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บทคัดย่อ

	 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรและการเรียนการสอนดนตรีไทยศึกษา

ในสมัยกรุงสุโขทัย	กรุงศรีอยุธยา	กรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์	 (ถึงช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครอง	พ.ศ.

2475)	 2)	 ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรและการเรียนการสอนดนตรีไทยศึกษาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์	 (หลังมี

พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาติจนถึงปัจจุบนั)	เป็นการวจัิยเชงิบรรยาย	(Descriptive	research)	ประชากร

ที่ใช้ในการวิจัย	ประกอบไปด้วย	1)	เอกสาร	และ	2)	บุคคล	ได้แก่	นักวิชาการดนตรีไทยศึกษา	นักพัฒนา

หลักสูตรดนตรีไทยศึกษา	 นักประวัติศาสตร์การศึกษา	 และนักประวัติศาสตร์ดนตรีไทย	 เครื่องมือที่ใช้ใน

การวิจัย	ประกอบไปด้วย	1)	แบบวิเคราะห์เอกสาร	2)	แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความเที่ยงตรงของ

สาระ/เน้ือหา	 และ	 3)	 แบบบันทึกข้อค�าถามในการประชุมสนทนากลุ่ม	 (Focus	 Group	 Discussion)

4)	เครือ่งบนัทกึภาพ	และ	5)	เคร่ืองบนัทกึเสยีง	ตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมอืโดยการหาค่าดชันีความสอดคล้อง	

(Item	Objective	Congruence:	IOC)	และวิเคราะห์ข้อมูล	โดยการวิเคราะห์สาระ	(Content	Analysis)	

และอ่านวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป

	 ผลการวิจัยพบว่า	

	 1)	 หลักสูตรและการเรียนการสอนดนตรีไทยศึกษาในสมัยกรุงสุโขทัย	 กรุงศรีอยุธยา	 กรุงธนบุรี

และกรุงรัตนโกสินทร์	(ถึงช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครอง	พ.ศ.	2475	(ค.ศ.	1932))	สามารถแบ่งเป็น	3	ช่วง

เวลา	ได้แก่	1.1)	ดนตรีไทยศึกษาในสมัยกรุงสุโขทัย	กรุงศรีอยุธยา	และกรุงธนบุรี	ผู้สอนและผู้เรียน	มีทั้ง

สามัญชน	 ขุนนาง	 ข้าราชบริพารในราชส�านัก	 กษัตริย์และในพระบรมวงศานุวงศ์	 ถ่ายทอดองค์ความรู้

แบบมุขปาฐะ	 (Oral	Culture)	บทเพลงที่ใช้ในหลักสูตรการเรียนการสอน	คือ	 เพลงประกอบพิธีกรรมทาง
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ศาสนา	เพลงประกอบการแสดงโขนละคร	และเพลงเกรด็ทีใ่ช้บรรเลงในโอกาสต่าง	ๆ 	ทางสงัคม	ส่วนการวดั

และประเมินผลยงัไม่มกีารก�าหนดเกณฑ์อย่างเป็นระบบชดัเจน	1.2)	ดนตรไีทยศกึษาในสมยักรงุรัตนโกสนิทร์	

(ถึงช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครอง)	 ผู้สอนและผู้เรียนพบว่าเป็นกลุ่มเดียวกับช่วงเวลาแรก	 หลักสูตร	 ยังคง

เป็นไปตามแบบโบราณ	ภายหลงัมกีารศกึษาอย่างเป็นระบบแล้วจึงเริม่มกีารวางหลกัสตูรตามความเหมาะสม

เป็นล�าดับขั้น	 ในช่วงเวลาน้ีพบว่าเริ่มมีการบันทึกโน้ตเกิดขึ้น	 ส่วนผู้ที่เรียนดนตรีในระบบบ้าน	 วัด	 หรือ

ส�านัก	ยงัคงใช้วธีิการเรียนรูแ้บบมขุปาฐะ	การวดัและประเมนิผล	จะใช้รปูแบบการสงัเกตโดยผู้สอนเป็นหลกั	

ภายหลังในยุคที่เกิดโรงเรียนและการศึกษาในระบบแล้ว	 จึงเริ่มมีการสอบเลื่อนชั้น	 แต่การเรียนการสอน

ในบ้าน	 วัด	 หรือส�านักยังคงยึดการประเมินโดยผู้สอนเป็นหลักเช่นเดิม	 1.3)	 ดนตรีไทยศึกษาสมัย

หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง	 ผู้สอน	 บุคลากรทางด้านดนตรีอยู่ในระบบราชการมากขึ้น	 ผู้เรียน	

มีวตัถุประสงค์ในการเรยีนดนตรีเพือ่น�าความรู	้ทกัษะด้านดนตรไีทยไปประกอบเป็นอาชพีศลิปินและครผูู้สอน

ดนตรีไทยเป็นหลัก	ในโรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร์นั้น	พบว่า	ผู้เรียนจะได้รับการสอนทั้งวิชาดนตรีไทย	และ

วิชาสามัญควบคู่กัน	หลักสูตร	ถูกจัดให้มีความเป็นระบบและชัดเจนมากขึ้น	เกิดหลักสูตรวิชาชีพครูขึ้นเป็น

คร้ังแรกในหลักสูตรนาฏศิลป์ชั้นกลางและชั้นสูง	 สาขาดุริยางค์ไทยถูกจัดให้อยู่ในหลักสูตรศิลปศึกษา

มีเน้ือหาทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติดนตรีไทย	 การวัดและประเมินผล	 เป็นระบบมากขึ้น	 มีการสร้างเกณฑ์ใน

การรับผู้เรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร์	และมีเกณฑ์ในการพิจารณาผลการส�าเร็จการศึกษา

ของผู้เรียนอีกด้วย

	 2)	หลักสูตรและการเรียนการสอนดนตรีไทยศึกษาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์	(หลังมีพระราชบัญญัติ

การศกึษาแห่งชาตจินถึงปัจจุบัน)	มจี�านวนทัง้สิน้	19	หลกัสตูร	29	ฉบบั	โดยสามารถแบ่งออกเป็น	2	ช่วงเวลา	

คือ	 2.1)	 หลักสูตรดนตรีก่อนการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 ได้แก่	 2.1.1)	 หลักสูตร

พ.ศ.	2503	(1960)	และ	2518	(1975)	โดยหลักสูตร	พ.ศ.	2503	(1960)	เป็นหลักสูตรฉบับแรกที่มีการบรรจุ

วชิาดนตรีในสถานศกึษาและก�าหนดเน้ือหาดนตรีอย่างชดัเจนประกอบไปด้วย	หลกัสตูรประโยคประถมศกึษา

ตอนต้น	 หลักสูตรประโยคประถมศึกษาตอนปลาย	 หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น	 และหลักสูตร

ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย	 โดยก�าหนดให้ดนตรีเป็นวิชาเลือก	 มุ่งเน้นการสอนขับร้องและฟังเพลง	

ชื่อรายวิชา	 “ขับร้องและดนตรี”	 ส่วนหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย	 พ.ศ.	 2518	 (ค.ศ.1975)	

ดนตรีไทยเป็นวิชาเลือกในหมวดวิชาชีพประเภทวิชาศิลปะและศิลปะปฏิบัติ	 ใช้ชื่อว่า	 “ดนตรีศึกษา”	 แต่

ไม่ปรากฏรายละเอียดของเพลงที่สอนและการประเมินผล	2.1.2)	หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พ.ศ.	2521	

(1978)	และ	2524	(1981)	ได้แก่	หลักสูตรประถมศึกษา	พ.ศ.	2521	หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น	พ.ศ.	2521	

(1978)	และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย	พ.ศ.	2524	(1981)	วิชาดนตรีในยุคนี้ขยายสาระเนื้อหาดนตรี

เพิ่มขึ้นจากเดิมมาก	มีการก�าหนดให้สอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติดนตรี	รวมถึงมีวิชาดนตรีหลากหลายให้ผู้เรียน

ได้เลือกเรียนตามความสนใจ	2.1.3)	หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พ.ศ.	2521	และ	2524	(ฉบับปรับปรุง	

2533	 (1990))	 วิชาดนตรีในหลักสูตรระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น	 ถูกปรับให้อยู่ในกลุ่มของ

การสร้างเสริมลักษณะนิสัย	และบุคลิกภาพ	แต่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายยังคงปรากฏวิชาดนตรีอยู่ใน
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กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาอาชีพ	 2.2)	 หลักสูตรดนตรีหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

ได้แก่	 2.2.1)	 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 พุทธศักราช	 2544	 (2001)	 เกิดขึ้นจากการประกาศใช้

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	(1999)	แบ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ออกเป็น	8	กลุ่ม	โดยวิชา

ดนตรีถูกจัดอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	 ร่วมกับทัศนศิลป์	 และนาฏศิลป์	 ก�าหนดให้เป็นวิชาบังคับ	

มีการก�าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เพื่อเป็นเกณฑ์ในการก�าหนดคุณภาพของผู้เรียนเมื่อเรียนจบการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน	2.2.2)	หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551	(2008)	วิชาดนตรียังคงเป็น

ส่วนหนึ่งของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	ประเด็นส�าคัญ	คือ	มีการก�าหนด	“ตัวชี้วัด”	เพื่อให้การจัดการเรียน

การสอนเป็นไปอย่างมีทิศทาง	

ค�าส�าคัญ: ดนตรีศึกษา ดนตรีไทย หลักสูตรดนตรีศึกษา หลักสูตรและการสอนดนตรีศึกษา ดนตรีไทยศึกษา

Abstract

 The objectives of this research were : 1) to study the Thai music education curriculum 

and teaching in Sukhothai, Ayutthaya, Krung Thon Buri and Rattanakosin periods until 

the change of the country’s administration in 1932, 2) to study and analyze Thai music 

curriculum in Rattanakosin period since the National Act up to the present. This is a 

descriptive research. The research population were Thai music academic scholars, Thai 

music education curriculum developers, education historians and Thai music historians. 

