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 การศกึษาในครัง้นีมี้จดุมุง่หมายเพ่ือศกึษาวฒันธรรมดนตรีการนมสัการในศา่สนาคริสต์ 

นิกายโรมนัคาทอลิก วดัแมพ่ระลกูประคํา (วดักาลหวา่ร์) โดยใช้ข้อมลูจากการบนัทกึเสียง ข้อมลู   

ด้านเอกสาร การสมัภาษณ์ ข้อมลูจากวิทยากร นกัดนตรี ซึง่จากการศกึษาพบวา่  

 วฒันธรรมดนตรีการนมสัการในศาสนาคริสต์นิกายโรมนัคาทอลิก วดัแมพ่ระลกูประคํา     

(วดักาลหวา่ร์) มีมาตัง้แตใ่นอดีตได้รับการถ่ายทอดมาจนถึงปัจจบุนั ดนตรีการนมสัการในศาสนาคริสต์

นิกายโรมนัคาทอลิก เป็นดนตรีท่ีเลน่กนัในโบสถ์เพ่ือเป็นการนมสัการพระเจ้า นกัดนตรีสว่นใหญ่เป็น   

ผู้ ท่ีนบัถือศาสนาคริสต์ นิกายโรมนัคาทอลิก และอีกสว่นเป็นนกัเรียนและผู้ ท่ีสนใจในการเลน่ดนตรี  

เพลงนมสัการเป็นเพลงท่ีใช้ในการนมสัการพระเจ้า โดยใช้ในพิธีตา่งๆ ตลอดทัง้ปี โดยพิธีกรรมของ

ศาสนาคริสต์นิกายโรมนัคาทอลิก มีวนัประกอบพิธีกรรมโดยอิงจากปฏิทินของชาวยิว ซึง่ในแตล่ะปี   

จะกําหนดวนัประกอบพิธีกรรมตา่งๆ ตามทางพระศาสนจกัร หรือวาตกินัเป็นผู้ประกาศ โดยจะเร่ิม

เดือนแรกคือเดือนพฤศจิกายน เป็นวนัสมโภชน์พระคริสต์เจ้า กษัตริย์ของจกัรวาล  ตอ่ด้วยเทศกาล

เตรียมรับเสดจ็เป็นเวลาโดยประมาณ 4 สปัดาห์  ในวนัท่ี 24 เดือนธนัวาคม เป็นชว่งคริสมาส หรือ 

คริสต์สมภพ ชว่งนีจ้ะมีการเฉลิมฉลองจนถึงกลางเดือนมกราคม ซึง่เป็นวนัสมโภชน์พระคริสต์เจ้า และ

หลงัจากนัน้จะเป็นเทศกาลธรรมดา และจะเร่ิมต้นเทศกาลมหาพรตประมาณกลางเดือนกมุภาพนัธ์ซึง่

จะตรงกบัวนัพธุ เรียกวา่วนัพธุรับเข้า ระยะเวลาประมาณ 5 สปัดาห์ จากนัน้จะเข้าชว่งอาทติย์ใบลาน 

หรือเรียกวา่สปัดาห์พระทรมาน พิธีกรรมตา่งๆ จะเป็นลกัษณะเชน่นีท้กุๆปี เพลงท่ีใช้ในการบรรเลงสว่น

ใหญ่จะมาจากหนงัสือเพลง และเพลงท่ีแตง่ขึน้ใหม ่ในการเลือกเพลงตา่งๆ นัน้ จะเลือกเพลงให้เข้ากบั

เทศกาลนัน้ๆ โดยนกัขบัร้องจะเป็นผู้ เลือกเพลง  ซึง่มีทัง้ภาษาองักฤษและภาษาไทย นกัดนตรีและนกั

ขบัร้องจะแตง่กายตามเทศกาลนัน้ๆ  การร้องจะเป็นการร้องประสานเพลง  

 จากการวิเคราะห์ดนตรีการนมสัการในวดัแมพ่ระลกูประคํา (วดักาลหวา่ร์)  ใช้เสียงร้องเป็น

หลกัทัง้เสียงร้องชายและหญิง หรืออาจร้องพร้อมกนับ้างในบางเพลง โดยประสมประสานกบัเสียง

ออร์แกน ในลกัษณะการดําเนินทํานองแบบโฮโมโฟนี(Homophony) ใช้ระบบเสียง(Tuning System) 

แบบตะวนัตก 12 เสียงเทา่กนั รูปลกัษณ์ของทว่งทํานอง (Melodic Contour) เป็นแบบเช่ือมโยง

ตอ่เน่ืองกนั (Conjunctive) รูปแบบการประพนัธ์สว่นใหญ่เป็นแบบ Stopic Form and variation และ

บทเพลงนมสัการตา่งๆ ล้วนมีความหมายท่ีแสดงถึงการวิงวอนและการสรรเสริญพระเจ้าหรือบคุคล

สําคญัทางศาสนาคริสต์เป็นหลกั โดยทกุบทเพลงท่ีประกอบในพิธีกรรมล้วนทําหน้าท่ีสนบัสนนุและ

เกือ้หนนุการประกอบพิธีกรรมท่ีจะประกอบขึน้ภายในวดัแมพ่ระลกูประคํา (วดักาลหวา่ร์)  ทัง้สิน้ 
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 The aim of the study is to study music used for paying homage in the Catholic 

religion of Holy Rosary Church by using datum from recordings, documental interviews, 

experts and musicians. It is known that...Music Christianity Hymn of Holy Rosary Church 

began many years ago and is played in this time. Christianity Hymn is played in churches  

to pay homage to God. Most musicians are Catholic, and some are students who are 

interested in playing musical instruments.  

 The songs are for paying homage to God in ceremonies each year in Roman 

Catholic established from the Jewish calendar at specific times or as announced by the 

Vatican. November is the first celebration month to worship God, Jesus Christ, King of the 

Universe. After four weeks, Christmas is celebrated on the 24th

 From the critic, the Christianity Hymn of Holy Rosary Church voices of males and 

females are principally used including some singing that they sing together by using organs 

in Homophony (harmonic) style, twelve Western Tuning Systems, Melodic Contour and 

Conjunction, most poems are in Stopic Form and variation and their meanings are to beg or 

praise God or important people in the Catholic Religion. Each song used in the ceremonies 

are to be supportive of having the ceremony in the Church.   

 December, until the middle 

of January. Then normal festivals are celebrated like Maha Prot in the middle of February. It 

must be held on a Wednesday called “Inner Wednesday” that lasts about five weeks. Next is 

“Bailaan Sunday” or the week of suffering for God. These happen yearly. Songs used in 

ceremonies are from older music books or some newly written ones. To select songs, 

singers may select them by themselves in both English and Thai. Musicians and singers 

may be dressed in costumes that are suitable to each festivals.  
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แก่ผู้ อ่ืนตอ่ไป 
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วดัแมพ่ระลกูประคํา(กาลหวา่ร์)ทกุทา่น  ท่ีได้ให้ข้อมลูอนัเป็นสาระสําคญั  เสียสละเวลาและให้ความ

ร่วมมือท่ีดีมากแก่ผู้ วิจยั  ทําให้ผู้ วิจยัสามารถศกึษาข้อมลูตา่งๆ  ได้อยา่งราบร่ืน 
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การเก็บข้อมลู และให้คําปรึกษา อนันําไปสูก่ารบรรลเุป้าหมาย 

 ขอบคณุ เพ่ือนๆ ทกุทา่นท่ีให้กําลงัใจท่ีดี ในการเรียน การทํางาน และมิตรภาพท่ีดี แก่กนัและ

กนัเสมอมา และตลอดไป 

 สดุท้ายนีข้อขอบกราบขอบพระคณุบดิามารดา  ซึง่เลีย้งดแูละอบรมชีแ้นวทางท่ีถกูต้องด้วย

ความรัก  ความเมตตา  ให้กําลงัใจ  ตลอดจนสนบัสนนุให้ทนุสง่เสริมการศกึษา มาโดยตลอด   
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บทที่ 1 

บทนํา 
 

ภูมิหลัง 

 จากอดีตสูปั่จจบุนัได้มีวิวฒันาการด้านตา่งๆ ท่ีมีความเปล่ียนแปลงไป  แตอ่ยา่งหนึง่ท่ี

เห็นได้อยา่งชดัเจนวา่  ยงัคงมีรูปแบบเดมิหลงเหลืออยู ่นัน่คือ ประเพณีและวฒันธรรม ท่ีไมว่า่ชาติ

ใดๆ ในโลกยงัคงต้องการให้เป็นเชน่เดมิ  อนรัุกษ์และเก็บรักษาไว้อยา่งดี ซึง่อาจมีการเปล่ียนแปลง

ไปบ้างตามกาลเวลาท่ีลว่งเลยผา่นไป  สิ่งตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นรูปแบบของวฒันธรรม  ประเพณี  

การละเลน่ตา่งๆ หรือเป็นการพดูจา ยงัคงเหลือรูปแบบ เดมิทิง้ไว้ให้รุ่นลกูรุ่นหลานเสมอ     

วฒันธรรมจดัเป็นผลงานด้านตา่งๆ ท่ีมนษุย์สร้างสรรค์ขึน้โดยผา่นการคดัเลือก  ปรับปรุงและ

ยดึถือสืบทอดทางชีววิทยา 

 วฒันธรรม ของมนษุย์แตกตา่ง กนัไปตามสภาพทางภมูศิาสตร์   ท่ีเป็นเคร่ืองบงัคบัให้

มนษุย์ต้องปรับตวัให้เข้ากบัธรรมชาตนิัน้ๆ เพ่ือความอยูร่อดของตนเองรวมทัง้วฒันธรรมท่ียุง่ยาก

สลบัซบัซ้อนย่ิงขึน้ อยา่งเชน่ภาษาพดู  เสียงธรรมชาตแิละเสียงสงูต่ําท่ีเป็นองค์ประกอบของภาษา

พดูและดนตรี  หรือสิ่งท่ีเหมือนกนัทัว่โลกเชน่ เสียงไก่ขนั ฟ้าร้อง นกร้อง เป็นต้น  แตอ่ยา่งไรก็ตาม  

ตา่งสภาพภมูิศาสตร์กนัก็ยอ่มตา่งวฒันธรรมเชน่กนั เสียงท่ีออกมาไมว่า่จะเป็นเสียงพดูจากคนแม้

เป็นภาษาตระกลูเดียวกนั แตก็่แตกตา่งกนัตามท้องถ่ิน  และถ้าเป็นเสียงของดนตรีก็ยอ่มมีความ

แตกตา่งกนัออกไปเชน่กนั  (ปัญญา รุ่งเรือง. 2546: 1)   

 นอกจากการเรียนรู้วฒันธรรมตา่งๆ ของเราแล้ว การเรียนรู้วฒันธรรมตา่งๆของชนชาติ

อ่ืนก็ตามมา  เม่ือมนษุย์ตา่งเผา่พนัธุ์ท่ีอยูต่า่งถ่ินและวฒันธรรมท่ีตา่งกนั มีการตดิตอ่สมัพนัธ์ซึง่กนั

และกนัก็เกิดการแลกเปล่ียนความคดิเห็นกนัขึน้  การได้รู้ได้เห็นเคร่ืองดนตรีของเผา่อ่ืนท่ีตนไมเ่คย

มี ยอ่มก่อให้เกิดการลอกเลียนแบบและแนวความคดิใหม่ๆ  ขึน้  นอกจากนัน้ยงัอาจมีการหยิบยืม

เคร่ืองดนตรีของชนเผา่อ่ืนมาใช้ด้วย  และโดยเหตท่ีุการคมนาคมมีความเจริญขึน้เพราะรู้จกัสร้าง

ยานพาหนะ เชน่ แพ เรือพาย และเรือใบ ในการสญัจรทางนํา้ การรู้จกัใช้เล่ือนและล้อในทางบก 

โดยเฉพาะอยา่งย่ิงพาหนะขนาดใหญ่เชน่ เรือสําเภาซึง่สามารถข้ามนํา้ข้ามทะเลได้ การแลกเปล่ียน

หยิบยืมทางวฒันธรรมก็ย่ิงมีมากขึน้เป็นเงาตามตวั เคร่ืองดนตรีท่ีตนเคยมีเคยใช้แม้วา่จะเป็นชนิด

เดียวกนักบัของใหม ่ก็อาจถกูดดัแปลงแตง่เตมิให้แปลกออกไป แตก็่ยงัดํารงลกัษณะเฉพาะในทางชา่ง 

ในการประดบัตกแตง่ตามรสนิยมของตนไว้เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั และเม่ือมีการโยกย้ายถ่ินท่ีอยู่

เกิดขึน้ เชน่ การสมรสข้ามวฒันธรรมบ้าง การอาสาเป็นทหารรับจ้างบ้าง การดําเนินธุรกิจการค้า

บ้าง ก็ย่ิงมีการหยิบยืมแลกเปล่ียนและประสมประสานทางศลิปวฒันธรรมและเทคโนโลยีมากขึน้ 
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จนยากท่ีจะแยกแยะให้ชดัเจนได้ในท่ีสดุ  เชน่เคร่ืองดนตรีประเภทขิม ซึง่พบแพร่หลายอยูท่ัง้

อเมริกา ยโุรป เอเชียตะวนัออก ตะวนัออก และตะวนัออกเฉียงใต้ ล้วนมีท่ีมาจากแหลง่เดียงกนัคือ

มาจาก ซานเตอร์ หรือซานตรูะ (Santur) ของเปอร์เซียทัง้สิน้  (ปัญญา รุ่งเรือง. 2546: 3-4) ซึง่

ดนตรีเป็นศาสตร์แขนงหนึง่ท่ีเก่ียวข้องกบัเสียง  มีทัง้ความเป็นศลิปะและวิทยาศาสตร์ในตวัของ

ดนตรีเอง  มนษุย์มีความสมัพนัธ์กบัการใช้เสียงมานานแล้วนบัตัง้แตเ่สียงพดูหรือเสียงสญัญาณ

ตา่งๆ เพ่ือเป็นการส่ือสารกนัและได้พฒันาเร่ือยมาจนเป็นการขบัขานเพลงและการใช้เคร่ืองดนตรี

หลากหลายชนิด  ดนตรีเป็นวฒันธรรมประจําชาตท่ีิแสดงออกถึงความเจริญรุ่งเรืองและความรู้สกึ

นกึคดิทางศลิปะของชนแตล่ะชาตแิตล่ะภาษาตามสภาพแวดล้อมตามธรรมชาตท่ีิมีความแตกตา่ง

กนั กําหนดให้วฒันธรรมของชนแตล่ะเผา่มีความแตกตา่งกนันานาประการทัง้ความเป็นอยู ่ ศลิปะ  

ภาษาวรรณคดีและดนตรี  ดนตรีของชนชาตเิดียวกนัแตต่า่งถ่ินฐานกนั ตา่งสภาพแวดล้อมกนั 

ดนตรีท่ีแตล่ะชาตไิด้สร้างสรรค์สัง่สมตอ่กนัมา ตา่งก็ถือเป็นดนตรีของชาตเิหลา่นัน้ทัง้สิน้ ลกัษณะ

ของดนตรีชาตเิดียวกนัท่ีแตกตา่งกนัไปตามสภาพแวดล้อม วฒันธรรม ประเพณีความเช่ือ  

ความรู้สกึนกึคดิ และวตัถท่ีุเป็นส่ือแสดงออกซึง่ดนตรีของแตล่ะชนแตล่ะท้องถ่ิน เรียกวา่ ดนตรี

ประจําถ่ิน หรือดนตรีพืน้เมือง ซึง่มีบทเพลงง่ายๆ ตัง้แตเ่พลงกลอ่มเดก็ไปจนถึงเพลงท่ียากขึน้ 

เคร่ืองดนตรี วงดนตรี บทเพลง การขบัร้องตลอดจนการแสดง การเต้นรําตา่งๆ (ปัญญา รุ่งเรือง. 

2533: 1-2) และดนตรียงัเป็นศลิปะอยา่งหนึง่ท่ีชว่ยให้มนษุย์มีความสขุ สนกุสนานร่ืนเริง ชว่ยผอ่น

คลายความเครียดทําให้ในบางขณะ มีลกัษณะคล้ายโอสถขนานหนึง่ท่ีสามารถชว่ยให้คนไข้ท่ีป่วย

ทางใจมีอาการดีขึน้ ดนตรีมีความเก่ียวข้องกบัชีวิตมนษุย์มาตัง้แตเ่กิดจนกระทัง่ตายอาจเก่ียวข้อง

ในรูปแบบของการบนัเทิงโดยตรงเก่ียวข้องโดยขนบธรรมเนียมประเพณีและโดยลกัษณะอ่ืนๆ ทกุ

คนยอมรับว่าดนตรีเป็นสิ่งท่ีมีประโยชน์เป็นปัจจยัท่ีสําคญัอนัหนึง่ท่ีจะขาดเสียไมไ่ด้  ดนตรีมีมา

ตัง้แตส่มยัดกึดําบรรพ์ (Primitive Age) เกิดมาพร้อมๆ กบัมนษุย์ท่ีเร่ิมมีอารยธรรมและวฒันธรรม  

(เฉลิมศกัดิ ์พิกลุศรี. 2542: 2-3) เม่ือมีการแลกเปล่ียนสินค้า ประเพณีวฒันธรรมตา่งๆ ท่ีเข้ามาใน

ประเทศไทย ในสงัคมไทยจงึเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึน้  ในสมยัสมเดจ็พระบรมราชาธิราชท่ี 4  

ศาสนาคริสต์ได้เข้ามาเผยแผศ่าสนาในประเทศไทยเป็นครัง้แรก  โดยมชิชนันารีชาวโปรตเุกส แต่

ประสบความล้มเหลว ตอ่มาเม่ือ พ.ศ. 2230 ในสมยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช คณะมิชชันนารี

ฝร่ังเศสก็ได้เดนิทางเข้ามาเผยแผศ่าสนา และได้รับพระบรมราชานญุาตให้สามารถเผยแผศ่าสนา

และเปล่ียนศาสนาได้อยา่งอิสระ แตม่าภายหลงัเม่ือสิน้แผน่ดนิ คณะมิชชนันารีได้ถกูจํากดับทบาท

ลงและถกูผลกัดนัให้ออกนอกประเทศ เน่ืองจากพวกขนุนางและกษัตริย์ระแวงวา่จะเข้ามาแทรกแซง

การบริหารราชการแผน่ดนิ ประกอบกบัเหตกุารณ์สงครามพมา่ในชว่งปลายสมยัอยธุยาทําให้ 
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การเผยแผศ่าสนาหยดุชะงกัลง และได้มีการฟืน้ฟกูารเผยแผอี่กครัง้ในสมยัรัชกาลท่ี 1 แหง่กรุง

รัตนโกสินทร์ (ชาตชิาย พณานานนท์. 2527: 35) ศาสนาคริสต์ท่ีเข้ามาเผยแผศ่าสนาในสงัคมไทย

ตัง้แตส่มยัอดีตนัน้มี 2 นิกายใหญ่คือ นิกายโรมนัคาทอลิกโดยมิชชนันารีชาวฝร่ังเศส และนิกาย  

โปรเตสแตนน์โดยมชิชนันารีชาวองักฤษ ฮอลนัดา โปรตเุกส และอเมริกา ก่อนรัชสมยัพระบาทสมเดจ็

พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั และเม่ือมีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์เข้ามาในประเทศไทยมากขึน้เร่ือยๆ    

ทําให้วฒันธรรมตา่งๆ ได้เข้ามาในประเทศไทย (ราชบณัฑติยสถาน. 2548: 156) จนปัจจบุนักรม

ศาสนา ประเทศไทย  ได้รับรององค์กรศาสนาคริสต์ 5 องค์กร คือ  1.สภาประมขุแหง่บาทหลวง

โรมนัคาทอลิกแหง่ประเทศไทย   2. สภาคริสตจกัรในประเทศไทย   3.สหกิจคริสเตียน (รวมทัง้     

แองกลิกนั ลเูทอรัน)  4. สหคริสตจกัรแบบ็ตสิต์  5. เซเวน่เดย์แอดเวนตสิ 

 นอกจากนีย้งัมีคริสตจกัรอิสระอีกหลายแหง่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เชน่ 

คริสตจกัรคณะพระกิตตคิณุสมบรูณ์ คริสตจกัรคณะคริสเตียนสมัพนัธ์ เป็นต้น  คริสตจกัรแตล่ะ

แหง่มีความแตกตา่งกนัในเร่ืองของการเลือกใช้บทเพลง หรือทว่งทํานอง แตเ่ป้าหมายเดียวกนัคือ

เพ่ือนมสัการและสรรเสริญองค์พระผู้ เป็นเจ้า ทางกลุม่เราได้ไปร่วมนมสัการและสรรเสริญกบัทาง

คริสตจกัร พบวา่บางคริสตจกัรมีการใช้เพลงเร็วชว่งเร่ิมต้นสรรเสริญ ตอ่มาจะนมสัการด้วยเพลง

ช้า บางคริสตจกัรมีแตเ่พลงช้า และท่ีเห็นได้แตกต่างคือ เคร่ืองดนตรีท่ีใช้ในคริสตจกัร เพราะบาง

คริสตจกัรมีการใช้กลองร่วมการบรรเลง แตบ่างคริสตจกัรก็ไมมี่ แตเ่คร่ืองดนตรีหลกัๆเห็นจะเป็น 

เปียโน ไวโอลีน ฟรุต เชลโล เป็นต้น  ดนตรีมีความสมัพนัธ์กบัการนมสัการอยา่งมากนบัตัง้แตอ่ดีต

จนถึงปัจจบุนัดนตรีเปรียบเสมือน."ล้อ".ท่ีหมนุขบัเคล่ือนการนมสัการไปข้างหน้า เป็นพระวจนะ  

ในภาษาแหง่สวรรค์.เป็นประจกัษ์พยานในอตุรภาพของพระเจ้าและพระราชกิจของพระองค์ใน

แผนการแหง่ความรอด.ดนตรีสามารถเป็นตวักลางท่ีชว่ยให้เราสมัผสัการทรงสถิตของพระเจ้าได้

แม้ในความลบัลกึท่ีสดุของพระองค์.ย่ิงกวา่นัน้.ดนตรีเป็นองค์ประกอบท่ีมีสว่นเกือ้หนนุบรรยากาศ

แหง่การนมสัการ ชว่ยอุ้มเสียงท่ีประชมุให้เสียงท่ีร้องออกมานัน้ไพเราะย่ิงขึน้  ดนตรีเป็นสว่นหนึง่

ของการนมสัการพระเจ้ามาตัง้แตก่่อนสมยัโมเสสและตอ่มาได้รับการสร้างสรรค์และพฒันาอยา่ง

มากในสมยักษัตริย์ดาวิด ชนชาตอิิสราเอลนมสัการพระเจ้าด้วยบทเพลง ด้วยเพลงสดดีุ.โดยใช้

เคร่ืองดนตรีชนดิตา่งๆ.เชน่.พิณใหญ่ พิณเขาคู ่ฉ่ิง ฉาบ ขลุย่คู.่รํามะนา.แตรเงิน.และแตรเขาสตัว์.

คริสต์เตียนในคริสตจกัรยคุแรกก็มีการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า  เม่ือ เข้าสูย่คุกลาง ดนตรี

นมสัการในยคุนีย่ิ้งมีความงดงามอยา่งไพเราะเสนาะห ูประกาศความย่ิงใหญ่ของพระเจ้า สําหรับ

พิธีกรรมทางคริสต์ศาสนาท่ีปฏิบตัสืิบตอ่กนัมาในประเทศไทยมีหลายพิธีกรรม  ตามแตร่ะยะเวลา

และโอกาสตา่งๆท่ีจดัขึน้ในแตล่ะปี รวมถึงพิธีกรรมท่ีจดัขึน้เฉพาะบคุคลด้วย เชน่ พิธีรับศีลล้างบาป 

พิธีรับศีลกําลงั เป็นต้น การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในแตล่ะพิธีกรรมล้วนมีบทบาทสําคญัใน
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การสง่เสริมความศรัทธาและสร้างกิจกรรมทางศาสนาให้ดํารงอยูสื่บไป โดยลกัษณะเดน่ของการ

ประกอบพิธีกรรมทางคริสต์ศาสนา คือ การขบัร้อง “เพลงนมสัการ” ซึง่เป็นองค์ประกอบสําคญัท่ี

มกัปรากฏร่วมอยูก่บัการประกอบพธีิกรรมตา่งๆ 

 เพลงนมสัการในคริสต์ศาสนาของประเทศไทยมีความสําคญัในการประกอบพิธีกรรม

ตา่งๆท่ีจดัขึน้ภายในโบสถ์ มีรูปแบบวิธีการเป็นลําดบัขัน้ตอนชดัเจน ซึง่บทเพลงนมสัการแตล่ะ

เพลงท่ีนํามาใช้ประกอบพิธีกรรมล้วนมีความหมายแตกตา่งกนัตามแตบ่ทบาทของเพลงท่ีจะใช้ให้

สอดคล้องกบัพิธีกรรมและบริบทท่ีเก่ียวข้องกบัพิธีกรรมนัน้ๆจงึสง่ผลให้การเลือกใช้เพลงนมสัการ

และลําดบัขัน้ตอนในการประกอบพิธีกรรมอาจมีความแตกตา่งกนัขึน้อยูก่บัการจดัการและปัจจยั

ตา่งๆรอบด้านท่ีจะมีผลตอ่การประกอบพิธีกรรมท่ีจดัขึน้ในแตล่ะโบสถ์ด้วย วดัแมพ่ระลกูประคํา 

(วดักาลหวา่ร์) เป็นโบสถ์ท่ีมีการประกอบพิธีกรรมทางคริสต์ศาสนานิกายโรมนัคาทอลิก โดยใช้

ภาษาหลกัในการประกอบพธีิกรรมทางศาสนาถึงสองภาษา คือภาษาไทย และจีน จงึเป็นการเปิด

โอกาสให้ชาวตา่งชาตใินประเทศไทยท่ีนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมนัคาทอลิก สามารถเข้าร่วม

ประกอบพธีิกรรมทางศาสนาได้โดยใช้ภาษาจีนในการประกอบพธีิกรรมนอกเหนือจากการประกอบ

พิธีกรรมปกตขิองคนไทย ท่ีนบัถือศาสนาคริสต์นิกายโรมนัคาทอลิกในวดัแมพ่ระลกูประคํา (วดักาลหวา่ร์)  

 ดงันัน้ บทเพลงนมสัการประกอบพิธีกรรมของ วดัแมพ่ระลกูประ คํา (วดักาลหวา่ร์ )  

จงึมีความพเิศษกวา่โบสถ์อ่ืน ตรงท่ีมีเพลงสวดเป็นภาษาไทยและภาษาจีนประกอบพธีิกรรมทาง

ศาสนาท่ีจดัขึน้ภายในวดัแมพ่ระลกูประคํา (วดักาลหวา่ร์) จงึเป็นเหตผุลสําคญัท่ีทําให้ผู้ วิจยัเลือก

ศกึษาเพลงนมสัการตา่งๆของวดัแมพ่ระลกูประคํา (วดักาลหวา่ร์) โดยกําหนดหวัข้อเร่ืองศกึษาคือ

ศกึษาวฒันธรรมดนตรีการนมสัการในศาสนาคริสต์ นิกายโรมนัคาทอลิก  กรณีศกึษาวดัแมพ่ระ

ลกูประคํา (วดักาลหวา่ร์) กรุงเทพฯ เพ่ือทําการศกึษาประวตัคิวามเป็นมาและบทบาทของเพลง

นมสัการท่ีเป็นสว่นหนึง่ในพิธีกรรมทางคริสต์ศาสนา รวมทัง้ศกึษาวิเคราะห์คณุลกัษณะทางดนตรี

และความหมายของเพลงนมสัการคริสต์ศาสนาในประเทศไทย โดยใช้กรณีศกึษาท่ีวฒันธรรมวดั

แมพ่ระลกูประคํา (วดักาลหวา่ร์) กรุงเทพฯ  

 

ความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 

 1.  เพ่ือศกึษาวฒันธรรมของการนมสัการในศาสนาคริสต์นิกายโรมนัคาทอลิก  

กรณีศกึษาวดัแมพ่ระลกูประคํา (วดักาลหวา่ร์)  

 2.  เพ่ือศกึษาดนตรีและองค์ประกอบในเพลงนมสัการของผู้ ท่ีนบัถือศาสนาคริสต์นกิาย

โรมนัคาทอลิก  กรณีศกึษาวดัแมพ่ระลกูประคํา (วดักาลหวา่ร์) 
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ความสาํคัญของการศึกษา 

 1.  เพ่ือแสดงให้ทราบถึงพืน้ฐานแบบแผนจากการศกึษาลกัษณะของดนตรีในเพลง

นมสัการตามวฒันธรรมของผู้ ท่ีนบัถือศาสนาคริสต์ 

 2.  เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบของดนตรีในเพลงนมสัการตามวฒันธรรมของผู้ ท่ี            

นบัถือศาสนาคริสต์ 

 3.  เพ่ือทราบถึงบทเพลงและรูปแบบของดนตรีในเพลงนมสัการตามวฒันธรรมของผู้ ท่ี  

นบัถือศาสนาคริสต์ 

 4.  เป็นข้อมลูในการสง่เสริม อนรัุกษ์ ดนตรีในเพลงนมสัการตามวฒันธรรมของผู้ ท่ี      

นบัถือศาสนาคริสต์ ซึง่จะเป็นประโยชน์ในการคดิวิเคราะห์ทางมานษุดริุยางควิทยา และเป็น

แนวทางสําหรับผู้สนใจตอ่ไป 

 

ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า 

 ผู้ วิจยัได้ทําการศกึษาและเก็บรวบรวมข้อมลู  กรณีศกึษาวดัแมพ่ระลกูประคํา (วดักาลหวา่ร์)   

ซึง่ผู้ วิจยัได้ทําการศกึษาและเก็บรวบรวมข้อมลูในสว่นของวฒันธรรม องค์ประกอบและรูปแบบ

ของดนตรีในเพลงนมั สการตามวฒันธรรมของผู้ ท่ีนบัถือศ าสนาคริสต์นกิาย โรมนัคาทอลิก

กรณีศกึษาวดัแมพ่ระลกูประคํา (วดักาลหวา่ร์) เทา่นัน้ 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 เพลงนมสัการ หมายถึง การตอบสนองพระราชกรณียกิจของพระเจ้าผู้ทรงกระทํา       

พระราชกิจในอดีต ปัจจบุนัและอนาคต 

 นิกายโรมนัคาทอลิก หมายถึง นิกายดัง้เดมิท่ียดึมัน่ในหลกัคําสอนของพระเยซูคริสต์  

เคารพพระนางมารีย์และนกับญุตา่งๆ ภายในโบสถ์ของนิกายนีจ้ะมีรูปเคารพพระเยซูคริสต์ พระ

แมม่ารีย์ และนกับญุตา่งๆ  มีศนูย์กลางการปกครองอยูท่ี่นครรัฐวาตกินั มีพระสนัตะปาปาเป็น

ประมขุ โดยสืบทอดมาตัง้แตส่มยัอคัรทตูกลุม่แรก โดยถือวา่นกับญุเปโตรหรือนกับญุปีเตอร์คือ

พระสนัตะปาปาเบเนคกิต์ท่ี 16 องค์ปัจจบุนัเป็นองค์ท่ี 265 คาทอลกิจะมีนกับวช เรียกวา่

บาทหลวง และผู้ ท่ีอทุิศตนทํางานให้ศาสนจกัร  ถ้าเป็นชายเรียกวา่บราเดอร์ (brother)  ถ้าเป็น

หญิงเรียกวา่ซิสเตอร์ (sister) ชาวไทยจะเรียกผู้ ท่ีนบัถือนกิายนีว้า่”คริสตงั”  ตามเสียงอา่นภาษา

โปรตเุกสผู้ เผยแพร่ยคุแรกๆ นกิายนีถื้อวา่บาทหลวงเป็นส่ือกลางระหวา่งพระเจ้ากบัมนษุย์ 

(ตวัแทนพระเจ้าในโลกนี)้ 
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 นิกายออร์โธดอ็กซ์ หมายถึง นิกายออร์โธดอ็กซ์ นบัถือในประเทศทางฝ่ังยโุรปตะวนัออก 

เชน่ กรีซ รัสเซีย  โดยแยกตวัออกไปจากศาสนจกัรตะวนัตก เพราะไมอ่ยากอยูภ่ายใต้อํานาจของ  

พระสนัตะปาปา เพราะมีอํานาจมากสงูกวา่กษัตริย์ (คือมีอํานาจแตง่ตัง้และถอดถอนกษัตริย์ได้) 

ในสมยันัน้โดยท่ีมไิด้เปล่ียนแปลงข้อความเช่ือ ข้อความเช่ือของนิกายออร์โธดอ็กซ์ เหมือกบั

ข้อความเช่ือของนิกายโรมนัคาทอลิก มีอคัรบดิรเป็นประมขุ นิกายออร์โธดอ็กซ์ยงัมีช่ือเรียกอีกช่ือ

หนึง่วา่ คริสตจักร(หรือศาสนจักร)ตะวันออก 

 นกิายโปรแตสแตนต์ หมายถึง นิกายโปรเตสแตนต์ แยกตวัมาจากนกิายนกิาย

โรมนัคาทอลิกในชว่งคริสต์ศตวรรษท่ี 16 เป็นนิกายท่ีถือวา่ศรัทธาของแตล่ะคนท่ีมีตอ่พระเจ้า

สําคญักวา่พธีิกรรม ซึง่แตกยอ่ยออกเป็นหลายร้อยคณะ เน่ืองจากมีความเห็นแตกตา่งเก่ียวกบั

พระคมัภีร์ และการปฏิบตัใินพธีิกรรม นกิายนีไ้มมี่นกับวชเช่ือวา่ทกุคนสามารถเข้าถึงพระเจ้าได้

โดยมิต้องอาศยับาทหลวง และถือวา่พระเยซูได้ทรงไถ่บาปแก่ศาสนิกทกุคนไปเม่ือถกูตรึงไม้

กางเขนแล้ว นกิายนีมี้เพียงไม้กางเขนท่ีเป็นเคร่ืองหมายแหง่ศาสนาเทา่นัน้ ชาวไทยจะเรียกผู้ ท่ีนบั

ถือนกิายนีว้า่“คริสเตียน” ตามกลุม่มิชชัน่นารีอเมริกนั  

 คริสตงั  หมายถึง ภาษาองักฤษใช้ตรงกบัวา่ Catholic ซึง่คําวา่คริสตงัเป็นภาษาพดู 

มากกวา่ภาษาเขียน หมายถึง ผู้ ท่ีนบัถือศาสนาคริสต์นกิายโรมนัคาทอลกิ  

 คริสเตียน หมายถึง ผู้ ท่ีนบัถือศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตน็ท์  

 ธรรมทตู หมายถึง ทตูทางศาสนาคริสต์เป็นผู้ เผยแพร่ศาสนาคริสต์ซึ่งมีความหมาย 

เชน่เดียวกบั มิชชนันารี 

 นกับญุ  หมายถึง ผู้ ท่ีอทิุศตนบําเพ็ญประโยชน์ให้กบัศาสนาคริสต์มาเป็นระยะเวลาอนั  

ยาวนาน จนได้รับการประกาศและยกยอ่งให้เป็นบคุคลสําคญัของศาสนาคริสต์ โดยสนัตะปาปา  

เป็นผู้แตง่ตัง้ท่ีมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ท่ีกรุงโรม ซึง่จะถกูบนัทกึช่ือไว้ในบญัชีนกับญุของศาสนา 

ตลอดไป 

 บชิอป หมายถึง  นกับวชของศาสนาคริสต์ท่ีทําหน้าท่ีเป็นผู้บริหารปกครอง สงัฆมลฑล  

 พระตรีเอกภาพ  หมายถึง พระเจ้าเพียงผู้ เดียวหากแตอ่ยูใ่น ๓ พระบคุคล คือ 

พระบดิาพระบตุรและพระจิต 

 พระสนัตะปาปา หมายถึง ประมขุของชาวคริสต์นิกายโรมนัคาทอลิก ถือเป็น 

ผู้ สืบทอด ตําแหนง่ตอ่จากนกับญุเปโตรผู้ เป็นศษิย์คนสําคญัของพระเยซู 

 พอ่หรือแมอ่ปุถมัภ์ หมายถึง ชายหรือหญิงท่ีไมใ่ชบ่ดิามารดาของผู้ รับศีลล้างบาป 

มกัเรียกวา่ “พอ่หรือแมท่นูหวั” ซึง่เป็นบคุคลท่ีแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือชว่ยดแูลผู้ รับศีลล้างบาปร่วมกับพอ่แม ่

หรือผู้ปกครองของเดก็ท่ีรับศีลล้างบาป     

 ภคนีิ หมายถึง นกับวชหญิงในศาสนาคริสต์ 

 ภราดา หมายถึง นกับวชชายในศาสนาคริสต์ 
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 มิสซา หมายถึง การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชาวคริสต์นิกายโรมนัคาทอลิก 

ประกอบด้วยการอา่นพระคมัภีร์ ฟังคําสอนจากบาทหลวง ระลกึถึงงานเลีย้งครัง้สดุท้ายของพระ

เยซูและการสิน้ชีวิตของพระเยซู 

 มสิซงั หมายถึง การเผยแพร่ธรรมของชาวคริสต์ศาสนา หรือ มีสถานท่ีท่ีมีการแพร่ธรรม

ของชาว คริสต์ศาสนา เปรียบเทียบได้กบัภาษาไทยวา่ สงัฆมลฑล คืออาณาเขตศาสนาและคําวา่ 

”มซิซงั” เป็นภาษาโปรตเุกส ตรงกบัคําภาษาองักฤษว่า Mission 

 ศาสนจกัรคาทอลิก หมายถึง เขตอํานาจในพืน้ท่ีการปกครองทางคริสต์ศาสนานิกาย

โรมนัคาทอลิก 

 สงัฆมลฑล หมายถึง เขตการปกครองทางศาสนาท่ีแบง่ยอ่ยลงมาจากอคัรสงัฆมลฑลทํา

หน้าท่ีดแูลคริสต์ศาสนิกชนในเขตการปกครองของตน โดยแบง่เป็นเขตภมูิภาคของประเทศ เชน่ 

สงัฆมลฑลเชียงใหม ่ปกครองและดแูลชาวคริสต์ในจงัหวดัทางภาคเหนือ 

 หรรษทาน หมายถึง ความเช่ือเร่ืองสิ่งท่ีพระเจ้าโปรดประทานให้กบัชาวคริสต์ด้วยพระทยั

อนัดีของพระองค์และได้อาศยัพระบารมีของพระเยซูคริสต์เจ้าเพ่ือชว่ยให้ชาวคริสต์ดํารงชีวิตอยูไ่ด้  

 อคัรสงัฆมลฑล  หมายถึง เขตการปกครองทางศาสนาคริสต์ท่ีมีอคัรสงัฆนายกเป็น

ประมขุ มีอํานาจปกครอง บริหารและดแูลคริสต์ศาสนิกชนในเขตอคัรสงัฆมลฑลของตน เชน่  

อคัรสงัฆมลฑล ไทย เป็นต้น 

 มิชชนันารี หมายถึง นกับวชท่ีออกไปสอนศาสนาในตา่งประเทศ  

 บาทหลวง หมายถึง ผู้ ท่ีบวชเป็นบาทหลวงและเป็นชายเทา่นัน้ 

 วฒันธรรม หมายถึง ทกุสิง่ทกุอยา่งท่ีแสดงออกถึงวิถีชีวิตของมนษุย์ในสงัคมของกลุม่ใด

กลุม่หนึง่ มนษุย์ได้คดิ สร้างระเบียบกฎเกณฑ์ในวิธีการปฏิบตัิ การจดัระเบียบตลอดจนระบบ

ความเช่ือ ความนยิม ความรู้ และเทคโนโลยีตา่งๆ ในการควบคมุและใช้ประโยชน์จากธรรมชาต ิ

 ประเพณี หมายถึง แบบความเช่ือ ความคดิ การกระทํา คา่นยิม ทศันคต ิจารีต ระเบียบ 

แบบแผน และวิธีการกระทําสิ่งตา่งๆ ท่ีกระทํามาตัง้แตอ่ดีต  

 นมสัการ หมายถึง การแสดงการออ่นน้อมด้วยการกราบไหว้  

 บนัไดเสียง หมายถึง กลุม่ของระดบัเสียง หรือโน้ต ท่ีนํามาจดัเรียงกนัเป็นลําดบัขัน้ จาก

เสียงต่ําขึน้ไปเสียงสงูหรือจากเสียงสงูลงมาเสียงต่ํา โดยไมมี่การข้ามขัน้ 

 องค์ประกอบของดนตรี หมายถึง สว่นสําคญัพืน้ฐานใช้ในการวิเคราะห์ดนตรีใน

วฒันธรรมศาสนาคริสต์ ซึง่ได้แก่ รูปแบบและรูปพรรณ บนัไดเสียง จงัหวะและทํานอง 

 องค์ประกอบของการนมสัการ หมายถึง  สว่นสําคญัท่ีเป็นพืน้ฐานในการนมสัการ 

วฒันธรรมศาสนาคริสต์ ซึง่ได้แก่ พิธีนมสัการ ดนตรีประกอบพิธีนมสัการ การร้องเพลงประกอบพิธี

นมสัการและบทสวด 
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กรอบแนวความคิดการวิจัย 

 เพลงประกอบพิธีนมสัการและวฒันธรรมท่ีเก่ียวข้องของผู้ ท่ีนบัถือศาสนาคริสต์โรมนัคาทอลิก 

กรณีศกึษาวดัแมพ่ระลกูประคํา (วดักาลหวา่ร์) กรุงเทพฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วฒันธรรมดนตรีนมสัการของผู้ ท่ีนบัถือศาสนาคริสต์ นิกายโรมนัคาทอลกิ 

ศกึษาวฒันธรรม ขอบเขต ศกึษาเพลง 

รูปแบบของวฒันธรรมพิธีกรรม

และความเช่ือ 

องค์ประกอบของเพลงนมสัการตาม

วฒันธรรมของศาสนาคริสต์นิกาย

โรมนัคาทอลิก  

• ส่ือสร้างเสียง (Medium) 

• ทว่งทํานอง (Melody) 

• จงัหวะ (Rhythm) 

• ความเร็ว (Tempo) 

• ผิวพรรณ (Texture) 

•  รูปแบบของบทเพลง (From)สุ้มเสียง 

(Timbre) 

• ความดงั (Dynamic) 

• ความหมาย (Meaning) 

 

-พิธีกรรมและความเช่ือ 

-พธีินมสัการ 

 

สบืทอดวฒันธรรมดนตรีนมสัการของผู้ ท่ีนบัถือศาสนาคริสต์ นิกายโรมนัคาทอลิก  
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวความคดิ 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 
 การศกึษาและค้นคว้าวฒันธรรมดนตรีการนมสัการในศาสนาคริสต์นกิายโรมนัคาทอลิก 

กรณีศกึษาวดัแมพ่ระลกูประคํา (วดักาลหวา่ร์) กรุงเทพฯ ครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ทําการศกึษาเอกสาร 

บทความ วารสาร หนงัสือและสิ่งพิมพ์ตา่งๆ ตลอดจนเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ซึง่มีหวัข้อดงันี ้

 1. ตาํราและหนังสือทางวชิาการ 

1.1  ประวตัศิาสตร์ศาสนาคริสต์ 

1.2  ความหมาย ความสําคญัและประวตัเิพลงนมสัการ 

1.3  วฒันธรรม และองค์ประกอบของดนตรีในเพลงนมัสการตามวฒันธรรมของผู้ ท่ีนบัถือ 

ศาสนาคริสต์นกิายโรมนัคาทอลิก 

 2. งานวจัิยท่ีเก่ียวข้อง 

 

ตาํราและเอกสารทางวิชาการ 
 ประวัตศิาสตร์ศาสนาคริสต์ 

 ราชบณัฑติยสถาน (2548: 156) ศาสนาคริสต์หรือท่ีเรียกวา่ คริสต์ศาสนา เป็นศาสนา

แหง่ความรัก เพราะพระเจ้าทรงรักประชากรของพระองค์ ทรงสร้างสตัว์ตา่งๆ ขึน้มาเพ่ือรับใช้เป็น

อาหารแก่มนษุย์ และทรงให้มนษุย์ลงสูน่รกเม่ือไมศ่รัทธาในพระเจ้า  ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาท่ีนบั

ถือศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียว เช่ือวา่พระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกและทกุสิง่ทกุอยา่งรวมถึงมนษุย์  

 สมยัพระยาห์เวห์ (พระบดิา) มีพระเยซูคริสต์เป็นศาสดา ศาสนาคริสต์เช่ือในพระเจ้าหนึง่

เดียวซึง่ดํารงในสามพระบคุคล ในพระลกัษณะ “ตรีเอกภาพ” หรือ”ตรีเอกานภุาพ” (Trinity) คือ 

พระบดิา พระบตุร และพระจิต (พระวิญญาณบริสทุธ์ิ) มีคมัภีร์คือพระคริสตธรรมคมัภีร์หรือคมัภีร์

ไบเบลิ (The Bible)  

 ศาสนาคริสต์มีรากฐานมาจากศาสนายดูาห์ (หรือศาสนายิว) โดยมีเนือ้หาและความเช่ือ

บางอยา่งเหมือนกนัโดยเฉพาะคมัภีร์ไบเบลิศาสนาคริสต์ฮบิรู  ท่ีศริสตศาสนิกชนรู้จกัในช่ือพนัธ

สญัญาเดมิ (The Old Testament) โดยในคริสตธรรมคมัภีร์ 5 เลม่แรกจากทัง้หมด 46 เลม่ ในภาค

พนัธสญัญาเดมิ ท่ีเรียกวา่เบญจบรรณ / ปัญจบรรพ (Pentateuch) ได้รับการนบัถือเป็นคมัภีร์ของ

ศาสนายดูาห์ และศาสนาอิสลามด้วยเชน่กนั โดยในพระธรรมหลายตอนได้พยากรณ์ถึงพระเมสสิ

ยาห์ (Messiah) ท่ีชาวคริสซ์เช่ือวา่คือพระเยซู เชน่ หนงัสือประกาศอิสยาห์ บทท่ี 53 เป็นต้น 
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 คริสตชนนัน้มีความเช่ือวา่พระเยซูคริสต์เป็นบตุรของพระเจ้าท่ีมาบงัเกิดเป็นมนษุย์ จาก

หญิงพรหมจรรย์ (สาวบริสทุธ์ิ) โดยฤทธ์ิอํานาจของพระเจ้าเพ่ือไถ่มนษุย์ให้พ้นจากความบาปโดย

