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       ´¹µÃÕ-à¾Å§ 
 
 
 ¤ÇÒÁËÁÒÂ 

  พจนานุกรม  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ไดใหความหมายของ 
“ดนตรี” วา เปนเสียงที่ประกอบกันเปนทํานองเพลง เคร่ืองบรรเลง ซ่ึงมีเสียงดัง
ทําใหรูสึกเพลิดเพลิน หรือเกิดอารมณรัก โศก หรือร่ืนเริง  
          ดนตรี เปนศิลปะที่อาศัยเสียง เพื่อเปนส่ือในการถายทอดอารมณ
ความรูสึกตางๆ ไปสูผูฟง เปนศิลปะที่งายตอการสัมผัส  กอใหเกิดความสุข    
ความพึงพอใจแกมนุษยได   ทั้งนี้รัชกาลที ่ 6   ไดใหความสําคัญกับดนตรี  โดย
พระราชนิพนธเพลงแปลจากตนฉบับของ วิลเล่ียม เช็คสเปยร วา “ª¹ã´äÁ�ÁÕ
´¹µÃ Õ¡ÒÅ ã¹ÊÑ¹´Ò¹à»�¹¤¹ªÍº¡Å¹ Ñ¡ ÍÕ¡ã¤Ã¿�§´¹µÃ ÕäÁ�àË ç¹à¾ÃÒÐ à¢Ò¹ Ñé¹
àËÁÒÐ¤Ô´¢º¶ÍÑ»Å Ñ¡É³ �  ÄÒÍØºÒÂÁØ�§Ã �ÒÂ©ÁÑ§¹ Ñ¡ Áâ¹Ë¹Ñ¡Á×´ÁÑÇàËÁ×Í¹ÃÒµÃ Õ 
áÅÐ´Ç§ã¨Â �ÍÁ í́ÒÊ¡»Ã¡ ÃÒÇ¹Ã¡ª¹àª�¹¡Å �ÒÇÁÒ¹Õé äÁ�¤ÇÃã¤Ã �äÇ �ã¨ã¹âÅ¡¹ Õé à �̈Ò
¨§¿�§´¹µÃ Õà¶Ô´ª×è¹ã¨” 
 
  ¤Ø³¤�Ò¢Í§¡ÒÃ¿ �§´¹µÃ Õ 
 

       ดนตรี มีผลตออารมณและจิตใจของมนุษย  เนื่องมาจากองคประกอบ
ดนตรีทั้งจังหวะ ทํานองและเนื้อเพลง เชน ดนตรีคลาสสิก ฟงแลวเกิดความรูสึก 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


2 
 
สงบสบายใจ มีผลตอการลดความวิตกกังวล สวนดนตรีที่มีลักษณะฟงแลวต่ืนเตน  
ฟงแลวรูสึกฮึกเหิม จะรบกวนจิตใจทําใหกาวราวและวิตกกังวล (เรวดี อึ้งโพธิ์, 
2541: 23) อีกทั้งดนตรียังมีอํานาจกระตุนจิตใจ และสมองของมนุษย    ใหเขาใจ
สัจธรรม ความเปนจริงของโลก ความคิดสรางสรรค และจินตนาการ เปนตน การที่
จะใชดนตรีมาฟนฟูจิตใจและรางกาย โดยมีพื้นฐานความเช่ือที่วา  ดนตรีสามารถ
ทําใหเกิดความสุขสนุกสนาน  เพลิดเพลิน ตลอดจนทําใหมีสุขภาพแข็งแรง อีกทั้ง
ผูที่มีการหลงลืม  ก็สามารถฟนฟูสมรรถภาพทางรางกายไดดวยวิชาการทางดนตรี 
เพียงขยับ หรือออกกําลังไปพรอมกับเสียง ดนตรี ก็ทําใหสนุกสนานเพลิดเพลินได 
เนื่องจากสมองจะหล่ังฮอรโมน “โดปามิน” (dopamine) ออกมา ซ่ึงเปน
ฮอรโมนที่กระตุนความรูสึกที่ตองการกระทํา หรือความรูสึกอยากทําใหไดดังใจคิด 
ดังนั้นจึงเปนประสาทโดยอัตโนมัติ  (Autonomic nervous)  ดีขึ้น  คนปวย
สามารถใชนิ้วมือ   หรือปลายนิ้ว  เคาะ เขยา  ขยับ  ประสานกับจังหวะดนตรี   
หรือเลนเคร่ืองดนตรีประเภทใหจังหวะ (Percussion instrument) หรือ เลน
คียบอรดได  ถือเปนการฟนฟูสมรรถภาพทั้งรางกายและจิตใจ แตทั้งนี้ตองเลือก
ใหเหมาะกับบุคลิกภาพ  อายุ  เพศ  วัฒนธรรม  และถ่ินกําเนิด   เนื่องจากการวิจัย
ทั้งในและตางประเทศ ในชวง 60 ปที่ผานมา พบวา ระดับเสียง  ความดังและ
ความเร็วของจังหวะดนตรีที่ไดยิน   จะทําใหบุคคลนั้นมีสภาพรางกายดีหรือไมดีได  
เชน  ËÒ¡ä �́¿�§à¾Å§ Ñ̈§ËÇÐ·Õèª�Ò ÃÐ Ñ́ºàÊÕÂ§»Ò¹¡ÅÒ§ ¹ Ø�Á¹ÇÅ ¨ÐÃ Ù�ÊÖ¡¼�Í¹¤ÅÒÂ
ÊºÒÂæ  áµ �ËÒ¡¿�§à¾Å§ Ñ̈§ËÇÐàÃ çÇ Ñ́§ÁÒ¡ ËÃ ×Í¤ÇÒÁà¢ �ÁÃÐ Ñ́ºàÊÕÂ§·ÕèÊÙ§ ¨Ð·íÒ
ãË �¤¹»�ÇÂä �́ มีรายงานทางอินเตอรเน็ต เม่ือเดือนสิงหาคม 2548 พบวา เคร่ือง
เสียงในรถยนตที่มีกําลังมาก ดังมาก มีความแรง กระทบกับผูฟง ทําใหปอดฉีกได 
หรือทําใหหัวใจวายตายไดดวย ฉะนั้นการฟงเสียงดังมากๆ จะเกิดคล่ืนเสียงอัด
ผานอากาศเขาไปในตัวเรา และทําใหชองอากาศในปอดเกิดความดันขึ้นทะลุได  
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 »ÃÐâÂª¹�¢Í§¡ÒÃÃ �Í§à¾Å§ 
 

