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สุนทรียศาสตร์ทางดนตร ี

ความเข้าใจเรื่อง “ปรัชญาและสุนทรียศาสตร์” 
ปรัชญามาจากคําว่า ปร-ชญา   ปร หมายถึง ประเสริฐ ส่วน ชญา หมายถึง ความรู้ 
ปรัชญามาจากคําว่า Philosophy     Philo หมายถึง Love ส่วน Sophia หมายถึง Wisdom 
ปรัชญาประกอบด้วย 3 สาขา คืออภิปรัชญา ญาณวิทยา และคุณวิทยา สุนทรียศาสตรเ์ป็นหน่ึงในสาขาของ
คุณวิทยา (ตรรกวิทยา จริยศาสตร์ และสุนทรียศาสตร์)                                                        
สุนทรียศาสตรแ์ยกตามงานศิลปะออกเป็น 3 สาขาย่อยได้แก่ ทัศนศิลป์ โสตศิลป์ และศิลปะผสม                
ดนตรีขึ้นตรงต่อโสตศิลป์ 
 
ความเข้าใจเรื่อง “ดนตรี” ในบริบททางปรัชญา (Philosophy and Music) 
ดนตรีคือ Magic Power ที่สามารถ Healing Sickness และ Purify the body and mind 
Anicius Manlius Severinus Boetius (480-529) ได้จําแนกดนตรีออกเป็น 4 ประเด็น คือ 
1. Musica Mundana 
2. Musica Divina 
3. Musica Humana 
4. Musica Instrumentalis 
 
Musica Mundana หรือ Cosmos Music   หมายถึง ดนตรีแห่งจักรวาล เมื่อจักรวาลร้องเพลงด้วยเสียง

ประสานและมโีครงสร้างที่กลมกลืน ดาวเคราะห์ทั้ง 7 โคจรอย่างมีจังหวะและให้เสียงเป็นทํานองเพลง  

Musica Divina หมายถึง Music of God และ Music of gods                                                       

Music of God หมายถึง ดนตรีของพระเจ้าของอิสราเอลและมนุษยชาติ ดนตรีของทูตสวรรค์ (เชรูบิมและ   

เสราฟิม) และดนตรีที่ปรากฏในพระคัมภีร์พันธะสัญญาเดิมและพันธะสญัญาใหม ่เช่น ดนตรีของคนเลวี เพลง

สดุดีของกษัตริย์ดาวิด และเพลงของมารีย์ เป็นต้น                                                                                           

Music of gods หมายถึง ดนตรีของเหล่าเทพเจ้าตามตํานานของกรีกโบราณ เช่น เทพธิดา Muses ทั้งเก้าองค์ 

เทพเจ้าอพอลโล (Apollo) และเทพออร์ฟีอุส (Orpheus) เป็นต้น  

Musica Humana หมายถึง ดนตรีแห่งร่างกายและจิตวิญญาณของมนุษย์ เป็นดนตรีที่ควบคุมความรู้สึกนึก

คิดและบุคลิกภาพของมนุษย์ มีความสัมพันธ์กับคลื่นสมองและระดับคลื่นเสียงต่างๆท่ีมีผลต่อจิตใจของมนุษย์ 

Beta Wave 12-25 รอบต่อวินาที เป็นอตัราจงัหวะท่ีเร็วไมส่ม่ําเสมอ แสดงถึงภาวะกระสบักระสา่ยวุน่วาย                       
Alpha Wave 8-12 รอบต่อวินาที อยูใ่นภาวะต่ืนตวัแตผ่อ่นคลายเหมาะตอ่การเรียนรู้คือจิตใจสงบพร้อมที 
จะรับข้อมลูตา่งๆ เกิดความจําระยะยาวได้ดี                                                                       
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Theta Wave 4-7 รอบต่อวินาที มีความถ่ีช้าลงและแน่นอนขึน้ มีพลงังานทางจิตอยา่งมหาศาล สามารถ   

ก่อให้เกิดความคดิสร้างสรรค์ชัน้สงู เกิดการหยัง่รู้เอง มีความสงบทางจิตใจสงูมาก                                 

Delta Wave 1-4 รอบต่อวินาที มีระดบัพลงังานเพิ่มขึน้ มีความสงบสขุในจิตใจมากขึน้ คล่ืนสมองดู