การสิน้พระชนม์ท่ีกางเขน และทรงฟืน้จากความตามในสามวนัหลงัจากนัน้ และเสดจ็สูส่วรรค์

ประทบัเบือ้งขวาพระหตัถ์ของพระบดิา ผู้ ท่ีเช่ือและไว้วางใจในพระองค์จะได้รับการอภยัโทษบาป 

และจะเข้าสูก่ารพพิากษาในวนัสดุท้ายเหมือนทกุคน จะรอดพ้นจากการถกูพพิากษาให้ตกนรก  

แตจ่ะเป็นพิพากษาเพ่ือรับบําเหน็จรางวลัแทนในวนัสิน้โลก (Armageddon) และได้เข้าสูพ่ระราชยั

สวรรค์ แตถ้่าผู้ใดไมเ่ช่ือจะถกูปรับโทษหลงัความตาย  

 มนษุย์ได้แบง่ศาสนาคริสต์ให้เป็นนิกายตา่งๆ ซึง่แปรไปตามพืน้ท่ี ,วฒันธรรม และ

ความคดิของตน นกิายท่ีสําคญัมี 3 นกิาย คือ 

 1. นกิายโรมนัคาทอลกิ แปลวา่ สากล เป็นนิกายดัง้เดมิท่ียดึมัน่ในหลกัคําสอนของ    

พระเยซูคริสต์ เคารพพระนางมารีย์และนกับญุตา่งๆ ภายในโบสถ์ของนกิายนีจ้ะมีรูปเคารพ     

พระเยซูคริสต์ พระแมม่ารีย์ และนกับญุตา่งๆ  มีศนูย์กลางการปกครองอยูท่ี่นครรัฐวาตกินั  มี       

พระสนัตะปาปาเป็นประมขุ โดยสืบทอดมาตัง้แตส่มยัอคัรทตูกลุม่แรก โดยถือวา่นกับญุเปโตรหรือ

นกับญุปีเตอร์คือพระสนัตะปาปาเบเนคกิต์ท่ี 16 องค์ปัจจบุนัเป็นองค์ท่ี 265 คาทอลกิจะมีนกับวช 

เรียกวา่บาทหลวง และผู้ ท่ีอตุทิศตนทํางานให้ศาสนจกัร  ถ้าเป็นชายเรียกวา่บราเดอร์ (brother)  

ถ้าเป็นหญิงเรียกวา่ซิสเตอร์ (sister) ชาวไทยจะเรียกผู้ ท่ีนบัถือนกิายนีว้า่”คริสตงั”  ตามเสียงอา่น

ภาษาโปรตเุกสผู้ เผยแพร่ยคุแรกๆ นกิายนีถื้อวา่บาทหลวงเป็นส่ือกลางระหวา่งพระเจ้ากบัมนษุย์ 

(ตวัแทนพระเจ้าในโลกนี)้ 

 2. นกิายออร์โธดอ็กซ์ แปลวา่ถกูต้อง นบัถือในประเทศทางฝ่ังยโุรปตะวนัออก  เชน่ กรีซ 

รัสเซีย  โดยแยกตวัออกไปจากศาสนจกัรตะวนัตก  เพราะไมอ่ยากอยูภ่ายใต้อํานาจของพระ

สนัตะปาปา เพราะมีอํานาจมากสงูกวา่กษัตริย์ (คือมีอํานาจแตง่ตัง้และถอดถอนกษัตริย์ได้) ใน

สมยันัน้โดยท่ีมิได้เปล่ียนแปลงข้อความเช่ือ ข้อความเช่ือของนกิายออร์โธดอ็กซ์ เหมือกบัข้อความ

เช่ือของนิกายโรมนัคาทอลิก มีอคัรบดิรเป็นประมขุ  นกิายออร์โธดอ็กซ์ยงัมีช่ือเรียกอีกช่ือหนึง่วา่  

คริสจกัร(หรือศาสนจกัร)ตะวนัออก 

 3. นกิายโปรเตสแตนต์ แยกตวัมาจากนกิายนิกายโรมนัคาทอลิกในชว่งคริสต์ศตวรรษท่ี 16 

เป็นนิกายท่ีถือวา่ศรัทธาของแตล่ะคนท่ีมีตอ่พระเจ้าสําคญักวา่พธีิกรรม ซึง่แตกยอ่ยออกเป็นหลาย

ร้อยคณะ เน่ืองจากมีความเหน็แตกตา่งเก่ียวกบัพระคมัภีร์ และการปฏิบตัใินพิธีกรรม นกิายนีไ้มมี่

นกับวชเช่ือวา่ทกุคนสามารถเข้าถึงพระเจ้าได้โดยมต้ิองอาศยับาทหลวง และถือวา่พระเยซไูด้ทรง

ไถ่บาปแก่ศาสนกิทกุคนไปเม่ือถกูตรึงไม้กางเขนแล้ว นิกายนีมี้เพียงไม้กางเขนท่ีเป็นเคร่ืองหมาย

แหง่ศาสนาเทา่นัน้ ชาวไทยจะเรียกผู้ ท่ีนบัถือนกิายนีว้า่“คริสเตียน” ตามกลุม่มิชชัน่นารีอเมริกนั  
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สําหรับในประเทศไทยศาสนาคริสต์ได้เข้ามาก่อนเม่ือปี พ.ศ. 2052 คือเข้ามาพร้อมกบั 

มิชชัน่นารีในสมยัอยธุยา โดยบาทหลวงคนแรกช่ือบาทหลวงพอล มิชชัน่นารีท่ีเป็นท่ีรู้จกัคือหมอบ

รัดเลย์ผู้ นําแทน่พิมพ์เข้ามาในประเทศไทยคนแรก หมอแมคคอมคิผู้อทุิศตวัแก่ประชาชนในเมือง

เชียงใหม ่และตัง้โรงพยาบาลแมคคอมิคในเมืองเชียงใหม่  

 พธีิกรรมสาํคัญในศาสนาคริสต์ 

 พิธีกรรมในศาสนานี ้มีสําคญัอยู ่7 พธีิ เรียกวา่ พธีิรับศีลศักดิ์สิทธ์ิ มีดงันี ้

 1. ศีลล้างบาปหรือการรับบพัตสิมา เป็นพิธีแรกท่ีคริสตร์ชนต้องรับ โดยบาทหลวงจะใช้

นํา้ศกัดิส์ิทธ์ิเทลงบนศีรษะพร้อมเจิมนํา้มนัคริสมาท่ีหน้าผาก 

 2.  ศีลอภยับาป เป็นการสารภาพบาปกบัพระเจ้าโดยผา่นบาทหลวง บาทหลวงจะเป็น

ตกัเตือนสัง่สอนไมใ่ห้ทําบาปนัน้อีก และทําการอภยับาปให้ในนามพระเจ้า 

 3.  ศีลมหาสนิท เป็นพิธีกรรมรับศีลโดยรับขนมปังและเหล้าองุ่นมารับประทาน โดยความ

เช่ือวา่พระกายและพระโลหิตของพระเยซู 

 4.  ศีลกําลงั เป็นพิธีรับศีลโดยการเจมิหน้าผาก เพ่ือยืนยนัความเช่ือวา่จะนบัถือศาสนา

คริสต์ตลอดไปและได้รับพระพรของพระจิตเจ้า ทําให้เข้มแข็งในความเช่ือมากขึน้ 

 5.  ศีลสมรส เป็นพิธีประกอบการแตง่งาน โดยบาทหลวงเป็นพยาน เป็นการแสดง

ความสมัพนัธ์วา่จะรักกนัไปจนกวา่ชีวิตจะหาไม่ 

 6.  ศีลบวช สงวนไว้เฉพาะผู้ ท่ีจะบวชเป็นบาทหลวงและเป็นชายเทา่นัน้ 

 7.  ศีลเจิมคนไข้  เป็นพิธีเจิมคนไข้โดยบาทหลวงจะเจิมนํา้มนัลงบนหน้าผากและมือทัง้

สองข้างของผู้ ป่วย ให้ระลกึวา่พระเจ้าจะอยู่กบัตนและให้พลงับรรเทาอาการเจ็บป่วย 

 สําหรับนิกายโรมนัคาทอลิกและนิกายออร์โธดอ็กซ์จะมีทัง้ 7 พิธี แตสํ่าหรับนิกาย

โปรเตสแตนต์จะมีเพียง 3 พธีิคือพิธีบพัตสิมา  พิธีมหาสนิท และพิธีสมรสศกัดิส์ิทธ์ิ 

 

 ความหมาย ความสาํคัญและประวัตเิพลงนมัสการ 

 ความหมายของการนมสัการพระเจ้า 

 การนมสัการหมายถึงการตอบสนองพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงกระทําพระราชกิจใน

อดีต ปัจจบุนัและอนาคต  การนมสัการนีใ้ห้ความสําคญัการส่ือสาร 2 ทาง คือ พระเจ้าเป็นผู้ ริเร่ิม

กระทําราชกิจของพระองค์ และมนษุย์เป็นผู้ตอบสนอง 

 1. การทรงสําแดงของพระเจ้า 

             พระเจ้าได้สําแดงพระองค์ผา่นพระราชกิจตา่งๆ ในการทรงสร้างนัน้ เราได้เห็นพลานภุาพ

สง่าราศี และความย่ิงใหญ่ของพระองค์ 
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 ในการทรงไถ่นัน้ เราได้เห็นความรัก และความเมตตาของพระองค์  ในการพพิากษานัน้ 

เราได้เห็นความชอบธรรมและความบริสทุธ์ิของพระองค์ในการคืนดีนัน้เราได้เห็นแผนการ และ  

นํา้พระทยัท่ีสมบรูณ์ของพระองค์พระเจ้าไมเ่พียงสําแดงพระองค์ผา่นเหตกุารณ์ตา่งๆ ในประวตัศิาสตร์

เทา่นัน้ พระองค์ทรงสําแดงนํา้พระทยัทางวจนะ พระองค์ทรงสร้างโลกด้วยพระวจนะของพระองค์ 

และทรงปรับแตง่ชีวิตเรา ผู้ ได้รับการทรงเรียกมาด้วยการทรงไถ่ เพ่ือให้เราทําหน้าท่ีแทนพระองค์

ในโลกนี ้

 2. การตอบสนองของมนษุย์ 

             ในการนมสัการพระเจ้า มนษุย์เฉลิมฉลองพระคณุ ความรัก และความย่ิงใหญ่ของพระ

เจ้า ด้วยความเช่ือศรัทธา ด้วยใจสํานกึผดิ การยกยอ่ง ถวายเกียรต ิขอบพระคณุ และการถวายตวั  

รูปแบบของการนมสัการพระเจ้า 

 การนมสัการต้องอาศยั “รูปแบบ” อยา่งหนึง่อยา่งใดในการแสดงออกถึงความหมายของ

พฤตกิรรมท่ีเราทําร่วมกนัในการนมสัการ รูปแบบของการนมสัการอาจใช้องค์ประกอบหลายอยา่ง

เพ่ือส่ือความหมายให้ปรากฏชดัออกมา องค์ประกอบเหลา่นีไ้ด้แก่ เพลง พระวจนะ การอธิฐาน 

การถวาย และศาสนพธีิเป็นต้น ทัง้นี ้เราต้องระวงัอยา่ได้เอารูปแบบมาแทนความหมายของการ

นมสัการ หรือนมสัการรูปแบบ 

 โครงสร้างของระเบียบนมสัการพระเจ้า 

      การนมสัการพระเจ้าในรูปแบบของสภาคริสตจกัรในประเทศไทยมาจากความเข้าใจใน

พระวจนะของพระองค์โดยเฉพาะจาก พระธรรมอิสยาห์ บทท่ี 6:1-8 เม่ืออิสยาห์ได้เผชิญกบัองค์

พระผู้ เป็นเจ้าองค์บริสทุธ์ิและทรงเดชานภุาพจนทําให้มองเห็นความผิดบาปของตนเอง ยอม

สารภาพและรับการชําระจากองค์พระผู้ เป็นเจ้า และตอบสนองด้วยการยอมอทุิศตนเป็นผู้ รับใช้

ของพระองค์ 

 

 วัฒนธรรม และองค์ประกอบของดนตรี 

 ราชบณัฑิตสถาน (2538: 757) ให้ความหมายของ “วฒันธรรม” ไว้วา่วฒันธรรม 

หมายถึง สิ่งท่ีทําให้เกิดความเจริญงอกงามแก่หมูค่ณะ และในพระราชบญัญตัวิฒันธรรมแหง่ชาต ิ

(2537-9) หมายถึง ลกัษณะท่ีแสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความกลม

เกลียวก้าวหน้าของชาต ิและศีลธรรมอนัดีงามของประชาชน นอกจากนี ้พระยาอนมุานราชธน 

(2513: 2) ให้ความหมายของคําวา่  “วฒันธรรม” ในฐานะของ นกัมานษุยวิทยาวา่ “วฒันธรรม” 

หมายถึง สิง่ท่ีมนษุย์สร้างขึน้โดยอาศยัการเรียนรู้จากกนั และสืบตอ่เน่ืองเป็นความเจริญก้าวหน้า

หรืออาจจะกลา่วได้วา่ วฒันธรรมเป็นคําสมาส คือการรวมคํา 2 คําเข้าไว้ด้วยกนั ได้แก่ “วฒันะ” 
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หมายถึงความเจริญงอกงามรุ่งเรือง และ “ธรรม” หมายถึง กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบตั ิเม่ือรวมแล้ว 

วฒันธรรมจงึหมายถึง ความเป็นระเบียบ ความมีวินยั ซึง่สอดคล้องกบัอมรา พงศาพชิณ์ (2525: 

76) ได้กลา่วถึงความสําคญัของวฒันธรรมวา่ วฒันธรรมเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัมนษุย์ โดยท่ีมนษุย์

เป็นผู้สร้างเพ่ือความเป็นรูปแบบของสงัคมท่ีมีเสถียรภาพอนัแสดงถึงความเจริญงอกงามให้กบั

สงัคมและกลุม่บคุคลในสงัคมหากขาดวฒันธรรมแล้วสงัคมก็ยอ่มขาดเอกภาพ นัน่หมายถึงสงัคม

จะร่มเย็นเป็นสขุไมไ่ด้ วฒันธรรมจงึเป็นปัจจยัท่ีมีลกัษณะผสมผสานในเนือ้เดียวกนั ซึง่ทําหน้าท่ี

สร้างสรรค์และกําหนดรูปแบบของสมาชิกในสงัคม ได้อยา่งมีแบบแผนเพราะได้ผู้ มีภาวะทางจิตใจ

ของสมาชิกในสงัคมสง่ผลให้สงัคมมีเอกภาพ 

 กาญจนา อินทรสนุานนท์ (2542: 104) การศกึษาวฒันธรรมดนตรีนัน้ ถ้ามองในภาพรวม

แล้วอาจจะกลา่วได้วา่วฒันธรรมนัน้ๆ ยอ่มเปล่ียนแปลงได้ตามเง่ือนไข และเปล่ียนแปลงไปตาม

กาลเวลาและถ้าจะรักษาวฒันธรรมนัน้ให้คงอยูสื่บตอ่ไป ก็ต้องหาวิธีท่ีจะชว่ยให้วฒันธรรมนัน้

ยัง่ยืน ดงัท่ีพระยาอนมุานราชธน (2514: 73) ได้กลา่วไว้วา่ ลกัษณะของวฒันธรรมนัน้สามารถแบง่

ได้ออกเป็น 4 ข้อดงันี ้

 1. มีการสะสม หมายถึง จะต้องมีทนุเดมิอยูก่่อนแล้ว และสะสมทนุนัน้ให้เพิ่มขึน้เร่ือยๆ 

 2. วฒันธรรมต้องมีการปรับปรุง หมายถึง ต้องรู้จกัดดัแปลง และปรับปรุงสว่นท่ีบกพร่อง

ให้มีความเหมาะสมถกูต้อง 

 3. จะต้องมีการถ่ายทอด หมายถึง การทําให้วฒันธรรมนัน้มีความแพร่หลายในวงกว้าง  

 4.  มีการอบรมสัง่สอนและให้ผู้ อ่ืนรู้และชนรุ่นหลงัได้สืบทอดตอ่ๆ  กนัไป 

 นิยพรรณ วรรณศริิ (2540: 11) ได้ให้ความหมายของคําวา่วฒันธรรมไว้วา่ “วฒันธรรม” 

คือ พฤตกิรรมท่ีกลัน่กรองมาจากความคดิท่ีจะหาวิธีการ มาตอบสนองความต้องการพืน้ฐานของ

มนษุย์ อนัได้แก่ การตอบสนองความจําเป็นท่ีมนษุย์จะยืนหยดัในการอยูร่อดเป็นคนได้ในสงัคม 

เชน่ การหาอาหาร และการกินอาหารเพ่ือให้ร่างกายอยูแ่ละเจริญเตบิโตตามไว การจดักลุม่อยู่

ร่วมกนัของมนษุย์ การเรียนรู้ในเร่ืองตา่งๆ การส่ือสารความคดิตอ่กนั การมีจิตใจท่ีดีมัน่คงไม่

หวัน่ไหวหวาดกลวัภยนัตราย และการขบัถ่ายทางเทศท่ีจะไมเ่กิดโทษตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน เป็นต้น 

วฒันธรรมสามารถแบง่ได้ออกเป็น 2 หมวดใหญ่ๆ คือ วฒันธรรมท่ีเป็นรูปร่างตวัตนเรียกวา่

วฒันธรรมทางวตัถ ุ(material culture) และวฒันธรรมท่ีไมมี่รูปร่างตวัตนและเป็นนามธรรม 

เรียกวา่วฒันธรรมท่ีไมใ่ชว่ตัถหุรือวฒันธรรมทางจิตใจ (nonmaterial culture) แตถ้่าจดัหมวดหมู่

ให้ครบว่าอะไรบ้างเป็นวฒันธรรมจะดไูด้จากจดัหมวดวฒันธรรมสากล (universal culture) ของ 

Clark Wissler (1921) ท่ีเรียกวา่ “วฒันธรรมสากล” เพราะทกุๆ ระบบท่ีจดัไว้จะมีใช้ในทกุๆสงัคม

ของโลก 
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 วฒันธรรมนัน้ดํารงความเป็นชาต ิมนษุย์มีหน้าท่ีอนรัุกษ์สืบทอด สง่เสริม และเผยแพร่

วฒันธรรมสิ่งแวดล้อมตา่งๆ สง่ผลและอิทธิพลตอ่วฒันธรรมซึง่มีการเปล่ียนแปลงได้ แตอ่ยา่งไรก็

ตามการเปล่ียนแปลงนัน้ก็มีระบบแบบแผน มนษุย์ควรได้เรียนรู้ทฤษฎีทางวฒันธรรม ลกัษณะของ

วฒันธรรม รวมทัง้อิทธิพลของวฒันธรรมท่ีมีตอ่สงัคมและตอ่ตนเอง 

 การศกึษาวฒันธรรมดนตรีนัน้มีนกัวิชาการหลายทา่นได้ศกึษาและแสดงความคดิเห็นไว้

หลายประการ ดงัเชน่ ปัญญา รุ่งเรือง ( ม.ป.ป.: 7) ได้อธิบายเร่ืองราวดนตรีของมนษุย์จะต้องมี

ความรู้เร่ืองดนตรี และสร้างความเข้าใจระหวา่งดนตรีและวฒันธรรม ซึง่ต้องมีการวิเคราะห์กนัใน 

3 ประเดน็  คือ 1. ความคดิรวบยอดทางดนตรี  2. พฤตกิรรมของผู้คนในสงัคมท่ีเก่ียวข้องกบัดนตรี 

และ 3. ตวัดนตรีเอง โดยได้สอดคล้องกบั เฉลมิศกัดิ ์พกิลุศรี ( 2538: 90-91) ซึง่อธิบายถึง

การศกึษาเชงิวฒันธรรมดนตรีวา่ ผู้ศกึษาต้องมองภาพของดนตรีในฐานะพฤตกิรรมของมนษุย์ 

ศกึษาภาวะแวดล้อมท่ีเก่ียวกบัดนตรี  ในประเดน็เดียวกนั เฮเลน เมยอร์ส (Myers. 1983: 649) 

กลา่วถึง มานษุยวิทยาเก่ียวกบัดนตรี มีการเสนอแบบอยา่ง สําหรับศกึษาดนตรีโดยอาศยัการ

วิเคราะห์ 3 ระดบัคือ  1. รวบยอดทางดนตรี (Musical concepts)  2. พฤตกิรรมทางดนตรี 

(Musical behavior) และ 3. ผลผลิตทางดนตรี (Musical product)  

 การใช้ดนตรีประกอบพิธีกรรมทางศาสนานัน้ นอกจากศาสนาพราหมณ์แล้วยงัมีศาสนา

เทนริเกียวของประเทศญ่ีปุ่ น    เสถียรฐร พนัธรังสี (2529 : 41)ได้กลา่วไว้วา่มีศนูย์กลางท่ีอยู่

จงัหวดันาราทางภาคตะวนัออกเฉียงใต้ของเกาะญ่ีปุ่ น เด๋ียวนีก้ลายเป็นเมืองใหญ่ช่ือเมืองเทนริ 

ตามนามศาสนา ประชาชนร้อยละ 90 ในเมืองนีเ้ป็นสาวกสาวิกาของศาสนาเทนริเกียว ศาสนานีมี้

พิธีกรรมท่ีเรียกวา่การสาธยายมนตร์ โดยการให้หวัหน้านกับวชหรือชิมบาชิรา นัง่ขดัหน้าแทน่บชูา  

เป็นผู้อา่นมนตร์มีนกับวชชัน้ศษิย์คอยย่ืนกระดาษมนตร์และก่ิงไม้ศกัดิส์ิทธ์หรือไม้ซาซากิให้ 

ในขณะท่ีหวัหน้านกับวชรับสิ่งของดงักลา่ว จะมีดนตรีคือกลองและขลุย่ เป็นต้น เร่ิมบรรเลง และ

อีกพิธีหนึง่ท่ีนา่สนใจของศาสนานีคื้อ พิธีรําคลอกบัดนตรี  เรียกวา่ มคิางรูะอตูะ (Mikagura Uta 

ช่ือตามภาษาญ่ีปุ่ นแปลวา่เต้นรํา) ทําตอ่จากพธีิเต้นรําสวมหน้ากากท่ีเป็นนิมิตหมายของการสร้าง

โลกและชีวิต พิธีนีทํ้าเปิดเผย ผู้ เต้นเป็นชาย 3 หญิง 3 (บางทีไมใ่ชน่กับวช) มีดนตรีบรรเลงอยู่

ด้านหลงั ประมาณ 50 นาที ผู้ เต้นแสดงภาพด้วยมือ นิว้ และทอ่นแขน การเคล่ือนไหวของพดั     

(รําพดั) ท่ีถือเต้นอยู ่ลีลาทัง้หมดเป็นเคร่ืองหมายแสดงความเศร้า ความดีใจ ความเสียใจ ความรัก 

ความโกรธ ความเจบ็ปวดรวดราว และความหมดแรง ตลอดถึงความสงบนิง่ เป็นกิริยาแสดงภาวะ 

แหง่ชีวิตของมนษุย์ ตามเสียงดนตรีท่ีบรรเลง การเต้นจบลงเม่ือผู้ เต้นหยดุเต้นพร้อมกบัเสียงดนตรี

ท่ีหยดุบรรเลงฉบัพลนัทนัที ความเคล่ือนไหวทกุอยา่งไมมี่ เหลือแตค่วามเงียบ   นอกจากนีย้งัมีการ

ใช้ดนตรีประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของศาสนาอิสลาม ซึง่ จฑุาศริิ ยอดวิเศษ (2550: 255) ได้
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กลา่วถึงศาสนาอิสลามของชาวไทยมสุลมิ ชมุชนบ้านครัว วา่ มีมาตัง้แตใ่นอดีตได้รับการถ่ายทอดกนั

จนมาถึงปัจจบุนั เป็นลกัษณะของมขุปาฐะ ดนตรีเสปโบราณ ชมุชนบ้านครัวนยิมใช้ในประเพณีวิถี

ชีวิตของชาวมสุลิมบ้านครัว เรียกวา่ นาเสปโบราณ ซึง่เป็นดนตรีท่ีไมซ่บัซ้อน การบรรเลงเคร่ือง

ประกอบจงัหวะท่ีสําคญัคือ กลองดฟุ ขณะทําการบรรเลง นกัร้องจะปรบมือตามจงัหวะไปด้วย   

นกัดนตรีเรียนดนตรีอยา่งไมเ่ป็นทางการ เน่ืองจากอยู่ในสิ่งแวดล้อมของวฒันธรรมดนตรีมาตัง้แต่

เลก็ สําหรับการร้องสามารถแบง่ออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายหญิง-ชาย ไมมี่การร้องประสานเสียง ใน

บางชว่งของเพลงมีการร้องแบบล้อ-รับ ระหวา่งฝ่ายหญิงกบัฝ่ายชาย  นกัดนตรีแตง่กายตามแบบ

ของชาวมสุลิมภาคใต้ ถ้าเป็นงานสําคญั หรืองานท่ีเป็นทางการ นกัดนตรีจะนยิมแตง่กายให้อยูใ่น

แบบแผนเดียวกนั แตใ่สเ่สือ้คนละสี ในการบรรเลงจะนัง่ล้อมวงแยกหญิงชาย  สําหรับเพลงนาเส

ปโบราณ ชมุชนบ้านครัวจะใช้ร้องเฉพาะในงานมงคลของชาวมสุลิมเทา่นัน้  ซึง่เพลงท่ีพบมีทัง้หมด 

15 เพลง มีเนือ้ร้องทัง้ภาษาอาหรับ ภาษามลาย ูและมี 1 เพลงท่ีมีภาษาไทยเข้ามา ซึง่จะใช้เป็น

เพลงสดุท้ายก่อนจบการแสดง                                                                   

 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 นติยา บวัทอง (2548: 43) ได้ศกึษาวฒันธรรมดนตรีแก็ลมอ ในจงัหวดัสริุนทร์ โดยใช้

ข้อมลูทางภาคสนามเป็นหลกั และใช้ข้อมลูทางด้านเอกสารการประกอบการศกึษา ในการศกึษา

ได้ตัง้จดุประสงค์ไว้ดงันีคื้อ เพ่ือศกึษาความเข้มแข็งทางวฒันธรรมท่ีเก่ียวข้องในพิธีกรรมแก็ลมอ 

ในจงัหวดัสริุนทร์และเพ่ือบนัทกึบทเพลงท่ีใช้ในพิธีแก็ลมอ โดยสามารถกลา่วได้วา่ 

1. ชาวกยู หรือชาวสว่ย เป็นชนกลุม่น้อยกลุม่หนึง่ท่ีอพยพเข้ามาอาศยัอยูใ่นจงัหวดั 

สริุนทร์มาช้านานแล้ว ไมมี่ภาษาเขียนเป็นของตนเอง มีเพียงภาษาพดูท่ีใช้ส่ือสารกนัในกลุม่ชน 

เป็นกลุม่ชนท่ีมีความเช่ืออยา่งฝังลกึเก่ียวกบัภตูผีวิญญาณ และมีความเหนียวแนน่ในการดํารง

รักษาไว้ซึง่เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และพิธีกรรมโดยเฉพาะพิธีแก็ลมอ

ท่ียงัคงยดึถือปฏิบตัสืิบทอดตอ่ๆกนัมาหลายชัว่อายคุน จนไมส่ามารถหาข้อสรุปได้วา่เกิดขึน้ในยคุ

ใด สมยัใด เน่ืองจากเป็นการถ่ายทอดกนัด้วยวาจา และพธีิกรรมปฏิบตัิ  

 2. ดนตรี มีบทบาทสําคญัตอ่พิธีกรรม คือ เป็นส่ือท่ีสร้างความสนุกสนานและความ

บนัเทิงให้กบัผู้ ท่ีมาร่วมในพิธี และผีมอ ทัง้ยงัก่อให้เกิดพลงัทางจิตใจของผู้ ป่วยทําให้เกิดความ

เข้มแข็งทางจิต คลายความกงัวล และฝึกจิตให้เกิดสมาธิ ทําให้จิตสงบได้ในท่ีสดุ ซึง่สง่ผลดีตอ่การ

เจบ็ป่วยท่ีเกิดขึน้กบัผู้ ป่วย 
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 3. บทเพลงท่ีปรากฏในพิธีแก็ลมอ มี 9 เพลง โดยได้มาจากการเก็บข้อมลูภาคสนามจาก 

3 อําเภอ ในจงัหวดัสริุนทร์ ได้แก่ อําเภอจอมพระ จํานวน 6 เพลง อําเภอศีขรภมูิ จํานวน 2 เพลง 

และอําเภอสําโรงทาบ จํานวน 1 เพลง  

 4. ในจดุมุง่หมายของการศกึษาความเข้มแข็งทางวฒันธรรมนี ้ใช้ทฤษฎีของ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี 8 ข้อ พบวา่ วฒันธรรมดนตรีแก็ลมอ ในจงัหวดัสริุนทร์ มี

ความเข้มแข็งทางวฒันธรรม 

 เรวดี อึง้โพธ์ิ (2545: 149) ได้ศกึษาดนตรีในพธีิกงเต๊กแบบอนมันกิาย กรณีศกึษาคณะ

ดนตรีของวดัโลกานเุคราะห์ ในการศกึษาครัง้นี ้เป็นการศกึษาด้านมานษุยดริุยางควิทยา โดยมี

จดุมุง่หมายเพ่ือศกึษาประวตัพิิธีกงเต๊ก ศกึษาบทบาทดนตรีและวิเคราะห์ดนตรีในพิธีกงเต๊กแบบ

อนมันกิายโดยใช้ข้อมลูภาคสนามเป็นหลกัและใช้ข้อมลูทางด้านเอกสารประกอบในการศกึษา ผล

ของการศกึษาวิจยัพบวา่ 

 1. พธีิกงเต๊กแบบอนมันกิายเป็นพธีิกงเต๊กแบบแรกท่ีได้รับการยกยอ่งให้จดังานพธีิกงเ ต๊ก

หลวง และได้จดัขึน้ครัง้แรกในงานพระศพสมเดจ็พระเทพศริินทราบรมราชินี หลงัจากนัน้ได้มีการ

จดัพธีิกงเต๊กหลวงอีกหลายครัง้ ยงัผลให้การประกอบพธีิกงเต๊กในงานศพได้รับความนยิมจากชาว

ไทย ชาวจีนและชาวญวนมาจนถึงปัจจบุนั 

 2. ดนตรีมีบทบาทความสําคญัตอ่พิธีกรรม คือ ใช้ในบรรเลงประกอบการสวดมนต์เพ่ือให้

พระยดึแนวทํานอง, ใช้บรรเลงประสานกบัเคร่ืองเคาะจงัหวะของพระ, ใช้เป็นสญัญาณบอก

ขัน้ตอนการขึน้ต้นและจบพิธีกรรมตา่งๆและใช้สร้างบรรยากาศในงาน ซึง่เป็นผลให้พิธีกรรมมี

เอกลกัษณ์และมีลําดบัขัน้ตอนท่ีชดัเจนย่ิงขึน้ 

 3. ดนตรีท่ีใช้ประกอบพิธีกงเต๊กมีการสืบทอดดนตรีแบบปากตอ่ปาก ลกัษณะดนตรีเป็น

แนวทํานองเดียวไมมี่เสียงประสาน มีลกัษณะทํานองเป็นเสียงซํา้ๆ มีการแปรทํานองโดยไมท่ิง้ง

ทํานองหลกัในวรรคสัน้ๆ มีกระสวนจงัหวะแบบหา่งๆ และสว่นใหญ่เป็นกระสวนจงัหวะท่ีมี

ระยะหา่งของจงัหวะเทา่ๆกนั ใช้บนัไดเสียงแบบ 5 เสียง บางเพลงมีการเปล่ียนบนัไดเสียงไปมา 

และบางเพลงใช้บนัไดเสียงแบบ 5 เสียงแตมี่เสียงประกอบอีก 2 เสียง ทํานองจบมีลกัษณะของ

ทํานองในทิศทางของเสียงท่ีสงูขึน้ มีลกัษณะการใช้จงัหวะแบบเฉพาะในบทเพลงไมมี่การแบง่ชัน้

ความเร็วของจงัหวะแตใ่ช้จงัหวะเดียวท่ีมีการเร่งจงัหวะ 

 ยทุธกร  สริกขกานนท์ (2547: 81)การศกึษาเคร่ืองดนตรีในพิธีพราหมณ์และวฒันธรรมท่ี

เก่ียวข้องซึง่ในการศกึษาเคร่ืองดนตรีในพิธีพราหมณ์และวฒันธรรมท่ีเก่ียวข้องในครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์ท่ี

จะทําความเข้าใจถึงบทบาทหน้าท่ีของเคร่ืองดนตรีท่ีมีผลตอ่พิธีกรรมทางศาสนาในเร่ืองตา่งๆดงันี ้
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 1.ประวตัคิวามเป็นมาของศาสนาพราหมณ์ 

 2.ประวตัคิวามเป็นมาของเคร่ืองดนตรีพราหมณ์ 

 3.การเข้ามาสูป่ระเทศไทยของเคร่ืองดนตรีพราหมณ์ 

 4.วิธีการบรรเลงเคร่ืองดนตรีแตล่ะชนิด 

 5.บทบาทและหน้าท่ีของเคร่ืองดนตรีแตล่ะชนิด 

 6.สถานท่ีผลิตและจําหนา่ยเคร่ืองดนตรีแตล่ะชนิด 

 7.การบรรเลงร่วมกนัระหวา่งเคร่ืองดนตรีแตล่ะชนิด 

 ซึง่ศาสนาพราหมณ์จดัเป็นศาสนาท่ีเก่าแก่ของโลกและเกิดขึน้ก่อนพทุธศาสนา จงึเป็น

เหตใุห้ทําการศกึษาวิจยัวา่พิธีกรรมอนัศกัดิส์ิทธ์ิของพราหมณ์จะขาดซึง่เสียงของสงัข์ บณัเฑาะว์

และฆ้องชยัไปไมไ่ด้ด้วยเหตใุด ดงันัน้ท่ีเราพบเห็นอยูใ่นปัจจบุนันี ้นอกจากนีย้งัศกึษาถึงบทบาท

หน้าท่ีของนกับวชพราหมณ์ท่ีมีอิทธิพลตอ่สงัคมไทยตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั ตลอดจนการ

ผสมผสานกนัอยา่งกลมกลืนระหวา่งพราหมณ์และพทุธท่ีดเูหมือนตีเกลียวกนัเป็นเชือกเส้นเดียว

จนแยกออกกนัได้ยาก 

 ในการศกึษาครัง้นีไ้ด้ศกึษาจากเอกสาร ตํารา งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และการศกึษา

ภาคสนามโดยการสมัภาษณ์และสงัเกตกิจกรรมทางพิธีของพราหมณ์ท่ีมีเคร่ืองดนตรีเข้ามา

เก่ียวข้อง 

 จากการศกึษาพบวา่ เหตท่ีุพราหมณ์ต้องใช้เคร่ืองดนตรี คือสงัข์ บณัเฑาะว์ และฆ้องชยั

ในการประกอบพิธีกรรมนัน้ พอสรุปได้ตามชนิดของเคร่ืองดนตรีดงันี  ้

 1. สงัข์ แตเ่ดมิเคยได้บรรจคุมัภีร์พระเวทอนัศกัดิส์ิทธ์ิไว้ภายใน และมีรอยนิว้มือของพระ

วิษณุ 

 2. บณัเฑาะว์ เป็นเคร่ืองดนตรีประจําองค์พระศวิะ หมายถึงการเนรมิตสร้างสรรค์  

 3. ฆ้องชยั มีช่ืออนัเป็นมงคล เหมือนการได้ชยัชนะ 

สําหรับวฒันธรรมท่ีเก่ียวข้องกบัศาสนาพราหมณ์ในสงัคมไทย พอจะสรุปได้ดงันี  ้

 1. พราหมณ์และพทุธมีพิธีกรรมท่ีต้องทําร่วมกนั 

 2. เนือ้หาของศาสนาพราหมณ์และพทุธอ้างอิงซึง่กนัและกนั 

 3. พธีิพราหมณ์หลายพธีิกลายเป็นประเพณีไทยไปโดยปริยาย 

อินทิรา โพธ์ิใบ(2553: 66) การศกึษาวงป้าดฆ้องคณะวดัเกาะกลาง อําเภอเมือง จงัหวดั

เชียงใหม ่ ในการศกึษาวงป้าดฆ้องคณะวดัเกาะกลาง อําเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม ่มีความมุง่

หมายของการค้นคว้าวิจยัคือ 
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 การศกึษาประวตัคิวามเป็นมา บทบาทและหน้าท่ีของวงป้าดฆ้องคณะวดัเกาะกลาง 

อําเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม ่รวบรวมบทเพลงท่ีใช้ในพิธีกรรม และบนัทกึเป็นโน้ตเพลง และศกึษา

ความเข้มแขง็ทางวฒันธรรมของวงป้าดฆ้องคณะวดัเกาะกลาง อําเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม ่โดย

ใช้ทฤษฎีรากแก้วทางวฒันธรรมของ  : รองศาสตราจารย์กาญจนา อินทรสนุานนท์ ซึง่ทฤษฎีนีเ้ป็น

ทฤษฎีท่ีทําให้ชมุชนเกิดความเข้มแข็งทางวฒันธรรม 

 จากการศกึษาค้นคว้า โดยการรวบรวมเอกสารตําราวิชาการท่ีเก่ียวข้องและการ

สมัภาษณ์ได้ผลสรุปดงันี ้ วงป้าดฆ้องคณะวดัเกาะกลาง อําเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหมก่่อตัง้ขึน้

มาแล้วเป็นเวลา 16 ปี โดยมีครูบาบญุหลวงและอาจารย์อดุม หลีตระกลูเป็นผู้ ก่อตัง้ ปัจจบุนัมีนาย

จีระวฒัน์ บญุลํา้เป็นหวัหน้าวง มีสมาชกิในวงเป็นผู้ชายทัง้หมด ปละกอบอาชีพหลกัโดยการทํา

เคร่ืองดนตรี นกัศกึษา และธุรกิจสว่นตวั แตเ่ลน่ดนตรีวงป้าดฆ้องเป็นอาชีพเสริม บทบาทหน้าท่ีท่ี

สําคญัคือการบรรเลงในพิธีกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี การอนรัุกษ์

รูปแบบของวงก่อนการบรรเลงทกุครัง้ วงป้าดฆ้องคณะวดัเกาะกลาง จะมีการไหว้ครู เสร็จแล้วก็จะ

พรมนํา้ส้มป่อยเพ่ือเป็นมงคล และนําสวยดอกไปเหนบ็ท่ีเคร่ืองดนตรี เคร่ืองดนตรีในวงป้าดฆ้อง

คณะวดัเกาะกลาง อําเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหมป่ระกอบด้วย แนหลวง แนน้อย ระนาดเอก 

ระนาดทุ้ม ฆ้องวง สวา่ กลองเตง่ถิง้ และกลองปงโป้ง เพลงท่ีใช้ในการบรรเลงในพิธีกรรมฟ้อนผี 

เพลงฉตัร เพลงกรุาเพลงผีมดลงขว่ง เพลงผีมดห้อยผ้า เพลงผีมดกินนํา้มะพร้าว เพลงท่ีใช้ในการ

บรรเลงในพิธีกรรมงานศพ ได้แก่เพลงปราสาทไหว เพลงมวยช้ามวยเร็ว เพลงท่ีใช้ในการบรรเลงใน

พิธีกรรมงานบญุ ได้แก่ เพลงปราสาทไหว เพลงลกูทุง่ ลกูกรุง เพลงท่ีมีจงัหวะสนกุสนาน 

 วงป้าดฆ้องคณะวดัเกาะกลาง อําเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม ่มีความเข้มแขง็ทาง

วฒันธรรมอยูพ่ร้อมมลู แตใ่นกระแสวฒันธรรมท่ีเปล่ียนแปลงวงป้าดฆ้องคณะวดัเกาะกลาง 

อําเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหมต้่องมีการปรับตวัพฒันาวงเพ่ือให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ ให้

สามารถดํารงอยูใ่นวฒันธรรมปัจจบุนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาได้ 

จารุวฒัน์ นวลใย (2552: 130) ได้ศกึษาดนตรีพธีิกรรม : กรณีศกึษาพิธีกรรมโนราโรงครู

คณะพนมศลิป์ อําเภอเมือง  จงัหวดัสงขลาเป็นการศกึษาวิจยัเชงิคณุภาพ โดยใช้กระบวนการ

ศกึษาทางมานษุยดริุยางควิทยา โดยมีจดุมุง่หมายดงันี  ้

 1. เพ่ือศกึษาขนบธรรมเนียมพิธีกรรมโนราโรงครูครูคณะพนมศลิป์ อําเภอเมือง จงัหวดั

สงขลา 

 2. เพ่ือศกึษาดนตรีในพิธีกรรมโนราโรงครูครูคณะพนมศลิป์ อําเภอเมือง จงัหวดัสงขลา  
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 ผลการศกึษาวิจยัพบวา่ คณะโนราพนมศลิป์ เป็นคณะโนราเก่าแก่คณะหนึง่ในอําเภอ

เมืองจงัหวดัสงขลา มีโนราพนม รอดด้วง เป็นหวัหน้าคณะ และยงัคงสืบทอดประกอบพิธีกรรม

โนราโรงครู ท่ีมีจดุประสงค์เพ่ือ “พิธีผกูผ้าใหญ่” หรือ “พิธีครอบเทริด” ตามแบบโบราณมาโดยตลอด 

 พิธีกรรมโนราโรงครู ผู้ประกอบพิธีประกอบด้วย โนราใหญ่หรือโนราอปัุชฌาย์ 1 คน โนรา

คูส่วด 2 คน โนราร่วมพิธี 3 คน โนราผู้ ท่ีจะครอบเทริด 1 คน และพราน 1 คน พิธีกรรมเร่ิมจาก

กําหนดวนัประกอบพิธีทัง้หมด 3 วนั โดยเร่ิมจากวนัพธุและไปสิน้สดุพิธีในวนัศกุร์เป็นวนัข้างขึน้

ของเดือนไมน่ิยมวนัข้างแรมของเดือน ในชว่งเดือนส่ีถึงเดือนเก้า พธีิวนัแรกประกอบด้วย การรับ

ขนัหมาก การยกเคร่ือง การเดนิทางไปถึงท่ีการแสดง การทกัโรงโนรา และการเข้าโรงโนรา พิธีวนัท่ี

สองประกอบด้วย การตัง้เคร่ือง การเบกิโรง การโหมโรง การกาศครู การรําคล้องหงส์ การรําแทงเข้ 

พธีิวนัท่ีสามประกอบด้วย การลาโรง การถอดและเก็บเคร่ืองแตง่กาย การออกจากโรง เดนิทางกลบั 

 ดนตรีในพิธีกรรม มีทัง้เพลงไทยเดมิ และเพลงเก่าท่ีจําตอ่ๆกนัมา มีทัง้หมด 4 ประเภท

ได้แก่เพลงลําลอง เพลงรับร้อง เพลงหน้าพาทย์ และเพลงประกอบทา่รํา จงัหวะหน้าทบั มีทัง้หมด 

8 ประเภท ได้แก่ หน้าทบัขึน้เคร่ืองหรือเสมอเคร่ือง หน้าทับถอนบท หน้าทบัเชดิ หน้าทบันาด 2 ชัน้ 

หน้าทบันาดชัน้เดียว หน้าทบัสอนรํา หน้าทบัสอดสร้อย และหน้าทบัทา่ครู มีความเป็นอิสระในการ

บรรเลงการบรรเลงแบงออกเป็นแบง่ออกเป็น 3 สว่น คือการขึน้เคร่ือง ดําเนินหรือตําเหนิน และการ

ลงเคร่ือง สว่นบทร้องเป็นบทร้องเก่าจําสืบทอดกนัตอ่ๆกนัมาเรียกวา่ “กลอนผกูบ้าง” บ้าง “คํา

เรียนบ้าง” การร้องกลอนมีทัง้หมด 7 ทํานองได้แก่ ทํานองขานเอ ทํานองกราว ทํานองเพลงโทน

หรือเพลงทบัเพลงโทน ทํานองหน้าแตระหรือทํานองร่ายหน้าแตระ ทํานองเชิด ทํานองกลอนส่ี 

ทํานองบทแสงทอง และทํานองพญาหงส์  

อภิชาต ทพัวิเศษ (2552: 130) วงก่วนกว๊าดมอญ : ดนตรีชมุชนมอญ บ้านวงักะ หมู ่2 

ตําบลหนองล ู งานวิจยันีมี้จดุมุง่หมายเพ่ือศกึษาวงก่วนกว๊าดมอญ ดนตรีชมุชนมอญ บ้านวงักะ 

หมู ่2 ตําบลหนองล ูอําเภอสงัขละบุรี จงัหวดักาญจนบรีุ โดยมีจดุมุง่หมายเพ่ือศกึษาวฒันธรรม

ของชมุชนศกึษาดนตรีและบทเพลง ในวงก่วนกว๊าดมอญ โดยใช้วิธีการศกึษาทางมานษุยดริุยางค

วิทยาเป็นแนวทางในการศกึษา ข้อมลูทัง้หมดได้จากการสํารวจ สมัภาษณ์และวิเคราะห์ข้อมลูจาก

การศกึษาภาคสนามระหวา่ง พ.ศ.2550-2552 ผลการวิจยัพบวา่ 

 1. วงก่วนกว๊าดมอญเป็นวงดนตรีประกอบการรํา การประสมวงประกอบด้วยกลุม่เคร่ือง

ดนตรี 4 ประเภทได้แก่ 1)เคร่ืองดีดได้แก่ จยุาม (จะเข้) 2)เคร่ืองสีได้แก่ กะยอฮอร์น (ไวโอลนิ) 3)

เคร่ืองตีได้แก่ ป๊ัตกาลา่ (ระนาดไม้),ป๊ัตกาลา่ปะซอล(ระนาดเหล็ก),ป๊ัตก่าน(ฆ้องวง),วางซอน

(กลอง 18 ใบ) 4)เคร่ืองเป่าได้แก่ ขะนวั(ป่ี),ตะหลด(ขลุย่)และเคร่ืองประกอบจงัหวะได้แก่ หะเปิน

หะโหนก (ตะโพนใบใหญ่),หะเปิน(ตะโพนใบกลาง),เปินมาง(เปิงมาง 4ใบ),คะดี(ฉ่ิง),คะเหนิด



20 

 
(เกราะ),ชาน(ฉาบ)วงก่วนกว๊าดมอญมีบทบาทตอ่วฒันธรรม ประเพณี และเทศกาลสําคญัของ 

ชาวมอญในการเฉลิมฉลอง การบรรเลงเพ่ือแสดงออกถึงความเป็นชนชาตมิอญโดยยงัรักษา

ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสําคญัไว้อยา่งเหนียวแนน่ 

 2. ลกัษณะเพลงมอญท่ีบรรเลงนัน้เป็นเพลงท่ีนกัดนตรีได้รับการสืบทอดมาจากครูดนตรี

ชาวมอญในประเทศพมา่ทัง้การขบัร้องและการบรรเลงโดยใช้เพลงประกอบการรําท่ีบง่บอก

เอกลกัษณ์เฉพาะของชาวมอญ ปัจจบุนัวงก่วนกว๊าดมอญมกัจะบรรเลงในวนัสําคญั ประเพณีใน

วนัตา่งๆในชมุชนและได้รับเชิญจากหนว่ยงานองค์กรตา่งๆบรรเลงสาธิตในการสมัมนาทาง

วฒันธรรมอยูเ่ป็นประจํา 

 จกัริน จนัทนภมุมะ (2554: 103) ศกึษาวิจยั เร่ืองดนตรีนาเสป กรณีศกึษา กรณีศกึษา 

ชมุชนมสุลิม หมูท่ี่ 2 ตําบลบงึนํา้รักษ์ อําเอบางนํา้เปรีย้ว จงัหวดัฉะเชงิเทรา  โดยมีจดุมุง่หมายใน

การศกึษาดนตรีนาเสปและวฒันธรรมท่ีเก่ียวข้องกบัดนตรีนาเสป ผลการศกึษาพบวา่  

 ชมุชนมสุลิม หมูท่ี่ 2 ตําบลบงึนํา้รักษ์ อําเอบางนํา้เปรีย้ว จงัหวดัฉะเชงิเทรา อพยพย้าย

ถ่ินเข้ามาตัง้รกรากตัง้แตส่มยับรรพบรุุษ ภมูิประเทศเป็นท่ีราบเป็นแหลง่นํา้คือคลอง  14 ซึง่เช่ือม

กบัคลองรังสิตประชากรสว่นใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทํานา เลีย้งสตัว์ มีศนูย์เดก็เล็ก และ

โรงเรียนตัง้แตร่ะดบัชัน้ประถมศกึษา – มธัยมศกึษา 

  เคร่ืองดนตรีท่ีใช้ในวงนาเสปของคณะมิตรเจริญมีทัง้สิน้ 8 ชนิด ได้แก่ กลองรํามะนา เป็น

เคร่ืองหนงั บรรเลงโดยการตี, กลองทอม เป็นเคร่ืองหนงั บรรเลงโดยการตี, กลองบองโก เป็นเคร่ือง

หนงับรรเลงโดยการตี , แอคคอร์เดียน  เป็นเคร่ืองลม บรรเลงโดยการสบูลมและกดลิ่มนิว้ , แทมโบ

รีน เป็นเคร่ืองกระทบ บรรเลงโดยการเขยา่และเคาะ , ลกูแซ็ก เป็นเคร่ืองกระทบ บรรเลงโดยการ

เขยา่และเคาะ , ฉ่ิง เป็นเคร่ืองกระทบ บรรเลงโดยการตี , ฉาบ เป็นเคร่ืองกระทบ บรรเลงโดยการตี 

ดนตรีนาเสปจะใช้บรรเลงเฉพาะในงานมงคลเทา่นัน้ เป็นการบรรเลงเพ่ือความบนัเทิง เชน่การ

บรรเลงดนตรีนาเสปในงานประเพณีนิก๊ะ หรืองานแตง่งานประกอบกบัการแสดงลิเกฮลูู 

ดนตรีนาเสปของชาวมสุลิม ตําบลนํา้รักษ์นัน้มีจดุประสงค์ในการบรรเลง 3 ข้อ คือ 1.