The research instruments consisted of 1) the document analysis form, 2) expert review

form for content validity, 3) questionnaire for focus group discussion, 4) video recorder,

and 5) voice recorder. The instrument quality was examined by determining the item 

objective congruence (IOC). Data analysis was through content analysis by reading and 

making a conclusion.

 The research results showed that :

 1) Thai music education curriculum and teaching in Sukhothai, Ayutthaya, Krung 

Thon Buri and Rattanakosin up to the change of the country administration in B.E. 2475 

(1932) could be divided into 3 periods: (1.1) Thai music education and teaching at the time 

of Sukhothai, Ayutthaya and Krung Thon Buri during which teachers and learners were 

commoners, nobles, courtiers, the king and his royal family; the knowledge was transferred 

through oral culture. The songs used in the curriculum were religious ritual songs, Khon 

masked drama accompaniment songs, and Pleng Kred (songs for various social occasions), 

while the measurement and assessment were not systematically defined yet. (1.2) Thai
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music education during the early Rattanasokin period until the country’s administration 

change in 1932, the teachers and learners were from the same groups as in the first 

period. The curriculum continued to be as traditional. Later on, there was a systematic 

study funded by RU Research Fund of Chulalongkorn University. The curriculum was put 

in place as appropriate for each level. During this time, the musical notes were found to be

recorded. The learners in the household, temple or institute system continued to use the 

oral culture as a way of learning. The measurement and evaluation were based on the 

teacher’s observation. Examination was introduced when there was a school and education 

system, but for those who studied in a household, temple or institute, the evaluation were 

still performed by the teacher’s observation. (1.3) After the country’s administration change, 

the teachers of music were more in the bureaucracy system, the learners’ objectives were 

to apply their knowledge of Thai music in their career as artists or Thai music teachers. 

In the school of Dramatic Arts, it was found that the learners would be taught both the 

Thai Music and general subjects. The curriculum became more systematic and clearer. 

The first professional teacher curriculum in Dramatic Arts for intermediate and advance 

dance existed. Thai music was provided in the arts curriculum with the content of the 

theoretical and practical aspects of Thai music. Measurement and evaluation were also 

more systematic. There were criteria for the admission of learners into the School of Fine 

Arts as well as for the graduation.

 2) Thai music education curriculum and teaching in Rattanakosin period (prior to 

the National Education Act until the present) consisted of 19 curriculums and 29 versions 

which can be divided into two periods: (2.1) Music curriculums prior to the announcement 

of the National Act, including 2.1.1 the B.E. 2503 (1960) and B.E. 2518 (1975) curriculum 

were the first music education syllabus where the content of the music subject in school 

was clearly defined, consisting of junior primary education curriculum, senior primary 

education curriculum, junior secondary education curriculum, and senior secondary education 

curriculum. The music was an elective course focusing on singing and listening under the 

course name ”Singing and Music”. In Junior secondary education curriculum B.E. 2518 

(1975), Thai music was an elective course in the type of Art and Performing Arts under 

the name of “Music Education” The information on songs that were taught and evaluations 

were not found, 2.1.2) Basic Education Curriculum B.E. 2521(1978 and B.E. 2524 (1981) 

including primary education curriculum B.E. 2521 (1978), Junior secondary education 
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curriculum B.E. 2521 (1978), and senior secondary education curriculum B.E. 2524 (1981).

The content of music course in this age increased significantly. Both the theory and practice 

of music were determined. There were various music courses available for the learners to 

select. 2.1.3) Basic Education Curriculum B.E. 2521(1978) and B.E. 2524 Amendment 2533 

(1990): Music courses in primary education and junior secondary education were included 

in the group of personality development courses while music courses in senior secondary 

education were in the group of basic profession courses. 2.2) Music curriculums prior to 

the basic education curriculum B.E. 2544 (2001) derived from the National Education Act 

B.E. 2544 (2001) where the courses were divided into 8 groups. The music education 

was categorized in the Arts Courses together with visual arts and dance, The curriculum 

was determined as compulsory course to set the standard for learning as a criterion for 

determining the quality of learners when completing basic education. 2.2.2) Basic Education 

Core Curriculum B.E. 2551 (2008) : The music education is still categorized in the Arts 

Courses. The key point is to set “indicators” for the learning management in the desired 

direction.

Keywords: Music Education, Thai Music, Music Education, Curriculum and Music Education 

 Instruction, Thai Music Education
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บทน�ำ

	 จากการท�า	 Pilot	 Study	 พบว่า	 ประเทศไทยยังไม่เคยมีการศึกษารวบรวมวิวัฒนาการด้าน

หลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอนดนตรไีทยไว้เป็นระบบแต่อย่างใด	มเีพยีงงานวจัิยของ	มาศสภุา	

สีสุกอง	 (2531)	 เท่านั้นที่เคยศึกษาเรื่อง	 พัฒนาการของการศึกษาวิชาชีพดนตรีไทยในสมัย

กรุงรัตนโกสินทร์	 ซ่ึงพบข้อมูลส�าคัญในมิติขององค์ความรู้ในการสืบทอดทักษะวิชาชีพดนตรีไทย

เป็นส่วนใหญ่	 แต่ก็เป็นประโยชน์มหาศาลในการเป็นต้นเค้าส�าหรับช่วงเวลาในยุคสมัยก่อนหน้า

นอกจากนัน้งานวิจัยฉบบัอ่ืน	ๆ 	จะเน้นการศึกษาในมติิของวชิาชีพ	และ	การสบืทอดองค์ความรูเ้ป็นหลกั	

ตลอดจนในแวดวงวิชาการด้านดนตรีไทย	 มักจะเขียนกันในเชิงประวัติศาสตร์วรรณคดีดนตรีไทย

เป็นการเฉพาะ	โดยมุ่งเน้นเรื่องประวัติวิวัฒนาการของเครื่องดนตรีไทย	การผสมวง	เพลง	และคีตกวี	

รวมถึงแนวคิดและทฤษฎีดนตรีไทยเท่านั้น	(ประพันธ์ศักดิ์	พุ่มอินทร์,	2557)

	 อนึ่ง	 ในมิติทางด้านการเรียนการสอนดนตรีไทยที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางการศึกษาโดยตรง

ในเรื่องหลักสูตร	(Curriculum)	และ	การเรียนการสอน	(Instruction)	(อนันต์	สบฤกษ์,	2549)	ที่

สัมพันธ์สอดคล้องกับการศึกษาในระบบ	(Formal	Education)	การศึกษานอกระบบ	(Non-Formal	

Education)	และการศึกษาตามอัธยาศัย	(Informal	Education)	ที่เราสามารถเรียกเทียบเคียงได้ว่า

การจัดการศึกษาดนตรไีทยแบบ	“ดนตรไีทยศึกษา”	(Thai	Music	Education)	นัน้	ยงัไม่มผู้ีศึกษาวิจัย	

หรือ	เรียบเรียงขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม	ซึ่งอันที่จริงแล้ว	ปรัชญาการศึกษา	พัฒนาการการศึกษา	กับ	วิชา

ครุศึกษา	 วิธีวิทยาการสอน	และการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเป็นหัวใจส�าคัญ	 เพราะ

เป็นแก่น	 และ/หรือเครื่องมือหลักที่ต้องน�าไปใช้เช่ือมโยงกับทุกศาสตร์สาขาวิชา	 เพื่อน�าไปสู่

การออกแบบการจัดการเรียนรู้	 การถ่ายโอนองค์ความรู้และการพัฒนาผู้เรียนไปสู่การมีสมรรถนะ

ขั้นสูง	(Output/Outcome)	อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นเรื่องส�าคัญที่สุด

	 ดังนัน้	การวจัิยเรือ่งพฒันาการหลกัสตูรและการเรยีนการสอนดนตรไีทยศึกษาของประเทศไทย	

ที่ศึกษาในครั้งนี้	 จะได้ผลการวิเคราะห์	 ซ่ึงท�าให้นักวิชาการและนักวิชาชีพดนตรีไทยศึกษาเข้าใจที่มา

และพฒันาการแบบรปูธรรม	โดยสามารถน�าไปเป็นฐานข้อมลูส�าคัญในการศึกษาวิจัยต่อยอดและ/หรอื

อธบิายปรากฏการณ์ในมติิของการเรยีนการสอนได้อย่างชัดเจนขึน้	และสามารถน�าไปใช้เป็นฐานข้อมลู

ส�าคัญในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนดนตรีไทยศกึษาให้สอดคล้องกับบริบทไทย	บริบท

ความเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาโลกในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาได้ต่อไป

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

	 1)	เพื่อศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรและการเรียนการสอนดนตรีไทยศึกษาในสมัยกรุงสุโขทัย	

กรุงศรีอยุธยา	กรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์	(ถึงช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครอง	พ.ศ.	2475)	และ
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	 2)	เพือ่ศึกษาวิเคราะห์หลกัสตูรและการเรยีนการสอนดนตรไีทยศึกษาในสมยักรงุรตันโกสนิทร์	

(หลังมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติจนถึงปัจจุบัน)

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

	 1.	ก�ำหนดประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย

  ประกอบไปด้วย	 1)	 ด้านเอกสาร	 ได้แก่	 งานวิจัย	 ต�ารา	 บทความทางวิชาการ	 สิ่งพิมพ์

ในฐานข้อมูลหอสมุดแห่งชาติ	 วารสารในฐานข้อมูล	TCI,	 ISI	และ	Scopus	2)	ด้านบุคคล	 ได้แก่	

นักวิชาการดนตรีไทยศึกษา	 นักพัฒนาหลักสูตรดนตรีไทยศึกษา	 นักประวัติศาสตร์การศึกษา	 และ

นักประวัติศาสตร์ดนตรีไทย	

 2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย	ประกอบไปด้วย	1)	แบบวิเคราะห์เอกสาร	2)	แบบสัมภาษณ์

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความเที่ยงตรงของสาระ/เนื้อหา	3)	แบบบันทึกข้อค�าถามในการประชุมสนทนากลุ่ม	

(Focus	Group	Discussion)	4)	เครื่องบันทึกภาพ	และ	5)	เครื่องบันทึกเสียง	

	 3.	ตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือ	 โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง	 (Item	 Objective	

Congruence:	IOC)	ที่ค�านวณจากความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ

	 4.	เกบ็รวบรวมข้อมูล	โดยใช้แบบวิเคราะห์เอกสารในการเกบ็ข้อมลูจากประชากรด้านเอกสาร	

และสัมภาษณ์ประชากรด้านบุคคล	(Key	Informant)	

	 5.	วเิครำะห์ข้อมูล	โดยการวเิคราะห์สาระ	(Content	Analysis)	(ครปิเพน็ดรอ็ฟ,	1980	และ	

สุภางค์	 จันทวานิช,	 2561)	 และอ่านวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป	 ร่วมกับการวิเคราะห์สามเส้า	

(Triangulation	Approach)	

ผลกำรวิจัย

	 1.	 พัฒนำกำรหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอนดนตรีไทยศึกษำของประเทศไทย	 ตั้งแต่

ในสมัยกรุงสุโขทัย	 กรุงศรีอยุธยำ	 กรุงธนบุรี	 และกรุงรัตนโกสินทร์	 (ถึงช่วงเปลี่ยนแปลง

กำรปกครอง	พ.ศ.	2475)

	 	 1.1	ดนตรีไทยศึกษำในสมัยกรุงสุโขทัย-กรุงธนบุรี	

   ในยุคสมัยนี้การเรียนการสอนดนตรีไทยอยู่ในราชส�านักและวัดเป็นส่วนใหญ่	 ผู้สอน 

คือ	ข้าราชบริพาร	พราหมณ์	และชาวบ้านที่มีความรู้ความสามารถทางด้านดนตรี	ผู้เรียน	คือ	ทุกชนชั้น

ทางสังคม	ในวัง	พระมหากษัตริย์ทรงมีการอุปถัมภ์	สนับสนุน	รวมทั้งให้ความส�าคัญกับดนตรี	ในขณะ
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เดียวกัน	 นอกเขตพระราชฐาน	 ราษฎรก็มีการสืบทอดดนตรี	 และเล่นดนตรีกันอย่างแพร่หลาย

(ณรงค์ชัย	ปิฎกรชัต์,	2560)	หลกัสตูร	ไม่ได้มกีารระบุอย่างชัดเพยีงแต่ออกมาในรปูแบบของเพลงเป็น

ส�าคัญ	เพลงท่ีใช้ในการเรยีนการสอน	คือ	เพลงเพือ่ใช้ในการประกอบพธิกีรรม	ประกอบการแสดงโขน

ละคร	และเพลงบรรเลงต่าง	ๆ 	โดยถ่ายทอดแบบมขุปาฐะ	(พชิิต	ชัยเสร,ี	2561)	การวดัและประเมนิผล 

ยังไม่มีการก�าหนดเกณฑ์เป็นระบบ	 การวัดและประเมินผลผู้เรียนจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้สอน

(สิริชัยชาญ	ฟักจ�ารูญ,	2561)

	 	 1.2	ดนตรีไทยศึกษำในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์	(ถึงช่วงเปลี่ยนแปลงกำรปกครอง)

   ในช่วงแรกของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์	ถือเป็นช่วงก่อร่างสร้างเมือง	รวมไปถึง

ในเรือ่งของการฟ้ืนฟศิูลปวฒันธรรมอีกด้วย	ผู้สอน	มทีัง้เจ้านาย	ขนุนาง	และชาวบ้าน	รวมถึงพระบรม

วงศานุวงศ์	 ผู้เรียน มีทั้งบุคคลที่มียศอยู่ในราชส�านัก	 เช่น	 พระมหากษัตริย์	 ข้าราชบริพาร	 และ

ชาวบ้านที่มีความรู้ความสามารถที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ	 (พูนพิศ	 อมาตยกุล,	 2554)	หลักสูตร 

ในช่วงแรกยังไม่มีการก�าหนดหลักสูตร	 ภายหลังมีการศึกษาอย่างเป็นระบบแล้ว	 จึงเริ่มมีการวาง

หลกัสตูรการเรยีนการสอนตามความเหมาะสมเป็นล�าดับขัน้	เริม่มกีารใช้การบนัทกึโน้ตเกดิขึน้	การวดั

และประเมินผล	ใช้รูปแบบการสังเกตโดยผู้สอนเป็นหลัก	ภายหลังในยุคที่เกิดโรงเรียนและการศึกษา

ในระบบแล้วเริ่มมีเกณฑ์ในการประเมินที่ชัดเจนขึ้น	มีการสอบเลื่อนชั้น	แต่การเรียนการสอนในบ้าน	

วัดหรือส�านัก	ยังคงยึดการประเมินโดยผู้สอนเป็นหลักดังเช่นเดิม

	 	 1.3	ดนตรีไทยศึกษำสมัยหลังกำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครอง

   ความเปลี่ยนแปลงของการปกครองส่งผลกระทบต่อวงการดนตรีไทยอย่างมาก	 ทั้ง

ในมิติของวิถีชีวิตนักดนตรี	 และในมิติของดนตรีศึกษา	 ผู้สอน	 บุคลากรทางด้านดนตรีอยู่ในระบบ

ราชการมากขึ้น	ครูจากโรงเรียนพรานหลวงแต่เดิมได้เข้ามาสอนที่โรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร์	ผู้เรียน 

เมื่อมีการต้ังโรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร์	 มีผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาจ�านวนมาก	 ผู้เรียนจะได้รับ

การเรียนทั้งวิชาดนตรีไทย	 และวิชาสามัญ	 หลักสูตร	 ถูกจัดให้มีความเป็นระบบและชัดเจนมากขึ้น	

เกิดหลักสูตรวิชาชีพครูขึ้นเป็นครั้งแรกในหลักสูตรนาฏศิลป์ช้ันกลางและช้ันสูง	 สาขาดุริยางค์ไทย

ถกูจดัให้อยูใ่นหลกัสตูรศิลปศึกษา	มเีนือ้หาทัง้ด้านทฤษฎีและปฏิบัติดนตรไีทย	การวัดและประเมนิผล

เป็นระบบกฎเกณฑ์ชัดเจนมากขึน้	มกีารสร้างเกณฑ์ในการรบัผู้เรยีนเข้าศึกษาในโรงเรยีนนาฏดุรยิางค-

ศาสตร์	และมีเกณฑ์ในการพิจารณาผลการส�าเร็จการศึกษาของผู้เรียนในแต่ละภาคการศึกษา	ในยุคนี้

เริ่มเกิดการแข่งขันทางการศึกษามากขึ้น
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 2.	หลักสูตรและกำรเรียนกำรสอนดนตรีไทยศึกษำในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์	 (หลังมี

พระรำชบัญญัติกำรศึกษำชำติ	จนถึงปัจจุบัน)

	 	 จากการศึกษาพบว่า	 หลักสูตรในช่วงเวลานี้มีจ�านวนทั้งสิ้น	 19	หลักสูตร	 29	ฉบับ	 โดย

ผู้วิจัยได้ท�าการรวบรวมและสรุปย่อในรูปแบบตารางเทียบขนานข้อมูลหลักสูตรและวิชาดนตรีใน

สถาบนัการศึกษา	เพือ่ให้เหน็ภาพรวมของสถานภาพวชิาดนตรใีนระบบการศึกษาขัน้พืน้ฐานต้ังแต่อดีต

จนถึงปัจจุบัน	ข้อมูลมีดังนี้

ตำรำงเปรียบเทียบข้อมูลหลักสูตรสำยสำมัญและสำระดนตรีไทยศึกษำตั้งแต่หลักสูตรฉบับแรก-ปัจจุบันของ

ประเทศไทย

ปี ชื่อหลักสูตรสำยสำมัญ ปรัชญำหลักสูตร สำระดนตรี

2435 กฎพิกัดส�าหรับการ

ศึกษา

เพื่อให้ราษฎรได้รับโอกาสใน

การศึกษาโดยทั่วถึงกัน	และได้

รับความรู้จากการเรียนเพื่อเป็น

ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ

ปรากฏวิชาขับร้องในโรงเรียนมูลสามัญ	

ซึ่งไม่ก�าหนดเนื้อหาการสอน	และไม่

ก�าหนดให้สอน	สามารถยืดหยุ่นได้ตาม

ภูมิประเทศและความสามารถของครู	

2438 หลักสูตร	พ.ศ.	2438 มุ่งท�านุบ�ารุงการเล่าเรียนวิชาให้

เจริญ

ไม่ปรากฏสาระดนตรีในหลักสูตร

2448 หลักสูตรประถม

ศึกษาส�าหรับสอบไล่

ประกาศนียบัตร

ประโยค	1	ร.ศ.	124	

(พ.ศ.	2448)

-	ขยายความรู้ของนักเรียนให้สูง

ขึ้นด้วยการบรรจุวิชาให้มากขึ้น

-	หาวิธีแก้ไขการเรียนของนักเรียน

ไทยในประเทศยุโรปให้ได้ความ

รู้ดี	ใช้เวลาเรียนน้อยลงและ

สามารถน�าวิชาที่ได้ศึกษามาใช้ให้

ได้ประโยชน์ในเมืองไทย

ไม่ปรากฏสาระดนตรีในหลักสูตร

2453 หลักสูตรมูลศึกษา

ส�าหรับเรียนชั่วเวลา	2	

หรือ	3	ปี	ตั้งแต่อายุปีที่	

7	ถึงปีที่	9	

(พ.ศ.	2453)

1.	มุ่งให้ราษฎรทั่วไปได้รับความ

รู้อันเป็นพื้นฐานส�าหรับการเป็น

พลเมืองดี

2.	ให้มีความรู้ในการประกอบ

อาชีพตามความถนัด

ปรากฏสาระดนตรีอยู่ในวิชาศิลปะ	

(มีวาดเขียนและขับร้อง)	เป็นวิชาที่

ไม่บังคับให้สอน	ยอมให้เลือกสอนได้

ตามความถนัด	ให้ใช้เวลานอกอัตราที่

ก�าหนดให้	เนื้อหาเกี่ยวกับการสวด

ค�านมัสการ	และการร้องเพลงสรรเสริญ

พระบารมี	
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2454 หลักสูตรสามัญศึกษา	

