที่ วิถีชีวิตของคนลานนาในสังคมปจจุบันเปลี่ยนไปตามคานิยมตะวันตกที่ทันสมัย 
จนแทบไมเห็นพฤติกรรมแบบดั้งเดิม (primitive) หลงเหลืออยูเลย ผลกระทบของพฤติกรรมในยุค 
post modern กําลังกอปญหาในหลายรูปแบบตอท้ังตอตนเอง ครอบครัว และสังคมโดยรวม ไดแก 
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ยาเสพติด การมั่วสุมทางเพศ อบายมุข และอาชญากรรม เปนตน เนื่องเพราะการรับเอาวัฒนธรรม
จากภายนอกโดยไมมีการปรับใชอยางเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของ
ตนเอง (Edward B. Taylor,  1832-1917, อางถึงใน นิยพรรณ (ผลวัฒนะ) วรรณศิริ, 2540, หนา 70) 
   นอกจากกระแสโลกาภิวัฒนแลว ยังมีปจจัยสาเหตุที่ทําใหพฤติกรรมของคน
ในสังคมลานนาเปลี่ยนไปตามกระแสนิยมตะวันตก ไดแก ระบบการศึกษาที่เนนตะวันตกเปนหลัก 
และระบบสื่อที่เนนวัฒนธรรมตะวันตกมากเกินความพอดี เปนตน โดยละเลยองคความรูและ
วัฒนธรรมทองถ่ินที่พัฒนาการจากบรรพชนจากรุนสูรุน จนซึมลึกในระบบความคิดและวิถีชีวิต
ของคนในสังคมลานนาปจจุบัน 
   การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน ดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนาน เปน
กระบวนทางการศึกษาที่สามารถปรับพฤติกรรมเยาวชนโดยผสมผสานระหวางพฤติกรรมแบบ 
Primitive กับ Post modern เพื่อใหเปนสมาชิกของสังคมที่มีคุณภาพและสามารถดํารงชีวิตอยางเปน
สุขไดในภาวะสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและวัฒนธรรมทองถ่ิน   
  2) ทฤษฎีประวัติศาสตร (historicalism) 
   ตามทฤษฎีประวัติศาสตร ลานนามีรากฐานทางประวัติศาสตรที่เจริญรุงเรือง
มาในอดีต มีวัฒนธรรมเปนแบบฉบับหรือเปนเอกลัษณอยางเดนชัด ไดแก ภาษา วรรณกรรม การ
แตงกาย ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ และดนตรีลานนา เปนตน วัฒนธรรม
เหลานี้ไมไดสรางขึ้นมาโดยใครคนใดคนหนึ่งแลวเปนที่ยอมรับของสังคม แตเปนการกอตัวที่เกิด
จากการสรางงานดวยภูมิปญญาบรรพชนและพัฒนาการจนมีรูปแบบที่เปนเอกลักษณเฉพาะตน  
   สภาพปญหาการดํารงอยูวัฒนธรรมลานนาก็เชนเดียวกับกลุมภูมิภาคอื่น ๆ 
ของไทย  คือ เกิดวิกฤติทางคานิยมวัฒนธรรมที่คนรุนใหมหันไปนิยมคานิยมตะวันตก จน
วัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ินที่เคยเจริญรุงเรืองแตอดีตแทบหายสาบสูญ ขอมูลจากประวัติศาสตร
สามารถทําใหคนรุนปจจุบันไดเรียนรูและตระหนักในคุณคาภูมิปญญาของตนเอง  ดังนั้น การ
พัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน ดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนาน จึงเปนกระบวนการนําภูมิปญญา
ทองถ่ินเขาสูระบบการศึกษา เพื่อใหเยาวชนไดเรียนรูถึงความเปนมา ความเชื่อ รูปลักษณเฉพาะทาง
ดนตรี โครงสรางทางดนตรี องคประกอบของดนตรี ความคิดสรางสรรคและพัฒนาการ รวมทั้งการ
สัมผัสความงามของสาระดนตรีที่เกิดจากภูมิปญญาทองถ่ิน จนเกิดความรูและเห็นคุณคาในมรดก
ทางวัฒนธรรมของตน 
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  3) ทฤษฎีการแพรกระจายทางวัฒนธรรม (diffusionism)  
   ทฤษฎีการแพรกระจายไมไดมีผูหนึ่งผูใดคิดขึ้นโดยตรง เพราะมีหลาย
แนวคิด    ไดแก  สํานักอังกฤษ (British School) นักมานุษยวิทยาสวนใหญเชื่อวาวัฒนธรรม
แพรกระจายจากจุดกําเนิด ซ่ึงเปนศูนยกลางของวัฒนธรรมแลวแพรกระจายออกไปในอาณาบริเวณ
โดยรอบเปนรูปวงกลม จนกระทั่งไปถึงทั่วโลก สํานักเยอรมัน (German school) เชื่อวา ปกติแลว
มนุษยไมชอบสรางวัฒนธรรมขึ้นมาเองแตชอบหยิบยืมวัฒนธรรมจากเพื่อนบาน (uninventive 
habit) วัฒนธรรมอาจจะแพรกระจายออกไปไดทีละหลาย ๆ traits พรอมกันหรือไปทีละ trait จาก
จุดที่เกิดและแพรกระจายไปไดจากหลาย ๆ   เขตภูมิศาสตรในรูปแบบวงกลมหลาย ๆ วงตามพื้นที่
วัฒนธรรมที่ปลายทางจะตองเหมือนกับวัฒนธรรมตนกําเนิดไมมากก็นอย และสํานักอเมริกัน 
(American School) สํานักนี้มีแนวคิดที่นาเชื่อถือมากตางจากสองสํานักแรก ในแงที่วาวัฒนธรรมจะ
แพรกระจายจากจุดศูนยกลาง (จุดกําเนิด) ไปตามพื้นที่เทาที่จะไปไดในเขตภูมิศาสตรเดียวกัน และ
ยุคสมัยใกลเคียงกัน 
   จากแนวคิดสํานักอเมริกัน จะเห็นเขตวัฒนธรรมของโลกเปนกลุม ๆ เชน เขต
วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดแก ลาว เขมร ไทย พมา เขตวัฒนธรรมเอเชียใตไดแก เนปาล  
ปากีสถาน อินเดีย บังคลาเทศ ศรีลังกา เขตวัฒนธรรมยุโรปตะวันออกไดแกรัสเซียเชคโกสโลวาเกีย  
โปแลนด  ออสเตรีย  ฮังการี เขตวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกไกล ไดแก   จีน  ญี่ปุน  เกาหลี และ
เวียดนาม เปนตน 
   อยางไรก็ตาม ทฤษฎีหรือวิธีการทางการแพรกระจายในปจจุบันไมคอยไดรับ
ความนิยมนํามาใชมากนัก เพราะมีจุดออนหลายประการคือ 
   (1) ไมสามารถพิสูจนไดวาวัฒนธรรมจากสังคมหนึ่งกระจายไปยังอีกสังคม
หนึ่งไดอยางไร 
   (2) แหลงใหมยอมรับ ปฏิเสธ หรือผสมผสานวัฒนธรรมที่แพรกระจายเขา
มาใหมกับวัฒนธรรมเกาไดอยางไร 
   (3) เปนการไมถูกตองเสมอไปวา สังคมหนึ่งจะหยิบยืมวัฒนธรรมเพื่อนบาน
เสมอ 
   (4) ไมสามารถพิสูจนไดวาวัฒนธรรมใดแพรกระจายไปสูวัฒนธรรมใด 
หรืออีกนัยหนึ่งวัฒนธรรมใดเปนวัฒนธรรมตนกําเนิดนั่นเอง 
   แมทฤษฎีการแพรกระจายจะไมคอยไดรับความนิยมในปจจุบัน และมีขอ
ถกเถียงกันมากในดานการแพรกระจายทางวัฒนธรรมโดยไมสามารถหาขอยุติได แตยังมีประโยชน
สามารถใชทฤษฎีสันนิษฐานเพื่อปูทางไปสูการพิสูจนในทฤษฎีอ่ืน ๆ ไดมากทีเดยีว โดยเฉพาะการ
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นําทฤษฎีการแพรกระจายมาศึกษากลุมชนลานนาวามีการแพรกระจายจากจุดกําเนิดในเขตพื้นที่ใด
ใน  9  จังหวัด  คือ จังหวัดเชียงราย   แมฮองสอน  เชียงใหม  พะเยา  ลําพูน  ลําปาง  แพร  นานและ
อุตรดิตถ  ทําใหสามารถกําหนดขอบเขตทางวัฒนธรรม ตามรูปลักษณทางวัฒนธรรม เชน ภาษา 
การแตงกาย  ความเชื่อ  ขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรม และดนตรี เปนตน ได 2 เขต คือ 
   (1) เขตวัฒนธรรมตะวันตก ไดแก พื้นที่จังหวัดเชียงใหม เชียงรายซีก
ตะวันตก ลําพูน ลําปาง พะเยาพื้นที่ซีกตะวันตก และแมฮองสอน เปนตน โดยจังหวัดเชียงใหมเปน
ศูนยกลางวัฒนธรรม 
   (2) เขตวัฒนธรรมนาน หรือวัฒนธรรมลานนาตะวันออก คือ พื้นที่จังหวัด
เชียงรายซีกตะวันออก นาน พะเยาพื้นที่ซีกตะวันออก แพร และอําเภอทาปลา อําเภอเมือง (ตําบลน้ํา
ริด) จังหวัดอุตรดิตถ เปนตน โดยจังหวัดนานเปนศนูยกลางวัฒนธรรม 
  4) ทฤษฎีหนาท่ีนิยม (functionalism) 
   ทฤษฎีหนาที่นิยมชวยใหการศึกษาวิจัยครั้งนี้ในดานเขาใจถึงพฤติกรรมอัน
กอใหเกิดสถาบันตาง ๆ ในสังคมของมนุษยตลอดจนรูปแบบและระดับความเจริญของสถาบัน
เหลานั้น ซ่ึงหมายถึงวัฒนธรรมของสังคมหนึ่ง ๆ เมื่อนําทฤษฎีมาศึกษาวิเคราะหดนตรีลานนาใน
เขตวัฒนธรรมนาน โดยศึกษาปญหาวาทําไมเด็กรุนใหมจึงละทิ้งดนตรีทองถ่ิน ทั้งที่เปนมรดก
สําคัญแหงภูมิปญญาซึ่งสะทอนใหความเจริญรุงเรืองของอารยธรรมของอาณาจักรตนเองในอดีต
จนถึงปจจุบันแมปจจุบันจะผนวกเปนสวนหนึ่งของประเทศไทยความภาคภูมิใจในความเปน
ลานนากลับหลงเหลือในวัฒนธรรมไมกี่แขนง 
   ดังนั้นหลักสูตรทองถ่ินดนตรีลานนาจึงเปนกระบวนของทฤษฎีหนาที่นิยม
อยางเดนชัดไดแก 
   (1) สามารถพัฒนาเยาวชนทั้งดานสติปญญา  อารมณ  ความคิด  ทัศนคติ  
อุดมการณ และความรูสึกสํานึกความรับผิดชอบตอตนเอง  ครอบครัว สังคม ทองถ่ิน และตอ
วัฒนธรรม 
   (2) การบรรจุหลักสูตรดนตรีลานนาเขาสูระบบการศึกษา  ทําใหเยาวชน
มั่นใจในคุณคาและสํานึกในภาระหนาที่ของตนที่จะทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินของตน 
   (3) ทําใหเกิดความรวมมือระหวางโรงเรียนกับชุมชนทองถ่ินที่จะตองมี
ภาระหนาที่ในการทํานุบํารุงมรดกทางภูมิปญญาอันลํ้าคารวมกันใหดํารงอยูและพัฒนาการสืบไป 
   (4) เปนการเสริมสรางสังคมพลังทองถ่ินลานนาใหเขมแข็งยิ่งขึ้น 
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 2.1.2 ทฤษฎีโครงสรางทางวัฒนธรรม (structuralism) 
  ตามแนวคิดทฤษฎีโครงสรางทางวัฒนธรรม ดนตรีลานนาสะทอนใหเห็นถึง
ระบบความคิดที่เปนเหตุผลอันมาจากสมอง จิตใจ จิตนาการ จุดมุงหมาย และแสดงออกเปนระบบ
สัญลักษณได ไดแก บทรองและบทวรรณกรรมของดนตรี โครงสรางทํานอง ลักษณะของเสียง 
ลักษณะของจังหวะดนตรี ลักษณะของการเคลื่อนที่ของทํานองเพลงตาง ๆ รูปลักษณของโครงสราง
ทํานอง ลีลาและอารมณ เปนตน แมดนตรีจะสื่อความหมายในแบบนามธรรม แตความงามทาง
ศิลปะและสุนทรียะ มักสะทอนทางความรูสึกและอารมณในแนวใกลเคียงกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เมื่อเพลงใดมีบทรองดวยแลว จะเขาใจการสื่อสารทางความรูสึกในแนวเดียวกันคอนขางชัดเจน 
ธรรมชาติการสรางสรรคความงามทางศิลปะดนตรี ผูสรางยอมมีเหตุผล มีจุดหมายในตัวเองอยูแลว 
เมื่อมีเปาหมายจึงเกิดแรงกําลังขับเคลื่อนที่จะสรางสรรคผลงานออกมา ดังนั้นดนตรีจึงเปนศาสตรที่
ถูกสรางขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงคและเปาหมาย แตโดยทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพื่อตอบสนองความ
ตองการทางพฤติกรรมของคนทางดานอารมณจิตใจ ความรูสึกนึกคิด เมื่อเยาวชนนักเรียนมีโอกาส
ศึกษาดนตรีทองถ่ินตน คุณคาดนตรีลานนานอกจากจะตอบสนองทางอารมณและจิตใจแลว ยังส่ือ
ถึงปรัชญาอันเปนคุณคา คุณธรรม และปริศนาแหงความดีงามเพื่อสอนคนใหเปนคนดี เนื่องเพราะ
ดนตรีเปนสื่อทางวัฒนธรรมความงาม เมื่อเสพความงามของดนตรีจนถึงระดับซาบซึ้งแลว คุณคา
ของดนตรีจะชวยใหผูเสพมีสุขภาพจิตดีงาม  
  ดนตรีลานนาในเขตวัฒนธรรมนาน นับไดวาเปนตราหรือสัญลักษณประจํากลุม
ที่คนอื่นเห็นแลวรูไดทันที และมักเรียกวา วงดนตรีสะลอ ซอ ซึง เนื่องจากเอกลักษณเฉพาะทั้ง
โครงสรางรูปลักษณของดนตรี เครื่องดนตรี ทํานองเพลง สําเนียงเพลง และภาษาในการซอหรือการ
ขับรอง  ดังนั้นดนตรีลานนาจึงเปนวัฒนธรรมประจํากลุมชนชาวไทยลานนาโดยลักษณะสําคัญบาง
ประการทางวัฒนธรรม ไดแก 
  (1) เปนแบบพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู (pattern of learned behavior)  
  (2) เปนสิ่งที่มีอยูรวมกัน (shared by members of society)  ของกลุมชน 
  (3) เปนสิ่งที่ถายทอดสืบตอกันมา (Transmitted among the members of society)  
  (4) สรางความพอใจใหแกมนุษยได (culture is gratifying)  
  (5) เปนส่ิงที่ปรับเปลี่ยนได (culture is adaptive) หมายถึง มีความเจริญทาง
วิทยาการเทคโนโลยีตาง ๆ  
  (6) เปนผลรวมหรือผสมผสานทางวัฒนธรรม (culture is integrative)  
  (7) เปนรูปแบบพฤติกรรมอุดมคติที่ตองยึดปฏิบัติตาม (idea form of behavior)  
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  (8) เปนลักษณะเหนืออินทรีย (superorganic) หมายถึง  ลักษณะที่อยูเหนือจาก
สภาพธรรมชาติหรือสัญชาตญาณของเอกัตตบุคคล ซ่ึงชวยใหมนุษยรูจักการเรียนรูและทําใหมีชีวิต
รอดไดทางกายภาพและทางสังคม 
  การมุงมั่นศึกษาพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน ดนตรีลานนา เพื่อเปนหลักสูตรสําหรับ
การเรียนการสอนในเขตวัฒนธรรมนานเนื่องเพราะดนตรีลานนาเปนวัฒนธรรมภูมิปญญาอันลํ้าคา
ของทองถ่ินและมีบทบาทหนาที่สําคัญทางวัฒนธรรม ดังนี้ 
  (1) ดนตรีลานนาเปนตัวกําหนดรูปแบบของสถาบันในรูปศิลปวัฒนธรรมประจํา
ทองถ่ิน เพื่อชวยใหสมาชิกรวมจัดระเบียบพฤติกรรมของตนเองและแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม 
  (2) ดนตรีลานนาเปนตัวกําหนดบทบาทความสัมพันธหรือพฤติกรรมของ
นักเรียนซ่ึงเปนสมาชิกของสังคม โดยผานกระบวนการอบรม เรียนรู ฝกฝน โดยโรงเรียนและครูทํา
หนาที่ถายทอด 
  (3) ดนตรีลานนา ทําหนาที่เปนเครื่องหมายหรือสัญลักษณที่แสดงใหเห็นวา
สังคมลานนาวัฒนธรรมนานแตกตางไปจากสังคมภูมิภาคอื่น ๆ รวมทั้งเปนสัญลักษณที่บงบอกให
เห็นถึงบุคลิกภาพของคนภูมิภาคนี้ทั้งภายในและภายนอก ภายในไดแกความเชื่อ ความสนใจ 
ทัศนคติ ความรู ความสามารถ ความคิดสรางสรรค สวนภายนอก ไดแก รูปลักษณการแสดงออก
ทางคําพูด สําเนียง การแตงกาย การเดิน และอากัปกิริยาตาง ๆ เปนตน 
  (4) ดนตรีลานนา ทําใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคม เกิดความเปน
ปกแผน ความจงรักภักดีและอุทิศตนใหกับสังคม เกิดความผูกพันรักและหวงแหนในวัฒนธรรม
และสังคม ทําใหสังคมอยูรอด ทั้งนี้เพราะการมีวัฒนธรรมเดียวกันของกลุมคนในสังคม ยอมทําให
บุคคลเกิดความรูสึกเปนกลุมเดียวกันมีจิตสํานึกของความเปนเจาของรวมกัน จึงกอใหเกิดความรัก 
ความผูกพัน หวงแหน และพรอมที่จะปกปองเพื่อใหวัฒนธรรมอันเปนสวนรวมของตนยังคงอยู
ตลอดไป 
  (4) ดนตรีลานนา  เปนปจจัยที่ สําคัญในการสรางหลอหลอม  (moulding) 
บุคลิกภาพทางสังคมใหกับสมาชิก บุคลิกภาพเปนผลรวมความสัมพันธระหวางสภาพรางกายและ
การแสดงออกของจิตใจ และประสบการณที่เกี่ยวกับพฤติกรรมนั้น ซ่ึงตัวกําหนดบุคลิกภาพจึง
นาจะไดแกลักษณะทางชีวภาพและลักษณะทางวัฒนธรรม กลาวคือ บุคลิกภาพของบุคคลสวนหนึ่ง
เปนผลเนื่องมาจากลักษณะทางชีวภาพอันเปนสวนของกรรมพันธุที่ไดจากยีนส (genes) ของบิดา
มารดา อีกสวนหนึ่งเปนผลเนื่องมาจากการอยูรวมติดตอสัมพันธกับผูอ่ืน เพราะทําใหบุคคลไดรับ
การอบรมขัดเกลาทางสังคมจากกลุมและตัวแทนในการขัดเกลาที่ถายทอดวัฒนธรรม 
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  ในอดีตดนตรีลานนาเปนศิลปวัฒนธรรมที่ได รับการยกยองและเห็นถึง
ความสําคัญในบทบาทหนาที่ จนกลายเปนกระสวน (pattern) ของการปฏิบัติที่เปนขนบธรรมเนียม 
สังคมจึงพยายามอนุรักษ พัฒนา สืบสาน และถายทอดตอกันมายาวนานจากรุนสูรุนหลายชวงอายุ
คนจนถึงปจจุบันแมบทบาทของดนตรีลานนาในสังคมปจจุบันจะลดนอยลงอยางมาก เนื่องเพราะ
เกิดจากหลายปจจัย ไดแก กระแสโลกาภิวัฒนที่อิทธิพลดนตรีตะวันตกเขามามีบทบาทอยางมาก 
สภาพขนาดสังคมเปลี่ยนไปจากเดิม จากระดับอาณาจักรลดมาเปนสวนหนึ่งของประเทศไทย ดนตรี
ลานนาจึงลดความสําคัญเปนเพียงดนตรีทองถ่ิน กอปรกับการศึกษาที่เนนแบบตะวันตกเปนหลัก 
รวมทั้งระบบสื่อตาง ๆ ที่นําเสนอแตดนตรีในยุคโลกาภิวัฒนที่เนนตะวันตก เปนตน คนรุนใหมจึง
ไมใหความสําคัญในบทบาทหนาที่ของดนตรีประจําสังคมตนเอง เพราะมองวามีความลาหลัง ไม
เปนวัฒนธรรมระดับสากล สวนใหญจึงหันไปนิยมดนตรีตะวันตกและซึมซับวัฒนธรรมตะวันตก
โดยขาดการวิเคราะหถึงคุณคาทางดนตรีที่แทจริง เพื่อใหถูกมองวาทันสมัยลํ้าหนา จึงเกิดปญหาขึ้น
ในสังคมกับเยาวชนทองถ่ินอยางมากมาย เชน ปญหายาเสพติด การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร 
ดอยคุณภาพการศึกษา ขาดคุณธรรมจริยธรรม สุรุยสุราย และดอยคุณภาพของชีวิต เปนตน  

 
 2.1.3 รูปลักษณของดนตรีลานนาในเขตวัฒนธรรมนาน  
  ดนตรีลานนาในเขตวัฒนธรรมนานจําแนกลักษณะการบรรเลงได 2 ประเภทดังนี ้
  1) ประเภทดนตรบีรรเลงหมายถึงเพลงบรรเลงที่ใชบรรเลงประกอบการฟอน
แงนหรือบรรเลงทั่วไปไดแกเพลงแมหมายกอมแมหมายเครือฤาษีหลงถํ้าปนฝายซอพมากลอมนาง
นอนฯลฯ 
  2) ประเภทเพลงซอหมายถึงการขับซอเปนทํานองกลอนสดทั้งแบบทองจาํและ
การดนไดแกซอลองนานซอดาดเมืองนานซอลับแลซอพมาซอปนฝายฯลฯ 
  กิจชัยสองเนตร (2547, หนา 28) ไดอธิบายถึงตํานานซอลองนานซึ่งแสดงถึงหลัก
หลักฐานการบรรเลงดนตรีและการขับซอในเขตวัฒนธรรมนานวาเมื่อคร้ังเมืองวรนคร (เมืองปว)  
เกิดภัยพิบัตแิหงแลงและโรคระบาด พระยาการเมืองเจาเมืองวรนครจงึอพยพผูคนยายเมืองลงมาตัง้
เมืองใหม คือ เมืองปูเปยงแชแหงโดยการลองแพมาตามลําน้ํานานมแีพทั้งหมด 7 ลํา 7 ขบวน
สําหรับขบวนที่ 7 เปนแพของคณะรองรําทําเพลงซึ่งชายหญิงคูหนึ่งมชีื่อวาปูคํามาและยาคําบี้ ไดขับ
รองบรรยายความในใจ ความอาลัยอาวรณที่ตองจากบานเกิดเมืองนอน และบรรยายธรรมชาตอัิน
งดงามของสองฝงแมน้ํานาน โดยมีชางปน (ซึง) ชางสะลอบรรเลงประกอบ จึงเกิดเพลงซอลองนาน
ที่ใชจนถึงทุกวันนี้ และถือกนัวาปูคํามาและยาคําบี้เปนชางขับซอคูแรกของเมืองนาน 
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 2.1.4 ลักษณะของเครื่องดนตรีลานนาในเขตวัฒนธรรมนาน 
  เครื่องดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนาน เปนเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย 
ประกอบดวย สะลอ และซึงมีลักษณะดังตอไปนี ้
  1) สะลอ สะลอ เปนเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสี เปนคําเดียวกันกับคําวา ทรอ 

(ซอ) ซ่ึงเอกสารบางฉบับเขียนวา ตะลอหรือถะลอ หรือซอลอ เปนเครื่องดนตรีพื้นบานลานนา ใช

เลนกับซึง หรือบรรเลงเดี่ยว มีสายและใชคันชักสี เชนเดียวกันกับซอสามสาย  คืออยูดานนอกสาย 
มีรูปรางคลายซออูตางกันตรงหางมา  (สายกง = สายคันซัก) ซ่ึงอยูนอกสายสะลอกะโหลกทําดวย

กะลามะพราวตัดปาดสวนหนาออก  ใชไมสักแผนบาง ๆ  ปดดานหนาทําเปนหนาสะลอ  มีหยอง 
รองสาย ตรงกลาง  เจาะกะโหลกสะลอ ทะลุตรงกลางทั้งดานบนและดานลาง  เพื่อสอดคันทวนให
ผานรูบน แลวทะลุลาง  ปลอยใหปลายคันทวนยื่นออกมาเปนเทาคลายกับคันทวนของซอสามสาย  
แตเทาของสะลอส้ันกวาเทาซอสามสาย  คันทวนสะลอมีลักษณะกลมคลายซออู  หรือซอสามสาย  
ลูกบิดสายเสียบทะแยงตางกับซออูหรือซอสามสาย  ซ่ึงเสียบทางดานขางสายสะลอใชสายลวด ใช
ยางสนหรือใชขี้ระยา  (ขี้ระยา มีสองชนิดคือ ขี้ระยาจากมูลของสัตวประเภทผึ้งชนิดหนึ่งและขี้ระยา

จากยางไมประเภท ยาง ซ่ึงไดแก ยางนายางปาฯลฯ) ซ่ึงมีคุณสมบัติเหมือนยางสน นํามาถูไปมาที่

หางมาเพื่อใหเกิดความฝดและเสียดสีระหวางหางมากับสายสะลอ การเสียดสีก็ทําใหเกิดเสียง 
   สะลอลานนา วัฒนธรรมนาน มี3 ขนาด คือ สะลอขนาดเล็ก สะลอขนาด
กลาง และสะลอขนาดใหญ สะลอมีสองชนิด คือ สะลอที่มีลูกคั่น(นม) เรียกวา สะลอกอบ ปจจุบนั
นิยมเลนที่สุดในวัฒนธรรมนาน สะลอแบบไมมีลูกคั่น เรียกวา สะลอกลม 
   (1) สะลอเล็ก  มีเสองสายตั้งเสียงคูสาม  ขนาดความยาวคันสะลอ วัดจากจุด
เดียวกันกับสะลอใหญและกลางไดประมาณ 12 นิ้ว เทยีบกับเสียงสายเอก คือ เสียงซอล สายทุม คือ  
เสียงโด 
   (2) สะลอกลาง  มีสองสายตั้งเสียงคูส่ี  ขนาดความยาวของคันสะลอ วัดจาก
จุดเดยีวกันกับสะลอใหญ ไดประมาณ 14 นิ้ว เทยีบเสียงสายเอกคือ  เสียง  โด  สายทุม  คือ  ซอล 
   (3) สะลอใหญ  มีสามสายตั้งเสียงคูส่ีและคูสามรวมกัน  ขนาดความยาวของ
คันสะลอ วัดจากขอบดานบนกะลามะพราวถึงลูกบิดสายเอก ประมาณ 16 นิ้ว เทยีบเสียงคือ  เสียง  
โด  ซอลโด 
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   นอกจากนี้ศิลปนดนตรีในวัฒนธรรมนานยังประดิษฐคิดคนสะลอขึ้นใหม 
อีกชนิด ซ่ึงมีลูก (นม)  บังคับเสียงเรียกวา  สะลอกอบนิยมบรรเลงรวมกับซึงประกอบการขับซอ    
มีลักษณะดังรูป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพ 3สะลอกอบ 
(ที่มา:  สุทธิชัย ปานเอีย่ม, 2547, หนา 28) 
 

   สวนประกอบสะลอกอบ 
  1.  กะโหลงหรือกะโหลก    คือ สวนที่ เปนกลองเสียงของสะลอ  ทําดวย
กะลามะพราว เจาะรูดานหลังใหเปนทางออกของเสียง  ดานหนึ่งปดดวยแผนไมบาง 
  2.  กอบสะลอ  (หยอง)  คือ  หมอนไมหนุนรับสายหนากระโหลง 
  3.  ตาดสะลอ  (หนาสะลอ)  คือแผนไมขนาดบางปดสวนหนาของกะโหลง 
  4.  สายสะลอ  คือ  สายเสียง  ทําดวยสายลวดโลหะ 
  5.  คันสะลอ  คือ  คันทวนสะลอ  ทําดวยไมเนื้อเข็ง ยาวประมาณ  65 ซ.ม. 
  6.  ลูกนับ (นม)  คือ  สวนที่ใชนิ้วเสียง บอกตําแหนงเสียงมีดวยกัน  11  ลูก 
  7.  กงสะลอ  คือ  คันชักทําดวยไมเนื้อแข็งหรือไมไผ 
  8.  สายกง  คือ  หางมาสําหรับสีกับสายสะลอ 
 
 
 
 

 



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คร
ินท

ร์

25 
 

 

 
ภาพ 4 ซึง 
 
   การแบงลักษณะซึงซึง  แบงตามลักษณะการตั้งเสียงได  2  ประเภทคือ 
   1. ซึงลูก  3  ที่เรียกวาลูก  3  เนื่องจากครบ  1  บันไดเสียง  (ภาษาดนตรีไทย
เรียกวา  คู  8)  ตรงที่ลูกหรือนมที่  3  คูเสียงสายเปลาจะเปนเสียงคู  5  ตําแหนงเสียงจะเปนดังนี้ 
  คูสายทุม   คูสายเอก 
 ดีดสายเปลา   เปนเสียง ด 0 ซ ดีดสายเปลา  สายเอก 
ใชนิ้วช้ีกดลูกที่  1  สายทุมเปนเสียง ร 0 ล ใชนิ้วช้ีกดลูกที่  1  สายเอก 
ใชนิ้วกลางกดลูกที่  2  สายทุมเปนเสียง ม 0 ท ใชนิ้วกลางกดลูกที่  2  สายเอก 
ใชนิ้วนางกดลูกที่  3  สายทุมเปนเสียง ฟ 0 ด  ใชนิ้วนางกดลูกที่  3  สายเอก 
   2.ซึงลูก  4ที่เรียกวา  ลูก  4  เนื่องจากครบ  1  บันไดเสียงหรือคู  8  ที่ลูก  
(นม)  ที่  4  คูสายเปลาสายทุมกับสายเอก  จะเปนคูเสียงที่  4  คือ 1 ทับจะเปนเสียงซสายคูเอกจะเปน
เสียง  ด  ตําแหนงเสียงจะเปนดังนี้ 
คูสายทุม  คูสายเอก 
  ดีดสายเปลาเปนเสียง ซ 0 ด ดีดสายเปลา 
  ใชนิ้วช้ีกด  เปนเสียง ล 0 ร ใชนิ้วช้ีกด 
  ใชนิ้วกลางกดเปนเสียง ท 0 ม ใชนิ้วกลางกด 
      0 ฟ ใชนิ้วนางกด 
      0 ซ ใชนิ้วกอยกด 
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ประมาณ 18-
  
16 นิ้ว เปนซึ
สาม 
  
เลนเพื่อใหเสี

ภาพ  5 ซึงให
 
  
  
ผูออกแบบ (
นั้นมีสวนทํา
  
เสียงสะทอน
ที่วางอยูบนต
เปนเสียงสะ

 ขน
 ซึง

-20 นิ้ว ซึงให
 ซึง

งที่ใหเสียงทุม

  ซึง
สียงตัดหรือขดั

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หญ  ซึงกลาง 

 สว
  1. 