บรรเลงในพิธีกรรม โดยใช้เนือ้หาของเพลงท่ีแตง่ขึน้ให้สอดคล้องกบัวฒันธรรมนัน้ๆ 2.เพ่ือสร้าง

ความสนกุสนานร่ืนเริงให้กบัคนในชมุชน 3.บง่บอกถึงวฒันธรรม ประเพณี และความเช่ือของชาว

มสุลิมท่ีมีอยูแ่ตเ่ก่าก่อน 

ปัจจบุนัดนตรีนาเสปของชาวมสุลิม หมูท่ี่ 2 ตําบลบงึนํา้รักษ์ อําเอบางนํา้เปรีย้ว จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา  ยงัมีการสืบทอด รวมไปถึงการสืบทอดทางวฒันธรรมและประเพณีตา่งๆ เชน่เดียวกบั

ในอดีต โดยสามารถรับเอาวัฒนธรรมตา่งถ่ินเข้ามาร่วมประยกุต์ใช้กบัชีวิตประจําวนัโดยไมทํ่าลาย

จารีตเดมิของตน จงึยงัสามารถคงไว้ซึง่วฒันธรรม ประเพณี และดนตรีของตนไว้ได้อยา่งมัน่คง 
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 นายสานติย์ รัศมี (2545: 156) ได้ศกึษาพิธีเสนตัง้บัง้  กรณีศกึษาดนตรีและพิธีกรรมของ

ลางโซง่หมูบ้่านเกาะแรด จงัหวดันครปฐม โดยมีความมุง่หมายของการวิจยัดงันี  ้

1. เพ่ือศกึษาพธีิเสนตัง้บัง้ 

2. เพ่ือศกึษาเคร่ืองดนตรีท่ีใช้ในพิธีเสนตัง้บัง้ 

3. เพ่ือศกึษาเพลงท่ีใช้ในพิธีเสนตัง้บัง้ 

ผลการศกึษาพบวา่ 

 1. พิธีเสนตัง้บัง้เป็นพิธีเซน่ไหว้ผีบรรพบรุุษของลาวโซง่ซึง่ปฎิบตัิสืบตอ่กนัมาช้านาน นิยม

ทําในชว่งเดือนส่ี เดือนหก เดือนสิบสอง มีขัน้ตอนในการทําพิธีดงันี  ้

1.1 หมอพิธีเร่ิมไหว้ครูเพ่ือความเป็นสิริมงคล 

1.2  หมอพิธีบอกกลา่วแถนให้รับรู้เก่ียวกบัการเซน่ไหว้มนต์  

1.3 หมอพิธีเชิญแถนลงมารับเคร่ืองเซน่ไหว้ 

1.4 หมอพิธีทําพิธีรับขวญัมนต์ 

1.5 การเลีย้งอาหารมนต์ 

1.6 การรําและการกระทุ้งกระบอกไม้ไผแ่สดงความยินดี 

1.7 เชิญแถนและมนต์กลบั 

1.8 เลีย้งอาหารผู้ เข้าร่วมพธีิ 

 2. เคร่ืองดนตรีท่ีใช้ในพิธีเสนตัง้บัง้ท่ีพบมีด้วยกนัอยู ่2 สว่นคือเคร่ืองดําเนินทํานองได้แก่

ป่ีเสนสัน้และป่ีเสนยาว และเคร่ืองทําจงัหวะได้แก่ กระบอกไม้ไผสํ่าหรับกระทุ้ง แผน่กระดานและโอง่ 

 3. บทเพลงท่ีใช้ในพิธีเสนตัง้บัง้ของลาวโซง่หมูบ้่านเกาะแรด มีทัง้หมด 3 เพลงคือ เพลง

ไหว้ครู เพลงพืน้ เพลงเซิง้ 

 พรรณีอํานวยสนัตกิลุ (2551: 105) ได้ศกึษาและพฒันาดนตรีในพิธีแก้บนหลวงพอ่โต  

วดัสะตือ อําเภอทา่เรือ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ซึง่เป็นการศกึษาสถานภาพ บทบาท การสืบ

ทอดและการศกึษาการพฒันาดนตรีเพ่ือเป็นการสืบทอด ผลวิจยัพบวา่  

 1.  ปัจจบุนัมีคณะดนตรีแก้บนหลวงพอ่โตวดัสะตือ อําเภอทา่เรือ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

ทัง้หมด 5 คณะ มีนกัดนตรีจํานวน 104 คน สว่นใหญ่เป็นผู้ชาย นกัดนตรีอายุระหวา่ง 12-70 ปี 

บทเพลงกลองยาวท่ีเลน่กนัในปัจจบุนัมีเพียง 8 เพลง ซึง่จะเห็นได้วา่ปัจจบุนันีผู้้ ท่ีแก้บนมาหาคณะ

กลองยาวล้วนมีน้อย เน่ืองจากราคาของวงกลองยาวมีราคาแพงกวา่แตรวงสําหรับบทเพลงของ

แตรวงท่ีเลน่โดยสว่นมากจะเป็นเพลงลกูทุง่ตามสมยันยิม 

 2. บทบาทของดนตรีในพิธีแก้บนหลวงพอ่โตสง่ผลตอ่วิถีชีวิต ซึง่ทําให้นกัดนตรีมีอาชีพ มี

รายได้ มีช่ือเสียง สร้างความศรัทธาและความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้ ประเพณี ทําให้การแก้บนด้วยดนตรี

เป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไปและเป็นประเพณีการแก้บนด้วยดนตรีท่ีสืบทอดกนัมานาน  อาชีพและ
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เศรษฐกิจ ทําให้ด้านตา่งๆ ของคณะดนตรีแก้บนและชมุชนวดัสะตือดีขึน้ตามลําดบั โดยเห็นได้

จากการท่ีนกัดนตรีมีรายได้ท่ีเพิม่มากขึน้จากการเลน่ดนตรีแก้บนหลวงพอ่โตวดัสะตือมีรายได้  

มากขึน้จากการขายดอกไม้ ธูปเทียน รวมทัง้เป็นท่ีศรัทธาและเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวไปในตวั  

 3. การสืบทอดการเลน่ดนตรีในพิธีแก้บนหลวงพอ่โต สว่นใหญ่สืบทอดทางเครือญาตแิละ

ฝึกฝนจากประสบการณ์ โดยวิธีการสืยทอดสามารถแบง่ได้ออกเป็น 2 แบบคือ การเรียนจาก

โรงเรียน และการเรียนจากประสบการณ์ ซึง่จะมีข้อแตกตา่งกนัในเร่ืองหลกัการบ้าง  

 4. คณะดนตรีแก้บนหลวงพอ่โตทัง้ 5 คณะมีการพฒันาขึน้เร่ือยๆ จากอดีตถึงปัจจบุนั 

เหน็ได้ชดัจากเคร่ืองดนตรีท่ีมีการพฒันาจากเคร่ืองดนตรีไทยคือ กลองยาวแล้วมีการนําเคร่ือง

ดนตรีสากลเข้ามาร่วมในคณะ และจากการท่ีผู้ วิจยัได้จดัการอบรมเชงิปฎิบตักิารเร่ืองการพฒันา

ในเร่ืองของเทคนิคตา่งๆ ในเคร่ืองดนตรีสากลและการดแูลรักษาเคร่ืองดนตรี  ผลการพฒันาเป็นท่ี

นา่พอใจเห็นได้ชดัจากการฝึกการใช้ลมและการใช้นิว้ ซึง่นกัดนตรีโดยสว่นใหญ่สามารถนําไปใช้ใน

การเลน่ดนตรีได้ดีและยงัใสใ่จในการดแูลรักษาเคร่ืองหลงัจากการใช้งานมากขึน้ 

 สภุาพรรณ พลอยบษุย์ (2547: 88) ได้ศกึษาดนตรีท่ีใช้ในพิธีแหเ่จ้าเซ็น มีความมุง่หมาย

เพ่ือศกึษาประวตัท่ีิมาและวฒันธรรมในพิธีแหเ่จ้าเซ็น ศกึษาดนตรีท่ีใช้ในพิธีแหเ่จ้าเซ็น และศกึษา

วิเคราะห์องค์ประกอบทางดนตรีท่ีใช้ในการประกอบพิธีแหเ่จ้าเซ็น ผลการศกึษาพบวา่พิธีแหเ่จ้า

เซน็มีท่ีมาจากผู้นบัถือศาสนาอิสลามนกิายชีอะห์ ซึง่นกิายชีอะห์เกิดขึน้จากความขดัแย้งทาง

การเมืองจงึเกิดการสู้รบ และการเสียชีวิตของผู้ นําของกลุม่ตนทําให้เกิดพิธีแหเ่จ้าเซ็นซึง่เป็นพิธีท่ี

แสดงการไว้อาลยัและรําลกึถึงบคุคลและเหตกุารณ์ในการสู้รบครัง้นัน้ โดยในพิธีทัง้หมด 10 วนัมี

การจดัองค์ประกอบตา่งๆ ให้เปรียบเสมือนเหตกุารณ์จริงและมีการผสมผสานหลกัความศรัทธา

ทางศาสนา ให้สปัปรุุษหรือสมาชกิของศาสนสถาน ได้แสดงความเสียใจตอ่เร่ืองราวตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ 

โดยมีการแตง่กายด้วยชดุสีดํา มจัญ์นนูแตง่กายเป็นผู้ เสียสต ิมีการใสผ้่ากฟันี หรือผ้าหอ่ศพใน

วนัท่ีกลา่วถึงการเสียชีวิตของทา่นฮเุซ็นคือวนัท่ี 10 และมีการเต้นมจัญ์นนูเพ่ือการสาปแชง่ศตัรู 

การลยุไฟเพ่ือการแสดงถึงความลําบากของผู้ นําในทะเลทรายอนัร้อนระอ ุการเลา่เร่ืองราวใน

เหตกุารณ์ตา่งๆ โดยการใสทํ่านองเสนาะเพ่ือสร้างให้เกิดความรู้สกึสะเทือนใจและมีความไพเราะ  

 จากการศกึษาพบวา่ ดนตรีท่ีใช้ในพิธีแหเ่จ้าเซ็น มีการใช้เคร่ืองดนตรี คือกลองทดัตี

จงัหวะจากช้าไปเร็ว การตีจงัหวะรัวเพ่ือใช้เป็นสญัญาณการเดนิเข้าและออกของผู้ประกอบพธีิ

นอกจากนีมี้การตีจงัหวะธรรมดาสลบัไม้และเพิ่มการเน้นบางจงัหวะในวนัท่ีกลา่วถึงผู้ นําคนสําคญั 

มีวงป่ีกลองและฉาบใช้นําขบวนแห ่การบรรเลงแบบประโคมในวนัปกต ิโดยเคร่ืองประกอบจงัหวะ

ตีจงัหวะช้า แล้วหยดุเป็นชว่งๆ และป่ีบรรเลงคล้ายทํานองสวด สว่นในวนัท่ีเป็นเปาหมายของพิธี 

วงป่ีกลองและฉาบบรรเลงบทเพลงท่ีมีจงัหวะเร็ว มีการบรรเลงแบบผสมวงมากขึน้ มีทว่งทํานอง

เศร้า ดนตรีจะสร้างให้ผู้ประกอบพธีิเกิดความรู้สกึคล้อยตามกบัองค์ประกอบพิธีด้านอ่ืนๆ 



23 

 
 การวิเคราะห์ดนตรีได้นําบทร้อง ซึง่เป็นการร้องประกอบอากปักิริยา การเดนิ การเต้น

และการนัง่โดยมีความหมายของเนือ้ร้อง ตามท่ีได้มีการกําหนดไว้ซึง่กลา่วถึงบคุคลและเหตกุารณ์

ตา่งๆเหลา่นัน้ด้วย ทํานองมีการใช้ซํา้กนัในแตล่ะกนั แตเ่ปล่ียนเนือ้ร้อง ในวนัท่ี  10 มีการร้อง

ทํานองมากท่ีสดุ โดยบทร้องสว่นใหญ่มีวรรคสัน้ๆ เพียงสองวรรคในหนึง่บทเพลงมีการเคล่ือนท่ี

ของทํานองท่ีเรียงกนัเป็นลําดบัขัน้และการซํา้โน้ต มีชว่งเสียงตัง้แต ่คู ่3 ถึงคู ่6 มีการเรียงลําดบั

ของเสียงท่ีเป็นแบบเฉพาะ และพบวา่มีกระสวนจงัหวะของทํานองท่ีไมซํ่า้กนัหรือมีกระสวนจงัหวะ

ท่ีหลากหลาย เน่ืองจากภาษาท่ีใช้ในพธีิ 

 อนลุกัษณ์ อาสาสู้  (2553: 126) ได้ศกึษาดนตรีในพธีิกรรมรําผีฟ้า : กรณีศกึษาคณะหมอ

ลําผีฟ้าบ้านหนองคอนไทย ตําบลกดุตุ้ม อําเภอเมือง จงัหวดัชยัภมูิ  ผลการศกึษาวิจยัพบวา่ ดนตรี

ในพิธีกรรมรําผีฟ้าท่ีใช้บรรเลงในพิธีคือ แคนแปด นบัเป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัอยา่งหนึง่ในการรํา

ผีฟ้า และเป็นสิ่งท่ีขาดไมไ่ด้ พิธีรําผีฟ้าจะจดัขึน้ได้ใน 2 กรณีคือ 1.ใช้รักษาคนเจบ็ป่วย 2.ใช้ในพิธี

ปลงพาข้าว  ซึง่ในพิธีกรรมทัง้ 2 รูปแบบตา่งก็มีความคล้ายคลงึกนัจะตา่งกนัตรงจดุมุง่หมาย 

กลา่วคือ กรณีแรกใช้รําเพ่ือรักษาผู้ ป่วยอ้อนวอนและเอาอกเอาใจผีเพ่ือให้ผู้ ป่วยมีอาการดีขึน้ 

จากนัน้ผู้ ป่วยก็จะตอบแทนผีโดยการสง่เคร่ือง 9 และสิ่งท่ีผีต้องการให้ กรณีสองเป็นการไหว้ เซน่

สรวงสงัเวยของผู้ ท่ีมีหิง้บชูาผีฟ้าประจําบ้าน และผู้นบัถือผีฟ้า โดยหวัหน้าคณะผีฟ้าจะเชญิผีฟ้าลง

มาเข้าทรง(เทียม) เพ่ือไหว้และถวายเคร่ืองสงัเวย เป็นการฉลองหิง้ ในแตล่ะปี สดุท้ายก็จะมีการรํา

ถวาย ให้เหลา่บรรดาผีท่ีมาเทียมร่างและลกูศษิย์ร่ายรําจนเป็นท่ีพอใจและเสร็จพธีิ  

 บทเพลงท่ีใช้บรรเลงเพลงประกอบในพิธีรําผีฟ้า บ้านหนองคอนไทย ตําบลกดุตุ้ม อําเภอ

เมือง จงัหวดัชยัภมูนิัน้มีอยู ่7 เพลง (ลาย) คือ ลายสดุสะแนน ลายสร้อยน้อย ลายสร้อยใหญ่    

ลายตดิสดู ลายโป้ซ้าย ลายอว่ยลงลาย และลายแมงภูต่อมดอก โดยผู้ วิจยัได้ทําการศกึษาเพลง

ทัง้หมด โดยเป็นเพลงทอ่นเดียว มีเพียงเพลงอว่ยลงลายท่ีมี 3 ทอ่น สว่นมาก รูปแบบของจงัหวะ 

ในแตล่ะเพลงมีหลายรูปแบบ และมีทํานองซํา้กนัไปมา 

 ปัจจบุนัดนตรีประกอบพิธีกรรมดนตรีในพิธีกรรมระผีฟ้า: กรณีศกึษาคณะหมอลําผีฟ้า

บ้านหนองคอนไทย ตําบลกดุตุ้ม อําเภอเมือง จงัหวดัชยัภมูิ  ไมมี่เยาวชนคนรุ่นใหม ่หรือผู้ สืบทอด 

รวมทัง้คนรําผีฟ้า ก็ลดน้อยลงตามยคุสมยัและสภาพเศรษฐกิจและสงัคมในปัจจบุนั กลา่วโดย

สรุปวา่ พิธีกรรมการรําผีฟ้าเป็นรูปแบบของวฒันธรรมอีกอยา่งหนึง่ในการดํารงชีวิตของชาวบ้าน

หนองคอนไทย ตําบลกดุตุ้ม อําเภอเมือง จงัหวดัชยัภมู ิ ท่ีอาศยัการเจบ็ป่วยของบคุคลทัง้ทางตรง

และทางอ้อม มีพธีิกรรมเป็นเคร่ืองมือ มีผีฟ้าเป็นกลไก นําอํานาจจากความเช่ือเร่ืองผี มาควบคมุ

สมาชิกในสงัคม จดัระเบียบแบบแผนในสงัคมให้เกิดความสงบและอยูร่่วมกนัตามแบบวิถีชาวบ้าน

อยา่งมีความสขุ ซึง่คณะหมอลําผีฟ้าคณะ แมแ่ก้ว พยฆัชยั ยงัคงรักษาวฒันธรรมการรําผีฟ้า 

ดนตรี และขัน้ตอนในพิธีรําผีฟ้าไว้อยา่งมัน่คงครบถ้วน สมบรูณ์  
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กาญจนา คําเทศ (2551: 122) ได้ศกึษาดนตรีประกอบละครแก้บน  กรณีศกึษา : คณะ

บญุชลูกูสร้อยทอง อําเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา การศกึษาละครแก้บน

คณะบญุชลูกูสร้อยทอง อําเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

 เป็นการวิจยัโดยมีจดุมุง่หมายในการศกึษา คือ  

 1. เพ่ือศกึษาวฒันธรรมดนตรีในละครแก้บน 

 2. เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ทางดนตรีท่ีเก่ียวข้องกบัละครแก้บน  

 ผลการวิจยัสรุปได้วา่ 

 1. ละครแก้บนคณะบญุชลูกูสร้อยทอง มีคณุบญุช ูมีชโูภชน์ เป็นเจ้าของคณะ สืบทอด

ตอ่จากคณะสร้อยทองหรัิญ หลงัจากนางสร้อยทอง มีชโูภชน์ ซึง่เป็นหวัหน้าคณะถึงแก่กรรม 

หวัหน้าคณะละครได้ผา่นการอบรมจากกรมศลิปากร และได้บตัรเทียบเทา่ศลิปินกรมศลิปากร    

ในสมยัจอมพล ป. พิบลูสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี และภายในคณะประกอบด้วยนกัแสดงและ

นกัดนตรีท่ีเป็นเครือญาตกินัการแสดงละครมีรูปแบบพิธีกรรมความเช่ือ กลา่วคือ จะมีพิธีกรรม

ก่อนการแสดง เร่ิมตัง้แตส่ถานท่ีแสดงการตัง้เคร่ืองสงัเวย การบชูาครู การโหมโรง การร้องเชิญ 

การรําถวายมือ แสดงละคร พธีิกรรมก่อนพกัการแสดง การลาเคร่ืองสงัเวย และพธีิกรรมหลงัจาก

เลกิการแสดง คือพธีิลาโรง การแตง่กายของนกัแสดงแตง่กายด้วยชดุยืนเคร่ืองพระ – นาง 

 2. ละครแก้บนคณะบญุชลูกูสร้อยทอง ใช้เคร่ืองดนตรีประกอบการแสดง คือระนาดเอก

ฆ้องวงใหญ่ ตะโพน กลองทดั ฉ่ิง กรับ โทนชาตรี ผู้แสดงจะร้องเพลงเอก มีลกูคูร้่องรับ มีผู้บอกบท

ให้กบัผู้แสดง ทัง้นีไ้ด้รวบรวมเพลงท่ีใช้ประกอบการแสดงในเร่ืองพระอภยัมณี ตอนหนีนางผีเสือ้

เป็นโน้ตสากล ประกอบด้วย เพลงโหมโรง เพลงเชิญ เพลงรําถวายมือ เพลงในละครเร่ืองพระอภยัมณี

ตอนหนีนางผีเสือ้ละครแก้บนท่ีแสดงกนัอยูใ่นจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาปัจจบุนัยงัมีอีกหลายคณะ 

แตค่ณะท่ียงัคงรูปแบบการแสดงอยา่งละครชาตรีมีไมก่ี่คณะ การสอนสว่นใหญ่จะสอนกนัใน

ครอบครัวทัง้ด้านละครและด้านดนตรี จงึควรท่ีเราจะชว่ยกนัสง่เสริมและอนรัุกษ์ให้คงอยูสื่บตอ่ไป   

 ณฐัพงศ์ ปัน้ดอนตอง (2553: 115)ได้ศกึษาดนตรีประกอบพิธีกรรมการฟ้อนผีมด ผีเม็ง : 

กรณีศกึษา วงป้าดเมือง คณะวดัเชียงยืน อําเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่.วงป้าดเมือง คณะวดัเชียง

ยืน อําเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม ่เป็นวงท่ีใช้บรรเลงเพ่ือประกอบการฟ้อนผีมด ผีเม็งของชนชาว

ล้านนามาช้านาน ก่อตัง้วงขึน้เม่ือพทุธศกัราช 2490 โดยพอ่ครูคํา สขุเจริญ เม่ือพอ่ครูคําได้

เสียชีวิตลงในพทุธศกัราช 2510 นายอินทรัตน์ มลูชยัลงัการ์ ได้รับสืบทอดวงป้าดเมืองคณะวดั

เชียงยืนตอ่ และแนหวัหน้าวงป้าดเมืองคณะวดัเชียงยืนมาจนถึงปัจจบุนั (พ.ศ. 2553) สมาชิก

ภายในวงป้าดเมืองคณะวดัเชียงยืนจะมีทัง้หมด 10 คน สมาชกิภายในวงป้าดเมืองคณะวดัเชียง

ยืนเป็นชายทัง้หมดประกอบอาชีพหลกัโดยการค้าขายบ้าง บางคนทําเกษตรกรรมบ้าง การเลน่วง

ป้าดเมืองของสมาชกิภายในวงจะเลน่เป็นอาชีพเสริมแตไ่มไ่ด้เลน่เป็นอาชีพเสริมทัง้หมด สมาชิก
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บางรายเลน่เป็นอาชีพหลกัก็มี ซึง่ก็ต้องดิน้รนโดยการไปเป็นสมาชิกของวงป้าดเมืองคณะอ่ืนๆบ้าง 

แตก็่ไมไ่ด้เลน่แบบวงป้าดเมืองโบราณเพราะวงป้าดเมืองคณะอ่ืนได้นําเอาเคร่ืองดนตรีไฟฟ้าเข้ามา

บรรเลงภายในวงป้าดเมืองเกือบหมดแล้ว 

 วงป้าดเมืองคณะวดัเชียงยืนมีเคร่ืองดนตรีภายในวงทัง้หมด 14 ชิน้สว่นมากจะเป็น

เคร่ืองดนตรีท่ีได้รับสืบทอดมาจากหวัหน้าวงป้าดเมืองรุ่นก่อน คือ พอ่ครูคํา สขุเจริญ ซึง่เคร่ือง

ดนตรีภายในวงป้าดเมืองคณะเชียงยืน จะประกอบด้วยเคร่ืองดนตรีดงันีคื้อ 1.ฆ้องวงใหญ่ 2.ฆ้อง

วงเลก็ 3.ป้าดเอก หรือระนาดเอก 4.ป้าดทุ้ม หรือ ระนาดทุ้ม 5.ป้าดเหล็ก หรือ ระนาดเอกเหล็ก   

6.แนน้อย 7.แนหลวง 8.กลองเตง่ทิ่ง 9.กลองป่งป้ง 10.ฉ่ิง 11.สิง้ 12.สวา่ 13.ไมข่นาบ 14. กะโหลก 

หรือ เกราะ 

 การบรรเลงของวงป้าดเมืองคณะเชียงยืนนีจ้ะบรรเลงเพ่ือการประกอบพธีิกรรมมาตลอด

โดยเฉพาะอยา่งย่ิงพิธีกรรมเก่ียวกบังานศพ และพิธีกรรมการฟ้อนผีมด ผีเม็ง เพลงท่ีใช้เป็นหลกัใน

การประกอบพิธีกรรมมีอยูท่ัง้หมด 9 เพลง 1.เพลงโหมโรง 2.เพลงผีมดกินนํา้มะพร้าว 3.เพลงผีมด

ห้อยผ้า 4.เพลงผีกลุา 5.เพลงมวย 6.เพลงลกูกยุเวย 7.เพลงแหยง่หลวง หรือเพลงปราสาทไหว    

8.เพลงแหยง่กลาง และ เพลงแหยง่น้อย 9.เพลงฉตัร นอกจากนัน้ในระหวา่งพิธีกรรมวงป้าดเมือง

ยงัสามารถบรรเลงเพลงอ่ืน เชน่ เพลงตามสมยันยิม เพ่ือประกอบตามความเหมาะสมได้ด้วย  

 ปัจจบุนัวงป้าดเมืองคณะวดัเชียงยืนจะบรรเลงเพ่ือประกอบพิธีกรรมกานฟ้อนผีมด ผีเม็ง

เทา่นัน้ ผกูขาดอยูก่บัการฟ้อนผีอยู ่2 ตระกลู คือ ตระกลูฟ้อนผีบ้านช้างมอ่ย และตระกลูฟ้อนผี

บ้านชยัมงคล เน่ืองจากทัง้ 2 ตระกลูนีย้งัมีประเพณีการฟ้อนผีแบบเดมิอยู ่โดยทัง้ 2 ตระกลูให้

เหตผุลวา่วงป้าดเมืองคณะเชียงยืนสามารถบรรเลงเพลงในการประกอบพธีิกรรมการฟ้อนผีได้

อยา่งถกูต้องตามประเพณีการฟ้อนผีแบบโบราณ ซึง่ไมมี่วงป้าดเมืองอ่ืนๆในจงัหวดัเชียงใหม่

สามารถบรรเลงได้ครบถ้วน จงึเป็นเหตผุลทําให้วงป้าดเมืองคณะเชียงยืนยงัคงอยู ่และพยายาม

หดันกัดนตรีรุ่นใหมค่งไว้ซึง่วฒันธรรมการบรรเลงวงป้าดเมืองแบบโบราณ ถึงแม้จะได้รับความ

นิยมลดน้อยลงก็ตามทีแตว่งป้าดเมืองคณะเชียงยืนก็ยงัคงรักษาวฒันธรรมได้อยา่งเหนียวแนน่  

 ประยงค์ ร่ืนณรงค์ (2553: 91) ศกึษาพธีิเสนตวั กรณีศกึษาดนตรีและพธีิกรรมของชาว

โซง่ บ้านดอนมะเกลือ ตําบลดอนมะเกลือ อําเภออูท่อง จงัหวดัสพุรรณบรีุ พธีิเสนตวัของชาวโซง่ 

ประเพณีท่ีชาวโซง่ยดึถือและปฎิบตัสืิบตอ่กนัมาตัง้แตส่มยัโบราณ เน่ืองจากชาวโซง่มีความเช่ือ

เร่ือง ขวญัและวิญญาณ หากขวญัหายออกจากร่างกาย จะเป็นเหตใุห้เกิดอาการเจบ็ป่วย  

จําเป็นต้องประกอบพิธีเสนตวัขึน้ เพ่ือเป็นการตอ่อายตุอ่เงาหวั และเรียกขวญักลบัคืนมาให้แก

ผู้ ป่วย ในการประกอบพิธีเสตวั จะมีเคร่ืองดนตรีเข้ามาบรรเลงประกอบพิธี คือ ป่ียาวและป่ีสัน้ โดย

ทําหน้าท่ีบรรเลงประกอบการขบัลํานําเรียกขวญัของหมอเสน ป่ียาวและป่ีสัน้นีจ้ะใช้บรรเลงเพลง

ประกอบในพิธีเสนตวัของชาวโซง่ มากกวา่จะใช้บรรเลงเพ่ือความบนัเทิงหรือเพ่ือความสนกุสนาน  
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 บทเพลงท่ีใช้บรรเลงเพลงประกอบในพิธีเสนตวัของชาวโซง่บ้านดอนมะเกลือ มี 3 เพลง 

คือ เพลงเตียวทาง เพลงหาขวญั และเพลงนําขวญั โดยผู้ วิจยัได้ทําการศกึษาเพลงทัง้หมด โดย

สรุปเพลงทัง้ 3 เพลง จะปรากฏกลุม่เสียง 4-5 เสียงในการดําเนินทํานองตลอดทัง้เพลง เม่ือแบง่

เพลงออกเป็นวรรคแล้ว ทําให้เห็นวา่ โดยสว่นใหญ่ลกูตกของวรรคเพลงจะตกท่ีเสียงเดียวกนัเป็น

สว่นมากทํานองเพลงสว่นใหญ่จงึซํา้กนั จงัหวะของเพลงในแตล่ะเพลง จะเล่ือนไหลไปตามการขบั

ร้องของหมอเสน สว่นรูปแบบของทํานองมีทว่งทํานองสัน้ๆซํา้กนัไปมา และเป็นเพลงทอ่นเดียวท่ี

ต้องบรรเลงกลบัไปกลบัมาตลอดการประกอบพิธี 

 ปัจจบุนัดนตรีในพธีิเสนตวั ของชาวโชง่บ้านดอนมะเกลือ ตําบลดอนมะเกลือ อําเภออู่

ทอง จงัหวดัสพุรรณบรีุ ซึง่มีคณะหมอเสน นายจนั หยอดทองดี เป็นผู้ประกอบพิธี ยงัคงรูปแบบ

ขัน้ตอนตา่งๆ เชน่เดียวกบัในอดีต แตใ่นสภาวะปัจจบุนัทําให้การยดึถือปฎิบตัแิบบดัง้เดมินัน้มีการ

เปล่ียนแปลงไปบ้าง อยา่งไรก็ตามชาวโซง่บ้านดอนมะเกลือ ยงัคงรักษาวฒันธรรมดนตรีและ

ขัน้ตอนในพิธีเสนตวัไว้อยา่งมัน่คง 

 พิมพ์เพ็ญแข วรรณป้าน (2549: 95) ได้การศกึษาความเช่ือเร่ืองพธีิกรรมการรําผีของชาว

มอญ : กรณีศกึษาชมุชนมอญบางกระด่ี ความเช่ือเร่ืองพธีิกรรมการรําผีของชาวมอญ ชมุชนมอญ

บางกระด่ีมีลกัษณะความเช่ือแบง่เป็น 2 ลกัษณะ คือ 

 1. ความเช่ือเก่ียวกบัผี ซึง่ผีท่ีชาวมอญนบัถือ ผีประจําหมูบ้่านและผีบรรพบรุุษ ผีประจํา

หมูบ้่าน มีหน้าท่ีคุ้มครองปกปักรักษาดแูลคนในหมูบ้่าน ห็อยูร่่มเย็นเป็นสขุ ผีประจําหมูบ้่านมอญ

บางกระด่ี คือ ศาลเจ้าพอ่บางกระด่ี ศาลเจ้าแมห่วัระหาญและศาลเจ้าพอ่ท้ายทุง่ ซึง่มีความสําคญั

ทางด้านจิตใจและเป็นท่ีเคารพของคนในหมูบ้่าน และผีบรรพบรุุษหรือปาโหนกเป็นผีท่ีถ่ายทอดกนั

มาตัง้แตส่มยับรรพบรุุษ โดยจะสืบทอดกนัมาทางฝ่ายชาย ผีบรรพบรุุษมีหน้าท่ีคุ้มครองอนัตราย

และเป็นท่ียดึเหน่ียวทางจิตใจ ในการนบัถือผีบรรพบรุุษนัน้ ชาวมอญเช่ือวา่มีการนบัถือสืบทอดกนั

มาตัง้แตส่มยับรรพบรุุษอยูท่ี่เมืองมอญและผีมอญท่ีชาวบ้านมอญบางกระด่ีเคารพนัน้ แบง่แยก

ตามตระกลู ซึง่แตล่ะตระกลูจะมีการนบัถือผีท่ีตา่งกนั ผีมอญของชาวบางกระด่ีนี ้ได้แก่ ผีเตา่ ผีง ูผี

ไก่ ผีข้าวเหนียว และผีม้า ความเช่ือ ของชาวมอญบางกระด่ีท่ีมีตอ่ผีบรรพบรุุษนัน้ ชาวมอญเช่ือวา่

ถ้าผู้ใดทําผิดกฎข้อห้าม ถ้าผู้ใดฝ่าฝืนจะทําให้เกิดเหตเุภทภยักบัเจ้าบ้านหรือคนในตระกลู เป็นต้น

วา่เกิดการเจบ็ป่วยโดยไมรู้่สาเหต ุซึง่จะต้องแก้ด้วยจดัพธีิกรรมการรําผีขึ น้ถึงจะหาย 

 2. ความเช่ือเร่ืองการเข้าทรงชาวบ้านมอญบางกระด่ีมีความเช่ือถือในเร่ืองการเข้าทรง

เป็นอยา่งมาก สงัเกตได้จากการทําพธีิตา่งๆ มกัจะมีการเชญิทรงมาประทบัร่างซึง่ในการเข้าทรง

ของชาวมอญบางกระด่ี แบง่ได้คือ การทรงผีประจําหมูบ้่านและการทรงผีบรรพบรุุษ ซึง่ประจํา

หมูบ้่าน ประกอบด้วย การทรงเจ้าพอ่บางกระด่ี การทรงเจ้าแมห่วัระหาญ และการทรงเจ้าพอ่ท้ายทุง่ 
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และการทรงผีบรรพบรุุษ คือการเข้าทรงปาโหนก ซึง่จะเชิญประจําทกุปีเพ่ือมากินเคร่ืองเซน่ไหว้

และพดูคยุ ลกูหลานมีความเจบ็ไข้ได้ป่วยอยา่งไร ปาโหนกก็จะปัดเป่าให้พ้นไปซึง่ผลท่ีไ ด้จากการ

นบัถือผี คือ ผีบรรพบรุุษเป็นท่ีพึง่ทางจิตใจและมีบทบาทในระดบัเครือญาตท่ีิเป็นตระกลูเดียวกนั 

โดยไมทํ่าให้ลืมบรรพบรุุษ และเพ่ือเป็นการตอกยํา้ความเคารพในผีบรรพบรุุษ ชาวมอญในแตล่ะ

ตระกลูก็จะมีการเซน่ไหว้ผีบรรพบรุุษเป็นประจําทกุปี ชาวมอญมีความนบัถือผีมาก ดงันัน้ในด้าน

กฎข้อห้ามท่ีไมพ่งึปฎิบตั ิชาวมอญจงึยดึถืออยา่งเคร่งครัด ซึง่จะเกรงกลวัตอ่การกระทําผดิกฎหรือ

ละเมดิกฎโดยพลการ และการนบัถือผีจะเป็นกสุโลบายท่ีสร้างความผกูพนักนัทัง้ในระบบเครือ

ญาต ิโดยการนบัถือปาโหนกหรือผีบรรพบรุุษ และในระบบชมุชนโดยการนบัถือบรรพบรุุษ ผลท่ีได้

จะทําให้ชาวบ้านมอญ บางกระด่ีท่ีมีความสามคัคีปรองดองกนั จากการศกึษากระบวนการแบบ

พิธีกรรมการรําผีของชาวมอญ พบวา่มีการทําพิธีเหมือนแบบดัง้เดมิทํากนัในระบบเครือญาต ิ  

ซึง่พิธีกรรมการรําผีจะเกิดจากคนในตระกลูทําผิดกฎ จงึจดัวิธีแก้ด้วยการรําผี เป็นงานท่ีต้องใช้

ระยะเวลาในการเตรียมและมีขัน้ตอนในการทําพธีิกรรมการรําผีอยา่งละเอียด ซึง่พธีิกรรมการรําผี

นีไ้ด้เป็นการรวมตวัของผู้ ท่ีนบัถือผีเดียวกนั หรือตระกลูเดียวกนั และในการประกอบพิธีกรรม

จะต้องมีการร่ายรําพร้อมทัง้มีวงป่ีพาทย์บรรเลงเพลงประกอบ ซึง่พธีิกรรมการรําผีนีค้วามเช่ือของ

ชาวมอญมาตัง้แตโ่บราณกาลและเป็นพิธีความเป็นอยูข่องชาวมอญ และพิธีกรรมตา่งๆตัง้แตแ่รก

เกิดจนถึงตายและยงัเป็นพิธีท่ีชาวมอญเช่ือวา่เม่ือทําพิธีกรรมการรําผีแล้วสิ่งท่ีไมดี่ท่ีเกิดขึน้กบัคน

ในตระกลูก็จะหมดไปตามความเช่ือของชาวมอญ 

 ผลจากการศกึษาครัง้นีจ้ะเหน็วา่ การถ่ายทอดพธีิกรรมการรําผีของชาวมอญนัน้มี

ลกัษณะท่ีเป็นการสืบทอดมาจากบรรพบรุุษ และการได้รับการถ่ายทอดโดยไมมี่การร่ําเรียนเป็น

กิจจะลกัษณะ แตเ่ป็นการถ่ายทอดโดยการเรียนรู้ด้วยตนเองซึง่งการเรียนรู้นีมี้ 3 รูปแบบ คือ การ

กําหนดจากการบอกเลา่ การถ่ายทอดโดยการเห็นจากพธีิกรรมจริงและการถ่ายทอดโดยการ 

ปฎิบตัจิริง ซึง่ความจําเป็นในการถ่ายทอดความเช่ือและพิธีกรรมตา่งๆ เหตเุพราะวา่เพ่ือสืบทอด

เอกลกัษณ์ของชาวมอญท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะ ชาวมอญได้ยดึถือแนวปฎิบตักินัสืบตอ่มาเพ่ือไว้ให้

คนรุ่นหลงัได้ปฎิบตั ิซึง่ลกูหลานจะได้รับการถ่ายทอดจากครอบครัวท่ีคอยสอนให้มีความเคารพ

และเช่ือถือในสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิ และการนบัถือผีนีมี้อิทธิพลตอ่การดํารงชีวิตในปัจจบุนัการถ่ายทอดเป็น

กระบวนการท่ีสงัคมชาวมอญให้ความสําคญัและเห็นควรให้มีการถ่ายทอดตอ่ไปซึง่สิ่งท่ีถ่ายทอด

กนัตอ่มา ล้วนแตมี่ความเป็นเอกลษัณ์ของชาวมอญและยงัยดึถือปฎิบตัอิยูจ่นถึงทกุวนันี ้

 อนนัต์ มีชยั (2551: 212) ได้ทําการศกึษาดนตรีท่ีใช้บรรเลงประกอบพธีิเหยาเพ่ือรักษา

อาการเจบ็ป่วยของชาวผู้ไทยในหมูบ้่านหนองเมก็ ตําบลป่าไร่ อําเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร 

องค์ประกอบของการประกอบพธีิเหยาเพ่ือรักษาอาการเจบ็ป่วยของชาวผู้ไทยในหมูบ้่านหนองเม็ก 
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ตําบลป่าไร่ อําเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร โดยหมอเหยา คือ นางก้าน ญาตน้ิอยพบวา่ ในเร่ือง

อาการเจบ็ป่วยนัน้ ชาวผู้ ไทยในบ้านหนองเมก็ เช่ือวา่ สว่นหนึง่เกิดจากการกระทําของผี จงึต้องทํา

พธีิแก้ผีเพ่ือหาสาเหตขุองการเจบ็ป่วย  เรียกวา่ พธีิเหยา มีองค์ประกอบในการทําพิธีคือ หมอเหยา 

หมอเป่ียงผู้ชว่ยของหมอเหยา เคร่ืองคาย ผู้ ป่วย และหมอป่ีหรือหมอแคน นางก้าน ญาตน้ิอย เป็น

ท่ีนบัถือของกลุม่คนในชมุชนท่ีนบัถือผีและเป็นแบบอยา่งในการปฏิบตัตินตามความเช่ือของชาวผู้

ไทยในแถบนัน้จงึทําให้มีผู้มาทําพธีิเหยากบันางก้าน ญาตน้ิอย เป็นประจํา 

 ขัน้ตอนการประกอบพธีิเหยาเพ่ือรักษาอาการเจบ็ป่วยประกอบด้วย การเตรียมก่อนเร่ิม

พิธีเป็นการจดัเตรียมสถานท่ีและเคร่ืองคาย การเชิญลงเป็นการเชิญเทพยดาและผีให้ลงมาเทียม

หรือเข้าร่าง การเส่ียงทายเป็นการหาสาเหตขุองการเจบ็ป่วยโดยการสัง่ให้ไขไ่ก่ลกุขึน้ตั ง้หรือนอน

ลง การเรียกขวญัผู้ ป่วยเป็นการเรียกขวญัผู้ ป่วยกลบัเข้าร่างรวมทัง้การผกูข้อมือผู้ ป่วยการเชญิ

กลบัหรือการลาเป็นการเชิญเทพยดาและผีให้กลบัสูถ่ิ่นท่ีอยูเ่ดมิ  

 ดนตรีท่ีใช้บรรเลงประกอบพิธีเหยาเพ่ือรักษาอาการเจ็บป่วย ใช้เคร่ืองดนตรีพืน้บ้านท่ี

เรียกวา่ “แคน” แคนท่ีใช้ในการประกอบพิธีคือ “แคนแปด : ประกอบด้วยลกูแคนแปดคู่” เป็นแคน

ประจําตวัของหมอเหยาเพราะมีระดบัเสียงเดียวกนักบัระดบัเสียงของหมอเหยา ในขณะประกอบ

พิธีหมอเหยาจะฟ้อนและรําประกอบเสียงแคนไปจนจบพิธี อาจมีพดูสลบับ้างในบางชว่ง กลอนรํา

มีแนวทํานองรําผู้ ไทย สว่นแคนใช้ลายรําผีไท้และลายศรีพนัดร ลายของหมอแคนแตล่ะคนมีความ

แตกตา่งกนัออกไปตามท่ีได้รับการถ่ายทอดมาหรือ ตามท่ีได้ฝึกฝนมาเอง 
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บทที่ 3 

วธีิการดาํเนินการวจิัย 
 

 การศกึษาและค้นคว้าดนตรีในเพลงนมัสการตามวฒันธรรมของผู้ ท่ีนบัถือศาสนาคริสต์

นกิายโรมนัคาทอลิก  กรณีศกึษาวดัแมพ่ระลกูประคํา (วดักาลหวา่ร์) กรุงเทพฯ ครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้

ทําการศกึษาและเก็บรวบรวมข้อมลูจากเอกสาร สงัเกต สมัภาษณ์ บนัทกึเสียงและบนัทกึภาพท่ี

เก่ียวข้องกบัเพลงและดนตรีนมสัการ จากนัน้ได้นําข้อมลูทัง้หมดท่ีรวบรวมไว้มาวิเคราะห์ เรียบ

เรียง เป็นผลของการศกึษาค้นคว้าท่ีสมบรูณ์ ซึง่มีวิธี การดําเนินการดงันี ้

 

1. ขัน้รวบรวมข้อมูล 

 รวบรวมข้อมลูเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องจากแหลง่ข้อมูลดงัตอ่ไปนี ้