พ.ศ.	2454

เพื่อให้ราษฎรทุกคนมีความรู้อย่าง

ต�่าระดับมูลศึกษา

ปรากฏสาระดนตรีเป็นวิชาขับร้อง	

อยู่ในรายวิชาไม่บังคับ	สอนให้หัดร้อง

เพลงเพราะ	ๆ	แต่ห้ามไม่ให้ใช้บทร้อง

ซึ่งแสดงในทางจรรยาของเด็ก

2456 หลักสูตรหลวง	

หลักสูตรสามัญศึกษา

พ.ศ.	2456

เพื่อให้เกิดฝีมือและมีความรู้ในกิจ

ธุระสามัญ	

ปรากฏสาระดนตรีเป็นวิชาขับร้อง	

อยู่ในรายวิชาไม่บังคับ	ร้องเพลง

สรรเสริญพระบารมี	และสวด

ค�านมัสการ

2464 หลักสูตรสามัญศึกษา

พ.ศ.	2464

ให้ราษฎรเห็นความส�าคัญของวิชา

สามัญศึกษา	หรือการอาชีวศึกษา

ปรากฏสาระดนตรีเป็นวิชาขับร้อง	

อยู่ในรายวิชาไม่บังคับ	ร้องเพลง

สรรเสริญพระบารมี	และสวดค�า

นมัสการ

2471 หลักสูตรมัธยมศึกษา

ตอนปลายของ

กระทรวงธรรมการ	

พ.ศ.	2471

มุ่งปลูกฝังนิสัยใจคอให้หนักไปใน

แผนกที่นักเรียนมีแววติดตัวเสีย

แต่ในชั้นต้น	เพื่อสะดวกแก่การเข้า

เรียนวิชชาชั้นสูงหรือมหาวิทยาลัย

ต่อไป

ปรากฏสาระดนตรีอยู่ในรายวิชาไม่

บังคับ

2480 ประมวลศึกษาภาค	2	

หลักสูตรชั้นประถม

ศึกษา	และประมวล

ศึกษาภาค	2	หลักสูตร

ชั้นมัธยมต้นและปลาย	

พ.ศ.	2480

มุ่งให้พลเมืองทุกคนได้รับการ

ศึกษา	เพื่อจะได้ท�าหน้าที่พลเมือง

ตามระบอบรัฐธรรมนูญได้โดย

เต็มที่	และเพื่อทุกคนจะได้เป็น

ประโยชน์แก่ประเทศชาติและ

ตนเองตามหน้าที่

มีวิชาขับร้องในระดับประถมศึกษา	และ

มัธยมศึกษาตอนต้น	สอบรวมทั้งชั้น

2491 หลักสูตรประถมศึกษา	

และหลักสูตรเตรียม

อุดมศึกษา	พ.ศ.	2491

(ปรับปรุงจากหลักสูตร	พ.ศ.	2480) มีวิชาขับร้องในระดับประถมศึกษา	

เป็นวิชาไม่บังคับ

2493 หลักสูตรมัธยมศึกษา

ตอนต้น	และหลักสูตร

มัธยมศึกษาตอนปลาย	

พ.ศ.	2493

(ปรับปรุงจากหลักสูตร	พ.ศ.	2480)

ส่งเสริมการศึกษาของประชาชน

ให้ก้าวหน้าทั้งด้านปริมาณและ

คุณภาพให้เหมาะแก่การที่จะเป็น

พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

ปรากฏสาระดนตรีเป็นวิชาขับร้อง	

ร่วมกับงานฝีมือ

ปี ชื่อหลักสูตรสำยสำมัญ ปรัชญำหลักสูตร สำระดนตรี
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2498 หลักสูตรประถมศึกษา	

และหลักสูตรเตรียม

อุดมศึกษา	พ.ศ.	2498

(ปรับปรุงจากหลักสูตร	พ.ศ.2491)

มุ่งเน้นองค์สี่ของการศึกษา	คือ	

จริยศึกษา	พุทธิศึกษา	พลศึกษา	

และหัตถศึกษา

ไม่ปรากฏสาระวิชาดนตรีใน

หลักสูตร

2503 หลักสูตร	พ.ศ.	2503 ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเพื่อให้

สามารถด�ารงตนเป็นพลเมืองที่ดี

ของชาติในระบอบประชาธิปไตย	

ฝึกฝนอบรมให้มีคุณลักษณะ

เกี่ยวกับความเจริญแห่งตน	

มนุษยสัมพันธ์	

มีความสามารถในการครองชีพ	

และมีความรับผิดชอบตามหน้าที่

พลเมือง

หลักสูตรประถม:	สาระดนตรีเป็น

รายวิชา	ขับร้องและดนตรี	อยู่ในหมวด

ศิลปศึกษา

หลักสูตรมัธยมต้น:	ดนตรีเป็นวิชาเลือก	

อยู่ในหมวดศิลปศึกษา

หลักสูตรมัธยมปลาย:	สาระดนตรีเป็น

วิชาเลือก	อยู่ในหมวดศิลปะ	วิชาศิลปะ

หรือการช่าง	ใช้ชื่อว่า	“วิชาสังคีตนิยม

ศิลป์”

2518 หลักสูตรมัธยมศึกษา

ตอนปลาย	พ.ศ.	2518

(ปรับปรุงจากหลักสูตรมัธยมศึกษา

ตอนปลาย	พ.ศ.	2503)	ฝึกฝน

อบรมเยาวชนไทยให้มีความรู้	

ทักษะ	เจตคติ	และวัฒนธรรมอัน

จ�าเป็นต่อการประกอบอาชีพ	การ

ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม	และการ

ด�ารงชีวิตในสังคมประชาธิปไตย

ดนตรีจัดอยู่ในหมวดวิชาชีพ	ประเภท

วิชาศิลปะ	มีเนื้อหาการเรียนทั้งทฤษฎี

ดนตรีเบื้องต้น	และปฏิบัติ

2521 หลักสูตรประถมศึกษา	

และมัธยมศึกษาตอน

ต้น	พ.ศ.	2521

คนไทยทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันที่

จะได้รับการศึกษา	และพัฒนาชีวิต

ตามความสามารถของตนอย่าง

เต็มที่

ประถมศึกษา:	วิชาดนตรีอยู่ในกลุ่มวิชา

สร้างเสริมลักษณะนิสัย	รวมกับวิชา

นาฏศิลป์

มัธยมศึกษาตอนต้น:	วิชาดนตรีเป็นวิชา

บังคับอยูในกลุ่มวิชาพัฒนาบุคลิกภาพ	

ภายใต้วิชาศิลปศึกษาใช้ชื่อวิชาว่า	

“ดนตรีศึกษา”	นอกจากวิชาบังคับ	ยังมี

วิชาเลือกดนตรีให้ผู้เรียนเลือกเรียนได้

ตามความสนใจหลายวิชา

2524 หลักสูตรมัธยมศึกษา

ตอนปลาย	พ.ศ.	2524

ด�ารงชีวิตบนพื้นฐานแห่งคุณธรรม	

คิดเป็น	ท�าเป็น	

วิชาดนตรีเป็นวิชาพื้นฐานวิชาชีพอยู่ใน

กลุ่มศิลปกรรม

ปี ชื่อหลักสูตรสำยสำมัญ ปรัชญำหลักสูตร สำระดนตรี
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2533 หลักสูตรประถม

ศึกษา	และมัธยมศึกษา

ตอนต้น	พ.ศ.	2521	

(ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	

2533)	และหลักสูตร

มัธยมศึกษาตอนปลาย	

พ.ศ.	2524	(ฉบับปรับ

ปรุงพ.ศ.	2533)

ประถมศึกษา

เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อปวง

ชน

มัธยมศึกษาตอนต้น

มุ่งให้ผู้เรียนค้นพบความสามารถ	

ความถนัด	และความสนใจของ

ตนเอง

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ศึกษาเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะ

เฉพาะด้านที่สามารถน�าไปประกอบ

อาชีพให้สอดคล้องกับภาวะ

เศรษฐกิจและสังคม

ประถมศึกษา:	วิชาดนตรีอยู่ในกลุ่มวิชา

สร้างเสริมลักษณะนิสัย

มัธยมศึกษาตอนต้น:	วิชาดนตรีเป็น

วิชาเลือกเสรีอยู่ในกลุ่มวิชาพัฒนา

บุคลิกภาพ	ภายใต้วิชาศิลปะศึกษา

วิชาดนตรีไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มวิชา

พัฒนาบุคลิกภาพร่วมกับวิชาพลานามัย	

เรียกว่า	“วิชาศิลปะกับชีวิต”	

มัธยมศึกษาตอนปลาย: วิชาดนตรีเป็น

วิชาเลือกเสรีอยู่ในกลุ่มวิชาพัฒนา

บุคลิกภาพร่วมกับวิชาพลานามัย

2544 หลักสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐาน	พ.ศ.	2544

เป็นการศึกษาเพื่อความเป็น

เอกภาพของชาติ	มุ่งเน้นความเป็น

ไทย	ควบคู่กับความเป็นสากล

วิชาดนตรีเป็นวิชาบังคับอยู่ในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ศิลปะซึ่งประกอบไปด้วย	

ทัศนศิลป์	ดนตรี	และนาฏศิลป์

2551 หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

พ.ศ.	2551

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเป็นคนดี	

มีปัญญา	มีความสุข	มีศักยภาพใน

การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

วิชาดนตรีเป็นวิชาบังคับอยู่ในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ศิลปะซึ่งประกอบไปด้วย	

ทัศนศิลป์	ดนตรี	และนาฏศิลป์

 และจากการศึกษาในมิติของวิชาดนตรี	 ผู้วิจัยพบว่า	 ต้ังแต่หลักสูตรพุทธศักราช	 2503

เป็นต้นมา	 วิชาดนตรีถูกบรรจุในหลักสูตรของสถานศึกษาและมีการก�าหนดเนื้อหาทางดนตรี

อย่างชัดเจน	โดยมีการแบ่งล�าดับชั้นของผู้เรียน	(ลัดดา	สุวรรณกุล,	2518;	วิชฏาลัมพก์	เหล่าวานิช,	

