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บทน ำ  
 วิทยำลัยดุริยศิลป์ มหำวิทยำลัยพำยัพ นับเป็น 1 ใน 8 สำขำวิชำแรกท่ีเปิดด ำเนินกำรพร้อมกับกำร

ก่อตั้งวิทยำลัยพำยัพเมื่อปี พ.ศ.2517  โดยมีอำจำรย์แคโรลีน คิงสฮิลล์ เป็นหัวหน้ำสำขำวิชำดุริยศิลป์คน

แรก  กำรจัดกำรเรียนกำรสอนมุ่งเน้นให้นักศึกษำมีควำมรู้ทำงวิชำกำรดนตรีสำกลแบบ รอบด้ำน เพื่อให้

สำมำรถท ำงำนด้ำนดนตรีได้อย่ำงหลำกหลำย วิทยำลัยดุริยศิลป์ได้เปิดหลักสูตรจ ำนวน 2 หลักสูตรได้แก่ 

หลักสูตรดุริยำงคศำสตรบัณฑิต และหลักสูตรดุริยำงคศำสตรมหำบัณฑิต โดยมุ่งเน้นกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

ให้นักศึกษำมีควำมรู้ทำงวิชำกำรดนตรีสำกลแบบรอบด้ำน เพ่ือให้สำมำรถท ำงำนด้ำนดนตรีได้อย่ำง

หลำกหลำย และด ำเนินกำรสอนโดยคณำจำรย์ประจ ำวิทยำลัยดุริยศิลป์ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถทำงดนตรี

หลำกหลำยด้ำนจ ำนวน  27 ท่ำน และอำจำรย์พิเศษจ ำนวน  4 ท่ำน 

 เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยตำมยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร

ที่มีประสิทธิภำพเพ่ือพัฒนำขีดควำมสำมำรถและเติบโตอย่ำงยั่งยืน เป้ำประสงค์ท่ี 2.1 ระบบบริหำรจัดกำรมี

ควำมคล่องตัวและมีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนสำกลโดยยึดหลักธรรมำภิบำล กลยุทธิ์ที่ 2.1.3 พัฒนำ

ระบบและกลไกบริหำรงำนบุคคลเพื่อบริหำรอัตรำก ำลังคน กำรจัดกำร และพัฒนำขีดควำมสำมำรถเชิง

สมรรถนะของบุคลำกรและผู้น ำทุกระดับ ให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ วิทยำลัยดุริยศิลป์

ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรจัดกำรควำมรู้เนื่องจำกเป็นเครื่องมือในกำรจัดระบบองค์ควำมรู้ที่มีอยู่ในตัว

บุคคลที่เกิดจำกประสบกำรณ์หรือควำมเชี่ยวชำญเฉพำะบุคคล และควำมรู้ที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนมำบันทึก

ในรูปแบบของเอกสำร เพ่ือให้ทุกคนสำมำรถเข้ำถึงองค์ควำมรู้ได้ และพัฒนำไปสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรุ้ 

โดยเฉพำะในปีกำรศึกษำ 2558 นี้ วิทยำลัยได้รับกำรสนุบสนุนจำกส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ฝ่ำยงำน

จัดกำรควำมรู้ ได้ในควำมรู้ด้ำนวิธีกำรด ำเนินงำนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรุ้ที่ถูกต้อง สำมำรถน ำไปปฏิบัติได้จริง

และบรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่วำงไว้ ตำมหัวข้อควำมรู้ที่ระบุไว้ตั้งแต่ต้น 
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แรงบันดำลใจ/สถำนกำรณ์ปัญหำ 

 

 

 วิทยำลัยดุริยศิลป์ได้ระบุหัวข้อองค์ควำมรู้ด้ำนกำรเรียนกำรสอน : สุนทรียศำสตร์ทำงดนตรี มำจำก

คณะกรรมกำรบริหำรวิทยำลัยได้ร่วมกันประชุมกับคณำจำรย์วิทยำลัยดุริยศิลป์ทั้งหมด เพ่ือร่วมกันเลือกองค์

ควำมรู้จำกอำจำรย์ทีมีควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนกำรสอนวิชำสุนทรียศำสตร์และอำจำรย์ที่ใกล้เกษียณอำยุกำร

ท ำงำน เนื่องจำกวิทยำลัยฯมีควำมเห็นว่ำองค์ควำมรู้นี้มีควำมส ำคัญมำกต่อกำรเรียนกำรสอนในหลักสูตรดุริ

ยำงคศำสตรบัณฑิต และเป็นหนึ่งในวิชำเฉพำะที่นักศึกษำดนตรีจะต้องเรียนทุกคน ซึ่งในรำยวิชำ

สุนทรียศำสตร์นี้ ผู้ที่สอนได้ดีนั้นต้องมีควำมรู้อื่นๆที่นอกเหนือจำกควำมรู้ด้ำนดนตรี เช่น ปรัชญำ ศิลปะ และ

ศำสนำ เป็นต้น เพ่ือที่จะสำมำรถเชื่อมโยงถ่ำยทอดควำมรู้จำกดนตรีให้ผสมผสำนกับควำมงำมด้ำนอ่ืนๆได้

อย่ำงลงตัว คณะกรรมกำรบริหำรจึงได้ขอเชิญอำจำรย์ภรำดำ โรจนสุพจน์ ผู้มีควำมรุ้ด้ำนดนตรีศำสนำ ปรัชญำ 

สุนทรียศำตร์และมีควำมรู้ด้ำนกำรปฏิบัติดนตรีมำเป็นประธำนกลุ่มเพ่ือให้ควำมช่วยเหลือ และแบ่งปันควำมรู้