 การรองเพลงไมจําเปนตองเปนนักรองอาชีพ ควรรองเพลงดวยความรูสึก
ที่แทจริงวามีความสุขใจ แลวจะรักษาตัวเองได เด็กอายุ 4 – 7 ป ควรปรบมือให
เขากับจังหวะ หรือใชเคร่ืองเขยา ไมควรบังคับใหเด็กเลนเคร่ืองดนตรียาก เชน 
เปยโน จะทําใหเด็กเครียด ซ่ึงประโยชนของการรองเพลงมีดังนี้ 
 1. ฝกอวัยวะที่ใชในการพูด การหายใจ   
 2. ฝกการแสดงออก สรางความม่ันใจ  
 3. ฝกสมาธ ิการฟง การใชภาษา  
 4. สรางความสุข ความพอใจ  

 

 »ÃÐâÂª¹�¢Í§¡ÒÃ¿ �§à¾Å§ 
 

การฟงเพลงที่มีทวงทํานองที่ไพเราะ นุมนวล มีชีวิตชีวา สรางสรรค ให
ความหมายที่ดี นอกจากเพลงที่ชอบฟงเปนประจําแลว หากมีเวลาควรฟงเพลง
หลากหลายประเภท แตไมควรฟงเพลงพรอมกับการทํางานที่ตองใชความคิด 
เนื่องจากอาจไดงานที่ไมมีประสิทธิภาพไดทั้งนี้ประโยชนของการฟงเพลง มีดังนี้ 

1. ทําใหมีความสุข  และเพลิดเพลิน  
2. ทําใหผอนคลาย ลดความกังวล  
3. ลดความเจ็บปวด  
4. มีสติความนึกคิด มีอารมณดี  

 5. ระดับการรับรูและอารมณของผูฟง ควรเปนเพลงที่ไพเราะ สรางสรรค 
กอใหเกิดความรูสึกที่ดี เชน มีความสุข สดช่ืน แจมใส มีพลัง หรือมีความสงบ 
ผอนคลาย หลีกเล่ียงเพลงทํานองเศรา หดหู หรือกอใหเกิดความตึงเครียด จะได 
รับความนิยมมาก เพราะฟงไดแทบทุกโอกาส  
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 »ÃÐâÂª¹�¢Í§¡ÒÃà¤Å×èÍ¹äËÇÃ �Ò§¡ÒÂÃ �ÇÁ¡ Ñº¡ÒÃ¿ �§à¾Å§ 

 

1. บริหารสมองสรางความสมดุลทั่วรางกายและจิตใจ  
2. ฝกการประสานงานของประสาทการมองเห็น การรับฟง และ 

การเคล่ือนไหว  
3. เพิ่มองศาและกําลังของการเคล่ือนไหว  

 
  »�¨¨ ÑÂ· ÕèÁ Õ¼Åã¹¡ÒÃ¿ �§à¾Å§ãË�à¡ Ô´»ÃÐÊÔ·¸ ÔÀÒ¾ 
 

1. คุณภาพของดนตรีที่ฟง   ตลอดจนเคร่ืองเสียงที่ถายทอดดนตรี 
ออกมา  
 2. สถานที่ในการฟงเพลง   จะชวยทําใหฟงเพลงไดไพเราะขึ้น   สราง
บรรยากาศ  ทําใหผูฟงมีอารมณตองการฟงเพลง เชน สถานที่ที่เงียบ ไมมีเสียง
รบกวนจากภายนอก มีอุณหภูมิที่เย็นสบาย ความสวยงามเปนระเบียบของหอง 
เปนตน  
 3. โอกาส ควรเปนชวงที่วาง เปนเวลาที่ผูฟงมีความพรอมที่จะฟงเพลง  