เหมือนจะหยดุน่ิงเป็นเส้นตรง พร้อมท่ีจะเข้าสูจิ่ตสํานกึอนัสงูสดุท่ีอยูเ่หนือขอบเขตของกาลเวลา แตมี่

พลงังานเพิม่ขึน้จนสามารถรวมเข้ากบัคล่ืนของจกัรวาล (Cosmic Wave)                                                               

Musica Instrumentalis หมายถึง ดนตรีจากเคร่ืองดนตรี ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยมากมาย เช่น                                      
Harmonics   Rhythmic และ Metrics เป็นต้น  
 
สรุปแนวคิดของโบอิเธียส  นักดนตรีไม่ใช่เพียงนักร้องหรือผู้แต่งเพลง แต่คือนักปราชญ์ที่สามารถวินิจฉัยด้วย
เหตุผล                                    
                                                                            
สุนทรียศาสตร์ Aesthetics / Aisthetikos 
สุนทรียศาสตรค์ือ วิชาว่าด้วยความสวยงามหรือความไพเราะ / รู้ได้ด้วยผัสสะ 
เป้าหมายในการเรียนสุนทรียศาสตร์ (Objective of Aesthetics Study) คือ การประจักษ์ในคุณค่าของ   
ความงาม (Value of Beauty)   
                                                                                           
แนวคิด หลักการและทฤษฎีทางสนุทรียศาสตร ์
Plato 427-347 BC จิตเป็นตัวกําหนด / ความงามท่ีแท้จริงอยู่ในโลกแห่งจินตนาการ / จิตสร้างต้นแบบ สิ่งที่

มีลักษณะใกล้เคียงกับจินตนาการในต้นแบบมากเพียงใด ถือว่าเป็นความงามเพียงน้ัน / ความงามคือความรู้สึก

เพลิดเพลิน / ความงามเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับผู้รับรู้ (Subjective)  

Aristotle 384-322 BC ความงามมีอยู่ในตัวของวัตถุของมันเอง / ความงามของวัตถุเป็นความสมบูรณ์อันเกิด

จากรูปร่าง (รูปทรง สีสัน สดัส่วนต่างๆท่ีประกอบเข้าด้วยกัน) ไม่ขึ้นกับความคิดของมนุษย์ / สุนทรียธาตุหรือ

วัตถุวิสัยเป็นความงามที่สมบูรณ์แบบ / ความงามเป็นคุณสมบัติของวัตถุ / ความงามมีค่าเที่ยงแท้ (Objective 

or Absolute)  

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

1938 Australian นักปรัชญา อภิปรัชญา สรุปว่า ความงามไม่ใช่จิตวิสัยอย่างสิ้นเชิง / ความงามไม่ใช่วัตถุวิสัย

อย่างสิ้นเชิง / ความงามคือสภาวสัมพัทธ์ระหว่างบุคคลกับวัตถุ 

Robert Schumann 1810-1856 ความงามโดยธรรมชาติและความงามที่มนุษย์สร้างขึ้น / ความงามโดย

ธรรมชาติคือสุนทรียะทางอารมณ์ / ความงามท่ีมนุษย์สร้างขึ้นคือความเข้าใจในศลิปะนั้นๆ 
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Johann Joachim Winckelmann 1717-1768 German Art History สัดส่วนของการแสดงออกด้านอุดม

คติและความสมดุล เกินกว่าจะเป็นเรื่องของปัจเจกชน / ผลงานศิลปะที่ยอดเย่ียมที่สุดจะไม่เก่ียวกับตัวศิลปิน

เอง ไม่ใช่เรื่องบุคคล ไมใ่ช่เรือ่งส่วนตัว แต่เป็นเรื่องของสังคม  

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

ปัจเจกบุคคล ไม่ใช่เรื่องของสังคม / ความงามมีคุณค่าเท่ากับความจริง / ความงามเป็นคุณความดีทางศีลธรรม

ทําให้จุดประสงค์บรรลุผลอย่างสมบูรณ์  

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

รากฐานของพัฒนาการด้านจิตวิญญาณอันสงูสุด / ความงามในธรรมชาติคือทุกสิ่งทุกอย่างที่จิตวิญญาณค้นพบ