ให้กับอำจำรย์ท่ำนอ่ืนๆที่มีควำมสนใจด้ำนสุนทรียศำสตร์ทำงดนตรีได้เข้ำมำเป็นสมำชิกกลุ่ม ซึ่งอำจำรย์บำง

ท่ำนมีควำมรู้พ้ืนฐำนด้ำนศิลปะ และด้ำนสุนทรียศำสตร์ มำบ้ำง บำงท่ำนได้มำจำกกำรเรียนในระดับปริญญำ

ตรี บำงท่ำนศึกษำมำบ้ำงด้วยตัวเอง แต่คณำจำรย์ส่วนใหญ่ไม่ได้มีควำมรู้ด้ำนนี้ลึกซ้ึงมำกนัก จึงท ำให้กำรจัด

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อนี้นั้นมีควำมต่อเนื่องได้ทั้ง 4 ครั้ง แต่ในส่วนของควำมคิดเห็นของแต่ละท่ำน

นั้นอำจจะน้อยไปบ้ำง ส่วนใหญ่สมำชิกกลุ่มจะเน้นกำรได้แนวคิดและควำมรู้ใหม่ๆจำกประธำนกลุ่มมำกกว่ำ 

และทุกท่ำนสำมำรถน ำควำมรู้ไปปรับใช้ในกำรสอนในวิชำดนตรีอื่นๆได้ 
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แผนกำรจัดกำรควำมรู้  
แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ช่ือหน่วนงำน : วิทยำลัยดรุิยศลิป ์

ขอบเขต KM : สุนทรียศำสตร์ทำงดนตร ี

เป้ำหมำย KM (Desired State) : คณะวิชำสำมำรถจดักำรควำมรูด้ำ้นกำรสอนวิชำสุนทรียศำตร์ทำงดนตรีได ้

หน่วยท่ีวัดผลไดเ้ป็นรูปธรรม : อำจำรยส์ำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้จำกำรจัดกำรควำมรู้ดำ้นสุนทรยีศำสตรด์นตรมีำปรับใช้ใน

รำยวิชำอื่นๆและ/หรือสำมำรถสอนวิชำสุนทรียศำสตร์ในปีกำรศึกษำ 2561 ได ้

ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ สถำนะ 

1 กำรประชุม

คณะกรรมกำร

บริหำรเพื่อระดม

ควำมคิดในกำร

คัดเลือกหัวข้อท่ี

ส ำคัญในกำรจัดจ ำ

แผนกำรจดักำร

ควำมรู้ซึ่งได้แก่ 

“สุนทรียศำสตร์

ทำงดนตร”ี 

4 มีนำคม 

2559 

คณะกรรมกำร

บริหำรมีส่วน

ร่วมในกำร

ก ำหนด

ประเด็น

ควำมรู้ที่

สอดคล้องกับ

เป้ำหมำยที่

ก ำหนด 

อย่ำงน้อย 

ร้อยละ 80 

ของ

คณะกรรมกำร

บริหำร

ทั้งหมด 

2,058 คณะกรรมกำร

บริหำร

วิทยำลัยฯ 

 

2 ค้นหำผู้มีควำมรู้ใน

แนวทำงกำรวิชำ

สุนทรียศำสตร์ทำง

ดนตรี ซ่ึง

คณะกรรมกำรบริหำร

ได้เสนออำจำรย์

ภรำดำ โรจนสุพจน ์ที่

มีประสบกำรณ์ใน

ด้ำนกำรสอนรำยวิชำ

สุนทรียศำสตร์ทำง

ดนตรีมำเป็นผู้ให้

ควำมรู้ 

 

11, 18, 

25

มีนำคม 

และ 1 

เมษำยน 

2559 

จัดกิจกรรมกำร

จัดกำรควำมรู้

จ ำนวน 4 ครั้ง 

โดยให้อำจำรย์

ภรำดำ โรจนสุ

พจน์เป็น

ประธำนกลุ่ม 

และให้คณำจำรย์

ที่มีควำมสนใจเข้ำ

ร่วมกิจกรรม

เพื่อให้ได้องค์

ควำมรูท้ำง

สุนทรียศำสตร ์

 

อย่ำงน้อย 5 

คน ขึ้นไปและ

ทุกคนท่ีเข้ำ

ร่วมกิจกรรม

ได้เสนอ

ควำมรู้และได้

แสดงควำม

คิดเห็นทุก

กิจกรรมที่จดั 

คณะกรรมกำร

กำรจัดกำร

ควำมรู้กลุม่

สุนทรียศำสตร ์

คณะกรรมกำร

กำรจัดกำร

ควำมรู้กลุม่

สุนทรียศำสตร ์

 

 

 

 



6 
 

 

แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ช่ือหน่วนงำน : วิทยำลัยดรุิยศลิป ์

ขอบเขต KM : สุนทรียศำสตร์ทำงดนตร ี

เป้ำหมำย KM (Desired State) : : คณะวิชำสำมำรถจดักำรควำมรูด้้ำนกำรสอนวิชำสุนทรียศำตร์ทำงดนตรไีด้ 

หน่วยท่ีวัดผลไดเ้ป็นรูปธรรม : อำจำรยส์ำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้จำกำรจัดกำรควำมรู้ดำ้นสุนทรยีศำสตรด์นตรมีำปรับใช้ใน

รำยวิชำอื่นๆและ/หรือสำมำรถสอนวิชำสุนทรียศำสตร์ในปีกำรศึกษำ 2561 ได ้

 

ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ สถำนะ 

3 เลขำนุกำรของกลุม่

สรุปควำมรู้ตำม

ประเด็นและจัด

หมวดหมู่ควำมรู้จำก

กิจกรรม CoP 

8-22 

เมษำยน 

2559 

เอกสำรสรุป

ควำมรู้ตำม

ประเด็นควำมรู ้

ได้

เอกสำร

ควำมรุ้

ครบถ้วน

ตำม

ประเด็นที่

ก ำหนด 

 อำจำรย์

นรเศรษฐ์ อุ

ดำกำร 

เลขำนุกำร

กลุ่ม 

4 กำรประมวลและ

กลั่นกรองควำมรู ้

พิจำรณำเนื้อหำ

ควำมถูกต้องของ

องค์ควำมรู้โดย

ผู้เชี่ยวชำญ และ

จัดท ำเป็นเล่มควำมรู ้

25-29 

เมษำยน 

2559 

เล่มควำมรู ้ 1 เล่ม อำจำรย์

ภรำดำ โรจนสุ

พจน์และ 

อำจำรย์ธัญ

ลักษณ์ ภูร่ิยะ

พันธ ์

ประธำนกลุม่

และ

คณะกรรมกำร

กำรจัดกำร

ควำมรู้ 

มหำวิทยำลยั

พำยัพ 

5 กำรเข้ำถึงควำมรู้น ำองค์

ควำมรู้ประชำสัมพันธ์ให้

บุคลำกรภำยในคณะ

รับทรำบ 

2-6 

พฤษภำคม 

2559 

มีกำรเผยแพรอ่งค์

ควำมรู้บน

ฐำนควำมรูข้อง

มหำวิทยำลัยแจ้งใน

ที่ประชมุคณะ

เพื่อให้บุคลำกร

รับทรำบ 

ภำยใน 1 

สัปดำห์ 

หลังจำกได้

เล่มควำมรู้

ฉบับสมบูรณ์

มีวำระแจ้งให้

บุคลำกรได้รับ

ทรำบถึง

ช่องทำงใน

กำรเข้ำถึง

ควำมรู้ 

คณะกรรมกำร

บริหำร

วิทยำลัยฯ 

คณะกรรมกำร

บริหำร

วิทยำลัยฯ 
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แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ช่ือหน่วนงำน : วิทยำลัยดรุิยศลิป ์

ขอบเขต KM : สุนทรียศำสตร์ทำงดนตร ี

เป้ำหมำย KM (Desired State) : คณะวิชำสำมำรถจดักำรควำมรูด้ำ้นกำรสอนวิชำสุนทรียศำตร์ทำงดนตรีได ้

หน่วยท่ีวัดผลไดเ้ป็นรูปธรรม : อำจำรยส์ำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้จำกำรจัดกำรควำมรู้ดำ้นสุนทรยีศำสตรด์นตรมีำปรับใช้ใน

รำยวิชำอื่นๆและ/หรือสำมำรถสอนวิชำสุนทรียศำสตร์ในปีกำรศึกษำ 2561 ได ้

 

ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ สถำนะ 

6 กำรแบ่งปัน

แลกเปลีย่นควำมรู ้

จัดกิจกรรม 

แลกเปลีย่นเรยีนรู้

ภำยในคณะวิชำ 
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พฤษภำคม 

2559 

มีกิจกรรม

แลกเปลีย่น

เรีนนรู้ให้กับ

บุคลำกร

ภำยในคณะ

โดยเป็นวำระ

หนึ่งในกำร

ประชุม

คณำจำรย์ โดย

ให้เลขำนุกำรที

ประชุมร่วมกับ

ประธำนของ

แต่ละกลุ่มร่วม

กำรบรรยำย

ควำมรู้ที่ได้รับ

ให้คณำจำรย์

ทุกท่ำนฟัง 

คณำจำรย์

ได้รับ

ควำมรู้จำก

กำรจัด

กิจกรรม

แลกเปลีย่น

เรียนรู้

อย่ำงน้อย 

1 ครั้ง 

 คณะกรรมกำร

บริหำร

วิทยำลัยฯ 

คณะกรรมกำร

บริหำร

วิทยำลัยฯ 

7 กำรน ำองค์ควำมรู้ดำ้น

กำรสอนวิชำสุนทรียศำตร์

มำปรับใช้ในรำยวิชำอื่นๆ 

และ/หรือสำมำรถสอน

รำยวิชำสุนทรียศำสตร์ใน

ปีกำรศึกษำ 2561 

 

1 ภำค

กำรศึกษำ 

จ ำนวนอำจำรย์

ที่ได้น ำควำมรู้

มำใช้ในกำร

สอนรำยวิชำ

อื่นๆ และ/หรือ

สำมำรถสอน

รำยวิชำ

สุนทรียศำสตร์ในปี

อย่ำงน้อย 

1 คน 

คณะกรรมกำร

กำรจัดกำร

ควำมรู้กลุม่

สุนทรียศำสตร ์
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แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ช่ือหน่วนงำน : วิทยำลัยดรุิยศลิป ์

ขอบเขต KM : สุนทรียศำสตร์ทำงดนตร ี

เป้ำหมำย KM (Desired State) : คณะวิชำสำมำรถจดักำรควำมรูด้ำ้นกำรสอนวิชำสุนทรียศำตร์ทำงดนตรีได ้

หน่วยท่ีวัดผลไดเ้ป็นรูปธรรม : อำจำรยส์ำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้จำกำรจัดกำรควำมรู้ดำ้นสุนทรยีศำสตรด์นตรมีำปรับใช้ใน

รำยวิชำอื่นๆและ/หรือสำมำรถสอนวิชำสุนทรียศำสตร์ในปีกำรศึกษำ 2561 ได ้

 

ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ สถำนะ 
กำรศกึษำ 2561 

 

คณะผู้ร่วมด ำเนินกำร 

 