(สลาแปงซึง)
ใหเกิดเสียงก

 2. 
นออกมาจากก
ตาดซึงโดยหย
ทอนกองออ

นาดของซึง 
ใหญ มีขนาด
หญเปนซึงที่ให
กลาง มีขนาด
มปานกลางถา

เล็ก เปนซึงที
ดกนักับซึงให

  ซึงเล็ก 

นประกอบขอ
ตัวซึงหรือก

) สวนความตื
กองกังวานมาก
ตาดซึง เปน

กลองเสียง ตา
ยองทําหนาที่เ
กมา ความห
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ดเสนผาศูนยก
หเสยีงทุมกังว
ดเสนผาศูนยก
าเลนเปนวงจ

ที่มีขนาดเล็กเส
หญและซึงกลา

 

องซึง 
กลองเสียง มี
ตื้น-ลึกและหน
ก - นอย 
นแผนไมบาง 
ดซึงมีสวนสํา
เปนตัวนําการ
นาของไมแล

 

ลางของตัวซึง
วานมกัตั้งเสีย
กลางประมาณ
ะใชควบคุมทํ

สนผาศูนยกล
าง 

รูปรางและข
นา-บางของข

 ๆ ปดหนาตัว
าคัญในการรับ
รส่ันสะเทือน
ละขนาดรูเปด

งประมาณ 12
งแบบซึงลูกสี
ณ 10 นิ้วชวงค
ทาํนองหลักมกั

ลางของตัวซึง

ขนาดแตกตาง
ขอบดานขางแ

วซึงหรือกลอ
บการสั่นสะเท
ของสายซึงผ
ดเสียงของตา

2-15 นิ้ว ชวงค
ส่ี 
คอซึงยาวประ
กตั้งเสยีงแบบ

ประมาณ 6-8

งกันออกไปขึ
และความหน

งเสียงไวและ
ทือนจากหยอ
านเขาสูกลอง
าดซึงจะตอง

คอซึงยาว

ะมาณ 15-
บซึงลูก 

8 นิ้ว ใช

ขึ้นอยูกับ
าดานลาง

ะเจาะรูให
อง (กอป)
งเสียงเกิด
พอดีและ
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สัมพันธกันกับขนาดของกลองเสียง ซ่ึงจะทําใหเกิดเสียงไพเราะและดังดี สวนไมที่ทําเปนตาดซึง
มักใชไมชนิดเดียวกับตัวซึงหรือใชไมอัด 
   3. คอซึง เปนไมชิ้นเดียวกับกลองเสียงหรือใชไมประกอบตอใหสนิทเขา
ดวยกันกับกลองเสียง ขนาดความกวางของคอซึงไมกําหนดเปนมาตรฐานแลวแตความชอบของผู
เลนคอซึงเปนที่วางหยองพาดสายและวางลูกนับหรือนมซึงวางเรียงกันตามลําดับบันไดเสียง 
   4. หัวซึงและลูกบิด (หลักซึงหรือหลักสาย) หัวซึงจะเจาะรูดานขางไว
สําหรับใสลูกบิดและเซาะรองตรงกลางสําหรับเวลาใสสายลักษณะของหัวซึงจะออกแบบลวดลาย
ตาง ๆ กนัสวนลูกบิดนั้น ในอดีตใชแตลูกบิดไม (หลักซึงหรือหลักสาย) เวลาฝกหัดซึงใหม ๆ จะตั้ง
เสียงยากและชา ดังนั้นจึงอาจใชลูกบิดกีตารแทน 
   5. หยองหนา (กอปหนา) หรือหยองพาดสายเปนตัวจัดวางสายซึง โดย
แบงเปนคูสายบนและคูสายลาง (สายบนสายลุม) ความสูงของหยองหนานี้จะสัมพันธกับความสูง
ของหยองหลังและลูกนับหรือนม หยองหนาตองไมสูงเพราะทําใหผูเลนเจ็บนิ้วเวลากดสาย 
   6. ลูกนับหรือนม จะจัดวางเรียงกันตามลําดับสูงไปต่ําเวลากดสายซึงลูกใด
ลูกหนึ่งสายซึงตองไมไปแตะลูกนับหรือนมตัวถัดไป ลูกนับหรือนมซึงทําดวยไมเนื้อแข็งไมไผหรือ
กระดูก บางครั้งใชหวายลูกนับ ซึงจะเรียกเปนลูก ไดแก ที่ 1  ลูกที่  2  ลูกที่ 3  ลูกที่  4  และลูกตอไป
เร่ือย ๆ ซึงแตละตัวติดจํานวนลูกนับไมเทากัน เชน ติด 11 ลูกหรือติด 9 ลูกบางทีติดเพียง 7 ลูก 
ไมไดจํากัดตายตัวขึ้นอยูกับผูทํา (สลา) ซึงหรือผูเลน 
   7. หยองหลัง (กอปหลัง) คือ สวนที่รับน้ําหนักแรงกดจากความตึงของสาย
ซึงและเปนตวันําเสียงส่ันสะเทือนจากการตีสายซึงผานตาดซึงเขาไปในกลองเสียงแลวสะทอนกอง
ออกมาหยองหลัง ควรทําดวยไมเนื้อแข็งหรือกระดกูหรือเขาสัตวเพื่อใหเปนตัวนําเสียงที่ด ี
   8. ที่ยึดสายซึง อยูดานทายทําหนาที่ยึดสายซึงไวซ่ึงจะใชตะปูตอกยึดหรือ 
เจาะเปนร ู
   9. สายซึงและไมดีด (บางทีก็เรียกไมเขี่ย) ทําดวยสายเบรครถจักรยานหรือ
สายลวดทองเหลืองหรือสายลวดสลิงขนาดเล็กเปนวัสดุหางายและมีความทนทาน สวนไมดีดใชเขา
ควายโดยทําเปนรูปรางแบนขนาดเล็กคลายปกกีตารแตเล็กและยาวกวา 
 
 2.1.5 ลักษณะของการขับซอลานนาในเขตวัฒนธรรมนาน 
  การซอ หมายถึง การขับรองบทกลอนในรูปแบบทองจําและการดน (การปฏิภาณ
กวี) เปนทาํนองเพลง แบงออกเปน 2 ชนิด ไดแก ซอเดี่ยวคือการซอที่ใชผูขับซอคนเดียวและซอคู  
คือ  ซอที่มีคูประกบรองโตตอบกันระหวางชายกับชาย หรือหญิงกับชาย ผูขับซอเรียกวา“จางซอ”
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หรือ “ชางซอ” การซอที่ใหความสนุกสนานมักมีการฟอน  หรือมีการแสดงประกอบที่เรียกวา
“ละครซอ” 
  ซอทองจํา เปนการขับซอท่ีมีเนื้อเร่ืองวรรณกรรมแนนอนทุกคณะวงดนตรีจะขับ
เหมือนกันเพราะใชเนื้อหาเรื่องราวเดียวกันไดแก ซอพระลอ ซอพมา ซอเจาสุวัตรกับนางบัวคํา ซอ
ปนฝาย ซอกอม เปนตน นิยมใชในการฝกหัดการซอใหม ๆ หรือเพื่อความบันเทิงในงานเทศกาล
ตาง ๆ ของทองถ่ิน 
  ซอดน (การปฏิภาณกวี) เปนการซอที่นําเอาเคาโครงในวรรณกรรมเรื่องรางตาง ๆ
ที่คิดโดยใชคีตปฏิภาณลําดับเรื่องราวเปนกลอนสดซึ่งขณะขับซอเครื่องดนตรีซึงและสะลอจะ
บรรเลงดําเนินทํานองตามเนื้อรองทุกประโยค แมนักขับซออาจหยุดพักเพื่อนึกบทกลอน ดนตรีตอง
บรรเลงยืนตลอดเวลา เพื่อบรรเลงรอใหชางซอสวมขับซอตอไป การซอประเภทนี้ ไดแก ซอเรื่อง
พุทธประวัติ ซอบวชนาค ซอขึ้นบานใหม ซอวันสําคัญตาง ๆ ซอขนบธรรมเนียมประเพณีตาง ๆ
รวมทั้งซอเหตุการณในปจจุบัน เปนตน 
  ซอดนและซอทองจํา ศิลปนจะใชภาษาในลักษณะเกี้ยวพาราสีโตตอบระหวาง
ชายหญิงรวมทั้งสอดแทรกแนวคิดคติคําสอนในนิทานพุทธประวัติ ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถี
ชาวบาน ทําใหไดอรรถรสในความซาบซึ้งของบทซอที่แฝงดวยปรัชญาที่ถายทอดออกมาจากศิลปน
ในรูปลักษณทางสุนทรียไดเปนอยางดียิ่ง 

1) ประเภทการขับซอ  
  ลักษณะเรื่องราวที่นํามาใชในบทซอ มีหลายประเภท จําแนกไดดังนี ้
   (1) ซอตํานาน คือ การซอที่มีบทซอเกี่ยวกับตํานานพื้นบานตาง ๆ หรือ
เร่ืองราวทางประวัติศาสตร 
   (2) ซอศีลธรรมคือ ซอที่เกี่ยวของกับศาสนา ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี 
   (3) ซอวรรณกรรม คือ การซอที่ใชเนื้อหาของวรรณกรรมพื้นบาน นิยาย 
สุภาษิต และวรรณกรรมโบราณ เชน ดาววีไกนอย เจาสุวัตรนางบัวคํา พระลอ เปนตน 
   (4) ซอบันเทิง คือ การซอที่มีลักษณะสนุกสนาน ตลกขบขันสองแงสองงาม 
แตแฝงปรัชญาและการสอนอบรมโดยผูชมอาจไมทันไดคิดและสังเกต เชน ซอนายอาย เปนตน 
   (5) ซอโตตอบ คือ การโตตอบกลอนสดกันระหวางชางซอชายและชางซอ
หญิง หรือสนทนากันตามเรื่องราวเรียกวา“ซอถองกัน” สวนหญิงชายนั้นเรียกวา “คูถอง”มักเปนการ
ซอที่ตองโตตอบกันทันทีตามสถานการณขณะนั้นชางซอจะตองมีปฏิภาณไหวพริบดี และสํานวน
คมคาย 
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   (6) ซอปกิณกะ คือ การซอในโอกาสตาง ๆ ที่ไมใชการซอในงานปอย 
แตงงาน หรือขึ้นบานใหม คําซอที่ใชจะแตงขึ้นเพื่อโอกาสเฉพาะนั้น ๆ เชน ซอรณรงคตอตานยา
เสพติด ซอถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในวโรกาส 5 ธันวามหาราช เปนตน 
  2) ทํานองเพลงการขับซอ 
  การซอจะขึ้นอยูกับทํานองตาง ๆ ในการซอ  ซ่ึงมีหลายชนิด  ไดแก จะปุ (ละมาย
จะปุ)  รามแสน  (จอยเชียงแสน)  เพลงอื่อ  เพลงเงี้ยว  (ทํานองเสเลเมา)  เพลงพมา  เพลงปนฝาย  
เพลงพระลงเดินดง  (ซอลองนาน)  ซอยิ้น เปนตน การใชทํานองซอในเขตวัฒนธรรมนาน ใชซอ
ลองนานและซอดาดเปนหลัก 

  คําผาย นุปง และประจักษ กาวี (2544, หนา72) อธิบายทํานองเพลงกับขับซอ 
สรุปทํานองการซอได ดังนี้ 

(1) ทํานองละมายเชียงแสน 
   เปนทํานองของชางซอแพร นาน พะเยา ที่ซอซึงทุกคณะใชในการขึ้นซอหรือ
ขับซอในตอนแรก คร้ังแรก และจะถือเอาทํานองนี้เปนทํานองแมบท เปนครู เปนเกา ของซอทุกครั้ง  
คํารองมักจะเปนคําสุภาษิต คําคม คําเปรียบเทียบ หรือไมก็บรรยายถึงบรรยากาศที่สวยงาม 
ประทับใจ และเปนคํารองที่มีความหมายลึกซ้ึงกินใจถาใชกับซอจังหวัดนาน ก็ขึ้นตนดวยทํานอง
ละมายเชียงแสนแลวก็ตอดวยทํานองลองนาน โดยจะเปนการขึ้นซอของ วงซึงสะลอ เทานั้น  
   (2) ทํานองดาดแพร 
   เปนทํานองการขับซอที่มีความคลายคลึงกับทํานองขึ้นเชียงใหมมาก เนื้อหา
ขอซอดาดแพรสามารถนําไปซอเชียงใหมได จะผิดกันตรงที่การเอื้อนทํานองคําประกอบการสงทาย
ของแตละบท ซอดาดแพรจะไมมีคําวา  “จิ่ม....แหละนา” คือเมื่อซอจบแลวก็จบ และซอดาดแพร
นิยมใช ซึง สะลอ เปนดนตรีประกอบ นิยมซอในจังหวัดนาน แพร และพะเยา 
   (3) ทํานองจะป ุ
   จังหวัดนานเรียก “จกกก” การเรียกทํานองหรือระบํานั้นมักจะเรียกแตกตาง
กันไปตามทองถ่ิน ซอจะปุนั้นเนื้อหาบทซอเหมือนกับดาดแพรทุกอยาง จะแปลกก็ตรงทํานอง
เทานั้น แตไมผิดมากเพียงตอนลงทายจะไมเหมือนกัน ทํานองจะปุหรือจกกก มีความนิยมทั้ง ซอป 
และซึง คือ นิยมซอทั้งจังหวัดเชียงใหม จังหวัดนาน และทุกจังหวัด และไมนิยมซอยาว เปนการซอ
ขัดจังหวะ คือ เชียงใหมจะซอตั้งเชียงใหม จะปุ ลงเชียงใหม จังหวัดนานขึ้นละมายเชียงแสน จะปุ 
ดาดแพร ลองนาน 
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   (4) ทํานองลองนาน 
   ซอลองนาน มีประวัติความเปนมาตั้งแตพญาการเมือง ยายเมืองจากเมืองว
รนคร(เมืองปว) มาตั้งเมืองใหม ณ จังหวัดนานในปจจุบัน การยายเมืองมาครั้งนั้น พอครูคําผาย นุปง 
ศิลปนแหงชาติ เลาวา พญาการเมืองไดจัดทําแพขึ้น 7 แพ ในการขนยายไพรฟาประชาราษฏร  และ
ในแพที่ 7 นั้นเปนแพของคณะนักดนตรี สะลอ ซอ และซึง ซ่ึงชางซอสมัยนั้นตามประวัติที่เลาสืบ
ทอดกันมามีชื่อวา ปูคํามา และยาคําบี้ ซ่ึงไดอําลาบานเกาเมืองหลังและตลอดทางที่ลองเรืองมานั้น 
เขาก็ไดซอบรรยายสภาพภูมิศาสตร ปาดงพงพี สิงหสาราสัตว ที่ไดพบเห็นในปาสองฝงลําน้ํานาน 
การซอในแพลองแมน้ํามานั้น เรียกวา “ซอลองนาน” ซ่ึงเปนทํานองที่รูจักกันอยางแพรหลาย และ
วงการเพลงก็ไดนําซอลองนานไปประยุกตเปนซอสตริง คือ ขับซอเขากับดนตรีสากลในจังหวะ
สามชา การซอลองนานเปนที่นิยมมากทางจังหวัดนาน แพร และพะเยาในจังหวัดเชียงใหมมักเรียก
ซอลองนานนี้วา “สรอยนาน” เวลาซอจบ 1 บท จะมีคําวา โอละเนอ ละนอ นองเฮย ซ่ึงจริง ๆ แลว
เวลาซอในจังหวัดนานจะไมมีคําเหลานี้ ซ่ึงจะเห็นวาเรื่องของการซอนี้เรามองไดหลายมุม ตามแต
จะเกิดอารมณหรือการจินตนาการขึ้น หรือเพิ่มเติมขึ้น เพื่อความเหมาะสมเพื่อความไพเราะจึงไมถือ
เปนการถูกผิด 
   (5)  ทํานองซอลับแลง(ลับแล) 
   ลับแลง อาจเรียกไดอีกอยางหนึ่งคือ “ลับแล”เปนซอของชาวลับแล อําเภอลับ
แล  จังหวัดอุตรดิตถ  ชาวอําเภอลับแลนั้นเปนคนพื้นเมืองเหนือ  พูดภาษาพื้นเมืองเหนือ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีตาง ๆ ก็เหมือนกับชาวเหนือ จึงไมแปลกที่ชาวลับแลจะมีการนําเอา
ศิลปวัฒนธรรมการขับรองเพลงซอนั้นไปดวยที่เรียกวา “ลับแลง” อาจจะเรียกตามโอกาสที่ซอแลง 
หมายถึงตอนเย็น การซอถึงตอนเย็นก็เปนสัญลักษณวาจะตองจากกัน อําลาจากกัน การซอก็จะซอ
ในทํานองออดออน วิเวก วังเวง ซ่ึงระบําลับแลการซออําลา คือ การซอจะบรรยายถึงความในใจที่
จะตองจากกัน 
   เนื้อหา หรือ คํารองจะมีผังเหมือนกับซอลองนานทุกอยาง เพียงแตจะเพี้ยน
ทํานองไปเทานั้น ชางซอในจังหวัดนาน หาซอลองนานไปนาน ๆ ก็จะเปลี่ยนเปนทํานองลับแลง 
หรือ ลับแล โดยการยกมือชู 2 นิ้ว ใหกับชางซึง สะลอ บางทีก็จะบอกวา จังหวะ2 ก็จะเปนที่รูกัน 
ดนตรีจะตองเปลี่ยนไป 
   (6) ทํานองพมานาน 
   ทํานองเพลงพมานาน เปนการซออีกทํานองหนึ่งที่เกิดขึ้นในจังหวัดนาน ใช
เนื้อหาของ ตะโตงเตง ก็ได แตเนื้อหาจริง ๆ ของซอพมานานนั้น เปนเรื่องของหนุมพมา-สาวไทย 
เกี้ยวพาราสีกัน คือ ในสมัยกอน ผูเฒาผูแกจังหวัดนาน มีชาวพมาอาศัยอยูมาก มากจนพระเจาผู
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ครองนานกลัววาพมาจะรวมตัวกันเปนกบฏ แลวยึดเมืองนาน พระเจาผูครองนครนาน ก็ไดเรียก
ตัวแทนของชาวพมาและไทย มาสรางเจดียแขงกัน หากฝายใดสรางเสร็จกอนฝายนั้นจะไดครอง
เมืองนาน หากฝายใดเสร็จทีหลังจะตองหนีออกจากจังหวัดนาน 
   เมื่อตกลงสรางก็ใหชาวพมา สรางเจดียวัดสวนตาลและชาวไทยสรางวัดพระ
ธาตุชางค้ํา เมื่อไทยสรางเสร็จกอนชาวพมาก็ตองอพยพไปตามขอสัญญา แตชาวพมาที่มีครอบครัว
อยูกับคนไทย ก็อนุญาตใหอยูตอไปได เมื่อบานเมืองสงบก็จัดใหมีการฉลองเจดียทั้งสององคขึ้น มี
มหรสพ สมโภชและมีการขับซอ ในงานฉลองครั้งนี้ชาวพมาที่หลงเหลืออยูก็ไดฟงการขับซอลอง
นาน ซ่ึงมีความไพเราะก็อยากจะซอบาง ก็เลยลองขับซอ แตทํานองเพี้ยนไปมาก เลยมีทํานองซอ
ใหมเกิดขึ้น เรียกวา “ซอพมา” ในการซอระบําพมานั้น เปนการซอที่มีเนื้อหาตายตัว มีนอยนักที่จะ
ใชทํานองนี้ไปซอเรื่องอื่น 
   (7) ทํานองพมาเชียงใหม 
   ในวงการซอปของจังหวัดเชียงใหม ลําปาง ลําพูน เชียงราย จะเรียกวา ทํานอง
พมา  แตทางจังหวัดนาน พะเยาและแพร ซ่ึงเปนศิษยของพอครูใชยลังกา และ พอครูคําผาย มักจะ
เรียกวา ทํานองเจาสุวัตรนางบัวคํา คือ เรียกตามชื่อเร่ืองที่ซอ ทํานองพมานี้จะใชซอเรื่องเจาสุวัตร
นางบัวคํา โดยเฉพาะ แตทางเชียงใหมหรือคณะซอปจะใชซอสลับจากทํานองตั้งเชียงใหม 
   โอกาสที่จะซอพมานั้นทางจังหวัดเชียงใหมหรือซอป ไมวาจังหวัดใดมักจะ
ซอสลับกอนจบ แตทางจังหวัดนาน แพร พะเยา ซ่ึงเปนซอซึง สะลอ จะซอตอเมื่อไดรับการขอรอง
จากทางเจาภาพหรือไมก็จะซอในตอนดึก คือ ซอเร่ืองเจาสุวัตรนางบัวคํา เทานั้น 
   (8) ทํานองเพลงเงี้ยว 
   การซอเพลงเงี้ยว เปนทํานองที่นิยมกันมากในจังหวัดเชียงใหม โดยเฉพาะ 
ซอป ไมวาเปนจังหวัดไหน หากเปนการซอปแลวจะซอทํานองเพลงเงี้ยวตามขั้นตอนของการซอ 
คือ ละมายเชียงแสน จะปุ ขึ้นเชียงใหม เพลงเงี้ยว พมา ถาเปนซอทางจังหวัดนาน หรือซอซึง สะลอ 
ก็จะใชตอนอําลา หรืออวยพร ซอเพลงเงี้ยวของเชียงใหมและนาน จะผิดกันตรงตอนจบ ถาเปนซอ
เชียงใหม จะซ้ําตรงตอนจบ โดยจะใชคําวา แถมกํา กั๋นนา แลวก็ซํ้าไปอีก 1 บท ถาเปนซอของ
จังหวัดนาน หรือ ซอซึง เวลาจบก็จบไปเลย 
   (9) ทํานองเพลงอื่อ 
   ทํานองเพลงอื่อ หรือชาวจังหวัดนานมักเรียกวา “ซอตํารายา” เปนระบํา
พื้นฐาน เพราะเปนการซอแบบงาย ๆ ไมมีระดับเสียงสูงต่ํามากนัก หากนําไปแตงเรื่องราวตาง ๆ ก็
จะแตงไดงาย ภาษาซอมักจะเรียกวาเก็บคําซอไดงาย จังหวัดนาน หรือ ซอซึง เรียกวา ซอตํารายา 
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นั้น เพราะการแตงซอตํารายาใชทํานองเพลงอื่อนี้ นอกจากนั้น ใชแตซอคาวดาววีไกนอย ซอดวงวัน
เกิด ซอลาปอย ซอลาตะวัน แตละบทเปนบทสั้น 
   (10) ทํานองซอปนฝาย 
   ในบรรดาทํานองซอแลว ซอปนฝายจะเปนที่รูจักกันทุกภาค ทุกภาษา การซอ
ปนฝาย ความจริงแลว จะเปนการซอบรรยายถึงกระบวนการทอผานับตั้งแตผัวเมียพากันออกจาก
บานไปทําไรฝาย ไปแผวถางปา ฟนไร เผาไร ฮิบไร เผากองฮิบ หวานฝาย ดายหญา บํารุงรักษาตน
ฝาย ตลอดจนการเก็บดอกฝายมาตาก จากนั้นก็เปนวิธีการนําดอกฝายมา ฮีด-ยิง-ปน-ทอ ซ่ึงความ
จริงแลว การซอปนฝายนี้จะเปนการอวดภูมิปญญาของชางซอที่สามารถนําเอาวิธีการตาง ๆ ของการ
ทอผามาซอแลวดัดแปลงคําซอใหเกิดภาพพจนถึงวิธีการตาง ๆซอปนฝายเปนทํานองงาย ๆเด็ก
ผูใหญมักจดจําไดดีคือ นําซอปนฝายไปซอในเรื่องสองแงงสองงาม โดยเฉพาะวงเหลา มักนําไปซอ 
   (11) ทํานองซอพระลอ 
   เปนซอที่มีความไพเราะ ฟงแลวเกิดอารมณอางวาง วาเหว เกิดความรูสึกใน
การสนองตอบ มักจะใชการแตงเปนเรื่องเทอดพระเกียรติในพระบรมวงคของกษัตริย บรรยาย
ธรรมชาติ ชมนก ชมไม ปาเขาลําเนาไพร ซ่ึงไดแตเปนบทของซอพระลอเดินดง ซอเขาดงปาไม จึก
มักจะเรียกชื่อตามประวัติความเปนมาของเนื้อเร่ืองคือ ซอทํานองพระลอจังหวัดเชียงใหมมักเรียก
ทํานองนี้วา พระลอลองนาน ที่เรียกก็เพราะวาทางจังหวัดนาน แพร มักจะซอเรื่องนี้โดยเฉพาะ
จังหวัดแพร ถือเปนดินแดนตํานานรักของพระลอ 
   (12) ทํานองซอมะกึ่งมะกลาง(มะเกากลาง) 
   เปนการซอแบบสั้น ๆ เรียกวา ซอกอม ใชในการขัดจังหวะในการที่จะเปลี่ยน
เรื่อง หรือ หากซอเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาแลวเห็นวาซอมานาน ก็จะใชทํานองซอนี้สลับ เพื่อเปล่ียน
บรรยากาศของคนฟง บางครั้งก็ยกเอาสุภาษิตคําพังเพย คําเปรียบเทียบที่มีความหมายลึกลํ้ากินใจมา
เรียบเรียงเปนบทซอ ทํานองจะเชื่องชา ออดออน การเอื้อนทํานองจะเปนไปอยางเชื่องชา กินใจ 
สะดุดใจผูฟง สวนมากจะนิยมในจังหวัดเชียงใหม เชียงราย ลําพูน ลําปาง  สวนจังหวัดนาน แพร 
และพะเยา ไมมีใครซอ ชางซอในจังหวัดนานเรียกวา “ซอเจียงกลาง” 
   (13) ทํานองซอยิ้น 
   เปนทํานองซอที่แตงขึ้นใหม  ประมาณ  60 ป เมื่อคร้ังพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัวเสด็จประพาสเชียงใหม พระราชชายา เจาดารารัศมี ในพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดใหเจาสุนทรพจนกิจ กวีประจําคุมเชียงใหมแตงขึ้น สําหรับซอครั้งนี้ เปน
การซอรับเสด็จเพื่อสรรเสริญพระเกียรติ มีทํานองที่แปลกกวาทํานองอื่น แตไมเปนที่นิยมสําหรับ
ชางซอทั้งหลาย เพราะมีความคลายคลึงกับทํานองเพลงอื่อ แตเชื่องชาเหมาะสําหรับการฟอนรํา 
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 2.1.6 ลักษณะการประสมวงดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนาน 
  1)  ขนาดของวง  
การประสมวงดนตรีลานนาในเขตวัฒนธรรมนานตั้งแตอดีตจนปจจุบันมีการประสมวงดนตรีชนิด
เดียวคือวงสะลอซอซึง(หรือเรียกวง สะลอซอปน) มี 3 ขนาด ดังนี ้
       (1) วงสะลอซอซึง ขนาดเล็ก ประกอบดวย สะลอ 1 คัน ซึง 1 ตัว (ขนาดเล็ก 
หรือขนาดกลาง) ขับซอชาย 1-2 คนและขบัซอหญิง 2 – 3 คน 
        (2)วงสะลอซอซึง ขนาดกลาง ประกอบดวย สะลอเล็ก 1 คัน สะลอกลาง 1 
คัน ซึงเล็ก 1 ตัว ซึงกลาง 1 ตัว ขับซอชาย 1-2 คนและขับซอหญิง 2 – 3 คน 
        (3) วงสะลอซอซึง ขนาดใหญ ประกอบดวย สะลอเล็ก 1 คัน สะลอกลาง 1 
คันสะลอใหญ 1 คัน ซึงเล็ก 1 ตัว ซึงกลาง 1 ตัว ซึงใหญ 1 ตัว ขับซอชาย 1-2 คนและขับซอหญิง  
2–3 คน(แตละขนาดอาจลดจาํนวนคนขับซอชายและหญิงเพยีง 1 คนหรือชายหญิงอยางละ 1 คน)  
 

 
 