ความพึงพอใจ เป็นที่ถูกใจต่อการฝึกฝนของจิตวิญญาณและอิสรภาพของสติปัญญา  

Alexander Gottlieb Baumgarte 1714-1762 สุนทรียศาสตร์เป็นความรู้จากประสบการณ์ เป็นการนํา 

เอาเหตุผลมาตัดสินความงาม (Conceptual Knowledge) / เป็นความรู้โดยตรง (การหย่ังรู้) ไม่จําเป็นต้อง

อาศัยเหตุผลอ่ืนมาเก่ียวข้อง (Intuitive Knowledge)  

Immanuel Kant 1724-1804 German / Modern Philosophy / สายโรแมนติก จิตนิยม สุนทรยีภาพ

เป็นความรู้สึกจากการรับรู้ที่บริสุทธ์ิ / มนุษย์มีความรู้สึกมีความสุข เพ่ือความสุขเท่าน้ัน คือความรู้สึกพอใจใน

อารมณ์ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ  

John Hospers 1918-2011 American Philosopher / Politician สนุทรียภาพเป็นลักษณะของ

ประสบการณ์ที่ไม่มีผลในทางปฏิบัติ / การมองเห็นค่าในตัวของวัตถุ น่ันคือสุนทรียภาพ / การมองเห็นค่านอก

ตัวของวัตถุมากกว่าค่าในตัว ไม่ใช่สุนทรียภาพ  

St.Augustine 354-43 เอกภาพ (Unity) พ้ืนฐานสําคัญสําหรับการหย่ังรู้ การดํารงอยู่ของเอกภาพในความ

เป็นปัจเจกของสรรพสิ่ง ก่อให้เกิดการเปรียบเทียบระหว่างเอกภาพกับความเสมอภาค                       

ความเสมอภาค (Equality) มีความสัมพันธ์กับปัญหาเรื่องจํานวนและสัดส่วน                                         

จํานวน (Number) สัดส่วน (Proportion) รากฐานของความงาม ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบแบบแผน 

(Order) การจัดประกอบปัจจัยที่เสมอภาคและไม่เสมอภาค อันนําไปสู่ความซับซ้อนในการบูรณาการ เพ่ือยัง

ผลไปสู่ความผสานกลมกลืนกันในปัจจัยเหล่าน้ัน ดุลภาค (Symetrical)                                        

เอกภาพของสภาพส่วนรวมท่ีแตกต่างกัน (Unity of Heterogeneous Wholes) 

St.Thomas Aquinas 1225-1274 Italian / Dominican บูรณภาพ หรือ ความสมบูรณ์ (Integrity or 

Perfection) / สัดส่วน หรือ ความกลมกลืน (Proportion or Harmony) / ความกระจา่งชัด หรือ ความ
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ชัดเจน (Brightness or Clarity) / ความดีและความงามคือความปีติที่มีต่อการเป็นอยู่ของสิ่งที่มองเห็นได้ /            

การเห็นมีผลต่อการรู้คิด การสัมผสักลิ่นและรส ถือเป็นสมัผัสระดับตํ่า  

Leo Tolstoy 1828-1910 นักเขียนชาวรัสเซีย สงครามและสันติภาพ โนเบลสาขาวรรณกรรม ผลงานศิลปะ

จะต้องได้รับการวินิจฉัยในผลของมัน โดยมีเกณฑ์ในเชิงศาสนาสูงสุด และการเสียสละไปสู่ความรู้สึกฉันท์พ่ีน้อง 

หรือภราดรภาพของมนุษย์  

พระเจนดุรยิางค์  ศิลปะเก่ียวกับเสียง เสียงร้อง เสียงเครื่องดนตรี สื่อทําให้เกิดความสะเทือนใจ เป็นยอดแห่ง

ศิลปะ เป็นสาขาหน่ึงของวิทยาศาสตร์ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติ อาศัยกฎเกณฑ์วิทยาศาสตร์ช่วย

ประดิษฐ์ 

กําธร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ดนตรีคือเคร่ืองมือสื่อความคิด ความนึกฝันและความรู้สึกในรูปเสียง เพ่ือตัวเอง