1. อำจำรย์ภรำดำ   โรจนสุพจน์   ประธำน 
      2.  อำจำรย์ธวัช  อัศวเดชำฤทธิ์   กรรมกำร  
       3.  อำจำรย์โอม   จันเตยูร    กรรมกำร 
       4.  อำจำรย์ดนุชำ  สมใจดี    กรรมกำร   
       5. อำจำรย์อภิรัตน์  ประพันธ์วงค์   กรรมกำร 
       6. อำจำรย์อัจฉรำ   อุ่นใจ    กรรมกำร   
       7. อำจำรย์ธเนศ  วงศ์สิงห์    กรรมกำร 
        8. อำจำรย์โสฬส  คุปตรัตน์   กรรมกำร   
        9. ผศ. ดร. ชัยพฤกษ์  เมฆรำ    กรรมกำร 
       10. อำจำรย์พันธวัจน์  นำวิก    กรรมกำร 
       11. อำจำรย์ธัญลักษณ์  ภู่ริยะพันธ์   กรรมกำร 
       12.  ผศ. นรเศรษฐ์  อุดำกำร    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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กำรถอดบทเรยีนและสงัเครำะห์ควำมรู ้
 

 ประเด็น ควำมหมำยและค ำจ ำกัดควำมของค ำว่ำ “สุนทรียศำสตร์” 

เล่ำเรื่อง อำจำรย์โสฬส คุปตรัตน์  

สรุปประเด็น  สุนทรียศำสตร์เป็นส่วนหนึ่งที่เก่ียวพันกับวิชำคุณวิทยำและมีควำมส ำคัญอย่ำง

มำกต่อนักดนตรีซึ่งส่งผลต่อวิธีและกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนของนักดนตรีได้ 

เล่ำเรื่อง อำจำรย์ธวัช อัศวเดชำฤทธิ์ 

สรุปประเด็น สุนทรียศำสตร์เกี่ยวพันกับควำมซำบซึ้งในดนตรีและควำมอ่ิมเอิบที่ได้รับจำก

กำรฟังดนตรี 

เล่ำเรื่อง อำจำรย์พันธวัจน์ นำวิก 

สรุปประเด็น  สุนทรียศำสตร์สำมำรถเรียนรู้ได้จำกกำรฟังเพลงและซึมซับบทเพลง ประกอบ

ควำมเข้ำใจในปรัชญำของดนตรี 

เล่ำเรื่อง อำจำรย์อภิรัตน์ ประพันธ์ 

สรุปประเด็น  ดนตรีมีควำมหลำกหลำย เช่นเดียวกับรสนิยม แต่จะมีจุดหนึ่งที่ทุกคนเห็น

พ้องกันว่ำดนตรีนั้นๆ มีคุญค่ำและควำมงดงำมอย่ำงไร 

เล่ำเรื่อง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดอกเตอร์ชัยพฤกษ์  เมฆรำ 

สรุปประเด็น  สุนทรียศำสตร์คือแนวทำงที่ให้คนสำมำรถศึกษำและรู้จักควำมงดงำมของ

ดนตรีได้จำกกำรเชื่อมโยงกับศิลปะแขนงอ่ืนๆ 

เล่ำเรื่อง อำจำรย์โอม จันเตยูร 

สรุปประเด็น   ผู้ประพันธ์ นักดนตรี ผู้ฟัง ล้วนแล้วแต่จะมีควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงและ

เกี่ยวพันกัน ซึ่งสำมำระที่จะมีปัจจัยอื่นๆท่ีเข้ำมำท ำให้ตัวแปรทั้งสำมสำมำรถมีอิทธิพลต่อกัน

ได้ 

เล่ำเรื่อง อำจำรย์อัจฉรำ อุ่นใจ 

สรุปประเด็น  มีควำมเห็นว่ำ รู้เข้ำใจ – ซำบซึ้ง – ชอบ – ค้นหำคุณค่ำ ประกอบกับ

ควำมสัมพันธ์กับศำสตร์ในแขนงอ่ืนๆ 
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เล่ำเรื่อง อำจำรย์ธัญลักษณ์ ภู่ริยะพันธ์ 

สรุปประเด็น  วิชำ Fine art เป็นรำยวิชำที่มีควำมส ำคัญและมีประโยชน์อย่ำงมำก สอนให้

เข้ำใจลักษณะของศิลปะที่ส ำคัญ ซึ่งสำมำรถปรับใช้ได้กับดนตรีได้ 

เล่ำเรื่อง อำจำรย์จันทร์ โพธิ์ 

สรุปประเด็น  สุนทรียศำสตร์ สำมำรถใช้เป็นเครื่องมือในกำรต่อยอด เพ่ือเป็นนักดนตรีที่

เข้ำใจบริบทได้ 

เล่ำเรื่อง อำจำรย์ดนุชำ สมใจดี 

สรุปประเด็น  ควำมเป็นจริงของดนตรีทุกแนว ถ้ำมีควำมรู้และควำมเข้ำใจก็จะสำมำรถค้นหำ

คุณค่ำของแนวดนตรีเหล่ำนั้นได้ 

 

ควำมหมำยและขอบเขตของวิชำสุนทรียศำสตร์ 

สุนทรียศำสตร์ไม่มีถูก ไม่มีผิดเนื่องจำกทุกสิ่งล้วนมีควำมงำมและมีคุณค่ำท่ีแตกต่ำงกัน แต่ต้องใช้ปรัชญำเข้ำ

มำช่วยเพื่อท ำให้สำมำรถท ำควำมเข้ำใจ ในควำมงดงำมและสำมำรถประเมินคุณค่ำของดนตรีได้ โดยเชื่อมโยง

กับศิลปะแขนงอ่ืนๆได้อย่ำงเข้ำใจ 
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สรุปควำมรู้ทีไ่ด ้

  