2556)	ผู้วิจัยจึงแบ่งการน�าเสนอตามขอบเขตของการศึกษาวิจัย	ซึ่งแบ่งเป็น	2	กลุ่มหลักสูตร	ได้แก่	

หลักสูตรดนตรีก่อนการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 และหลักสูตรดนตรีหลัง

การประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	ได้ดังนี้

  2.1	หลักสูตรดนตรีก่อนกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ	

	 	 	 2.1.1	หลักสูตรพุทธศักรำช	2503	และ	หลักสูตรพุทธศักรำช	2518

    หลกัสตูรฉบบันีม้คีวามมุง่หมายทีจ่ะส่งเสรมิพฒันาการของเด็กเพือ่ให้สามารถ

ด�ารงตนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติในระบอบประชาธิปไตยประกอบไปด้วย	 1)	 หลักสูตรประโยค

ประถมศึกษาตอนต้น	2)	หลักสูตรประโยคประถมศึกษาตอนปลาย	3)	หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษา

ตอนต้น	และ	4)	หลกัสตูรประโยคมธัยมศึกษาตอนปลาย	โดยวิชาดนตรเีป็นรายวชิาขบัร้องและดนตรี	

ปี ชื่อหลักสูตรสำยสำมัญ ปรัชญำหลักสูตร สำระดนตรี
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เป็นวิชาเลือกอยู่ในหมวดศิลปศึกษา	ส�าหรับหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย	ดนตรีเป็นวิชา

เลอืกอยูใ่นหมวดศิลปะ	ใช้ช่ือว่า	“วชิาสงัคีตนยิมศิลป์”	ส่วนหลกัสตูรประโยคมธัยมศึกษาตอนปลาย	

พ.ศ.	2518	เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงจากหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย	พ.ศ.	2503	มีความมุ่งหมาย

ทีจ่ะฝึกฝนอบรมเยาวชนไทยให้มคีวามรู	้ทกัษะ	เจตคติ	และวฒันธรรมอันจ�าเป็นต่อการประกอบอาชีพ	

เปลี่ยนแปลงวิธีวัดผลใหม่โดยตัดสินจากผลการเรียนแต่ละรายวิชาแบบหน่วยกิต	 ส�าหรับวิชาดนตรี

ไทยถกูจดัอยูใ่นวชิาเลอืกในหมวดวิชาชีพประเภทวิชาศิลปะและศิลปะปฏิบติั	ใช้ช่ือว่า	“ดนตรศึีกษา”	

	 วิชาดนตรีในหลักสูตร	 พ.ศ.	 2503	 และ	 2518	 มีความแตกต่างจากหลักสูตรทุกฉบับ

ก่อนหน้านี้	 โดยมีการระบุเนื้อหาดนตรีเพิ่มขึ้นจากแต่เดิมมีเพียงค�าสวดนมัสการและเพลงสรรเสริญ

บารมี	 ในยุคนี้ได้ระบุให้สอนฟังเพลงร้องเพลงในกลุ่มเพลงพื้นเมือง	 เพลงไทยเดิม	 เพลงไทยสากล	

เพลงปลกุใจ	มทีัง้ทฤษฎีและปฏิบติั	ทัง้นี	้ยงัไม่ปรากฏรายละเอียดของเพลงทีส่อนและการประเมนิผล

   2.1.2	หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	พุทธศักรำช	2521	และ	2524	มีข้อมูลดังนี้ 

    1) หลักสูตรประถมศึกษา 2521 เป้าประสงค์	คือ	ให้คนไทยทุกคนได้รับสิทธิ์

ในการศึกษาเท่าเทียมกัน	 และสามารถพัฒนาชีวิตตามความสามารถของตนได้อย่างเต็มที่	 วิชาดนตรี

ในหลักสูตรประถมศึกษาถูกจัดอยู่ในกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัยโดยรวมเข้ากับวิชานาฏศิลป์	 และ

ใช้ช่ือรายวิชาว่า	 “ดนตรีและนาฏศิลป์”	 มุ่งเน้นการเสริมสร้างบุคลิกภาพของผู้เรียน	 มีเน้ือหา

ด้านการฟังและร้องเพลง	(สวิต	ทับทิมศรี,	2560)

    2) หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น 2521 ประเด็นส�าคัญที่พบในหลักสูตร

ฉบับนี้	 คือ	 วิชาดนตรีมีบทบาทในสถาบันการศึกษามากขึ้น	 อันเนื่องมาจากผู้เรียนท่ีจบการศึกษา

ในช่วงหลักสูตรก่อนหน้านี้ประสบปัญหาในการประกอบอาชีพ	เนื่องจากขาดทักษะทางวิชาชีพ	ดังนั้น

หลกัสตูรมธัยมศึกษาตอนต้น	พ.ศ.	2521	จึงพฒันาขึน้	โดยมุง่ให้ผู้เรยีนค้นพบและพฒันาความสามารถ

ตามความสนใจของตนเอง	ส่งผลให้ดนตรีในฐานะที่อยู่ในกลุ่มวิชาชีพ	ได้กลายเป็น	วิชาบังคับ	และ

แยกเป็นเอกเทศอยู่ในวิชาศิลปศึกษา	 และยังเปิดเป็นวิชาเลือกอีกด้วย	 โดยวิชาดนตรีที่เป็นรายวิชา

บังคับ	จะใช้ชื่อวิชาว่า	“ดนตรีศึกษา”	มีต�าราเรียน เนื้อหามีการก�าหนดชัดเจนว่าผู้เรียนต้องได้เรียน

การฟัง	ขับร้องเพลงไทยเบื้องต้น	และสามารถบรรเลงได้บ้าง	แต่ไม่ระบุเนื้อหาเพลงที่ชัดเจน	ส่วนวิชา

เลือกนั้นผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ในวิชาเลือกที่มีความถนัดและสนใจ	

    3) หลกัสตูรมธัยมศึกษาตอนปลาย 2524	ได้ปรบัปรงุจากหลกัสตูรมธัยมศึกษา

ตอนปลาย	 พ.ศ.	 2518	 วิชาดนตรีถูกจัดให้มาอยู่ในหมวดวิชาศิลปกรรมซ่ึงเป็นวิชาพื้นฐานอาชีพ

พร้อมทั้งได้ก�าหนดจุดประสงค์และค�าอธิบายรายวิชาไว้ทุกรายวิชา	 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน

เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรอย่างชัดเจน	
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	 	 	 จะเห็นได้ว่า	วิชาดนตรีในหลักสูตรพ.ศ.	2521	และ	2524	มีพัฒนาการด้านการขยาย

สาระเนือ้หาดนตรเีพิม่ข้ึนจากเดิมมาก	มกีารก�าหนดให้สอนทัง้ทฤษฎีและปฏิบติัดนตร	ีรวมถงึมวิีชาดนตรี

หลากหลายให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจ	 กล่าวได้ว่าดนตรีเป็นศาสตร์หนึ่งท่ีถูกเช่ือมเข้า

กับระบบการศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ

   2.1.3	หลกัสูตรกำรศกึษำขัน้พ้ืนฐำน	พุทธศกัรำช	2521	และ	2524	(ฉบบัปรับปรุง	

2533)	 	

	 	 	 	 หลักสูตรนี้คือการน�าหลักสูตรประถมศึกษา	 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น

พ.ศ.2521	และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย	พ.ศ.	2524	มาปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของบรบิทสงัคมไทยย่ิงขึน้	โดยหลกัสตูรฉบับน้ีจะมุง่เน้นการศึกษาเพือ่พฒันาก�าลงัคน	ทัง้ด้าน

ความเป็นวชิาการและด้านความเป็นมนษุย	์ซึง่วชิาดนตรีถกูจดัใหอ้ยูใ่นกลุม่หลัง	รายละเอยีดของวชิา

ดนตรีแต่ละฉบับมีดังนี้

	 	 	 	 1)	หลักสูตรประถมศึกษา	2521	(ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	2533)	วิชาดนตรีถูก

จดัอยูใ่นกลุม่สร้างเสรมิลกัษณะนสิยั	เนือ้หาเน้นการฟังและร้องเพลง	สิง่ทีน่่าสนใจทีพ่บจากค�าอธบิาย

รายวิชา	 คือ	 เริ่มมีการให้ผู้เรียนฝึกแต่งเพลงง่าย	 ๆ	 แสดงว่าเริ่มมีการให้ผู้เรียนได้สร้างสรรค์ดนตรี

ด้วยตนเอง	

	 	 	 	 2)	หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น	 พุทธศักราช	 2521	 (ฉบับปรับปรุง	 พ.ศ.	

2533)	วชิาดนตรถีกูจัดอยูใ่น	กลุม่วชิาพฒันาบคุลกิภาพ	ร่วมกบัวชิาพลานามยั	เรยีกว่าวชิาศิลปศึกษา	

มีทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกเสรีซ่ึงมีการก�าหนดรายวิชาเกี่ยวกับดนตรีไทยไว้ค่อนข้างหลากหลาย	

แต่ส�าหรับวิชาบังคับพบว่า	ดนตรีถูกน�าไปรวมกับทัศนศิลป์และนาฏศิลป์	ใช้ชื่อว่า	“ศิลปะกับชีวิต”

	 	 	 	 3)	หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย	พุทธศักราช	2524	(ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.