ภาพ6การแสดงวงสะลอซึง (ปน) ของวัฒนธรรมนาน 
  2) การแตงกายของนักดนตรีผูชาย สวมกางเกง (เตี่ยวกี่) เสื้อมอฮอม (คอกุยเฮง) 
ผาขาวมาพาดเอว และคลองมาลัยสวนผูหญิงนุงผาถุง (ซ่ินแหล) สวมเสื้อคอสามเหลี่ยมแขนยาว
เขารูปผาอกติดกระดุม 5 เม็ด ทัดดอกเอื้องผ้ึงหรือเอื้องคํา และคลองมาลัย 
  3) สถานที่ในการแสดงเวทีการแสดง มักเปนลานหรือเวทียกพื้น มีหลังคามุง 
(ตั้มผาม) ขนาดกวาง 4 ศอก ยาว 4 ศอก หรือสถานที่เหมาะสมซึ่งเจาของงานจัดเตรียมให 
  4) โอกาสในการแสดงโดยปกติมักใชในงานมงคลที่เกี่ยวกับศาสนา ความเชื่อ  
ประเพณี ไดแก งานบรรพชา อุปสมบทปอยหลวง ปอยสังข ขึ้นบานใหม ผาปาเชิญเจานางลง 
(เขาทรง) และงานถวายครู (เล้ียงครู) รวมทั้งใชงานบันเทิง การละเลนทั่วไป เกี้ยวพาราสี เปนตน 
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 2.1.7 ความเปนมาของลานนาเขตวัฒนธรรมนาน 
  เมืองนาน กอตั้งขึ้นเมื่อราวกลางพุทธศตวรรษที่ 18  เอกสารและตํานานของ
ภาคเหนือเรียกชื่อเมืองนานแตกตางกันไป เชน ตํานานพระธาตุแชแหง เรียกวา นาน ตรงกับภาบาลี
วา นันท สวนพื้นเมืองนานเรียกวา นันทบุรี และที่ไดนามวา นาน เพราะเมืองตั้งอยูใกลแมน้ํานาน 
ชื่อเมืองนาน ปรากฏในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่ 8 ราวพุทธศักราช 1915  ในชินกาลมาลีปกรณเรียก
กษัตริยราชวงศภูคาวา พญากาว ตํานานเมืองเชียงใหม เรียก พระยากาวนาน บางครั้งจึงเรียกชาว
นานวา กาว หรือ กาวนาน หรือเรียกเมืองวา กาวเทส หลังจากตั้งเมืองนานมั่นคงแลวจึงใชคําวา 
นาน แทน กาว(สํานักพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, 2547, หนา 70-
77) 
  ในอดีตเมืองนาน เปนนครรัฐเล็ก ๆ บางครั้งเปนอิสระ บางครั้งอยูภายใตอํานาจ
เปนหัวเมืองภายในอาณาเขตของอาณาจักรที่มีอํานาจมากกวา อยางไรก็ดีนานเปนเมืองที่มี
พัฒนาการทางประวัติศาสตรยาวนานพอ ๆ กับลานนา สุโขทัย และพะเยา มีเจาเมืองหรือผูครอง
นครถึง 64 ทาน ประวัติศาสตรของเมืองนานจากหลักฐานทางเอกสาร และศิลาจารึก สามารถแบง
ออกเปน 4 ระยะ ดังนี้ 
  ระยะที่  1  สรางเมืองปวและเมืองนาน (ปลายพุทธศตวรรษที่ 18-พ.ศ. 1992)  
  ราวปลายพุทธศตวรรษที่  18  มีเรื่องในลักษณะตํานาน กลาวถึงชนกลุมหนึ่ง
ภายใตการนําของพญาภูคา ไดครอบครองพื้นที่ราบตอนบนของจังหวัดนาน และตั้งศูนยกลาง
ปกครองอยูที่เมืองยาง (เชื่อกันวาคือ บริเวณริมฝงดานใตของแมน้ํายางใกลเทือกเขาดอยภูคาในเขต
บานเสี้ยว หมูที่ 7  ตําบลยม อําเภอทาวังผา  จังหวัดนาน) เพราะปรากฏรองรอยชุมชนในภาพถาย
ทางอากาศลักษณะเปนคูน้ํา คันดิน กําแพงเมืองซอนกันอยู ตอมาพญาภูคาไดขยายอาณาเขต
ปกครองของตนออกไปใหกวางขวางยิ่งขึ้นโดยสงราชบุตรบุญธรรม 2  คน ไปสรางเมืองใหม ทาง
ตะวันออกฝงซายของแมน้ําโขงใหขุนนุนผูพี่ไปสราง เมืองพล่ัว หรือ เมืองปว ซ่ึงตอมาภายหลัง
เรียกวา วรนคร 
  จากการสํารวจศึกษาของหนวยอนุรักษส่ิงแวดลอมศิลปกรรมทองถ่ิน จังหวัด
นาน พบชุมชนโบราณอีก  4  แหง ในพื้นที่ของอําเภอปว คือ ชุมชนโบราณบานปวและชุมชน
โบราณอีก 4 แหง ในพื้นที่ของอําเภอปว คือ ชุมชนโบราณบานปว และชุมชนโบราณบานสวนดอก 
ตําบลปว ชุมชนโบราณบานศาลา ตําบลศิลาแลงและชุมชนโบราณบานดอยทุงกลาง ตําบลแงง 
ลักษณะทางกายภาพของชุมชนโบราณทั้ง  4  แหง มีความใกลเคียงกัน คือ เปนคูน้ําคันดินรูป
วงกลมมนหรือวงรีขนาดใหญมากนักมีเสนผาศนูยกลางประมาณ  400-600  เมตร ชุมชนโบราณทั้ง  
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4  แหงนี้ นาจะเปนหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการตั้งเมืองพลั่วหรือปว หรือวรนครในอดีตไดเปน
อยางดี 
  ภายหลังขุนฟองถึงแกพิราลัยแลว หลักฐานทางประวัติศาสตรไดช้ีใหเห็นวา 
เมืองปวเปนเมืองที่มีความสัมพันธเปนกลุมเมืองกับเมืองแพร งาว พะเยา ลงไปถึงเมืองศรีสัชนาลัย 
สุโขทัย 
  ลวงมาถึงปพุทธศักราช 1902 พญาการเมือง ไดยายลงมาสรางเมืองใหม บริเวณท่ี
ราบทางตอนลาง ทางฝงตะวันออกของแมน้ํานาน ลอมพระธาตุแซแหงบนดอยภูเพียง ซ่ึงพระองค
นําพระธาตุและพระพิมพจากสุโขทัยมาบรรจุไวกอนเรียกวา เวียงภูเพียงแซแหง ปจจุบันยังคงเหลือ
รองรอยของคูน้ําคันดิน ซ่ึงเปนกําแพงและคูเมือสองชั้น ในเขตบานหนองเตา ตําบลมวงตึ๊ด กิ่ง
อําเภอภูเพียง ผังเมืองเปนรูปสี่เหล่ียมมุมมน ขนาดยาวประมาณ  500  เมตร กวาง 350  เมตร โดยมี
พระธาตุแชแหงเปนศูนยกลางเมือง ตอมาเกิดความแหงแลงกันดารน้ํา พญาผากองโอรสพญา
การเมือง จึงไดยายเมืองมาทางฝงตะวันตกของแมน้ํานานในบริเวณที่ตั้งของจังหวัดนานในปจจุบัน 
เมื่อพุทธศกัราช 1911 
  การยายเมืองครั้งนี้ ปรากฏหลักฐานตํานานการดนตรีที่สําคัญ ซ่ึงเปนหลักฐาน
บงชี้ความเปนมาของรูปลักษณทางดนตรีของวัฒนธรรมนาน  กิจชัยสองเนตร (2547, หนา 28) ได
อธิบายถึงตํานานซอลองนานซึ่งแสดงถึงหลักหลักฐานการบรรเลงดนตรีและการขับซอในเขต
วัฒนธรรมนานวาเมื่อคร้ังเมืองวรนคร (เมืองปว) เกิดภัยพิบัติแหงแลงและโรคระบาดพระยา
การเมืองเจาเมืองวรนครจึงอพยพผูคนยายเมืองลงมาตั้งเมืองใหมคือเมืองปูเปยงแชแหงโดยการลอง
แพมาตามลําน้ํานานมีแพทั้งหมด 7 ลํา 7 ขบวนสําหรับขบวนที่ 7 เปนแพของคณะรองรําทําเพลงซึ่ง
ชายหญิงคูหนึ่งมีชื่อวาปูคํามาและยาคําบี้ไดขับรองบรรยายความในใจความอาลัยอาวรณที่ตองจาก
บานเกิดเมืองนอนและบรรยายธรรมชาติอันงดงามของสองฝงแมน้ํานานโดยมีชางปน (ซึง) ชางสะ
ลอบรรเลงประกอบจึงเกิดเพลงซอลองนานที่ใชจนถึงทุกวันนี้และถือกันวาปูคํามาและยาคําบี้เปน
ชางขับซอคูแรกของเมืองนาน 
  เมืองนานในปจจุบัน ตัวเมืองสรางขึ้นใน พุทธศักราช 1911 ซ่ึงมีแนวคันดินใหญ
ที่ยังคงปรากฏรองรอยบางสวนใหเห็นอยางชัดเจน อยูบริเวณวัดพญาวัด พอจะบอกไดวาแนวคันดิน
ดังกลาวเปนกําแพงเมืองดานทิศใต กวางประมาณ 25 เมตร สูงประมาณ 5 เมตร กําแพงเมือง
ดังกลาว คงถูกใชมาจนกระทั่ง สมัยเจางั่วฬารผาสุม เพราะปรากฏตามประวัติวัดพระธาตุชางค้ําฯ วา
ในป พุทธศักราช 1969 เจางั่วฬารผาสุม โปรดใหกอกําแพงขึ้นใหม โดยใชไมซุงทั้งทอน และคงใช
แนวกําแพงเดิมเปนปราการชั้นนอกของเมืองนาน 
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  ช่ือของเมืองนานปรากฏขึ้นเปนครั้งแรกในศิลาจารึกสุโขทัย หลักที่ 8 กลาวถึง
เขตแดนแควนสุโขทัยสมัยพระมหาธรรมราชาลิไท ความตอนหนึ่งวา “เบื้องเหนือน้ํานาน...ถี...เจา
พญาผากองเจาเมืองนาน เมืองพล่ัว” ซ่ึงแสดงใหเห็นวานอกจากความสัมพันธทางการปกครองและ
การศาสนาแลว เจาผูครองนครนานมีความสัมพันธทางเครือญาติกับกษัตริยสุโขทัย อีกทางหนึ่งดวย 
ดังปรากฏในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่ 45 และหลักที่ 64 (จารึกวัดพระธาตุชางค้ําฯ) กลาวถึงการ
กระทําสัตยสาบานระหวางปูพญา (เจาพญาผากอง) และหลาน (กษัตริยครองสุโขทัย) ในป
พุทธศักราช 1935 เพื่อชวยเหลือกันเมื่อเกิดสงครามและกอนหนานี้พญาผากองเคยยกกองทัพจาก
เมืองนานลงมาชวยพระยาคําแหงรบกับสมเด็จพระธรรมราชาธิราชที่ 1 (ขุนหลวงพะงั่ว) เพื่อ
ปองกันเมืองชากังราว เมื่อพุทธศักราช 1919 ขณะเดียวกันเรื่องที่พงศาวดารเมืองนานกลาวถึงการ
ส้ินพระชนมของกษัตริยเมืองนานสองพระองควาเกิดจากการลอบวางยาพิษ โดยกรุงศรีอยุธยานั้น 
แสดงถึงการอยูคนละฝกฝายระหวางเมืองนานกับกรุงศรีอยุธยาไดเปนอยางดี 
  ระยะที่ 2  เมืองนานขึ้นกับแควนลานนา (พ.ศ.1993 – 2000) 
  ในปพุทธศักราช 1993  พระเจาติโลกราชกษัตริยนครเชียงใหม มีความประสงค
จะครอบครองเมืองนาน และแหลงเกลือบอมาง ซ่ึงอยูใกลลําน้ํามาง (ปจจุบันอยูในเขตอําเภอบอ
เกลือ) ซ่ึงหาไดยากในลานนาหรือภาคเหนือตอนบน จึงจัดทัพยกมาตีเมืองนานได 
  ระยะแรก เมืองนานยังมีฐานะเปนเมืองประเทศราชของแควนลานนา แตหลังจาก
ที่พญาผาแสง เจาผูครองนครราชวงศภูคาองคสุดทายถึงแกพิราลัย ในปพุทธศักราช 2004 ฐานะของ
เมืองนานถูกลดลงเปนเพียงหัวเมืองในราชอาณาเขตปกครองของพระองคมาผลัดเปลี่ยนกัน
ปกครองเมืองนาน นับแตหมื่นสรอยเชียงของเมื่อพุทธศักราช 2005 เปนตนมา จนถึงพญาพลเทพฤา
ชัย 
  ระหวางพุทธศักราช 2096-2101 พระเจาบุเรงนองแหงพมา ยกกองทัพมาตีเมือง
เชียงใหม ครั้งนั้นพระเมกุฏิ พระเจาเชียงใหม ไมสามารถตานทานกําลังได จึงยอมออนนอมเปน
ประเทศราช พญาพลเทพฤาชัย เจาเมืองนานจึงหนีไปพึ่งเมืองหลวงพระบาง 
  ตลอดระยะเวลาเกือบ 100  ป ที่เมืองนานตกอยูภายใตการครอบครองของแควน
ลานนา อันมีนครเชียงใหมเปนราชธานี ไดซึมซับเอาศิลปวัฒนธรรมของลานนาบางอยางมาไวใน
วิถีชีวิต เชน การรับเอารูปแบบศิลปกรรมทางพระพุทธศาสนา เขามาแทนที่ศิลปกรรมแบบเดิม ที่มี
รูปแบบรวมกับศิลปะแบบสุโขทัยเปนตน แตในดานการดนตรี ชาวนานยังคงยึดมั่นในวัฒนธรรม
ดนตรีแบบดั้งเดิม ไมยอมรับดนตรีลานนาแบบเชียงใหมเขามาในวิถีชีวิต นั่นเปนเพราะนานเปน
อาณาจักรที่เจริญรุงทุกดานโดยเปนคูเคียงกับเชียงใหม สุโขทัย และลานชาง ทําใหวัฒนธรรมสวน
ใหญมีความเขมแข็ง  
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  ระยะที่  3  เมืองนานตกเปนเมืองขึ้นของพมา (พ.ศ. 2003-2328) 
  หลังจากพญาพลเทพฤาชัยหนีไปเมืองหลวงพระบางแลว พระเจาหงสาวดีบุเรง
นองโปรดฯ ใหพญาหนอคําเสถียรชัยสงคราม มาเปนเจาเมืองนานแทน ตลอดชวงเวลา  200  ปเศษ 
ระหวางพุทธศักราช 2103-2328 หัวเมืองลานนาทั้งมวลตกอยูในความระส่ําระสายเพราะเกิดศึก
สงครามกับพมาและกรุงศรีอยุธยาอยูเนือง ๆ เมื่อพระนางวิสุทธิเทวี เจาผูครองเชียงใหม เชื้อสาย
ราชวงศมังรายองคสุดทายถึงแกพิราลัย พระเจาหงสาวดีจึงสง มังนรธาชอ มาครองเชียงใหม เพื่อ
ปกครองหัวเมืองลานนาโดยตรง ในปพุทธศักราช 2122 เมืองนานตองขึ้นตรงตอการปกครองของ
พมาที่เมืองเชียงใหมดวย เจาเมืองนานไดพยายามแข็งเมืองตอพมาหลายครั้ง แตไมสําเร็จ เปนตนวา
ปพุทธศักราช 2166  เจาอุนเมืองตองหนีลงไปพึ่งกรุงศรีอยุธยา 
  ปพุทธศักราช 2167 พระเจาสุทโธธรรมราชาไดยกทัพมาตีเมืองนานและกวาด
ตอนผูคนไปไวที่เมืองหงสาวดี จากนั้นไดมีการโยกยายสับเปลี่ยนเจาเมืองในเขตลานนาเขามา
ปกครองเมืองนานอีกครั้ง นอกจากเมืองนานจะตองทําศึกสงครามเพราะการแข็งเมืองตอพมาแลว 
ระยะหลังตองรับศึกจากทางใตคือ กรุงศรีอยุธยาอีกทางหนึ่งดวย เชน ปพุทธศักราช 2205 สมเด็จ
พระนารายณมหาราชทรงสงกองทัพมาตีเมืองและจับตัวพระยาแหลมมุม เจาเมืองลงไปยังกรุงศรี
อยุธยา 
  ลวงมาถึงพุทธศักราช 2246 พระเมืองราชา เจาเมืองนานแข็งเมืองตอพมา พระเจา
กรุงอังวะจึงสงกองทัพจากเชียงใหมมา เมืองนานเสียหายอยางหนัก ผูคนตางหลบหนีละทิ้ง
บานเรือนเขาไปหลบซอนตามปาเขา เมืองถูกทิ้งรางไปถึง  5  ป เจาฟาเมืองคองและเจาฟาเมียวซา 
ขุนนางพมาไดเขามารวบรวมไพรพลตั้งบานเรือนขึ้นใหม (พุทธศักราช 2251-2257) และใหการ
ปกครองดูแลเมืองนาน มิใหกอการกระดางกระเดื่องไดอีกตอไป เมื่อเจาฟาเมียวซาถึงแกพิราลัย 
พญานาขวา (นอยอินทร) ผูรักษาเมืองซึ่งเปนชาวนาน ไดขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจาก
พระเจากรุงอังวะ อัญเชิญพญาหลวงติ๋นมหาวงศเจาเมืองเชียงใหมมาเปนเจาเมืองนานในป
พุทธศักราช 2269 เมืองนานจึงกลับมีเจาผูครองนคร โดยการสืบเชื้อสายลําดับราชวงศอีกครั้งหนึ่ง
เรียกวา “ราชวงศหลวงติ๋นมหาวงศ” (บรรพบุรุษตนสายสกุล ณ นาน) 
  ชวงพมาปกครองเมืองนาน มีหลักฐานทางดนตรีเปนตํานานเพลงพมานาน ดังนี้ 

 ทํานองเพลงพมานาน (คําผาย นุปงและประจักษ กาวี, 2544, หนา72)เปนการซอ
อีกทํานองหนึ่งที่เกิดขึ้นในจังหวัดนาน ใชเนื้อหาของ ตะโตงเตง แตเนื้อหาจริง ๆ ของซอพมานาน
นั้น เปนเรื่องของหนุมพมาสาวไทย เกี้ยวพาราสีกัน คือ ในสมัยกอน ผูเฒาผูแกจังหวัดนาน มีชาว
พมาอาศัยอยูมาก มากจนพระเจาผูครองนานกลัววาพมาจะรวมตัวกันเปนกบฏ แลวยึดเมืองนาน 
พระเจาผูครองนครนาน ก็ไดเรียกตัวแทนของชาวพมาและไทย มาสรางเจดียแขงกัน หากฝายใด
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สรางเสร็จกอนฝายนั้นจะไดครองเมืองนาน หากฝายใดเสร็จทีหลังจะตองหนีออกจากจังหวัดนาน
เมื่อตกลงสรางก็ใหชาวพมา สรางเจดียวัดสวนตาลและชาวไทยสรางวัดพระธาตุชางค้ํา เมื่อไทย
สรางเสร็จกอนชาวพมาก็ตองอพยพไปตามขอสัญญา แตชาวพมาที่มีครอบครัวอยูกับคนไทย ก็
อนุญาตใหอยูตอไปได เมื่อบานเมืองสงบก็จัดใหมีการฉลองเจดียทั้งสององคขึ้น มีมหรสพ สมโภช
และมีการขับซอ ในงานฉลองครั้งนี้ชาวพมาที่หลงเหลืออยูก็ไดฟงการขับซอลองนาน ซ่ึงมีความ
ไพเราะจึงอยากจะซอบาง เลยลองขับซอ แตทํานองเพี้ยนไปมาก ทําใหมีทํานองซอใหมเกิดขึ้น 
เรียกวา “ซอพมา”  
  ในปพุทธศักราช 2303 พระเจาอลองพญายกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา แตเกิดเหตุปน
ใหญแตกถูกพระองคประชวรหนักตองยกทัพกลับและเสด็จสวรรคตกลางทางพวกหัวเมืองลานนา
ไดโอกาส จึงพากันแข็งเมืองตอพมา เมื่อพระเจามังลอกเสวยราชสมบัต ิจึงทรงสงอภัยคามณีเปนแม
ทัพมาตีเมืองเชียงใหมและหัวเมืองอื่น ๆ เจาอริยวงศ เจาเมืองนาน จําตองยอมหันไปออนนอมกับ
พมาดังเดิม เมื่อปราบปรามหัวเมืองลานนาไดราบคาบแลว พระเจามังลอกทรงตั้งอภัยคามณีเปนเจา
เมืองเชียงใหมตอมาในปพุทธศักราช 2306 พระเจามังระไดเสวยราชย อภัยคามณีไปเขาเฝาที่เมืองอัง
วะ เจานายทาวพญาในหัวเมืองลานนาไดกําลังสนับสนุนจากเมืองหลวงพระบางพากันแข็งเมือง 
พระเจาเนเมียวสีหบดีเปนแมทัพนํากําลังรวมกับกองทัพอภัยคามณียกมาปราบปรามอีกครั้ง จากนั้น
ในปพุทธศักราช 2310อภัยคามณีไดตระเตรียมกองทัพเพ่ือตีกรุงศรีอยุธยา โดยไดระดมไพรพลจาก
หัวเมืองลานนา เจาอริยวงศมอบหมายใหเจานายอาย ผูเปนหลานคุมกําลังพลเมืองนานมาสมทบกับ
กองทัพพมา 
  เมื่อสมเด็จพระเจากรุงธนบุรีกอบกูเอกราชของกรุงศรีอยุธยาจากพมาไดแลว พมา
ยังคงยึดครองหัวเมืองลานนาอยู จึงทรงยกกองทัพข้ึนมาตีเมืองเชียงใหมถึง 2 คร้ัง คร้ังแรกตีไม
สําเร็จ สวนครั้งหลังยกขึ้นมาในปพุทธศักราช 2317 พญาจาบาน เมืองเชียงใหม พญากาวิละ เจา
เมืองลําปาง ไดหันมาสวามิภักดิ์ตอพมาไดมอบใหเจานอยวิทูร ตําแหนง เจานาขวา เกณฑพลมาชวย
พมาปองกันเมืองเชียงใหม โปมะยุงวน เจาเมืองเชียงใหมสูกําลังกอบทับไทยไมได จึงทิ้งเมืองไปตั้ง
มั่นอยูที่เมืองเชียงแสน สวนเจานอยวิทูรถูกกองทัพไทยจับกุม 
  หลังจากที่ตีเมืองเชียงใหมไดแลว สมเด็จพระเจากรุงธนบุรีโปรดฯ ใหเจาพระยา
จักรี (ตอมาคือ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก) อยูจัดการปกครองหัวเมืองลานนา ได
เกลี้ยกลอมเจาเมืองนานใหสวามิภักดิ์กับฝายไทย และใหเจานอยวิทูรกลับไปปกครองเมืองนาน 
  ตอมาเจานอยวิทูรไมตั้งมั่นอยูในสัจจะ พญากาวิละเจาผูครองลําปางจึงนํากําลัง
ไปควบคุมตัวและครอบครัวสงมายังกรุงธนบุรีในปพุทธศักราช 2321 เปนเหตุใหเมืองนานขาดผูนํา 
กองทัพพมาจากเมืองเชียงแสนไดยกกําลังมากวาดตอนผูคนในเมืองนานไปไวที่เมืองเชียงแสน 
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เมืองนานถูกทิ้งรางเปนครั้งที่ 2 เปนเวลาถึง 23 ป นับตั้งแตปพุทธศักราช 2322 เปนตนมา เมืองนาน
ตกอยูในความวุนวายสับสน ดังปรากฏความในพงศาวดารเมืองนานตอนที่หนึ่งวา “ในกาลยามนั้น 
เมืองลานนาไทยก็ บมั่น บเที่ยง สักบาน สักเมืองแล ดังเมืองนานเราเปนอันเปลาหางสูญ หาทาว
พระยาบอไดแล” เจานายเชื้อสายราชวงศหลวงติ๋นมหาวงศที่ยังหลงเหลืออยูตามบานเล็กเมืองนอย
ในเขตเมืองนานและเมืองขางเคียง ตางแตกความสามัคคีแบงแยกออกจากกัน หันไปเขาขางพมาบาง 
ไทยบาง ประกอบกับระยะนี้สถานการณในกรุงธนบุรีไมเรียบรอย มีการผลัดเปลี่ยนแผนดิน และ
สถาปนากรุงรัตนโกสินทรเปนราชธานี สวนทางฝายพมานั้นโปมะยุงวนก็ยังคุมกําลังตั้งมั่นอยูที่
เมืองเชียงแสน 
  ปพุทธศักราช 2326พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกฯ ทรงแตงตั้งเจา
หนานจันทปโชติ ขึ้นเปนพระยามงคลวรยศมาครองเมืองนาน ขณะนั้นบานเมืองรกรางวางเปลา 
พระยามงคลวรยศจึงตั้งมั่นอยูที่บานทาปลา (ปจจุบันอยูในเขตอําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ) ฝาย
พมาแตงตั้งเจาอัตถวรปญโญ เปนเจาเมืองนาน ในปตอมา เจาอัตถวรปญโญต้ังมั่นอยูที่เมืองเทิง 
(ปจจุบันอยูในเขตอําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย) สวนเจาสุมนเทวราชอยูที่เวียงสา ปจจุบันอยูในเขต
อําเภอเวียงสา จังหวัดนานหลังจากเมืองเชียงแสนถูกกําลังหัวเมืองฝายเหนือตีไดในปพุทธศักราช 
2329 แลว เจาอัตถวรปญโญไดนําครอบครัวชาวนานและชาวเมืองเทิงยายลงมาอยูที่เมืองเถิดในเขต
เมืองนาน ตอมาเกิดวิวาทกับเจาสุมนเทวราชผูเปนนา พระยามงคลวรยศจึงไกลเกล่ียปรองดองให
สมัครสมานสามัคคีกัน แลวยกเมืองนานใหเจาอัตถวรปญโญ 
  ระยะที่ 4 เมืองนานขึ้นกับกรุงรัตนโกสินทร (พ.ศ.2331-2474) 
  ในปพุทธศักราช 2331 เจาอัตถวรปญโญ ลงมาเฝาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟาจุฬาโลก แหงกรุงรัตนโกสินทร เพื่อขอเปนขาขอบขัณฑสีมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให
เจาอัตถวรปญโญเปนเจาผูครองนครนาน และแตงตั้งเจาสุมนเทวราช ขึ้นเปนเจาพระยาหอหนา ให
กลับขึ้นมาครองเมือง ลวงมาถึงปพุทธศักราช 2343 เจาอัตถวรปญโญไดขอพระราชทานพระบรมรา
ชานุญาตยายจากบานถิดกลับไปตั้งเมืองนานที่ถูกทิ้งรางไว พรอมทั้งไดกอสรางกําแพงและบูรณะ
ตัวเมืองขึ้นใหม ตอมาเกิดอุทกภัยใหญน้ําทวมตัวเมืองนานอยางหนัก เจาสุมนเทวราชเจาผูครอง
นครในเวลานั้น ไดยายเมืองไปตั้งบนที่ดอนบริเวณดงพระเนตรชางทางตอนเหนือของเมืองนาน 
เรียกวา “เวียงเหนือ” ปจจุบันตั้งอยูในเขตบานมหาโพธิ์ และบานเวียงเหนือ ตําบลเวียงเหนือ อําเภอ
เมืองนานหางจากตัวเมืองนานปจจุบันขึ้นไปทางเหนือ ประมาณ 2 กิโลเมตร ปจจุบันยังพบรองรอย
ของคูน้ําคันดินโบราณอยูจนกระทั่ง ปพุทธศักราช 2389 แมน้ํานานเปลี่ยนเสนทางเดิน แนวลําน้ํา
ถอยหางจากตัวเมืองเกาไปมากแล ว เจาอนันตวรฤทธิเดชไดกราบบังคมทูลของพระราชทานพระ
บรมราชานุญาตพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวยายเมืองกลับไปตั้งยังที่เดิม 
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  นับตั้งแตเจาอัตถวรปญโญ ขอเปนขาขอบขัณฑสีมากรุงรัตนโกสินทร เมืองนาน 
มีฐานะเปนหัวเมืองประเทศราช เจาผูครองนครมีอํานาจสิทธิเด็ดขาดในการปกครองพลเมือง การ
ขึ้นครองนครแมจะตองไดรับความเห็นชอบจากกรุงรัตนโกสินทรแตโดยทางปฏิบัติแลว 
พระมหากษัตริยแหงกรุงรัตนโกสินทรทรงใหเจานายและขุนนางผูใหญในเมืองนานเลือกตัวเจา
นานผูมีอาวุโสเปนเจาผูครองนครกันเอง มิไดทรงยุงเกี่ยวกับกิจการภายใน 
  เจาผูครองนานในชั้นหลังทุกองค ตางปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความเที่ยงธรรมมี
ความซื่อสัตย จงรักภักดีตอพระมหากษัตริยราชวงศจักรี ไดชวยราชการบานเมืองสําคัญ  ๆ หลาย
คร้ังหลายคราดวยกัน เชน ชวยราชการสงครามเมืองเชียงแสนในรัชกาลที่ 1 ปราบกบฏเจาอนุวงศ
ในสมัยรัชกาลที่ 3 ชวยราชการสงครามเมืองเชียงตุงในรัชกาลที่ 4 และที่ 5 เปนตน นอกจากนี้ ยังได
ทํานุบํารุงกิจการพระพุทธศาสนาในเมืองนาน ซอมแซมวัดวาอารามตาง ๆ อยูเปนนิจ ทําใหเมือง
นานกลับคืนสูสันติสุขรมเย็นตางจากระยะที่ผานมา 
  สมัยที่พระเจาสุริยพงษผริตเดชฯ เปนเจาผูครองนครนาน พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ทรงแกไขวิธีการปกครองแผนดินขึ้นใหมในปพุทธศักราช 2435 
โดยแบงการปกครองหัวเมืองออกเปนมณฑลเทศภิบาล ไดสงขาราชการชั้นผูใหญที่ไววางพระราช
หฤทัยจากกรุงเทพฯ มาเปนผูแทนตางประเนตรพระกรรณ กํากับดูแลการบริหารบานเมืองของเจาผู
ครองนคร เรียกชื่อตามตําแหนงทําเนียบวา “ขาหลวงประจําเมือง” และทรงแตงตั้งเจานายบุตร
หลานของเจาผูครองนครใหเปนเจาศักดินาชั้นสัญญาบัตรลดหล่ันกันลงไปเปนกรมการพิเศษ 
ชวยเหลือการบริหารงานของเจาผูครองนคร คือ  
  1. เจาอุปราช 
  2. เจาราชวงศ 
  3. เจาบุรีรัตน 
  4. เจาสุริยวงศ 
  5. เจาราชภาติวงศ 
  6. เจาราชภาคินัย 
  7. เจาราชดนัย 
  8. เจาราชสัมพันธวงศ 
  9. เจาราชบุตร 
  10. เจาประพันธพงษ 
  11. เจาชัยสงคราม 
  12. เจาราชญาติ 
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  13. เจาวรญาติ 
  ในปพุทธศักราช  2446 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา เจาอยูหัวทรงมี
พระราชดําริวาเจาสุริยะ (พระเจาสุริยพงษผริตเดชฯ) เจาผูครองนครนาน ประกอบคุณงามความดีแก
ราชการบานเมืองเปนที่รักใครนับถือของเจานายบรมราชโองการใหสถาปนาเลื่อนฐานันดรศักดิ์ขึ้น
เปน “พระเจานครนาน” มีพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัฏวา “พระเจาสุริยพงษผริตเดช กุล
เชษฐมหันต ชัยนันบุรมหาราชวงศาธิบดีฯ” 
  เมืองพระเจาสุริยพงษผริตเดชฯ พิราลัย เจามหาพรหมสุรธาดา (เจาอุปราช) ไดขึ้น
ครองเมืองนาน ในสมัยนี้อํานาจของเจาผูครองนครลดนอยลง ทางกรุงเทพฯ ไดจัดสงขาราชการ 
เชน ผ ูชวยผูวาราชการจังหวัด คลังจังหวัดและสรรพากรจังหวัด ฯลฯ มาประจําหนวยงานที่เรียกกัน
วา “เคาสนามหลวง” สวนตัวเจาผูครองนครไดกําหนดรายไดเปนอัตราเงินเดือน สวยอากรตาง ๆ 
ตองเก็บเขาทองพระคลังทั้งส้ิน เมื่อเจามหาพรหมสุรธาดาถึงแกพิราลัยในป พุทธศักราช 2474 
ตําแหนงเจาผูครองนครจึงถูกยุบเลิกแตนั้นมา 
  เมืองนาน แมจะตกเปนเมืองขึ้นทั้งเมืองเชียงใหม พมา และกรุงรัตนโกสินทรมา
ยาวนาน จนบอบช้ํา แตยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมของชาติพันธุได
อยางเหนียวแนน มีความโดดเดนเปนเอกลักษณเฉพาะตนใหสังคมภายนอกไดชื่นชมและศึกษาการ
กระจัดกระจายของผูคนที่ตองหลบภัยไปตั้งถ่ินฐานใหม ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมไวอยางเหนียวแนน โดยเฉพาะศิลปะการดนตรีที่กลุมชนนานยังคงเอกลักษณทางดนตรี
ไวเปนอยางดี แมจะอยูในพื้นที่จังหวัดอื่นที่ไมใชจังหวัดนานในปจจุบัน สามารถจําแนกกลุมชน
ลานนาวัฒนธรรมนานออกจากกลุมชนลานนาวัฒนธรรมเชียงใหมไดอยางชัดเจน ดังผูเชี่ยวชาญ
ทางดานวัฒนธรรมและดานประวัติศาสตรลานนาใหความเห็นไวดังนี้ 
  ณรงคชัยปฎกรัชต (สัมภาษณ, 12 กันยายน 2548) กลาววาภาคเหนือตอนบนแบง
ออกเปน 2 เขตใหญๆตามลักษณะทางวัฒนธรรมคือลานนาตะวันตกและลานนาตะวันออกลานนา
ตะวันตกไดแกจังหวัดเชียงรายพื้นที่ซีกตะวันตกเชียงใหมลําพูนลําปางพะเยาพื้นที่ซีกตะวันตกและ
จังหวัดแมฮองสอนโดยจังหวัดเชียงใหมเปนศูนยกลางของวัฒนธรรมสวนลานนาตะวันออกไดแก
จังหวัดเชียงรายพื้นที่ซีกตะวันออกจังหวัดพะเยาพื้นที่ซีกตะวันออกจังหวัดนานจังหวัดแพรและ
จังหวัดอุตรดิตถบริเวณพื้นที่ทางดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือซ่ึงมีอาณาเขตติดกับจังหวัดนานโดยมี
จังหวัดนานเปนศูนยกลางของวัฒนธรรมลานนาตะวันออกเรียกวาเขตวัฒนธรรมนานทั้ง 2 เขตของ
ลานนาแมจะเปนลานนาเดียวกันแตมีวัฒนธรรมตางกันโดยเฉพาะอยางยิ่งดนตรีลานนาของทั้ง 2 
เขตมีความแตกตางกันกันอยางชัดเจนทั้งดานรูปลักษณทางดนตรีการประสมวงบทเพลงรวมทั้ง
ลักษณะรูปแบบการบรรเลง (Music style) 
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  ประสิทธิ์เลียวสิริพงศ (สัมภาษณ, 30 พฤศจิกายน 2548) ใหความเห็นวา
วัฒนธรรมของลานนาแบงออกเปน 2 เขตใหญๆคือลานนาตะวันตกและลานนาตะวันออก
ศิลปวัฒนธรรมอาจคลายคลึงกันทั้งภาษาขนบธรรมเนียมประเพณีและดนตรีแตแตกตางกันอยาง
เดนชัดโดยเฉพาะดนตรีลานนาของทั้ง 2 วัฒนธรรมมีความแตกตางกันชัดเจนวัฒนธรรมดานอื่นๆ
อาจมองไมชัดเทากับดนตรีดังนั้นการศึกษาดนตรีลานนาจะตองศึกษาแบงเขตพื้นที่การศึกษากอน 
  อรุณรัตนวิเชียรเขียว (สัมภาษณ, 29 พฤศจิกายน 2548) นักวิชาการดาน
ประวัติศาสตรบุคคลสําคัญของลานนากลาววาการศึกษาลานนาในทางประวัติศาสตรไดแกดาน
ความเปนมาหรือพัฒนาการการเมืองเศรษฐกิจภูมิปญญาการคมนาคมและลักษณะทางกายภาพ
สามารถจําแนกเขตลานนาไดเปน 2 เขตใหญๆคือลานนาตะวันตกและลานนาตะวันออกลานนา
ตะวันตกพัฒนาการแบบรับอิทธิพลไทยใหญมาประสมประสานสวนลานนาตะวันออกมีพัฒนาการ
แบบรับอิทธิพลของลานชางมาประสมประสานสงผลใหทั้ง 2 ลานนามีวัฒนธรรมแตกตางกันทั้งใน
อดีตและปจจุบันพื้นที่เขตวัฒนธรรมนานคือพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยในปจจุบัน
ประกอบดวยพื้นที่ในเขต 5 จังหวัดไดแกเขตจังหวัดเชียงรายพื้นที่ซีกตะวันออกบริเวณอําเภอเชียง
แสนอําเภอเทิงและอําเภอเชียงของเขตจังหวัดพะเยาพื้นที่ซีกตะวันออกบริเวณกิ่งอําเภอภูซางอําเภอ
ปงและอําเภอเชียงมวนเขตพื้นที่จังหวัดนานทั้งหมดเขตพื้นที่จังหวัดแพรทั้งหมดและเขตจังหวัด
อุตรดิตถบริเวณอําเภอทาปลาเปนตนซึ่งเปนพื้นที่ในอาณาเขตของแควนนานในอดีต กอนการแบง
เขตพื้นที่การปกครองในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวในป พ.ศ. 2459 ซ่ึงทรงจัด
ระเบียบการปกครองใหม โดยเปลี่ยน เมือง เปน จังหวัด และแบงแยกพื้นที่ใหข้ึนกับจังหวัดอยาง
เหมาะสม สะดวกตอการปกครอง เชน เมืองทาปลา อดีตเปนพื้นที่และชุมชนของเมืองนาน ทรง
เปล่ียนใหเมืองทาปลาเปนอําเภอ ขึ้นกับจังหวัดอุตรดิตถ เนื่องจากทรงเห็นวา พื้นที่อําเภอทาปลากับ
จังหวัดนาน มีระยะหางไกลกัน และมีภูเขาขนาดใหญจํานวนมากขวางกั้น การขึ้นกับจังหวัด
อุตรดิตถจะทําใหปกครองดูแลสะดวก อําเภอทาปลาแมจะเปนสวนหนึ่งของจังหวัดอุตรดิตถ แตวิถี
ชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ยังคงรักษาความเปนกลุมชนของวัฒนธรรมนานได
อยางเหนียวแนนจนถึงปจจุบัน (ประพัฒน กุสุมานนท, 2542) 
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2.2  แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น 
 