4. ระยะเวลาที่เหมาะสม  หากฟงเพลงนานมากไป  จะทําใหเกิด 
ความเบื่อ เหนื่อย  เม่ือยลาได  เพราะประสาทรับฟงทํางานมากไป จึงควรฟงเพลง
แตพอสมควร และหยุดพักดีกวาฟงเพลงคร้ังละหลายช่ัวโมง  
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ãº§Ò¹àÃ ×èÍ§  Ã �Í§ àÅ �¹ àµ �¹¡ Ñº§Ò¹»ÃÐ´ ÔÉ° � 
ÇÔªÒ¡ÒÃ§Ò¹ÍÒª Õ¾áÅÐà·¤â¹âÅÂ Õ §Ò¹»ÃÐ´ ÔÉ° � § 33101 ª Ñé¹ Á. 3 

âÃ§àÃ ÕÂ¹´Í¹àÁ ×Í§·ËÒÃÍÒ¡ÒÈº íÒÃ Ø§ 
 

¤íÒªÕéá¨§   ใหนักเรียนรอง เลน และเตนกับเพลงประดิษฐ ดังนี้ 
1. ทํางานเปนกลุม กลุมละ 5-6 คน 

  2. ใชทํานองเพลงทีช่อบ หรือแตงทํานองเอง โดยใชเวลา  
      3 – 5 นาท ี
  3. ใชคําบังคับในเนื้อรองดังนี ้(ไมตองเรียงลําดับ) 
       - งานประดิษฐ  - อดทน 
       - สรางสรรค  - สนุกสนาน 

     - มีรายได  - ประหยัด 
     - มีสมาธิ 
     โดยออกทาทางประกอบเพลง และอนุญาตใหใช 

       เคร่ืองดนตรี  หรือ  Back up เพลงได  
4. ใชเวลาในการแตงเนื้อรอง 2 คาบเรียน  
5. ใชเวลาในการรอง เลน และเตน ในคาบคาบเรียนถัดไป 
6. เขียนช่ือเพลง และเนื้อรอง ในใบงานดานหลัง 

 
à¡³± �¡ÒÃãË �¤Ðá¹¹ 
ความคิดสรางสรรค       10 คะแนน   ดูจากเนื้อรองและลีลาประกอบเพลง 
ความสนุกสนาน         5   คะแนน ดูจากความสนใจของเพื่อน 
ความสามัคคี         5   คะแนน  ดูจากการมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม 
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ãº§Ò¹àÃ ×èÍ§ Ã �Í§ àÅ �¹ àµ �¹¡ Ñº§Ò¹»ÃÐ´ ÔÉ° � 
ÇÔªÒ¡ÒÃ§Ò¹ÍÒª Õ¾áÅÐà·¤â¹âÅÂ Õ §Ò¹»ÃÐ´ ÔÉ° �  § 33101 ª Ñé¹ Á.3 

âÃ§àÃ ÕÂ¹´Í¹àÁ ×Í§·ËÒÃÍÒ¡ÒÈº íÒÃ Ø§ 
 

ª×èÍà¾Å§ ................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 

à¢ ÕÂ¹ãË �ªÑ´à¨¹¾Ã �ÍÁ¢ Õ´àÊ�¹ãµ �¤íÒº Ñ§¤Ñº 
 

ทํานองจากเพลง .................................รองโดยวง/นักรองช่ือ ............................. 
 

รายช่ือสมาชิกของกลุม  ช้ัน ม.3/....... 
1. .......................................เลขที ่.........  4. ...................................เลขที ่........ 
2. .......................................เลขที ่.........  5. ...................................เลขที ่........ 
3. .......................................เลขที ่.........  6. ...................................เลขที ่........ 
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         àÍ¡ÊÒÃÍ�Ò§ÍÔ§ 
 
กองการแพทยทางเลือก กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
 กระทรวงสาธารณสุข.  2548.  เอกสารประกอบการบรรยายดนตร ี
 เพ่ือสุขภาพ. 
 
พัชรีพรรณ ม. รัตนพล.  2547.  รายงานการศกึษาดูงาน ศูนยเวชศาสตรฟนฟู 
 สวางคนิวาส  สภากาชาดไทย. 

 
เรวดี อึ้งโพธิ์.  2541.  ดนตรีบําบัดในศูนยเวชศาสตรฟนฟู สวางคนิวาส 

สภากาชาดไทย. 
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