2533)	 วิชาดนตรียังคงอยู่ในกลุ่มวิชาพัฒนาบุคลิกภาพร่วมกับวิชาพลานามัย	 เรียกว่า	 วิชาศิลปะ	

นอกจากนีย้งัอยูใ่นกลุม่วชิาพืน้ฐานวิชาอาชีพ	ซ่ึงมหีลากหลายวิชาให้ผู้เรยีนเลอืกเรยีนตามความสนใจ

	 	 	 	 แม้ว่าหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุน้ีจะเปลีย่นไปจากหลกัสตูรฉบบัก่อนหน้าทีผ่่านมา

ในเชิงของแนวคิด	 จุดมุ่งหมาย	 ที่แต่เดิมวิชาดนตรีถูกให้ความส�าคัญในฐานะวิชาที่วางรากฐานและ

เติมเต็มด้านวิชาชีพให้กับผู้เรียน	 แต่เมื่อปรับปรุง	 วิชาดนตรีในหลักสูตรระดับประถมศึกษาและ

มธัยมศึกษาตอนต้น	ถกูปรบัให้อยูใ่นกลุม่ของการสร้างเสรมิลกัษณะนิสยั	และบุคลกิภาพ	อย่างไรก็ตาม	

ในระดับมธัยมศึกษาตอนปลายยงัคงปรากฏวชิาดนตรอียูใ่นกลุม่วชิาพืน้ฐานวิชาอาชีพ	แสดงให้เหน็ถงึ

ความส�าคัญของวิชาดนตรใีนแง่มมุของการพฒันาทกัษะผู้เรยีนให้มคีวามเข้มข้นขึน้ในช่วงมธัยมศึกษา
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ตอนปลายอันเป็นช่วงเวลาส�าคัญในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเพื่อน�าฐานความรู้ไป

ต่อยอดและยดึเป็นวชิาชีพต่อไป	กล่าวได้ว่า	วชิาดนตรเีป็นวชิาทีม่กีารเตรยีมความพร้อมให้กบัผู้เรยีน

เพื่อน�าไปประกอบเป็นอาชีพ	โดยมีสถาบันการศึกษาเป็นฐานในการสนับสนุน

	 	 2.2	หลกัสูตรหลังกำรประกำศใช้พระรำชบญัญัตกิำรศกึษำแห่งชำต	ิ(หลักสูตรกำรศกึษำ

ขั้นพื้นฐำน	พุทธศักรำช	2544	และ	หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	พุทธศักรำช	2551)	

มีดังนี้

	 	 	 2.2.1	หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	พุทธศักรำช	2544

    หลักสูตรนี้เกิดขึ้นจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	

พุทธศักราช	 2542	 เพื่อให้หลักสูตรการศึกษาชาติมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ	 ตลอดจน

กฎหมายอ่ืน	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้อง	(กระทรวงศึกษาธกิาร,	2544)	หลกัสตูรนีแ้บ่งกลุม่สาระการเรยีนรูอ้อกเป็น	

8	กลุ่ม	ได้แก่	ภาษาไทย	คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์	สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม	สุขศึกษาและ

พลศึกษา	ศิลปะ	การงานอาชีพและเทคโนโลยี	และภาษาต่างประเทศ	โดยวิชาดนตรีถูกจัดอยู่ในกลุ่ม

สาระการเรยีนรูศิ้ลปะ	ร่วมกบัทศันศิลป์	และนาฏศิลป์	ดนตรถูีกก�าหนดให้เป็นวชิาบงัคบั	เน้ือหาสาระ

ถูกก�าหนดเป็นมาตรฐาน	แต่ก�าหนดไว้อย่างกว้าง	ๆ	มีการก�าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เพื่อเป็นเกณฑ์

ในการก�าหนดคุณภาพของผู้เรยีน	แต่เป็นการก�าหนดคุณภาพโดยรวม	มคีวามยืดหยุ่นของการจัดเน้ือหา

สาระดนตรใีนแต่ละช่วงช้ัน	ส่งผลให้ยงัไม่มหีนงัสอืและต�าราเรยีนดนตร	ีแต่มเีอกสารประกอบการสอน

ของวิชาดนตรีที่ครูผู้สอนจะต้องจัดท�าขึ้นมาเอง	และบางส�านักพิมพ์ผลิตขึ้นจ�าหน่ายบ้าง

	 	 	 2.2.2	หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	พุทธศักรำช	2551

    หลกัสตูรฉบบันีพ้ฒันามาจากหลกัสตูรการศึกษาขึน้พืน้ฐาน	พทุธศักราช	2544	 

มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี	 มีปัญญา	 มีความสุข	 มีศักยภาพในการศึกษาต่อและ

ประกอบอาชีพ	ยกเลิกระดับช่วงชั้น	กลับมาใช้ชั้นปีดังเดิม	(กระทรวงศึกษาธิการ,	2552)	ส�าหรับวิชา

ดนตรียังคงเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	 แต่จากความยืดหยุ่นของสาระดนตรีที่ไม่มี

การก�าหนดเนื้อหาอย่างชัดเจนของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 พ.ศ.	 2544	 จึงส่งผลกระทบต่อ

คุณภาพในการเรียนการสอน	ผู้สอนไม่มีทิศทางที่ชัดเจนในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ดนตรีให้กับ

ผู้เรยีน	เกดิความเหลือ่มล�า้ในด้านความรูท้ีไ่ด้รบัของผู้เรยีน	แต่ละโรงเรยีน	(สทิธชัิย	ตันเจรญิ,	2560)	

ดังนัน้	ปัญหาดังกล่าวจึงเป็นทีม่าของการปรบัปรงุหลกัสตูรในปี	2551	ประเด็นส�าคัญ	คือ	มกีารก�าหนด	

“ตัวช้ีวัด”	 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีทิศทางเดียวกันท้ังประเทศ	 ท�าให้ครูผู้สอน

มีตัวช้ีวัดเป็นเครื่องน�าทางในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนดนตรี	 มีกรอบในการด�าเนินงาน	
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อีกทั้งมีการก�าหนดคุณภาพผู้เรียนเมื่อเรียนจบในแต่ละชั้นปี	กล่าวได้ว่า	หลักสูตรฉบับนี้มีการก�าหนด

เนื้อหาสาระดนตรีและคุณภาพผู้เรียนอย่างชัดเจน

อภิปรำยผล

 จากผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้	 ผู้วิจัยค้นพบประเด็นที่น่าสนใจอันน�ามาสู่การอภิปรายผล	 ซึ่งจะ

น�าเสนอตามการแบ่งองค์ประกอบทางการศึกษา	4	ด้าน	ของ	Steiner	(1988)	และ	Tyler	(1949)	

อันได้แก่	ผู้สอน	ผู้เรียน	หลักสูตร	และการวัดประเมินผล	ดังนี้

	 1.	ในสมัยกรุงสุโขทัย	กรุงศรีอยุธยา	กรุงธนบุรี	และกรุงรัตนโกสินทร์	(ถึงช่วงเปลี่ยนแปลง

การปกครอง	 พ.ศ.2475)	 ดนตรีมีบทบาทในการบรรเลงประกอบพิธีกรรมและการแสดงโขนละคร	

วงการดนตรีไทยได้รับการอุปถัมภ์จากสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นส�าคัญ

  ผู้สอน	ล้วนมาจากสายบ้าน	วัด	และวัง	ซึ่งเป็น	3	สถาบันส�าคัญที่มีความผูกพันอยู่คู่สังคม

ไทยมาเนิ่นนาน	ดังที่	พูนพิศ	อมาตยกุล	และคณะ	(2549)	ได้ศึกษาวิเคราะห์ไว้เบื้องต้น	ซึ่งแม้ว่าใน

ปัจจุบัน	บ้าน	วัด	วัง	จะถูกลดบทบาทลงในด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ดนตรีไทย	เนื่องจากถูกกลืน

โดยระบบการศึกษา	โดยเฉพาะอย่างย่ิงในระดับอุดมศึกษา	แต่สิง่ส�าคัญทีผู้่วจัิยพบ	คือ	กระบวนการใน

การสบืทอดยงัคงได้รบัการรกัษา	สบืต่อ	ผ่านทายาท	ศิษย์ของแต่ละส�านักทีส่บืต่อกันมาแต่ครัง้โบราณ	

ที่กระจายตัวสอนอยู่ตามสถาบันต่าง	 ๆ	 อาทิ	 ในสายของดนตรีในราชส�านัก	 ได้รับการเก็บรักษาและ

สบืต่อโดยวทิยาลยันาฏศิลป	กรมศิลปากร	(กระทรวงวฒันธรรม	ในปัจจุบัน)	ส�านกัของหลวงประดิษฐ

ไพเราะ	(ศร	ศิลปบรรเลง)	มสีายศิษย์ถ่ายทอดองค์ความรูส่้งต่อให้แก่คณะมนษุยศาสตร์	มหาวทิยาลยั

เกษตรศาสตร์	 สายกรมประชาสัมพันธ์	 ถ่ายทอดส่งต่อองค์ความรู้ให้กับคณะครุศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	และส�านักพาทยโกศล	ได้ถ่ายทอดผ่านมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	

และมหาวิทยาลัยมหิดลในสมัยหนึ่ง	จะเห็นได้ว่า	องค์ความรู้จาก	บ้าน	วัด	วัง	ยังคงได้รับการสืบสาน

สืบต่อตลอดมา	แต่เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ดั้งเดิมผ่านกระบวนการจัดการศึกษาสมัยใหม่เท่านั้น

  ผูเ้รียน	มทีัง้ผู้เรยีนทีเ่ป็นชาวบ้านสามญัชนทัว่ไป	ข้าราชบรพิาร	รวมถงึพระบรมวงศานุวงศ์	

ทัง้นี	้ผู้เรยีนในแต่ละบรบิททางสงัคมกม็จุีดประสงค์ในการเรยีนดนตรท่ีีแตกต่างกัน	ส�าหรบัผู้เรยีนทีเ่ป็น

สามัญชน	 มุ่งเรียนดนตรีเพื่อให้มีความรู้ความสามารถติดตัวอันจะน�าไปสู่การประกอบอาชีพเพื่อหา

เลีย้งชีพตนและครอบครวั	ผู้เรยีนในกลุม่นีม้ปัีจจัยด้านการด�ารงชีวิตเข้ามาเกีย่วข้อง	ส่วนผู้เรยีนทีเ่ป็น

ข้าราชบริพารและพระบรมวงศานุวงศ์	ผู้วิจัยเห็นว่า	ดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของการประดับพระเกียรติยศ	

มีจุดประสงค์ในการบรรเลงดนตรีเพื่อความผ่อนคลายบันเทิงใจ	 และใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือในการ

ประสานความสมัพนัธ์ในการเข้าสงัคม	ผู้เรยีนในกลุม่นีจ้ะบรรเลงในประเภทสงัคมนยิม	คือ	เพลงเกรด็	

เพลงสองชั้น	หรือเพลงสามชั้นบางเพลง	เป็นหลัก	
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  หลักสูตร คือ	บทเพลงเพือ่ใช้ในการประกอบพธิกีรรม	และบทเพลงทีใ่ช้ประกอบการแสดง