สุนทรียศาสตร์ทางดนตรี  

ควำมเข้ำใจเรื่อง “ปรัชญำและสุนทรียศำสตร์” 
ปรัชญำมำจำกค ำว่ำ ปร-ชญำ      ปร หมำยถึง ประเสริฐ สว่น ชญำ หมำยถึง ควำมรู้ 
ปรัชญำมำจำกค ำว่ำ Philosophy     Philo หมำยถึง Love ส่วน Sophia หมำยถึง Wisdom 
ปรัชญำประกอบด้วย 3 สำขำ คืออภิปรัชญำ ญำณวิทยำ และคุณวิทยำ สุนทรียศำสตร์เป็นหนึ่งในสำขำของ
คุณวิทยำ (ตรรกวิทยำ จริยศำสตร์ และสุนทรียศำสตร์)                                                        
สุนทรียศำสตร์แยกตำมงำนศิลปะออกเป็น 3 สำขำย่อยได้แก่ ทัศนศิลป์ โสตศิลป์ และศิลปะผสม                
ดนตรีขึ้นตรงต่อโสตศิลป์ 
 
ควำมเข้ำใจเรื่อง “ดนตรี” ในบริบททำงปรัชญำ (Philosophy and Music) 
ดนตรีคือ Magic Power ที่สำมำรถ Healing Sickness และ Purify the body and mind 
Anicius Manlius Severinus Boetius (480-529) ได้จ ำแนกดนตรีออกเป็น 4 ประเด็น คือ 
1. Musica Mundana 
2. Musica Divina 
3. Musica Humana 
4. Musica Instrumentalis 
 
Musica Mundana หรือ Cosmos Music   หมำยถึง ดนตรีแห่งจักรวำล เมื่อจักรวำลร้องเพลงด้วยเสียง

ประสำนและมีโครงสร้ำงที่กลมกลืน ดำวเครำะห์ทั้ง 7 โคจรอย่ำงมีจังหวะและให้เสียงเป็นท ำนองเพลง  

Musica Divina หมำยถึง Music of God และ Music of gods                                                       

Music of God หมำยถึง ดนตรีของพระเจ้ำของอิสรำเอลและมนุษยชำติ ดนตรีของทูตสวรรค์ (เชรูบิมและ   

เสรำฟิม) และดนตรีที่ปรำกฏในพระคัมภีร์พันธะสัญญำเดิมและพันธะสัญญำใหม่ เช่น ดนตรีของคนเลวี เพลง

สดุดีของกษัตริย์ดำวิด และเพลงของมำรีย์ เป็นต้น                                                                                           

Music of gods หมำยถึง ดนตรีของเหล่ำเทพเจ้ำตำมต ำนำนของกรีกโบรำณ เช่น เทพธิดำ Muses ทั้งเก้ำองค์ 

เทพเจ้ำอพอลโล (Apollo) และเทพออร์ฟีอุส (Orpheus) เป็นต้น  

Musica Humana หมำยถึง ดนตรีแห่งร่ำงกำยและจิตวิญญำณของมนุษย์ เป็นดนตรีที่ควบคุมควำมรู้สึกนึก

คิดและบุคลิกภำพของมนุษย์ มีควำมสัมพันธ์กับคลื่นสมองและระดับคลื่นเสียงต่ำงๆที่มีผลต่อจิตใจของมนุษย์ 
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Beta Wave 12-25 รอบต่อวินำที เป็นอตัราจงัหวะท่ีเร็วไมส่ม ่าเสมอ แสดงถึงภาวะกระสบักระสา่ยวุน่วาย                                                                                                                        
Alpha Wave 8-12 รอบต่อวินำที อยูใ่นภาวะต่ืนตวัแตผ่่อนคลายเหมาะตอ่การเรียนรู้คือจิตใจสงบพร้อมที 

จะรับข้อมลูตา่งๆ เกิดความจ าระยะยาวได้ดี                                                                       

Theta Wave 4-7 รอบต่อวินำที มีความถ่ีช้าลงและแนน่อนขึน้ มีพลงังานทางจิตอยา่งมหาศาล สามารถ   

ก่อให้เกิดความคดิสร้างสรรค์ชัน้สงู เกิดการหยัง่รู้เอง มีความสงบทางจิตใจสงูมาก                                 

Delta Wave 1-4 รอบต่อวินำที มีระดบัพลงังานเพิ่มขึน้ มีความสงบสขุในจิตใจมากขึน้ คล่ืนสมองดู

เหมือนจะหยดุนิ่งเป็นเส้นตรง พร้อมท่ีจะเข้าสูจ่ิตส านกึอนัสงูสดุท่ีอยูเ่หนือขอบเขตของกาลเวลา แตมี่

พลงังานเพิ่มขึน้จนสามารถรวมเข้ากบัคล่ืนของจกัรวาล (Cosmic Wave)                                                                                                  

Musica Instrumentalis หมำยถึง ดนตรีจำกเครื่องดนตรี ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยมำกมำย เช่น                                           
Harmonics   Rhythmic และ Metrics เป็นต้น  
 
สรุปแนวคิดของโบอิเธียส  นักดนตรีไม่ใช่เพียงนักร้องหรือผู้แต่งเพลง แต่คือนักปรำชญ์ที่สำมำรถวินิจฉัยด้วย
เหตุผล                                    
                                                                            
สุนทรียศาสตร์ Aesthetics / Aisthetikos 
สุนทรียศำสตร์คือ วิชำว่ำด้วยควำมสวยงำมหรือควำมไพเรำะ / รู้ได้ด้วยผัสสะ 
เป้ำหมำยในกำรเรียนสุนทรียศำสตร์ (Objective of Aesthetics Study) คือ กำรประจักษ์ในคุณค่ำของ   
ควำมงำม (Value of Beauty)   
                                                                                           