และผู้อ่ืน ช่ืนชมและช่ืนใจ  

Mendelssohn ดนตรีคืออาณาเขตที่คําพูดไม่สามารถตามถึงได้  

Goethe 1749-1832 นักเขียน นักปรัชญา (Natural Philosopher) นักสุนทรียศาสตร์ ดนตรีคือการยกและ

เพ่ิมระดับความสูงส่งในการแสดงออก 

Tchaikovsky ดนตรีคือสิ่งที่ทําให้เราได้รู้ถึงความงาม ซึ่งเราไม่สามารถหาได้ในโลกไหน  

อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี หากมฝีมีือช่างอย่างเดียว ก็เป็นได้แค่กรรมกรศลิปะหรือมีปัญญาอย่างเดียว ไม่มีฝีมือก็ไม่

สามารถเอาฝีมอืช่างไปอุ้มความคิดให้ถึงเป้าหมาย เพราะฉะน้ันต้องจัดเจนทั้งฝีมือและความคิด                                     

อาจารย์ศิลป์ พีระศรี ศิลปะอยู่ที่จิตใจของผู้สร้าง ผู้อ่าน ผู้ฟัง ผู้ดู มากกว่าอยู่ที่ถ้อยคํา ตัวหนังสือ เสียง รูป สี 

ซึ่งรวมเรียกว่ารูปธรรม 

ความงามและความดีในบริบทของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ 

ความงามภายนอก หรือ คาลอส (Кαλός)  ต้นไม้ดีย่อมให้แต่ผลดี / เกลือเป็นของดี แต่ถ้าเกลือหมดรสเค็ม
แล้ว จะทําให้กลับเค็มอีกได้อย่างไร / จงพิสูจน์ทุกสิ่ง สิ่งทีดี่น้ันจงยึดถือไว้ให้มั่น / เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และไม่เห็น
แก่ตัว เป็นการวางรากฐานอันดีไว้สําหรับตนในภายหน้า 

ความงามภายใน หรือ อะกาทอส  (άγαθός) คนดีก็เอาของดีมาจากคลังแห่งความดีในตัวของเขา / ข้าพเจ้า
ได้ประพฤติต่อพระพักตร์พระเจ้าล้วนแต่ตามท่ีจิตสํานึกเห็นว่าดี / จงกล่าวคําที่ดีและเป็นประโยชน์ให้
เหมาะสมกับความต้องการ 
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การประเมิน การวิเคราะห์ และการตัดสินความงามในดนตรี โดยใช้วิธี การจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรยีน
แสวงหาและคน้พบความรู้ด้วยตนเอง / การเรียนรู้ที่ใช้วิธีสร้างผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา (Crystal-
based Approach) ตามกระบวนการ ดังน้ี 

1. การคิดวิจารณญาณ (Criticalization)                                                                        
2. การสร้างความรู้ (Creation)                                                                                                
3. การประจักษ์ในคุณค่าของความรู้ (Valuation)                                                                             
4. การบูรณาการเช่ือมโยงความรู้ (Integration)                                                                              
5. การตกผลึกทางปัญญา (Crystallization)                                                                                   
6. การนําเสนอ (Communication) 
 
ตัวอย่างการประเมินความงามของดนตร ี
ยุคคลาสสิก 
ยุคคลาสสิกเป็นช่วงเวลาที่ประชาธิปไตยเบ่งบาน ความงามของศิลปะจะอยู่บนฐานความจริง มองข้อเท็จจริง

มากกว่าความจริงที่ถูกสร้างขึ้น เหตุผลและตรรกวิทยาคือหนทางสู่ความจริง อารมณ์คือความผิดพลาดและ  

ความเข้าใจที่ผดิพลาดและผิดทาง ความจริงของโลกและทกุเวลาคือ ความเป็นสากลและนิรันดร์กาล 

สติปัญญาจะควบคุมพฤติกรรมมนุษย์ รวมทัง้ศิลปะและดนตรี เป็นความคิดที่เป็น ภววิสัย หรือ วัตถุวิสยั 

(Objectivity) ดังน้ันความงามของดนตรีอยู่ที่แบบแผนที่ชัดเจนลงตัว เป็นระบบระเบียบ มีความสมดุล 