โขนละคร	ส�าหรับเพลงที่ใช้ในการเรียนการสอนเครื่องดนตรีปี่พาทย์	คือ	เพลงหน้าพาทย์	ซึ่งมีล�าดับ

ขัน้ในการต่อเพลง	ผู้เรยีนจะต้องผ่านกระบวนการครอบครใูนพธิไีหว้ครเูพือ่เรยีนเพลงหน้าพาทย์ช้ันต้น	

ชั้นกลาง	และหน้าพาทย์ไหว้ครู	ตามล�าดับ	ส�าหรับเครื่องสาย	แม้จะไม่มีการบรรเลงเพลงหน้าพาทย์	

แต่ผู้สอนก็มีการจัดเรียงบทเพลงในการสอนผู้เรียนเช่นกัน	ในกลุ่มเพลงแรกเริ่ม	เช่น	ตับต้นเพลงฉิ่ง	

ตับมโหรี	จระเข้หางยาว	แขกบรเทศ	เป็นต้น	จากนั้นจึงเริ่มต่อเพลงที่มีความซับซ้อนมากขึ้น	ไปจนถึง	

เพลงเดี่ยว	ที่ต้องใช้ทักษะขั้นสูงในการบรรเลง	นอกจากนี้ในแต่ละส�านัก	บ้านดนตรี	ต่างก็มีบทเพลง

ที่ใช้ไล่มือเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับผู้เรียน	 โดยทางฝั่งพระนครจะใช้เพลงมู่ล่ง	 ส่วนทางฝั่งธนฯ	 จะใช้

เพลงทะแย	ทั้งนี้	แม้ว่าทั้ง	2	ฝั่งสายส�านักจะมีล�าดับขั้นในการต่อเพลงที่ต่างกัน	แต่ผู้วิจัยพบจุดร่วม

ที่เหมือนกัน	 คือ	 เพื่อพัฒนาทักษะการบรรเลงดนตรีให้กับลูกศิษย์ของตนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เป็นส�าคัญซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาดนตรีปฏิบัติทางตะวันตก

  การวดัและประเมินผล จะเป็นไปตามดุลยพนิิจของผู้สอนว่าผู้เรยีนมทีกัษะความสามารถ

ในการปฏิบัติการบรรเลงดนตรีเป็นอย่างไร	 มิได้ท�าอย่างเป็นระบบกฎเกณฑ์	 แต่มักอยู่ในรูปแบบ

การประชัน	หรอืตามผลงาน	ทกัษะความสามารถของนกัดนตร	ีซ่ึงสอดคล้องกบัทศันะของ	สริชัิยชาญ	

ฟักจ�ารญู	(2561)	อีกทัง้	ผู้วิจัยคิดว่าการวัดและประเมนิผลในยคุสมยันัน้เป็นการประเมนิตามสภาพจรงิ	

(Authentic	Assessment)	ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ	ณรทุธ์	สทุธจติต์	(2555)	ทีว่่า	ผู้สอนจะสงัเกต

พัฒนาการทักษะของผู้เรียน	 เมื่อผู้เรียนมีทักษะในการบรรเลงที่ดีขึ้นก็จะน�าไปสู่การต่อเพลงในระดับ

ขัน้ทีส่งูขึน้เช่นกนั	จากนัน้เมือ่ความสามารถของผู้เรยีนพฒันาขึน้	ครจูะน�าลกูศิษย์ไปบรรเลงดนตรตีาม

โอกาสต่าง	 ๆ	 ในการณ์นี้	 เมื่อมีการแสดงฝีมือเกิดขึ้น	 ย่อมมีเสียงตอบรับจากผู้ชมและจากวงการ

นักดนตรีด้วยกัน	นับว่าเป็นการตรวจสอบศักยภาพของลูกศิษย์ของตนวิธีหนึ่ง	

	 จากการกล่าวถึงข้อมูลทั้ง	 4	 ประเด็นดังข้างต้นแสดงให้เห็นว่า	 การศึกษาดนตรีไทยในอดีต

มไิด้กระท�าอย่างไร้ทศิทาง	สิง่บ่งช้ีในประเด็นนีท้ีชั่ดเจน	คือประเทศไทยเรามอีงค์ประกอบทางการศึกษา

ครบทั้ง	4	ด้าน	อันประกอบไปด้วย	ผู้สอน	ผู้เรียน	หลักสูตร	และการวัดและประเมินผล	ซึ่งตรงตาม

ทฤษฎีทางการศึกษาของ	Steiner	(1988)	และ	Tyler	(1949)	โดยเรามีองค์ประกอบเหล่านี้มาแล้ว

ต้ังแต่สมัยกรุงสุโขทัย	 หรืออาจก่อนหน้านั้น	 เพียงแต่ไม่เหลือร่องรอยทางประวัติศาสตร์ให้พิสูจน์

ทราบข้อมูล	แม้ว่าจะไม่มีการก�าหนดอย่างชัดเจนในรูปแบบของเอกสารต�ารา	แต่ข้อมูลองค์ประกอบ

ในแต่ละด้านเหล่านี้สามารถแสดงให้เห็นอย่างกระจ่างชัดว่า	แนวคิดและระดับปัญญาของคนไทยมิได้

ย่อหย่อนหรือด้อยไปกว่าวิธีคิดของชาวตะวันตกเลยแม้แต่น้อย	

	 2.	ดนตรีไทยศึกษาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์	 (ภายหลังมีพระราชบัญญัติการศึกษาชาติ)	

การเรยีนการสอนดนตรไีทยมคีวามเป็นระบบมากขึน้กว่าในยุคก่อนหน้า	ทกุองค์ประกอบทางการศึกษา
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มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นจากการจัดระเบียบผ่านระบบการศึกษา	

  ผู้สอน	ยังคงเป็นผู้สอนที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากบ้าน	วัด	และวัง	เช่นเดียวกับ

ก่อนหน้านี้	แต่มีการพัฒนาสื่อการสอนขึ้นเป็นจ�านวนมากตามความเหมาะสมของยุคสมัย	เช่น	มูลนิธิ

หลวงประดิษฐไพเราะ	(ศร	ศิลปบรรเลง)	ได้ผลิตสื่อการสอนผ่านเว็บไซต์ไทยคิด	(www.Thaikids.

com)	อันเป็นแหล่งข้อมูลส�าคัญที่ได้รวบรวมองค์ความรู้ด้านดนตรีไทยให้ผู้เรียนและผู้ที่มีความสนใจ

สามารถท�าการค้นคว้าข้อมูลได้	 นอกจากนี้ยังมีสื่อการสอนเรื่องจังหวะไทยของครูชนก	 สาคริก	

ทายาทหลวงประดิษฐไพเราะ	 (ศร	 ศิลปบรรเลง)	 และภายหลังมีผู้สอนดนตรีที่พัฒนาสื่อการเรียน

การสอนดนตรี	เพื่อมุ่งเน้นการสอนดนตรีในเนื้อหาต่าง	ๆ 	ผลิตออกมาเป็นจ�านวนมาก	ซึ่งผู้วิจัยเชื่อว่า	

นวตักรรมการสอนของมลูนธิหิลวงประดิษฐไพเราะ	(ศร	ศิลปบรรเลง)	เป็นต้นธารส�าคัญในการขบัเคลือ่น

การเรยีนการสอนดนตรไีทยสูค่วามเป็นสมยัใหม่ตามบรบิทโลก	นอกจากนี	้ผู้สอนในระบบการศึกษาของ

ช่วงเวลานีย้งัต้องผ่านกระบวนการสอบคัดกรองทกัษะความสามารถทัง้ด้านทฤษฎีและปฏิบติั	นอกเหนอื

จากศาสตร์ด้านดนตรแีต่อย่างเดียว	อีกทัง้	ยังมกีารแข่งขนัทางวิชาการดนตรทีีห่ลากหลาย	ซ่ึงอาจเรยีก

ได้ว่าเป็นส่วนประกอบในการพจิารณาคัดเลอืกหรอืใบเบกิทางในการสอบเข้าสูว่ชิาชีพครดูนตรอีีกด้วย	

  ผู้เรียน ส�าหรับผู้เรียนดนตรีไทยในยุคนี้กล่าวได้ว่า	 มีโอกาสได้เรียนรู้ผ่านข้อก�าหนด

พืน้ฐานท่ีเป็นตัวช้ีวัดต่าง	ๆ 	แบบชัดเจน	ดังนัน้ในเชิงหลกัการ	ผู้เรยีนทัง้ประเทศน่าจะมคีวามเท่าเทียม

กันของการเรียนดนตรี	มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ได้มากกว่าสมัยก่อน	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระยะ

เวลา	10	ปี	ที่ผ่านมา	ประเทศไทยได้เข้าสู่ยุคแห่งดิจิทัล	(Digital)	จึงท�าให้การสืบค้นข้อมูลมีความ

สะดวกและทั่วถึงมากขึ้นผ่านระบบสื่อสังคมออนไลน์	(Social	Media)	

  หลักสูตร	ตั้งแต่มีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	ผู้เรียนในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ต้องเรยีนทฤษฎีดนตร	ีปฏิบติัดนตร	ีและประวติัวรรณคดีดนตร	ีโดยประกอบไปด้วยเนือ้หาทีค่รอบคลมุ

สาระดนตรีไทย	 และในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 สถาบันการศึกษามักจะมีวิชาเลือกปฏิบัติดนตรี

ให้ผู้เรียนได้เรียน	 ได้พัฒนาทักษะอย่างเข้มข้นส�าหรับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอย่าง

พร้อมมลู	ได้มโีอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาอย่างตรงเป้าหมาย	สิง่ส�าคัญคือ	สถาบนัการศึกษา

ต่าง	ๆ 	จะมชีมรมดนตรไีทยเกิดขึน้	ซ่ึงกิจกรรมชมรมดนตรไีทยนบัวนัยิง่มคีวามเข้มข้นยิง่ขึน้	เนือ่งจาก

มีกิจกรรมการประกวดดนตรีไทยเป็นตัวกระตุ้นให้หลักสูตรพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่สูงขึ้น	 อาทิ