แนวคิด หลักการและทฤษฎีทางสุนทรียศาสตร์ 
Plato 427-347 BC จิตเป็นตัวก ำหนด / ควำมงำมที่แท้จริงอยู่ในโลกแห่งจินตนำกำร / จิตสร้ำงต้นแบบ สิ่งที่

มีลักษณะใกล้เคียงกับจินตนำกำรในต้นแบบมำกเพียงใด ถือว่ำเป็นควำมงำมเพียงนั้น / ควำมงำมคือควำมรู้สึก

เพลิดเพลิน / ควำมงำมเป็นสิ่งที่ข้ึนอยู่กับผู้รับรู้ (Subjective)  

Aristotle 384-322 BC ควำมงำมมีอยู่ในตัวของวัตถุของมันเอง / ควำมงำมของวัตถุเป็นควำมสมบูรณ์อันเกิด

จำกรูปร่ำง (รูปทรง สีสัน สัดส่วนต่ำงๆที่ประกอบเข้ำด้วยกัน) ไม่ขึ้นกับควำมคิดของมนุษย์ / สุนทรียธำตุหรือ

วัตถุวิสัยเป็นควำมงำมที่สมบูรณ์แบบ / ควำมงำมเป็นคุณสมบัติของวัตถุ / ควำมงำมมีค่ำเที่ยงแท้ (Objective 

or Absolute)  

George Santayana 1863-1952 Spanish นักปรัชญำ นักประพันธ์ และ Samuel Alexander 1859-

1938 Australian นักปรัชญำ อภิปรัชญำ สรุปว่ำ ควำมงำมไม่ใช่จิตวิสัยอย่ำงสิ้นเชิง / ควำมงำมไม่ใช่วัตถุวิสัย

อย่ำงสิ้นเชิง / ควำมงำมคือสภำวสัมพัทธ์ระหว่ำงบุคคลกับวัตถุ 
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Robert Schumann 1810-1856 ควำมงำมโดยธรรมชำติและควำมงำมท่ีมนุษย์สร้ำงขึ้น / ควำมงำมโดย

ธรรมชำติคือสุนทรียะทำงอำรมณ์ / ควำมงำมที่มนุษย์สร้ำงขึ้นคือควำมเข้ำใจในศิลปะนั้นๆ 

Johann Joachim Winckelmann 1717-1768 German Art History สัดส่วนของกำรแสดงออกด้ำนอุดม

คติและควำมสมดุล เกินกว่ำจะเป็นเรื่องของปัจเจกชน / ผลงำนศิลปะท่ียอดเยี่ยมที่สุดจะไม่เกี่ยวกับตัวศิลปิน

เอง ไม่ใช่เรื่องบุคคล ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว แต่เป็นเรื่องของสังคม  

Johann Gottlieb Fichte 1762-1814 German Philosopher / Moral Philosophy ศิลปะเป็นเรื่องของ

ปัจเจกบุคคล ไม่ใช่เรื่องของสังคม / ควำมงำมมีคุณค่ำเท่ำกับควำมจริง / ควำมงำมเป็นคุณควำมดีทำงศีลธรรม

ท ำให้จุดประสงค์บรรลุผลอย่ำงสมบูรณ์  

Georg Wilhelm Friedrich Hegel 1770-1831 / German Philosopher ศิลปะ ศำสนำและปรัชญำ คือ

รำกฐำนของพัฒนำกำรด้ำนจิตวิญญำณอันสูงสุด / ควำมงำมในธรรมชำติคือทุกสิ่งทุกอย่ำงที่จิตวิญญำณค้นพบ

ควำมพึงพอใจ เป็นที่ถูกใจต่อกำรฝึกฝนของจิตวิญญำณและอิสรภำพของสติปัญญำ  

Alexander Gottlieb Baumgarte 1714-1762 สุนทรียศำสตร์เป็นควำมรู้จำกประสบกำรณ์ เป็นกำรน ำ 

เอำเหตุผลมำตัดสินควำมงำม (Conceptual Knowledge) / เป็นควำมรู้โดยตรง (กำรหยั่งรู้) ไม่จ ำเป็นต้อง

อำศัยเหตุผลอ่ืนมำเกี่ยวข้อง (Intuitive Knowledge)  

Immanuel Kant 1724-1804 German / Modern Philosophy / สำยโรแมนติก จิตนิยม สุนทรียภำพ

เป็นควำมรู้สึกจำกกำรรับรู้ที่บริสุทธิ์ / มนุษย์มีควำมรู้สึกมีควำมสุข เพื่อควำมสุขเท่ำนั้น คือควำมรู้สึกพอใจใน

อำรมณ์ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ  

John Hospers 1918-2011 American Philosopher / Politician สุนทรียภำพเป็นลักษณะของ

ประสบกำรณ์ที่ไม่มีผลในทำงปฏิบัติ / กำรมองเห็นค่ำในตัวของวัตถุ นั่นคือสุนทรียภำพ / กำรมองเห็นค่ำนอก

ตัวของวัตถุมำกกว่ำค่ำในตัว ไม่ใช่สุนทรียภำพ  

St.Augustine 354-43 เอกภำพ (Unity) พ้ืนฐำนส ำคัญส ำหรับกำรหยั่งรู้ กำรด ำรงอยู่ของเอกภำพในควำม

เป็นปัจเจกของสรรพสิ่ง ก่อให้เกิดกำรเปรียบเทียบระหว่ำงเอกภำพกับควำมเสมอภำค                       

ควำมเสมอภำค (Equality) มีควำมสัมพันธ์กับปัญหำเรื่องจ ำนวนและสัดส่วน                                         

จ ำนวน (Number) สัดส่วน (Proportion) รำกฐำนของควำมงำม ก่อให้เกิดควำมเป็นระเบียบแบบแผน 

(Order) กำรจัดประกอบปัจจัยที่เสมอภำคและไม่เสมอภำค อันน ำไปสู่ควำมซับซ้อนในกำรบูรณำกำร เพ่ือยัง