  -   ศกึษาเอกสารเก่ียวกบัวฒันธรรมของผู้ ท่ีนบัถือศาสนาคริสต์นกิายโรมนัคาทอลิก  

  -   ศกึษาเอกสารเก่ียวกบัเพลงและดนตรีนมสัการ 

  -   ศกึษารูปแบบและลําดบัขัน้ตอนการนมสัการ 

- สํานกัหอสมดุกลางมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

- หอสมดุมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- หอสมดุกลางจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- หอสมดุแหง่ชาติ กรมศลิปากร 

- ศนูย์มานษุยวิทยาสริินธร (องค์การมหาชน) 

- หอสมดุมหาวิทยาลยัมหิดล 

- 1

- 2

สถาบนัคริสเตียนศกึษาและพฒันาคริสตจกัร (ซีอีดี) 

ศนูย์หนงัสือ 2

- สมาคมพระคริสตธรรมไทย 

ความหวงั 

- 2ศนูย์หนงัสือ 2

 

คริสเตียนกรุงเทพ 

2. ขัน้รวบรวมข้อมูลภาคสนาม 

  - สงัเกตบริเวณวดัแมพ่ระลกูประคํา (วดักาลหวา่ร์) กรุงเทพฯ และบริเวณใกล้เคียง 

  -  สมัภาษณ์นกัดนตรีและผู้ขบัร้องเพลงนมสัการ รวมทัง้ผู้ ท่ีประกอบพิธี 

  -  รวบรวมข้อมลูจากการบนัทกึเสียง เชน่ วีดีทศัน์และแถบบนัทกึเสียงดนตรี  

บทเพลงนมสัการและบทสมัภาษณ์ มาบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
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3. ขัน้ศึกษาข้อมูล 

  -   เรียบเรียงข้อมลูจากเอกสาร ตํารา และข้อมลูภาคสนาม ประมวลเข้าด้วยกนั เพ่ือให้  

ได้ข้อสรุปของการวิจยั 

  - นําข้อมลูหลงัจากเรียบเรียงมาตรวจสอบและขอคําแนะนําจากผู้ เช่ียวชาญ เพ่ือทําการ  

ปรับปรุงเพ่ือทําการแก้ไขเพ่ือให้ได้ความสมบรูณ์มากท่ีสดุ 

 

4. ขัน้วิเคราะห์ข้อมูล 

  ผู้ วิจยันําข้อมลู ประเดน็ของการศกึษาจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องตลอดจน

ประเดน็จากการสมัภาษณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัวฒันธรรม องค์ประกอบ รูปแบบของดนตรีนมสัการ  

รวมถึงสิ่งท่ีเก่ียวข้องกบัโครงสร้างของวฒันธรรมท่ีเก่ียวข้องกบัดนตรีนมสัการมารวบรวมและ

วิเคราะห์ตามวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี  ้

 

 4.1 ศกึษาวฒันธรรมของการนมสัการในศาสนาคริสต์นิกายโรมนัคาทอลิก  กรณีศกึษา

วดัแมพ่ระลกูประคํา (วดักาลหวา่ร์)  

 1. ลกัษณะทัว่ไปของวฒันธรรมดนตรีการนมสัการในศาสนาคริสต์ นิกายโรมนัคาทอลิก  

กรณีศกึษาวดัแมพ่ระลกูประคํา (วดักาลหวา่ร์) กรุงเทพฯ 

  1.1  ลกัษณะทัว่ไปของวดัแมพ่ระลกูประคํา (วดักาลหวา่ร์) กรุงเทพฯ 

  1.1.1 ประวตัคิวามเป็นมาของชาวคริสต์นิกายโรมนัคาทอลิกวดัแมพ่ระลกูประคํา 

(วดักาลหวา่ร์) 

1.1.2  ลกัษณะท่ีตัง้ วดัแมพ่ระลกูประคํา (วดักาลหวา่ร์)  

1.1.3  ศาสนาและความเช่ือ 

  1.2   ประวตัคิวามเป็นมาและแบบแผนวฒันธรรมดนตรีการนมสัการในศาสนาคริสต์ 

นิกายโรมนัคาทอลิก  กรณีศกึษาวดัแมพ่ระลกูประคํา (วดักาลหวา่ร์)   

  1.3  วงดนตรี เคร่ืองดนตรีและวิธีการบรรเลงท่ีนํามาใช้ในวฒันธรรมในศาสนาคริสต์ 

นิกายโรมนัคาทอลิก ของวดัแมพ่ระลกูประคํา (วดักาลหวา่ร์) กรุงเทพฯ 

  1.4  ผู้ เลน่ดนตรีการนมสัการในศาสนาคริสต์นิกายโรมนัคาทอลิก   

  1.5  รูปแบบการบรรเลง 

  1.6 บทเพลงและเนือ้ร้องของเพลงนมสัการ 

 2. ศกึษาดนตรีและองค์ประกอบในเพลงนมสัการของผู้ ท่ีนบัถือศาสนาคริสต์นิกาย

โรมนัคาทอลิก   กรณีศกึษาวดัแมพ่ระลกูประคํา (วดักาลหวา่ร์) 
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 2.1 ระบบเสียง (Tuning system) 

 2.2 มาตราเสียง (Scale) 

 2.3 กลุม่เสียง(Mode) 

 2.4 ขัน้คูเ่สียง(Interval) 

 2.5 โครงสร้างของวลี(Phrase strucyures) 

 2.6  เนือ้ร้องและการเอือ้น (Syllabic text setting and Melismatic text setting) 

 2.7 อตัราจงัหวะ(Meter) 

 2.8 ความเร็ว(Tempo) 

 2.9 คีตลกัษณ์ของบทเพลง (Form) 

 2.10 คีตลกัษณ์ทํานองหลกัและการแปร (Theme and Variation Form) 

 2.11ความหมายของเพลง (Meaning)            

 

5. ขัน้สรุปและอภปิรายผล 

 5.1 นําเสนอผลการศกึษาค้นคว้าในแบบของพรรณนาวิเคราะห์ 

 5.2 เรียบเรียงจดัทําบทสรุปท่ีได้จากการศกึษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมลู  

 5.3 อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
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บทที่ 4 
วเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิเคราะห์ข้อมลู การศกึษาวฒันธรรมดนตรีการนมสัการในศาสนาคริสต์ นิกาย
โรมนัคาทอลกิ  กรณีศกึษาวดัแมพ่ระลกูประคํา (วดักาลหวา่ร์) กรุงเทพฯ ผู้วิจยัได้แบง่หวัข้อเพ่ือให้
เกิดความสะดวกตอ่การวิเคราะห์ ดงัตอ่ไปนี ้
1. ศกึษาวฒันธรรมของการนมสัการในศาสนาคริสต์นิกายโรมนัคาทอลกิ  กรณีศกึษาวดัแมพ่ระ
ลกูประคํา (วดักาลหวา่ร์) 
 1.1  ลกัษณะทัว่ไปของวดัแมพ่ระลกูประคํา (วดักาลหวา่ร์) กรุงเทพฯ 
  1.1.1 ประวตัคิวามเป็นมาของชาวคริสต์นิกายโรมนัคาทอลกิวดัแมพ่ระลกูประคํา
(วดักาลหวา่ร์) 

1.1.2  ลกัษณะท่ีตัง้ วดัแมพ่ระลกูประคํา (วดักาลหวา่ร์)  
1.1.3  ศาสนาและความเช่ือ                     

 1.2  ประวตัคิวามเป็นมาและแบบแผนวฒันธรรมดนตรีการนมสัการในศาสนาคริสต์ 
นิกายโรมนัคาทอลกิ  กรณีศกึษาวดัแมพ่ระลกูประคํา (วดักาลหวา่ร์)   
 1.3  วงดนตรี เคร่ืองดนตรีและวิธีการบรรเลงท่ีนํามาใช้ในวฒันธรรมในศาสนาคริสต์ 
นิกายโรมนัคาทอลกิ ของวดัแมพ่ระลกูประคํา (วดักาลหวา่ร์) กรุงเทพฯ 

 1.4  ผู้ เลน่ดนตรีการนมสัการในศาสนาคริสต์นิกายโรมนัคาทอลกิ  
 1.5  รูปแบบการบรรเลง 

 1.6  บทเพลงและเนือ้ร้องของเพลงนมสัการ 
2. ศกึษาดนตรีและองค์ประกอบในเพลงนมสัการของผู้ ท่ีนบัถือศาสนาคริสต์นิกายโรมนัคาทอลกิ  
กรณีศกึษาวดัแมพ่ระลกูประคํา (วดักาลหวา่ร์) 
 2.1 ระบบเสียง (Tuning system) 

 2.2 มาตราเสียง (Scale) 
 2.3 กลุม่เสียง(Mode) 
 2.4 ขัน้คูเ่สียง(Interval) 
 2.5 โครงสร้างของวลี(Phrase strucyures) 
 2.6  เนือ้ร้องและการเอือ้น (Syllabic text setting and Melismatic text setting) 
 2.7 อตัราจงัหวะ(Meter) 
 2.8 ความเร็ว(Tempo) 
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2.9 คีตลกัษณ์ของบทเพลง (Form) 
2.10 คีตลกัษณ์ทํานองหลกัและการแปร (Theme and Variation Form) 
2.11ความหมายของเพลง (Meaning) 

 
1. ลักษณะทั่วไปของวัฒนธรรมดนตรีการนมัสการในศาสนาคริสต์ นิกาย
โรมันคาทอลิก  กรณีศึกษาวัดแม่พระลูกประคาํ (วัดกาลหว่าร์) กรุงเทพฯ 
 1.1 ลกัษณะทัว่ไปของวดัแมพ่ระลกูประคํา (วดักาลหวา่ร์) 
  1.1.1. ประวตัคิวามเป็นมาของชาวคริสต์นิกายโรมนัคาทอลกิ วดัแมพ่ระลกูประคํา 
(วดักาลหวา่ร์) 

 “วดักาลหวา่ร์”เป็นวดัเก่าแก่มีความเป็นมาจะเรียกได้วา่พร้อมกบักรุงรัตนโกสนิทร์เลย
ทีเดียวจากประวตัศิาสตร์ ทําให้สามารถพดูได้อยา่งเตม็ปากวา่ เป็นวดัคาทอลกิคูก่รุงรัตนโกสนิทร์
ก็วา่ได้ เพ่ือความเข้าใจอยา่งถกูต้อง  ต้องรู้จกัท่ีมาของ “คาทอลกิ” ในประเทศไทยเสียก่อน ชาว
โปรตเุกสเข้ามาตัง้ถ่ินฐานอยูท่ี่อยธุยา ก่อนท่ีพระสงฆ์คณะมิสซงัตา่งประเทศจะมาถึงนานพอด ู
และพวกนกับวชคณะตา่ง ๆ เช่น คณะดอมีนีกนั และคณะอ่ืน ๆ จงึเข้ามาภายหลงั และแตล่ะคณะ
ก็จะมีการสร้างวดั และบ้านของตนเอง  ครัน้เม่ือทางสนัตะสํานกั (กรุงโรม) ประกาศแตง่ตัง้ประมขุ
มิสซงัสยาม อนัได้แก่ คณะสงฆ์มิสซงัตา่งประเทศ ซึง่เป็นชาวฝร่ังเศส จงึทําให้ชาวโปรตเุกส
แบง่เป็น 2 กลุม่ กลุม่หนึง่ยอมรับอํานาจการปกครองของบรรดาประมชุมิสซงัฯ สง่บตุรหลานเข้า
เรียน และช่วยเหลือกิจการของมิสซงั เชน่  ท่ีบ้านเณรเลก็นกับญุยอแซฟ (บ้านเณรแห่งแรกใน   
กรุงสยาม ท่ีอยธุยา) และบ้านเณรใหญ่  อีกกลุม่หนึง่ ไมย่อมรับอํานาจของประมขุมิสซงั และ   
ชาวฝร่ังเศส จะยอมรับเฉพาะพระสงฆ์ชาวโปรตเุกส  

 ปี ค.ศ. 1767 ทหารพมา่บกุเข้ายดึกรุงศรีอยธุยา พวกพระสงฆ์โปรตเุกสยอมมอบตวัแก่
ทหารพมา่ สว่นพระสงัฆราช และพระสงฆ์ชาวฝร่ังเศสถกูจบัเป็นเชลย วดันกับญุยอแซฟถกูทําลาย 
ทรัพย์สมบตัถิกูยดึไปมากมาย บรรดาคริสตงัชาวโปรตเุกสและชาวญวณจํานวนหนึง่ท่ีรอดจากการ
ถกูจบั หรือถกูฆา่ ได้พากนัอพยพลงมายงับางกอก (กรุงเทพ) โดยลอ่งมาตามลํานํา้เจ้าพระยา 
กลุม่ชาวโปรตเุกส ท่ีไมย่อมรับอํานาจของพระสงัฆราชประมขุมิสซงั ได้นําเอาทรัพย์สมบตัไิปด้วย 
และในบรรดาสมบตัดิงักลา่วนัน้ มีรูปปัน้มีคา่ยิ่งสองรูป รูปแรก คือ รูปแมพ่ระลกูประคํา (คือรูปท่ี
ใช้แห่ทกุ ๆ ปี ในโอกาสฉลองวดัในปัจจบุนันี)้ อีกรูปหนึง่ คือ รูปพระศพของพระเยซเูจ้า (ซึง่ใช้แห่
กนัทกุปี ในวนัศกุร์ศกัดิส์ทิธ์ิ จนปัจจบุนั) 
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 ลกัษณะสถาปัตยกรรมผงัอาคารมีลกัษณะผงัเป็นแบบกางเขนโรมนั (ROMAN CROSS) 
หรือละตนิ (LATIN CROSS) ขนาดกว้าง 23.03 เมตร ยาว 50.65 เมตร ลกัษณะผงัเป็นแบบ
สมมาตร ตวัอาคารวางตวัยาวตามแนวตะวนัออก กบั ตะวนัตกโดยหนัหน้าโบสถ์ลงสูแ่มนํ่า้
เจ้าพระยาทางด้านทิศตะวนัตก ภายในผงัแบง่เป็น 3 สว่น คือ สว่นหน้าเป็นโถงทางเข้า 
(NARTHEX) โดยสว่นบนของโถงทางเข้าเป็นหอระฆงั สว่นกลางเป็นสว่นของท่ีร่วมชมุนมุประกอบ
พิธีกรรม และสว่นด้านหลงัของพระแทน่เป็นสว่นเก็บของศกัดิส์ทิธ์ิท่ีใช้ในพิธีกรรม ท่ีเรียกวา่ ชาว 
คริสเตียน (SACRISTIA) ทัง้ 3 สว่นรวมอยูใ่นโครงสร้างของอาคารเดียวกนั ภายในโบสถ์เป็นโถง
โลง่มีเสาลอย 2 คู ่คือ อยูใ่นแนวห้องแรกสําหรับรับพืน้บริเวณนกัขบัชัน้ลอย 1 คู ่และบริเวณหน้า
พระแทน่ 1 คู ่การเจาะช่องเปิดตา่ง ๆ ของอาคาร ผนงัด้านทิศตะวนัตกซึง่เป็นด้านหน้าของโบสถ์มี
ช่องเปิด 3 ช่อง ทางด้านหน้าและด้านข้างทัง้ 2 ข้างอีกด้านละ 1 ช่อง เพ่ือเข้าสูต่วัอาคารบริเวณ
โถงทางเข้า และจากโถงทางเข้าสูภ่ายในโบสถ์ เจาะช่องประต ู3 ช่อง โดยมีช่องกลางเป็นประตู
ใหญ่ และมีชอ่งริม ทัง้ 2 ข้างเป็นประตเูลก็ข้างละ 1 ประต ูผนงัด้านทิศเหนือและทิศใต้มีลกัษณะ
เหมือนกนั คือ เป็นผนงัยาวโดยมีแนวเสาเก็จ แบง่ผนงัออกเป็น 9 ช่วงเสา (BAY) โดยในช่วงเสา 2 
ช่วง เสาแรก ถดัจากโถงทางเข้า ผนงัทัง้ 2 ช่วงเสา (BAY) ย่ืนเป็นมขุหลายเหล่ียมออกด้านข้าง 
ภายในมขุย่ืนนีแ้บง่ผนงัออกเป็น 3 ด้าน ผนงักลางของด้านทัง้ 3 เจาะช่องหน้า 2 ช่องและผนงัข้าง
ทัง้ 2 ด้านเจาะช่องหน้าตา่งด้านละ 1 ช่อง ช่วงเสาท่ี 7 ย่ืนเป็นมขุ (TRANSEPT) ภายในมขุย่ืนผนงั
ด้านข้างเจาะ ช่องหน้าตา่งขนาดเลก็ข้างละ 1 ช่อง สว่นผนงักลางเจาะช่องหน้าตา่งขนาดเดียวกนั 
หน้าตา่งผนงัห้องอ่ืนทัว่ไป สว่นด้านหลงัพระแทน่ภายในห้องซา คริสต์เตียน(SACRISTY) แบง่
ออกเป็น 3 ห้อง มีการเจาะช่องประตทูัง้ทางด้านทิศเหนือและทิศใต้ ข้างละ 1 ประตแูละเจาะช่อง
หน้าตา่งตามแนวผนงั ผนงัด้านทิศตะวนัออกเจาะช่องหน้าตา่ง 3 ช่องจากห้องซาคริสต์เตียนห้อง
กลางเจาะช่องสําหรับเดนิออกมาหลงัแนวตู้ ศีลได้ องค์ประกอบภายในผงัของสว่นร่วมชมุนมุ
ประกอบพิธีกรรม แบง่พืน้ท่ีออกเป็น 2 สว่นคือ สว่นศกัดิส์ทิธ์ิ (HOLY OF HOLY) ประกอบไปด้วย
พระแทน่บชูา ตู้ เก็บศีลมหาสนิท ท่ีอา่นบทอา่น ท่ีอา่นพระคมัภีร์ (สําหรับประกอบพิธีภาควจน
พิธีกรรม) ท่ีนัง่ประธาน โต๊ะสําหรับเตรียมเคร่ืองใช้ศกัดิส์ทิธ์ิ บริเวณมขุย่ืน (TRANSEPT) เป็นท่ีตัง้
แท่นเลก็ (CHAPEL) พืน้ท่ีสว่นท่ีสองคือ สว่นท่ีชมุนมุของสตับรุุษ ประกอบไปด้วย ธรรมาสน์
เก่า  แนวทางเดนิกลาง เก้าอีน้ัง่ของสตับรุุษ ท่ีจุ่มนํา้เสกก่อนเข้าโบสถ์ บริเวณท่ีฟังแก้บาป และ
บนัไดเวียนสําหรับขึน้ชัน้ลอยสําหรับนกัขบั (ภาพท่ี 78) และเป็นทางขึน้สูย่อดหอระฆงั ในการแบง่
พืน้ท่ีใช้การยกระดบัของพืน้แสดงขอบเขตโดยพืน้ท่ีเป็นสว่นท่ีมีความสําคญักวา่จะมีการยกระดบั

ให้สงูขึน้  
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        ภาพประกอบ 2 รูปสถาปัตยกรรมด้านหน้า        ภาพประกอบ 3  รูปสถาปัตยกรรมด้านข้าง 
 
 มีลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตก รูปทรงอาคารเป็นแทง่ส่ีเหล่ียมมีมขุย่ืน 2 ข้าง 
ข้างละ 2 มขุ ด้านสกดัแคบยาวออกไปทางด้านหลงั ด้านหน้า แบง่เป็น 3 ช่วงด้วยแนวเสาเก็จ 
ประกอบด้วยประตโูค้งแหลม 3 ประตสูว่นลา่ง และหน้าตา่งกลมกรุกระจกสี 3 ข้าง เหนือประตริูม 
เน้นช่วงกลางด้วยหอคอยสงู 4 ชัน้ ยอดกรวยแหลมสงู และจัว่ซุ้มประต ูย่ืนออกจากระนาบผนงั
ด้านหน้า หน้าจัว่เป็นลายปนูปัน้ ยอดจัว่เป็นซุ้มตัง้รูปแมพ่ระ สว่นบนชว่งกลางของด้านหน้าเจาะ
หน้าตา่งกลม (ROSE WINDOW) ขนาดใหญ่ หอสงูชัน้ท่ี 3 มีลกัษณะเป็นแทง่ส่ีเหล่ียมเจาะ
หน้าตา่งโค้งแหลม 1 คู ่ตดิบานเกร็ด ชัน้บนเป็นแท่งแปดเหล่ียมแตล่ะด้านเจาะหน้าตา่งโค้งแหลม
ด้านละ 1 ด้าน ผนงัด้านหน้าทกุชิน้แบง่ด้วยลวดบวั รอบ ๆ ยอดของหอคอยสงูเป็นลกูกรงระเบียง
ล้อมรอบเหนือแนวเสาเก็จเป็นยอดแหลม(PINNACAL)  
          ด้านข้าง แบง่เป็น 11 ช่วงเสา หน้าตา่งช่วงลา่งเป็นโค้งแหลม หน้าตา่งช่วงบนเป็นหน้าตา่ง
กลม แตล่ะช่วงแบง่เป็น 2 ชัน้ด้วยลวดบวั ช่วงเสาท่ี 2 และท่ี 3 นบัจากโถงด้านหน้าย่ืนออกเป็นมขุ 
1 คูแ่ละช่วงเสาท่ี 8 ย่ืนออกเป็นมขุ (TRANSEPT) 1 คูแ่ละท่ีปลายสดุของอาคารย่ืนออกเป็นมขุ
หลายเหล่ียม มขุทัง้หมดสงูชัน้เดียว ผนงัของมขุ เจาะหน้าตา่งโค้งแหลม ขนาดเลก็กวา่หน้าตา่ง
ผนงัอาคาร ยอดบนของเสาเก็จทกุด้านเป็นยอดแหลม (PINNACAL) ระหวา่งยอดแหลมเช่ือมด้วย
ราวลกูกรงระเบียง ด้านข้างของอาคารจะมีลกัษณะเดน่ของการเจาะช่อง และการแบง่ผนงัด้วยเสา
เก็จในทางตัง้และลวดบวัในทางนอน หลงัคาตวัอาคารเป็นจัว่ขนาดใหญ่ คลมุยาวตลอดตวัอาคาร 
สว่นมขุสว่นหน้าและท้ายอาคารมีหลงัคาโค้งคลมุเฉพาะ สว่นมขุชว่งเสาท่ี 8 อยูร่ะหวา่งสว่นศกัดิส์ทิธ์ิ 
กบัสว่นชมุนมุเป็นหลงัคาจัว่เปิดเลก็ ๆ สงูเท่าระดบัตวัอาคารหน้าบนัเจาะช่องหน้าตา่งกลมประดบั
กระจกสี ขอบของจัว่เป็นลายปนูปัน้คล้ายใบอะแคนทสั ยอดจัว่มีลกัษณะเป็นยอดออ่นของต้นไม้ 
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 ภายในโบสถ์เป็นโถงโลง่ขนาดใหญ่ มีทางเดนิกลางเช่ือมจากด้านนอกสูด้่านใน บริเวณ
แท่นบชูา  มีโค้งแบบประตชูยัโรมนัขนาดใหญ่ แบง่ท่ีวา่งระหวา่งสว่นศกัดิส์ทิธ์ิกบัสว่นชมุนมุของ
สตับรุุษ ด้านหน้าจากประตทูางเข้า มีเสากลม 2 กลุม่รับพืน้ชัน้ลอย ซึง่อยูด้่านหน้าทําให้ระนาบ
ของเพดานด้านหน้านีต่ํ้ากวา่ด้านใน มีลวดลายพืน้ท่ีปดู้วยกระเบือ้งซีเมนต์ลายแบง่ระหวา่ง
ทางเดนิและบริเวณท่ีนัง่ของสตับรุุษ  พืน้บริเวณสว่นศกัดิส์ทิธ์ิและปีกมขุเป็นพืน้หินออ่น ลกัษณะ
ผนงัภายใน เจาะช่องหน้าตา่งเหมือนภายนอก หากแตเ่ห็นความหนาของผนงัอาคารบริเวณท่ีเช่ือม
กบัมขุเจาะเป็นช่องโค้งแหลมขนาดใหญ่ตกแตง่ด้วยลวดบวั สว่นลา่งของผนงัเจาะเป็นช่องโค้ง
แหลมตอ่กนัเป็นช่วงๆ สว่นบนของผนงัเจาะช่องระบายอากาศกลมลวดบวัและประดบัด้วยลายเถา
องุ่นทําสีปิดทองบางสว่นโดยรอบผนงัทกุด้าน ผนงับริเวณหวัโบสถ์เป็นผนงัโค้ง มีเสากลมปิดทอง 
4 ด้าน แบง่ผนงัเป็นชว่ง ๆ ผนงัชว่งกลางเป็นช่องเว้า (NICHE)  ขนาดใหญ่ตัง้รูปแมพ่ระ สว่น
ด้านข้างเป็นชอ่งเว้าขนาดเลก็ตัง้รูปนกับญุยาโกเบ และนกับญุเบเนดกิโต ข้างละ 1 องค์ สว่นลา่ง
ของผนงัเป็นชอ่งประตเูปิดเข้า-ออกห้องซาคริสเตียนด้านหลงั ผนงัสว่นหน้าชัน้ระหวา่งบริเวณสว่น
ศกัดิส์ทิธ์ิกบัสว่นชมุนมุ สว่นบนเจาะช่องเว้า (NICHE) ตัง้รูปนกับญุเยโรมีโนและนกับญุอนันา 
สว่นช่วงลา่งเป็นช่องทางเดนิ แตเ่ดมิระหวา่งสว่นศกัดิส์ทิธ์ิและสว่นชมุนมุจะมีรัว้เตีย้กัน้แบง่ไว้
เฉพาะ แตปั่จจบุนัได้รือ้ออกแล้ว ภายในโบสถ์จะมีสว่นของธรรมาสน์เก่าอยูบ่ริเวณด้านซ้ายมือ
คอ่นไปทางด้านหน้าลกัษณะฝ้าเพดาน มีการตกแตง่เขียนสีเห็นโครงสร้างหลงัคาบางสว่นโดยเน้น
สว่นโครงสร้างหลงัคาด้วยสีนํา้ตาลเข้ม 
 ฝ้าแบง่เป็นช่วง ๆ ฝ้าสว่นท่ีนัง่สตับรุุษสว่นกลางเป็นลายดวงดาวอยูใ่นวงกลมและท่ีรอบ
ทัง้  4 ด้านมีรูปสญัลกัษณ์เอ็ม 2 ตวัซ้อนกนั หมายถงึ แมพ่ระ สว่นฝ้าเพดานบริเวณหวัโบสถ์เป็น
ฝ้าโค้ง เห็นโครงสร้างของหลงัคาบางสว่นแบง่ฝ้าเป็นช่วง ๆ โดยแตล่ะช่วงเป็นสญัลกัษณ์ หมายถงึ 
แมพ่ระ (ซ้ายไปขวา) ปราสาทดาวิด สํานกัพระญานสขุมุ ดาวประจํารุ่ง หีบพระบญัญตั ิกหุลาบ
สวรรค์ เคหะทองคํา ภาชนะยอดศรัทธา ปราสาทงา แตล่ะช่ือมีความหมายเฉพาะ ลวดลายตา่ง ๆ 
เป็นการเขียนสี และปิดทอง ในแนวฝ้าโดยรอบท่ีเช่ือมกบัผนงัเป็นลายซุ้มโค้งแหลมตอ่กนัเป็นแนว
ทัง้อาคารภายใน อาคารมีชอ่งหน้าตา่งกระจกสีกว้างและสงูทําให้ภายในมีบรรยากาศท่ีคอ่นข้าง
โปร่งและได้ความสวา่งจากแสงภายนอก  
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ภาพประกอบ 4 วดัแมพ่ระลกูประคํา(กาลหวา่ร์) 
 

รูปแม่พระประจาํวัดแม่พระลูกประคาํ (วัดกาลหว่าร์) 
 ตามประวตักิลา่ววา่ รูปนี ้ชาวโปรตเุกสนํามาจากกรุงศรีอยธุยา คราวท่ีกรุงศรีอยธุยาถกู

พมา่ตีแตก โดยนํามา พร้อมๆกบัรูปพระศพของพระเยซเูจ้านัน่เอง จงึเป็นรูปท่ีมีอายกุวา่สองร้อยปี
แล้ว จนถึงบดันี ้ไมมี่ใครทราบแน่ชดัวา่ รูปนีถ้กูสร้างขึน้ด้วยศลิปะท่ีเรียกวา่อะไร หรือมาจากชาติ
ใด และถกูสร้างขึน้เม่ือใดและท่ีใด รูปนี ้เป็นรูปพระนางมารีอาอยูใ่นทา่ยืน โดยมีดวงจนัทร์อยูใ่ต้
พระบาท พระหตัถ์ซ้ายกําลงัอุ้มพระกมุาร และพระหตัถ์ขวา อยูใ่นอาการท่ีกําลงัถือบางสิง่อยู ่โดย
ไมมี่ใครรู้วา่โดยแท้จริงผู้สร้างรูปนีป้ระสงค์จะให้พระนางถืออะไรในพระหตัถ์ขวานี ้ เท่าท่ีเคยพบ
เห็นรูปท่ีมีความคล้ายคลงึกนั อาจเป็นไม้คฑา หรืออาจเป็นช่อดอกไม้ก็ได้  อยา่งไรก็ตาม เพ่ือให้
ความหมายของพระนางมารีอา ผู้ เป็นราชินีแหง่สวรรค์ ตามท่ีปรากฏอยูใ่นหนงัสือววิรณ์ บทท่ี 12 
ข้อ1 “เคร่ืองหมายยิง่ใหญ่ปรากฏในสวรรค์ คือสตรีผู้หนึง่ มีดวงอาทิตย์เป็นอาภรณ์ มีดวงจนัทร์อยู่
ใต้เท้า มีมงกฎุดาวสบิสองดวงประดบัศีรษะ “ ปัจจบุนั จงึมีคฑาอยูใ่น 

พระหตัถ์ขวาของพระนาง และหากจะให้ครบถ้วนตามความหมายนีแ้ล้ว ตอ่ไปควรจะมี 
มงกฎุดาวสบิสองดวงประดบัศีรษะด้วย 
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ภาพประกอบ 5 แมพ่ระประจําวดั 
 

บรรณฐาน 
บรรณฐานเดมินี ้เป็นสว่นหนึง่ขององค์ประกอบในวดัทกุแห่งตัง้แตโ่บราณก็วา่ได้  เป็น

บรรณฐานท่ีมกัจะตัง้ไว้ในตําแหนง่กลางวดั เข้าใจวา่เพ่ือให้พระสงฆ์หรือสงัฆานกุรท่ีอา่นพระ
คมัภีร์ และพระวรสาร และให้บทเทศน์สามารถอา่นและเทศน์จากตําแหนง่ท่ีทกุคนในวดัสามารถ
มองเห็นและได้ยินได้ เน่ืองจากวา่ ในสมยัก่อนยงัไมมี่เคร่ืองขยายเสียงมาชว่ยในพธีิกรรมเหมือน
ในสมยันี ้ บรรณฐานเดมิของวดันี ้สร้างขึน้ด้วยไม้ ท่ีมีรูปทรงใหญ่โตและงามสง่า ประดบัด้วยลาย
ฉลรุอบตวั และครอบด้วยหลงัคาอนังดงามเพ่ือเพิ่มความสง่างาม สมกบัเป็นท่ีประกาศพระวาจา
ของพระเจ้า มีรูปสญัลกัษณ์ของผู้ นิพนธ์พระวรสารทัง้ส่ีประดบัอยูโ่ดยรอบ เพ่ือบง่บอกถึงภารกิจ
ของตวับรรณฐานเอง  ปัจจบุนั ไมส่ะดวกท่ีจะใช้บรรณฐานเดมินีอี้กตอ่ไป เพราะมีเคร่ืองขยาย
เสียงเข้ามาช่วยและทําให้การประกาศพระวาจาจากด้านหน้าซึง่ทกุคนมองเห็นได้ชดัมากกวา่เป็น

สิง่ท่ีเพิ่มความงดงามให้แก่พธีิกรรมได้ดีกวา่  เน่ืองจากชว่ยให้จงัหวะจะโคนของพิธีกรรมดําเนินไป
ตามลําดบัอยา่งตอ่เน่ืองและเหมาะสม จาก general instruction of the Roman Missal  กําหนดวา่   
ศกัดิศ์รีของพระวาจาของพระเจ้า  เรียกร้องให้วดัมีสถานท่ีอนัเหมาะสมเพ่ือการประกาศพระ
วาจา    โดยท่ีหมูค่ริสตชนในวดัทัง้หมดสามารถพุง่ความสนใจไปหาได้อยา่งเป็นธรรมชาตใิน
ระหวา่งวจนพธีิกรรม นอกนัน้ ยงักําหนดวา่ แท่นพระวาจาหรือบรรณฐานนีค้วรต้องเป็นบรรณฐาน
ท่ีมัน่คงถาวร มิใช่จะเป็นแบบท่ีจะเคล่ือนย้ายไปไหนตอ่ไหนได้โดยงา่ย บรรณฐานยงัต้องมีเพียง 1 
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ท่ีเทา่นัน้ ซึง่ต้องตัง้อยูใ่นเขตสกัการสถาน ใกล้กบัพระแท่น เหมาะสมสําหรับประธานในพิธีเพ่ือส่ือ
ภาควจนพิธีกรรมให้เดน่ชดั  และรูปแบบศลิปะและวสัดขุองบรรณฐานควรออกแบบให้สอดคล้อง
กบัพระแทน่ ท่ีสําคญัคือ บรรณฐานสงวนไว้สําหรับ อา่นบทอา่นจากพระคมัภีร์ ขบัร้องเพลงสดดีุ
และสร้อยตอบรับ ขบัร้องการประกาศสมโภชปัสกา และยงัอาจใช้เป็นท่ีเทศน์และอา่นเจตนาในบท
ภาวนาของมวลชนได้อีกด้วย ศกัดิศ์รีของบรรณฐานเรียกร้องให้มีแตผู่้ รับใช้พระวาจาเทา่นัน้ท่ีขึน้
ไปได้ด้วยความเข้าใจตอ่เจตนาของจารีตพธีิกรรมเช่นนี ้สภาอภิบาลของวดั โดยคณุสธน นิทศัน
จารุกลุ ผู้ อํานวยการสภาฯ จงึมีความเห็นชอบท่ีจะสร้างบรรณฐานของวดัใหมใ่ห้เหมาะสมกวา่
บรรณฐานไม้รูปทรงแทง่เหล่ียม   ซึง่มีอยู ่2 ตวั  โดยใช้สําหรับอา่นพระวาจา 1 ตวั และใช้สําหรับ
ประธานในพิธี ในการเร่ิมบทนําและลงท้ายมิสซาอีก 1 ตวั ในการนี ้มอบหมายให้นางสาวขตัตยิา 
เล้ากอบกลุ (เอิน) เป็นผู้ออกแบบ เพ่ือให้บรรณฐานใหมนี่ทํ้าด้วยหินออ่น เช่นเดียวกบัพระแทน่
บชูา ให้ตัง้อยูใ่กล้พระแทน่บชูา และมีขนาดใหญ่ขึน้เพ่ือความสงา่งาม และตัง้ในตําแหนง่สงูขึน้
เพ่ือความเดน่ชดั และได้วา่จ้างร้าน วิษณหิุนออ่น สระบรีุ เป็นผู้ ดําเนินการ ให้ร้านอภิชาต ิถนน
สายไม้ บางโพ เป็นผู้แกะสลกัรูปสญัลกัษณ์ทัง้ส่ีของผู้ นิพนธ์พระวรสาร  บรรณฐานปัจจบุนันี ้
ตดิตัง้เสร็จสมบรูณ์ ในวนัเสาร์ท่ี 20 กนัยายน 2008 และได้รับการเสกในวนัเดียวกนั 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                             ภาพประกอบ 6 บรรณฐานเดมิ 
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     ภาพประกอบ 7 บรรณฐานปัจจบุนั ภาพประกอบ 8  บรรณฐานปัจจบุนั 
 
สัญลักษณ์ต่างๆของนักบุญที่อยู่ภายในวัดแม่พระลูกประคาํ (วัดกาลหว่าร์) 
 คนมีปีกเป็นสัญลักษณ์ของนักบุญมัทธิว  
             นกับญุมทัธิวเร่ิมต้นพระวรสารของท่านด้วยเร่ืองราวเก่ียวกบัการลําดบัพระวงศ์ของพระ
เยซเูจ้า เพ่ือแสดงให้เห็นความเป็นมนษุย์แท้ของพระองค์นัน่คือการรับเอาเนือ้หนงัมนษุย์ของพระ
บตุรของพระเจ้า   
             ข้อเตือนใจคือ เหตผุลเป็นคณุลกัษณะของผู้ เป็นคนหรือเป็นมนษุย์  พระวรสารโดยนกับญุ
มทัธิวจงึเตือนใจเราคริสตชนวา่ คริสตชนต้องใช้เหตผุลเพ่ือไปสูค่วามรอด มิใช่เอาแตร่อคอย
อศัจรรย์ หรืองมงายกบัเร่ืองทางไสยศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

       ภาพประกอบ 9 คนมีปีก เป็นสญัลกัษณ์ของนกับญุมทัธิว 
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 สิงโตมีปีกเป็นสัญลักษณ์ของนักบุญมารโก  
             นกับญุมารโกเร่ิมต้นพระวรสารของท่านด้วยเร่ืองราวของยอห์นบปัตสิต์ “เสียงร้องในถ่ิน
ทรุกนัดาร”ดงัเสียงของ“สงิโตคําราม” ยอห์นเป็นผู้ นําหน้าพระเยซเูจ้า ยอห์นจงึนําทางไปสูค่วามคดิ
เร่ืองพระเยซเูจ้าเป็นดัง่สงิโต ลกัษณะในธรรมชาตขิองสงิโตคือเป็นเจ้าปกครองแหง่ป่าหรือใน
อาณาจกัรของมนั นัน่คือนกับญุมารโก ต้องการแสดงถงึ ความเป็นกษัตริย์ของพระเยซเูจ้าในพระ
อาณาจกัรของพระองค์ นอกจากนัน้ ยงัมีความคดิเชิงประยกุต์จากความเช่ือท้องถ่ินโบราณวา่ 
สงิโตเม่ือมนันอนหลบัในถํา้ มนัจะนอนพร้อมกบัเปิดตาไว้ด้วย หมายความถึง พระคริสตเจ้าเม่ือ
ถกูฝังในคหูา ก็ถกูฝังไว้พร้อมกบัการท่ีพระองค์จะกลบัคืนชีพจากความตาย  ความคดิเร่ืองการ
กลบัคืนชีพจากความตายจงึแฝงไว้ในความคดิเร่ืองของสงิโตนีด้้วย ข้อเตือนใจ คือ สงิโตมีลกัษณะ
ของความกล้าหาญ พระวรสารโดยนกับญุมารโกเตือนใจเราคริสตชนวา่ คริสตชนต้องใช้ความกล้า
หาญเพ่ือไปสูค่วามรอด อนัท่ีจริงเร่ืองนีส้ามารถดจูากชีวติของนกับญุยอห์นบปัตสิต์เอง ซึง่ใช้ความ
กล้าหาญในการเตือนกษัตริย์เฮรอด เม่ือพระองค์ทําผิดในการรับเอาภรรยาของน้องชายมาเป็น
ภรรยาของตน และท่ีสดุทา่นยืนยนัเร่ืองนีด้้วยชีวิตของทา่นเอง ความกล้าหาญของคริสตชน คือ
การเป็นพยานถึงพระคริสตเจ้าหรือความถกูต้องดีงาม และท่ีสําคญั คือ ความกล้าหาญท่ีจะ
เปล่ียนจิตใจตนเองให้หนัหนีจากความผิดบาปตา่งๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          ภาพประกอบ 10 สงิโตมีปีกเป็นสญัลกัษณ์ของนกับญุมารโก  
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วัวมีปีกเป็นสัญลักษณ์ของนักบุญลูกา  
               นกับญุลกูาเร่ิมต้นพระวรสารของท่านด้วยเร่ืองของเศคาริยาห์ ถวายบชูาในพระวหิาร
ตามหน้าท่ีของตน ววัเป็นเคร่ืองหมายของสตัว์ท่ีถกูนําไปฆา่บชูาผู้ถวายคือสงฆ์นกับญุลกูา
ต้องการแสดงให้เห็นถงึความเป็นสงฆ์ของพระคริสตเจ้าโดยท่ีพระองค์ถวายพระองค์เองเป็นเคร่ือง

บชูาเพ่ือไถ่บาปมนษุยชาต ิ
               ข้อเตือนใจ คือ ววัเป็นสญัลกัษณ์ของบชูาหรือการเสียสละ พระวรสารโดยนกับญุลกูา
เตือนใจเราคริสต์ชนวา่ คริสต์ชนต้องใช้การอทิุศตนและการเสียสละตา่งๆในชีวิตเพ่ือนําไปสูค่วาม
รอด  และเร่ืองราวของพระนางมารีอา ก็เป็นตวัอยา่งอนังดงามในเร่ืองของการนอบน้อมตอ่นํา้
พระทยั และการรับใช้ด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 11 ววัมีปีกเป็นสญัลกัษณ์ของนกับญุลกูา  
 

 นกอนิทรีเป็นสัญลักษณ์ของนักบุญยอห์นอัครสาวก  
               นกับญุยอห์นเร่ิมต้นพระวรสารของท่านด้วยเร่ืองของพระวจนาตถ์ ผู้ทรงสร้างสรรค์พสิง่
ในโลก เป็นความสวา่งและต้นกําเนิดแหง่สิง่ทัง้หลาย อาจพดูได้วา่ท่านเร่ิมพระวรสารด้วยเร่ืองจาก
ฟ้า ซึง่หมายถึงพระผู้ เป็นเจ้า ลกัษณะของพระวรสารจงึเป็นเหมือนเทววิทยาท่ีเข้าใจยากสกัหน่อย 
บางทีทา่นประสงค์จะนําผู้อา่นพระวรสารของท่านไปสูค่วามคดิเร่ืองการเสดจ็ขึน้สวรค์ของพระเยซู

เจ้าด้วย หรือพดูอีกนยัหนึง่คือท่านกําลงัแสดงให้เห็นถงึพระธรรมชาตพิระเจ้าของพระเยซเูจ้า
นัน่เอง ข้อเตือนใจ คือ นกอินทรีบนิอยูบ่นท้องฟ้าสงู เม่ือมองนกอินทรีเหมือนนําเรามุง่หวงัไปสู่
สวรรค์พระวรสารโดยนกับญุยอห์นเตือนใจเราวา่ คริสตชนต้องมุง่ไปสูชี่วิตนิรันดรด้วยจิตใจจดจอ่
เพ่ือจะได้รับความรอด เพราะมิฉะนัน้เราจะมวัหมกมุง่และสลวนกบัเร่ืองฝ่ายโลกนี ้
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ภาพประกอบ 12 นกอินทรีเป็นสญัลกัษณ์ของนกัยญุยอห์นอคัรสาวก  
 

รูปนักบุญทกุองค์ภายในวัดแม่พระลูกประคาํ (วัดกาลหว่าร์) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
   

                                        
 

 ภาพประกอบ 13  เทวดาน้อย                            ภาพประกอบ 14 แมพ่ระและพระกมุารเยซ ู
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   ภาพประกอบ 15 นกับญุเทเลซาแห่งพระกมุารเยซ ู  ภาพประกอบ16 นกับญุเบเนดิกต์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ภาพประกอบ 17 นกับญุเยโรม    ภาพประกอบ 18 นกับญุนิโคลาส 
 
 
 
 



45 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพประกอบ 19 นกับญุฟรังซสิโกซาเวรี ภาพประกอบ 20 นกับญุยอแซฟและพระกมุารเยซ ู
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

               ภาพประกอบ 21 นกับญุยากอบ                                ภาพประกอบ 22 นกับญุร็อค 
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  ภาพประกอบ 23 นกับญุอคัรเทวดามีคาแอล   ภาพประกอบ 24 นกับญุอคัรเทวดาราฟาแอล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   ภาพประกอบ 25 นกับญุอนั                            ภาพประกอบ 26  นกับญุอนันา 
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     ภาพประกอบ 27 พระหฤทยัพระเยซเูจ้า            ภาพประกอบ 28 รูปเทวดาอุ้มเปลือกหอย 
  บรรจนํุา้เสก 
 

1.1.2. ลักษณะที่ตัง้ วัดแม่พระลูกประคาํ (วัดกาลหว่าร์)  

 
ภาพประกอบ 29 ทางเข้าวดัแมพ่ระลกูประคํา (กาลหวา่ร์) 
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 พืน้ท่ีวดัแมพ่ระลกูประคํา (วดักาลหวา่ร์) อยูใ่นเขตสมัพนัธวงศ์  บ้านเลขท่ี 1334 ซ.วานิช 
2 ถ.โยธา ตลาดน้อย เขตสมัพนัธวงศ์ กรุงเทพฯ  อยูใ่นบริเวณโรงเรียนกหุลาบวทิยา  ใกล้กบัท่านํา้
ส่ีพระยา  มีอาณาเขตทิศเหนือจรดโรงแรม River City Plaza ทิศใต้จรดธนาคารไทยพาณิชย์  ทิศ
ตะวนัออกจรดซอยวานิช 2  และสํานกังานเขตสมัพนัธวงศ์  ทิศตะวนัตกจรดแมนํ่า้เจ้าพระยา 
สามารถเช่ือมกบัถนนเจริญ และถนนพระรามส่ี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 30 แผนท่ีวดัแมพ่ระลกูประคํา (กาลหวา่ร์) 
 

  1.1.3. ศาสนาและความเช่ือวดัแมพ่ระลกูประคํา (กาลหวา่ร์) ประกอบไปด้วย
ชาวไทยเชือ้สายจีน เป็นสว่นใหญ่ ความสําคญัของศาสนาคริสต์ นิกายโรมนัคาทอลกิ  ยงัคง
รูปแบบเดมิ คือการนบัถือนกับญุและแมพ่ระ โดยใช้วดัแมพ่ระลกูประคํา (กาลหวา่ร์) ในการ
ประกอบพิธีกรรมตา่งๆ  
  ลกัษณะความเช่ือของผู้ ท่ีนบัถือศาสนาคริสต์ นิกายโรมนัคาทอลกินัน้ มีพระ
สนัตะปาปาเป็นประมขุ มีพนัธกิจหลกัคือ การประกาศขา่วดีเร่ืองพระเยซคูริสต์ โปรดศีลศกัดิส์ิทธ์ิ 
และปฏิบตักิิจเมตตา ศริสตจกัรสอนวา่ศาสนจกัรคาทอลกิเป็นสถาบนัท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในโลกและมี
บทบาทท่ีสําคญัในประวตัศิาสตร์อารยธรรมตะวนัตก  โดยศริสตจกัรสอนวา่ศาสนจกัรคาทอลกิ
เป็นคริสตจกัรแท้เพียงแหง่เดียวท่ีก่อตัง้โดยพระเยซ ูโดยมีมขุนายกเป็นผู้ สืบทอดตําแหน่งมาจาก
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อคัรทตูของพระคริสต์ และมีพระสนัตะปาปาท่ีสืบทอดตําแหนง่มาจากนกับญุเปโตร ชาวคาทอลกิ
ถือวา่ศาสนจกัรคาทอลกิเป็นคริสตจกัรแท้ ดัง้เดมิ สอนหลกัความศรัทธาและศีลธรรมไมมี่ผิดพลาด 
ศาสนจกัรยงัเน้นความสําคญัของพิธีบชูาขอบพระคณุ สอนวา่ขนมปังและเหล้าองุน่ในพิธีศีลมหา
สนิทเม่ือเสกแล้วเปลี่ยนสารเป็นพระมงัสะและพระโลหิตจริงๆ ของพระเยซ ูทัง้ยงัให้ความสําคญั
กบัพระนางมารีย์พรหมจารีเป็นพเิศษ คือ เช่ือวา่พระแมท่รงปฏิสนธินิรมลและได้รับเกียรตยิกขึน้
สวรรค์ภายหลงัมรณกรรม 