 2.2.1 ความหมายของหลักสูตร 
  ศรีมงคลเทพเรณู (2528) ไดใหความหมายหลักสูตรวาหลักสูตรหมายถึงแนว
กําหนดประสบการณทั้งหลายที่มุงหมายใหผูเรียนไดรับจากการเรียนทั้งภายในและภายนอก
หองเรียนซ่ึงมีทั้งดานวิชาการและทุกดานที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นรวมทั้งวิธีการฝกอบรมในชั้นเรยีนอกี
ดวยเพื่อใหผูเรียนมีความรูความสามารถนําไปใชในสังคมไดอยางมีความสุข 
  สงัดอุทรานันท (2532) กลาววา ถึงแมจะมีความแตกตางกันไปก็ตามแต
นักปราชญทางหลักสูตรก็ไดยอมรับคํานิยามของหลักสูตรซึ่งกลาวมาในลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้ 
  1. หลักสูตรคือส่ิงที่สรางในลักษณะรายวิชาซึ่งประกอบดวยเนื้อหาสาระที่ได
จัดเรียงลําดับความยากงายหรือเปนขั้นตอนอยางดีแลว 
  2. หลักสูตรประกอบดวยประสบการณทางการเรียนซึ่งไดวางแผนไวเปนการ
ลวงหนาเพื่อมุงหวังจะใหเด็กไดเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ถูกตอง 
  3. หลักสูตรเปนสิ่งที่สังคมสรางขึ้นสําหรับใหประสบการณทางการศึกษาแก
เด็กทุกคนในโรงเรียน 
  4. หลักสูตรประกอบดวยประสบการณทั้งหมดของผูเรียนซึ่งเขาไดทําไดรับรู
และไดตอบสนองตอการแนะแนวทางของโรงเรียน 
  ซาลเยอรและอเล็กซานเดอร (Sayler & Alexander, 1987อางถึงในใจทิพยเชื้อรัต
นพงษ, 2539) ไดกลาวถึงความหมายของหลักสูตรวาเปนแบบแผนสําหรับจัดโอกาสการเรียนรู
ใหแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อบรรลุเปาหมายหรือจุดหมายที่วางไวโดยมีโรงเรียนเปนผูรับผิดชอบ
ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Taba  ที่กลาววาหลักสูตรคือแผนการรูที่ประกอบดวยจุดประสงคและ
จุดหมายเฉพาะการเลือกและการจดัเนื้อหาวิธีการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล 
  ความหมายของหลักสูตรนั้นใจทิพยเชื้อรัตนพงษ (2539) ไดแบงการใหนิยามของ
หลักสูตรออกเปน  5  ประการโดยใชอักษร  5  ตัวแทนของความหมายของหลักสูตรแตละลักษณะ
ในภาษาอังกฤษคือ SOPEA เพื่องายในการจดจํา 
  S  คือ  Subject Matter  ไดแก รายวิชาหรือเนื้อหาที่เรียน 
  O คือ Objectiveไดแก จุดมุงหมายที่ผูเรียนพึงบรรลุ 
  P คือ Plans ไดแก แผนสําหรับจัดโอกาสการเรียนรูหรือประสบการณที่คาดหวัง
แกนักเรียน 
  E Learners Experience ไดแก ประสบการณทั้งปวงที่จัดโดยโรงเรียน 
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  A Education Acivities  ไดแก กิจกรรมทางการศึกษาที่จัดใหกับผูเรียน 
  คารเตอรวีกูด ( Carter VGood, 1973, p 157.) ไดใหความหมายของหลักสูตรไว 3 
ประการ คือ 
  1) ระบุกลุมรายวิชาหรือลําดับของวิชาที่ตองเรียนเพื่อใหสําเร็จการศึกษาเชน
หลักสูตรสังคมศึกษาหลักสูตรพลศึกษา 
  2) โครงการทั้งหมดของเนื้อหาวิชาหรืออุปกรณการเรียนการสอนพิเศษซึ่ง
โรงเรียนจัดไวสําหรับนักเรียนเพื่อใหนักเรียนมีคุณสมบัติและสามารถนําความรูไปประกอบอาชีพ 
  3) กลุมของรายวิชาและประสบการณซ่ึงนักเรียนไดรับภายใตการนําของ
โรงเรียนที่กําหนดใหผูเรียนไดเรียน 
  จากความหมายของหลักสูตรที่กลาวมาทั้งหมดนี้ พอสรุปความหมายของ
หลักสูตรไดวา หลักสูตร คือ การจัดกิจกรรมและมวลประสบการณตาง ๆ ที่จัดใหแกผูเรียน เพื่อให
ผูเรียนเกิดองคความรูคุณลักษณะตามที่ผูเขียนหลักสูตรตองการ 

 
 2.2.2 องคประกอบของหลักสูตร 
  หลักสูตรเปนแมบทสําคัญตอการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกสาขาวิชาเพราะ
หลักสูตรจะระบุ ส่ิงที่คาดหวังจะให เกิดแกผู เ รียนและแนวทางในการจัดใหผู เรียนได รับ
ประสบการณตาง ๆ ตามตองการหลักสูตรจึงเปรียบเสมือนพิมพเขียวของแปลนบานสวนการสอน
นั้นเปนกระบวนการหรือวิธีการที่ประกอบดวยกิจกรรมการเรียนและเนื้อหาวิชา ซ่ึงจะทําใหผูเรียน
บรรลุจุดมุงหมายที่หลักสูตรไดระบุไวครูผูสอนจึงจําเปนตองอาศัยหลักสูตร เพื่อเปนแนวทางใน
การจัดการเรียนการสอนการสอน จึงเปรียบไดกับกระบวนการกอสรางบานหลักสูตรและการสอน
จะตางกัน คือ ตัวหลักสูตรเปนสิ่งระบุทิศทางสิ่งที่มุงหวังจะเกิดขึ้นกับนักเรียนเปนจุดมุงหมายของ
การเรียนรูสวนการสอนเปนการนําหลักสูตรไปปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุตามจุดประสงคที่คาดหวังใน
หลักสูตรหรืออาจกลาวไดวา การสอนเปนหัวใจของการนําหลักสูตรไปใช หลักสูตรจะสัมฤทธิ์ผล
เพียงใดขึ้นอยูกับการสอนของครูเปนสวนใหญ ทั้งหลักสูตรกับการสอนจึงเปนสิ่งที่คูกันเพราะถา
ปราศจากหลักสูตรและการสอนก็ไมสามารถจะดําเนินไปอยางเปนระบบระเบียบและถูกทิศทางได
ดังนั้น แมวาหลักสูตรและการสอนจะมีความแตกตางกันแตก็มีความหมายสัมพันธกันอยางมากทั้ง
สองสิ่งไมอาจแยกออกจากกันหลักสูตรและการสอนยังมีอิทธิพลตอกันและกัน เพราะเมื่อมีการ
พัฒนาหลักสูตรขึ้นมาก็ไดอาศัยหลักสูตรเพื่อชวยในการสอนและตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการสอนและ
ในลักษณะเดียวกัน หลักสูตรก็ไดรับการปรับปรุงใหดีขึ้นตอไปจากที่มีการสอนและประเมินผล
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แลวซ่ึงจะมีผลยอนกลับ (feedback) มายังกิจกรรมการสอนกระบวนการในลักษณะนี้ จะเกิดขึ้น
อยางตอเนื่องตลอดไป (ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ, 2539, หนา 9)  
  องคประกอบของหลักสูตรเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหความหมายของหลักสูตร
สมบูรณเปนแนวทางในการจัดการสอนการประเมินผลและการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร สําหรับ
องคประกอบของหลักสูตรมีผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรไดกลาวถึงองคประกอบของหลักสูตรไวดังนี้ 
  ทาบา (Taba,1962,p12; อางถึงในกรมวิชาการ, 2542, หนา 2511) กลาววา
หลักสูตรควรจะประกอบไปดวยองคประกอบดังนี้ 
  1) จุดหมายกับวัตถุประสงค 
  2) เนื้อหาวิชาและประสบการณการเรียนรู 
  3) รูปแบบการเรียนการสอน 
  4) การประเมินผลการเรียนรู 
  กรมวิชาการ (2542) สําหรับองคประกอบของหลักสูตรนั้นประกอบไปดวยหัวขอ
เร่ืองและรายละเอียดดังนี้ 
  1) หลักการคือทิศทางหรือแนวทางในการจัดการศึกษาของแตละระดับ 
  2) จุดหมายคือความประสงคหรือความตองการทางการศึกษาที่จะนําไปสู
หลักการของหลักสูตร 
  3) โครงสรางคือขอกําหนดวากลุมวิชาหรือรายวิชาใดในหลักสูตรเปนวิชา
บังคับวิชาใดเปนวิชาบังคับเลือกและวิชาใดเปนวิชาเลือกเสรีและเปนสัดสวนเทาใด เพื่อให
สอดคลองกับจุดหมายที่กําหนดไว 
  4) จุดประสงคการเรียนรูเปนจุดหมายทางการศึกษาสําหรับใชประโยชนในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและตรวจสอบผลการเรียนรูของผูเรียน 
  5) เนื้อหารายวิชาคือประสบการณตางๆทั้งทางตรงและทางออมซึ่งกําหนดไว
สําหรับรายวิชานั้นๆอันจะชวยใหบรรลุถึงจุดประสงคของการเรียนรูที่วางไว 
  6) ส่ือการเรียนคืออุปกรณตางๆที่จะชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจมีทักษะและ
เจตคติตามที่ตองการไดแกหนังสือแผนภูมิเอกสารรูปภาพสไลดเทปและเครื่องมือตาง ๆ 
  7) วิธีสอนวิธีการทุกรูปแบบที่ทําใหเกิดการเรียนรูตามจุดประสงคที่กําหนดไว
ในดานความรูทักษะเจตคติและการปฏิบัติตน 
  8) การประเมินผล หมายถึง การประเมินเพื่อปรับปรุงการเรียนเพื่อตัดสินผลการ
เรียนรูของนักเรียนจัดเปนเครื่องมือที่สําคัญยิ่งจะชวยใหครูไดทราบระดับความเจริญงอกงามของ
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เด็กแตละคนวามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอยางไรผูเรียนไดเกิดความรูความเขาใจมีทักษะ
เจตคติและการปฏิบัติตามนัยของจุดประสงคการเรียนรูเพียงใดหรือไม 
  จากที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวาองคประกอบของหลักสูตรประกอบไป
ดวยจุดมุงหมายของการเรียนการสอนเนื้อหาสาระกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล 
 
 2.2.3 ทฤษฏีการพัฒนาหลักสูตร 
  หลักสูตรทองถ่ินดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนาน ผูวิจัยไดอาศัยแนวคิด
ทฤษฎีสนาม มาใชดําเนินการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร เนื่องจากเปนทฤษฎีที่ยึดหลัก
ความหมายรวม ความสําคัญของการวิเคราะหเหตุผล หลักเกณฑ และระบบการเรียน ความสําคัญ
ของอัตมโนทัศน (Self Concept) และการตีความหมายสิ่งตาง ๆ ดวยตนเองโดยมีแนวคิดหลักการ
สรุปไดดังนี้ 
  1) การเรียนรูเปนกระบวนการจัดระเบียบและหมวดหมูของประสบการณให
เปนโครงสรางความรูความเขาใจ ทําใหเกิดการหยั่งรูหยั่งเห็นอยางฉับพลันทันใด 
  2) การเรียนจะเกิดขึ้นจากการรับรูสวนรวมทั้งหมดกอน แลวจึงแยกเปน
สวนยอย ๆ ที่เชื่อมโยงและสัมพันธกัน 
  3) การเรียนรูจะมากหรือนอย เร็วหรือชา ขึ้นอยูกับความรูความเขาใจของผูเรียน 
  4) ประสบการณในอดีตหรือส่ิงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไมสําคัญเทากับการรับรู
ในปจจุบัน 
  5) การเรียนรูจากการวิเคราะหโครงสรางของสวนรวมหรือของปญหา เหมาะ
สําหรับการเรียนรูที่ตองอาศัยกระบวนการคิดที่สลับซับซอน 
  การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน ดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนาน ไดนําแนวคิด
ทฤษฎีสนามมาใช ดังตอไปนี้ 
  1)  กําหนดเนื้อหาวิชา โดยการจัดระเบียบหมวดหมูอยางสัมพันธเกี่ยวเนื่องกัน 
เพื่อใหผูเรียนเขาใจในสาระการเรียนรู 
  2)  ประสบการณการเรียนรู จัดอยางสอดคลองกับพัฒนาการทางปญญาของ
ผูเรียนอยางเหมาะสม เร่ิมจากรูปธรรมไปสูนามธรรม 
  3)  เนื้อหาวิชาและประสบการณที่จัดไวในหลักสูตร มุงใหผูเรียนสามารถสราง
มโนทัศนเกี่ยวกับสาระที่เรียนเปนเรื่อง ๆ ไป โดยสอดคลองและสัมพันธตอกัน 
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  4)  การจัดประสบการณการเรียนรู มุงใหผูเรียนประสบผลสําเร็จดวยตนเองเปน
ขั้น ๆ เพื่อใหผูเรียนนําประสบการณที่ไดรับผลสําเร็จมาใชเปนประโยชนในการเรียนรูตอไป เปน
การเสริมแรงใหผูเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเรียนรูไดดีขึ้น 
 
 2.2.4 หลักสูตรทองถิ่น 
  หลักสูตรระดับทองถ่ิน หมายถึง มวลประสบการณที่สถานศึกษาหรือหนวยงาน
และบุคคลในทองถ่ินจัดใหแกผูเรียนตามสภาพและความจําเปนของทองถ่ินๆคําวาทองถ่ินในที่นี้จึง
มีความหมายได  2  ประการคือ (ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ, 2539, หนา 82)  
  ประการที่หนึ่งทองถ่ิน หมายถึง ชุมชนที่สถานศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
กับการศึกษาตั้งอยูอาจเปนชุมชนในระดับหมูบานตําบลอําเภอจังหวัดหรือภาคภูมิศาสตรก็ได และ
ทุกสิ่งทุกอยางที่เปนอยูหรือกําลังจะเกิดขึ้นในชุมชนไมวาจะเปนเรื่องประวัติความเปนมาที่ตั้ง
สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอม วิถีชีวิตความเปนอยู ศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญา
ทองถ่ินฯลฯ ส่ิงเหลานี้ลวนเปนสิ่งที่ทําใหผูเรียนไดเรียนรูหรือนํามาใชในกิจกรรมการเรียนรูได
ทั้งสิ้น 
  ประการที่สองทองถ่ิน หมายถึง สถานศึกษาหรือหนวยงาน องคกรที่เกี่ยวของกับ
การจัดการศึกษาในชุมชนนั้น ๆ รวมทั้งองคกรภาครัฐและเอกชนอื่น ๆ ที่มีในชุมชนทุกระดับซึ่ง
สามารถเขามามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของทองถ่ิน 
  จากความหมายดังกลาว ซ่ึงหลักสูตรทองถ่ินตองสงเสริมใหทองถ่ินเขามามีสวน
รวมในการพัฒนาคําวา “ทองถ่ิน” จึงตรงกับความหมายในประการที่สอง คือ สถานศึกษาหรือ
หนวยงานองคกรที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาซึ่งเขามามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรระดับ
ทองถ่ิน เชน หนวยงานในระดับโรงเรียน ระดับกลุมโรงเรียน ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด และระดับ
เขตการศึกษา ยกตัวอยางเชน ถาเปนหลักสูตรที่จังหวัดไดนําเอาหลักสูตรแมบทและหรือหลักสูตรที่
พัฒนามาแลวในระดับเขตการศึกษามาปรับเพิ่มหรือขยายใหเหมาะสมกับทองถ่ินในแตละจังหวัด ก็
เปนหลักสูตรระดับทองถ่ินเชนกัน แตเรียกวา “หลักสูตรระดับจังหวัด” เพื่อใหชัดเจนขึ้น นอกจากนี้
หลักสูตรยังตองจัดใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถ่ินคําวา “ทองถ่ิน” จึงตรงกับ
ความหมายในประการที่หนึ่ง คือ ชุมชนที่สถานศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษาตั้งอยู 
  เมื่อกลาวถึงหลักสูตรทองถ่ินหรือหลักสูตรตามความตองการของทองถ่ินหรือ
แมแตการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองและตอบสนองความตองการของทองถ่ิน วัลลภ กัน
ทรัพย (2539, หนา 18-19) กลาวไวในการพัฒนาหลักสูตรวา 
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  หลักสูตรทองถ่ิน คือ การจัดทํารายวิชาหรือจัดการเรียนการสอนในเรื่องที่
เกี่ยวของประวัติความเปนมาศิลปวัฒนธรรมตลอดจนงานอาชีพตางๆในทองถ่ิน 
  หลักสูตรทองถ่ิน คือ การจัดทํารายวิชาหรือจัดการเรียนการสอนในสิ่งที่จะไป
เสริมหรือพัฒนางานอาชีพเดิมในทองถ่ินหรือสรางงานอาชีพใหม ๆ ที่อาจจะเกาจากที่อ่ืนแตจะมา
เสริมไดอยางเหมาะสมกับสภาพความเปนอยูของคนในทองถ่ิน 
  หลักสูตรทองถ่ิน คือ การจัดทํารายวิชาหรือจัดการเรียนการสอนในสิ่งที่เปน
ความกาวหนาใหมๆทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีหรืองานอาชีพที่เหมาะสมสอดคลองรับกับ
แผนพัฒนาในทองถ่ิน 
  หลักสูตรทองถ่ิน คือ การสอนรายวิชาที่มีอยูแลวในหลักสูตรแกนกลางแตในการ
จัดการเรียนการสอนมีการสอดแทรกการใชเอกสารวัสดุส่ิงของสถานที่เร่ืองราวศิลปวัฒนธรรมงาน
ฝมือของทองถ่ินเขาไปเปนพื้นฐานหรือเสริม รวมถึงการพยายามใชความรูแนวคิดหรือภูมิปญญา
ทองถ่ินใชวิทยากรหรือผูรูในทองถ่ินใหเหมาะสมกับจุดประสงคการเรียนรูเนื้อหาสาระของรายวิชา 
  จากความหมายของหลักสูตรทองถ่ินโดยสรุปหลักสูตรทองถ่ิน หมายถึง การ
จัดทํารายวิชาที่สัมพันธกับทองถ่ินในเรื่องการพัฒนาอาชีพความกาวหนาทางวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีศิลปวัฒนธรรมงานฝมือที่สรางใหคนในทองถ่ินไดเรียนรู 

 
 2.2.5 การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น 

  กรมวิชาการ (2542, หนา 2543) ไดใหความหมายของการพัฒนาหลักสูตรใน
ระดับทองถ่ินไววา หมายถึง การที่กระทรวงศึกษาธิการเปดโอกาสใหหนวยงานตาง ๆ ดังกลาวไดมี
สวนรวมพัฒนาหลักสูตรตามขอกําหนดในโครงสรางของหลักสูตร เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรู
เร่ืองราวของทองถ่ินตน เรียนรูสภาพเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมในทองถ่ิน ตลอดจนสามารถพัฒนา
ชีวิต พัฒนาอาชีพ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของตนเอง ครอบครัว และทองถ่ินได 
  ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ (2539, หนา 72) ไดกลาวถึงความสําคัญและความจําเปนใน
การพัฒนาหลักสูตรไวดังตอไปนี้ 
  1) หลักสูตรแกนกลางหรือหลักสูตรแมบท ไดกําหนดจุดหมายเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมอยางกวาง เพื่อใหทุกคนไดเรียนรูคลายคลึงกันทําใหกระบวนการเรียนการสอนมุงเนื้อหา
สาระและประสบการณที่เปนหลักการทั่ว ๆ ไปไมสามารถประมวลรายละเอียดเกี่ยวกับสาระความรู
ตามสภาพแวดลอมสังคมเศรษฐกิจปญหาความตองการของทองถ่ินในแตละแหงไดทั้งหมด จึงตอง
พัฒนาหลักสูตรระดับทองถ่ินเพื่อตอบสนองความตองการของทองถ่ินใหมากที่สุด 
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  2) การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทางเศรษฐกิจการเมืองและดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มีผลกระทบโดยตรงตอทรรศนะและการดําเนินชีวิตของคนไทย ทั้งในเมืองและชนบท
จึงตองมีหลักสูตรระดับทองถ่ินเพื่อปรับสภาพของผูเรียนใหสามารถรับกับการเปลี่ยนแปลงในดาน
ตาง ๆ ดังกลาวโดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภูมิลําเนาทองถ่ินของตน เพื่อใหผูเรียนสามารถนํา
ความรูและประสบการณไปพัฒนาตนครอบครัวและทองถ่ิน ตลอดจนดําเนินชีวิตอยูในทองถ่ิน
อยางมีความสุข 
  3) การเรียนรูที่ดีควรจะเรียนรูจากสิ่งที่ใกลตัวไปยังสิ่งที่อยูไกลตัวเพราะเปน
กระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนสามารถดูดซับไดอยางรวดเร็วกวา ดังนั้นจึงควรมีหลักสูตรทองถ่ิน
เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูชีวิตจริงตามสภาพเศรษฐกิจสังคมทองถ่ินตนแทนที่จะเรียนรูเร่ืองไกลตัว ซ่ึง
ทําใหผูเรียนไมรูจักตนเองไมรูจักชีวิตไมเขาใจและไมมีความรูสึกที่ดีตอสังคมและสิ่งแวดลอม
ตัวเอง นอกจากนี้การพัฒนาหลักสูตรระดับทองถ่ินจะชวยปลูกฝงใหผูเรียนเกิดความรักและความ
ผูกพันภาคภูมิใจในทองถ่ิน 
  4) ทรัพยากรทองถ่ินโดยเฉพาะภูมิปญญาทองถ่ินหรือภูมิปญญาชาวบานใน
ชนบทไทยมีอยูมากมายและมีคาบงบอกถึงความเจริญมาเปนเวลานานหลักสูตรแมบทหรือ
หลักสูตรแกนกลางไมสามารถนําเอาทรัพยากรทองถ่ินดังกลาวมาใชประโยชนไดแตหลักสูตร
ทองถ่ินสามารถบูรณาการเอาทรัพยากรทองถ่ินและภูมิปญญาชาวบานทั้งหลายมาใชในการเรียน
การสอนไมวาดานอาชีพหัตถกรรมเกษตรกรรมดนตรีการแสดงวรรณกรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีซ่ึงมีผลทําใหผูเรียนไดรูจักทองถ่ินของตนเองเกิดความรักความผูกพันกับทองถ่ินของตน
และสามารถใชทรัพยากรทองถ่ินในการประกอบอาชีพได 
 