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน	 การประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง	 การประกวดดนตรีไทย

ประลองเพลง	ประเลงมโหรี	เป็นต้น	กิจกรรมเหล่านี้ท�าให้	ผู้สอน	ผู้เรียน	มีความตื่นตัวในการพัฒนา

ศักยภาพด้านทักษะการบรรเลงดนตรีไทย	 ดังนั้น	 สถานศึกษาจึงต้องจัดหลักสูตรดนตรีไทยให้รองรับ

ต่อความต้องการของผู้เรยีนทีม่คีวามสนใจและความสามารถด้านดนตรไีทย	จะเหน็ว่า	หลกัสตูรดนตรี

มีการพัฒนาเพื่อรองรับผู้เรียนในห้องเรียนปกติ	 และผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางดนตรี	 ทั้งนี	้



299

◆ พัฒนาการหลักสูตรและการเรียนการสอนดนตรีไทยศึกษาของประเทศไทย ◆

ผู้สอนและผู้เรียน	 ล้วนเป็นผลผลิตจากสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ผลิตครูดนตรี	 ที่ได้รับ

การสืบทอดความรู้มาจากบ้าน	วัด	วัง	ตั้งแต่ยุคสมัยก่อนหน้านี้	จากที่กล่าวมาข้างต้น	จะเห็นว่าตลอด

ระยะเวลาทีผ่่านมาบคุลากรด้านดนตรไีทยยังคงด�าเนนิการถ่ายทอดองค์ความรูม้าอย่างต่อเนือ่งยาวนาน	

จากระบบการถ่ายทอดแบบบ้าน	วัด	วัง	สู่ระบบการศึกษาในสถานศึกษา	ซึ่งยังคงรักษากระบวนองค์

ความรู้ที่บรรพชนได้สรรค์สร้างไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์	 ท�าให้ผู้วิจัยมีความเชื่อมั่นว่าองค์ความรู้ด้าน

ดนตรไีทยจะไม่มวีนัเลอืนหายไปจากสงัคมไทยได้เลย	ในขณะเดียวกนั	หากบคุลากรดนตรไีทยทกุฝ่าย

ยังคงรักษาเสถียรภาพ	 และพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง	 จะท�าให้ดนตรีไทยศึกษาแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

เป็นทวีคูณ

	 	 อีกประการที่ส�าคัญ	 การก�าหนดหลักสูตรในช่วงเวลาน้ี	 เป็นช่วงที่มีนักดนตรีศึกษาที่จบ

การศึกษาจากทั้งในและต่างประเทศมาเป็นจ�านวนมาก	 บุคคลเหล่านี้ล้วนกลับมาร่วมพัฒนา

หลกัสตูรดนตรศึีกษาขัน้พืน้ฐานอยูห่ลายช่วงเวลา	ดังนัน้	แนวคิดของดนตรศึีกษา	(Music	Education)	

ที่มีการใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือในการพัฒนามนุษย์ทั้งทางกาย	สติปัญญา	และจิตใจ	 ได้ถูกส่งผ่านจาก

นกัพฒันาหลกัสตูรเข้าไปในหลกัสตูรแกนกลางของประเทศอย่างต่อเนือ่ง	อีกทัง้	ในช่วงเวลาทีผ่่านมา

มีผลผลิตทางการศึกษาเพิ่มข้ึนทั้งผู้เรียนในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกด้านดนตรีศึกษา	 ช่วยกัน

ผลิตต�าราประกอบการเรียนการสอนดนตรีให้กับส�านักพิมพ์ต่าง	 ๆ	 ซ่ึงถูกส่งต่อไปยังสถานศึกษา

ตลอดจนผู้วิจัยเห็นว่า	มีการปรับสาระการเรียนรู้ครั้งใหญ่ของหลักสูตรดนตรีศึกษาของไทย	อันเนื่อง

มาจากบคุลากรด้านดนตรศึีกษาได้เปิดโลกทศัน์ดนตรใีนประเทศไทยให้กว้างขวางขึน้	จากเดิมทีเ่นือ้หา

ดนตรีถูกจ�ากัดเพียงเนื้อหาด้านทฤษฎีดนตรี	 ปฏิบัติดนตรี	 และประวัติวรรณคดีดนตรี	 ได้มีการเพิ่ม

องค์ความรู้ในมิติของดนตรีตะวันตก	 ดนตรีชาติพันธุ์	 ดนตรีวิทยา	 ดนตรีอาเซียน	 ในเชิงของการ

แลกเปลีย่นเรยีนรูว้ฒันธรรมผ่านดนตรใีนหลายเนือ้หาทีป่รากฏในหลกัสตูร	มกีารบรูณาการดนตรไีทย

ร่วมกับดนตรีต่าง	ๆ	ผู้วิจัยเห็นว่าประเด็นนี้เป็นจุดเปลี่ยนส�าคัญ	เพราะโลกที่เปลี่ยนไป	ผู้สอน	และ

ผู้เรียน	จึงต้องเปิดรับความรู้ที่กว้างขวางขึ้น	ต้องรู้และเข้าใจดนตรีชาติพันธุ์อื่น	ๆ	ด้วย	ในฐานะที่ไทย

เป็นหนึง่ในสมาชิกของดนตรชีาติพนัธุโ์ลก	ผู้วจัิยเช่ือว่า	หลงัจากนีด้นตรไีทยศึกษาจะเป็นเพยีงมติิหนึง่

ของระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	และจะมีการเพิ่มเติมเนื้อหาดนตรีอาเซียน	ดนตรีตะวันตก	และดนตรี

สมัยนิยม	บรรจุลงในหลักสูตรอีกอย่างแน่นอน	

  การวัดและประเมินผล ผู้วิจัยเห็นว่า	 ยังคงเป็นไปในลักษณะเดิม	 คือ	 การประเมินตาม

สภาพจริง	(Authentic	Assessment)	ผสมกับการวัดและประเมินผลตามแนวคิดของตะวันตก	มีการ

น�ารายวิชาดนตรีไทยเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาทั้งหมดที่ผู้เรียนต้องท�าการสอบเพื่อเลื่อนระดับช้ัน

การศึกษา	รวมถึงมีการใช้คะแนนการสอบทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อน�าคะแนนไปใช้ประกอบการพิจารณา

ผ่านเกณฑ์ในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา	 เช่น	 โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้าน
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ดนตรีไทย	 ของมหาวิทยาลัยต่าง	 ๆ	 เป็นต้น	 ที่ส�าคัญ	 กิจกรรมการประกวดดนตรีไทยในทุกระดับ

การศึกษา	 ถือเป็นการประเมินผลลักษณะหนึ่ง	 และยังเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความตระหนัก	

ให้ความส�าคัญกบัดนตรไีทย	อีกทัง้เป็นการสร้างโอกาสในการศึกษาต่อในระดับทีส่งูขึน้ได้	เช่น	โครงการ

รบันกัเรยีนผู้มคีวามสามารถพเิศษทางด้านดนตรไีทย	เพือ่เรยีนต่อ	ในระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที	่1	และ

มัธยมศึกษาปีที่	4	รวมถึงระดับอุดมศึกษาอีกด้วย

ข้อเสนอแนะ

	 ข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรท�ำวิจัยในครั้งนี้

 1.	การวิจัยด้านดนตรีไทยศึกษา	มีข้อมูลหลายประการและต้องอาศัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมสมัย

กาลเวลานัน้	ๆ 	จ�านวนมาก	ซ่ึงหลายท่านทีร่่วมสมยัดังกล่าวได้ชราภาพหรอืเสยีชีวติลงแล้ว	ท�าให้ข้อมลู

บางประการต้องใช้การตีความจากเอกสารและหลักฐานอ่ืน	 ๆ	 ประกอบ	 ส่งผลให้ต้องใช้ระยะเวลา

ในการศึกษาค้นคว้ายาวนานพอสมควร	รวมถงึต้องค�านงึถงึความเทีย่งตรงของข้อมลูโดยการออกแบบ

ด้วยวิธีวิทยาการสืบสวนทวนทานหลายมิติเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความเที่ยงตรงสูงสุด

	 2.	ข้อจ�ากัดประการหนึ่งคือ	 หลักสูตรดนตรีไทยศึกษาของไทยยังไม่เคยมีการถูกวิเคราะห์	

รวบรวมข้อมลูไว้อย่างเป็นระบบ	ดังนัน้	การศึกษาวจัิยครัง้นีจึ้งมคีวามยากล�าบากยิง่ในการสบืแสวงหา

เอกสารหลักสูตรจากหลายแห่ง	 และเอกสารหลายฉบับช�ารุดเสียหายไปตามสภาพกาลเวลา	 จึงต้อง

อาศัยผู้เชี่ยวชาญตีความประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเป็นจ�านวนมาก

 ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป

 1.	ควรมีการศึกษาวิจัยพัฒนาการ	3	มิติหลักของมาตรฐานสาขาดนตรีไทย	ซึ่งพบในการวิจัย

ครั้งนี้	คือ	ด้านทฤษฎีดนตรีไทย	ด้านปฏิบัติทักษะดนตรีไทย	และด้านประวัติและวรรณคดีดนตรีไทย	

อย่างเป็นระบบ	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	การศึกษารวบรวมวิธีการออกแบบหรือพัฒนาหลักสูตรของระบบ

การเรียนการสอนดนตรีไทยที่มีอัตลักษณ์เฉพาะของแต่ละบ้าน	วัด	และวังด้วย

	 2.	ควรมีการศึกษาวิจัยอนาคตภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนดนตรีไทยศึกษาของ 

ประเทศไทยในบริบทความเปลี่ยนแปลงของประเทศ	ภูมิภาค	และโลก	ในระยะ	10-20	ปี	ข้างหน้า

ด้วย	เพราะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงยิ่ง	โดยวิจัยพัฒนาหลักสูตรดนตรีไทยศึกษา

ต้นแบบ	และความรูท้างด้านดนตรไีทยศึกษาขึน้เป็นหลกัสตูรน�าร่องหรอืแกนกลางเพือ่เสนอกระทรวง

ศึกษาธิการต่อไป
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