ชาวคริสต์เช่ือวา่การยอมมอบสตปัิญญาและนํา้ใจของตนเองทัง้สิน้แก่พระเจ้า เป็นการ
ยอมมอบตนปฏิบตัติามพระวาจา(คําสอน) ของพระเจ้าและความเช่ือในพระเจ้ายงัหมายถึงความ
รักพระเจ้าด้วย 

 
1.2 ประวัตคิวามเป็นมาและแบบแผนวัฒนธรรมดนตรีการนมัสการในศาสนา

คริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก  กรณีศึกษาวัดแม่พระลูกประคาํ (วัดกาลหว่าร์)   
 วฒันธรรมมีความสมัพนัธ์กบัศาสนาจงึมีการสืบทอดตลอดมาจนถึงทกุวนันี ้โดยเฉพาะ
ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาหนึง่ท่ีมีความเข้มแข็ง และมีประชากรนบัถือศาสนาคริสต์มีจํานวนเพิ่มขึน้ทกุวนั 
 ชาวคริสต์ทกุคนจะถือปฏิบตัติามวฒันธรรมของคริสต์เท่านัน้ เพราะวา่วฒันธรรมคริสต์ 
หมายถงึ วิถีการดําเนินชีวิต หรือรูปแบบพฤตกิรรม ตลอดจนสิง่สร้างสรรค์ตา่งๆ ท่ีอยูใ่นขอบขา่ย
ของคมัภีร์ไบเบิล้ของท่านนกับญุองค์ตา่งๆ  ด้วยคริสต์เป็นระบอบการดําเนินชีวิตซึง่ครอบคลมุใน
ทกุวถีิปฏิบตัทิัง้เศรษฐกิจ การเมืองและวฒันธรรม ซึง่อยูใ่นคําสอนในคมัภีร์ไบเบิล้ ดนตรีก็
เช่นเดียวกนั ชาวคริสต์ประกอบพธีิกรรมตา่งๆในโบสถ์ มีลกัษณะเป็นการสวดเพ่ือสรรเสริญพระเจ้า 
เรียกวา่ “เพลงสวดหรือเพลงนมสัการ” โดยมีบทบาทสําคญัในการขบัร้องประกอบภาคตา่งๆของ
พิธีกรรม สามารถแบง่ได้เป็นบทเพลงสวดหรือเพลงนมสัการประเภทตา่งๆ 
 บทเพลงสวดในพิธีกรรมของศาสนาคริสต์ มีบทบาทในการจดัประกอบพิธีกรรม ดงันี ้

1. บาทสําหรับเร่ิมต้นพธีิกรรม เรียกวา่ ภาคเปิดพิธี โดยเป็นการใช้เพลงสวด 
ขบัร้องในขณะท่ีบาทหลวงผู้ประกอบพิธีกรรมเดนิเข้ามาภายในโบสถ์และเข้าประจําท่ีประกอบพิธี

ถือเป็นการต้อนรับผู้ เข้าร่วมพิธีกรรมทกุคน 
2. บทบาทสําหรับการสวดภาวนาเรียกวา่ ร่ําวิงวอน คือ การขบัร้องบทเพลงสวด 

เพ่ือขอพระจากพระเจ้าด้วยบทภาวนาตา่ง ๆ 
3. บทบาทในการใช้งานแทนถ้อยคําตอบรับ คือ การใช้เพลงสวดขบัร้องระหวา่ง 

บทอา่นพระคมัภีร์ของศาสนาคริสต์  เพ่ือเป็นการแสดงวา่ผู้ เข้าร่วมในพิธีกรรมนีเ้ข้าใจและตอบรับ 
หลกัคําสอนตา่ง ๆ ท่ีได้รับฟังอยูนี่อ้ยา่งชดัเจนและสามารถนําไปปฏิบตัใิช้ได้จริงในชีวิตประจําวนั 
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4. บทบาทในการถวาย เรียกวา่ ภาคถวาย  ซึง่เป็นการขบัร้องเพลงสวดเพ่ือรับ 
ศีลมหาสนิทของคริสต์ชน  อีกทัง้ยงัเป็นสิง่ท่ีแสดงถงึการมอบถวายจิตอนัดีเพ่ือเป็นสิง่บชูาแดพ่ระเจ้า 
สําหรับผู้ ร่วมในพิธีตามความเช่ือของชาวคริสต์ 

5. บทบาทในการแสดงถึงการบชูาในพิธีกรรม  กลา่วคือ การขบัร้องเพลงสวด 
เป็นการถวายพรแดพ่ระเจ้า  ซึง่ผู้ ท่ีเข้าร่วมพิธีจะทําการภาวนาจิตถวายพรบชูาให้กบัพระเจ้า
ในช่วงท่ีมีการขบัร้องเพลงสวดเสมอ 

6. บทบาทในการแสดงถึงการประกาศพระธรรมของศาสนาคริสต์และเป็นการ 
ยํา้ในความเช่ือสําคญัของชาวคริสต์ทกุคนท่ีมีตอ่พระเยซคูริสต์เจ้า  ดงัในเนือ้เพลงสวดมีการกลา่ว
วา่ “พระองค์จะกลบัคืนชีพมาบนโลกมนษุย์อีกครัง้” 

7. บทบาทท่ีแสดงถึงการสิน้สดุของพิธีกรรม เรียกวา่ ภาคปิดพิธี คือการขบัร้อง 
เพลงสวดในขณะท่ีบาทหลวงผู้ประกอบพธีิกรรมเดนิออกจากโบสถ์ อีกทัง้ยงัเป็นการเน้นให้ 
ผู้ เข้าร่วมในพธีิกรรมนําหลกัคําสอนตา่ง ๆ ของศาสนาไปปฏิบตัใินชีวิตประจําวนั 
 
1.3  วงดนตรี เคร่ืองดนตรีและวธีิการบรรเลงที่นํามาใช้ในวัฒนธรรมในศาสนาคริสต์ 
นิกายโรมันคาทอลิก ของวัดแม่พระลูกประคาํ (วัดกาลหว่าร์) กรุงเทพฯ  
 วงดนตรีของวดัแมพ่ระลกูประคํา (วดักาลหวา่ร์) แบง่ออกเป็น 3 วง ได้แก่ โฮรี ฟิวฮาร์โมนิก 
วงโรซาริโอ คอรัส (ไทย / จีน) และวงศกุร์ต้นเดือน 

- โฮรี ฟิวส์ฮาร์โมนิกเป็นวงเคร่ืองสายสากล ประกอบด้วยเคร่ืองดนตรี 3 ชนิด คือ 
ไวโอลนิ วิโอลา  เชลโล ่
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 31  โฮรี ฟิวส์ฮาร์โมนิก 
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- วงนกัขบัร้อง เป็นวงขบัร้องประสานเสียง ประกอบด้วย 4 เสียง คือ โซปราโน อลัโต  
เทนเนอร์ และเบส 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
       
 

ภาพประกอบ 32 วง โรซารีโอคอรัส 
 

- วงศกุร์ต้นเดือนเป็นวงท่ีประกอบด้วยเคร่ืองดนตรีชนิดเดียวคือ กีต้าร์ และจะร้องเพลง 
ไปด้วยประกอบกบัการเลน่กีต้าร์ แตใ่นบางโอกาสก็จะผสมเคร่ืองดนตรีตา่งๆเข้าไปร่วมบรรเลงด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ  33 วงศกุร์ต้นเดือน 
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เคร่ืองดนตรีที่นํามาบรรเลงประกอบพธีิกรรมต่างๆ ของวัดแม่พระลูกประคาํ (วัดกาลหว่าร์)  
 1. ไวโอลิน           

 ไวโอลนิไมมี่หลกัฐานท่ีแน่ชดัไวโอลนิได้ปรากฏขึน้เม่ือช่วงเวลาใด แตค่าดวา่ปรากฏขึน้
ครัง้แรกในประเทศอิตาลีชว่งต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 16 ซึง่เช่ือกนัวา่ผู้ผลตินัน้ดดัแปลงมาจากเคร่ือง
ดนตรียคุกลาง 3 ชนิด อนัได้แก่ เรเบค (rebec) ซอเรอเนซองซ์ (the Renaissance fiddle) และ ลี
รา ดา บราชโช (lira da braccio) ซึง่เคร่ืองดนตรีทัง้ 3 ชนิดนีมี้ลกัษณะใกล้เคียงกบัไวโอลนิ แต่
หลกัฐานท่ีแนน่อนท่ีสดุก็คือ มีหนงัสือท่ีตีพิมพ์เก่ียวกบัไวโอลนิในปี พ.ศ. 2099 (ค.ศ. 1556) แล้ว 
โดยได้ตีพิมพ์ท่ีเมืองลียง ประเทศฝร่ังเศส และคาดวา่ช่วงนีเ้ป็นชว่งเวลาท่ีไวโอลนิน่าจะเผยแพร่ไป
ทัว่ทวีปยโุรปแล้ว  ไวโอลนิท่ีถือวา่เป็นคนัแรกของโลกถกูสร้างขึน้โดย อนัเดร์ อมาตี (Andrea 
Amati) ในช่วงคร่ึงศตวรรษแรกของคริสต์ศตวรรษท่ี 16 โดยการวา่จ้างของครอบครัวเมดซิี ซึง่
ต้องการเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองสาย ตอ่มาด้วยคณุภาพท่ีดีของเคร่ืองดนตรี พระเจ้าชาลส์ท่ี 4 
แห่งฝร่ังเศส จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ อนัเดร์ ประดษิฐ์ไวโอลนิขึน้มาอีก เพ่ือมาเป็นเคร่ือง
ดนตรีบรรเลงประเภทใหมข่องวงออร์เคสตราประจําของพระองค์ และไวโอลนิท่ีเก่าแก่สดุและยงัให้
เห็นอยู ่คือไวโอลนิท่ี อนัเดร์ ประดษิฐ์ขึน้ในเมืองเครโมนา (Cremona) ประเทศอิตาลี ซึง่ได้ถวาย
แด ่พระเจ้าชาลส์ท่ี 4 เช่นกนัตรงกบัปี พ.ศ. 2109 (ค.ศ. 1566) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                             
     ภาพประกอบ 34 เคร่ืองดนตรีไวโอลนิ 
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 2. วิโอล่า 
 วิโอลา เป็นเคร่ืองดนตรีในตระกลูเคร่ืองสายท่ีมีรูปร่างคล้ายไวโอลนิ แตมี่ขนาดท่ีใหญ่

กวา่ นิยมเลน่ใน วงออร์เคสตรา และ วงเคร่ืองสาย ซึง่มีต้นกําเนิดมาจากโลกตะวนัตก เป็นหนึง่ใน
เคร่ืองดนตรีตระกลูไวโอลนิโดย วิโอลามีระดบัเสียงต่ํากวา่ ไวโอลนิ แตส่งูวา่เชลโลและดบัเบลิ
เช่นเดียวกบัไวโอลนิ ดงันี ้วิโอลา่จะตัง้สายเป็น C-G-D-A ซึง่ต่ํากวา่ไวโอลนิท่ีเป็น G-D-A-E 
ปัจจบุนัวโิอลา่ก็ยงัคงมีขนาดท่ีหลากหลายมากท่ีสดุในบรรดาเคร่ืองดนตรีในตระกลูเดียวกนั 
เพ่ือให้การสะท้อนเสียงสมบรูณ์แบบเช่นเดียวกบัไวโอลนิ วิโอลา่จําเป็นต้องลดขนาดความยาวลง
อีกครัง้หนึง่ ผลของการประนีประนอมดงักลา่ว ทําให้วิโอลา่มีขนาดความยาวอยูท่ี่ 38 ถึง 45 ซม. 
ทําให้บทบาทของวิโอลา่ในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองดนตรีแสดงเด่ียว ช้ากวา่ไวโอลนิและเชลโลซึง่เป็น
เคร่ืองดนตรีในตระกลูเดียวกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      ภาพประกอบ 35 เคร่ืองดนตรีวิโอลา่ 
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3.เชลโล 
เชลโล คือช่ือยอ่ของ Violoncello ซึง่เป็นเคร่ืองดนตรีในตระกลูเคร่ืองสายท่ีมีความโค้งมน

เช่นเดียวกบัไวโอลนิและวโิอลา่ ในช่วงเวลาท่ีผา่นมา เชลโลมีพฒันาการของรูปทรงท่ีหลากหลาย
กวา่จะเป็นดงัเช่นท่ีเห็นในปัจจบุนั และต้องใช้เวลานานกวา่จะเป็นท่ียอมรับในฐานะเคร่ืองดนตรี
สําหรับการแสดงเด่ียวหลายคนเช่ือวา่ เชลโล มีท่ีมาจากคําวา่ Viol ซึง่เป็นความเข้าใจท่ีผิด เชลโล
เร่ิมปรากฏขึน้ในคริสต์ศตวรรษท่ี 16 ในยคุบารอค จากเคร่ืองสายในตระกลูไวโอลนิ ในขณะท่ี
เคร่ืองดนตรีตา่งๆ ท่ีมีรูปทรงคล้ายไวโอลนิในสมยันัน้มีแพร่หลายอยูแ่ล้ว เชน่ ซอ Viol และ Rebec 
แตไ่วโอลนิเป็นตระกลูเคร่ืองสายท่ีแยกออกมาจากเคร่ืองดนตรีเหลา่นัน้  ในช่วงหลายศตวรรษท่ี
ผา่นมาเชลโลมีการเปล่ียนแปลงขนาดมาโดยตลอด แตอ่งค์ประกอบโดยทัว่ไปแล้วแทบจะไมมี่การ
เปล่ียนแปลงเลย Antonio Stradivari เป็นช่างทําไวโอลนิคนแรกท่ีกําหนดขนาดมาตรฐานของเชล
โลสมยัใหมข่ึน้ เชลโลในยคุก่อนๆ นัน้มีขนาดความยาวประมาณ 80 ซม. ซึง่ไมส่ะดวกตอ่การเลน่
เท่าใดนกั จนกระทัง่ในปี ค.ศ. 1707 เขาใด้ปรับขนาดเชลโลให้สัน้ลงเหลือเพียง 75 ซม. ซึง่ทําให้
เลน่ได้สะดวกขึน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
 
 
ภาพประกอบ 36 เคร่ืองดนตรีเชลโล 
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 4.กีตาร์ 
 กีตาร์ เป็นเคร่ืองดนตรีชนิดหนึง่ จดัเป็นพวกเคร่ืองสาย มกัจะเลน่ด้วยนิว้มือซ้าย และดีด

ด้วยนิว้มือขวาหรือใช้ป๊ิกดีดกีตาร์ เสียงของกีตาร์นัน้เกิดจากการสัน่สะเทือนของสาย ทําให้เกิดกํา
ทอน (resonance) แก่ตวักีตาร์และคอกีตาร์  กีตาร์นัน้ มีทัง้แบบกีตาร์อะคสูตกิ และกีตาร์ไฟฟ้า 
บางตวัก็เป็นได้ทัง้สองอยา่ง กีตาร์มีสว่นตวัเป็นกลอ่งกําทอน ซึง่ในกีตาร์อะคสูตกิจะเจาะเป็นช่อง 
สว่นกีตาร์ไฟฟ้ามกัจะตนั และมีโพรงในสว่นคอกีตาร์ โดยทัว่ไปแล้วสว่นหวัของกีตาร์จะยืดขึน้ไป
จากคอ เพ่ือใสล่กูบดิหมนุสายสําหรับปรับเสียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  ภาพประกอบ 37 เคร่ืองดนตรีกีตาร์ 
 
 5.ออร์แกน 

 ออร์แกน หรือ ท่ีเจาะจงโดยเฉพาะคือ ออร์แกนโบสถ์ (Church Pipe Organ) เป็นเคร่ือง
ดนตรีท่ีมีประวตัคิวามเป็นมายาวนานตัง้แตส่มยัโรมนั คําวา่ Organ นัน้ ก็มาจากภาษาละตนิ 
Organum ซึง่เป็นช่ือเลน่ ท่ีใช้เรียกเคร่ืองดนตรีชนิดหนึง่ ท่ีมีช่ือวา่ Hydraulis เป็นเคร่ืองดนตรี
ประเภทคีย์บอร์ด ประดษิฐ์ขึน้โดย Ctesibius of Alexandria ในราวคริสต์ศตวรรษท่ี 3 เพ่ือใช้เป็น
เคร่ืองบรรเลงเวลามีการแสดงละครสตัว์หรือการตอ่สู้ในสนามกีฬาโรมนั ซึง่ภาพของเคร่ืองดนตรีท่ี
เรียกวา่ Hydraulis นี ้เราสามารถพบได้ทัว่ไปตามภาพฝาผนงั หรือภาพโมเสค หรือในวรรณกรรม
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สมยัโรมนั ในเวลาตอ่มา เม่ือจกัรวรรดโิรมนัตะวนัตกลม่สลายลงในราวคริสตศตวรรษท่ี 5 
จกัรวรรดโิรมนัตะวนัออก หรือจกัรวรรดไิบแซนไทน์ (Byzantine Empire) ก็ได้รับวฒันธรรมการ
เลน่เคร่ืองดนตรีชนิดนีต้ดิมาด้วย และเน่ืองจากจกัรวรรดไิบแซนไทน์ เป็นจกัรวรรดท่ีินบัถือ
คริสตศาสนา ดงันัน้ เคร่ืองดนตรีนีจ้งึได้มีบทบาทเข้าไปอยูใ่นวฒันธรรมการขบัร้องเพลงสวดใน
โบสถ์ทางคริสต์ศาสนานบัแตน่ัน้เป็นต้นมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    ภาพประกอบ 38  เคร่ืองดนตรีออร์แกน 
 
 1.4  ผู้เล่นดนตรีการนมัสการในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก  
 นกัดนตรีของวดัแมพ่ระลกูประคํา (วดักาลหวา่ร์) เป็นกลุม่สมาชิกจากบคุคลท่ีสมคัรใจ
มาเลน่ดนตรีถวายพระเจ้า เม่ือมีพิธีมิซซา พิธีกรรม หรือกิจกรรมอ่ืนๆ นกัดนตรีเหลา่นีก็้จะมา
ช่วยกนัขบัร้องและบรรเลง โดยสว่นมากแล้วนกัดนตรีจะเป็นนกัเรียนของโรงเรียนกหุลาบวิทยา 
และผู้ใหญ่ท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณใกล้กบัวดั  มีการรวมตวัเพ่ือฝึกซ้อมในวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์และเรียน
ดนตรีในวนัเสาร์และอาทิตย์ เวลา 10.00 – 12.00 น. โดยจะมีคณาจารย์จากภายในและภายนอก
มาเป็นผู้สอนการเลน่เคร่ืองดนตรีในแตล่ะประเภท สถานท่ีฝึกซ้อมและเรียนเป็นอาคารท่ีอยูภ่ายใน
ของวดัแมพ่ระลกูประคํา (วดักาลหวา่ร์) รายช่ือนกัดนตรีมีดงันี ้  
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ตาราง 1 รายช่ือนกัดนตรี 
 

 

ลาํดับ
ที่ 

ช่ือ นามสกุล ช่ือเล่น อายุ อาชีพ Rosario (chorus) 
Holy Philharmonic 

(String) 
Piano class ศุกร์ต้นเดือน 

1 ขจรศกัดิ์ กิตติเมธาวีนนัท์ ก๊อบ 29   Music Director/Conductor/Tenor   

2 สมชาย ธาดาประทีป  - - 
เจ้าของกิจการโรง

พิมพ์ Bass - - - 

3 ขตัติยา เล้ากอบกลุ เอิน 38 - 
Alto (sometime 
:condutor) Violin II - - 

4 อมัพร เหตวภงกรู จ ู - - Alto - - - 

5 หยกฟ้า เหตวภงกรู หยก - - Alto - - - 

6 มาลี คงกิตติกลุ ลี 50 ขายหนงัสือ Alto Viola   Guitar student 

7 กาญจนา คงกิตติกลุ หยุ - พนกังานโรงงาน Alto   Student - 

8 พรทิพย์ โชคชยัพรสวุฒัน์ ทิพย์ 13 นกัเรียน Alto Viola Student - 

9 สมุล ศิริจรรยากลุ งิม้ 55 no work Soprano     - 

10 ศศิลิยา ประเสริฐศิริสขุ นี 45 
เลขานกุาร,ท่ีปรึกษา
กฎหมาย 

Soprano, 
Manager? Violin I   - 

11 เรืองรัตน์ ฤทธิบญุไชย หยก 23 
Admin? บริษัทขอ 
Cert. ยา Soprano Violin II   - 

12 พชัชา บนุนาค พีช 23 
เลขานกุาร, พนกังาน
ฝ่ายสง่ออก Soprano Violin II, Manager   - 

13 ฉตัรเพชร โชคชยัพรสวุฒัน์ ฝน 16 นกัเรียน Soprano Violin I   - 

14 ยศวดี ทศันีศรีวงศ์ แอน 30? 
BTMU Leasing 
(?) Soprano Violin II   - 

15 ศศินภา กสิพล ฟ้า 20 นกัศกึษา Soprano (KMITL) -   - 

16 เกรียง แสนอินยศ เกรียง รับจ้าง Tenor -   - 

17 อภิชาติ กิตติเมธาวีนนัท์ การ์ด 21 นกัศกึษา Tenor Cello Teacher - 

18 พชิานนท์ แซฉ่ัว่ เต้ย 20 นกัศกึษา Tenor (KMITL)   - - 

19 พรชยั เสนารักษ์ เคน 
40-
50? - Tenor  - - - 

20 วรวฒัน์ ศิริจรรยากลุ วี 27 - Bass Violin - - 

21 อานนท์ โรจนะมารีวงศ์ อาร์ท 
30-
35? - Bass 

Violin I, Concert 
Master - - 

22 ธีรวฒิุ โรจนะมารีวงศ์ กอล์ฟ 
30-
35? - Bass - - - 

23 
ว่าท่ีร้อยตรี 
ณฐกร สทุรวรจนัทร์ ป๊อป 23 โปรแกรมเมอร์ Bass (KMITL) Cello - - 

24 นาวี ศรจิตต ิ นาวี 24 ครูสอนดนตรี - 
Conductor, Teacher, 
Music Director(Trainee) - - 

25 ธเนศร์ จิตสภุารัตน์ บิ๊ก 20 นกัศกึษา - Vilolin I - - 

26     หลี - - - Vilolin I - - 

27 พมิลพรรณ ปลืม้เปรม เจ 21 นกัศกึษา Soprano Violin I - - 

28 ชนนัท์กานต์ สิริจนัทนากลู ขวญั 27 
พนกังานบริษัท Exxon 
Mobil Ltd. - Violin I - - 

29 นิศากานต์ กีร์ตะเมคินทร์ เจ๊ฝน 31 ผู้ประกาศข่าว - Violin I - - 

30   
   ไมป่ระสงค์ออก
นาม อ๊ิโอ่ง - - Violin I - - 

31 สกุานดา - อ๊ีส ุ 70 - - Violin II - - 

32   
   ไมป่ระสงค์ออก
นาม พี 13 นกัเรียน - Violin II - - 

33 ชิตภมิู ศิริอาชาวฒันา บอย 45 ธุรกิจส่วนตวั - Violin II - - 
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ตาราง 1 (ตอ่) 

 
 
 
 

ลาํดับ
ที่ 

ช่ือ นามสกุล ช่ือเล่น อายุ อาชีพ Rosario (chorus) 
Holy Philharmonic 

(String) 
Piano class ศุกร์ต้นเดือน 

34 ปิยสนัต์ พงษ์เพิม่มาศ พีร์ 35 หวัหน้า IT@IKEA - Viola - - 

35 นดัลดา ปลืม้เปรม ต่าย 17 นกัเรียน Soprano - Student - 

36   
   ไมป่ระสงค์ออก
นาม ฮีโร่   นกัเรียน - - Student - 

37  ช่อทิพย์ - แป้ง 23 พนกังานบญัชี - - Student - 

 
38 กู้ เกียรติ ภทัรมณีกาญจน์ เอ๋ียว 33 

ธุรกิจส่วนตวั,ครู
ดนตรี - - - Teacher 

39 เมธี วิสิฐนนทชยั เม 34 กราฟฟิคดีไซเนอร์ - - - Teacher 

40 กีรติ กีฬากิจไพบลูย์ ตี ้ 14 นกัเรียน - - - Guitar 

41 กีรติ ปลืม้เปรม โอ๊ต 14 นกัเรียน - - - Guitar 

42   ไมป่ระสงค์ออกนาม โอ๊ตใหญ่ 16 นกัเรียน - - - Guitar 

43   ไมป่ระสงค์ออกนาม ชิเน 16 นกัเรียน - - - Guitar 

44   ไมป่ระสงค์ออกนาม กัก๊ 14 นกัเรียน - - - Guitar 

45 สมโภช - โภช 30   - Teacher - - 

46   ไมป่ระสงค์ออกนาม  มิว - - - 
Vilolin I (KLW 
String) - - 

47   ไมป่ระสงค์ออกนาม  เดียร์ - - - 
Vilolin I (KLW 
String) - - 

48   ไมป่ระสงค์ออกนาม  เตาเตา - - - 
Vilolin I (KLW 
String) - - 

49   ไมป่ระสงค์ออกนาม  ข้าวปัน้ - - - 
Vilolin I (KLW 
String) - - 

50   ไมป่ระสงค์ออกนาม  สาล่ี - - - 
Vilolin I (KLW 
String) - - 

51   ไมป่ระสงค์ออกนาม  ขิง - - - 
Violin II (KLW 
String) - - 

52   ไมป่ระสงค์ออกนาม  บิวตี ้ - - - 
Violin II (KLW 
String) - - 

53   ไมป่ระสงค์ออกนาม  เคท - - - 
Violin II (KLW 
String) - - 

54   ไมป่ระสงค์ออกนาม  แพรว - - - 
Violin II (KLW 
String) - - 

55   ไมป่ระสงค์ออกนาม  พ่ีก่ิง - - - 
Violin II (KLW 
String) - - 

56   ไมป่ระสงค์ออกนาม  แจม - - - 
Violin II (KLW 
String) - - 

57   ไมป่ระสงค์ออกนาม  ไอซ์ - - - 
Violin II (KLW 
String) - - 

58   ไมป่ระสงค์ออกนาม นิว - - - Viola  (KLW String) - - 

59   ไมป่ระสงค์ออกนาม เจนน่ี - - - Viola  (KLW String) - - 

60   ไมป่ระสงค์ออกนาม เนเน่ - - - Cello (KLW String) - - 
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การแต่งกายของนักขับร้องและนักดนตรี  
 การแตง่กายของนกัขบัร้องและนกัดนตรี จะยดึหลกัตามเทศกาลตา่งๆ เช่น เทศกาล
เฉลมิฉลองจะใสสี่ขาว เทศกาลท่ีฉลองเก่ียวกบัความตายจะใสสี่แดง เทศกาลธรรมดาจะใสสี่เขียว
เป็นหลกั สําหรับการมิซซา ทัว่ไป ไมไ่ด้มีเทศกาลเป็นพิเศษนกัดนตรีจะแตง่ชดุสภุาพ  
 

 
 

ภาพประกอบ 39  นกัดนตรี 
 

   
 

ภาพประกอบ 40 วงนกัขบั (วงโรซารีโอคอรัส) 
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1.5 รูปแบบการบรรเลง 
ในวฒันธรรมดนตรีของวดัแมพ่ระลกูประคํา (วดักาลหวา่ร์) จะมีการบรรเลงเพลงนมสัการ

โดยการขบัร้องประสานเสียงสลบักบัการบรรเลงเคร่ืองดนตรี และในบางช่วงจะมีการขบัร้อง
ประสานเสียงกบัการบรรเลงดนตรีไปพร้อมๆกนั ทัง้นีเ้ป็นไปตามลําดบัขัน้ตอนของการนมสัการใน
พิธีนัน้ๆ ด้วย 

 
 

ภาพประกอบ 41 นกัดนตรีและนกัขบัร้อง 
 

 
 

ภาพประกอบ 42 นกัดนตรีและนกัขบัร้อง 
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ภาพประกอบ 43 นกัขบัร้อง 
 

 
 

ภาพประกอบ 44  นกัดนตรี 
 

 1.6 บทเพลงและเนือ้ร้องของเพลงนมัสการ  
 บทเพลงท่ีใช้ในการนมสัการของวดัแมพ่ระลกูประคํา (วดักาลหวา่ร์)นัน้ คือ เพลงสวด
หรือเพลงนมสัการท่ีนํามาจากหนงัสือเพลงคาทอลกิ ซึง่ทกุๆวดัท่ีเป็นคาทอลกิจะใช้หนงัสือเลม่
เดียวกนัเป็นสว่นใหญ่ ในการมนสัการแตล่ะครัง้ผู้ขบัร้องและนกัดนตรีจะเลือกเพลงในหนงัสือเพลง
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คาทอลกิให้เหมาะสมกบัเทศกาลตา่งๆ โดยแตล่ะเทศกาลจะมีเพลงท่ีเหมาะสมกบัเทศกาลนัน้ๆ 
อีกทัง้ทางวดัแมพ่ระลกูประคํา (วดักาลหวา่ร์) ก็ได้มีการแตง่เพลงนมสัการเพิม่เอง โดยท่ีไม่
เหมือนกบัวดัอ่ืนๆ เพ่ือเป็นเอกลกัษณ์ของวดัแมพ่ระลกูประคํา (วดักาลหวา่ร์) เองสําหรับเนือ้ร้องมี
ทัง้เนือ้ร้องภาษายวิ และเนือ้ร้องภาษาไทย โดยเนือ้ร้องภาษาไทยนัน้มีนกัประพนัธ์เพลงจาก
สว่นกลางของคาทอลกิในประเทศไทย  ประพนัธ์และเรียบเรียงเพลง  

 บทบาทสําคญัในการขบัร้องประกอบภาคตา่งๆของพธีิกรรม สามารถแบง่ได้เป็นบทเพลง
สวดหรือเพลงนมสัการประเภทตา่งๆดงันี ้
 บทเพลงเร่ิมพธีิ,บทเพลงรําวงิวอน,บทเพลงพระสริิรุ่งโรจน์,บทเพลงสร้อยสดดีุและอลัเลลู
ยา, บทเพลงเตรียมเคร่ืองบชูา,บทเพลงศกัดิส์ทิธ์ิ,บทเพลงพระชมุพา,บทเพลงรับศีล,บทเพลง
แตง่งาน, เพลงคริสต์สมภพ,บทเพลงปิดพธีิ  โดยบทเพลงสวดเหลา่นีจ้ะมีบทบาทในการใช้งาน
สอดคล้องกบัการประกอบพิธีกรรมของลําดบัภาคนัน้ ๆ อยา่งเฉพาะเจาะจงและมีการกําหนดไว้
อยา่งชดัเจน  ซึง่ในแตล่ะภาคของการประกอบพิธีกรรมมีบทเพลงสวดท่ีสามารถนํามาใช้ขบัร้อง
ประกอบพิธีกรรมได้เป็นจํานวนมาก  ขึน้อยูว่า่จะคดัเลือกบทเพลงใดในภาคนัน้ ๆ มาใช้งาน  โดย
เนือ้ร้องและทํานองของบทเพลงสวดท่ีใช้จะไมมี่การเปล่ียนแปลงแม้จะขบัร้องในพธีิกรรมอ่ืน ๆ ก็
ยงัคงรูปแบบของทว่งทํานองและเนือ้ร้องไว้อยา่งเดมิ  หากแตส่ิง่ท่ีจะมีความเปล่ียนแปลงไม่
แน่นอนจะอยูท่ี่การนําบทเพลงสวดตา่ง ๆ มาจดัเรียงเพ่ือขบัร้องในแตล่ะพิธีกรรมนัน้ ๆ 
 

2. ศึกษาดนตรีและองค์ประกอบในเพลงนมัสการของผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์นิกาย
โรมันคาทอลิก  กรณีศึกษาวัดแม่พระลูกประคาํ (วัดกาลหว่าร์ 

การวิเคราะห์คณุลกัษณะทางดนตรีในเชิงดริุยางควทิยา มีแนวโน้มในการพิจารณาด้าน
ตา่งๆ ตามท่ีปัญญา รุ่งเรือง (2546)27 ดงันี ้
 2.1 ทว่งทํานอง (Melody) หมายถงึ การศกึษาการจดัลําดบัความสงูต่ําของเสียง โดย
ศกึษาในเร่ืองตอ่ไปนี ้
  - ระบบเสียง (Tuning system) 
  - มาตราเสียง (Scale) 
  - กลุม่เสียง (Mode) 
  - ขัน้คูเ่สียง (Interval) 
  - ช่วงเสียง (Range) 
   - รูปลกัษณ์ของทว่งทํานอง (Melodic contour) 
  - โครงสร้างของวลี (Phrase structures) 
  - การประดบัตกแตง่ทํานอง (Ornamentation) 
  - เนือ้ร้องและการเอือ้น (Syllabic text setting and Melismatic text setting) 
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 2.2 จงัหวะ (Rhythm) หมายถึงการจดัองค์ประกอบของเสียงท่ีมีความสมัพนัธ์กบัเวลา 
ได้แก่ อตัราจงัหวะ  
 2.3 ความเร็ว (Tempo) หมายถงึ ความสมัพนัธ์ระหวา่งจํานวนตวัโน้ตกบัช่วงเวลา 
 2.4 ผิวพรรณ (Texture) หมายถงึ ลกัษณะของความสมัพนัธ์ระหวา่งทว่งทํานองเพลงใน
การประสมประสานทํานองเพลงเข้าด้วยกนัทําให้เกิดเป็นพืน้ผิวลกัษณะตา่งๆ ได้แก่ 
  -  ทํานองเดียว (Monophony) 
  - ทํานองประสม (Polyphony) 
  - ทํานองประสานแนว (Homophony or Melody and Accompaniment) 

- ทํานองหลากหลาย (Heterophony) 
2.5  รูปแบบของบทเพลง (From) เป็นการจดัองค์กรของบทเพลง โดยจดัเป็นท่อน เป็น

ตอน ในลกัษณะตา่งๆกนั ได้แก่ 
 - Iterative คือ บทเพลงทํานองเดียว บรรเลงซํา้กนั (A, A, A, A) 
 - Binary คือ บทเพลงสองทอ่นแตกตา่งกนั (A, B) 

- Reverting คือ บทเพลงสองท่อนท่ีย้อนกลบัท่อนแรก (A, B, A) 
- Strophic คือ บทเพลงท่ีใช้รูปแบบข้างต้นแตซ่ํา้หลายเท่ียว 
- Progressive คือ บทเพลงหลากหลายท่อนไมซ่ํา้กนั (A, B, C, D) 
- Theme and Variation คือ บทเพลงท่ีนําทํานองหลกัมาแปรเป็นทํานองใหม ่

 2.6 ความหมาย (Meaning) คือ การวเิคราะห์ด้านความหมายของเพลง โดยเฉพาะ
ความหมายโดยนยั ความหมายทางสงัคม ความหมายทางวฒันธรรมและความหมายสว่นบคุคล  
 การศกึษาเพลงนมสัการในพธีิท่ีจดัขึน้ท่ีวดัแมพ่ระลกูประคํา (วดักาลหวา่ร์)  ผู้วจิยัขอ
อธิบายการวิเคราะห์เพลงตา่งๆไปตามลาํดบัขัน้ตอนดงัท่ีได้กลา่วมาข้างต้น  โดยวิเคราะห์เพลง 14 
เพลงและเพลงสวดอีก 25 เพลง ตามลบัดบัดงันี ้
 1. เพลง เพลงศกัดิส์ทิธ์ิ…พระเจ้าสงูสดุ 2. เพลง  อาเมน 

 3. เพลง โอ้พระเจ้าของข้า 4. เพลงบทยอพระเกียรตท้ิายบท 
 5. เพลงบทพระธรรมลํา้ลกึแห่งความเช่ือ 6. เพลง Jingle Bells 
 7. เพลง O come, All ye Faithful 8. เพลง Silent Night  
 9. เพลง Angles We Have Heard on High 10. เพลง Deck the Hall 
 11.เพลง Joy to the World 12 .เพลง O Little Town of Bethlehem 
 13 .เพลง The first Noel 14. เพลง We Wish You Merry Christmas 

 และเพลงสวดในช่วงพิธีกรรม อีก 25 เพลง 
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วิเคราะห์ท่วงทาํนอง(Melody)โดยศกึษาการจัดลาํดบัความสูงตํ่าของเสียง ดงันี ้
 ระบบเสียง (Tuning system) คือระบบเสียงตะวนัตก ๑๒ เสียงเท่าๆกนั 
 มาตราเสียง (Scale) คือ บนัไดเสียง A Major 
 กลุม่เสียง (Mode) คือ กลุม่เสียงแบบ ๗ เสียง (Septatonic) 
 ขัน้คูเ่สียง (Interval) คือ สว่นมากใช้ขัน้คูแ่บบตามลําดบัขัน้และมีสว่นน้อยท่ีใช้ขัน้คู่
ระยะหา่งมากๆเช่น ขัน้คู ่๓  โดยเฉพาะช่วงตอ่ของประโยคเพลง 
 ช่วงเสยีง (Range) คือ โน้ตต่ําสดุ ได้แก่ C และโน้ตสงูสดุได้แก่ E คู ่(10 Major) 
รูปลกัษณ์ของท่วงทํานอง (Melodic contour) คือ แบบเช่ือมโยงตอ่เน่ืองกนั (Conjunctive) 
 โครงสร้างของวลี (Phrase structures) คือ บทเพลงนีมี้โครงสร้างของวลีทัง้หมด ๖ วลี 
แตล่ะวลียาว ๔ ห้องเทา่กนั โดยแตล่ะวลีใช้วิธีการแปรทํานองจากวลีหลกั คือ วลีแรกหรือ ๔ ห้อง
เพลงแรกเป็นหลกั จงึทําให้เพลงนีมี้ถงึ ๕ วลีท่ีมีทํานองคล้ายคลงึกนั 
 เนือ้ร้องและการเอือ้น (Syllabic text setting and  Melismatic text setting) คือ เพลงนี ้
เสียงของเนือ้ร้องสว่นมากเป็นแบบ Syllabic text แตก็่มีบางห้องเป็นแบบ Melismatic text โดย
การเอือ้นเสียงเพียงแคเ่สียงเดียวเทา่นัน้ ดงัท่ีปรากฏในห้องเพลงท่ี ๕,๗,๑๙,๒๒ 
 
วิเคราะห์จังหวะ (Rhythm) โดยศึกษาการจัดองค์ประกอบของเสียงที่สัมพนัธ์กับเวลา ดงันี ้
 อตัราจงัหวะ (Meter) คือ การจดัจงัหวะภายในหนึง่ห้องเพลงเป็นแบบอตัราจงัหวะ
ตายตวั (Tempo guisto) ชนิด  ๔ จงัหวะ ตอ่หนึง่ห้องเพลง (Simple time 4/4) 
 วิเคราะห์ความเร็ว (Tempo) โดยศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งจํานวนโน้ตกบัเวลาดงันี ้
 บทเพลงนีใ้ช้อตัราความเร็วแบบ Andantino คือ จงัหวะเร็วปานกลาง ตวัดํามีคา่เทา่กบั 82 
 วิเคราะห์คีตลกัษณ์ของบทเพลง (Form) โดยศกึษาการจดัองกรของบทเพลงเป็นท่อน
หรือเป็นตอนในลกัษณะตา่งๆกนัดงันี ้
 บทเพลงนีใ้ช้คีตลกัษณ์ ทํานองหลกัและการแปร (Theme and Variation Form) โดยมี
วลีของทํานองหลกัจํานวน ๔ ห้องแล้วแปลทํานองหลกัอีก๔ ครัง้ จงึรวมท่อนวลีของทํานองทัง้หมด
เป็น ๔ ท่อนในบทเพลงนี ้
 
วิเคราะห์ความหมาย (Meaning) โดยวเิคราะห์ความหมายของเพลงในด้านต่างๆดงันี ้

บทเพลงนีมี้ความหมายท่ีแสดงถึงความศรัทธาในความเช่ือความไว้วางใจตอ่พระเจ้าอยา่ง

จริงใจ และแสดงถึงการสรรเสริญพระเจ้าของผู้นบัถือศาสนาคริสต์ 
 บทเพลงนีมี้เนือ้เพลงดงันี ้
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 ศกัดิส์ทิธ์ิ ศกัดิส์ทิธ์ิ ศกัดิส์ทิธ์ิ สาธกุารแดพ่ระเจ้าสงูสดุ โฮซานนา ณ สวรรค์ โฮซานนา ณ 
แผน่ดนิ 
 พระเกียรตมิงคล จงมีแดพ่ระองค์ทัว่หล้าฟ้าดนิ โฮซานนาสาธุการแดพ่ระเจ้าสงูสดุ โฮซานนา 
 ณ สวรรค์ โฮซานนา ณ แผน่ดนิ ขอถวายพรแดผู่้ ท่ีมาในนามพระเจ้า โฮซานนา 
 
 

 
 
วิเคราะห์ท่วงทาํนอง(Melody)โดยศกึษาการจัดลาํดบัความสูงตํ่าของเสียง ดงันี ้
 ระบบเสียง (Tuning system) คือระบบเสียงตะวนัตก ๑๒ เสียงเท่าๆกนั 
 มาตราเสียง (Scale) คือ บนัไดเสียง F Major 
 กลุม่เสียง (Mode) คือ กลุม่เสียงแบบ ๗ เสียง (Septatonic) 
 ขัน้คูเ่สียง (Interval) คือ สว่นมากใช้ขัน้คูแ่บบตามลําดบัขัน้ มีขัน้คูร่ะยะหา่งมากๆเช่น 
ขัน้คู ่๓   
 ช่วงเสยีง (Range) คือ โน้ตต่ําสดุ ได้แก่ F และโน้ตสงูสดุได้แก่ D คู ่(6Major) รูปลกัษณ์
ของท่วงทํานอง (Melodic contour) คือ แบบเช่ือมโยงตอ่เน่ืองกนั (Conjunctive) 
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 โครงสร้างของวลี (Phrase structures) คือ บทเพลงนีมี้โครงสร้างของวลีทัง้หมด ๒ วลี 
แตล่ะวลียาว ๔ ห้องเทา่กนั โดยแตล่ะวลีใช้วิธีการแปรทํานองจากวลีหลกั คือ วลีแรกหรือ ๔ ห้อง
เพลงแรกเป็นหลกั จงึทําให้เพลงนีมี้ถงึ ๒ วลีท่ีมีทํานองคล้ายคลงึกนั 
 เนือ้ร้องและการเอือ้น (Syllabic text setting and  Melismatic text setting) คือ เพลงนี ้
เสียงของเนือ้ร้องสว่นมากเป็นแบบ Melismatic text โดยการเอือ้นเสียงเพียงแคเ่สียงเดียวเท่านัน้ 
ดงัท่ีปรากฏในห้องเพลงท่ี ๑,๓,๕,๗ 
 
วิเคราะห์จังหวะ (Rhythm) โดยศึกษาการจัดองค์ประกอบของเสียงที่สัมพนัธ์กับเวลา ดงันี ้
 อตัราจงัหวะ (Meter) คือ การจดัจงัหวะภายในหนึง่ห้องเพลงเป็นแบบอตัราจงัหวะ
ตายตวั (Tempo guisto) ชนิด  ๔ จงัหวะ ตอ่หนึง่ห้องเพลง (Simple time 4/4) 
 วิเคราะห์ความเร็ว (Tempo) โดยศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งจํานวนโน้ตกบัเวลาดงันี ้
 บทเพลงนีใ้ช้อตัราความเร็วแบบ Adagio คือ จงัหวะคอ่นข้างช้า ตวัดํามีคา่เทา่กบั 60 
 วิเคราะห์คีตลกัษณ์ของบทเพลง (Form) โดยศกึษาการจดัองกรของบทเพลงเป็นท่อน
หรือเป็นตอนในลกัษณะตา่งๆกนัดงันี ้
 บทเพลงนีใ้ช้คีตลกัษณ์ ทํานองหลกัและการแปร (Theme and Variation Form) โดยมี
วลีของทํานองหลกัจํานวน ๔ ห้องแล้วแปลทํานองหลกัอีก๓ ครัง้ จงึรวมท่อนวลีของทํานองทัง้หมด
เป็น ๒ ท่อนในบทเพลงนี ้
 
วิเคราะห์ความหมาย (Meaning) โดยวเิคราะห์ความหมายของเพลงในด้านต่างๆดงันี ้

บทเพลงนีมี้ความหมายท่ีแสดงถึงการเคารพพระเจ้าของผู้นบัถือศาสนาคริสต์ โดยคําวา่ 

“อา….แมน” หมายถงึ รับและเคารพในคําสอนในหลกัธรรมคําสัง่สอนของพระเยซคูริสต์ด้วย 
 บทเพลงนีมี้เนือ้เพลงดงันี ้

 อา.............แมน อา.............แมน  อา.............แมน  อา.............แมน 
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 วิเคราะห์ทว่งทํานอง(Melody)โดยศกึษาการจดัลําดบัความสงูต่ําของเสียง ดงันี ้

 ระบบเสียง (Tuning system) คือระบบเสียงตะวนัตก ๑๒ เสียงเท่าๆกนั 
 มาตราเสียง (Scale) คือ บนัไดเสียงD Major เปล่ียนบนัไดเสียงในห้องเพลงท่ี ๒๖ เป็น
บนัไดเสียง F Major แล้วกลบัมาเลน่บนัไดเสียงเดมิ D Major อีกครัง้ ในห้องเพลงท่ี ๔๒ 
 กลุม่เสียง (Mode) คือ กลุม่เสียงแบบ ๗ เสียง (Septatonic) 
 ขัน้คูเ่สียง (Interval) คือ สว่นมากใช้ขัน้คูแ่บบตามลําดบัขัน้และมีสว่นน้อยท่ีใช้ขัน้คู่
ระยะหา่งมากๆเช่น ขัน้คู ่๔ และขัน้คู ่๕ โดยเฉพาะช่วงตอ่ของประโยคเพลง  