 2.2.6 ลักษณะของการพัฒนาหลักสูตรระดับทองถิ่น 
  กรมวิชาการ (2540, หนา 2520)ไดกลาวถึงลักษณะการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินวา
สามารถกระทําได  5  ลักษณะคือการปรับกิจกรรมการเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรมเสริมการปรับ
รายละเอียดของเนื้อหาการปรับปรุงและ/หรือเลือกใชส่ือการเรียนใหเหมาะสมการจัดทําสื่อการ
เรียนขึ้นใหมและการจัดทําคําอธิบายหรือรายวิชาเพิ่มเติม 
 1)  ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร 
 การดําเนินการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน ดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนาน ผูวิจัยไดใช
กระบวนการจัดทําคําอธิบาย หรือรายวิชาเพิ่มเติมขึ้นใหม โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
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  (1) ศึกษาจุดหมายของหลักสูตรจุดประสงคและโครงสรางเนื้อหาของกลุม
ประสบการณ/กลุมวิชา/รายวิชาตางๆจากหลักสูตรแมบทเพื่อใชเปนขอมูลพ้ืนฐานประกอบการ
พิจารณาจัดทําและเพื่อปองกันไมใหเกิดการซ้ําซอนกับเนื้อหาที่มีอยู 
  (2) นําเอาผลการศึกษาผลการวิเคราะหสภาพที่ควรเปนของการจัดการศึกษาที่
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของทองถ่ินที่ไดจากการวางแผนอยางมียุทธศาสตรมาใชเปนขอมูล
ในการกําหนดจุดประสงคและเนื้อหา 
  (3) กําหนดจุดประสงคของวิชารายวิชาที่จะดําเนินการจัดทําขึ้นใหม 
   ก. วิเคราะหจากปญหาความตองการของทองถ่ินสําหรับกําหนดสภาพที่
ตองการใหเกดขึ้นกับผูเรียนโดยระบุปญหา/ความตองการของทองถ่ินสําหรับกําหนดสภาพที่
ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียนโดยระบุปญหา/ความตองการของทองถ่ินซึ่งไดแกส่ิงที่ตองการใหรู
พฤติกรรมที่ตองการใหเกิดและเงื่อนไขตางๆ 
   ข. เขียนจุดประสงคใหครอบคลุมกับสภาพที่ตองการใหเกิดกับผูเรียนทั้งสี่
ดาน (ความรูทักษะเจตคติและกระบวนการ) รวมทั้งสอดคลองกับจุดประสงคของกลุมวิชา/กลุม
ประสบการณดวยซ่ึงลักษณะของจุดประสงคที่ดีตองบอกสภาพที่ตองการใหเกิดกับผูเรียนเมื่อเรียน
จบรายวิชานั้นไมใชการดําเนินงานหรือกิจกรรม 
  (4) กําหนดเนื้อหาโดยการวิ เคราะหจากจุดประสงค ซ่ึงระบุคําหลักของ
จุดประสงครายวิชานั้นซึ่งประกอบดวยสวนที่เปนความรู (ส่ิงท่ีจะใหเรียนรู/ศึกษา) และสวนที่จะ
เปนทักษะ (ส่ิงที่ตองการฝก) เนื้อหาที่กําหนดนี้จะตอง 
   ก. สอดคลองกับจุดประสงควิชา 
   ข. ประกอบดวยสวนที่เปนความรูและทักษะ 
   ค. ความเหมาะสมกับวัยและพื้นความรูสําหรับนักเรียน 
   ง. เหมาะสมกับคาบเวลา 
   จ. ไมขัดตอความมั่นคงของชาติและระบบการปกครองตามหลัก
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขและไมขัดตอศีลธรรมอันดี 
  (5) กําหนดคาบเวลาสําหรับคําอธิบายหรือรายวิชาที่จัดทําขึ้นใหมในระดับ
ประถมศึกษาการกําหนดคาบเวลาจะตองเปนไปตามเงื่อนไขคือจํานวนคาบเวลาเรียนที่กําหนดนั้น
จะตองไมทําใหคาบเวลาเรียนสําหรับกลุมประสบการณ/หนวยยอยที่มีอยูเปล่ียนแปลงไป 
  (6) เขียนคําอธิบาย/คําอธิบายรายวิชาใหเปนไปตามรูปแบบท่ีกําหนดไวใน
หลักสูตรแมบทโดยระบุแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนื้อหาจุดประสงคการเรียนของ
รายวิชาตามแบบฟอรมที่กําหนด 
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  (7) ทําเอกสารชี้แจงรายละเอียดประกอบการจัดทําวิชาหรือรายวิชาที่จัดทําขึ้น
ใหมตามแบบฟอรมที่กําหนดโดยมีรายละเอียดเนื้อหาประกอบดวย 
   ก. เหตุผลความจําเปน 
   ข. จุดประสงค (ของวิชา/รายวิชาที่จัดทํา) 
   ค. ขอบขายเนื้อหา 
   ง. แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
   จ. ส่ือที่จะนําไปใชในกิจกรรมการเรียนการสอน 
   ฉ. แนวการวัดผลประเมินผล 
  เนื้อหารายวชิาที่ทําขึ้นใหมจะตองไมเปนเนื้อหาที่ซํ้าซอนกับเนื้อหาที่มีอยูแลวใน
หลักสูตรแมบทไมวาจะเปนเนื้อหาในกลุมประสบการณรายวิชา/กลุมวิชาเดียวกันหรือตางกลุมกันก็
ตาม 
 2) หลักเกณฑการพิจารณาคําอธิบายรายวิชา 
  สําหรับเกณฑที่ใชในการพิจารณาคําอธิบายรายวิชาประกอบดวยหลักเกณฑตางๆ
ดังนี้คือ 
  (1) สนองและสอดคลองกับหลักการจุดหมายและโครงสรางของหลักสูตร 
  (2) เปนสวนหนึ่งของโครงสรางความรูในแตละกลุมประสบการณหรือกลุมวิชา
ตามที่โครงสรางหลักสูตรทั้งสามระดับกําหนด 
  (3) สอดคลองและสนองตอสภาพเศรษฐกิจสังคมและความตองการของทองถ่ิน
อยางแทจริง 
  (4) มีความสมบูรณและความพรอมพอเพียงที่จะนําไปใชในการจัดการเรียนการ
สอนทั้งในดานปจจัยกระบวนการผลผลิตและผลกระทบ 
  (5) เปนผลผลิตจากการนําขอมูลในระดับทองถ่ินมาพัฒนาการเรียนการสอนทั้ง
ในดานหลักสูตรสื่อการเรียนการสอนและเทคนิควิธี 
  (6) ไมเปนเนื้อหาวิชา/รายวิชาที่ซํ้าซอนกับเนื้อหาวิชาที่มีในหลักสูตรแมบท 
  (7) ไมมีเนื้อหาที่กลาวโดยตรงหรือพาดพิงในลักษณะลบหลูสถาบันชาติศาสนา
พระมหากษัตริยไมขัดตอหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยไมขัดตอศีลธรรมอันดีและไม
กระทบกระเทือนความมั่นคงของประเทศ 
  (8) มีรูปแบบและวิ ธีการเขียนสอดคลองและเปนไปตามที่หลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
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2.2.7 การประเมินหลักสูตร 
  รุจิร  ภูสาระ (2545, หนา 143)  กลาวถึงการประเมินหลักสูตรอาจใหความหมาย
ได ดังตอไปนี้ 
  1) การวัดผลการปฏิบัติของผูเรียนตามจุดประสงคที่กําหนดไวในเชิงปริมาณ 
  2) การเปรียบเทียบพฤติกรรมการปฏิบัติของผูเรียนกับมาตรฐาน 
  3) การอธิบายและการตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตร 
  4) การอธิบายและการตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตร และการเลือกการวิเคราะห
ขอมูลที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจเรื่องหลักสูตร 
  5) การใชความรูเกี่ยวกับวิชาชีพในการตัดสินใจเกี่ยวกับการนําหลักสูตรไปใช 
  นิรมล  ศตวุฒิ (2540, หนา 10) กลาววา หลังจากที่ไดจัดทําหลักสูตรและนํา
หลักสูตรไปใชจัดการเรียนการสอนแลว จะตองมีการติดตามผลวาหลักสูตรท่ีนําไปใชแลวไดผล
ประการใด มีปญหา ขอบกพรอง และอุปสรรคในการใชอยางไร แมวากอนที่จะนําหลักสูตรไปใช
จะไดทําการตรวจสอบคุณภาพแลวก็ตาม แตในการตรวจสอบคุณภาพนั้นไมไดดําเนินการใน
สภาพการณจริงอยางครบถวน ดังนั้นเมื่อนําหลักสูตรไปใชจริงอาจจะพบปญหา ขอบกพรองและ
อุปสรรคอีกได ซ่ึงจําเปนตองมีการประเมินหลักสูตรหลังการใชเพื่อจะไดแกไขปรับปรุงส่ิงที่เปน
ปญหา ขอบกพรองและอุปสรรคเหลานั้น และทําใหหลักสูตรนั้นเปนหลักสูตรที่ดีตอไป 
  สันต  ธรรมบํารุง (2525, หนา 173) ใหความหมายไววา หมายถึง  กระบวนการ
ในการศึกษาสวนประกอบตาง ๆ ของหลักสูตร ไดแก หลักการความมุงหมาย โครงสราง
จุดประสงคการเรียนรู เนื้อหา กิจกรรม ส่ือการเรียนการสอน วิธีสอนและการวัดผล 
  เดชา  จันทคัต (2546, หนา 130) การประเมินหลักสูตร หมายถึง การศึกษา
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการ จัดทําทดลองใชและผลการใชหลักสูตรตลอดจนการตัดสิน
คุณคาและคุณภาพของหลักสูตร 
  สรุปไดวา การประเมินหลักสูตร หมายถึง การศึกษารวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
กระบวนการ พัฒนาหลักสูตร และผลของการใชหลักสูตรตลอดจนการตัดสินคุณคาและคุณภาพ
ของหลักสูตร เปนกระบวนการหาขอมูล เก็บขอมูล เพื่อที่จะนํามาใชใหเปนประโยชนในการ
ตัดสินใจเลือกวิถีทางที่ดีกวาเดิม 
  การประเมินหลักสูตรเปนขั้นตอนที่สําคัญของกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
ประโยชนในขั้นตอนนี้ คือ สามารถนําเอาผลการประเมินไปใชในการตัดสินใจแกไขหรือปรับปรุง
หลักสูตรใหดีขึ้น  การประเมินหลักสูตรมีจุดมุงหมายดังนี้ 
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   1) เพื่อตัดสินคุณคาของหลักสูตร เมื่อนําไปใชแลวสนองวัตถุประสงคตามที่
หลักสูตรกําหนดไว 
   2) เพื่อตัดสินองคประกอบของหลักสูตร ดานหลักการ จุดมุงหมาย เนื้อหา
สาระ การเรียนรูกิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผล มี
ความสอดคลองกันหรือไม และตอบสนองความตองการของผูเขียนหรือไม 
   3) เพื่อตัดสินวาหลักสูตรมีขอดีและขอบกพรองอะไรบางที่จะตองปรับปรุง
แกไข 
   4) เพื่อตัดสินการบริหารหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชเปนไปใน
ทิศทางที่ถูกตองหรือไม 
   5) เพื่อการติดตามประเมินและตรวจสอบผลผลิตจากหลักสูตร คือ ผูเรียนมี
การเรียนรู และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่หลักสูตรคาดหรือไม (เดชา จันทคัต, 2546, หนา 130) 
   
 2.2.8 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช2544 
  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Basic education curriculum) พุทธศักราช 2544 
เปนหลักสูตรแกนกลาง(Core curriculum)ใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนในระดับ
การศึกษาที่ต่ํากวาอุดมศึกษาโดยมุงหวังใหผู เรียนมีความสมบูรณทั้งดานรางกายจิตใจและ
สติปญญาอีกทั้งมีความรูและทักษะที่จําเปนสําหรับการดํารงชีวิตและมีคุณภาพไดมาตรฐานสากล
เพื่อการแขงขันในยุคปจจุบันหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวยสวนที่เปนแกนกลางซึ่ง
กําหนดโดยหนวยงานสวนกลางสวนที่เกี่ยวกับสภาพชุมชนและทองถ่ินซึ่งพัฒนา โดยเขตพื้นที่
การศึกษาและสวนเพิ่มเติมที่สถานศึกษาพัฒนาขึ้นเพื่อใหสอดคลองเหมาะสมกับความตองการและ
ความถนัด 
  สถานศึกษาตองนําหลักสูตรขั้นพื้นฐานมาจัดทําแผนหรือแนวทางในการจัด
ประมวลความรูและประสบการณ ซ่ึงจัดทําโดยบุคคลหรือคณะบุคคลในระดับสถานศึกษา
หลักสูตรสถานศึกษาประกอบดวยสวนที่เปนหลักสูตรแกนกลางที่กําหนดจากสวนกลางและสวนที่
เกี่ยวของกับทองถ่ินที่จัดทําโดยเขตพื้นที่การศึกษาและสวนที่สถานศึกษาแตละแหงเพิ่มเติมขึ้นตาม
ความเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับสภาพสังคมความตองการความถนัดและความสามารถของ
ผูเรียนหลักสูตรสถานศึกษาที่ดีมีคุณภาพตองเปนหลักสูตรที่พัฒนามาจากขอมูลของสถานศึกษา
และชุมชนสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มีการระดมทรัพยากรทั้ง
ของสถานศึกษาและชุมชนมาใชอยางคุมคาและใชศักยภาพที่มีอยูอยางเต็มที่ เพื่อใชในการพัฒนา
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ผูเรียนใหมีความรูความสามารถตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและสงเสริมใหผูเรียนรูจักตนเอง
มีชีวิตอยูในโรงเรียนชุมชนและโลกอยางมีความสุข 
  1) หลักการ 
       (1) เปนการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ มุงเนนความเปนไทยควบคู
กับความเปนสากล 
       (2)  เปนการศึกษาเพื่อปวงชน  ที่ประชาชนทุกคนจะไดรับการศึกษาอยางเสมอ
ภาคและเทาเทียมกัน  โดยสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
       (3) สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
โดยถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด  สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
       (4) เปนหลักสูตรที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระ  เวลา  และการจัดการ
เรียนรู 
       (5) เปนหลักสูตรที่จัดการศึกษาไดทุกรูปแบบ  ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย  
สามารถเปรียบเทียบโอนผลการเรียนรู  และประสบการณ 
  2) จุดมุงหมาย 
  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ  เปนคน
ดี มีปญญา  มีความสุข  และมีความเปนคนไทย  มีศักยภาพในการศึกษาตอ  และประกอบอาชีพจึง
กําหนดจุดหมายซึ่งถือเปนมาตรฐานการเรียนรูใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค (กรม
วิชาการ, 2544, หนา 4)  ดังตอไปนี้ 
     (1) เห็นคุณคาของตนเองมีวินัยในตนเองปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ  มีคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค 
     (2) มีความคิดสรางสรรค  ใฝรู  ใฝเรียน  รักการอาน  รักการเรียน  และรักการ
คนควา 
     (3) มีความรูอันเปนสากล  รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนา
ทางวิทยาการ  มีทักษะและศักยภาพในการจัดการ  การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี  ปรับวิธีการ
คิด  วิธีการทํางานไดเหมาะสมกับสถานการณ 
     (4) มีทักษะและกระบวนการโดยเฉพาะทางคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  ทักษะ
การคิด  การสรางปญญา  และทักษะในการดําเนินชีวิต 
     (5) รักการออกกําลังกาย  ดูแลตนเองใหมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี 
     (6) มีประสิทธิภาพในการผลิตและบริโภค  มีคานิยมเปนผูผลิตมากกวาเปน
ผูบริโภค 
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      (7) เขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทย  ภูมิใจในความเปนไทย  เปนพลเมือง
ดี  ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
      (8) มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา  ภูมิ
ปญญาไทย  ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
       (9) รักประเทศชาติและทองถ่ิน  มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามใหสังคม 
         4) โครงสราง 
  เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปตามหลักการ  จุดหมายและมาตรฐานการเรียนรูที่
กําหนดไวใหสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของมีแนวปฏิบัติในการจัดหลักสูตรสถานศึกษา  จึงได
กําหนดโครงสรางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดังนี้ (กรมวิชาการ, 2545, หนา 5-7) 

 (1) ระดบัชวงชั้น  กําหนดหลักสูตรเปน  4  ชวงชั้น  ตามระดับพัฒนาการ 
ของผูเรียน  ดังนี้ 
    ชวงชั้นที่  1  ชั้นประถมศึกษาปที่  1 – 3 
    ชวงชั้นที่  2  ชั้นประถมศึกษาปที่  4 – 6 
    ชวงชั้นที่  3  ชั้นมัธยมศึกษาปที่    1 – 3 
    ชวงชั้นที่  4  ชั้นมัธยมศึกษาปที่    4 – 6 
   (2) สาระการเรียนรู  กําหนดสาระการเรียนรูตามหลักสูตร  ซ่ึงประกอบดวย 
องคความรู  ทักษะ  หรือกระบวนการเรียนรู  และคุณลักษณะหรือคานิยม  คุณธรรม  จริยธรรมของ
ผูเรียนเปน  8  กลุม  คือ   ภาษาไทย    คณิตศาสตร   วิทยาศาสตร   สังคมศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา   ศิลปะ   การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และ   ภาษาตางประเทศ
โดยแบงประเภทสาระการเรียนรูเปน 3 ดานดังนี้ 
   สาระการเรียนรูพื้นฐาน องคความรูและทักษะกระบวนการที่จําเปนสําหรับ
ผูเรียนทุกคนตองเรียนรูและปฎิบัติไดในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานหนวยงานสวนกลางมีหนาที่
รับผิดชอบในการกําหนดสาระพื้นฐานเพื่อใหโรงเรียนทุกแหงใชในการพัฒนาผูเรียน 
   สาระการเรียนรูเพิ่มเติม องคความรูและทักษะที่จัดขึ้นเพิ่มเติมจากสาระการ
เรียนรูพื้นฐานเพื่อใหผูเรียนไดเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจหรือเพื่อการศึกษาตอใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้นหรือเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพในอนาคต 
   สาระการเรียนรูทองถิ่น รายละเอียดของเนื้อหาองคความรูที่เกี่ยวกับทองถ่ิน
ในดานตางๆเชนสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศสิ่งแวดลอมประวัติความเปนมาสภาพเศรษฐกิจสังคม
การดํารงชีวิตการประกอบอาชีพศิลปะวัฒนธรรมประเพณีภูมิปญญาตลอดจนสภาพปญหาใน
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ชุมชนและสังคมนั้นๆที่สถานศึกษากําหนดขึ้นเพื่อจะนําไปใชจัดประสบการณใหผูเรียนไดเรียนรู
เกี่ยวกับทองถ่ินของตนเอง 
 