ผลไปสู่ควำมผสำนกลมกลืนกันในปัจจัยเหล่ำนั้น ดุลภำค (Symetrical)                                        

เอกภำพของสภำพส่วนรวมที่แตกต่ำงกัน (Unity of Heterogeneous Wholes) 
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St.Thomas Aquinas 1225-1274 Italian / Dominican บูรณภำพ หรือ ควำมสมบูรณ์ (Integrity or 

Perfection) / สัดส่วน หรือ ควำมกลมกลืน (Proportion or Harmony) / ควำมกระจ่ำงชัด หรือ ควำม

ชัดเจน (Brightness or Clarity) / ควำมดีและควำมงำมคือควำมปีติที่มีต่อกำรเป็นอยู่ของสิ่งที่มองเห็นได้ /            

กำรเห็นมีผลต่อกำรรู้คิด กำรสัมผัสกลิ่นและรส ถือเป็นสัมผัสระดับต่ ำ  

Leo Tolstoy 1828-1910 นักเขียนชำวรัสเซีย สงครำมและสันติภำพ โนเบลสำขำวรรณกรรม ผลงำนศิลปะ

จะต้องได้รับกำรวินิจฉัยในผลของมัน โดยมีเกณฑ์ในเชิงศำสนำสูงสุด และกำรเสียสละไปสู่ควำมรู้สึกฉันท์พ่ีน้อง 

หรือภรำดรภำพของมนุษย์  

พระเจนดุริยางค์  ศิลปะเก่ียวกับเสียง เสียงร้อง เสียงเครื่องดนตรี สื่อท ำให้เกิดควำมสะเทือนใจ เป็นยอดแห่ง

ศิลปะ เป็นสำขำหนึ่งของวิทยำศำสตร์ เป็นไปตำมกฎเกณฑ์ธรรมชำติ อำศัยกฎเกณฑ์วิทยำศำสตร์ช่วย

ประดิษฐ์ 

ก าธร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ดนตรีคือเครื่องมือสื่อควำมคิด ควำมนึกฝันและควำมรู้สึกในรูปเสียง เพ่ือตัวเอง

และผู้อ่ืน ชื่นชมและชื่นใจ  

Mendelssohn ดนตรีคืออำณำเขตที่ค ำพูดไม่สำมำรถตำมถึงได้  

Goethe 1749-1832 นักเขียน นักปรัชญำ (Natural Philosopher) นักสุนทรียศำสตร์ ดนตรีคือกำรยกและ

เพ่ิมระดับควำมสูงส่งในกำรแสดงออก 

Tchaikovsky ดนตรีคือสิ่งที่ท ำให้เรำได้รู้ถึงควำมงำม ซึ่งเรำไม่สำมำรถหำได้ในโลกไหน  

อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี หำกมีฝีมือช่ำงอย่ำงเดียว ก็เป็นได้แค่กรรมกรศิลปะหรอืมีปัญญำอย่ำงเดียว ไม่มีฝีมือก็ไม่

สำมำรถเอำฝีมือช่ำงไปอุ้มควำมคิดให้ถึงเป้ำหมำย เพรำะฉะนั้นต้องจัดเจนทั้งฝีมือและควำมคิด                                     

อาจารย์ศิลป์ พีระศรี ศิลปะอยู่ที่จิตใจของผู้สร้ำง ผู้อ่ำน ผู้ฟัง ผู้ดู มำกกว่ำอยู่ที่ถ้อยค ำ ตัวหนังสือ เสียง รูป สี 

ซึ่งรวมเรียกว่ำรูปธรรม 

ความงามและความดีในบริบทของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ 

ควำมงำมภำยนอก หรือ คำลอส (Кαλός)  ต้นไม้ดีย่อมให้แต่ผลดี / เกลือเป็นของดี แต่ถ้ำเกลือหมดรสเค็ม

แล้ว จะท ำให้กลับเค็มอีกได้อย่ำงไร / จงพิสูจน์ทุกสิ่ง สิ่งที่ดีนั้นจงยึดถือไว้ให้มั่น / เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และไม่เห็น

แก่ตัว เป็นกำรวำงรำกฐำนอันดีไว้ส ำหรับตนในภำยหน้ำ 
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ควำมงำมภำยใน หรือ อะกำทอส  (άγαθός) คนดีก็เอำของดีมำจำกคลังแห่งควำมดีในตัวของเขำ / ข้ำพเจ้ำ

ได้ประพฤติต่อพระพักตร์พระเจ้ำล้วนแต่ตำมท่ีจิตส ำนึกเห็นว่ำดี / จงกล่ำวค ำท่ีดีและเป็นประโยชน์ให้

เหมำะสมกับควำมต้องกำร 

การประเมิน การวิเคราะห์ และการตัดสินความงามในดนตรี โดยใช้วิธ ีกำรจัดกำรเรียนรู้โดยให้ผู้เรียน

แสวงหำและค้นพบควำมรู้ด้วยตนเอง / กำรเรียนรู้ที่ใช้วิธีสร้ำงผลงำนจำกกำรตกผลึกทำงปัญญำ (Crystal-

based Approach) ตำมกระบวนกำร ดังนี้ 

1. กำรคิดวิจำรณญำณ (Criticalization)                                                                        
2. กำรสร้ำงควำมรู้ (Creation)                                                                                                
3. กำรประจักษ์ในคุณค่ำของควำมรู้ (Valuation)                                                                             
4. กำรบูรณำกำรเชื่อมโยงควำมรู้ (Integration)                                                                              
5. กำรตกผลึกทำงปัญญำ (Crystallization)                                                                                   
6. กำรน ำเสนอ (Communication) 
 