ช่วงเสยีง (Range) คือ โน้ตต่ําสดุ ได้แก่ C# และโน้ตสงูสดุได้แก่ E คู ่(10 minor) ในบนัได
เสียง D Major และโน้ตต่ําสดุได้แก่ C# โน้ตสงูสดุได้แก่ A คู ่(6 minor) ในบนัไดเสียง F Major  
รูปลกัษณ์ของท่วงทํานอง (Melodic contour) คือ แบบเช่ือมโยงตอ่เน่ืองกนั (Conjunctive) 
 โครงสร้างของวลี (Phrase structures) คือ บทเพลงนีมี้โครงสร้างของวลีทัง้หมด ๘ วลี 
แตล่ะวลียาว ๘ ห้องเทา่กนั โดยแตล่ะวลีใช้วิธีการทําเป็นประโยคถามตอบ  คือ วลีแรกหรือ ๔ ห้อง
เพลงแรกเป็นประโยคถาม และ ๔ ห้องถดัไปเป็นประโยคตอบ เป็นอยา่งนีท้กุวลีจนจบเพลง 
 เนือ้ร้องและการเอือ้น (Syllabic text setting and  Melismatic text setting) คือ เพลงนี ้
เสียงของเนือ้ร้องสว่นมากเป็นแบบ Melismatic text โดยการเอือ้นเสียงเพียงแคเ่สียงเดียวเท่านัน้  
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วิเคราะห์จังหวะ (Rhythm) โดยศึกษาการจัดองค์ประกอบของเสียงที่สัมพนัธ์กับเวลา ดงันี ้
 อตัราจงัหวะ (Meter) คือ การจดัจงัหวะภายในหนึง่ห้องเพลงเป็นแบบอตัราจงัหวะ
ตายตวั (Tempo guisto) ชนิด  ๓ จงัหวะ ตอ่หนึง่ห้องเพลง (Simple time 3/4) 
 วิเคราะห์ความเร็ว (Tempo) โดยศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งจํานวนโน้ตกบัเวลาดงันี ้
 บทเพลงนีใ้ช้อตัราความเร็วแบบ Andantino คือ จงัหวะเร็วปานกลาง ตวัดํามีคา่เทา่กบั 82 
 วิเคราะห์คีตลกัษณ์ของบทเพลง (Form) โดยศกึษาการจดัองกรของบทเพลงเป็นท่อน
หรือเป็นตอนในลกัษณะตา่งๆกนัดงันี ้

บทเพลงนีใ้ช้คีตลกัษณ์ แบบ (Progressive) คือ บทเพลงหลากหลายท่อนไมซ่ํา้กนั 
AA,BB,AA 

 
วิเคราะห์ความหมาย (Meaning) โดยวเิคราะห์ความหมายของเพลงในด้านต่างๆดงันี ้

บทเพลงนีมี้ความหมายท่ีแสดงถึงการวงิวอนแดพ่ระเจ้าเพ่ือบลัดาลให้มีความมงคลตอ่

ชีวิตตลอดไป 

 บทเพลงนีมี้เนือ้เพลงดงันี ้

 โอ้พระเจ้าของข้า ขอโปรดรับฟังข้าเทอญ โอ้พระเจ้าของข้า โปรดเมตตาเราเทอญ  
 โอ้พระคริสต์เจ้า โปรดฟังคําข้าฯ วอน โอ้พระคริสต์เจ้า โปรดเมตตาเราเทอญ 

 โอ้พระเจ้าของข้า ขอโปรดรับฟังข้าฯเทอญ โอ้พระเจ้าของข้าฯโปรดเมตตาเราเทอญ 
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วิเคราะห์ท่วงทาํนอง(Melody)โดยศกึษาการจัดลาํดบัความสูงตํ่าของเสียง ดงันี ้
 ระบบเสียง (Tuning system) คือระบบเสียงตะวนัตก ๑๒ เสียงเท่าๆกนั 
 มาตราเสียง (Scale) คือ บนัไดเสียงF Major 
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 กลุม่เสียง (Mode) คือ กลุม่เสียงแบบ ๗ เสียง (Septatonic) 
 ขัน้คูเ่สียง (Interval) คือ สว่นมากใช้ขัน้คูแ่บบตามลําดบัขัน้และมีสว่นน้อยท่ีใช้ขัน้คู่
ระยะหา่งมากๆเช่น ขัน้คู ่๔ และขัน้คู ่๕  

ช่วงเสยีง (Range) คือ โน้ตต่ําสดุ ได้แก่ C และโน้ตสงูสดุได้แก่ Bb คู ่(7 minor) รูปลกัษณ์
ของท่วงทํานอง (Melodic contour) คือ แบบเช่ือมโยงตอ่เน่ืองกนั (Conjunctive) 
 โครงสร้างของวลี (Phrase structures) คือ บทเพลงนีมี้โครงสร้างของวลีทัง้หมด ๖ วลี 
แตล่ะวลียาว ๔ ห้องเทา่กนั โดยแตล่ะวลีใช้วิธีการแปรทํานองจากวลีหลกั คือ วลีแรกหรือ ๔ ห้อง
เพลงแรกเป็นหลกั จงึทําให้เพลงนีมี้ถงึ ๖ วลีท่ีมีทํานองคล้ายคลงึกนั 
 เนือ้ร้องและการเอือ้น (Syllabic text setting and  Melismatic text setting) คือ เพลงนี ้
เสียงของเนือ้ร้องสว่นมากเป็นแบบ Syllabic text แตก็่มีบางห้องเป็นแบบ Melismatic text โดย
การเอือ้นเสียงเพียงแคเ่สียงเดียวเทา่นัน้ ดงัท่ีปรากฏในห้องเพลงท่ี ๑,๓,๕,๖,๑๑ 
 
วิเคราะห์จังหวะ (Rhythm) โดยศึกษาการจัดองค์ประกอบของเสียงที่สัมพนัธ์กับเวลา ดงันี ้
 อตัราจงัหวะ (Meter) คือ การจดัจงัหวะภายในหนึง่ห้องเพลงเป็นแบบอตัราจงัหวะ
ตายตวั (Tempo guisto) ชนิด  ๔ จงัหวะ ตอ่หนึง่ห้องเพลง (Simple time 4/4) 
 วิเคราะห์ความเร็ว (Tempo) โดยศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งจํานวนโน้ตกบัเวลาดงันี ้
 บทเพลงนีใ้ช้อตัราความเร็วแบบ Adagio คือ จงัหวะคอ่นข้างช้า ตวัดํามีคา่เทา่กบั 60 
 วิเคราะห์คีตลกัษณ์ของบทเพลง (Form) โดยศกึษาการจดัองกรของบทเพลงเป็นท่อน
หรือเป็นตอนในลกัษณะตา่งๆกนัดงันี ้
 บทเพลงนีใ้ช้คีตลกัษณ์ ทํานองหลกัและการแปร (Theme and Variation Form) โดยมี
วลีของทํานองหลกัจํานวน ๔ ห้องแล้วแปลทํานองหลกัอีก๔ ครัง้ จงึรวมท่อนวลีของทํานองทัง้หมด
เป็น ๒ ท่อนในบทเพลงนี ้
 
วิเคราะห์ความหมาย (Meaning) โดยวเิคราะห์ความหมายของเพลงในด้านต่างๆดงันี ้

บทเพลงนีมี้ความหมายท่ีแสดงถงึการอาศยัหรือเช่ือในพระเจ้าให้มีความสริิมงคลตลอดกาล  
 บทเพลงนีมี้เนือ้เพลงดงันี ้

 อาศยัพระคริสต์เจ้า พร้อมกบัพระคริสต์เจ้า และในพระคริสต์เจ้า 
 ข้าแตพ่ระบดิาผู้ทรงสรรพานภุาพ พระองค์ทรงพระสริิรุ่งโรจน์กบัพระจิตเจ้า 
 ตลอดนิรันดร 
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วิเคราะห์ท่วงทาํนอง(Melody)โดยศกึษาการจัดลาํดบัความสูงตํ่าของเสียง ดงันี ้
 ระบบเสียง (Tuning system) คือระบบเสียงตะวนัตก ๑๒ เสียงเท่าๆกนั 
 มาตราเสียง (Scale) คือ บนัไดเสียงF Major 
 กลุม่เสียง (Mode) คือ กลุม่เสียงแบบ ๗ เสียง (Septatonic) 
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 ขัน้คูเ่สียง (Interval) คือ สว่นมากใช้ขัน้คูแ่บบตามลําดบัขัน้และมีสว่นน้อยท่ีใช้ขัน้คู่
ระยะหา่งมากๆเช่น ขัน้คู ่๓ และขัน้คู ่๔  

ช่วงเสยีง (Range) คือ โน้ตต่ําสดุ ได้แก่ C และโน้ตสงูสดุได้แก่ D คู ่(9 Major) รูปลกัษณ์
ของท่วงทํานอง (Melodic contour) คือ แบบเช่ือมโยงตอ่เน่ืองกนั (Conjunctive) 
 โครงสร้างของวลี (Phrase structures) คือ บทเพลงนีมี้โครงสร้างของวลีทัง้หมด ๔ วลี 
แตล่ะวลียาว ๔ ห้องเทา่กนั โดยแตล่ะวลีใช้วิธีการแปรทํานองจากวลีหลกั คือ วลีแรกหรือ ๔ ห้อง
เพลงแรกเป็นหลกั จงึทําให้เพลงนีมี้ถงึ ๔ วลีท่ีมีทํานองคล้ายคลงึกนั 
 เนือ้ร้องและการเอือ้น (Syllabic text setting and  Melismatic text setting) คือ เพลงนี ้
เสียงของเนือ้ร้องสว่นมากเป็นแบบ Melismatic text โดยการเอือ้นเสียงเพียงแคเ่สียงเดียวเท่านัน้  
 
วิเคราะห์จังหวะ (Rhythm) โดยศึกษาการจัดองค์ประกอบของเสียงที่สัมพนัธ์กับเวลา ดงันี ้
 อตัราจงัหวะ (Meter) คือ การจดัจงัหวะภายในหนึง่ห้องเพลงเป็นแบบอตัราจงัหวะ
ตายตวั (Tempo guisto) ชนิด  ๔ จงัหวะ ตอ่หนึง่ห้องเพลง (Simple time 4/4) 
 วิเคราะห์ความเร็ว (Tempo) โดยศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งจํานวนโน้ตกบัเวลาดงันี ้
 บทเพลงนีใ้ช้อตัราความเร็วแบบ Andantino คือ จงัหวะเร็วปานกลาง ตวัดํามีคา่เทา่กบั 82 
 วิเคราะห์คีตลกัษณ์ของบทเพลง (Form) โดยศกึษาการจดัองกรของบทเพลงเป็นท่อน
หรือเป็นตอนในลกัษณะตา่งๆกนัดงันี ้
 บทเพลงนีใ้ช้คีตลกัษณ์ ทํานองหลกัและการแปร (Theme and Variation Form) โดยมี
วลีของทํานองหลกัจํานวน ๔ ห้องแล้วแปลทํานองหลกัอีก๒ ครัง้ จงึรวมท่อนวลีของทํานองทัง้หมด
เป็น ๔ ท่อนในบทเพลงนี ้

 
วิเคราะห์ความหมาย (Meaning) โดยวเิคราะห์ความหมายของเพลงในด้านต่างๆดงันี ้

บทเพลงนีมี้ความหมายท่ีแสดงถึงการสิน้พระชนม์และการกลบัคืนชีพของพระเยซ ูเพ่ือมา
ประกาศความศกัดิส์ทิธ์ิขององค์เพ่ือยืนยนัถงึพระเกียรตขิองพระองค์ 

 บทเพลงนีมี้เนือ้เพลงดงันี ้

 ให้เราประกาศพระธรรมลํา้ลกึแห่งความเช่ือ พระคริสต์เจ้าได้สิน้พระชนม์ 
 พระคริสต์เจ้าได้ทรงกลบัคืนชีพ พระคริสต์เจ้าจะกลบัมาอีกครัง้หนึง่ 

 เพ่ือยืนยนัถงึ เกียรตมิงคลและอานภุาพ 
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วิเคราะห์ท่วงทาํนอง(Melody)โดยศกึษาการจัดลาํดบัความสูงตํ่าของเสียง ดงันี ้
 ระบบเสียง (Tuning system) คือระบบเสียงตะวนัตก ๑๒ เสียงเท่าๆกนั 
 มาตราเสียง (Scale) คือ บนัไดเสียง G Major 
 กลุม่เสียง (Mode) คือ กลุม่เสียงแบบ ๗ เสียง (Septatonic) 
 ขัน้คูเ่สียง (Interval) คือ สว่นมากใช้ขัน้คูแ่บบตามลําดบัขัน้และมีสว่นน้อยท่ีใช้ขัน้คู่
ระยะหา่งมากๆเช่น ขัน้คู๓่ ขัน้คู ่๔ และขัน้คู ่๖ 
 ช่วงเสยีง (Range) คือ โน้ตต่ําสดุ ได้แก่ D และโน้ตสงูสดุได้แก่ G คู ่(11 Major) 
รูปลกัษณ์ของท่วงทํานอง (Melodic contour) คือ แบบเช่ือมโยงตอ่เน่ืองกนั (Conjunctive) 
 โครงสร้างของวลี (Phrase structures) คือ บทเพลงนีมี้โครงสร้างของวลีทัง้หมด ๔ วลี 
แตล่ะวลียาว ๘ ห้องเทา่กนั โดยแตล่ะวลีใช้วิธีการแปลทํานองจากวลีหลกั คือ วลีแรกหรือ ๘ ห้อง
แรกเป็นหลกั จงึทําให้เพลงนีมี้ถงึ ๔ วลีท่ีมีทํานองคล้ายคลงึกนั 
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วิเคราะห์จังหวะ (Rhythm) โดยศึกษาการจัดองค์ประกอบของเสียงที่สัมพนัธ์กับเวลา ดงันี ้
 อตัราจงัหวะ (Meter) คือ การจดัจงัหวะภายในหนึง่ห้องเพลงเป็นแบบอตัราจงัหวะ
ตายตวั (Tempo guisto) ชนิด ๔ จงัหวะ ตอ่หนึง่ห้องเพลง (Simple time 4/4) 
 วิเคราะห์ความเร็ว (Tempo) โดยศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งจํานวนโน้ตกบัเวลาดงันี ้
 บทเพลงนีใ้ช้อตัราความเร็วแบบ Allegro คือ จงัหวะคอ่นข้างเร็ว ตวัดํามีคา่เทา่กบั 130 
 วิเคราะห์คีตลกัษณ์ของบทเพลง (Form) โดยศกึษาการจดัองกรของบทเพลงเป็นท่อน
หรือเป็นตอนในลกัษณะตา่งๆกนัดงันี ้
 บทเพลงนีใ้ช้คีตลกัษณ์แบบ Binary Form คือ ทํานองแรก ๘ ห้อง ทํานองท่ีสองจะ
เหมือนกบัทํานองแรกอีก ๘ ห้อง ในทํานองท่ีสามจะเปลีย่นทํานองใหม ่อีก ๘ ห้อง และทํานอง
สดุท้ายจะเหมือนทํานองท่ีสามอีก ๘ ห้อง ดัง่รูปแบบ A,A,B,B 
 
วิเคราะห์ความหมาย (Meaning) โดยวเิคราะห์ความหมายของเพลงในด้านต่างๆดงันี ้

บทเพลงนีแ้สดงถึงความหมายท่ีแสดงถงึความสขุสําราญของการเฉลมิฉลองในวนั

คริสต์มาสสําหรับผู้นบัถือศาสนาคริสต์ทกุคน ท่ีจะได้มีจิตใจเบกิบานมีความช่ืนชมยินดีในการ
ประสตูขิองพระเยซคูริสต์เจ้า  

บทเพลงนีมี้เนือ้เพลงดงันี ้

Jingle bells, jingle bells Jingle all the way, Oh what fun it is to ride 
In a one-horse open sleigh Jingle bells, jingle bells Jingle all the way, 
Oh what fun it is to ride In a one-horse open sleigh. Dashing through the snow 
In a one-horse open sleigh Through the fields we go Laughing all the way 
Bells on bob-tail ring Making spirits bright What fun it is to ride and sing 
A sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells Jingle all the way, 
Oh what fun it is to ride In a one-horse open sleigh Jingle bells, jingle bells 
Jingle all the way, Oh what fun it is to ride In a one-horse open sleigh 
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วิเคราะห์ท่วงทาํนอง(Melody)โดยศกึษาการจัดลาํดบัความสูงตํ่าของเสียง ดงันี ้

 ระบบเสียง (Tuning system) คือระบบเสียงตะวนัตก ๑๒ เสียงเท่าๆกนั 

 มาตราเสียง (Scale) คือ บนัไดเสียง C Major 

 กลุม่เสียง (Mode) คือ กลุม่เสียงแบบ ๗ เสียง (Septatonic) 

 ขัน้คูเ่สียง (Interval) คือ สว่นมากใช้ขัน้คูแ่บบตามลําดบัขัน้และมีสว่นน้อยท่ีใช้ขัน้คู่

ระยะหา่งมากๆเช่น ขัน้คู ่๔  ขัน้คู ่๕ และขัน้คู ่๖ 

 ช่วงเสยีง (Range) คือ โน้ตต่ําสดุ ได้แก่ G และโน้ตสงูสดุได้แก่ G คู ่(8 Perfect) 

รูปลกัษณ์ของท่วงทํานอง (Melodic contour) คือ แบบเช่ือมโยงตอ่เน่ืองกนั (Conjunctive) 

 โครงสร้างของวลี (Phrase structures) คือ บทเพลงนีมี้โครงสร้างของวลีทัง้หมด ๔ วลี 

แตล่ะวลียาว ๘ ห้องเทา่กนั โดยแตล่ะวลีใช้วิธีการแปลทํานองจากวลีหลกั คือ วลีแรกหรือ ๔ ห้อง

แรกเป็นหลกั จงึทําให้เพลงนีมี้ถงึ ๔ วลีท่ีมีทํานองคล้ายคลงึกนั 

 

วิเคราะห์จังหวะ (Rhythm) โดยศึกษาการจัดองค์ประกอบของเสียงที่สัมพนัธ์กับเวลา ดงันี ้

 อตัราจงัหวะ (Meter) คือ การจดัจงัหวะภายในหนึง่ห้องเพลงเป็นแบบอตัราจงัหวะ

ตายตวั (Tempo guisto) ชนิด  ๔ จงัหวะ ตอ่หนึง่ห้องเพลง (Simple time 4/4) 

 วิเคราะห์ความเร็ว (Tempo) โดยศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งจํานวนโน้ตกบัเวลาดงันี ้

 บทเพลงนีใ้ช้อตัราความเร็วแบบ Andantino คือ จงัหวะเร็วปานกลาง ตวัดํามีคา่เทา่กบั 82 

 วิเคราะห์คีตลกัษณ์ของบทเพลง (Form) โดยศกึษาการจดัองกรของบทเพลงเป็นท่อน

หรือเป็นตอนในลกัษณะตา่งๆกนัดงันี ้

 บทเพลงนีใ้ช้คีตลกัษณ์แบบ ทํานองหลกัและการแปร (Theme and Variation Form) 

โดยมีวลีของทํานองหลกัจํานวน ๔ ห้องแล้วแปลทํานองหลกัอีก ๘ ครัง้  

 

วิเคราะห์ความหมาย (Meaning) โดยวเิคราะห์ความหมายของเพลงในด้านต่างๆดงันี ้

บทเพลงนีแ้สดงถึงการเฉลมิฉลองการมาของกษัตริย์ของเทวดาซึง่ถือวา่เป็นวนัขึน้ปีใหม่

ของชาวคริสต์ 
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 บทเพลงนีมี้เนือ้เพลงดงันี ้

O come, all ye faithful, Joyful and triumphant O come ye, O come ye to Bethlehem; 
, Come and behold him, Born the King of angels; 
[CHORUS] 
O come, let us adore him, 
O come, let us adore him, 
O Come, let us adore him, 
Christ the Lord. Sing, choirs of angels, Sing in exultation 
Sing, all ye citizens of heaven above; Glory to God 
All glory in the highest O come, all ye faithful, Joyful and triumphant, 
O come ye, O come ye to Bethlehem; Come and behold him 
Born the King of angels  O come, let us adore him 
O Come, let us adore him, Christ the Lord  Christ the Lord Christ the Lord 
Yeah... O come, O come and love him, come together adore him 
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วิเคราะห์ท่วงทาํนอง(Melody)โดยศกึษาการจัดลาํดบัความสูงตํ่าของเสียง ดงันี ้
 ระบบเสียง (Tuning system) คือระบบเสียงตะวนัตก ๑๒ เสียงเท่าๆกนั 
 มาตราเสียง (Scale) คือ บนัไดเสียง D Major 
 กลุม่เสียง (Mode) คือ กลุม่เสียงแบบ ๗ เสียง (Septatonic) 
 ขัน้คูเ่สียง (Interval) คือ สว่นมากใช้ขัน้คูแ่บบตามลําดบัขัน้และมีสว่นน้อยท่ีใช้ขัน้คู่
ระยะหา่งมากๆเช่น ขัน้คู ่๓  และขัน้คู ่๕ 
 ช่วงเสยีง (Range) คือ โน้ตต่ําสดุ ได้แก่ F และโน้ตสงูสดุได้แก่ G คู ่(9 Major) รูปลกัษณ์
ของท่วงทํานอง (Melodic contour) คือ แบบเช่ือมโยงตอ่เน่ืองกนั (Conjunctive) 
 โครงสร้างของวลี (Phrase structures) คือ บทเพลงนีมี้โครงสร้างของวลีทัง้หมด ๔ วลี 
แตล่ะวลียาว ๘ ห้องเทา่กนั โดยแตล่ะวลีใช้วิธีการแปลทํานองจากวลีหลกั คือ วลีแรกหรือ ๔ ห้อง
แรกเป็นหลกั จงึทําให้เพลงนีมี้ถงึ ๔ วลีท่ีมีทํานองคล้ายคลงึกนั 
 

วิเคราะห์จังหวะ (Rhythm) โดยศึกษาการจัดองค์ประกอบของเสียงที่สัมพนัธ์กับเวลา ดงันี ้
 อตัราจงัหวะ (Meter) คือ การจดัจงัหวะภายในหนึง่ห้องเพลงเป็นแบบอตัราจงัหวะ
ตายตวั (Tempo guisto) ชนิด  ๓ จงัหวะ ตอ่หนึง่ห้องเพลง (Simple time 3/4) 
 วิเคราะห์ความเร็ว (Tempo) โดยศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งจํานวนโน้ตกบัเวลาดงันี ้
 บทเพลงนีใ้ช้อตัราความเร็วแบบ Andante moderato คือ จงัหวะเร็วปานกลาง ตวัดํามี
คา่เทา่กบั 72 
 วิเคราะห์คีตลกัษณ์ของบทเพลง (Form) โดยศกึษาการจดัองกรของบทเพลงเป็นท่อน
หรือเป็นตอนในลกัษณะตา่งๆกนัดงันี ้
 บทเพลงนีใ้ช้คีตลกัษณ์แบบ Binary Form คือ ทํานองแรก ๘ ห้อง ทํานองท่ีสองจะ
เหมือนกบัทํานองแรกอีก ๘ ห้อง ในทํานองท่ีสามจะเปลีย่นทํานองใหม ่อีก ๘ ห้อง ดัง่รูปแบบ A,A,B 
 

วิเคราะห์ความหมาย (Meaning) โดยวเิคราะห์ความหมายของเพลงในด้านต่างๆดงันี ้
บทเพลงนีแ้สดงถึงคืนเงียบอนัศกัดิส์ทิธ์ิท่ีมีทารกหลบั(พระเยซ)ูอยูใ่นความสงบของสวรรค์

เป็นเพลงท่ีใช้ในวนัประสตูขิองพระเยซซูึง่ถือเป็นวนัปีใหมข่องชาวคริสต์ 
บทเพลงนีมี้เนือ้เพลงดงันี ้
Silent night Holy night All is calm All is bright 'Round yon virgin Mother and Child 
Holy infant so tender and mild Sleep in heavenly peace Sleep in heavenly peace 
Silent night Holy night Son of God Oh love's pure light Radiant beams from 
Thy holy face With the dawn of redeeming grace Jesus Lord at thy birth 
Oh Jesus Lord at thy birth... Sleep Sleep Sleep in heavenly peace 
Sleep in heavenly peace Sleep in heavenly peace 
Peace Sleep Sleep Sleep in heavenly peace 
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วิเคราะห์ท่วงทาํนอง(Melody)โดยศกึษาการจัดลาํดบัความสูงตํ่าของเสียง ดงันี ้
 ระบบเสียง (Tuning system) คือระบบเสียงตะวนัตก ๑๒ เสียงเท่าๆกนั 
 มาตราเสียง (Scale) คือ บนัไดเสียง G Major 
 กลุม่เสียง (Mode) คือ กลุม่เสียงแบบ ๗ เสียง (Septatonic) 
 ขัน้คูเ่สียง (Interval) คือ สว่นมากใช้ขัน้คูแ่บบตามลําดบัขัน้และมีสว่นน้อยท่ีใช้ขัน้คู่
ระยะหา่งมากๆเช่น ขัน้คู ่๓  และขัน้คู ่๕ โดยเฉพาะช่วงตอ่ของประโยคเพลง 
 ช่วงเสยีง (Range) คือ โน้ตต่ําสดุ ได้แก่ D และโน้ตสงูสดุได้แก่ E คู ่(9 Major) รูปลกัษณ์
ของท่วงทํานอง (Melodic contour) คือ แบบเช่ือมโยงตอ่เน่ืองกนั (Conjunctive) 
 โครงสร้างของวลี (Phrase structures) คือ บทเพลงนีมี้โครงสร้างของวลีทัง้หมด ๘ วลี 
แตล่ะวลียาว ๔ ห้องเทา่กนั โดยเป็นการซํา้ของอนวุลียอ่ย ๒ รอบ จากนัน้จงึตามด้วยวลีทํานอง
ใหมมี่ความยาว ๔ ห้อง ซํา้อีก ๒ รอบ แล้วตอ่ด้วยวลีท่ี ๓ อีก ๔ ห้อง ๒ รอบและวลีท่ี ๔ อีก ๔ห้อง 
๒ รอบ 
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วิเคราะห์จังหวะ (Rhythm) โดยศึกษาการจัดองค์ประกอบของเสียงที่สัมพนัธ์กับเวลา ดงันี ้
 อตัราจงัหวะ (Meter) คือ การจดัจงัหวะภายในหนึง่ห้องเพลงเป็นแบบอตัราจงัหวะ
ตายตวั (Tempo guisto) ชนิด  ๔ จงัหวะ ตอ่หนึง่ห้องเพลง (Simple time 4/4) 
 วิเคราะห์ความเร็ว (Tempo) โดยศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งจํานวนโน้ตกบัเวลาดงันี ้
 บทเพลงนีใ้ช้อตัราความเร็วแบบ Andantino คือ จงัหวะเร็วปานกลาง ตวัดํามีคา่เท่ากบั 82 
 วิเคราะห์คีตลกัษณ์ของบทเพลง (Form) โดยศกึษาการจดัองกรของบทเพลงเป็นท่อน
หรือเป็นตอนในลกัษณะตา่งๆกนัดงันี ้ บทเพลงนีใ้ช้คีตลกัษณ์ Progressive Form คือทกุๆท่อนมี
ความยาวท่อนละ ๔ ห้องยาว ๒ รอบ มีทัง้หมด ๔ ท่อนจนจบ ดัง่รูปแบบ A,B,C,D 
 
วิเคราะห์ความหมาย (Meaning) โดยวเิคราะห์ความหมายของเพลงในด้านต่างๆดงันี ้

บทเพลงนีแ้สดงถึงการแสดงความปลืม้ปิตยิินดีของผู้นบัถือศาสนาคริสต์ ในการประสตูิ
ของพระเยซแูละการรับรู้ถึงความยากลําบากของสถานท่ีท่ีกําเนิดของพระองค์ท่าน เพ่ือเป็นสิง่
เตือนใจในความยากลําบากของพระเยซสํูาหรับชาวคริสต์ทกุคน 

บทเพลงนีมี้เนือ้เพลงดงันี ้  Angels we have heard on high  Sweetly singing o'er the plains 
And the mountains in reply Echoing their joyful strains  Gloria, in excelsis Deo Gloria, in 
excelsis Deo Shepherds why this jubilee Why your joyful strains prolong What the 
gladsome tidings be Which inspire your heavenly song Gloria, in excelsis Deo  Gloria, in 
excelsis Deo  
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วิเคราะห์ท่วงทาํนอง(Melody)โดยศกึษาการจัดลาํดบัความสูงตํ่าของเสียง ดงันี ้
 ระบบเสียง (Tuning system) คือระบบเสียงตะวนัตก ๑๒ เสียงเท่าๆกนั 

 มาตราเสียง (Scale) คือ บนัไดเสียง G Major 

 กลุม่เสียง (Mode) คือ กลุม่เสียงแบบ ๗ เสียง (Septatonic) 

 ขัน้คูเ่สียง (Interval) คือ สว่นมากใช้ขัน้คูแ่บบตามลําดบัขัน้และมีสว่นน้อยท่ีใช้ขัน้คู่

ระยะหา่งมากๆเช่น ขัน้คู ่๕ โดยเฉพาะช่วงตอ่ของประโยคเพลง 

 ช่วงเสยีง (Range) คือ โน้ตต่ําสดุ ได้แก่ F# และโน้ตสงูสดุได้แก่ G คู ่(9 minor) 

 โครงสร้างของวลี (Phrase structures) คือ บทเพลงนีมี้โครงสร้างของวลีทัง้หมด ๔ วลี 

แตล่ะวลียาว ๔ ห้องเทา่กนั วลีแรกและวลีท่ีสองเหมือนกนัวลีท่ีสามเป็นทํานองใหมแ่ละวลีท่ีส่ี

สดุท้ายเป็นทํานองเหมือนวลีแรก 

 

วิเคราะห์จังหวะ (Rhythm) โดยศึกษาการจัดองค์ประกอบของเสียงที่สัมพนัธ์กับเวลา ดงันี ้

 อตัราจงัหวะ (Meter) คือ การจดัจงัหวะภายในหนึง่ห้องเพลงเป็นแบบอตัราจงัหวะ

ตายตวั (Tempo guisto) ชนิด ๔ จงัหวะ ตอ่หนึง่ห้องเพลง (Simple time 4/4) 

 วิเคราะห์ความเร็ว (Tempo) โดยศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งจํานวนโน้ตกบัเวลาดงันี ้

 บทเพลงนีใ้ช้อตัราความเร็วแบบ Allegrissmo คือ คอ่นข้างเร็ว ตวัดํามีคา่เทา่กบั 150 

 วิเคราะห์คีตลกัษณ์ของบทเพลง (Form) โดยศกึษาการจดัองกรของบทเพลงเป็นท่อน

หรือเป็นตอนในลกัษณะตา่งๆกนัดงันี ้

 บทเพลงนีใ้ช้คีตลกัษณ์แบบ Rondo form คือ A,A,B,A  โดนมีทํานองแรกเลน่ซํา้สองรอบ

แล้วมีทํานองใหมส่ดุท้ายกลบัมาทํานองเดมิอีกครัง้ทัง้หมดเป็น ๔ ท่อนในบทเพลงนี ้

 
วิเคราะห์ความหมาย (Meaning) โดยวเิคราะห์ความหมายของเพลงในด้านต่างๆดงันี ้

บทเพลงนีใ้ช้ในงานคริสต์มาสมีความหมายถงึการเฉลมิฉลองวนัประสตูขิองพระเยซซูึง่ถือ

วา่เป็นวนัขึน้ปีใหมข่องชาวคริสต์ 
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 บทเพลงนีมี้เนือ้เพลงดงันี ้

Deck the halls with boughs of holly, Fa la la la la, la la la la. Tis the season to be jolly 
Fa la la la la, la la la la.  Don we now our gay apparel,  Fa la la, la la la, la la la. 
Troll the ancient Yule tide carol, Fa la la la la, la la la la. See the blazing Yule before us 
Fa la la la la, la la la la. Strike the harp and join the chorus  Fa la la la la, la la la la 
Follow me in merry measure,  Fa la la la la, la la la la   While I tell of Yule tide treasure, 
Fa la la la la, la la la la. All these stars have come out to shine so bright 
On this Christmas night (Christmas night) We can share this special night 
 So  Deck the halls with boughs of holly, Fa la la la la, la la la la. 
Tis the season to be jolly, Fa la la la la, la la la la. Sing we joyous, all together, 
Fa la la la la, la la la la. Hold the noise for gets my letter Fa la la la la, la la la la 
Deck the halls (deck the halls) Deck the halls (deck the halls) Fa la la la la, la la la la. 
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วิเคราะห์ท่วงทาํนอง(Melody)โดยศกึษาการจัดลาํดบัความสูงตํ่าของเสียง ดงันี ้
 ระบบเสียง (Tuning system) คือระบบเสียงตะวนัตก ๑๒ เสียงเท่าๆกนั 
 มาตราเสียง (Scale) คือ บนัไดเสียง G Major 
 กลุม่เสียง (Mode) คือ กลุม่เสียงแบบ ๗ เสียง (Septatonic) 
 ขัน้คูเ่สียง (Interval) คือ สว่นมากใช้ขัน้คูแ่บบตามลําดบัขัน้และมีสว่นน้อยท่ีใช้ขัน้คู่
ระยะหา่งมากๆเช่น ขัน้คู ่๔ และขัน้คู ่๖ โดยเฉพาะช่วงตอ่ของประโยคเพลง 
 ช่วงเสยีง (Range) คือ โน้ตต่ําสดุ ได้แก่ G และโน้ตสงูสดุได้แก่ G คู ่(8 Perfect) 
รูปลกัษณ์ของท่วงทํานอง (Melodic contour) คือ แบบเช่ือมโยงตอ่เน่ืองกนั (Conjunctive) 
 โครงสร้างของวลี (Phrase structures) คือ บทเพลงนีทํ้า Intro ไว้ ๑๒ ห้องเพลงหลงั
จากนัน้ทําโครงสร้างของวลทีัง้หมด ๔ วลี แตล่ะวลียาว ๔ ห้องเพลงเทา่กนั 
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วิเคราะห์จังหวะ (Rhythm) โดยศึกษาการจัดองค์ประกอบของเสียงที่สัมพนัธ์กับเวลา ดงันี ้
 อตัราจงัหวะ (Meter) คือ การจดัจงัหวะภายในหนึง่ห้องเพลงเป็นแบบอตัราจงัหวะ
ตายตวั (Tempo guisto) ชนิด ๒ จงัหวะ ตอ่หนึง่ห้องเพลง (Simple time 2/4) 
 วิเคราะห์ความเร็ว (Tempo) โดยศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งจํานวนโน้ตกบัเวลาดงันี ้
 บทเพลงนีใ้ช้อตัราความเร็วแบบ Allegretto คือ จงัหวะเร็วปานกลาง ตวัดํามีคา่เท่ากบั 100 
 วิเคราะห์คีตลกัษณ์ของบทเพลง (Form) โดยศกึษาการจดัองกรของบทเพลงเป็นท่อน
หรือเป็นตอนในลกัษณะตา่งๆกนัดงันี ้
 บทเพลงนีใ้ช้คีตลกัษณ์แบบ ทํานองหลกัและการแปร (Theme and Variation Form) 
โดยมีวลีของทํานองหลกัจํานวน ๔ ห้องแล้วแปลทํานองหลกัอีก ๓ ครัง้ จงึรวมท่อนวลีของทํานอง
ทัง้หมดเป็น ๔ ท่อนในบทเพลงนี ้
วิเคราะห์ความหมาย (Meaning) โดยวเิคราะห์ความหมายของเพลงในด้านต่างๆดงันี ้

บทเพลงนีมี้ความหมายท่ีแสดงถึงท่ีพระเยซปูระสตู ิวา่คืนท่ีพระองค์ประสตูมีิสิง่อศัจรรย์
เกิดขึน้มากมายและรวมถงึเหลา่เทพเทวดาทัง้หลายตา่งก็แสดงความยินดีและพร้อมใจกนั

สรรเสริญพระองค์ 
บทเพลงนีมี้เนือ้เพลงดงันี ้

Joy to the world The Lord has come Let earth receive her King 
Let every heart prepare Him room And heaven and nature sing 
And heaven and nature sing  And heaven and heaven and nature sing 
Joy to the world The Lord has come Let earth receive her King 
Let every heart prepare him room And heaven and nature sing 
And heaven and nature sing  And heaven and heaven and nature sing 
Joy to the world The Savior reigns Let men their songs employ 
While fields and floods Rocks, hills, and plains Repeat the sounding joy 
Repeat the sounding joy Repeat, repeat the sounding joy 
Joy to the world All the boys and girls Joy to the people everywhere you see 
Joy to you and me Joy to the world All the boys and girls 
Joy to the people everywhere you see Joy to you and me 
He rules the world With truth and grace And makes the nations prove 
The glories of His righteousness And wonders of His love 
And wonders of His love And wonders, wonders of His love Joy to the world 
All the boys and girls Joy to the people everywhere you see Joy to you and me 
Joy to the people everywhere you see Joy to you and me 
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วิเคราะห์ท่วงทาํนอง(Melody)โดยศกึษาการจัดลาํดบัความสูงตํ่าของเสียง ดงันี ้
 ระบบเสียง (Tuning system) คือระบบเสียงตะวนัตก ๑๒ เสียงเท่าๆกนั 
 มาตราเสียง (Scale) คือ บนัไดเสียง G Major 
 กลุม่เสียง (Mode) คือ กลุม่เสียงแบบ ๗ เสียง (Septatonic) 
 ขัน้คูเ่สียง (Interval) คือ สว่นมากใช้ขัน้คูแ่บบตามลําดบัขัน้และมีสว่นน้อยท่ีใช้ขัน้คู่
ระยะหา่งมากๆเช่น ขัน้คู๓่ ขัน้คู ่๔ และขัน้คู ่๕ โดยเฉพาะช่วงตอ่ของประโยคเพลง 
 ช่วงเสยีง (Range) คือ โน้ตต่ําสดุ ได้แก่ D และโน้ตสงูสดุได้แก่ E คู ่(9 Major) 
 โครงสร้างของวลี (Phrase structures) คือ บทเพลงนีมี้โครงสร้างของวลีทัง้หมด ๔ วลี 
แตล่ะวลียาว ๘ ห้องเทา่กนั โดยแตล่ะวลีใช้วิธีการแปลทํานองจากวลีหลกั คือ วลีแรกหรือ ๘ ห้อง
แรกเป็นหลกั จงึทําให้เพลงนีมี้ถงึ ๔ วลีท่ีมีทํานองคล้ายคลงึกนั 
 
วิเคราะห์จังหวะ (Rhythm) โดยศึกษาการจัดองค์ประกอบของเสียงที่สัมพนัธ์กับเวลา ดงันี ้
 อตัราจงัหวะ (Meter) คือ การจดัจงัหวะภายในหนึง่ห้องเพลงเป็นแบบอตัราจงัหวะ
ตายตวั (Tempo guisto) ชนิด ๔ จงัหวะ ตอ่หนึง่ห้องเพลง (Simple time 4/4) 
 วิเคราะห์ความเร็ว (Tempo) โดยศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งจํานวนโน้ตกบัเวลาดงันี ้
 บทเพลงนีใ้ช้อตัราความเร็วแบบ Andantino คือ จงัหวะปานกลาง ตวัดํามีคา่เท่ากบั 82 
 วิเคราะห์คีตลกัษณ์ของบทเพลง (Form) โดยศกึษาการจดัองกรของบทเพลงเป็นท่อน
หรือเป็นตอนในลกัษณะตา่งๆกนัดงันี ้
 บทเพลงนีใ้ช้คีตลกัษณ์แบบ ทํานองหลกัและการแปร (Theme and Variation Form) 
โดยมีวลีของทํานองหลกัจํานวน ๘ ห้องแล้วแปลทํานองหลกัอีก ๓ ครัง้ จงึรวมท่อนวลีของทํานอง
ทัง้หมดเป็น ๔ ท่อนในบทเพลงนี ้
 
วิเคราะห์ความหมาย (Meaning) โดยวเิคราะห์ความหมายของเพลงในด้านต่างๆดงันี ้

บทเพลงนีแ้สดงถึงความหมายท่ีกลา่วถงึของขวญัมหศัจรรย์ท่ีจะได้รับ คือ พรจากสวรรค์
ของพระองค์เพลงนีใ้ช้ในงานวนัคริสต์มาสเพ่ือเป็นการฉลองให้กบัพระเยซ ู

 บทเพลงนีมี้เนือ้เพลงดงันี ้
O little town of Bethlehem How still we see thee lie Above thy deep and dreamless sleep 
The silent stars go by Yet in thy dark streets shineth The everlasting Light 
The hopes and fears of all the years Are met in thee tonight For Christ is born of Mary 
And gathered all above While mortals sleep, the angels keep Their watch of wondering love 
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O morning stars together Proclaim the holy birth And praises sing to God the King 
And Peace to men on earth How silently, how silently The wondrous gift is given! 
So God imparts to human hearts The blessings of His heaven No ear may his His coming, 
But in this world of sin, Where meek souls will receive him still, The dear Christ enters in. 
O holy Child of Bethlehem Descend to us, we pray Cast out our sin and enter in 
Be born to us today We hear the Christmas angels The great glad tidings tell 
O come to us, abide with us Our Lord Emmanuel 
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วิเคราะห์ท่วงทาํนอง(Melody)โดยศกึษาการจัดลาํดบัความสูงตํ่าของเสียง ดงันี ้
 ระบบเสียง (Tuning system) คือระบบเสียงตะวนัตก ๑๒ เสียงเท่าๆกนั 
 มาตราเสียง (Scale) คือ บนัไดเสียง D Major และเปล่ียนคีย์เป็นบนัไดเสียง G ในห้อง
เพลงท่ี ๒๙ 
 กลุม่เสียง (Mode) คือ กลุม่เสียงแบบ ๗ เสียง (Septatonic) 
 ขัน้คูเ่สียง (Interval) คือ สว่นมากใช้ขัน้คูแ่บบตามลําดบัขัน้และมีสว่นน้อยท่ีใช้ขัน้คู่
ระยะหา่งมากๆเช่น ขัน้คู ่3 ขัน้คู ่4 และขัน้คู ่5 โดยเฉพาะช่วงตอ่ของประโยคเพลง 
 ช่วงเสยีง (Range) คือ โน้ตต่ําสดุ ได้แก่ D และโน้ตสงูสดุได้แก่ E คู ่(9 Major)ในบนัได
เสียงD และในช่วงเปล่ียนบนัไดเสียงเป็นบนัไดเสียง G Major โน้ตต่ําสดุได้แก่ G และโน้ตสงูสดุคือ 
G คู ่(8 Perfect) 
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 โครงสร้างของวลี (Phrase structures) คือ บทเพลงนีมี้โครงสร้างของวลีทัง้หมด ๕ วลี 
แตล่ะวลียาว ๘ ห้องเทา่กนั โดยแตล่ะวลีใช้วิธีการแปลทํานองจากวลีหลกั คือ วลีแรกหรือ ๘ ห้อง
แรกเป็นหลกั จงึทําให้เพลงนีมี้ถงึ ๕ วลีท่ีมีทํานองคล้ายคลงึกนั 
 
วิเคราะห์จังหวะ (Rhythm) โดยศึกษาการจัดองค์ประกอบของเสียงที่สัมพนัธ์กับเวลา ดงันี ้
 อัตราจังหวะ (Meter) คือ การจดัจงัหวะภายในหนึง่ห้องเพลงเป็นแบบอตัราจงัหวะ
ตายตวั (Tempo guisto) ชนิด ๓ จงัหวะ ตอ่หนึง่ห้องเพลง (Simple time 3/4) 

วิเคราะห์ความเร็ว (Tempo) โดยศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งจํานวนโน้ตกบัเวลาดงันี ้
 บทเพลงนีใ้ช้อตัราความเร็วแบบ Andantino คือ ความเร็วปานกลาง ตวัดํามีคา่เท่ากบั 82 
 วิเคราะห์คีตลกัษณ์ของบทเพลง (Form) โดยศกึษาการจดัองกรของบทเพลงเป็นท่อน
หรือเป็นตอนในลกัษณะตา่งๆกนัดงันี ้
 บทเพลงนีใ้ช้คีตลกัษณ์แบบ ทํานองหลกัและการแปร (Theme and Variation Form) 
โดยมีวลีของทํานองหลกัจํานวน ๘ ห้องแล้วแปลทํานองหลกัอีก ๔ ครัง้ จงึรวมท่อนวลีของทํานอง
ทัง้หมดเป็น ๕ ท่อนในบทเพลงนี ้
 
วิเคราะห์ความหมาย (Meaning) โดยวเิคราะห์ความหมายของเพลงในด้านต่างๆดงันี ้

บทเพลงนีแ้สดงถึงความสําคญัของสถานท่ีท่ีประสตูขิองพระเยซ ูคือ ถํา้ท่ีเมืองเบทเลเฮ็ม  
และการสดดีุของผู้นบัถือศาสนาคริสต์ในพระเยซคูริสต์เจ้าท่ีได้ประสตูมิาเพ่ือไถ่บาปให้มนษุย์ 

บทเพลงนีมี้เนือ้เพลงดงันี ้

The First Noel the angel did say Was to certain poor shepherds in fields as they lay; 
In fields as they lay, keeping their sheep, On a cold winter's night that was so deep. 
Noel, Noel, Noel, Noel, Born is the King of Israel. They looked up and saw a star 
Shining in the east beyond them far, And to the earth it gave great light, 
And so it continued both day and night. And by the light of that same star 
Three wise men came from country far; To seek for a king was their intent, 
And to follow the star wherever it went. This star drew nigh to the northwest, 
O'er Bethlehem it took it rest, And there it did both stop and stay  
Right over the place where Jesus lay. Then entered in those wise men three 
Full reverently upon their knee, and offered there in his presence 
Their gold, and myrrh, and frankincense. Then let us all with one accord 
Sing praises to our heavenly Lord; That hath made heaven and earth of naught, 
And with his blood mankind hath bought 
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วิเคราะห์ท่วงทาํนอง(Melody)โดยศกึษาการจัดลาํดบัความสูงตํ่าของเสียง ดงันี ้
 ระบบเสียง (Tuning system) คือระบบเสียงตะวนัตก ๑๒ เสียงเท่าๆกนั 
 มาตราเสียง (Scale) คือ บนัไดเสียง G Major 
 กลุม่เสียง (Mode) คือ กลุม่เสียงแบบ ๗ เสียง (Septatonic) 
 ขัน้คูเ่สียง (Interval) คือ สว่นมากใช้ขัน้คูแ่บบตามลําดบัขัน้และมีสว่นน้อยท่ีใช้ขัน้คู่
ระยะหา่งมากๆเช่น ขัน้คู ่๔ ขัน้คู ่๕ และขัน้คู ่๖ โดยเฉพาะช่วงตอ่ของประโยคเพลง 
 ช่วงเสยีง (Range) คือ โน้ตต่ําสดุ ได้แก่ D และโน้ตสงูสดุได้แก่ A คู ่(12 Perfect) 
รูปลกัษณ์ของท่วงทํานอง (Melodic contour) คือ แบบเช่ือมโยงตอ่เน่ืองกนั (Conjunctive) 
 โครงสร้างของวลี (Phrase structures) คือ บทเพลงนีมี้โครงสร้างของวลีทัง้หมด ๕ วลี 
แตล่ะวลียาว ๘ ห้องเทา่กนั โดยแตล่ะวลีใช้วิธีการแปลทํานองจากวลีหลกั คือ วลีแรกหรือ ๘ ห้อง
แรกเป็นหลกั จงึทําให้เพลงนีมี้ถงึ ๔ วลีท่ีมีทํานองคล้ายคลงึกนั 
 
วิเคราะห์จังหวะ (Rhythm) โดยศึกษาการจัดองค์ประกอบของเสียงที่สัมพนัธ์กับเวลา ดงันี ้
 อัตราจังหวะ (Meter) คือ การจดัจงัหวะภายในหนึง่ห้องเพลงเป็นแบบอตัราจงัหวะ
ตายตวั (Tempo guisto) ชนิด ๓ จงัหวะ ตอ่หนึง่ห้องเพลง (Simple time 3/4) 

วิเคราะห์ความเร็ว (Tempo) โดยศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งจํานวนโน้ตกบัเวลาดงันี ้
 บทเพลงนีใ้ช้อตัราความเร็วแบบ Allegro คือ คอ่นข้างเร็ว ตวัดํามีคา่เทา่กบั 110 
 วิเคราะห์คีตลกัษณ์ของบทเพลง (Form) โดยศกึษาการจดัองกรของบทเพลงเป็นท่อน
หรือเป็นตอนในลกัษณะตา่งๆกนัดงันี ้
 บทเพลงนีใ้ช้คีตลกัษณ์แบบ ทํานองหลกัและการแปร (Theme and Variation Form) 
โดยมีวลีของทํานองหลกัจํานวน ๘ ห้องแล้วแปลทํานองหลกัอีก ๔ ครัง้ จงึรวมท่อนวลีของทํานอง
ทัง้หมดเป็น ๕ ท่อนในบทเพลงนี ้
 
วิเคราะห์ความหมาย (Meaning) โดยวเิคราะห์ความหมายของเพลงในด้านต่างๆดงันี ้

บทเพลงนีมี้ความหมายแสดงถึงการเฉลมิฉลองวนัประสตูขิองพระเยซ ูซึง่ถือวา่เป็นวนัขึน้
ปีใหมสํ่าหรับชาวคริสต์ 

บทเพลงนีมี้เนือ้เพลงดงันี ้

We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas  
We wish you a merry Christmas  And a happy New Year. 
Glad tidings we bring To you and your kin; Glad tidings for Christmas 
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And a happy New Year! We want some lucky cookies 
We want some lucky cookies We want some lucky cookies 
Please bring it right here! Glad tidings we bring To you and your kin; 
Glad tidings for Christmas And a happy New Year! We won't go until we get some 
We won't go until we get some We won't go until we get some So bring it out here! 
Glad tidings we bring To you and your kin; Glad tidings for Christmas 
And a happy New Year! We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry 
Christmas 
We wish you a Merry Christmas And a happy New Year. Glad tidings we bring 
To you and your kin; Glad tidings for Christmas And a happy New Year! 
 