  (3) กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  แบงเปน 2 ลักษณะ คือ 
   - กิจกรรมแนะแนว เปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาความสามารถของ
ผูเรียนใหเหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคล  สามารถคนพบและพัฒนาศักยภาพของตน  
เสริมสรางทักษะชีวิต  วุฒิภาวะทางอารมณ  การเรียนรูในเชิงพหุปญญา  และการสรางสัมพันธภาพ
ที่ดี ซ่ึงครูทุกคนตองทําหนาที่เปนครูแนะแนวใหคําปรึกษาดานชีวิตการศึกษาตอ  และการพัฒนา
ตนเองสูโลกอาชีพและการมีงานทํา 
   - กิจกรรมนักเรียน  เปนกิจกรรมที่ผูเรียนเปนผูปฏิบัติดวยตนเองอยางครบ
วงจร  ตั้งแตศึกษาวิเคราะห  วางแผน  ปฏิบัติตามแผน  ประเมิน  และปรับปรุงการทํางาน  โดยเนน
การทํางานรวมกันเปนกลุม  ไดแก  กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี  ยุวกาชาด  และผูบําเพ็ญประโยชน 
  (4) มาตรฐานการเรียนรู  กําหนดมาตรฐานการเรียนรูเปน  2  ลักษณะ  คือ 
   - มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนมาตรฐานการเรียนรูในแตละ
กลุมสาระการเรียนรู  เมื่อผูเรียนเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   - มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น  เปนมาตรฐานการเรียนรูในแตละกลุมสาระ 
การเรียนรู  เมื่อผูเรียนเรียนจบในแตละชวงชั้น  คือ  ประถมศึกษาปที่  3  และ  6  และมัธยมศึกษา 
ปที่  3  และ  6 
 5) เวลาเรียน  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กําหนดเวลาในการจัดการเรียนรูและ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนไว  ดังนี้ 
     ชวงชั้นที่  1 (ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 – 3) มีเวลาเรียนประมาณปละ 800 – 1,000         
ชั่วโมง โดยเฉลี่ยวันละ 4 – 5  ช่ัวโมง 
     ชวงชั้นที่  2 (ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 – 6) มีเวลาเรียนประมาณปละ 800 – 1,000 ชั่วโมง 
โดยเฉลี่ยวันละ 4 – 5 ชั่วโมง 
     ชวงชั้นที่  3 (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3) มีเวลาเรียนประมาณปละ 1,000 – 1,200 ชั่วโมง 
โดยเฉลี่ยวันละ 5 – 6 ชั่วโมง 
     ชวงชั้นที่  4 (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6) มีเวลาเรียนประมาณปละ 1,200 ชั่วโมง       
โดยเฉลี่ยวันละไมนอยกวา  6 ชั่วโมง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544, หนา 41) 
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 6) การจัดการเรียนรู 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  มาตรา  22  กําหนดแนวทางในการจัด
การศึกษาไววา  การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา  ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนา
ตนเองได  และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด  ฉะนั้น  ครูผูสอน  และผูจัดการศึกษาจะตอง 
เปล่ียนแปลงบทบาทจากการเปนผูช้ีนํา ผูถายทอดความรูไปเปนผูชวยเหลือสงเสริม  และสนับสนุน
ผูเรียน  ในการแสวงและใหขอมูลที่ถูกตองแกผูเรียน เพื่อนําขอมูลเหลานั้นไปใชสรางสรรคความรู
ของตน การเรียนรูในสาระการเรียนรูตาง ๆ มีกระบวนการและวิธีการที่หลากหลาย  ผูสอนตอง
คํานึงถึงพัฒนาการทางดานรางกาย  และสติปญญา  วิธีการเรียนรู  ความสนใจและความสามารถ
ของผูเรียนเปนระยะ ๆ  อยางตอเนื่อง  ดังนั้น  การจัดการเรียนรูในแตละชวงชั้น  ควรใชรูปแบบ 
วิธีการที่หลากหลาย  เนนการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง  การเรียนรูดวยตนเอง  การเรียนรู
รวมกัน  การเรียนรูจากธรรมชาติ  การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง  และการเรียนรูแบบบูรณาการ   
การเรียนรูคูคุณธรรม  ทั้งนี้ตองพยายามนํากระบวนการการจัดการกระบวนการอนุรักษและพัฒนา
ส่ิงแวดลอม  กระบวนการคิดและกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปสอดแทรกในการเรียนการสอน
ทุกกลุมสาระ  การเรียนรู  เนื้อหาและกระบวนการตาง ๆ ขามกลุมสาระการเรียนรู  ซ่ึงการเรียนรูใน
ลักษณะองครวมการบูรณาการ  ซ่ึงจัดไดหลายลักษณะ(กรมวิชาการ, 2545, หนา 21-22)  เชน 
  (1) การบูรณาการแบบผูสอนคนเดียว  ครูผูสอนสามารถจัดการเรียนรู  โดย
เชื่อมโยงสาระการเรียนรูตาง ๆ กับหัวขอเรื่องที่สอดคลองกับชีวิตจริงหรือสาระที่กําหนดขึ้นมา 
  (2) การบูรณาการแบบคูขนาน  มีครูผูสอนตั้งแตสองคนขึ้นไปรวมกันจัดการ
เรียนการสอน  โดยอาจยึดหัวขอเกี่ยวกับเรื่องหนึ่ง  แลวบูรณาการเชื่อมโยงแบบคูขนาน 
  (3) การบูรณาการแบบสหวิทยาการ การบูรณาการในลักษณะนี้นําเนื้อหาจาก
หลายกลุมสาระมาเชื่อมโยงเพื่อจัดการเรียนรู ซ่ึงโดยทั่วไปผูสอนมักจัดการเรียนการสอนแยกตาม
รายวิชาหรือกลุมวิชา  แตในบางเรื่องครูผูสอนจัดการเรียนการสอนรวมกันในเรื่องเดียวกนั 
  (4) การบูรณาการแบบโครงการ  ครูผูสอนสามารถจัดการเรียนการสอนโดย
บูรณาการเปนโครงการ  โดยผูเรียนและครูผูสอนรวมกันสรางสรรคโครงการขึ้น โดยใชเวลาการ
เรียนตอเนื่องกันไดหลายชั่วโมง  ดวยการนําเอาจํานวนชั่วโมงของวิชาตาง ๆ ที่ครูผูสอนเคยสอน
แยกกันนั้นมารวมเปนเรื่องเดียวกัน  มีเปาหมายเดียวกัน  ในลักษณะของการสอนเปนทีม  เรียนเปน
ทีม  ในกรณีที่ตองเนนทักษะบางเรื่องเปนพิเศษ  ครูผูสอนสามารถแยกกันสอนได 
 7) สื่อการเรียนรู 
 การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษามุงสงเสริม
ใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง  เรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตและใชเวลาอยางสรางสรรค รวมท้ังมี
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ความยืดหยุน  สนองความตองการของผูเรียน  ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ  ผูเรียนสามารถ
เรียนรูไดทุกเวลาทุกสถานที่และเรียนรูไดจากสื่อการเรียนรูและแหลงการเรียนรูทุกประเภท  
รวมทั้งจากเครือขายการเรียนรูตาง ๆ ที่มีอยูในทองถ่ิน  ชุมชนและอื่น ๆ เนนสื่อท่ีผูเรียนและผูสอน
ใชศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง  ผูเรียน  ผูสอนสามารถจัดทําและพัฒนาสื่อการเรียนรูขึ้นเอง  
หรือนําสื่อตาง ๆ ที่มีอยูรอบตัวและในระบบสารสนเทศมาใชในการเรียนรู  โดยใชวิจารณญาณใน
การเลือกใชส่ือ  และแหลงความรู  โดยเฉพาะหนังสือเรียน  ควรมีเนื้อหาสาระครอบคลมุตลอดชวง
ช้ัน  ส่ือส่ิงพิมพควรจัดใหมีอยางเพียงพอ  ทั้งนี้ควรใหผูเรียนสามารถยืมไดจากศูนยส่ือหรือ
หองสมุดของสถานศึกษา  ผูที่มีหนาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ควรดําเนินการ (กรมวิชาการ, 2545 
หนา 23)  ดังนี้ 
  (1) จัดทําและจดัหาสิ่งที่มีอยูในทองถ่ินมาประยุกตใชเปนสื่อการเรียนการสอน 
  (2) ศึกษา  คนควา  วิจัย  เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรูใหสอดคลองกับการเรียนรูของ
ผูเรียน 
  (3) จัดทําและจัดหาสื่อการเรียนรูสําหรับการศึกษาคนควาของผูเรียน เสริม
ความรูผูสอน 
  (4) ศึกษาวิธีการเลือกและการใชส่ือการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพเหมาะสม
หลากหลายและสอดคลองกับวิธีการเรียนรูธรรมชาติของสาระการเรียนรูและความแตกตางระหวาง
บุคคลของผูเรียนศึกษาวิธีการวิเคราะหและประเมินคุณภาพมาตรฐานสื่อการเรียนรูที่จัดทําขึ้นเอง  
และที่เลือกนํามาใชประกอบการเรียนรู  โดยมีการวิเคราะหและประเมินสื่อการเรียนรูและพัฒนาสื่อ
การเรียนรู 
  (5) จัดหาหรือจัดใหมีแหลงการเรียนรู  ศูนยส่ือการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพใน 
สถานศึกษาและในชุมชน  เพื่อการศึกษาคนควาแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรูและพัฒนาสื่อ
การเรียนรู 
  (6) จัดใหมีเครือขายการเรียนรูเพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนการเรียนรูระหวาง 
สถานศึกษา  ทองถ่ิน  ชุมชน  และสังคมอื่น 
  (7) จัดใหมีการกํากับ  ติดตาม  และประเมินผลการดําเนินงานเกี่ยวกับส่ือและ
การใชส่ือการเรียนรูเปนระยะ ๆ 
    7) การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรูเปนกระบวนการที่ใหผูสอนใชพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
เพราะจะชวยใหไดขอมูลสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความกาวหนา และความสําเร็จทางการเรียน
ของผูเรียน มีการดําเนินการดังนี้ (กรมวิชาการ, 2545, หนา 24-25) 
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  (1) การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน  มีจุดหมายสําคัญ  คือ  มุงหาคําตอบวา
ผูเรียนมีความกาวหนาทั้งดานความรู  ทักษะกระบวนการ  คุณธรรม  และคานิยมอันพึงประสงค  
อันเปนผลเนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูหรือไมเพียงใด  ดังนั้น  การวัดและประเมินจึงตองใช
วิธีการที่หลากหลาย  เนนการปฏิบัติใหสอดคลองและเหมาะสมกับสาระการเรียนรู  กระบวนการ
เรียนรูของผูเรียนและสามารถดําเนินการอยางตอเนื่องควบคูไปในกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียน  
โดยประเมินความประพฤติ  พฤติกรรมการเรียน  การรวมกิจกรรม  และผลงานจากโครงงานหรือ
แฟมสะสมผลงาน  ผูใชผลการประเมินในระดับชั้นเรียนที่สําคัญ  คือตัวผูเรียน  ผูสอน  และพอแม  
ผูปกครองจําเปนตองมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย  วิธีการ  และคนหาขอมูลเกณฑตาง ๆ ที่จะ
ทําใหสะทอนใหเห็นภาพสัมฤทธิ์ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ผู เรียนจะทราบระดับ
ความกาวหนา  ความสําเร็จของตน  ครูผูสอนจะเขาใจความตองการของผูเรียนแตละคนแตละกลุม  
สามารถใหระดับคะแนนหรือจัดกลุมผูเรียน  รวมทั้งประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ของตนเองได  ขณะที่พอแมผูปกครองจะไดทราบระดับความสําเร็จของผูเรียน  สถานศึกษาเปนผู
กําหนดหลักเกณฑการประเมินความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
  (2) การประเมินผลระดับสถานศึกษา   เปนการประเมินเพื่อตรวจสอบ
ความกาวหนาดานการเรียนรูเปนรายชั้นปและชวงชั้น  สถานศึกษานําขอมูลที่ไดนี้ไปใชเปน
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพของผูเรียนใหเปนไปตามมาตรฐาน
การเรียนรู  รวมทั้งนําผลการประเมินรายชวงชั้นไปพิจารณาตัดสินการเลื่อนชวงชั้น กรณีผูเรียนไม
ผานมาตรฐานการเรยีนรูของกลุมสาระตาง ๆ สถานศึกษาตองจัดใหมีการเรียนการสอนซอมเสริม  
และจัดใหมีการประเมินผลการเรียนรู 
  (3) การประเมินคุณภาพระดับชาติ  สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกคนที่เรียนใน
ปสุดทายของแตละชวงชั้น  ไดแก  ชั้นประถมศึกษาปที่  3  ประถมศึกษาปที่  6  มัธยมศึกษาปท่ี  3  
และมัธยมศึกษาปที่  6  เขารับการประเมินคุณภาพระดับชาติในกลุมสาระการเรียนรูที่สําคัญ  ไดแก  
ภาษาไทย  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ภาษาอังกฤษ  และกลุม
สาระการเรียนรูอ่ืน ๆ  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการจะกําหนดตอไป  ขอมูลที่ไดจากการประเมนิจะ
นําไปใชในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนและคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแตละแหง 
 2.2.9  การจัดหลักสูตรสถานศึกษา 
  กระทรวงศึกษาธิการ มีแนวทางและรายละเอียดการจัดหลักสูตรสถานศึกษา(กรม
วิชาการ, 2545, หนา 28-33)  
  1) หลักสูตรสถานศึกษา  ประกอบดวยการเรียนรูทั้งมวลและประสบการณอ่ืนที่
สถานศึกษาแตละแหงวางแผนเพื่อพัฒนาผูเรียน  โดยจะตองจัดทําสาระการเรียนรูทั้งรายวิชาที่เปน
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พื้นฐานและรายวิชาที่ตองการเรียนเพิ่มเติมเปนรายปหรือรายภาค  จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในแต
ละปหรือภาค  และกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคจากมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  2) จุดมุงหมายของหลักสูตรสถานศึกษา  สถานศึกษาจะตองทํางานรวมกับ
ครอบครัวและชุมชน  ทองถ่ิน  วัด  และหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในทองถ่ิน  เพื่อใหเกิดผล
ตามจุดมุงหมายของหลักสูตรสองประการ  ซ่ึงจุดมุงหมายทั้งสองประการนี้ใหแนวทางที่สําคัญซ่ึง
สถานศึกษาตองพัฒนาหลักสูตรภายในบริบทและแนวทางนั้น ๆ  ดังนี้  
    (1)  ควรพัฒนาใหเด็กเกิดความสุขและความเพลิดเพลินในการเรียนรู 
เปรียบเสมือนเปนวิธีสรางกําลังใจและเราใจใหเกิดความกาวหนาแกผูเรียนใหไดมากที่สุด  มคีวามรู
สูงสุดสําหรับผูเรียนทุกคน  ควรสรางความเขมแข็ง  ความสนใจ  และประสบการณใหผูเรียน  และ
พัฒนาความมั่นใจใหเรียนและทํางานอยางเปนอิสระและรวมใจกัน  ควรใหผูเรียนมีทักษะการ
เรียนรูสําคัญ ๆ ในการอานออกเขียนได  คิดเลขเปน  ไดขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีส่ือสาร  
สงเสริมจิตใจที่อยากรูอยากเห็นและมีกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล 
    (2)  ควรสงเสริมการพัฒนาดานจิตวิญญาณ   จริยธรรม   สังคม   และ
วัฒนธรรม  และโดยเฉพาะพัฒนาหลักการในการจําแนกระหวางถูกและผิด  เขาใจและซาบซึ้งใน
ความเชื่อของตนและวัฒนธรรมที่แตกตางกันวามีอิทธิพลตอตัวบุคคลและสังคม  หลักสูตร
สถานศึกษาตองพัฒนาหลักคุณธรรมและความอิสระของผูเรียนและชวยใหเปนพลเมืองที่มีความ
รับผิดชอบ  สามารถชวยพัฒนาสังคมใหเปนธรรมขึ้น  ควรสงเสริมโอกาสที่เสมอภาค  และสามารถ
ทําใหผูเรียนกลาคัดคานลัทธิการแบงแยกและการสรางกฎตายตัว  ควรพัฒนาความรูสึกระมัดระวัง
และความเขาใจ  ตลอดจนยอมรับในเรื่องสภาพแวดลอมที่ตนดํารงชีวิตอยู  และยึดมั่นขอตกลง
รวมกันตอการพัฒนาที่ยั่งยืน  ทั้งในระดับสวนตน  ระดับทองถ่ิน  ระดับชาติและระดับโลก  
หลักสูตรสถานศึกษา  ควรสรางใหผูเรียนมีความพรอมในการเปนผูบริโภคที่ตัดสินใจแบบมีขอมูล
และเปนอิสระ  และทั้งเขาใจในความรับผิดชอบชั่วดี 
  3) การสรางหลักสูตรสถานศึกษา  สถานศึกษาควรดําเนินการจัดทําหลักสูตร  
ดังนี้ 
      (1) กําหนดวิสัยทัศน   สถานศึกษาตองมีวิสัยทัศน   ซ่ึงทําไดโดยอาศัย 
ความรวมมือของชุมชน  สถานศึกษา  พอแมผูปกครอง  ครู  อาจารย  ผูเรียน  ภาคธุรกิจ  ภาครัฐใน
ชุมชน  รวมกันกับคณะกรรมการสถานศึกษา  แสดงความประสงคอันสูงสงหรือวิสัยทัศนที่
ปรารถนาใหสถานศึกษาเปนสถาบันพัฒนาผูเรียนที่มีพันธกิจ  หรือภาระหนาที่รวมกันในการ
กําหนดงานหลักที่สําคัญ ๆ ของสถานศึกษา  พรอมดวยเปาหมาย  มาตรฐาน  จัดทําแผนกลยุทธ / 
แผนปฏิบัติการ  และการคิดตามผล  ตลอดจนจัดทํารายงานแจงสาธารณชน  และสงผลยอนกลับให
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สถานศึกษาเพื่อการปฏิบัติงานที่เหมาะสมตามหลักสูตรของสถานศึกษา  และมาตรฐานหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานของชาติที่กําหนดไว 
   (2) การจัดหลักสูตรสถานศึกษา  สถานศึกษาจะตองจัดทําสาระการเรียนรู
จากชวงชั้นใหเปนรายป / รายภาค  พรอมกําหนดความคาดหวังหรือผลการเรียนรูไวใหชัดเจน  
เพื่อใหครูทุกคน  คือ  ครูผูสอนและครูสนับสนุน  ไดนําไปออกแบบการเรียนการสอน  การบูรณา
การโครงการรวม  เวลาเรียน  การมอบหมายงาน / โครงงาน  แฟมสะสมผลงานหรือการบาน  ที่มี
การวางแผนรวมกันทั้งโรงเรียน  เปนหลักสูตรสถานศึกษาที่ครอบคลุมภาระงานการจัดการศึกษา 
ทุกดานของสถานศึกษา 
   (3) การกําหนดสาระการเรียนรู  และความคาดหวังหรือผลการเรียนรูรายป/
รายภาค  สถานศึกษานํามาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นของกลุมตาง ๆ จากหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานวิเคราะห  และกําหนดสาระการเรียนรู  และความคาดหวังหรือผลการเรียนรูเปนรายป / ภาค  
ทั้งนี้  ตองพยายามกําหนดใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไวตามเปาหมาย  และ
วิสัยทัศนของสถานศึกษาดวย  และพิจารณากําหนดวิธีการจัดการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการ
สอน  การวัดและประเมินผล  พรอมทั้งการพิจารณาภูมิปญญาทองถ่ิน  แหลงเรียนรูในทองถ่ิน  และ
สามารถกําหนดในลักษณะผสมผสานบูรณาการ จัดเปนชุดการเรียนแบบยึดหัวขอเร่ืองหรือจัดเปน
โครงงานได 
   (4) การออกแบบการเรียนการสอน  สถานศึกษาตองมอบหมายครูผูสอนทุก
คนออกแบบการเรียนการสอน  โดยคาดหวังวาผูเรียนควรจะสามารถทําอะไรได  เชน  ชวงที่  1  
ผูเรียนจะเรียนรูสาระเรื่องที่กําหนดไดในระดับใด 
   (5) การกําหนดเวลาเรียนและจํานวนหนวยกิต  ในการจัดการศึกษาภาค
บังคับ  9  ปนั้น  สถานศึกษาตองถือเปนความจําเปนที่จะตองจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหผูเรียนได
เรียนรูในทุกกลุมสาระการเรียนรู  โดยเนนใหผูเรียนมีทักษะในดานการอาน  การเขียน  การคิดเลข   
การคิดวิเคราะห  และความรูดานคอมพิวเตอรใหมีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยควรกําหนดจํานวน 
เวลาเรียนสําหรับสาระการเรียนรูรายปหรือรายภาค  ดังนี้ 
    ชวงชั้นที่ 1 ผูสอนควรเขาใจจิตวิทยาการสอนเด็กสามารถบูรณาการกลุม
สาระการเรียนรูตาง ๆ ใหผสมกลมกลืนตอบสนองตอชีวิตที่อยากเห็นของเด็ก ชวงชั้นที่  2  การ
เรียนการสอนในระดับนี้จะมุงเนนใหผูเรียนเริ่มงานเปนทีม  การสอนตามหัวขอเรื่องจึงเปนเรื่อง
สําคัญหัวขอเร่ืองขนาดใหญสามารถจัดทําเปนหัวขอยอย  ทําใหผูเรียนรับผิดชอบไปศกึษาคนควา
ตามหัวขอยอยเหลานี้  เปนการสรางความรูของตนเองและใชกระบวนการวิจัยควบคูกับการเรียน
ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  กําหนดไว  และนําผลงานมาแสดงทําให
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ผูเรียนทุกคนไดเรียนรูผลงานของกันและกันในรูปแฟมสะสมงาน  ชวงชั้นที่  3  ซ่ึงเปนชวงสุดทาย
ของการศึกษาภาคบังคับ  เปนการเรียนรูที่มุงพัฒนาความสามารถ  ความถนัด  และความสนใจของ
ผูเรียน  สถานศึกษานอกจากจะทบทวนการเรียนรูในกลุมสาระตาง ๆ ที่เรียนรูแลว  ตามมาตรฐาน
การเรียนรูชวงชั้นที่กําหนดไวแลวยังจะตองจัดการเรียนแบบบูรณาการเปนโครงงานมากขึ้น  เปน
การเริ่มทําใหผูเรียนไดเขาใจการศึกษาสูโลกของการทํางานตามความตองการของทองถ่ินและ
สังคม นวัตกรรมดานการสอนและประสบการณในการทํางานดานตาง ๆ แมการเรียนภาษาก็
สามารถเปนชองทางสูโลกของการทํางานได  และตองชี้แจงใหผูเรียนไดทราบวา  สังคมในอนาคต
จะตองอยูบนรากฐานของความรู  สถานศึกษาจึงตองจัดบรรยากาศใหอยูในสภาพแหงการเรียนรูที่
สมบูรณเปนตัวอยางแกสังคม ชวงชั้นที่  4  ซ่ึงเปนชวงสุดทายของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สถานศึกษาตองจัดการเรียนรู  เพื่อเตรียมตัวใหผูเรียนมีความพรอมในดานการศึกษาตอในระดับที่
สูงขึ้น  หรือการประกอบอาชีพ  โดยสถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอน  เพื่อมุงสงเสริมความ
ถนัดและความสนใจของผูเรียนในลักษณะรายวิชาหรือโครงงาน 
    (6)  แนวทางการจัดหลักสูตรของสถานศึกษา 
     ก. การจัดทําสาระของหลักสูตร 
         ก) กําหนดความคาดหวังหรือผลการเรียนรูรายป  โดยวิเคราะหจาก
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่กําหนดไวในแตละกลุมสาระการเรียนรูมาจดัเปนจุดหมายการเรียนรูที่
คาดหวังรายปหรือรายภาค  ที่ระบุถึงความรูความสามารถของผูเรียน  ซ่ึงจะเกิดขึ้นหลังจากการ
เรียนรูในแตละปหรือภาคนั้น 
        ข) กําหนดสาระการเรียนรูรายปหรือรายภาค  โดยวิเคราะหจากความ
คาดหวัง  หรือผลการเรียนรูรายปหรือรายภาคที่กําหนดไวในขอ  ก)  ใหสอดคลองกับสาระและ
มาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระและมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น  รวมทั้งสอดคลองกับสภาพและ
ความตองการของทองถ่ินและของชุมชน 
       ค) กําหนดเวลาและหรือจํานวนหนวยกิต  สําหรับสาระการเรียนรูราย
ป / รายภาค  ทั้งสาระการเรียนรูพื้นฐานและสาระการเรียนรูเพิ่มเติมขึ้น  ดังนี้ชวงชั้นที่  1  ชวงชั้นที่  
2  และชวงชั้นที่  3  กําหนดสาระการเรียนรูเปนรายป  และกําหนดจํานวนเวลาเรียนใหเหมาะสม
และสอดคลองกับมาตรฐานและสาระการเรียนรู ชวงชั้นที่  4  กําหนดสาระการเรียนรูเปนรายภาค
และกําหนดจํานวนหนวยกิตใหเหมาะสมสอดคลองกับมาตรฐานและสาระการเรียนรู 
  4)  จัดทําคําอธิบายรายวิชา  โดยการนําผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป  รายภาค  
สาระการเรียนรูรายป / รายภาค  รวมทั้งเวลาและจํานวนหนวยกิตที่กําหนด  ตามขอ 3) (3)(4) และ 
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(5)มาเขียนเปนคําอธิบายรายวิชา  โดยใหประกอบดวยช่ือรายวิชา  จํานวนเวลาหรือจํานวนหนวยกิต  
มาตรฐานการเรียนรู  และสาระการเรียนรูของรายวิชานั้น ๆ 
     (1) จัดทําหนวยการเรียนรู  โดยการนําเอาสาระการเรียนรูรายป /  
รายภาค  ที่กําหนดไวไปบูรณาการจัดทําเปนหนวยการเรียนรูหนวยยอย ๆ  เพื่อความสะดวกในการ
จัดการเรียนรู  และผูเรียนไดเรียนรูในลักษณะองครวม  หนวยการเรียนรูแตละหนวยประกอบดวย
มาตรฐานการเรียนรู  สาระการเรียนรู  และจํานวนเวลาสําหรับการจัดการเรียนรู  ซ่ึงเมื่อเรียนครบ
ทุกหนวยยอยแลวผูเรียนสามารถบรรลุตามจุดหมายการเรียนรูที่คาดหวังรายป/รายภาคของจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรู  โดยวิเคราะหจากคําอธิบายรายวิชารายป / รายภาค  และหนวยการเรียนรูที่
จัดทํา  กําหนดเปนแผนการจัดการเรียนรูของผูเรียนและผูสอน 
    (2) การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  จะตองคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้ 
     ก.การจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเกื้อกูลสงเสริมการเรียนรูตามกลุมสาระ
การเรียนรู 
     ข.จัดกิจกรรมตามความสนใจ   ความถนัดตามธรรมชาติ  และ 
ความสามารถ  ความตองการของผูเรียนและชุมชน 
     ค.จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝงและสรางจิตสํานึกในการทําประโยชนตอ
สังคม 
     ง.จัดกิจกรรมประเภทบริการดานตาง  ๆ  ฝกการทํางานที่ เปน
ประโยชนตอตนเองและสวนรวม 
     จ.การประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมอยางเปนระบบ  โดยใหถือวา
เปนเกณฑประเมินผลการผานชวงชั้น 
   5) การกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคสถานศึกษาตองรวมกับชุมชน
กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคเพื่อเปนเปาหมายในการพัฒนาผูเรียนดานคุณธรรม  จริยธรรม  
และคานิยมคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยม  สามารถกําหนดขึ้นไดตามความตองการ โดยให
สอดคลองกับสภาพปญหาและความจําเปนที่จะตองมีการปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยม
ดังกลาวใหแกผูเรียนเพิ่มจากที่กําหนดไวในกลุมสาระการเรียนรูกลุมตาง ๆ  ในแตละภาคเรียน / ป
การศึกษา  ครูผูสอนตองจัดใหมีการวัดและประเมินผลรวม  ดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของ
ผูเรียน  โดยเปนการประเมินเชิงวินิจฉัย  เพื่อการปรับปรุงพัฒนาและการสงตอ  ทั้งนี้  ควรประสาน
สัมพันธกับผูเรียน  ผูปกครองและผูเกี่ยวของรวมกันประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงครายป / ราย
ภาค ในแตละชวงชั้น  สถานศึกษาตองจัดใหมีการวัดและประเมินผลรวมดานคุณลักษณะอันพึง
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ประสงคของผูเรียน  เพื่อทราบความกาวหนาและพัฒนาการของผูเรียน  สถานศึกษาจะไดนําไป
กําหนดแผนกลยุทธในการปรับปรุงพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียนใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 
   6) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู  ผูสอนตองนํากระบวนการวิจัยมา
ผสมผสานหรือบูรณาการใชในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน และเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
สามารถใชกระบวนการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติเริ่ม
ตั้งแตการวิเคราะหปญหา  การวางแผนแกปญหา  การดําเนินการแกปญหา  การเก็บรวบรวมขอมูล  
การสรุปผล  และการรายงานผลการจัดการเรียนรูและการนําผลการวิจัยไปใช 
    การที่จะบรรลุความสําเร็จตามความมุงหมายของชาตินั้น หลักสูตรจึงมี
ความสําคัญยิ่งในการจัดการศึกษาเพราะหลักสูตรเปนเครื่องมือที่แปลความมุงหมายของชาติลงสู
การปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนและชวยพัฒนาบุคคลในทุก ๆ ดาน อยางไรก็ตามในการ
จัดการเรียนการสอนนั้น  จะบรรลุวัตถุประสงคไมได  หากหลักสูตรถูกนําไปใชอยางไมมี
ประสิทธิภาพซึ่งหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นควรจะไดรับการติดตามผลหรือประเมินผลวา หลักสูตรนั้น
ใชไดดีกับสถานการณจริงเพียงใด  มีสวนไหนที่เปนปญหาอุปสรรคตอการใชหลักสูตรบางซึ่งผล
จากการศึกษาจะทําใหทราบขอมูลที่เปนประโยชนแกสถานศึกษา  ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในการใชเปนแนวทางเพื่อพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใหมีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
    จากการบทวรวรรณกรรม การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน ตามการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.2544 ผูพัฒนาหลักสูตรจําเปนตองมีการวางแผนดําเนินการเปนอยางดีเพื่อใหผูเรียนได
ลงมือปฏิบตัิและเรียนรูเกี่ยวกับทองถ่ินของตนเองใหมากที่สุด เพื่อบรรลุวัตถุประสงคในการพัฒนา
หลักสูตรทองถ่ินซึ่งสามารถสรุปเปนแผนภาพไดดังนี้ 
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การพัฒนาหลกัสูตรทองถ่ิน 
           โดย 

 
โรงเรียน     กลุมโรงเรียน     อําเภอ,จังหวัด    เขตการศึกษา กรมตนสังกัด 
 

             ใน 
           วิชาบังคับแกน               วิชาบังคับเลือก                 วิชาเลือกเสรี 
 

      ดวยวิธี 
 
ปรับกิจกรรม     ปรับรายละเอียด                ปรับปรุง     จัดทําสื่อ            จัดทําราย 
การเรียน             หัวขอ/เนื้อหา                 ส่ือ                      ใหม            วิชาใหม 
การสอน  การเรียน  
 
    เสนอ                       1        2       เสนอ 
 
ผูบริหารสถานศึกษา     พิจารณา                       คณะกรรมการสถานศึกษา 
 
             1     ใชภายใน 
             2     ใหกระทรวงศึกษาธิการประกาศเปนสื่อการเรียนสําหรับวชิาตามหลักสูตร 
 
ภาพ 7 สรุปการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน 
(ที่มา: บุญมี เณรยอด, ม.ป.ป, หนา 66) 
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2.3แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนดนตรี 
 
 2.3.1 พัฒนาการของเด็กทางดนตรี 
  การพัฒนาการของเด็กจะมีผลกระทบตอการเรียนการสอน เพราะเด็กแตละคนจะ
มีพัฒนาการที่แตกตางกัน ดังนั้นจึงจําเปนที่ครูผูสอนจะตองศึกษาในความแตกตางนี้ใหดี เพื่อไมให
มีปญหาในการเรียนการสอน 
  ธวัชชัย  นาควงษ (2542, หนา 4) กลาววา ครูจะตองเขาใจพัฒนาการของเด็กแลว
จัดการเรียนการสอนตามพัฒนาการนั้น เด็กเรียนรูจากการสั่งสมประสบการณ อุปนิสัยของเด็กจะ
เปนผลมาจากทั้งในอดีตที่ไดเกิดขึ้นกับเขาและประสบการณปจจุบันที่กําลังเกิดขึ้นกับเขา ถาครู
ดนตรีเขาใจวาเด็กเติบโตอยางไรและเด็กเรียนรูอยางไร ครูจะสามารถชวยใหเด็กเรียนดนตรีไดดีขึ้น 
ปญหาเรื่องครูที่มีความสามารถทางดนตรีสูง แตไมรูจะสอนเด็กอยางไร เปนปญหาที่เกิดขึ้นเสมอ 
  นักจิตวิทยาพัฒนาการ กลาววา อุปนิสัยของเด็กเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตาม
ส่ิงแวดลอมที่มากระทบ ผูใหญสามารถสัมพันธกับเด็กโดยเปนผูชวย ผูแนะนํา ผูตั้งคําถาม ผูสังเกต 
และผูวางแผน เดก็จะเปนผลที่เกิดจากสิ่งเราภายนอกที่มากระทบตา หู หรือสัมผัสอื่นและจากสิ่งเรา
ภายใน ไดแก สภาพรางกายและสมองของเด็กเอง นักจิตวิทยาที่โดงดังเปนที่ยอมรับทั่วไปในวง
การศึกษา คือ เพียเจต (Jean Piaget) และบรูเนอร (Jerome Bruner) เพียเจตอธิบายถึงขั้นตอนการ
พัฒนาการของเด็กซ่ึงทําใหครูเขาใจความแตกตางในการเรียนรูของเด็กในวัยตาง ๆ บรูเนอร เนน
เร่ืองกระบวนการเรียนรู ทฤษฏีของเพียเจตและบรูเนอรใชไดดีกับการเรียนการสอนดนตรี 
  เพียเจต (Jean Piaget, 1895-1980) เปนนักชีววิทยาชาวสวิส ผูมีชื่อเสียงโดงดังใน
วงการศึกษา เปนผูนํากลุมจิตวิทยาพัฒนาการ โดย ณรุทธ สุทธจิตต (2541, หนา 10-15)ไดกลาววา 
เพียเจต แบงชวงการพัฒนาของเด็กออกเปน  4  ชวง คือ ชวงตั้งแตแรกเกิดจนถึงอายุ 2 ป เรียกวา 
SensorimoterStage ชวงที่  2  ตั้งแตอายุ  2  ป จนถึงอายุ  7  ป เรียกวา Peroperational Stage ชวงที่  3  
ตั้งแตอายุ  7 ป ถึง 12 ป เรียกวา Concrete Operational Stage ชวงที่  4 ตั้งแตชวงยางเขาสูวัยรุนจน
เขาวัยผูใหญ เรียกวา Formal Operational Stage 
  การพัฒนาการในครรภมารดา ชวงพัฒนาการของเด็กขณะอยูในครรภมารดา จัด
วาเปนชวงสําคัญชวงหนึ่ง ระยะที่จัดวามีผลตอการพัฒนาการทางดานดนตรี คือ ชวงระยะยางเขา
เดือนที่หาของการตั้งครรภ เพราะเปนระยะที่เด็กสามารถไดยินเสียงตาง ๆ จากสภาพแวดลอมตั้งแต
ระยะนี้ เปนตนไป ถาบิดามารดาจัดสภาพแวดลอมทางดนตรี คือ การเปดเพลงตาง ๆ ใหเด็กฟง ยอม
มีผลในการพัฒนาดนตรีบางไมมากก็นอย 
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  ชวง 0-2 ป พัฒนากรทางดนตรีของเด็กในวัยนี้ เปนไปในลักษณะของการ
ตอบสนองทางดนตรีดวยการเคลื่อนไหวทางรางกายไดโดยเสรี ไมมีแบบแผน และมักไมเขากับ
จังหวะของเพลง เมื่อเด็กพัฒนาทางการพูดไดสมควร คือ อายุประมาณ  2  ป เด็กจะจดจําและ
เลียนแบบเสียงเพลงที่ไดยิน และชอบรองเพลง แตการรองของเด็กในวัยนี้ มักไมเปนทํานองมากนัก 
เปนในลักษณะคลายการสวด (chant) มากกวา คือ ใชระดับเสียงเดียวซํ้า ๆ กัน โดยการเปลี่ยนระดับ
เสียงบางตามทํานองที่ไดยิน กลาวไดวาเด็กในวัยนี้ เริ่มพัฒนาแนวคิดดานจังหวะและทํานองบาง
แลว ทางดานทักษะดนตรีเด็กวัยนี้ชอบฟงเพลงรองมากกวาเพลงบรรเลง และชอบการรองโดย
เลียนแบบจากเพลงที่ไดฟง 
  ชวง 2-7 ป เพียเจต (Jean Piaget) มีความเชื่อวา เด็กในวัยนี้มีความคิดตามที่ตนมี
ประสบการณ หรือรับรู เด็กไมสามารถรับรูไดวาคนอื่นมีประสบการณรับรูไมเหมือนตน เด็กในวัย
นี้มีความสามารถทางภาษาเพิ่มมากขึ้น สามารถเรียนรูจดจําสิ่งตาง ๆ ได พัฒนาการของเด็กในวัยนี้
คลาย ๆ กับวัยที่ผานมา คือ มีการพัฒนาการดานจังหวะและทํานอง อยางไรก็ตามไมวาจะเปนการ
เรียนรูดานจังหวะหรือทํานองเด็กในวัยนี้ทําไดดีกวาแตไมสม่ําเสมอ กลาวคือ การตบจังหวะมักเร็ว
บาง ชาบาง ไมสามารถรักษาความเร็วของจังหวะไดสม่ําเสมอ ไมสามารถตอบสนองจังหวะที่
ซับซอนไดเลย ดานทํานองเด็กสามารถรองไดดีขึ้น แตมักรองเพี้ยน เนื่องจากแนวคิดระดับเสียงยัง
พัฒนาไมเต็มที่ชวงเสียงยังจํากัดและการรับฟงยังไมพัฒนาไปเทาที่ควร สวนการเคลื่อนไหวเพื่อ
ตอบสนองกับดนตรีเด็กวัยนี้ชอบมาก เพราะเปนวัยที่รางกายเจริญเติบโต มีพลังงานมาก หากใหนั่ง
เฉย ๆ ฟงเพลงเปนเวลานาน ๆ จึงไมคอยเหมาะกับเด็กในวัยน้ี จะเปนการดีถาเด็กในวัยนี้ไดชมการ
แสดงดนตรีสด เพราะชวยใหเด็กเกิดความสนใจและฟงเพลงไดนานขึ้น เด็กในวัยนี้เริ่มชอบเคาะ 
ชอบทําจังหวะถามีเครื่องประกอบจังหวะใหเลน เด็กวัยนี้จะชอบมาก เด็กวัยนี้เริ่มมีความสามารถ
ตอบสนองทางดนตรีเกี่ยวกับเรื่องของความเร็ว-ความชา ของจังหวะและความดังคอยของเสียง 
  ชวง 7-11 ป เพียเจต (Jean Piaget) เรียกวัยนี้วา Concrete Operational  เนื่องจาก
ความคิดในรูปธรรมพัฒนาเปนอยางดีในเด็กวัยนี้ พัฒนาการดนตรีของเด็กวัยนี้กาวหนามากขึ้น 
ดานจังหวะสามารถตอบสนองจังหวะที่ซับซอนมากขึ้นได ความคงที่ของจังหวะมีมากขึ้น สมาธิใน
การฟงมีมากขึ้น สามารถฟงเพลงบรรเลงไดดีขึ้น ความเขาใจในเรื่องระดับเสียงมีมากขึ้น การรอง
เพลงเพี้ยนนอยลง สามารถเลนเครื่องทํานองได นอกเหนือไปจากเครื่องประกอบจังหวะตาง ๆ การ
เคล่ือนไหวเพื่อตอบสนองเสียงดนตรียังมีความสําคัญและใชในการพัฒนาแนวคิดตาง ๆ ทางดนตรี
ได แตควรมีแบบแผนมากขึ้นกวาเด็กในวัยนี้ที่ผานมา 
  ชวง 12-15 ป เพียเจต (Jean Piaget) เรียกวัยนี้วา Formal OperationalStage 
พื้นฐานทางความคิดของเด็กวัยนี้ จะติดตัวเด็กไปจนเปนผูใหญ เปนวัยที่สามารถคิดสิ่งตาง ๆ ได
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อยางมีเหตุผล  สามารถใครครวญถึงผลไดผลเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พัฒนาการทางดานดนตรี
ของเด็กในวัยนี้เร่ิมมีความลึกซึ้งในดานแนวความคิด และทักษะดนตรี เด็กสามารถแสดงความรูสึก
ตามบทเพลงไดมากขึ้นการเนนลีลาของเพลง (Expressions) ไมวาในเรื่องของการรองหรือเลน
เครื่องดนตรี เปนแนวคิดและทักษะที่เด็กสามารถเขาใจและปฏิบัติได การรองเพลงมักไมคอยเพี้ยน 
มีความสามารถในการเลนเครื่องดนตรีตาง ๆ ไดดีขึ้น การรับรูเกี่ยวกับเสียงประสานสามารถพัฒนา
ไดเปนอยางดีในเด็กวัยนี้ ทักษะในดานการฟงมีมากขึ้น สามารถฟงเพลงยาก ๆ ทั้งเพลงรองและ
เพลงบรรเลงได เด็กที่ชอบดนตรีและไดรับการสนับสนุนมาตลอด เมื่อถึงวัยนี้สามารถเลนดนตรี
หรือขับรองไดอยางดี กลาวไดวา ในชวงนี้เด็กมีการรับรูเกี่ยวกับแนวคิดทางดนตรีครบถวน นั่นคือ 
มีความเขาใจเกี่ยวกับองคประกอบของดนตรี ในเรื่องจังหวะ (Rhythm) ระดับเสียง (Pitch)  รูปแบบ 
(Structure of form) เสียงประสาน (Harmony) สีสัน (Tone color) และลักษณะของเสียง (Dynamies 
and expressions) 
  ชวงวัยรุนสูวัยผูใหญ  การพัฒนาของวัยรุนซึ่งเปนระยะคาบเกี่ยวในชวงอายุ 12 ป 
จนถึง วัยผูใหญในราวอายุ  20 ปนั้น เปนการยากที่จะกําหนดการเริ่มตน และการจบลงของวัยรุน
อยางแนนอน เพราะชวงนี้เด็กแตละคนมีพัฒนาการแตกตางกันมาก ในวัยนี้กิจกรรมตาง ๆ ทาง
ดนตรีควรออกมาในลักษณะของการเสริมทักษะทางดนตรี และควรมีการจัดกิจกรรมที่รวมเอา
ศิลปะดานการละครและเตนรํามารวมกับทางดนตรี ซ่ึงชวยใหวัยรุนแสดงออกในสิ่งที่ตนชอบได
เต็มที่ นอกจากนี้การเนนทักษะดานกระบวนการเปนสิ่งที่กระทําได เพราะผูเรียนมีความพรอมทั้ง
ทางดานความคิดและทางดานปฏิบัติ การสอนดนตรีในวัยนี้ ครูดนตรีควรมีความรับผิดชอบและ
ชวยเหลือผูเรียนในดานการปรับตัว เปนผูหนึ่งที่รับฟงปญหาและชวยหาทางออกกับปญหาตาง ๆ 
ใหกับเด็กซึ่งจะทําใหเด็กมีความศรัทธาในตัวครูดนตรี ซ่ึงชวยใหผูเรียนมีทัศนคติที่ดีตอวิชาดนตรี 
 