สมบูรณ์และมีเหตุผล ยกตัวอย่าง The Great G Minor ของ Mozart 

ยุคโรแมนติก                                                                                                                   
ศิลปินยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง ความจริงอยู่บนเง่ือนไขเฉพาะอย่าง ดังน้ันอารมณ์ จินตนาการ ความรู้สกึ
อ่อนไหว และเสรีภาพมีอิทธิพลต่องานศิลปะมาก เป็นความคิดที่เป็น อัตวิสัย หรือ จิตวิสัย (Subjectivity) 
ดนตรีพรรณนา (Program Music) ได้รับความนิยม ยกตัวอย่าง The Pastoral ของ Beethoven  
 
Reformation Music                                                                                                        
ความงามของดนตรียุคปฏิรูปศาสนา คือ Simplicity and Modesty ซึง่กลายเป็นปรัชญาดนตรีคริสตจักรของ 
Presbyterian Church โดย John Calvin ในขณะเดียวกัน Martin Luther ได้เปรียบความงามของ Vocal 
Music ว่า ต้องเหมือนเสียงร้องของนกไนติงเกล (Nightingale) นกไนติงเกลเป็นนกประจําถิ่นของเยอรมัน 
อาศัยในป่าใหญ่ มีเสียงที่ไพเราะที่สุด จะรอ้งตอนกลางคืน ผู้คนจะได้ยินเสียงนกไนติงเกลก็ต่อเมื่อ คนืที่มีลม
แรงหรือพายุ ลมย่ิงแรง นกไนติงเกลก็ย่ิงร้องเสียงดัง เป็นที่มาของคําว่า Night – in – gale  
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ความงามของ Triad                                                                                                     
ความงามของ Triad สะท้อนให้เห็นถึง ความจริง ความงาม และความดี ซึ่งทั้ง 3 สิ่งน้ี คืออุดมคติของชีวิต 
มนุษย์ Triad ประกอบด้วยโน้ต 3 ตัว คือ Root, คู่ consonance (คู่ 3) และ คู่ perfect (คู่ 5) 
  
ความงามของดนตรีลา้นนา “เด็งพันเมา”                                                                                     
เด็งพันเมา คือคําที่อธิบายความงามของเสียงเป๊ียะได้อย่างลึกซึ้ง โดยเปรยีบเสียงเป๊ียะกับเสียงกระดึงที่ผูกคอ 
วัว โดยเฉพาะฝูงวัวที่ปล่อยให้กินหญ้ากลางทุ่งนา กระดึงแต่ละตัวมีระดับเสียงที่ต่างกันตามขนาดและชนิดขอ 
ไม้ที่ใช้ทํา ประกอบกับจังหวะการเคลื่อนไหวของวัวแต่ละตัวที่ไม่เท่ากัน ทาํให้เกิดดนตรีธรรมชาติที่ไพเราะเกิน 
บรรยาย เป็นที่มาของ เด็งพันเมา คําว่า “พัน” ต้องอ่านออกเสียงว่า “ปัน” ตามสําเนียงคนล้านนา มี 
ความหมายว่า “ย่ิงๆขึ้น” ส่วนคําว่า “เมา” หมายถึง ความหลงใหล ลุม่หลง ดังน้ัน สนุทรียะของเป๊ียะ คือ    
เด็งปันเมา หรือ เด็งพันเมา 
 
คุณคา่ของความงามของดนตรีต่อชีวิตมนษุย์                                                                     
คุณค่าของดนตรียุคคลาสสิก และยุคโรแมนติก กลายเป็นส่วนสําคัญของชีวิตมนุษย์ น่ันคือสมองทั้งซีกซ้ายและ 
ซีกขวาที่ทํางานประสานกันอย่างกลมกลืน ทําให้มนุษย์มคีวามเป็นคนที่สมบูรณ ์
คุณค่าของ Reformation Music จากความเรียบง่ายและความสงบสํารวม คือหนทางแห่งสันโดษและสันติสุข 
คุณค่าของ Triad คือหลักการสําคัญของคณุวิทยา (Axiology)                                                        

คุณค่าของเด็งพันเมา คือการตระหนักในการดูแลรักษาวิถชีีวิตตามวัฒนธรรมที่สวยงามของชาวล้านนา 

 