บทสร้อยเพลงร้องรับในพธีิกรรม 25 เพลง 
 

 

 
วิเคราะห์ทว่งทํานอง(Melody)โดยศกึษาการจดัลําดบัความสงูต่ําของเสียง ดงันี ้
 ระบบเสียง (Tuning system) คือระบบเสียงตะวนัตก ๑๒ เสียงเท่าๆกนั 
 มาตราเสียง (Scale) คือ บนัไดเสียง C Major 
 กลุม่เสียง (Mode) คือ กลุม่เสียงแบบ ๗ เสียง (Septatonic) 
 ขัน้คูเ่สียง (Interval) คือ สว่นมากใช้ขัน้คูแ่บบตามลําดบัขัน้และมีสว่นน้อยท่ีใช้ขัน้คู่
ระยะหา่งเช่น ขัน้คู ่๓ และคู ่๔ โดยเฉพาะช่วงตอ่ของประโยคเพลง 
 ช่วงเสยีง (Range) คือ โน้ตต่ําสดุ ได้แก่ D และโน้ตสงูสดุได้แก่ C คู ่(7 Major) 
 รูปลกัษณ์ของท่วงทํานอง (Melodic contour) คือ แบบเช่ือมโยงตอ่เน่ืองกนั 
(Conjunctive) 
 โครงสร้างของวลี (Phrase structures) คือ บทเพลงนีมี้โครงสร้างของวลีแบบท่อนเดียว 
๔ ห้องเพลง 
 เนือ้ร้องการและการเอือ้น (Syllabic text setting and Melismatic text setting) คือ 
เพลงนีเ้สียงของเนือ้ร้องเป็นแบบ Syllabic text โดยร้องหนึง่คําตอ่หนึง่พยางค์  
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วิเคราะห์จังหวะ (Rhythm) โดยศึกษาการจัดองค์ประกอบของเสียงที่สัมพนัธ์กับเวลา ดงันี ้
 อตัราจงัหวะ (Meter) คือ การจดัจงัหวะภายในหนึง่ห้องเพลงเป็นแบบอตัราจงัหวะ
ตายตวั  (Tempo guisto) ชนิด ๔ จงัหวะ ตอ่หนึง่ห้องเพลง (Simple time 4/4) 
 วิเคราะห์ความเร็ว (Tempo) โดยศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งจํานวนโน้ตกบัเวลาดงันี ้
 บทเพลงนีใ้ช้อตัราความเร็วแบบ Andante moderato คือ ช้า ตวัดํามีคา่เท่ากบั 72 
 วิเคราะห์คีตลกัษณ์ของบทเพลง (Form) โดยศกึษาการจดัองกรของบทเพลงเป็นท่อน
หรือเป็นตอนในลกัษณะตา่งๆกนัดงันี ้
 บทเพลงนีใ้ช้คีตลกัษณ์แบบ Single Period form คือ มีลกัษณะทํานองเดียวเพราะเป็น
วลีประโยคเพลงท่ีสัน้เพียง ๔ ห้องเพลงเทา่นัน้ 
 วิเคราะห์ความหมาย (Meaning) 
    บทสร้อยเพลงนีมี้ความหมายท่ีแสดงถงึความศรัทธาในความเช่ือและความ

ไว้วางใจตอ่พระเจ้าอยา่งจริงใจของผู้นบัถือศาสนาคริสต์ วา่พระองค์จะนําทางให้การดําเนินชีวิต
ของชาวคริสต์มีความรอดและปลอดภยัจากอนัตรายทัง้ปวง 

 บทสร้อยเพลงนีมี้เนือ้เพลงดงันี ้

  “พระเจ้าข้าผู้ ท่ีคอยทา่พระองค์จะไมไ่ด้รับความอบัอาย” 
 

 
 

 
วิเคราะห์ทว่งทํานอง(Melody)โดยศกึษาการจดัลําดบัความสงูต่ําของเสียง ดงันี ้
 ระบบเสียง (Tuning system) คือระบบเสียงตะวนัตก ๑๒ เสียงเท่าๆกนั 
 มาตราเสียง (Scale) คือ บนัไดเสียง F Major 
 กลุม่เสียง (Mode) คือ กลุม่เสียงแบบ ๗ เสียง (Septatonic) 
 ขัน้คูเ่สียง (Interval) คือ สว่นมากใช้ขัน้คูแ่บบตามลําดบัขัน้ และคู ่แบบกระโดดข้ามขัน้
ได้แก่ คู ่๓ โดยเฉพาะช่วงตอ่ของประโยคเพลง 
 ช่วงเสยีง (Range) คือ โน้ตต่ําสดุ ได้แก่ F และโน้ตสงูสดุได้แก่ C คู ่(5 Perfect) 
 รูปลกัษณ์ของท่วงทํานอง (Melodic contour) คือ แบบเช่ือมโยงตอ่เน่ืองกนั 
(Conjunctive) 
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 โครงสร้างของวลี (Phrase structures) คือ บทเพลงนีมี้โครงสร้างของวลีแบบท่อนเดียว 
๔ ห้องเพลง 
 เนือ้ร้องการและการเอือ้น (Syllabic text setting and Melismatic text setting) คือ 
เพลงนีเ้สียงของเนือ้ร้องเป็นแบบ Syllabic text โดยร้องหนึง่คําตอ่หนึง่พยางค์ 
  
วิเคราะห์จังหวะ (Rhythm) โดยศึกษาการจัดองค์ประกอบของเสียงที่สัมพนัธ์กับเวลา ดงันี ้
 อตัราจงัหวะ (Meter) คือ การจดัจงัหวะภายในหนึง่ห้องเพลงเป็นแบบอตัราจงัหวะ
ตายตวั  (Tempo guisto) ชนิด ๔ จงัหวะ ตอ่หนึง่ห้องเพลง (Simple time 4/4) 
 วิเคราะห์ความเร็ว (Tempo) โดยศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งจํานวนโน้ตกบัเวลาดงันี ้
 บทเพลงนีใ้ช้อตัราความเร็วแบบ Adagio คือ ช้า ตวัดํามีคา่เทา่กบั 60 
 วิเคราะห์คีตลกัษณ์ของบทเพลง (Form) โดยศกึษาการจดัองกรของบทเพลงเป็นท่อน
หรือเป็นตอนในลกัษณะตา่งๆกนัดงันี ้
 บทเพลงนีใ้ช้คีตลกัษณ์แบบ Single Period form คือ มีลกัษณะทํานองเดียวเพราะเป็น
วลีประโยคเพลงท่ีสัน้เพียง ๔ ห้องเพลงเทา่นัน้ 
 วิเคราะห์ความหมาย (Meaning) 
  บทสร้อยเพลงนีแ้สดงถงึความศรัทธาของผู้นบัถือศาสนาคริสต์ท่ีมีตอ่องค์พระเจ้าอยา่ง

สงูสดุ จนสามารถถวายทกุสิง่ทกุอยา่งให้แดพ่ระเจ้าได้ด้วยความยนิดี เพ่ือให้พระองค์ทรงประธาน
ความเมตตากรุณามาให้ 

บทสร้อยเพลงนีมี้เนือ้เพลงดงันี ้

  “ข้าแตพ่ระเจ้าพระองค์ทรงพอพระทยัแผน่ดนิของพระองค์” 
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วิเคราะห์ทว่งทํานอง(Melody)โดยศกึษาการจดัลําดบัความสงูต่ําของเสียง ดงันี ้
 ระบบเสียง (Tuning system) คือระบบเสียงตะวนัตก ๑๒ เสียงเท่าๆกนั 
 มาตราเสียง (Scale) คือ บนัไดเสียง D Major 
 กลุม่เสียง (Mode) คือ กลุม่เสียงแบบ ๗ เสียง (Septatonic) 
 ขัน้คูเ่สียง (Interval) คือ สว่นมากใช้ขัน้คูแ่บบตามลําดบัขัน้และมีสว่นน้อยท่ีใช้ขัน้คู่
ระยะหา่งเช่น ขัน้คู ่๓ โดยเฉพาะช่วงตอ่ของประโยคเพลง 
 ช่วงเสยีง (Range) คือ โน้ตต่ําสดุ ได้แก่ D และโน้ตสงูสดุได้แก่ D คู ่(8 Perfect) 
 รูปลกัษณ์ของท่วงทํานอง (Melodic contour) คือ แบบเช่ือมโยงตอ่เน่ืองกนั 
(Conjunctive) 
 โครงสร้างของวลี (Phrase structures) คือ บทเพลงนีมี้โครงสร้างของวลีแบบท่อนเดียว 
๘ ห้องเพลง 
 เนือ้ร้องการและการเอือ้น (Syllabic text setting and Melismatic text setting) คือ 
เพลงนีเ้สียงของเนือ้ร้องเป็นแบบ Syllabic text โดยร้องหนึง่คําตอ่หนึง่พยางค์ 
 
วิเคราะห์จังหวะ (Rhythm) โดยศึกษาการจัดองค์ประกอบของเสียงที่สัมพนัธ์กับเวลา ดงันี ้
 อตัราจงัหวะ (Meter) คือ การจดัจงัหวะภายในหนึง่ห้องเพลงเป็นแบบอตัราจงัหวะ
ตายตวั  (Tempo guisto) ชนิด ๔ จงัหวะ ตอ่หนึง่ห้องเพลง (Simple time 4/4) 
 วิเคราะห์ความเร็ว (Tempo) โดยศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งจํานวนโน้ตกบัเวลาดงันี ้
 บทเพลงนีใ้ช้อตัราความเร็วแบบ Andantino คือ ช้า ปานกลาง ตวัดํามีคา่เทา่กบั 82 
 วิเคราะห์คีตลกัษณ์ของบทเพลง (Form) โดยศกึษาการจดัองกรของบทเพลงเป็นท่อน
หรือเป็นตอนในลกัษณะตา่งๆกนัดงันี ้
 บทเพลงนีใ้ช้คีตลกัษณ์แบบ Single Period form คือ มีลกัษณะทํานองเดียวเพราะเป็น
วลีประโยคเพลงท่ีสัน้เพียง ๘ ห้องเพลงเทา่นัน้ 
 วิเคราะห์ความหมาย (Meaning) 
บทสร้อยเพลงนีมี้ความหมายท่ีแสดงถงึความรักนิรันดรท่ีมนษุย์มีให้พระเจ้าอยูเ่สมอและความรัก

ของพระเจ้าก็มีให้มนษุย์อยูเ่สมอเช่นกนั 
บทสร้อยเพลงนีมี้เนือ้เพลงดงันี ้

  “ทัว่พิภพจนสดุปลายแผน่ดนิได้เห็นความรอดของพระยาเวห์” 
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วิเคราะห์ทว่งทํานอง(Melody)โดยศกึษาการจดัลําดบัความสงูต่ําของเสียง ดงันี ้
 ระบบเสียง (Tuning system) คือระบบเสียงตะวนัตก ๑๒ เสียงเท่าๆกนั 
 มาตราเสียง (Scale) คือ บนัไดเสียง F Major 
 กลุม่เสียง (Mode) คือ กลุม่เสียงแบบ ๗ เสียง (Septatonic) 
 ขัน้คูเ่สียง (Interval) คือ สว่นมากใช้ขัน้คูแ่บบตามลําดบัขัน้ มีเพียงห้องเพลงท่ี ๒ , ๓ 
เท่านัน้ท่ีมีลกัษณะขัน้คูร่ะยะห่างเช่น ขัน้คู ่๓ และขัน้คู ่๔ โดยเฉพาะช่วงตอ่ของประโยคเพลง 
 ช่วงเสยีง (Range) คือ โน้ตต่ําสดุ ได้แก่ E และโน้ตสงูสดุได้แก่ B คู ่(5 Perfect) 
 รูปลกัษณ์ของท่วงทํานอง (Melodic contour) คือ แบบเช่ือมโยงตอ่เน่ืองกนั 
(Conjunctive) 
 โครงสร้างของวลี (Phrase structures) คือ บทเพลงนีมี้โครงสร้างของวลีแบบท่อนเดียว 
๖ ห้องเพลง 
 เนือ้ร้องการและการเอือ้น (Syllabic text setting and Melismatic text setting) คือ 
เพลงนีเ้สียงของเนือ้ร้องเป็นแบบ Syllabic text โดยร้องหนึง่คําตอ่หนึง่พยางค์  
 
วิเคราะห์จังหวะ (Rhythm) โดยศึกษาการจัดองค์ประกอบของเสียงที่สัมพนัธ์กับเวลา ดงันี ้
 อตัราจงัหวะ (Meter) คือ การจดัจงัหวะภายในหนึง่ห้องเพลงเป็นแบบอตัราจงัหวะ
ตายตวั  (Tempo guisto) ชนิด ๔ จงัหวะ ตอ่หนึง่ห้องเพลง (Simple time 4/4) 
 วิเคราะห์ความเร็ว (Tempo) โดยศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งจํานวนโน้ตกบัเวลาดงันี ้
 บทเพลงนีใ้ช้อตัราความเร็วแบบ Moderato คือ เร็วปานกลาง ตวัดํามีคา่เทา่กบั 92 
 วิเคราะห์คีตลกัษณ์ของบทเพลง (Form) โดยศกึษาการจดัองกรของบทเพลงเป็นท่อน
หรือเป็นตอนในลกัษณะตา่งๆกนัดงันี ้
 บทเพลงนีใ้ช้คีตลกัษณ์แบบ Single Period form คือ มีลกัษณะทํานองเดียวเพราะเป็น
วลีประโยคเพลงท่ีสัน้เพียง ๖ ห้องเพลงเทา่นัน้ 
 วิเคราะห์ความหมาย (Meaning) 
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บทสร้อยเพลงนีมี้ความหมายท่ีแสดงถงึความรักนิรันดรท่ีมนษุย์มีให้พระเจ้าอยูเ่สมอและ

ความรักของพระเจ้าก็มีให้มนษุย์อยูเ่สมอเช่นกนั 
บทสร้อยเพลงนีมี้เนือ้เพลงดงันี ้

  “ตาของข้าพเจ้าเพง่ไปหาพระเป็นเจ้าตลอดกาล” 

 
 
วิเคราะห์ทว่งทํานอง (Melody) โดยศกึษาการจดัลําดบัความสงูต่ําของเสียง ดงันี ้
 ระบบเสียง (Tuning system) คือระบบเสียงตะวนัตก ๑๒ เสียงเท่าๆกนั 
 มาตราเสียง (Scale) คือ บนัไดเสียง F Major 
 กลุม่เสียง (Mode) คือ กลุม่เสียงแบบ ๗ เสียง (Septatonic) 
 ขัน้คูเ่สียง (Interval) คือ ใช้ขัน้คูแ่บบตามลําดบัขัน้และขัน้คูเ่สียงระยะห่างเช่น ขัน้คู ่๓ 
และขัน้คู ่๔ โดยเฉพาะช่วงตอ่ของประโยคเพลง 
 ช่วงเสยีง (Range) คือ โน้ตต่ําสดุ ได้แก่ C และโน้ตสงูสดุได้แก่ D คู ่(9 Major) 
 รูปลกัษณ์ของท่วงทํานอง (Melodic contour) คือ แบบเช่ือมโยงตอ่เน่ืองกนั 
(Conjunctive) 
 โครงสร้างของวลี (Phrase structures) คือ บทเพลงนีมี้โครงสร้างของวลีแบบท่อนเดียว 
๘ ห้องเพลง 
 เนือ้ร้องการและการเอือ้น (Syllabic text setting and Melismatic text setting) คือ 
เพลงนีเ้สียงของเนือ้ร้องเป็นแบบ Syllabic text โดยร้องหนึง่คําตอ่หนึง่พยางค์ 
 
วิเคราะห์จังหวะ (Rhythm) โดยศึกษาการจัดองค์ประกอบของเสียงที่สัมพนัธ์กับเวลา ดงันี ้
 อตัราจงัหวะ (Meter) คือ การจดัจงัหวะภายในหนึง่ห้องเพลงเป็นแบบอตัราจงัหวะ
ตายตวั (Tempo guisto) ชนิด ๔ จงัหวะ ตอ่หนึง่ห้องเพลง (Simple time 4/4) 
 วิเคราะห์ความเร็ว (Tempo) โดยศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งจํานวนโน้ตกบัเวลาดงันี ้
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 บทเพลงนีใ้ช้อตัราความเร็วแบบ Allegretto คือ เร็วปานกลาง ตวัดํามีคา่เทา่กบั 100 
 วิเคราะห์คีตลกัษณ์ของบทเพลง (Form) โดยศกึษาการจดัองกรของบทเพลงเป็นท่อน
หรือเป็นตอนในลกัษณะตา่งๆกนัดงันี ้
 บทเพลงนีใ้ช้คีตลกัษณ์แบบ Single Period form คือ มีลกัษณะทํานองเดียวเพราะเป็น
วลีประโยคเพลงท่ีสัน้เพียง ๘ ห้องเพลงเทา่นัน้ 
 วิเคราะห์ความหมาย (Meaning) 

บทสร้อยเพลงนีมี้ความหมายท่ีแสดงถงึการสรรเสริญพระเจ้าของผู้นบัถือศาสนาคริสต์ 
โดยคําวา่ “อลัเลลยูา” หมายถงึ สรรเสริญองค์พระเจ้าและให้นําหลกัคําสอนไปใช้ในการดําเนินชีวิต 

บทสร้อยเพลงนีมี้เนือ้เพลงดงันี ้
“จงร้องบทเพลงใหมส่รรเสริญพระเจ้าเพราะพระองค์ได้ทรงทําสิง่มหศัจรรย์อลัเลลยูา” 

 

 
 
 

วิเคราะห์ทว่งทํานอง (Melody) โดยศกึษาการจดัลําดบัความสงูต่ําของเสียง ดงันี ้
 ระบบเสียง (Tuning system) คือระบบเสียงตะวนัตก ๑๒ เสียงเท่าๆกนั 
 มาตราเสียง (Scale) คือ บนัไดเสียง F Major 
 กลุม่เสียง (Mode) คือ กลุม่เสียงแบบ ๗ เสียง (Septatonic) 
 ขัน้คูเ่สียง (Interval) คือ ใช้ขัน้คูแ่บบตามลําดบัขัน้มีเพียงห้องเพลงท่ี ๒,๗ ใช้ขัน้คูเ่สียง
ระยะหา่งเช่น ขัน้คู ่๓ โดยเฉพาะช่วงตอ่ของประโยคเพลง 
 ช่วงเสยีง (Range) คือ โน้ตต่ําสดุ ได้แก่ F และโน้ตสงูสดุได้แก่ D คู ่(6 Major) 
 รูปลกัษณ์ของท่วงทํานอง (Melodic contour) คือ แบบเช่ือมโยงตอ่เน่ืองกนั 
(Conjunctive) 
 โครงสร้างของวลี (Phrase structures) คือ บทเพลงนีมี้โครงสร้างของวลีแบบท่อนเดียว 
๘ ห้องเพลง 
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 เนือ้ร้องการและการเอือ้น (Syllabic text setting and Melismatic text setting) คือ 
เพลงนีเ้สียงของเนือ้ร้องเป็นแบบ Syllabic text โดยร้องหนึง่คําตอ่หนึง่พยางค์ 
 
วิเคราะห์จังหวะ (Rhythm) โดยศึกษาการจัดองค์ประกอบของเสียงที่สัมพนัธ์กับเวลา ดงันี ้
 อตัราจงัหวะ (Meter) คือ การจดัจงัหวะภายในหนึง่ห้องเพลงเป็นแบบอตัราจงัหวะ
ตายตวั  (Tempo guisto) ชนิด ๔ จงัหวะ ตอ่หนึง่ห้องเพลง (Simple time 4/4) 
 วิเคราะห์ความเร็ว (Tempo) โดยศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งจํานวนโน้ตกบัเวลาดงันี ้
 บทเพลงนีใ้ช้อตัราความเร็วแบบ Andante Moderato คือ คอ่นข้างช้า ตวัดํามีคา่เท่ากบั 72 
 วิเคราะห์คีตลกัษณ์ของบทเพลง (Form) โดยศกึษาการจดัองกรของบทเพลงเป็นท่อน
หรือเป็นตอนในลกัษณะตา่งๆกนัดงันี ้
 บทเพลงนีใ้ช้คีตลกัษณ์แบบ Single Period form คือ มีลกัษณะทํานองเดียวเพราะเป็น
วลีประโยคเพลงท่ีสัน้เพียง ๘ ห้องเพลงเทา่นัน้ 
 วิเคราะห์ความหมาย (Meaning) 

บทสร้อยเพลงนีมี้ความหมายท่ีแสดงถงึการสรรเสริญพระเจ้าของผู้นบัถือศาสนาคริสต์ 
โดยคําวา่ “อลัเลลยูา” หมายถงึ สรรเสริญองค์พระเจ้าและให้นําหลกัคําสอนไปใช้ในการดําเนินชีวิต 

บทสร้อยเพลงนีมี้เนือ้เพลงดงันี ้
“จงโห่ร้องรับพระเจ้าด้วยเสียงกกึก้องอลัเลลยูา” 

 
 

วิเคราะห์ทว่งทํานอง (Melody) โดยศกึษาการจดัลําดบัความสงูต่ําของเสียง ดงันี ้
 ระบบเสียง (Tuning system) คือระบบเสียงตะวนัตก ๑๒ เสียงเท่าๆกนั 
 มาตราเสียง (Scale) คือ บนัไดเสียง C Major 
 กลุม่เสียง (Mode) คือ กลุม่เสียงแบบ ๗ เสียง (Septatonic) 
 ขัน้คูเ่สียง (Interval) คือ ใช้ขัน้คูแ่บบตามลําดบัขัน้ และคูเ่สียงระยะหา่งเชน่ ขัน้คู ่๓ และ
ขัน้คู ่๔ ช่วงเสยีง (Range) คือ โน้ตต่ําสดุ ได้แก่ D และโน้ตสงูสดุได้แก่ D คู ่(8 Perfect) 
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 รูปลกัษณ์ของท่วงทํานอง (Melodic contour) คือ แบบเช่ือมโยงตอ่เน่ืองกนั (Conjunctive) 
 โครงสร้างของวลี (Phrase structures) คือ บทเพลงนีมี้โครงสร้างของวลีแบบท่อนเดียว 
๘ ห้องเพลง 
 เนือ้ร้องการและการเอือ้น (Syllabic text setting and Melismatic text setting) คือ 
เพลงนีเ้สียงของเนือ้ร้องเป็นแบบ Syllabic text โดยร้องหนึง่คําตอ่หนึง่พยางค์ 
 
วิเคราะห์จังหวะ (Rhythm) โดยศึกษาการจัดองค์ประกอบของเสียงที่สัมพนัธ์กับเวลา ดงันี ้
 อตัราจงัหวะ (Meter) คือ การจดัจงัหวะภายในหนึง่ห้องเพลงเป็นแบบอตัราจงัหวะ
ตายตวั  (Tempo guisto) ชนิด ๔ จงัหวะ ตอ่หนึง่ห้องเพลง (Simple time 4/4) 
 วิเคราะห์ความเร็ว (Tempo) โดยศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งจํานวนโน้ตกบัเวลาดงันี ้
 บทเพลงนีใ้ช้อตัราความเร็วแบบ Andante Moderato คือ คอ่นข้างช้า ตวัดํามีคา่เท่ากบั 72 
 วิเคราะห์คีตลกัษณ์ของบทเพลง (Form) โดยศกึษาการจดัองกรของบทเพลงเป็นท่อน
หรือเป็นตอนในลกัษณะตา่งๆกนัดงันี ้
 บทเพลงนีใ้ช้คีตลกัษณ์แบบ Single Period form คือ มีลกัษณะทํานองเดียวเพราะเป็น
วลีประโยคเพลงท่ีสัน้เพียง ๘ ห้องเพลงเทา่นัน้ 
 วิเคราะห์ความหมาย (Meaning) 

บทสร้อยเพลงนีมี้ความหมายท่ีแสดงถงึการสรรเสริญพระเจ้าของผู้นบัถือศาสนาคริสต์ 
โดยคําวา่ “อลัเลลยูา” หมายถงึ สรรเสริญองค์พระเจ้าและให้นําหลกัคําสอนไปใช้ในการดําเนินชีวิต 

บทสร้อยเพลงนีมี้เนือ้เพลงดงันี ้
“จงขบัร้องสรรเสริญพระยาห์เวห์ จงถวายพรแดพ่ระนามของพระองค์ อลัเลลยูา” 
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วิเคราะห์ทว่งทํานอง (Melody) โดยศกึษาการจดัลําดบัความสงูต่ําของเสียง ดงันี ้
 ระบบเสียง (Tuning system) คือระบบเสียงตะวนัตก ๑๒ เสียงเท่าๆกนั 
 มาตราเสียง (Scale) คือ บนัไดเสียง F Major 
 กลุม่เสียง (Mode) คือ กลุม่เสียงแบบ ๗ เสียง (Septatonic) 
 ขัน้คูเ่สียง (Interval) คือ ใช้ขัน้คูแ่บบตามลําดบัขัน้และใช้ขัน้คูเ่สียงระยะหา่งเช่น ขัน้คู ่๓
และขัน้คู๔่ โดยเฉพาะช่วงตอ่ของประโยคเพลง 
 ช่วงเสยีง (Range) คือ โน้ตต่ําสดุ ได้แก่ D และโน้ตสงูสดุได้แก่ C# คู ่(7 Major) 
 รูปลกัษณ์ของท่วงทํานอง (Melodic contour) คือ แบบเช่ือมโยงตอ่เน่ืองกนั 
(Conjunctive) 
 โครงสร้างของวลี (Phrase structures) คือ บทเพลงนีมี้โครงสร้างของวลีแบบท่อนเดียว 
๔ ห้องเพลง 
 เนือ้ร้องการและการเอือ้น (Syllabic text setting and Melismatic text setting) คือ 
เพลงนีเ้สียงของเนือ้ร้องเป็นแบบ Syllabic text โดยร้องหนึง่คําตอ่หนึง่พยางค์ 
 วิเคราะห์จังหวะ (Rhythm) โดยศึกษาการจัดองค์ประกอบของเสียงที่สัมพนัธ์กับ
เวลา ดงันี ้
 อตัราจงัหวะ (Meter) คือ การจดัจงัหวะภายในหนึง่ห้องเพลงเป็นแบบอตัราจงัหวะ
ตายตวั  (Tempo guisto) ชนิด ๓ จงัหวะ ตอ่หนึง่ห้องเพลง (Simple time 3/4) 
 วิเคราะห์ความเร็ว (Tempo) โดยศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งจํานวนโน้ตกบัเวลาดงันี ้
 บทเพลงนีใ้ช้อตัราความเร็วแบบ Andante Moderato คือ คอ่นข้างช้า ตวัดํามีคา่เท่ากบั 72 
 วิเคราะห์คีตลกัษณ์ของบทเพลง (Form) โดยศกึษาการจดัองกรของบทเพลงเป็นท่อน
หรือเป็นตอนในลกัษณะตา่งๆกนัดงันี ้
 บทเพลงนีใ้ช้คีตลกัษณ์แบบ Single Period form คือ มีลกัษณะทํานองเดียวเพราะเป็น
วลีประโยคเพลงท่ีสัน้เพียง ๘ ห้องเพลงเทา่นัน้ 
 วิเคราะห์ความหมาย (Meaning) 

บทสร้อยเพลงนีมี้ความหมายวา่ลองเช่ือในความรักของพระเยซเูพราะพระเยซพูระองค์

เป็นผู้ประเสริฐ ผู้ใดท่ีเช่ือพระองค์ก็จะได้พบกบัความสขุ  
บทสร้อยเพลงนีมี้เนือ้เพลงดงันี ้

“จงลิม้ชิมและดวูา่พระเจ้านัน้ประเสริฐ คนท่ีลีภ้ยัอยูใ่นพระองค์ ก็เป็นสขุ” 
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วิเคราะห์ทว่งทํานอง (Melody) โดยศกึษาการจดัลําดบัความสงูต่ําของเสียง ดงันี ้
 ระบบเสียง (Tuning system) คือระบบเสียงตะวนัตก ๑๒ เสียงเท่าๆกนั 
 มาตราเสียง (Scale) คือ บนัไดเสียง C Major 
 กลุม่เสียง (Mode) คือ กลุม่เสียงแบบ ๗ เสียง (Septatonic) 
 ขัน้คูเ่สียง (Interval) คือ ใช้ขัน้คูแ่บบตามลําดบัขัน้และใช้ขัน้คูเ่สียงระยะหา่งเช่น ขัน้คู ่๓ 
ขัน้คู๔่ และขัน้คู ่๕ โดยเฉพาะช่วงตอ่ของประโยคเพลง 
 ช่วงเสยีง (Range) คือ โน้ตต่ําสดุ ได้แก่ D และโน้ตสงูสดุได้แก่ D คู ่(8 Perfect) 
 รูปลกัษณ์ของท่วงทํานอง (Melodic contour) คือ แบบเช่ือมโยงตอ่เน่ืองกนั 
(Conjunctive) 
 โครงสร้างของวลี (Phrase structures) คือ บทเพลงนีมี้โครงสร้างของวลีแบบท่อนเดียว 
๘ ห้องเพลง 
 เนือ้ร้องการและการเอือ้น (Syllabic text setting and Melismatic text setting) คือ 
เพลงนีเ้สียงของเนือ้ร้องเป็นแบบ Syllabic text โดยร้องหนึง่คําตอ่หนึง่พยางค์ 
 
วิเคราะห์จังหวะ (Rhythm) โดยศึกษาการจัดองค์ประกอบของเสียงที่สัมพนัธ์กับเวลา ดงันี ้
 อตัราจงัหวะ (Meter) คือ การจดัจงัหวะภายในหนึง่ห้องเพลงเป็นแบบอตัราจงัหวะ
ตายตวั  (Tempo guisto) ชนิด ๔ จงัหวะ ตอ่หนึง่ห้องเพลง (Simple time 4/4) 
 วิเคราะห์ความเร็ว (Tempo) โดยศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งจํานวนโน้ตกบัเวลาดงันี ้
 บทเพลงนีใ้ช้อตัราความเร็วแบบ Andantino คือ ช้าปานกลาง ตวัดํามีคา่เทา่กบั 80 
 วิเคราะห์คีตลกัษณ์ของบทเพลง (Form) โดยศกึษาการจดัองกรของบทเพลงเป็นท่อน
หรือเป็นตอนในลกัษณะตา่งๆกนัดงันี ้



122 

 

 บทเพลงนีใ้ช้คีตลกัษณ์แบบ Single Period form คือ มีลกัษณะทํานองเดียวเพราะเป็น
วลีประโยคเพลงท่ีสัน้เพียง ๘ ห้องเพลงเทา่นัน้ 
 วิเคราะห์ความหมาย (Meaning) 

บทสร้อยเพลงนีมี้ความหมายท่ีแสดงถงึการขอวิงวอนตอ่พระเจ้าของผู้นบัถือศาสนาคริสต์

ให้พระองค์ท่านโปรดมีความเมตตากรุณาและให้ความชว่ยเหลือ 
 บทสร้อยเพลงนีมี้เนือ้เพลงดงันี ้
“โปรดสดบัฟังคําทลูวอนของข้าพระองค์ ข้าแตพ่ระราชาและพระเจ้าของข้า” 
 

 
 
 

วิเคราะห์ทว่งทํานอง (Melody) โดยศกึษาการจดัลําดบัความสงูต่ําของเสียง ดงันี ้
 ระบบเสียง (Tuning system) คือระบบเสียงตะวนัตก ๑๒ เสียงเท่าๆกนั 
 มาตราเสียง (Scale) คือ บนัไดเสียง C Major 
 กลุม่เสียง (Mode) คือ กลุม่เสียงแบบ ๗ เสียง (Septatonic) 
 ขัน้คูเ่สียง (Interval) คือ ใช้ขัน้คูแ่บบตามลําดบัขัน้และใช้ขัน้คูเ่สียงระยะหา่งเช่น ขัน้คู ่๓ 
และขัน้คู ่๖ โดยเฉพาะช่วงตอ่ของประโยคเพลง 
 ช่วงเสยีง (Range) คือ โน้ตต่ําสดุ ได้แก่ C และโน้ตสงูสดุได้แก่ A คู ่(13 Major) 
 รูปลกัษณ์ของท่วงทํานอง (Melodic contour) คือ แบบเช่ือมโยงตอ่เน่ืองกนั 
(Conjunctive) 
 โครงสร้างของวลี (Phrase structures) คือ บทเพลงนีมี้โครงสร้างของวลีแบบท่อนเดียว 
๘ ห้องเพลง 
 เนือ้ร้องการและการเอือ้น (Syllabic text setting and Melismatic text setting) คือ 
เพลงนีเ้สียงของเนือ้ร้องเป็นแบบ Syllabic text โดยร้องหนึง่คําตอ่หนึง่พยางค์ 
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วิเคราะห์จังหวะ (Rhythm) โดยศึกษาการจัดองค์ประกอบของเสียงที่สัมพนัธ์กับเวลา ดงันี ้
 อตัราจงัหวะ (Meter) คือ การจดัจงัหวะภายในหนึง่ห้องเพลงเป็นแบบอตัราจงัหวะ
ตายตวั  (Tempo guisto) ชนิด ๔ จงัหวะ ตอ่หนึง่ห้องเพลง (Simple time 4/4) 
 วิเคราะห์ความเร็ว (Tempo) โดยศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งจํานวนโน้ตกบัเวลาดงันี ้
 บทเพลงนีใ้ช้อตัราความเร็วแบบ Andantino คือ ช้าปานกลาง ตวัดํามีคา่เทา่กบั 80 
 วิเคราะห์คีตลกัษณ์ของบทเพลง (Form) โดยศกึษาการจดัองกรของบทเพลงเป็นท่อน
หรือเป็นตอนในลกัษณะตา่งๆกนัดงันี ้
 บทเพลงนีใ้ช้คีตลกัษณ์แบบ Single Period form คือ มีลกัษณะทํานองเดียวเพราะเป็น
วลีประโยคเพลงท่ีสัน้เพียง ๘ ห้องเพลงเทา่นัน้ 
 วิเคราะห์ความหมาย (Meaning) 

บทสร้อยเพลงนีมี้ความหมายท่ีแสดงถงึการสรรเสริญพระเจ้าของผู้นบัถือศาสนาคริสต์ 
เพราะพระองค์ได้ประทานความรักและความสขุมาให้ 

สร้อยเพลงนีมี้เนือ้เพลงดงันี ้

“ข้าพเจ้าจะขบัร้องสรรเสริญพระเจ้าเพราะพระองค์ ได้ประทานพระคณุแก่ข้าพเจ้า” 
 

 
 
 

วิเคราะห์ทว่งทํานอง (Melody) โดยศกึษาการจดัลําดบัความสงูต่ําของเสียง ดงันี ้
 ระบบเสียง (Tuning system) คือระบบเสียงตะวนัตก ๑๒ เสียงเท่าๆกนั 
 มาตราเสียง (Scale) คือ บนัไดเสียง Eb Major 
 กลุม่เสียง (Mode) คือ กลุม่เสียงแบบ ๗ เสียง (Septatonic) 
 ขัน้คูเ่สียง (Interval) คือ ใช้ขัน้คูแ่บบตามลําดบัขัน้และใช้ขัน้คูเ่สียงระยะหา่งเช่น ขัน้คู ่๓ 
โดยเฉพาะช่วงตอ่ของประโยคเพลง 
 ช่วงเสยีง (Range) คือ โน้ตต่ําสดุ ได้แก่ Eb และโน้ตสงูสดุได้แก่ C คู ่(6 Major) 
 รูปลกัษณ์ของท่วงทํานอง (Melodic contour) คือ แบบเช่ือมโยงตอ่เน่ืองกนั 
(Conjunctive) 
 โครงสร้างของวลี (Phrase structures) คือ บทเพลงนีมี้โครงสร้างของวลีแบบท่อนเดียว 
๖ ห้องเพลง 
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 เนือ้ร้องการและการเอือ้น (Syllabic text setting and Melismatic text setting) คือ 
เพลงนีเ้สียงของเนือ้ร้องเป็นแบบ Syllabic text โดยร้องหนึง่คําตอ่หนึง่พยางค์ 
 
วิเคราะห์จังหวะ (Rhythm) โดยศึกษาการจัดองค์ประกอบของเสียงที่สัมพนัธ์กับเวลา ดงันี ้
 อตัราจงัหวะ (Meter) คือ การจดัจงัหวะภายในหนึง่ห้องเพลงเป็นแบบอตัราจงัหวะ
ตายตวั  (Tempo guisto) ชนิด ๔ จงัหวะ ตอ่หนึง่ห้องเพลง (Simple time 4/4) 
 วิเคราะห์ความเร็ว (Tempo) โดยศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งจํานวนโน้ตกบัเวลาดงันี ้
 บทเพลงนีใ้ช้อตัราความเร็วแบบ Moderato คือ คอ่นข้างเร็ว ตวัดํามีคา่เท่ากบั 90 
 วิเคราะห์คีตลกัษณ์ของบทเพลง (Form) โดยศกึษาการจดัองกรของบทเพลงเป็นท่อน
หรือเป็นตอนในลกัษณะตา่งๆกนัดงันี ้
 บทเพลงนีใ้ช้คีตลกัษณ์แบบ Single Period form คือ มีลกัษณะทํานองเดียวเพราะเป็น
วลีประโยคเพลงท่ีสัน้เพียง ๖ ห้องเพลงเทา่นัน้ 
 วิเคราะห์ความหมาย (Meaning) 

บทสร้อยเพลงนีมี้ความหมายท่ีแสดงถงึขอวิงวอนตอ่พระเจ้าของผู้นบัถือศาสนาคริสต์ให้

พระองค์ทา่นโปรดมีความเมตตากรุณาและให้ความช่วยเหลือ 
 บทสร้อยเพลงนีมี้เนือ้เพลงดงันี ้
  “โปรดเสดจ็มาช่วยข้าพเจ้าทัง้หลายเถิดพระเจ้าข้า” 

 
 

 
 

 
วิเคราะห์ทว่งทํานอง (Melody) โดยศกึษาการจดัลําดบัความสงูต่ําของเสียง ดงันี ้
 ระบบเสียง (Tuning system) คือระบบเสียงตะวนัตก ๑๒ เสียงเท่าๆกนั 
 มาตราเสียง (Scale) คือ บนัไดเสียง C Major 
 กลุม่เสียง (Mode) คือ กลุม่เสียงแบบ ๗ เสียง (Septatonic) 
 ขัน้คูเ่สียง (Interval) คือ ใช้ขัน้คูแ่บบตามลําดบัขัน้และใช้ขัน้คูเ่สียงระยะหา่งเช่น ขัน้คู ่๓ 
โดยเฉพาะช่วงตอ่ของประโยคเพลง 
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 ช่วงเสยีง (Range) คือ โน้ตต่ําสดุ ได้แก่ D และโน้ตสงูสดุได้แก่ C คู ่(7 minor) 
 รูปลกัษณ์ของท่วงทํานอง (Melodic contour) คือ แบบเช่ือมโยงตอ่เน่ืองกนั 
(Conjunctive) 
 โครงสร้างของวลี (Phrase structures) คือ บทเพลงนีมี้โครงสร้างของวลีแบบท่อนเดียว 
๖ ห้องเพลง 
 เนือ้ร้องการและการเอือ้น (Syllabic text setting and Melismatic text setting) คือ 
เพลงนีเ้สียงของเนือ้ร้องเป็นแบบ Syllabic text โดยร้องหนึง่คําตอ่หนึง่พยางค์ 
 
วิเคราะห์จังหวะ (Rhythm) โดยศึกษาการจัดองค์ประกอบของเสียงที่สัมพนัธ์กับเวลา ดงันี ้
 อตัราจงัหวะ (Meter) คือ การจดัจงัหวะภายในหนึง่ห้องเพลงเป็นแบบอตัราจงัหวะ
ตายตวั  (Tempo guisto) ชนิด ๔ จงัหวะ ตอ่หนึง่ห้องเพลง (Simple time 4/4) 
 วิเคราะห์ความเร็ว (Tempo) โดยศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งจํานวนโน้ตกบัเวลาดงันี ้
 บทเพลงนีใ้ช้อตัราความเร็วแบบ Andantino คือ เร็วปานกลาง ตวัดํามีคา่เทา่กบั 80 
 วิเคราะห์คีตลกัษณ์ของบทเพลง (Form) โดยศกึษาการจดัองกรของบทเพลงเป็นท่อน
หรือเป็นตอนในลกัษณะตา่งๆกนัดงันี ้
 บทเพลงนีใ้ช้คีตลกัษณ์แบบ Single Period form คือ มีลกัษณะทํานองเดียวเพราะเป็น
วลีประโยคเพลงท่ีสัน้เพียง ๖ ห้องเพลงเทา่นัน้ 
 วิเคราะห์ความหมาย (Meaning) 

บทสร้อยเพลงนีมี้ความหมายท่ีแสดงถงึขอวิงวอนตอ่พระเจ้าของผู้นบัถือศาสนาคริสต์ให้

พระองค์ทา่นโปรดมีความเมตตากรุณาและให้ความช่วยเหลือ 
 บทสร้อยเพลงนีมี้เนือ้เพลงดงันี ้
  “เชิญเถิดเชิญเถิดองค์แสงอรุณเชิญมาชช่ืูนใจผู้พึง่บญุ” 
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วิเคราะห์ทว่งทํานอง (Melody) โดยศกึษาการจดัลําดบัความสงูต่ําของเสียง ดงันี ้
 ระบบเสียง (Tuning system) คือระบบเสียงตะวนัตก ๑๒ เสียงเท่าๆกนั 
 มาตราเสียง (Scale) คือ บนัไดเสียง F Major 
 กลุม่เสียง (Mode) คือ กลุม่เสียงแบบ ๗ เสียง (Septatonic) 
 ขัน้คูเ่สียง (Interval) คือ ใช้ขัน้คูแ่บบตามลําดบัขัน้เพียงอยา่งเดียว 
 ช่วงเสยีง (Range) คือ โน้ตต่ําสดุ ได้แก่ F และโน้ตสงูสดุได้แก่ C คู ่(5 Perfect) 
 รูปลกัษณ์ของท่วงทํานอง (Melodic contour) คือ แบบเช่ือมโยงตอ่เน่ืองกนั 
(Conjunctive) 
 โครงสร้างของวลี (Phrase structures) คือ บทเพลงนีมี้โครงสร้างของวลีแบบท่อนเดียว 
๘ ห้องเพลง 
 เนือ้ร้องการและการเอือ้น (Syllabic text setting and Melismatic text setting) คือ 
เพลงนีเ้สียงของเนือ้ร้องเป็นแบบ Syllabic text โดยร้องหนึง่คําตอ่หนึง่พยางค์ 
 