 2.3.2 ดนตรีกับผูเรียนระดับมัธยมศึกษา 
  ณรุทธ สุทธจิตต (2544, หนา 35-38) กลาวไววา ผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาอยู
ในชวงของวัยรุน คือ ชวงอายุระหวาง 12-18 ป วัยนี้ความเปลี่ยนแปลงของเด็กมีมากและรวดเร็วซ่ึง
มีผลตอพัฒนาการทางดนตรีของเด็ก กลาวคือ เด็กในวัยนี้สามารถเรียนรูเร่ืองราวเกี่ยวกับดนตรีได
อยางรวดเร็ว เนื่องจากสติปญญาพัฒนาไปอยางมาก มีความเขาใจในเรื่องความรูสึกของเพลงได
อยางดี แนวคิดในเรื่องการประสานเสียงมีเดนชัด สวนในดานทักษะ เนื่องจากรางกายมีความ
เจริญเติบโตมากขึ้น การใชกลามเนื้อตาง ๆมีมากขึ้น การเลนดนตรีจึงดีขึ้นดวย แตอาจมีบางชวงที่
เด็กรูสึกเกงกาง หยิบจับหรือเลนดนตรีไมคอยเขาทาเพราะการเปลี่ยนแปลงดานรางกายรวดเร็ว
เกินไป ในดานเจตคติตอดนตรี เดก็สวนใหญมักชอบเพลงร็อกหรือเพลงปอบ เพราะมีจังหวะเราใจ
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สนุกสนานเขากันความคิดความอานของตนเอง อยางไรก็ตามเด็กอีกกลุมหนึ่งที่ไดรับการปลูกฝง
ใหรักและเขาใจดนตรีไทย มาตั้งแตเด็กยังคงยึดมั่น และศึกษาดนตรีไทยตอไป ดวยความรักและ
ความชอบมากขึ้นเพราะตนมีความคิดวิจารญาณมากขึ้นนั่นเอง 
  กิจกรรมดนตรีที่เด็กเขามามีสวนรวมในระยะนี้ สวนใหญมักเปนกิจกรรมดนตรี
ของโรงเรียน หรือสถาบันดนตรี มากกวากิจกรรมที่ผูปกครองจัดให ทั้งนี้เนื่องจากเด็กเริ่มโต 
ขอบขายความสามารถของผูปกครองโดยทั่วไป ไมสามารถจัดกิจกรรมดนตรีเพื่อบุตรหลานของตน
ไดโดยตรง เพียงแตใหการสนับสนุน เมื่อเห็นเด็กมีความสามารถทางดนตรี ใหศึกษาดนตรีทั้งใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียน เพื่อพัฒนาความสามารถของเด็กที่มีอยูใหกาวหนาตอไป 
  ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน สวนหนึ่งของดนตรีจัดเปนวิชาสามัญ คือ วิชา
ศิลปะกับชีวิต ประกอบดวยศิลปะแขนงตาง ๆ ที่นักเรียนทุกคนตองเรียนในสวนนี้เนื้อหาวิชา
เปนไปในรูปแบบของดนตรีศึกษา หรือสังคีตนิยม ซ่ึงคลายคลึงกับดนตรีในระดับประถมศึกษา  
ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นได คือ ความเบื่อหนายของผูเรียน ผูสอนจึงควรคํานึงถึงพัฒนาการดานตาง ๆ 
ของผูเรียนและจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับความสนใจและความสามารถของผูเรียนใหมากที่สุด 
กิจกรรมที่นาจะเหมาะสมสําหรับผูเรียนในวัยนี้ควรเปนสิ่งที่ผูเรียนมีสวนรวมดวย มีสวนคิดและทํา
ดวยตนเอง ดังนั้น ทักษะดนตรี เชน การรอง การฟง การเคลื่อนไหว เปนแนวทางจัดกิจกรรมให
เหมาะสมกับผูเรียน นาจะชวยใหผูเรียนสนใจ กระตือรือรนในการเรียนดนตรีได นอกจากนี้วิธีการ
อ่ืน ๆ นอกเหนือไปจากการบรรยาย เชน การจัดกิจกรรมใหคนควา คิดสรางสรรคดนตรีเปนสิ่งที่
เหมาะสมเชนกัน โดยเหตุที่เด็กในวัยนี้ ชอบคิดคนทดลองสิ่งใหม ๆ เนื้อหาดนตรีจึงควรเปนดนตรี
ทุกประเภทที่มีอยู โดยเฉพาะดนตรีที่อยูใกลตัวผูเรียน 
 
 2.3.3 แนวทางการจัดกิจกรรมดนตรีในระดับมัธยมศึกษา 
  ณรุทธ  สุทธจิตต (2540, หนา 157-158) กลาวถึงแนวการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนดนตรีในระดับมัธยมศึกษาวาระดับมัธยมศึกษา จัดเปนระดับการศึกษาที่เร่ิมพัฒนา
ความสามารถทางดนตรีในระดับกลาง ซ่ึงมีความลึกซึ้งในเนื้อหาสาระเพิ่มมากขึ้นกวาในระดับ
ประถมศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถดานดนตรีของผูเรียนในการศึกษาขั้นอุดมศึกษาตอไปไดดวย
ผูเรียนระดับนี้ควรสัมผัสกับเครื่องดนตรีที่มีคุณคาเพื่อพัฒนาความซาบซึ้งในสุนทรียรสของดนตรี 
  ขอควรคํานึงในการจัดกิจกรรมดนตรี เพื่อใหเหมาะสมกับผูเรียน ควรคํานึงถึงสิ่ง
บางประการ ดังนี้ 
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  1) กิจกรรมดนตรีควรมีหลายรูปแบบทั้งการสอน โดยผูสอนเองและการเรียนรู
ดวยตนเองของผูเรียน โดยการทํารายงานศึกษาคนควา ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนมีโอกาสปฏิบัติในสิ่งที่ตน
ชอบไดอยางแทจริง 
  2) นอกเหนือไปจากกิจกรรมดนตรีที่จัด ในลักษณะของวิชาทั่วไปแลว ผูเรียนที่
สนใจดนตรีควรมีโอกาสไดศึกษา วิชาทักษะหรอืดานทฤษฏีดนตรีดวย ซ่ึงจัดเปนรากฐานสําคัญใน
การศึกษาดนตรี 
  3) กิจกรรมพิเศษจัดเปนสิ่งสําคัญอีกดานหนึ่ง ที่ผูสอนควรจัดใหกับผูเรียนที่มี
ความสนใจเขามารวม เพื่อชวยพัฒนาทักษะและความรูทางดนตรีใหกาวหนายิ่ง ๆ ขึ้นไป 
  4) ผูสอนควรสงเสริมผูที่มีความถนัดดนตรี ใหมีโอกาสศึกษาดนตรีเปนพิเศษ 
ทั้งนี้เพื่อสรางนักดนตรีที่มีคุณภาพหรือนักดนตรีระดับศิลปนเดี่ยวในวงการดนตรี 
  5) ผูเรียนควรมีโอกาสเรียนดนตรีของสังคมตาง ๆ ทั่วโลก เพื่อใหเปนผูที่มีหูตา
กวาง มีความเขาใจใสโสตศิลปของประเทศอื่น ๆ ซ่ึงชวยเสริมสรางความเขาใจเนื้อหาดนตรีเปน
อยางดีไดอีกทางหนึ่ง 
 

2.3.4 จุดมุงหมายของการจัดกิจกรรมดนตรี 
  ณรุทธ  สุทธจิตต (2540, หนา 158) กลาววา จุดมุงหมายในการจัดกิจกรรมดนตรี 
ในระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่สําคัญ คือ การพัฒนาสาระดนตรีในระดับกลางหรือระดับสูง มีดังนี้ 
  1) พัฒนาสาระดนตรีทั้งในดานเนื้อหา และทักษะดนตรีในระดับกลาง และ
ระดับสูงสําหรับผูเรียนบางคน 
  2) พัฒนาการฟงซ่ึงเปนทักษะที่นําไปสูความซาบซึ้งในดนตรี โดยเฉพาะการ
สอนดนตรีซ่ึงเปนวิชาบังคับ เพราะผูเรียนสวนใหญมิไดศึกษาดนตรีเพื่อวิชาชีพ ผูเรียนเหลานี้จะ
เปนผูฟงที่ดีตอไปได ถากิจกรรมการเรียนในระดับมัธยมศึกษามุงพัฒนาทักษะการฟงอยางถูกตอง 
  3) พัฒนาทักษะการรองเพลง ในลักษณะของดนตรีที่เปนวิชาทั่วไปนั้น ผูเรียน
ควรมีโอกาสพัฒนาทักษะการรองเพลงใหอยูในระดับที่สามารถรองเพลงไดโดยไมเพี้ยน ซ่ึงเปน
ทักษะที่สามารถพัฒนาได และเปนทักษะที่ทุกคนควรมีโอกาสไดปฏิบัติดวย 
  4) พัฒนาทักษะการเลนซึ่งเปนทักษะสําหรับผูที่ตองการศึกษาดนตรี เปน
วิชาเอกตอไปในระดับอุดมศึกษา ซ่ึงผูเรียนควรมีทักษะดานการอาน และทฤษฏีดนตรีควบคูกันไป 
  5) เปนวิถีทางในการแสดงออกของผูเรียนในระดับมัธยมศึกษา การมีกิจกรรม
ดนตรีพิเศษนอกเวลาเรียน เปนสิ่งจําเปนของผูเรียนในวัยนี้อยางมาก เพราะทําใหผูเรียนไมหันเหไป
กระทําสิ่งตาง ๆ ที่มิชอบได 
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 2.3.5 เนื้อหาในการจัดกิจกรรมดนตรี 
  ณรุทธ  สุทธจิตต (2540, หนา 159) กลาววา เนื้อหาของการจัดกิจกรรมดนตรีใน
ระดับมัธยมศึกษา เปนเนื้อหาที่ลึกซึ้งมากพอสมควร เพราะผูเรียนมีความสามารถในการรับรู
แนวคิดตาง ๆ ไดอยางกวางขวาง โดยท่ัวไปผูเรียนควรมีโอกาสไดเรียนรูทักษะดนตรีตาง ๆ โดย
เนนทักษะการรองและการอาน เพราะเปนทักษะที่ทุกคนสามารถทําไดโดยไมตองลงทุนอะไร 
นอกเหนือจากนี้ผูเรียนควรมีโอกาสไดเลนเครื่องดนตรีบางชนิด เชน ขลุย กีตาร หรือเครื่องตีตาง ๆ 
ในดานองคประกอบของดนตรีผูเรียนควรเรียนรูแนวคิดในเรื่อง จังหวะ ทํานอง เสียงประสาน สีสัน 
รูปแบบและลักษณะของเสียงควบคูกันไปโดยตลอด 
 

2.3.6 การสอนดนตรีในระดับมัธยมศึกษา 
  ดนตรีเปนศิลปะที่ปุถุชนทั่วไปสามารถเรียนรูและเลนได บางคนมีความสามารถ
สูงสงถึงกับเปนดาราหรือศิลปน แตเขาเหลานั้นใชวาจะสามารถถายทอดความสามารถใหผูอ่ืนไดดี 
เทาที่ควร วิทยากรสอนดนตรีจึงเปนมิติของศาสตรและศิลปทางดนตรี ที่ซับซอนกับวิทยาการดนตรี
และวิทยาการสอนดนตรีนั้น มีองคประกอบที่สําคัญก็คือครูผูสอนดนตรี (เพทาย  บุญประคอง, 
2540, หนา 14) ไดกลาวถึงครูสอนดนตรีไววา ครูสอนดนตรีจะตองเปนผูที่มีลักษณะพิเศษกวานัก
ดนตรีทั่วไป คือ 
  1) ครูดนตรียอมมีความคิดรวบยอดในการสอนดนตรีที่ชัดเจน 
  2) ครูดนตรีรูเปาหมายของหลักการวา จะสอนนักเรียนไปในทิศทางใด และให
เกิดพฤติกรรมการเรียนรูทางดนตรีอะไร อยางไร 
  3) ครูดนตรีรู เขาใจเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งการวาง
ขั้นตอนใหสอดคลองกับจิตวิทยาพัฒนาการของเด็กแตละระดับชั้น 
  4) ครูดนตรีมีความสามารถที่จะสอดแทรกกิจกรรม เพื่อสรางเสริมลักษณะนิสัย 
ในดานตาง ๆ โดยใชดนตรีเปนสื่อนํา 
  5) ครูดนตรีสามารถสรางสรรคส่ือการสอนดนตรี ใชประกอบกิจกรรมการเรียน
การสอนไดอยางหลากหลาย 
  6) ครูดนตรีคือ ผูที่มีทักษะชํานาญทางดานระเบียบ วิธีสอน อันเปนเครื่องมือใน
การถายโยงความรูวิชาดนตรี 
  7) ครูดนตรีเปนผูที่สามารถปรับตัว และปรับสภาพการเรียนการสอน ใหทัน
สภาพเหตุการณไดอยางคลองตัว 
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  8)  ครูดนตรีสอนดนตรี โดยใชกระบวนการสอนเด็กใหเด็กคิดเปน คิดอยางมี
ระบบ 
  9)  ครูดนตรีรูและเขาใจกลวิธีการวัด และประเมินผลการเรียนการสอนวิชาดนตรี 
          10)   ครูดนตรีเปนผูสันทัดในการกํากับการแสดงดนตรีของนักเรียน เชน การจัด
กิจกรรมการแสดงดนตรีในชุมชน 
           11)  ครูดนตรีเปนนักแกปญหา และสามารถมองเห็นปญหา วิเคราะห จําแนก
ปญหาและสามารถแกปญหาการสอนดนตรีไดอยางมีระบบ 
  ณรุทธ  สุทธจิตต (2540, หนา 159) กลาวเกี่ยวกับกิจกรรมดนตรีในระดับ
มัธยมศึกษาวา ควรมีทั้งกิจกรรมในเชิงปฏิบัติและการบรรยาย ทั้งนี้ผูเรียนในวัยนี้มีความพรอม มี
สมาธิในการฟงการบรรยาย และเนื้อหาดนตรีในระดับนี้ ตองอาศัยการเรียนโดยการบรรยายมากขึ้น 
เพื่อสรางพื้นฐานและแนวคิดใหกวางไกล ออกไปไดในระยะเวลาสั้น โดยการอธิบายของผูสอน 
  ในดานทักษะนั้น ผูเรียนควรใชเวลานอกหองเรียนในการฝกฝนทักษะตาง ๆ ที่
เรียนรูไปอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ เพื่อใหเกิดความแมนยํา ความถูกตองในการเลน ผูสอนควรพัฒนา
เทคนิควิธีเลนของผูเรียนใหกาวหนาไปดวย มิใชมุงแตสอนใหเลนไดแตบทเพลงไดเพียงอยางเดียว 
  ผูสอนควรเปดโอกาสใหผู เ รียนศึกษาหาความรูดวยตนเอง  โดยเฉพาะใน
การศึกษาดนตรีในลักษณะของวิชาทั่วไป ซ่ึงผูเรียนควรมีโอกาสคนควา จัดทําสิ่งตาง ๆ ที่ผูสอนสั่ง
เพื่อความรูอันแตกฉาน และเปดโอกาสใหผูเรียนมีโอกาสศึกษาทําความเขาใจ และนําเสนอเนื้อหา
สาระตามวิธีของตน ซ่ึงเปนการปลูกฝงความคิดในเชิงสรางสรรค ซ่ึงเปนความตองการของผูเรียน
ในวัยนี้อยางมาก ในอันที่จะมีอิสระในการคิดการทําสิ่งตาง ๆ ดวยตนเอง กิจกรรมนอกหองเรียน 
ในรูปของกิจกรรมพิเศษหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเปนกิจกรรมอีกลักษณะหนึ่งที่จําเปนในระดับ
มัธยมศึกษาเพราะชวยใหผูเรียนที่สนใจดนตรีมีโอกาสไดเรียนรูดนตรีอยางเต็มที่ ทําใหผูเรียนที่รวม
กิจกรรมเหลานี้ พัฒนาแนวคิดและทักษะดนตรีไดลึกซึ้งมากขึ้น 
 
 2.3.7 ทฤษฏีการสอนดนตรีของบรูเนอร 
  ธวัชชัย  นาควงษ (2542, หนา 4) กลาวถึง บรูเนอร (Jerome Bruner) วามีความคิด
เหมอืนกับเพียเจตที่วา เด็กมีสัญชาตญาณอยากเรียนรูมาตั้งแตเกิดและรางวัลของความอยากนั้นก็คือ 
การไดเรียนรู โดยเนนพลังของการเรียนรูโดยสัญชาตญาณ ที่จะเปนแรงหนุนใหเกิดความอยาก
เรียนรูตอไป เปาหมายของการสอนก็เพื่อใหเขาใจเนื้อหาวิชา บรูเนอรตองการใหเด็กเขาใจ
โครงสรางของดนตรีเพื่อใหเด็กสามารถเขาใจสวนประกอบตาง ๆ ของดนตรีเขาดวยกัน ทั้งนี้เพราะ
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การเรียนรูโครงสรางจะมีความหมายในตัวเองและจํางาย หรืออีกนัยหนึ่ง เด็กจะตองเขาใจ
สวนประกอบตาง ๆ ของดนตรีรวมทั้งเขาใจสวนยอย ๆ ในสวนประกอบนั้น ๆ อีกดวย 
  บรูเนอรไดตั้งทฤษฏีการสอนไว ซ่ึงใชกันแพรหลายในหมูครูสอนดนตรี ทฤษฏี
ของบรูเนอรประกอบไปดวยส่ีสวน ซ่ึงเมื่อนํามาสมัพันธกับวิชาดนตรีจะเปนดังนี้ 
  1)  แรงจูงใจ (motivation) แรงจูงใจเกิดขึ้นภายในตัวผูเรียนและกระตุนใหผูเรียน
รูสึกอยากเรียน แรงจูงใจจะประกอบไปดวยความปรารถนาที่จะเปนนักดนตรีที่มีความสามารถและ
ความตองการที่จะบรรเลงดนตรีรวมกับผูอ่ืน เด็กมีความสนใจที่จะเรียนดนตรี ถาเขาไดรูถึง
จุดประสงคของบทเรียน ที่เขาเรียนและบทเรียนที่เขาไดจากบทเรียนนั้น 
  2)  โครงสรางบทเรียน (structure) บทเรียนจะตองมีความเหมาะสมกับวัยของเด็ก 
บรูเนอรเสนอพัฒนาการเรียนไวสามระดับ คือ 
   2.1 ระดับปฏิบัติการ (enactive representationlevel) เด็กจะเรียนดนตรีไดดี
ที่สุดดวยการใหเขาลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ไดรองเพลง ไดเตนเคลื่อนไหวรางกายเขากับจังหวะ
เพลง ไดปฏิบัติบรรเลงเครื่องดนตรี ไดจับตองและเคลื่อนไหว ดูภาพประกอบ และนับจํานวน 
   2.2 ระดับจินตนาการ (iconic representation level) เด็กจะเรียนรูจากการ
จินตนาการดวยการเลียนเสียงหรือเลียนการเคลื่อนไหวของสัตว ของคนที่เขารูจัก ของเครื่องจักร
และของพืช รูปภาพหรือรูปกราฟก็อาจนํามาใชสอนเปรียบเทียบเสียงดนตรีได 
   2.3 ระดับใชสัญลักษณ (symbolic representation level) เด็กวัยนี้สามารถใช
ภาษาเขียนไดแลว ตัวหนังสือจะบอกถึงเนื้อเพลงหรืออาจใชตัวหนังสือบอกถึงอารมณของเพลงที่
ตองการใหเปน เด็กสามารถใชตัวโนตไดในระดับนี้ 
  3. ลําดับความยาก-งาย (sequence) ครูควรสอนเนื้อหาวิชาดนตรี และทักษะ
ดนตรีอยางเปนขั้นตอน บรูเนอรแนะนําใหครูเร่ิมตนดวยการใชขั้นปฏิบัติ (enactive) แลวจึงเลื่อน
ขึ้นไปสูขั้นการใชสัญลักษณ (symbolic) เด็กควรจะไดรองเพลง เคล่ือนไหวรางกายประกอบเพลง 
และบรรเลงเครื่องดนตรีกอนที่จะไดใชสัญลักษณตาง ๆ ในการอธิบายเพลง 
  4. แรงเสริม (reinforcement) ครูตองสนับสนุนและกระตุนใหเด็ก มีความเพียร 
พยายามที่จะเรียนดนตรี ดวยการใหเด็กไดรูถึงความกาวหนาทางดนตรีของตัวเขา เพื่อเขาจะไดมี
กําลังใจที่จะไปเรียนดนตรี ในขั้นที่ยากขึ้นตอไป การวิพากษวิจารณความสามารถของเด็กนี้ ควรทํา
ใหเที่ยงธรรมและถูกกาล ถาทําเร็วเกินไปก็จะทําลายบรรยากาศการเรียนรู ถาทําชาเกินไปแรงเสริม
ก็จะลดคุณคาและเด็กก็เสียประโยชนที่เขาควรจะไดรับ 
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 2.3.8 วิธีการสอนดนตรีของดาลโครซ 
  เอมิล  ชาคส-ดาลโครซ (Emile Jaques-Dalcroze, 1865-1950 ; อางถึงใน ณรุทธ  
สุทธจิตต, 2541, หนา 137-138) ผูประพันธเพลงและนักดนตรีศึกษาชาวสวิส คือ ผูคิดคนวิธีการ
สอนดนตรีนี้ขึ้นกอนหนา ออรฟ และโคตาย วิธีการของดาลโครซ เปนที่นยิมใชทั่วโลกโดยเฉพาะ
ในสหรัฐอเมริกา ไดรับความสนใจเพิ่มขึ้นทุกขณะ 
  หลักการของดาลโครซ 
  หลักการสําคัญของดาลโครซ คือ ยูริธึมมิกส (Eurhythmics) ซ่ึงหมายถึงการ
เคล่ือนไหวทางจังหวะที่ดี (good rhythmic movement) จุดเนนของวิธีการนี้คือ การใหความสนใจ 
และพัฒนาความรูสึกของผูเรียนในการตอบสนองตอดนตรี และความสามารถในการแสดงออกซึ่ง
ความรูสึกนั้นออกมาในลักษณะของการเคลื่อนไหว ดังนั้น ในการเรียนการสอนดนตรี จะมุงพัฒนา
ความสามารถของผูเรียนแตละคนเปนหลัก ว ิธีการนี้ชวยใหผูเรียนมีความเขาใจในตนเอง โดยมุงให
ผูเรียนแตละคนเห็นความสําคัญ และพัฒนาความสามารถในการแสดงออกของตนทางดานการ
เคลื่อนไหวรางกาย ในขณะเดียวกันวิธีการนี้ก็มุงเนนพัฒนาการทางดานจิตใจ และความคิด ซ่ึงมี
สวนสัมพันธกับการเคลื่อนไหวรางกาย และอารมณ กลาวอีกนัยหนึ่งคือ วิธีการนี้ เปนการ
พัฒนาการทางดนตรีในตัวผูเรียน ซ่ึงเปนผลเนื่องมาจากผลรวมของประสาทสัมผัสทางกายและ
ความสามารถทางปญญา ทักษะและความเขาใจทางดนตรีไดรับการพัฒนาโดยการเปดโอกาสให
ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ทางดนตรี 
  วิธีการของดาลโครซวิธีการของดาลโครซ เกี่ยวของกับการเรียนรูทางดนตรีใน
สามลักษณะใหญ ๆ คือ 
  1. ยูริธึมมิกส (Eurhythmics)  หรือการเคลื่อนไหวทางจังหวะที่ดี คือ การเปด
โอกาสใหผูเรียน เรียนรูเกี่ยวกับจังหวะของดนตรี โดยคํานึงถึงความรูสึกหรืออารมณเปนสําคัญ ซ่ึง
ผูเรียนจะแสดงความรูสึกหรืออารมณออกมาในรูปของการเคลื่อนไหวทางรางกาย ในชั้นเรียนแบบ
ยูริธึมมิกส ผูเรียนจะเคลื่อนไหวอยางอิสระไปกับบทเพลงที่ผูสอนเลนโดยใชเปยโน ในสภาพที่
สบาย เชน การถอดรองเทา และสวมใสเส้ือผาหลวม ๆ ผูเรียนจะเดิน วิ่ง กระโดด ไปตามความรูสึก
ที่เขามีตอเสียงดนตรี ผลของการเคลื่อนไหวเชนนี้นําไปสูการพัฒนาการรับรูและตอบสนองตอสวน
รายละเอียดตาง ๆ ที่มีอยูในบทเพลง 
  2. โซลเฟจ (Solfege) โดยใชระบบตัวโนตแบบซอล-ฟา แบบอยูกับที่ ผูเรียน
ไดรับการพัฒนาทางดานการรับรูตอเสียงตาง ๆ โดยเฉพาะเสียงดนตรี โดยใชวิธีการเคลื่อนไหว
รางกายเปนพื้นฐาน ผูเรียนไดรับการพัฒนาการทางดานการอานโนตเพลง โดยเกิดความเขาใจอยาง
แทจริง มิใชสามารถแสดงออกทางการเคลื่อนไหวรางกายจากการจดจํา การไดยินเสียงดนตรี 
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หมายถึง การรับรูเกี่ยวกับเสียงภายในสมองและจิต การอานโนตเพลง (sight reading) เปนผลรวม
ของการรับรูทางดานเสียงภายในสมองและจิตของผูเรียน ในการศึกษาเรื่องเสียงประสาน ผูเรียนจะ
รองโนตจากเบสถึงโซปราโน ทีละตัวติดตอกันไป เพื่อใหเกิดแนวคิดทางดานเสียงประสาน 
  3. อิมโพรไวเซซั่น (Improvisation) เปยโนเปนเครื่องดนตรีที่สอนใหผูเรียน
พัฒนาแนวคิดและทักษะทางดานอิมโพรไวเซซั่น ไดแก การสรางสรรคทางดนตรี เชน การแตง
เพลง  ผูเรียนในระดับอนุบาล หรือประถมตนจะไดรับการพัฒนาการสรางสรรคทางดานจังหวะ 
ในขณะที่ครูใชเปยโนเปนสื่อ โดยการฝกหัดอยางสม่ําเสมอเชนนี้ ผู เรียนไดรับการพัฒนา
ความสามารถดานการสรางสรรคทางดนตรี การสรางสรรคเกี่ยวกับเครื่องดนตรีอ่ืน ๆ หรือเกี่ยวกับ
เสียงของตนเอง หรือเสียงผูเรียนคนอื่น ๆ เปนลําดับตอไป วิธีการของดาลโครซที่ใชเสมอในการ
สอนเพื่อใหเกิดการสรางสรรคทางดนตรี คือ การใหสัญญาณ หรือคําส่ัง เปนระยะ ๆ เพื่อใหผูเรียน
คิดสรางสรรคทางดนตรี ดวยวิธีการนี้เปนการชวยใหผูเรียนมีพัฒนาการทางดานการฟงดวย 
  จากการศึกษาทฤษฏีวิธีการสอนดนตรีที่กลาวมา  ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยได
นําแนวคิดทฤษฏีการสอนดนตรีของบรูเนอรและวิธีการสอนดนตรีของดาลโครซมาประยุกตใชใน
การสอนหลักสูตรทองถ่ินดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนาน 
 