ตัวอย่างการประเมินความงามของดนตรี 
ยุคคลาสสิก 
ยุคคลำสสิกเป็นช่วงเวลำที่ประชำธิปไตยเบ่งบำน ควำมงำมของศิลปะจะอยู่บนฐำนควำมจริง มองข้อเท็จจริง

มำกกว่ำควำมจริงที่ถูกสร้ำงขึ้น เหตุผลและตรรกวิทยำคือหนทำงสู่ควำมจริง อำรมณ์คือควำมผิดพลำดและ  

ควำมเข้ำใจที่ผิดพลำดและผิดทำง ควำมจริงของโลกและทุกเวลำคือ ควำมเป็นสำกลและนิรันดร์กำล 

สติปัญญำจะควบคุมพฤติกรรมมนุษย์ รวมทั้งศิลปะและดนตรี เป็นควำมคิดที่เป็น ภววิสยั หรือ วัตถุวิสัย 

(Objectivity) ดังนั้นควำมงำมของดนตรีอยู่ที่แบบแผนที่ชัดเจนลงตัว เป็นระบบระเบียบ มีควำมสมดุล 

สมบูรณ์และมีเหตุผล ยกตัวอย่ำง The Great G Minor ของ Mozart 

ยุคโรแมนติก                                                                                                                   
ศิลปินยึดตนเองเป็นศูนย์กลำง ควำมจริงอยู่บนเงื่อนไขเฉพำะอย่ำง ดังนั้นอำรมณ์ จินตนำกำร ควำมรู้สึก
อ่อนไหว และเสรีภำพมีอิทธิพลต่องำนศิลปะมำก เป็นควำมคิดท่ีเป็น อัตวิสัย หรือ จิตวิสัย (Subjectivity) 
ดนตรีพรรณนำ (Program Music) ได้รับควำมนิยม ยกตัวอย่ำง The Pastoral ของ Beethoven  
 
Reformation Music                                                                                                        
ควำมงำมของดนตรียุคปฏิรูปศำสนำ คือ Simplicity and Modesty ซึ่งกลำยเป็นปรัชญำดนตรีคริสตจักรของ 
Presbyterian Church โดย John Calvin ในขณะเดียวกัน Martin Luther ได้เปรียบควำมงำมของ Vocal 
Music ว่ำ ต้องเหมือนเสียงร้องของนกไนติงเกล (Nightingale) นกไนติงเกลเป็นนกประจ ำถิ่นของเยอรมัน 
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อำศัยในป่ำใหญ่ มีเสียงที่ไพเรำะที่สุด จะร้องตอนกลำงคืน ผู้คนจะได้ยินเสียงนกไนติงเกลก็ต่อเมื่อ คืนที่มีลม
แรงหรือพำยุ ลมยิ่งแรง นกไนติงเกลก็ยิ่งร้องเสียงดัง เป็นที่มำของค ำว่ำ Night – in – gale  
 
ความงามของ Triad                                                                                                     
ควำมงำมของ Triad สะท้อนให้เห็นถึง ควำมจริง ควำมงำม และควำมดี ซึ่งทั้ง 3 สิ่งนี้ คืออุดมคติของชีวิต 
มนุษย์ Triad ประกอบด้วยโน้ต 3 ตัว คือ Root, คู่ consonance (คู่ 3) และ คู่ perfect (คู่ 5) 
  
ความงามของดนตรีล้านนา “เด็งพันเมา”                                                                                     
เด็งพันเมำ คือค ำท่ีอธิบำยควำมงำมของเสียงเปี๊ยะได้อย่ำงลึกซึ้ง โดยเปรียบเสียงเปี๊ยะกับเสียงกระดึงที่ผูกคอ 
วัว โดยเฉพำะฝูงวัวที่ปล่อยให้กินหญ้ำกลำงทุ่งนำ กระดึงแต่ละตัวมีระดับเสียงที่ต่ำงกันตำมขนำดและชนิดขอ 
ไม้ที่ใช้ท ำ ประกอบกับจังหวะกำรเคลื่อนไหวของวัวแต่ละตัวที่ไม่เท่ำกัน ท ำให้เกิดดนตรีธรรมชำติที่ไพเรำะเกิน 
บรรยำย เป็นที่มำของ เด็งพันเมำ ค ำว่ำ “พัน” ต้องอ่ำนออกเสียงว่ำ “ปัน” ตำมส ำเนียงคนล้ำนนำ มี 
ควำมหมำยว่ำ “ยิ่งๆขึ้น” ส่วนค ำว่ำ “เมำ” หมำยถึง ควำมหลงใหล ลุ่มหลง ดังนั้น สุนทรียะของเปี๊ยะ คือ    
เด็งปันเมำ หรือ เด็งพันเมำ 
 
คุณค่าของความงามของดนตรีต่อชีวิตมนุษย์                                                                     
คุณค่ำของดนตรียุคคลำสสิก และยุคโรแมนติก กลำยเป็นส่วนส ำคัญของชีวิตมนุษย์ นั่นคือสมองทั้งซีกซ้ำยและ 
ซีกขวำที่ท ำงำนประสำนกันอย่ำงกลมกลืน ท ำให้มนุษย์มีควำมเป็นคนที่สมบูรณ์ 
คุณค่ำของ Reformation Music จำกควำมเรียบง่ำยและควำมสงบส ำรวม คือหนทำงแห่งสันโดษและสันติสุข 
คุณค่ำของ Triad คือหลักกำรส ำคัญของคุณวิทยำ (Axiology)                                                        

คุณค่ำของเด็งพันเมำ คือกำรตระหนักในกำรดูแลรักษำวิถีชีวิตตำมวัฒนธรรมที่สวยงำมของชำวล้ำนนำ 
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ภำคผนวก 

 รูปภำพประกอบ 
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