 2.3.9 การศึกษาผูเรียนเปนรายบุคคล (individual study) 
  การศึกษาผูเรียนเปนรายบุคคล เปนการศึกษาผูเรียนเฉพาะคน ศึกษาเปนรายคน 
การศึกษาผูเรียนเปนรายบุคคลจะชวยใหครูรูจักและเขาใจผูเรียนแตละคนไดมากขึน้ ไดขอมูลที่เปน
ประโยชนตอการสงเสริม แกไข ชี้แนะ พฒันาผูเรียน หรอไดทําการแกไข สงเสริม พัฒนาผูเรียนซึ่ง
อาจแกไดสําเรจ็ 100 % หรือแกไดในระดับหนึ่ง 
  การศึกษาผูเรียนเปนรายบุคคลชวยใหไดสารสนเทศเกี่ยวกับตัวแปรตาง ๆ หลาย
เร่ือง หลายตัวแปร โดยอาจศึกษาตวัแปรเดียว หรอหลายตัวแปรไปพรอมกัน ตัวแปรตาง ๆ ไดแก 
  1)  ดานครอบครัว ไดแก ความสัมพันธภายในครอบครัว การอบรมเลี้ยงดู เปนตน 
  2)  ดานคุณลักษณะและพฤติกรรม ไดแก ความสามารถในการพูด ฟง อาน เขียน 
ความสามารถในการใชเหตุผล ความสนใจในการเรียน เจตคติตอการเรียน อาชีพที่สนใจ วิชาที่เรียน
ไดดี ปานกลาง หรือออน เปนตน 
  3)  ดานปญหาตาง ๆ ไดแก ปญหาการเรียน ปญหาทางกายภาพ ปญหาทางจิต
และอารมณ ปญหาทางดานสังคม เปนตน 
  การศึกษาผูเรียนเปนรายบุคคล อาจชวยปองกัน แกปญหาผูเรียนและพัฒนาผูเรียน 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2546, หนา 26) 
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2.4งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 
  งานวิจัยในประเทศที่เกี่ยวของกับการศึกษาวิจัยคร้ังมีดังตอไปนี้ 
  ปยพันธ แสนทวีสุข (2540) ไดสรางคูมือการสอนปฏิบัติดนตรีสากล
ระดับอุดมศึกษาผลการศึกษาคนควาปรากฏดังนี้ (1)  ในดานความสมบูรณของคูมือปฏิบัติดนตรี
สากลพบวาความคิดเปนโดยสวนใหญมีความเห็นวาคูมือมีความสมบูรณในระดับหนึ่งรูปแบบของ
คูมือขนาดของคูมือรวมทั้งจํานวนหนามีความเหมาะสมสะดวกในการนําไปใชเนื้อหามีความ
เหมาะสมคือมีทั้งภาคทฤษฎีและแบบฝกหัดการจัดวางเนื้อหาเปนไปตามลําดับขั้นจากงายไปหายาก
โดยมีความสัมพันธที่ตอเนื่องในการเพิ่มทักษะที่ยากขึ้น  (2)  ในดานการปรับปรุงหนังสือคูมือฝก
ปฏิบัติดนตรีสากลพบวาคูมือมีสวนที่ตองปรับปรุงคือควรมีการเพิ่มเนื้อหาทางทฤษฎีทางดนตรี
สากลเพื่อสรางความเขาใจทางดนตรีใหมากขึ้นโดยเฉพาะการอานโนตสากลและควรมีการเพิ่ม
เทคนิคการเลนเครื่องดนตรีแตละชนิดใหมากขึ้นและนิสิตสวนใหญยังมีความตองการใหอาจารย
ผูสอนเพิ่มการบรรยายและสาธิตการเลนในระดับมาก 
  วิภา หงษทอง (2541) ไดพัฒนาชุดการสอนมินิคอรสเรื่องการสีซออูเบื้องตน
สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาผลการศึกษาพบวาชุดการสอนมินิคอรสเรื่องการสีซออูเบื้องตน
สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษามีประสิทธิภาพ 83.33/86.66  สูงกวาเกณฑที่กําหนดไวสามารถ
นําไปใชในการเรียนการสอนและการฝกหัดเลนซออูขั้นพื้นฐานได 
  ดารัตน  พุสดี  (2541)  ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง  การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินดนตรี
พื้นเมืองลานนา เรื่อง ซึง  มีวัตถุประสงคเพื่อ 1)  สรางและใชหลักสูตรทองถ่ินดนตรีพื้นเมือง
ลานนาเรื่อง ซึง โดยใชภูมิปญญาทองถ่ินที่เหมาะสมสําหรับโรงเรียนประถมศึกษาในทองถ่ิน
ภาคเหนือ  2)  ศึกษาผลการใชหลักสูตรดนตรีพื้นเมืองลานนาเรื่อง ซึง ในดานความรูความเขาใจ 
ทักษะปฏิบัติและเจตคติของนักเรียน  3)  ศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอนและนักเรียนเกี่ยวกับ
หลักสูตรที่สรางขึ้น  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ ครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4  ภาค
เรียนที่  1  ปการศึกษา 2541  โรงเรียนบานสันถนน   อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย จํานวน  25  
คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวย แผนการสอนดนตรีพื้นเมืองลานนาเรื่อง ซึง 
จํานวน  6  แผน ใชเวลาในการสอน  57  คาบ  แบบทดสอบภาคความรู  แบบทดสอบภาคปฏิบัติ  
แบบประเมินตนเองของนักเรียน  แบบสัมภาษณและแบบสอบถาม ทําการวิเคราะหขอมูลจาก
แบบทดสอบโดยเทียบกับเกณฑที่ตั้งไว สรุปและนําเสนอในรูปการบรรยายประกอบตารางและ
พรรณนาวิเคราะห ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 
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  1. ไดแผนการสอนดนตรีพื้นเมืองลานนา เรื่อง ซึง โดยใชภูมิปญญาทองถ่ิน ที่
เหมาะสมสําหรับโรงเรียนประถมศึกษาในทองถ่ินภาคเหนือ จํานวน 6  แผน  ใชเวลาในการสอน  
57  คาบ คาบละ  20  นาที 
  2. นักเรียนมีผลการเรียนในดานความรูความเขาใจ และทักษะปฏิบัติผานเกณฑ
ในระดับดีมาก และระดับดี และมีเจตคติที่ดีตอการเรียน 
  3. ครูและนักเรียนเห็นดวย และมีความพึงพอใจกับการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรทองถ่ิน ดนตรีพื้นเมืองลานนา เร่ือง ซึง โดยใชภูมิปญญาทองถ่ิน 
  บัวลอง  พลศักดิ์  (2542)  ทําการศึกษากระบวนการสืบสานดนตรีโปงลางใน
จังหวัดกาฬสินธุผลการศึกษา พบวา กระบวนการสืบดนตรีโปงลางในจังหวัดกาฬสินธุเปน
กระบวนการถายทอดกันทางเครือญาติโดยใชวิธีมุขปาฐะ เร่ิมจากการบรรเลงเดี่ยว ๆ ตามไรนาเขาสู
หมูบานเพื่อใหความบันเทิงแกสมาชิกเมื่อมีงานประเพณีตาง ๆ โดยเฉพาะฮีตสิบสองคลองสิบสี่มี
การผสมวงปรับเปลี่ยนเปนศิลปะการแสดงเผยแพรผานสื่อตาง ๆ เขาสูสถานศึกษาแลวยอนกลับ 
เขาไปหาชาวบานหรือชุมชนอีกครั้งหนึ่งในลักษณะศิลปะการแสดงที่มีแบบแผนและมีการถายทอด
โดยใชระบบโนตเปนสวนใหญ ปจจุบันการศึกษา กิจกรรมของชุมชน และถวยรางวัลพระราชทาน
เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหดนตรีโปงลางในจังหวัดกาฬสินธุสืบสานและสืบทอดอยูได สวนการศึกษา
ดานประวัติความเปนมานั้น พบวา โปงลาง เดิมเรียกวา ขอลอหรือกอลอ มีอยูตามเถียงไรนาสําหรับ
คนเฝาไรนาตีเปนสัญญาณไลสัตวที่จะมากินหรือทําความเสียหายใหแกพืชไร เดิมมีหนึ่งทอน
พัฒนามาเปน 6, 9 และ 12 หรือ 13 ทอนตามลําดับ ใชผูบรรเลงสองคน สวน คือ คนตีทํานองและ
คนตีเสียงกระทบแบบคูประสาน  ปจจุบันนิยมแยกตีคนละผืนโดยใชไม  2  อันดี  เพลงที่ใชบรรเลง
โปงลาง สวนใหญเปนเพลงทอนเดียวแบงไดเปน  3  สวน คือ สวนนํา  สวนทํานองหลัก และสวน
ลงจบ สวนลายที่เปนลายหลัก คือ ลายโปงลาง  ลมพัดพราว  แมงภูตอมดอก  นกไส และกาเตนกอน 
มีการพัฒนาลักษณะการบรรเลงและการแสดงพรอมทั้งปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงทางดานสังคม  วัฒนธรรม  และเศรษฐกิจ หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจึงควรมี
บทบาทในการสืบสานดนตรีโปงลางในรูปแบบของการจัดการศึกษา  การจัดการแสดง  การจัดการ
ประกวด และการจัดทําเปนของที่ระลึกสืบไป 
  สายพิณ  พุทธิสาร  (2543)  ทําการศึกษาการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรดนตรีไทย
ในโรงเรียนมัธยมศึกษากรมสามัญศึกษา  กรณีศึกษาโรงเรียนที่ไดรับรางวัลการประกวดวงดนตรี
ไทยถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  1)  การเตรียมการจัด
กิจกรรม โรงเรียนเตรียมการจัดกิจกรรมโดยจัดทําแผนปฏิบัติการและโครงการโดยครูที่ปรึกษา
กิจกรรมเปนผูเขียนโครงการ มีการประสานงานในการอํานวยความสะดวกในดานอาคารสถานที่ มี
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การเชิญวิทยากรพิเศษและศิษยเกาเพื่อชวยในการจัดกิจกรรม  งบประมาณในการจัดกิจกรรมไดรับ
จากเงินบํารุงการศึกษาและเงินสมาคมผูปกครองและครู  ครูที่ปรึกษากิจกรรมประชาสัมพันธการ
รับสมัครสมาชิกกับนักเรียนในหองเรียน  นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมสวนใหญเปนนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษดานดนตรีไทย ปญหาที่พบในการเตรียมการจัดกิจกรรม คือ สถานที่ฝกซอมไม
เหมาะสม  ขาดแคลนบุคลากรที่เชี่ยวชาญและงบประมาณไมเพียงพอ  2)  ดานการดําเนินการจัด
กิจกรรม  พบวา  มีการปฐมนิเทศสมาชิก   สําหรับคณะกรรมการดําเนินงานประกอบดวย 
คณะกรรมการครูที่ไดจากการแตงตั้งและคณะกรรมการนักเรียนที่ไดจากการเลือกตั้งรวมกัน  วาง
แผนการจัดกิจกรรม  กิจกรรมที่จัดใหกับนักเรียน ไดแก กิจกรรมฝกซอมเพื่อประกวดรวมกิจกรรม
ภายในโรงเรียน  กิจกรรมบริการชุมชน  โดยใชเวลาเย็นหลังเลิกเรียนและเวลาเชากอนเขาแถวเปน
เวลาฝกซอมแนวการจัดกิจกรรมมุงสงเสริมความถนัด  พัฒนาความสามารถ  สงเสริมทักษะและ
สรางโอกาสการเรียนตอ  ลักษณะการฝกซอมมีทั้งการฝกซอมทักษะและฝกซอมรวมวง  ครูที่
ปรึกษากิจกรรมดูแลการจัดกิจกรรมอยางใกลชิด  ผูบริหารติดตามการจัดกิจกรรมจากรายงานผล
การจัดกิจกรรมและเยี่ยมเยือนใหขวัญกําลังใจ  ปญหาที่พบ คือ มีเวลาซอมนอย  3)  ดานการ
ประเมินผลการจัดกิจกรรม  ครูที่ปรึกษากิจกรรมและนักเรียนรวมกันอภิปรายและจัดทํา
เอกสารรายงานผลการจัดกิจกรรม เมื่อเสร็จกิจกรรม  ปญหาในการประเมินผลการจัดกิจกรรม คือ 
ไมมีการบันทึกผลการประเมินการจัดกิจกรรมเปนลายลักษณอักษร  การรายงานผลการจัดกิจกรรม
ลาชา และจัดทําไมสม่ําเสมอ 
  วิทยา  สุทธิจันทร  (2543)  ทําการศึกษา เร่ือง ภูมิปญญาพื้นบานในการแสดงวง
โปงลาง  วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด พบวา ภูมิปญญาพื้นบานที่ปรากฏในการแสดงวงโปงลางของ
วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ดมีอยู  2  ดาน คือ ดานดนตรีพื้นบานและดานการแสดงนาฏศิลปพื้นบาน
ดนตรีพื้นบานไดแตลายเพลงเพิ่มเติมโดยยึดทํานองหลักโบราณเพื่อใชบรรเลงและประกอบการ
แสดงเพลงสําคัญไดแก เพลงเปดวง  เพลงเอกลักษณไทย  สาวลงขวง  กั๊บแกบลําเพลิน  ไดพัฒนา
รูปทรงของเครื่องดนตรีใหสวยงามยิ่งขึ้น  มีการประดิษฐพิณไฟฟา แทนพิณโปรง  ประดิษฐพิณ
เบสไฟฟาใชแทนไหซองแตยังคงไวใหเปนเอกลักษณของเครื่องดนตรีอีสานและใชผูหญิงเปนผูดีด
เพื่อโชวลีลาและทาฟอนอันสวยงาม  พัฒนารูปแบบโปงลางใหมีรูปรางกะทัดรัด  สะดวกแกการ
นําไปบรรเลงตามสถานที่ตาง ๆ นําโหวดแกวงมาปรับเสียงใหเขากับเครื่องดนตรีในวงโปงลาง  จน
ทําใหโหวดเปนเครื่องดนตรีที่นิยมบรรเลงในวงโปงลางทุก ๆ วง ในภาคอีสาน นอกจากนั้น จังหวัด
รอยเอ็ดยังใชโหวดเปนเครื่องดนตรีสัญลักษณของจังหวัดอีกดวย  ดานการแสดงนาฏศิลปพื้นบาน
ไดรวบรวมทาฟอนพื้นบานอีสานและพัฒนารูปแบบการแสดงใหสวยงามนาสนใจยิ่งขึ้น โดยยังคง
อนุรักษทาฟอนพื้นบานอีสานไว เพื่อเผยแพรใหคนในสังคมไดชื่นชม  และเห็นคุณคา จะเห็นได
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จากการแสดงนาฏศิลปพื้นบานวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ดซ่ึงมีทาฟอนดั้งเดิมจากชาว
อีสานทุกชุด  การประดิษฐชุดการแสดงไดมีการผสมผสานวิถีชีวิตของคนอีสานในดานวรรณกรรม  
พิธีกรรม  การเลียนแบบธรรมชาติ  การประกอบอาชีพ และการละเลนของชุมชนในการประดิษฐ
เครื่องแตงกายประกอบการแสดงมีการเลือกสีลายผา  เนื้อผา  และเครื่องประดับใหสอดคลองกับชุด
การแสดงตามความเปนจริง  วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ดไดเผยแพรภูมิปญญาพื้นบานไปสูชุมชน
ทองถ่ิน และสังคมระดับนานาชาติ ทําใหประชาชนทั่วไปไดตระหนักเห็นความสําคัญและ
ภาคภูมิใจในภูมิปญญาของชาวอีสานดานดนตรีและการแสดงนาฏศิลปพื้นบานอยางตอเนื่อง 
  จิดาภา  วายโสภา  (2543)  ทําการศึกษาปญหาและแนวทางการสอนดนตรีและ
นาฏศิลปของครูผูสอนดนตรีและนาฏศิลปในโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
อุดรธานี  นอกเขตสุขาภิบาล พบวา ครูผูสอนดนตรีและนาฏศิลปในโรงเรียนสังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี  นอกเขตสุขาภิบาล  โดยภาพรวมเปนครูผูมีวุฒิปริญญาตรีวิชาเอกอื่น
ที่ไมผานการอบรมหลักสูตรดนตรีหรือนาฏศิลป คิดเปนรอยละ  78.9  ปญหาของครูผูสอนดนตรี
และนาฏศิลปในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดนตรีและนาฏศิลปตามขั้นตอนตาง ๆ ของเพลง 
โดยภาพรวมและตามรายเพลง  9  เพลง พบวา ปญหาการจัดกิจกรรมตามขั้นตอนตาง ๆ ของเพลง
ชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงปลุกใจ อยูในระดับปานกลาง นอกจากนี้ครูผูสอนมี
ปญหาในการจัดกิจกรรมการสอนรองโนตเพลงและการสอนอัตราจังหวะตัวโนตและการสอน
อัตราจังหวะตัวโนตของทุกเพลงอยูในระดับมาก 
  นิมิต  ตอฑีฆะ  (2554)  ทําการศึกษาปญหาการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพังงา  พบวา  (1)  ปญหา
การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดพังงาในภาพรวมและรายขั้นตอนอยูในระดับปานกลาง  (2)  ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพังงาที่มีประสบการณในการบริหารตางกัน มีปญหาการ
พัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน โดยภาพรวมและรายขั้นตอนไมแตกตางกัน  (3)  ผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพังงาที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาด
ตางกัน มีปญหาการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินโดยภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อทดสอบรายขั้นตอน 
พบวา ขั้นตอนที่  1  การจัดทําระบบขอมูลพื้นฐานและขั้นตอนที่  3  การกําหนดเปาหมาย
จุดประสงคการเรียนมีปญหาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  (4)  ขอเสนอแนะใน
การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดพังงา คือ ควรสํารวจและจัดทําขอมูลพ้ืนฐานอยางเปนระบบและเปนปจจุบัน ควรใหชุมชน
เขามามีสวนรวมในการกําหนดความตองการจําเปนของโรงเรียน  ควรกําหนดเปาหมายจุดประสงค
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การเรียนใหชัดเจน  การจัดทําคําอธิบายรายวิชาหรือเนื้อหาหรือกิจกรรมควรสอดคลองกับสภาพ
ปญหาและความตองการของทองถ่ิน ควรสรางความตระหนักใหครูผูสอนเห็นความสําคัญของการ
จัดทําแผนการสอน  คูมือครูและสื่อการเรียน และควรใหชุมชนมีสวนรวมในการประเมินผลแลว
นํามาปรับปรุงและพัฒนา 
  ประภาพรรณ  คําบุญมี  (2545)  ทําการศึกษาการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง 
ผลิตภัณฑอาหารจากกลวย ชั้นประถมศึกษาปที่  6  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1)  ทําการประเมินหลักสูตร
ฉบับรางกอนนําหลักสูตรไปทดลองใชโดยผูเชี่ยวชาญใชการประเมินแบบ Puissance Measure 
(P.M)  พบวา P.M. ของหลักสูตรมีคาเทากับ 10.78  ซ่ึงแปลความหมายตามเกณฑประเมินไดวา  
หลักสูตรมีคุณคาสูงเหมาะสมกับสภาพของทองถ่ินกับผูเรียนและสามารถนําไปใชประโยชนใน
ชีวิตประจําวัน  2)  หลักสูตรทองถ่ิน เรื่องผลิตภัณฑอาหารจากกลวย ชั้นประถมศึกษาปท่ี  6  มี
ประสิทธิภาพ คือ มีคา E1/E296/88  จากคาประสิทธิภาพนี้ พบวา ในดานจุดมุงหมาย ดานโครงสราง
และเนื้อหา ดานกิจกรรมการเรียนการสอน  และดานการวัดผลประเมินผลของหลักสูตรมีความ
เหมาะสมสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน  แนวทางการจัดการเรียนการสอนเหมาะสมกับ
ความสามารถของผูเรียน สามารถนําความรูไปใชประโยชนในการดํารงชีวิต 
  กัญญานัฐ  ชื่นจิตต(2548)  ทําการศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของโรงเรียนวัดเทพประทาน โดยการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ซ่ึงเปนการดําเนินการรวมกันระหวางผูวิจัยและคณะครู  ผลการศึกษา
พบวา หลักสูตรสถานศึกษา แบงเปน  2  สวน คือ  
  สวนที่  1  หลักสูตรสถานศึกษาในภาพรวม ประกอบดวย วิสัยทัศน  และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค  มี  10  ขอ  และโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา สวนที่  2  หลักสูตร
สถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชวงชั้นที่  1  (80  ชั่วโมงตอป)  
ชวงชั้นที่  2  (120  ชั่วโมงตอป) ประกอบดวย ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป  ไดกําหนดตามกรอบ
ของกรมวิชาการ ชั้น ป.1 มี 72 ขอ ช้ัน ป. 2 มี 84 ขอ ชั้น ป.3 มี 86 ขอ ชั้น ป.4 มี 65 ขอ ช้ัน ป.5 มี 
79 ขอ และชั้น ป.6 มี 70 ขอ และสาระการเรียนรูรายป มีทั้งสาระการเรียนรูแกนกลางซึ่งเปนกรอบ
ของกรมวิชาการและสาระการเรียนรูทองถ่ินเปนกรอบจากการระดมความคิดของผูบริหารและคณะ
ครูในสัดสวน 70:30  โดยประมาณ คือ ชั้น ป. 1 มี 58:42  ชั้น ป. 2 มี 63:37  ชั้น ป. 3 มี 62:38 ช้ัน ป. 
4 มี 71:29 ช้ัน ป. 5 มี 75:25 และ ชั้น ป. 6 มี 87:13  ซ่ึงอยูในรูปตารางวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นกับผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปและสาระการเรียนรูรายป 
คําอธิบายรายวิชา  และหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการภายในกลุมสาระ ชั้น ป.1 มี 8 หนวย ช้ัน ป. 
2 มี 8 หนวย ชั้น ป.3 มี 7 หนวย ช้ัน ป.4 มี 8 หนวย ชั้น ป.5 มี 8 หนวย และชั้น ป.6 มี 8 หนวย   



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คร
ินท

ร์

81 
 

  สวนที่  2  ศึกษากระบวนการพัฒนาหลักสูตร กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ชวงชั้นที่ 1  และ 2 (ป.1-6) ของโรงเรียนวัดเทพประทาน ไดใชระเบียบวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพ  ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากการสังเกตแบบมีสวนรวมและการสัมภาษณอยาง
ไมเปนทางการ  แลวทําการวิเคราะหขอมูลโดยการสรางขอสรุปแบบอุปนัย ทําใหไดแนวทาง 
แนวคิด ขอเสนอแนะกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ซ่ึงจะนําไปสูการกําหนดเปน
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ผลการวิจัย พบวา(1)  ผูบริหารมีสวน
สําคัญในการวางแผน  ควบคุมการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหเปนไปตามแผน 
แกปญหาตาง ๆ และเปนตัวอยางที่ดีแกคณะครู  (2)  ผลการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของครูจะมี
คุณภาพมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับการจัดการของผูบริหารเปนสําคัญ โดยการจัดสถานการณทํางาน
ที่เหมาะใหแกคณะครู  (3)  การอบรมที่ไดผลและเหมาะสมสําหรับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
คือ การอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยจัดอบรมและติดตามผลเปนระยะ ๆ ซ่ึงในระยะแรกของการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา หากมีแนวทางที่ไมซับซอน มีเครื่องชวย  และมีการกําหนดรายละเอียดที่ใช
งานงายจะชวยใหครูดําเนินการไดอยางเหมาะสม และไมทอถอย  (4)  การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ควรมีเปาหมาย หลักการและหลักเกณฑที่ชัดเจน คํานึงถึงประโยชนที่จะไดรับ จะทํา
ใหผลงานมีคุณภาพ  (5)  แนวโนมการกําหนดโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา จะคํานึงถึงความ
สะดวกในการบริหารงานมากกวาการคํานึงถึงการเรียนรูที่ดีของผูเรียน  (6)  ในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ผูบริหารควรจัดโอกาส และกิจกรรมใหเอ้ือตอการมีสวนรวมของชุมชนดวย  (7)  การ
ใหโรงเรียนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทําใหบุคลากรไดเรียนรูพัฒนาตอไปไมหยุดนิ่ง และเปน
การเปดโอกาสใหโรงเรียนกําหนดสาระการเรียนรูทองถ่ินได  (8)  หลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระ
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมกําหนดสาระการเรียนรูทองถ่ินไดมาก ทั้งยังจัดทํา
หนวยการเรียนรูแบบบูรณาการไดเปนอยางดีและการกําหนดหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการชวย
ลดเวลาเรียนไดมากกวาการเรียนแบบแยกสาระ  (9)  หลักสูตรสถานศึกษา มีแนวโนมวาจะมี
รายละเอียดมาก โดยยังไมชัดเจนถึงประโยชนที่จะใชและความคุมคากับการลงทุน  และ (10)  
หลักสูตรสถานศึกษา ที่ครูลงมือปฏิบัติการเอง และผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญแลว ทําให
ผูบริหารและครูภูมิใจในผลงานของตน สงผลใหเกิดความมั่นใจกอนการนําหลักสูตรไปใช 
 
 2.4.2 งานวิจัยตางประเทศ 
  งานวิจัยตางประเทศที่เกี่ยวของกับการศึกษาวิจัยคร้ังมีดังตอไปนี้ 
  คิม (Kim, 1996)  ทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสอนดนตรีประยุกต ควรจะเปน
การสรางนักดนตรีที่ดี ผูซ่ึงไมเพียงเลนดนตรีไดอยางมีเทคนิคถูกวิธีเทานั้น แตยังสามารถเลนได
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อยางไพเราะเพราะพริ้งแบบดนตรีอีกดวย  อยางไรก็ตามการสอนอนตรีประยุกตในปจจุบันนั้น 
บอยครั้งจะสอนเทคนิควิธีการเพียงอยางเดียวมากกวาสอนใหเขาใจ ซ่ึงการสอนแบบเปนวิชาการ
นั้นจะนําไปสูความสามารถทางดนตรีที่จํากัดของนักเรียนการศึกษานี้พยายามที่จะแสดงใหเห็นถึง
แนวทางที่เปนไปไดท่ีจะสงเสริมการสอนดนตรีประยุกตในปจจุบัน โดยใชการศึกษาทางดาน
ประวัติและทฤษฏีทางดนตรี ซ่ึงเกี่ยวของกับดนตรีที่นักเรียนเลนอยูในปจจุบัน แนวทางที่นํามาใช
ในการเตรียมเนื้อหาทางทฤษฏีและประวัติดนตรีที่กลาวถึงนั้น คือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ผล
การศึกษา พบวา นักเรียนที่เขารวมทดลองดุเหมือนวาจะไดรับความรูทางดนตรีที่ตนเองเลน โดยใช
โปรแกรมและสามารถที่จะเชื่อมโยงการสอนทางทฤษฏีและประวัติเขากับดนตรีได ยิ่งไปกวานั้น
กระบวนการใชคอมพิวเตอรดูเหมือนวาจะชวยกระตุนนักเรียนเหลานี้ศึกษาหาความรูทางดนตรีที่
ถูกเพิกเฉยในบทเรียนของเขาดวยเหมือนกัน  ครูของนักเรียนเหลานี้ยังแสดงใหเห็นถึงปฏิกิริยา
ตอบสนองในทางบวกตอการสอนทฤษฏีและประวัติดนตรี โดยคอมพิวเตอรชวยแมวาพวกเขาจะ
แสดงใหเห็นถึงความกลาที่พวกเขาขาดเครื่องมือและขาดการฝกการใชคอมพิวเตอร การศึกษานี้ชี้
ใหเกิดการพัฒนาศักยภาพที่เหลือเชื่อในเรื่องของแรงจูงใจและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียน
ในการเรียนรูทางดนตรี 
  คลิงเกอร  (Klinger, 1966)  ทําการศึกษาประวัติความเปนมา วัฒนธรรมและ
การศึกษาดนตรี ของครูผูสอนดนตรีจากวัฒนธรรมตาง ๆ ในระดับประถมศึกษา จนกลายเปนขอ
วิจารณของครูผูสอนวัฒนธรรมอื่น ๆ จุดมุงหมายของการศึกษา เพื่อศึกษาประวัติความเปนมาของ
ดนตรีโลกจากวัฒนธรรม  การศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสังเกต  3  ป  โดยการสังเกต  
สัมภาษณ  ส่ือและเอกสารที่เกี่ยวของทั้งสองโครงการระบบวัฒนธรรมที่หลากหลายในหลักสูตร 
คือ การทดสอบ ผลจากการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทในการสอนไดอธิบายอยางเปดเผยในชั้นเรียน
ระดับประถม พบวา ครูออกแบบหลักสูตรการศึกษาดนตรีจากวัฒนธรรมตาง ๆ ครูไดเลือกเรียน
จุดเริ่มตนของดนตรี คือ วัฒนธรรมครู ควรเตรียมความสนุกสนานและความหมายที่สมบูรณ
สําหรับเด็ก  ครูบางคนไมเขาใจถองแทในบทบาทของครูสําหรับการสอนดนตรี 
  เจมสแคททอรอล (James  Catterall, 1997) ไดทําการวิเคราะหผลระดับคะแนน
ในการสอบตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนจากจํานวนนักเรียน 25,000 คนพบวานักเรียนที่มี
ผลการเรียนระดับคะแนนสูงกวามาตรฐานคือกลุมตัวอยางนักเรียนที่ผานการเรียนดนตรีโดยเฉพาะ
นักเรียนที่ผานการเรียนดนตรีดวยวิธีปฏิบัติเครื่องดนตรียิ่งทําใหเปนเด็กที่มีสติปญญาฉลาดเฉลียว
มากกวาเด็กที่เรียนดนตรีดวยวิธีฟงดนตรีเพียงอยางเดียวในการวิจัยไดแบงกลุมตวัอยางเปน 2 กลุม
คือกลุมทดลองและกลุมควบคุมโดยกลุมทดลองกําหนดใหเรียนปฏิบัติเปยโนและขับรองตามแบบ
ฝกจํานวน 30 นาทีแลวเรียนปฏิบัติเครื่องคียบอรดอีก 30 นาทีจากนั้นเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คร
ินท

ร์

83 
 

ดนตรีอีก 10 - 15 นาทีตอสัปดาหสวนกลุมควบคุมกําหนดใหเรียนดนตรีดวยวิธีการฟงเพียงอยาง
เดียวผลจากประเมินการทดลองพบวานักเรียนกลุมทดลองกลุมแรกที่เรียนปฏิบัติดนตรีมีระดับการ
เรียนพัฒนาสูงขึ้นกวารอยละ 34 ซ่ึงพัฒนาทางสติปญญาสูงกวานักเรียนกลุมควบคุมแสดงใหเห็นวา
การเรียนดนตรดีวยวิธีปฏิบัติสงผลใหสติปญญาฉลาดขึ้นและสงผลใหสมองทําหนาที่อยางมีระบบ
สมบูรณมากขึ้นซึ่งการเรียนดนตรีดวยวิธีฟงเพียงอยางเดียวไมเพียงพอตอการพัฒนา IQ ของเด็ก
ดังนั้นการสอนวิชาดนตรีที่มีประสิทธิภาพจะตองใหเด็กลงมือปฏิบัติดวยตนเอง 
 

  เจียนเนอะคิน (Jeanne Akin, 1987) ไดทําการวิเคราะหผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
ดนตรีตางๆที่มีผูทําการวิจัยไวแลวอยางมากมายจากผลการวิเคราะหพบวาดนตรีสงผลตอการพัฒนา
นักเรียนที่แตกตางจากปกติโดยพบวาระบบการศึกษาในรูปแบบมีรายวิชาและกิจกรรมการเรียนการ
สอนดนตรีสงผลใหการเรียนของเด็กดีขึ้นและไดเสนอแนะใหประกาศในบัญญัติกฎหมายการศึกษา
โรงเรียนตองนําสาระคุณคาของดนตรีมาจัดทําเปนหลักสูตรขั้นพื้นฐานวิชาบังคับ 