วิเคราะห์จังหวะ (Rhythm) โดยศึกษาการจัดองค์ประกอบของเสียงที่สัมพนัธ์กับเวลา ดงันี ้
 อตัราจงัหวะ (Meter) คือ การจดัจงัหวะภายในหนึง่ห้องเพลงเป็นแบบอตัราจงัหวะ
ตายตวั  (Tempo guisto) ชนิด ๔ จงัหวะ ตอ่หนึง่ห้องเพลง (Simple time 4/4) 
 วิเคราะห์ความเร็ว (Tempo) โดยศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งจํานวนโน้ตกบัเวลาดงันี ้
 บทเพลงนีใ้ช้อตัราความเร็วแบบ Andante Moderato คือ คอ่นข้างช้า ตวัดํามีคา่เทา่กบั 72 
 วิเคราะห์คีตลกัษณ์ของบทเพลง (Form) โดยศกึษาการจดัองกรของบทเพลงเป็นท่อน
หรือเป็นตอนในลกัษณะตา่งๆกนัดงันี ้
 บทเพลงนีใ้ช้คีตลกัษณ์แบบ Single Period form คือ มีลกัษณะทํานองเดียวเพราะเป็น
วลีประโยคเพลงท่ีสัน้เพียง ๘ ห้องเพลงเทา่นัน้ 
 วิเคราะห์ความหมาย (Meaning) 

บทสร้อยเพลงนีมี้ความหมายท่ีแสดงถงึมนษุย์ทกุคนท่ีนบัถือศาสนาคริสต์จะแสดงถึงการ

สรรเสริญสดดีุพระองค์ท่ีได้สร้างสรรพสิง่ตา่งๆขึน้มาและการถวายพรของทกุคนแดพ่ระเจ้า 
 บทสร้อยเพลงนีมี้เนือ้เพลงดงันี ้
 “พระราชาทัง้หลายจะกราบลงไหว้พระองค์บรรดาประชาชาตจิะปรนนิบตัพิระองค์” 
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วิเคราะห์ทว่งทํานอง (Melody) โดยศกึษาการจดัลําดบัความสงูต่ําของเสียง ดงันี ้
 ระบบเสียง (Tuning system) คือระบบเสียงตะวนัตก ๑๒ เสียงเท่าๆกนั 
 มาตราเสียง (Scale) คือ บนัไดเสียง Bb Major 
 กลุม่เสียง (Mode) คือ กลุม่เสียงแบบ ๗ เสียง (Septatonic) 
 ขัน้คูเ่สียง (Interval) คือ ใช้ขัน้คูแ่บบตามลําดบัขัน้มีเพียงห้องเพลงท่ี1,3 เทา่นัน้ท่ีใช้ขัน้คู่
เสียงระยะหา่งเช่น ขัน้คู ่๓และขัน้คู๔่ โดยเฉพาะช่วงตอ่ของประโยคเพลง 
 ชว่งเสยีง (Range) คือ โน้ตต่ําสดุ ได้แก่ F และโน้ตสงูสดุได้แก่ C คู ่(5 Perfect) 
 รูปลกัษณ์ของท่วงทํานอง (Melodic contour) คือ แบบเช่ือมโยงตอ่เน่ืองกนั 
(Conjunctive) 
 โครงสร้างของวลี (Phrase structures) คือ บทเพลงนีมี้โครงสร้างของวลีแบบท่อนเดียว 
๖ ห้องเพลง 
 เนือ้ร้องการและการเอือ้น (Syllabic text setting and Melismatic text setting) คือ 
เพลงนีเ้สียงของเนือ้ร้องเป็นแบบ Syllabic text โดยร้องหนึง่คําตอ่หนึง่พยางค์ 
 
วิเคราะห์จังหวะ (Rhythm) โดยศึกษาการจัดองค์ประกอบของเสียงที่สัมพนัธ์กับเวลา ดงันี ้
 อตัราจงัหวะ (Meter) คือ การจดัจงัหวะภายในหนึง่ห้องเพลงเป็นแบบอตัราจงัหวะ
ตายตวั  (Tempo guisto) ชนิด ๔ จงัหวะ ตอ่หนึง่ห้องเพลง (Simple time 4/4) 
 วิเคราะห์ความเร็ว (Tempo) โดยศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งจํานวนโน้ตกบัเวลาดงันี ้
 บทเพลงนีใ้ช้อตัราความเร็วแบบ Andantino คือ คอ่นข้างเร็ว ตวัดํามีคา่เท่ากบั 80 
 วิเคราะห์คีตลกัษณ์ของบทเพลง (Form) โดยศกึษาการจดัองกรของบทเพลงเป็นท่อน
หรือเป็นตอนในลกัษณะตา่งๆกนัดงันี ้
 บทเพลงนีใ้ช้คีตลกัษณ์แบบ Single Period form คือ มีลกัษณะทํานองเดียวเพราะเป็น
วลีประโยคเพลงท่ีสัน้เพียง ๖ ห้องเพลงเทา่นัน้ 
 วิเคราะห์ความหมาย (Meaning) 
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บทสร้อยเพลงนีมี้ความหมายท่ีแสดงถงึขอวิงวอนตอ่พระเจ้าของผู้นบัถือศาสนาคริสต์ให้

พระองค์ทา่นโปรดมีความเมตตากรุณาและให้ความช่วยเหลือ 
 บทสร้อยเพลงนีมี้เนือ้เพลงดงันี ้
  “พระองค์ทรงเมตตาเถิดโปรดทรงพระเมตตาเทอญ” 

 
 

 
วิเคราะห์ทว่งทํานอง (Melody) โดยศกึษาการจดัลําดบัความสงูต่ําของเสียง ดงันี ้
 ระบบเสียง (Tuning system) คือระบบเสียงตะวนัตก ๑๒ เสียงเท่าๆกนั 
 มาตราเสียง (Scale) คือ บนัไดเสียง C Major 
 กลุม่เสียง (Mode) คือ กลุม่เสียงแบบ ๗ เสียง (Septatonic) 
 ขัน้คูเ่สียง (Interval) คือ ใช้ขัน้คูแ่บบตามลําดบัขัน้มีเพียงห้องเพลงท่ี ๓,๔ เทา่นัน้ท่ีใช้ขัน้
คูเ่สียงระยะหา่งเชน่ ขัน้คู ่๓และขัน้คู๔่ โดยเฉพาะช่วงตอ่ของประโยคเพลง 
 ช่วงเสยีง (Range) คือ โน้ตต่ําสดุ ได้แก่ E และโน้ตสงูสดุได้แก่ C คู ่(6 minor) 
 รูปลกัษณ์ของท่วงทํานอง (Melodic contour) คือ แบบเช่ือมโยงตอ่เน่ืองกนั 
(Conjunctive) 
 โครงสร้างของวลี (Phrase structures) คือ บทเพลงนีมี้โครงสร้างของวลีแบบท่อนเดียว 
๘ ห้องเพลง 
 เนือ้ร้องการและการเอือ้น (Syllabic text setting and Melismatic text setting) คือ 
เพลงนีเ้สียงของเนือ้ร้องเป็นแบบ Syllabic text โดยร้องหนึง่คําตอ่หนึง่พยางค์ 
 
วิเคราะห์จังหวะ (Rhythm) โดยศึกษาการจัดองค์ประกอบของเสียงที่สัมพนัธ์กับเวลา ดงันี ้
 อตัราจงัหวะ (Meter) คือ การจดัจงัหวะภายในหนึง่ห้องเพลงเป็นแบบอตัราจงัหวะ
ตายตวั  (Tempo guisto) ชนิด ๔ จงัหวะ ตอ่หนึง่ห้องเพลง (Simple time 4/4) 
 วิเคราะห์ความเร็ว (Tempo) โดยศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งจํานวนโน้ตกบัเวลาดงันี ้
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 บทเพลงนีใ้ช้อตัราความเร็วแบบ Moderato คือ คอ่นข้างเร็ว ตวัดํามีคา่เท่ากบั 90 
 วิเคราะห์คีตลกัษณ์ของบทเพลง (Form) โดยศกึษาการจดัองกรของบทเพลงเป็นท่อน
หรือเป็นตอนในลกัษณะตา่งๆกนัดงันี ้
 บทเพลงนีใ้ช้คีตลกัษณ์แบบ Single Period form คือ มีลกัษณะทํานองเดียวเพราะเป็น
วลีประโยคเพลงท่ีสัน้เพียง ๘ ห้องเพลงเทา่นัน้ 
 วิเคราะห์ความหมาย (Meaning) 

บทสร้อยเพลงนีมี้ความหมายท่ีแสดงถงึขอวิงวอนตอ่พระเจ้าของผู้นบัถือศาสนาคริสต์ให้

พระองค์ทา่นโปรดมีความเมตตากรุณาและให้ความช่วยเหลือ 
 บทสร้อยเพลงนีมี้เนือ้เพลงดงันี ้
  “ข้าแตพ่ระเจ้า ข้าแตพ่ระเจ้า เหตไุฉนจงึทอดทิง้ ข้าพเจ้าเลา่” 

 

 
 

 
วิเคราะห์ทว่งทํานอง (Melody) โดยศกึษาการจดัลําดบัความสงูต่ําของเสียง ดงันี ้
 ระบบเสียง (Tuning system) คือระบบเสียงตะวนัตก ๑๒ เสียงเท่าๆกนั 
 มาตราเสียง (Scale) คือ บนัไดเสียง Bb Major 
 กลุม่เสียง (Mode) คือ กลุม่เสียงแบบ ๗ เสียง (Septatonic) 
 ขัน้คูเ่สียง (Interval) คือ ใช้ขัน้คูแ่บบตามลําดบัขัน้และใช้ขัน้คูเ่สียงระยะหา่งเช่น ขัน้คู ่๓
และขัน้คู๔่ โดยเฉพาะช่วงตอ่ของประโยคเพลง 
 ช่วงเสยีง (Range) คือ โน้ตต่ําสดุ ได้แก่ F และโน้ตสงูสดุได้แก่ D คู ่(6 Major) 
 รูปลกัษณ์ของท่วงทํานอง (Melodic contour) คือ แบบเช่ือมโยงตอ่เน่ืองกนั 
(Conjunctive) 
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 โครงสร้างของวลี (Phrase structures) คือ บทเพลงนีมี้โครงสร้างของวลีแบบท่อนละ ๔ 
ห้องเพลงจํานวน ๔ ท่อน ทํานองของเพลงไมซ่ํา้กนั 
 เนือ้ร้องการและการเอือ้น (Syllabic text setting and Melismatic text setting) คือ 
เพลงนีเ้สียงของเนือ้ร้องเป็นแบบ Syllabic text โดยร้องหนึง่คําตอ่หนึง่พยางค์ 
 
วิเคราะห์จังหวะ (Rhythm) โดยศึกษาการจัดองค์ประกอบของเสียงที่สัมพนัธ์กับเวลา ดงันี ้
 อตัราจงัหวะ (Meter) คือ การจดัจงัหวะภายในหนึง่ห้องเพลงเป็นแบบอตัราจงัหวะ
ตายตวั  (Tempo guisto) ชนิด ๔ จงัหวะ ตอ่หนึง่ห้องเพลง (Simple time 4/4) 
 วิเคราะห์ความเร็ว (Tempo) โดยศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งจํานวนโน้ตกบัเวลาดงันี ้
 บทเพลงนีใ้ช้อตัราความเร็วแบบ  Andantino คือ ช้าปานกลาง ตวัดํามีคา่เทา่กบั 80 
 วิเคราะห์คีตลกัษณ์ของบทเพลง (Form) โดยศกึษาการจดัองกรของบทเพลงเป็นท่อน
หรือเป็นตอนในลกัษณะตา่งๆกนัดงันี ้
 บทเพลงนีใ้ช้คีตลกัษณ์แบบ Progressive คือบทเพลงหลากหลายท่อนไมซ่ํา้กนัมีจํานวน
ทัง้หมด ๔ ท่อน ท่อนเพลงละ ๔ ห้องเพลง 
 วิเคราะห์ความหมาย (Meaning) 

บทสร้อยเพลงนีมี้ความหมายท่ีแสดงถงึขอวิงวอนตอ่พระเจ้าของผู้นบัถือศาสนาคริสต์ให้

พระองค์ทา่นโปรดมีความเมตตากรุณาและให้ความช่วยเหลือ 
 บทสร้อยเพลงนีมี้เนือ้เพลงดงันี ้
“โฮซานนาแดโ่อรสของดาวิด ขอถวายพรแดผู่้มาในนามของพระเจ้าข้า แดเ่พระราชาแหง่

อิสราแอลโอซานนาพระเจ้าสงูสดุ” 
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วิเคราะห์ทว่งทํานอง (Melody) โดยศกึษาการจดัลําดบัความสงูต่ําของเสียง ดงันี ้
 ระบบเสียง (Tuning system) คือระบบเสียงตะวนัตก ๑๒ เสียงเท่าๆกนั 
 มาตราเสียง (Scale) คือ บนัไดเสียง D Major 
 กลุม่เสียง (Mode) คือ กลุม่เสียงแบบ ๗ เสียง (Septatonic) 
 ขัน้คูเ่สียง (Interval) คือ ใช้ขัน้คูแ่บบตามลําดบัขัน้และใช้ขัน้คูเ่สียงระยะหา่งเช่น ขัน้คู ่๓
และขัน้คู๔่ โดยเฉพาะช่วงตอ่ของประโยคเพลง 
 ช่วงเสยีง (Range) คือ โน้ตต่ําสดุ ได้แก่ D และโน้ตสงูสดุได้แก่ D คู ่(8 Perfect) 
 รูปลกัษณ์ของท่วงทํานอง (Melodic contour) คือ แบบเช่ือมโยงตอ่เน่ืองกนั 
(Conjunctive) 
 โครงสร้างของวลี (Phrase structures) คือ บทเพลงนีมี้โครงสร้างของวลีแบบท่อนเดียว 
๑๐ ห้องเพลง 
 เนือ้ร้องการและการเอือ้น (Syllabic text setting and Melismatic text setting) คือ 
เพลงนีเ้สียงของเนือ้ร้องเป็นแบบ Syllabic text โดยร้องหนึง่คําตอ่หนึง่พยางค์ 
 
วิเคราะห์จังหวะ (Rhythm) โดยศึกษาการจัดองค์ประกอบของเสียงที่สัมพนัธ์กับเวลา ดงันี ้
 อตัราจงัหวะ (Meter) คือ การจดัจงัหวะภายในหนึง่ห้องเพลงเป็นแบบอตัราจงัหวะ
ตายตวั  (Tempo guisto) ชนิด ๓ จงัหวะ ตอ่หนึง่ห้องเพลง (Simple time 3/4) 
 วิเคราะห์ความเร็ว (Tempo) โดยศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งจํานวนโน้ตกบัเวลาดงันี ้
 บทเพลงนีใ้ช้อตัราความเร็วแบบ Allegretto คือ คอ่นข้างเร็ว ตวัดํามีคา่เท่ากบั 100 
 วิเคราะห์คีตลกัษณ์ของบทเพลง (Form) โดยศกึษาการจดัองกรของบทเพลงเป็นท่อน
หรือเป็นตอนในลกัษณะตา่งๆกนัดงันี ้
 บทเพลงนีใ้ช้คีตลกัษณ์แบบ Single Period form คือ มีลกัษณะทํานองเดียวเพราะเป็น
วลีประโยคเพลงท่ีสัน้เพียง ๑๐ ห้องเพลงเท่านัน้ 
 วิเคราะห์ความหมาย (Meaning) 

บทสร้อยเพลงนีมี้ความหมายท่ีแสดงถงึความศรัทธาของผู้นบัถือศาสนาคริสต์ท่ีมีตอ่พระ

เจ้าอยา่งสงูสดุ  
บทสร้อยเพลงนีมี้เนือ้เพลงดงันี ้ 
“พวกเดก็ชาวฮิบรู ถือก่ิงมะกอกไปวนัเสดจ็พระสวามินเจ้าพลางสง่เสียงโห่ร้องและกลา่ว

วา่โฮซานนาพระเจ้าสงูสดุ” 
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วิเคราะห์ทว่งทํานอง (Melody) โดยศกึษาการจดัลําดบัความสงูต่ําของเสียง ดงันี ้
 ระบบเสียง (Tuning system) คือระบบเสียงตะวนัตก ๑๒ เสียงเท่าๆกนั 
 มาตราเสียง (Scale) คือ บนัไดเสียง F Major 
 กลุม่เสียง (Mode) คือ กลุม่เสียงแบบ ๗ เสียง (Septatonic) 
 ขัน้คูเ่สียง (Interval) คือ ใช้ขัน้คูแ่บบตามลําดบัขัน้ มีเพียงห้องเพลงท่ี ๑,๖,๙ ท่ีใช้ขัน้คู่
เสียงระยะหา่งเช่น ขัน้คู ่๓และขัน้คู๔่ โดยเฉพาะช่วงตอ่ของประโยคเพลง 
 ช่วงเสยีง (Range) คือ โน้ตต่ําสดุ ได้แก่ D และโน้ตสงูสดุได้แก่ C คู ่(7 minor) 
 รูปลกัษณ์ของท่วงทํานอง (Melodic contour) คือ แบบเช่ือมโยงตอ่เน่ืองกนั 
(Conjunctive) 
 โครงสร้างของวลี (Phrase structures) คือ บทเพลงนีมี้โครงสร้างของวลีแบบท่อนเดียว 
๑๒ ห้องเพลง 
 เนือ้ร้องการและการเอือ้น (Syllabic text setting and Melismatic text setting) คือ 
เพลงนีเ้สียงของเนือ้ร้องเป็นแบบ Syllabic text โดยร้องหนึง่คําตอ่หนึง่พยางค์ 
 
วิเคราะห์จังหวะ (Rhythm) โดยศึกษาการจัดองค์ประกอบของเสียงที่สัมพนัธ์กับเวลา ดงันี ้
 อตัราจงัหวะ (Meter) คือ การจดัจงัหวะภายในหนึง่ห้องเพลงเป็นแบบอตัราจงัหวะ
ตายตวั  (Tempo guisto) ชนิด ๔ จงัหวะ ตอ่หนึง่ห้องเพลง (Simple time 4/4) 
 วิเคราะห์ความเร็ว (Tempo) โดยศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งจํานวนโน้ตกบัเวลาดงันี ้
 บทเพลงนีใ้ช้อตัราความเร็วแบบ Andante Moderato คือ คอ่นข้างช้า ตวัดํามีคา่เท่ากบั 72 
 วิเคราะห์คีตลกัษณ์ของบทเพลง (Form) โดยศกึษาการจดัองกรของบทเพลงเป็นท่อน
หรือเป็นตอนในลกัษณะตา่งๆกนัดงันี ้
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 บทเพลงนีใ้ช้คีตลกัษณ์แบบ Single Period form คือ มีลกัษณะทํานองเดียวเพราะเป็น
วลีประโยคเพลงท่ีสัน้เพียง ๑๒ ห้องเพลงเท่านัน้ 
 วิเคราะห์ความหมาย (Meaning) 

บทสร้อยเพลงนีมี้ความหมายท่ีแสดงถงึการสรรเสริญพระเจ้าของผู้นบัถือศาสนาคริสต์  
บทสร้อยเพลงนีมี้เนือ้เพลงดงันี ้

“โฮซานนาพระเจ้าสงูสดุ ขอถวายพรแดผู่้มาในนามของพระเจ้า โฮซานนาพระเจ้าสงูสดุ” 
 

 
 

 
วิเคราะห์ทว่งทํานอง (Melody) โดยศกึษาการจดัลําดบัความสงูต่ําของเสียง ดงันี ้
 ระบบเสียง (Tuning system) คือระบบเสียงตะวนัตก ๑๒ เสียงเท่าๆกนั 
 มาตราเสียง (Scale) คือ บนัไดเสียง Bb Major 
 กลุม่เสียง (Mode) คือ กลุม่เสียงแบบ ๗ เสียง (Septatonic) 
 ขัน้คูเ่สียง (Interval) คือ ใช้ขัน้คูแ่บบตามลําดบัขัน้และใช้ขัน้คูเ่สียงระยะหา่งเช่น ขัน้คู ่๓
และขัน้คู๔่ โดยเฉพาะช่วงตอ่ของประโยคเพลง 
 ช่วงเสยีง (Range) คือ โน้ตต่ําสดุ ได้แก่ E และโน้ตสงูสดุได้แก่ D คู ่(7 minor) 
 รูปลกัษณ์ของท่วงทํานอง (Melodic contour) คือ แบบเช่ือมโยงตอ่เน่ืองกนั 
(Conjunctive) 
 โครงสร้างของวลี (Phrase structures) คือ บทเพลงนีมี้โครงสร้างของวลีแบบท่อนเดียว 
๑๐ ห้องเพลง 
 เนือ้ร้องการและการเอือ้น (Syllabic text setting and Melismatic text setting) คือ 
เพลงนีเ้สียงของเนือ้ร้องเป็นแบบ Syllabic text โดยร้องหนึง่คําตอ่หนึง่พยางค์ 
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วิเคราะห์จังหวะ (Rhythm) โดยศึกษาการจัดองค์ประกอบของเสียงที่สัมพนัธ์กับเวลา ดงันี ้
 อตัราจงัหวะ (Meter) คือ การจดัจงัหวะภายในหนึง่ห้องเพลงเป็นแบบอตัราจงัหวะ
ตายตวั  (Tempo guisto) ชนิด ๔ จงัหวะ ตอ่หนึง่ห้องเพลง (Simple time 4/4) 
 วิเคราะห์ความเร็ว (Tempo) โดยศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งจํานวนโน้ตกบัเวลาดงันี ้
 บทเพลงนีใ้ช้อตัราความเร็วแบบ Andantino คือ ช้าปานกลาง ตวัดํามีคา่เทา่กบั 80 
 วิเคราะห์คีตลกัษณ์ของบทเพลง (Form) โดยศกึษาการจดัองกรของบทเพลงเป็นท่อน
หรือเป็นตอนในลกัษณะตา่งๆกนัดงันี ้
 บทเพลงนีใ้ช้คีตลกัษณ์แบบ Single Period form คือ มีลกัษณะทํานองเดียวเพราะเป็น
วลีประโยคเพลงท่ีสัน้เพียง ๑๐ ห้องเพลงเท่านัน้ 
 วิเคราะห์ความหมาย (Meaning) 

บทสร้อยเพลงนีมี้ความหมายท่ีแสดงถงึการสรรเสริญพระเจ้าของผู้นบัถือศาสนาคริสต์ 
โดยคําวา่ “อลัเลลยูา” หมายถึง สรรเสริญองค์พระเจ้าและให้นําหลกัคําสอนไปใช้ในการ
ดําเนินชีวิต 
บทสร้อยเพลงนีมี้เนือ้เพลงดงันี ้ 

 “แตเ่ช้าตรู่ในวนัต้นสปัดาห์ เขาได้มาท่ีพระคหูาเม่ือพระอาทิตย์ขึน้แล้ว อลัเลลยูา” 
 

 
 

 
วิเคราะห์ทว่งทํานอง (Melody) โดยศกึษาการจดัลําดบัความสงูต่ําของเสียง ดงันี ้
 ระบบเสียง (Tuning system) คือระบบเสียงตะวนัตก ๑๒ เสียงเท่าๆกนั 
 มาตราเสียง (Scale) คือ บนัไดเสียง C Major 
 กลุม่เสียง (Mode) คือ กลุม่เสียงแบบ ๗ เสียง (Septatonic) 
 ขัน้คูเ่สียง (Interval) คือ ใช้ขัน้คูแ่บบตามลําดบัขัน้และใช้ขัน้คูเ่สียงระยะหา่งเช่น ขัน้คู ่๓
และขัน้คู๔่ โดยเฉพาะช่วงตอ่ของประโยคเพลง 
 ช่วงเสยีง (Range) คือ โน้ตต่ําสดุ ได้แก่ D และโน้ตสงูสดุได้แก่ C คู ่(7 minor) 
 รูปลกัษณ์ของท่วงทํานอง (Melodic contour) คือ แบบเช่ือมโยงตอ่เน่ืองกนั 
(Conjunctive) 
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 โครงสร้างของวลี (Phrase structures) คือ บทเพลงนีมี้โครงสร้างของวลีแบบท่อนเดียว 
๖ ห้องเพลง 
 เนือ้ร้องการและการเอือ้น (Syllabic text setting and Melismatic text setting) คือ 
เพลงนีเ้สียงของเนือ้ร้องเป็นแบบ Syllabic text โดยร้องหนึง่คําตอ่หนึง่พยางค์ 
 
วิเคราะห์จังหวะ (Rhythm) โดยศึกษาการจัดองค์ประกอบของเสียงที่สัมพนัธ์กับเวลา ดงันี ้
 อตัราจงัหวะ (Meter) คือ การจดัจงัหวะภายในหนึง่ห้องเพลงเป็นแบบอตัราจงัหวะ
ตายตวั  (Tempo guisto) ชนิด ๔ จงัหวะ ตอ่หนึง่ห้องเพลง (Simple time 4/4) 
 วิเคราะห์ความเร็ว (Tempo) โดยศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งจํานวนโน้ตกบัเวลาดงันี ้
 บทเพลงนีใ้ช้อตัราความเร็วแบบ Andante Moderato คือ คอ่นข้างช้า ตวัดํามีคา่เท่ากบั 72 
 วิเคราะห์คีตลกัษณ์ของบทเพลง (Form) โดยศกึษาการจดัองกรของบทเพลงเป็นท่อน
หรือเป็นตอนในลกัษณะตา่งๆกนัดงันี ้
 บทเพลงนีใ้ช้คีตลกัษณ์แบบ Single Period form คือ มีลกัษณะทํานองเดียวเพราะเป็น
วลีประโยคเพลงท่ีสัน้เพียง ๖ ห้องเพลงเทา่นัน้ 
 วิเคราะห์ความหมาย (Meaning) 

บทสร้อยเพลงนีมี้ความหมายท่ีแสดงถงึขอวิงวอนตอ่พระเจ้าของผู้นบัถือศาสนา

คริสต์ให้พระองค์ท่านโปรดมีความเมตตากรุณาและให้ความชว่ยเหลือ 
 บทสร้อยเพลงนีมี้เนือ้เพลงดงันี ้

“จงขอบพระคณุพระเป็นเจ้า เพราะพระองค์พระทยัดี” 
 

 
 
 

วิเคราะห์ทว่งทํานอง (Melody) โดยศกึษาการจดัลําดบัความสงูต่ําของเสียง ดงันี ้
 ระบบเสียง (Tuning system) คือระบบเสียงตะวนัตก ๑๒ เสียงเท่าๆกนั 
 มาตราเสียง (Scale) คือ บนัไดเสียง C Major 
 กลุม่เสียง (Mode) คือ กลุม่เสียงแบบ ๗ เสียง (Septatonic) 
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 ขัน้คูเ่สียง (Interval) คือ ใช้ขัน้คูแ่บบตามลําดบัขัน้มีเพียงห้องเพลงท่ี ๑,๔ ท่ีใช้ขัน้คูเ่สียง
ระยะหา่งเช่น ขัน้คู ่๓ โดยเฉพาะช่วงตอ่ของประโยคเพลง 
 ช่วงเสยีง (Range) คือ โน้ตต่ําสดุ ได้แก่ C และโน้ตสงูสดุได้แก่ C คู ่(8 Perfect) 
 รูปลกัษณ์ของท่วงทํานอง (Melodic contour) คือ แบบเช่ือมโยงตอ่เน่ืองกนั 
(Conjunctive) 
 โครงสร้างของวลี (Phrase structures) คือ บทเพลงนีมี้โครงสร้างของวลีแบบท่อนเดียว 
๕ ห้องเพลง 
 เนือ้ร้องการและการเอือ้น (Syllabic text setting and Melismatic text setting) คือ 
เพลงนีเ้สียงของเนือ้ร้องเป็นแบบ Syllabic text โดยร้องหนึง่คําตอ่หนึง่พยางค์ 
 
วิเคราะห์จังหวะ (Rhythm) โดยศึกษาการจัดองค์ประกอบของเสียงที่สัมพนัธ์กับเวลา ดงันี ้
 อตัราจงัหวะ (Meter) คือ การจดัจงัหวะภายในหนึง่ห้องเพลงเป็นแบบอตัราจงัหวะ
ตายตวั  (Tempo guisto) ชนิด ๔ จงัหวะ ตอ่หนึง่ห้องเพลง (Simple time 4/4) 
 วิเคราะห์ความเร็ว (Tempo) โดยศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งจํานวนโน้ตกบัเวลาดงันี ้
 บทเพลงนีใ้ช้อตัราความเร็วแบบ Andantino คือ คอ่นข้างเร็ว ตวัดํามีคา่เท่ากบั 80 
 วิเคราะห์คีตลกัษณ์ของบทเพลง (Form) โดยศกึษาการจดัองกรของบทเพลงเป็นท่อน
หรือเป็นตอนในลกัษณะตา่งๆกนัดงันี ้
 บทเพลงนีใ้ช้คีตลกัษณ์แบบ Single Period form คือ มีลกัษณะทํานองเดียวเพราะเป็น
วลีประโยคเพลงท่ีสัน้เพียง ๕ ห้องเพลงเทา่นัน้ 
 วิเคราะห์ความหมาย (Meaning) 

บทสร้อยเพลงนีมี้ความหมายท่ีแสดงถงึความรักนิรันดร์ท่ีมนษุย์มีให้พระเจ้าอยู่

เสมอและความรักของพระเจ้าก็มีให้มนษุย์อยูเ่สมอเชน่กนั 
 บทสร้อยเพลงนีมี้เนือ้เพลงดงันี ้

“ความรักมัน่คงของพระองค์ ดํารงนิจนิรันดร” 
 

 
 

 



137 

 

วิเคราะห์ทว่งทํานอง (Melody) โดยศกึษาการจดัลําดบัความสงูต่ําของเสียง ดงันี ้
 ระบบเสียง (Tuning system) คือระบบเสียงตะวนัตก ๑๒ เสียงเท่าๆกนั 
 มาตราเสียง (Scale) คือ บนัไดเสียง F Major 
 กลุม่เสียง (Mode) คือ กลุม่เสียงแบบ ๗ เสียง (Septatonic) 
 ขัน้คูเ่สียง (Interval) คือ ใช้ขัน้คูแ่บบตามลําดบัขัน้มีเพียงห้องเพลงท่ี ๑,๓  ท่ีใช้ขัน้คูเ่สียง
ระยะหา่งเช่น ขัน้คู ่๓ โดยเฉพาะช่วงตอ่ของประโยคเพลง 
 ช่วงเสยีง (Range) คือ โน้ตต่ําสดุ ได้แก่ F และโน้ตสงูสดุได้แก่ C คู ่(5 Perfect) 
 รูปลกัษณ์ของท่วงทํานอง (Melodic contour) คือ แบบเช่ือมโยงตอ่เน่ืองกนั (Conjunctive) 
 โครงสร้างของวลี (Phrase structures) คือ บทเพลงนีมี้โครงสร้างของวลีแบบท่อนเดียว 
๔ ห้องเพลง 
 เนือ้ร้องการและการเอือ้น (Syllabic text setting and Melismatic text setting) คือ 
เพลงนีเ้สียงของเนือ้ร้องเป็นแบบ Syllabic text โดยร้องหนึง่คําตอ่หนึง่พยางค์ 
 วิเคราะห์จังหวะ (Rhythm) โดยศึกษาการจัดองค์ประกอบของเสียงที่สัมพนัธ์กับ
เวลา ดงันี ้
 อตัราจงัหวะ (Meter) คือ การจดัจงัหวะภายในหนึง่ห้องเพลงเป็นแบบอตัราจงัหวะ
ตายตวั  (Tempo guisto) ชนิด ๔ จงัหวะ ตอ่หนึง่ห้องเพลง (Simple time 4/4) 
 วิเคราะห์ความเร็ว (Tempo) โดยศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งจํานวนโน้ตกบัเวลาดงันี ้
 บทเพลงนีใ้ช้อตัราความเร็วแบบ Andante Moderato คือ คอ่นข้างช้า ตวัดํามีคา่เทา่กบั 72 
 วิเคราะห์คีตลกัษณ์ของบทเพลง (Form) โดยศกึษาการจดัองกรของบทเพลงเป็นท่อน
หรือเป็นตอนในลกัษณะตา่งๆกนัดงันี ้
 บทเพลงนีใ้ช้คีตลกัษณ์แบบ Single Period form คือ มีลกัษณะทํานองเดียวเพราะเป็น
วลีประโยคเพลงท่ีสัน้เพียง ๔ ห้องเพลงเทา่นัน้ 
 วิเคราะห์ความหมาย (Meaning) 

บทสร้อยเพลงนีมี้ความหมายท่ีแสดงถงึการร้องเพลงใหม่ๆ เพ่ือเป็นการสรรเสริญพระ

เจ้าของผู้นบัถือศาสนาคริสต์  
สร้อยเพลงนีมี้เนือ้เพลงดงันี ้

“จงร้องเพลงบทใหม ่ถวายแดพ่ระเจ้า” 
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วิเคราะห์ทว่งทํานอง (Melody) โดยศกึษาการจดัลําดบัความสงูต่ําของเสียง ดงันี ้
 ระบบเสียง (Tuning system) คือระบบเสียงตะวนัตก ๑๒ เสียงเท่าๆกนั 
 มาตราเสียง (Scale) คือ บนัไดเสียง F Major 
 กลุม่เสียง (Mode) คือ กลุม่เสียงแบบ ๗ เสียง (Septatonic) 
 ขัน้คูเ่สียง (Interval) คือ ใช้ขัน้คูแ่บบตามลําดบัขัน้มีเพียงห้องท่ี ๔ เทา่นัน้ท่ีใช้ขัน้คูเ่สียง
ระยะหา่งเช่น ขัน้คู ่๓ โดยเฉพาะช่วงตอ่ของประโยคเพลง 
 ช่วงเสยีง (Range) คือ โน้ตต่ําสดุ ได้แก่ D และโน้ตสงูสดุได้แก่ A คู ่(5 Perfect) 
 รูปลกัษณ์ของท่วงทํานอง (Melodic contour) คือ แบบเช่ือมโยงตอ่เน่ืองกนั 
(Conjunctive) 
 โครงสร้างของวลี (Phrase structures) คือ บทเพลงนีมี้โครงสร้างของวลีแบบท่อนเดียว 
๕ ห้องเพลง 
 เนือ้ร้องการและการเอือ้น (Syllabic text setting and Melismatic text setting) คือ 
เพลงนีเ้สียงของเนือ้ร้องเป็นแบบ Syllabic text โดยร้องหนึง่คําตอ่หนึง่พยางค์ 
 
 
วิเคราะห์จังหวะ (Rhythm) โดยศึกษาการจัดองค์ประกอบของเสียงที่สัมพนัธ์กับเวลา ดงันี ้
 อตัราจงัหวะ (Meter) คือ การจดัจงัหวะภายในหนึง่ห้องเพลงเป็นแบบอตัราจงัหวะ
ตายตวั  (Tempo guisto) ชนิด ๔ จงัหวะ ตอ่หนึง่ห้องเพลง (Simple time 4/4) 
 วิเคราะห์ความเร็ว (Tempo) โดยศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งจํานวนโน้ตกบัเวลาดงันี ้
 บทเพลงนีใ้ช้อตัราความเร็วแบบ Andantino คือ ช้าปานกลาง ตวัดํามีคา่เทา่กบั 80 
 วิเคราะห์คีตลกัษณ์ของบทเพลง (Form) โดยศกึษาการจดัองกรของบทเพลงเป็นท่อน
หรือเป็นตอนในลกัษณะตา่งๆกนัดงันี ้
 บทเพลงนีใ้ช้คีตลกัษณ์แบบ Single Period form คือ มีลกัษณะทํานองเดียวเพราะเป็น
วลีประโยคเพลงท่ีสัน้เพียง ๕ ห้องเพลงเทา่นัน้ 
 วิเคราะห์ความหมาย (Meaning) 
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บทสร้อยเพลงนีมี้ความหมายท่ีแสดงถงึขอวิงวอนตอ่พระเจ้าของผู้นบัถือศาสนาคริสต์ให้

พระองค์ทา่นโปรดมีความเมตตากรุณาและให้ความช่วยเหลือ 
สร้อยเพลงนีมี้เนือ้เพลงดงันี ้

“พระเจ้าทรงเป่ียมด้วยความออ่นหวานและเมตตาสงสาร” 
 

 
 

 
วิเคราะห์ทว่งทํานอง (Melody) โดยศกึษาการจดัลําดบัความสงูต่ําของเสียง ดงันี ้
 ระบบเสียง (Tuning system) คือระบบเสียงตะวนัตก ๑๒ เสียงเท่าๆกนั 
 มาตราเสียง (Scale) คือ บนัไดเสียง E minor 
 กลุม่เสียง (Mode) คือ กลุม่เสียงแบบ ๗ เสียง (Septatonic) 
 ขัน้คูเ่สียง (Interval) คือ ใช้ขัน้คูแ่บบตามลําดบัขัน้มีเพียงห้องเพลงท่ี ๑,๔ ท่ีใช้ขัน้คูเ่สียง
ระยะหา่งเช่น ขัน้คู ่๓ โดยเฉพาะช่วงตอ่ของประโยคเพลง 
 ช่วงเสยีง (Range) คือ โน้ตต่ําสดุ ได้แก่ D และโน้ตสงูสดุได้แก่ B คู ่(6 Major) 
 รูปลกัษณ์ของท่วงทํานอง (Melodic contour) คือ แบบเช่ือมโยงตอ่เน่ืองกนั 
(Conjunctive) 
 โครงสร้างของวลี (Phrase structures) คือ บทเพลงนีมี้โครงสร้างของวลีแบบท่อนเดียว 
๖ ห้องเพลง 
 เนือ้ร้องการและการเอือ้น (Syllabic text setting and Melismatic text setting) คือ 
เพลงนีเ้สียงของเนือ้ร้องเป็นแบบ Syllabic text โดยร้องหนึง่คําตอ่หนึง่พยางค์ 
 
วิเคราะห์จังหวะ (Rhythm) โดยศึกษาการจัดองค์ประกอบของเสียงที่สัมพนัธ์กับเวลา ดงันี ้
 อตัราจงัหวะ (Meter) คือ การจดัจงัหวะภายในหนึง่ห้องเพลงเป็นแบบอตัราจงัหวะ
ตายตวั (Tempo guisto) ชนิด ๔ จงัหวะ ตอ่หนึง่ห้องเพลง (Simple time 4/4) 
 วิเคราะห์ความเร็ว (Tempo) โดยศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งจํานวนโน้ตกบัเวลาดงันี ้
 บทเพลงนีใ้ช้อตัราความเร็วแบบ Moderato คือ คอ่นข้างเร็ว ตวัดํามีคา่เท่ากบั 90 
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 วิเคราะห์คีตลกัษณ์ของบทเพลง (Form) โดยศกึษาการจดัองกรของบทเพลงเป็นท่อน
หรือเป็นตอนในลกัษณะตา่งๆกนัดงันี ้
 บทเพลงนีใ้ช้คีตลกัษณ์แบบ Single Period form คือ มีลกัษณะทํานองเดียวเพราะเป็น
วลีประโยคเพลงท่ีสัน้เพียง ๖ ห้องเพลงเทา่นัน้ 
 วิเคราะห์ความหมาย (Meaning) 

บทสร้อยเพลงนีมี้ความหมายท่ีแสดงถงึขอวิงวอนตอ่พระเจ้าของผู้นบัถือศาสนาคริสต์ให้

พระองค์ทา่นโปรดมีความเมตตากรุณาและให้ความช่วยเหลือ 
สร้อยเพลงนีมี้เนือ้เพลงดงันี ้

“โปรดแสดงพระเมตตาตอ่ข้าพเจ้าทัง้หลายเถิดพระเจ้าข้า” 
 

 
 

 
วิเคราะห์ทว่งทํานอง (Melody) โดยศกึษาการจดัลําดบัความสงูต่ําของเสียง ดงันี ้
 ระบบเสียง (Tuning system) คือระบบเสียงตะวนัตก ๑๒ เสียงเท่าๆกนั 
 มาตราเสียง (Scale) คือ บนัไดเสียง F Major 
 กลุม่เสียง (Mode) คือ กลุม่เสียงแบบ ๗ เสียง (Septatonic) 
 ขัน้คูเ่สียง (Interval) คือ ใช้ขัน้คูแ่บบตามลําดบัขัน้มีเพียงห้องเพลงท่ี ๑,๒,๔ ท่ีใช้ขัน้คู่
เสียงระยะหา่งเช่น ขัน้คู ่๓ โดยเฉพาะช่วงตอ่ของประโยคเพลง 
 ช่วงเสยีง (Range) คือ โน้ตต่ําสดุ ได้แก่ D และโน้ตสงูสดุได้แก่ A (คู ่5 Perfect) 
 รูปลกัษณ์ของท่วงทํานอง (Melodic contour) คือ แบบเช่ือมโยงตอ่เน่ืองกนั 
(Conjunctive) 
 โครงสร้างของวลี (Phrase structures) คือ บทเพลงนีมี้โครงสร้างของวลีแบบท่อนเดียว 
๖ ห้องเพลง 
 เนือ้ร้องการและการเอือ้น (Syllabic text setting and Melismatic text setting) คือ 
เพลงนีเ้สียงของเนือ้ร้องเป็นแบบ Syllabic text โดยร้องหนึง่คําตอ่หนึง่พยางค์ 
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วิเคราะห์จังหวะ (Rhythm) โดยศึกษาการจัดองค์ประกอบของเสียงที่สัมพนัธ์กับเวลา ดงันี ้
 อตัราจงัหวะ (Meter) คือ การจดัจงัหวะภายในหนึง่ห้องเพลงเป็นแบบอตัราจงัหวะ
ตายตวั  (Tempo guisto) ชนิด ๓ จงัหวะ ตอ่หนึง่ห้องเพลง (Simple time 3/4) 
 วิเคราะห์ความเร็ว (Tempo) โดยศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งจํานวนโน้ตกบัเวลาดงันี ้
 บทเพลงนีใ้ช้อตัราความเร็วแบบ Andantino คือ ช้าปานกลาง ตวัดํามีคา่เทา่กบั 82 
 วิเคราะห์คีตลกัษณ์ของบทเพลง (Form) โดยศกึษาการจดัองกรของบทเพลงเป็นท่อน
หรือเป็นตอนในลกัษณะตา่งๆกนัดงันี ้
 บทเพลงนีใ้ช้คีตลกัษณ์แบบ Single Period form คือ มีลกัษณะทํานองเดียวเพราะเป็น
วลีประโยคเพลงท่ีสัน้เพียง ๖ ห้องเพลงเทา่นัน้ 
 วิเคราะห์ความหมาย (Meaning) 

บทสร้อยเพลงนีมี้ความหมายท่ีแสดงถงึทกุคนท่ีนบัถือศาสนาคริสต์ต้องมีความ

เช่ือในคําสอนและเกรงกลวัตอ่บาปแล้วคนท่ีเช่ือก็จะพบกบัความสขุ 
 สร้อยเพลงนีมี้เนือ้เพลงดงันี ้

“ทกุคนท่ีเกรงกลวัตอ่พระยาห์เวห์ ยอ่มเป็นผู้ มีความสขุ” 
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บทที่ 5 

สรุปผล อภปิราย และข้อเสนอแนะ 
 

 การศกึษาค้นคว้าครัง้นีม้ีความมุง่หมายที่จะศกึษาวฒันธรรมดนตรีการนมสัการในศาสนา

คริสต์ นกิายโรมนัคาทอลิก: กรณีศกึษาวดัแมพ่ระลกูประคํา (วดักาลหวา่ร์) กรุงเทพฯ โดยผู้ วิจยัได้

ดําเนนิการศกึษาค้นคว้า ตามขัน้ตอนรายละเอียดดงันี  ้

 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 1. เพ่ือศกึษาวฒันธรรมของการนมสัการในศาสนาคริสต์นิกายโรมนัคาทอลิก  

กรณีศกึษาวดัแมพ่ระลกูประคํา (วดักาลหวา่ร์)  

 2. เพ่ือศกึษาดนตรีและองค์ประกอบในเพลงนมสัการของผู้ ท่ีนบัถือศาสนาคริสต์นกิาย

โรมนัคาทอลิก  กรณีศกึษาวดัแมพ่ระลกูประคํา (วดักาลหวา่ร์) 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ผู้ วิจยัได้ทําการศกึษาและเก็บรวบรวมข้อมลูภาคสนามโดยเฉพาะวฒันธรรมดนตรีการ

นมสัการในศาสนาคริสต์ นิกายโรมนัคาทอลิก โดยมุง่เน้นการศกึษาและเก็บข้อมลูเนือ้หาของ

ดนตรีในวฒันธรรมคริสต์นิกายมนัคาทอลิกในเร่ืองความสมัพนัธ์ของวฒันธรรมท่ีเก่ียวข้อง รูปแบบ 

และองค์ประกอบท่ีสําคญัเทา่นัน้ 

 

วธีิการดาํเนินศึกษาค้นคว้า 

 การศกึษาค้นคว้าดนตรีและวฒันธรรมการนมสัการในศาสนาคริสต์นิกายโรมนัคาทอ ลิก 

ของวดัแมพ่ระลกูประคํา (วดักาลหวา่ร์) กรุงเทพฯ ผู้ วิจยัได้ทําการศกึษาข้อมลูในตํารา เอกสาร 

งานวิจยัเก่ียวข้องตา่งๆ ตลอดจนสมัภาษณ์นกัดนตรีจากบคุลากรในวดัแมพ่ระลกูประคํา (วดักาล

หวา่ร์) กรุงเทพฯ และผู้ทรงคณุวฒุิท่ีมีความรู้เก่ียวข้องกบัดนตรีการนมสัการในศาสนาคริสต์นิกาย

โรมนัคาทอลกิ เพ่ือเป็นการเก็บข้อมลูภาคสนาม จากนัน้จงึได้รวบรวมข้อมลูท่ีได้มาวิเคราะห์เรียบ

เรียงเป็นงานวิจยัท่ีสมบรูณ์ตอ่ไป 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้ วิจยันําข้อมลู ประเดน็ของการศกึษาจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องตลอดจน

ประเดน็จากการสมัภาษณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัวฒันธรรม องค์ประกอบ รูปแบบของดนตรีนมสัการ 

รวมถึงสิ่งท่ีเก่ียวข้องกบัโครงสร้างของวฒันธรรมท่ีเก่ียวข้องกบัดนตรีนมสัการมารวบรวมและ

วิเคราะห์ตามวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี  ้

 1. ศกึษาวฒันธรรมของการนมสัการในศาสนาคริสต์นิกายโรมนัคาทอลิก กรณีศกึษา 

วดัแมพ่ระลกูประคํา (วดักาลหวา่ร์) กรุงเทพฯ เป็นการวิเคราะห์ในลกัษณะรวบรวมความรู้ตา่งๆ 

มาเรียบเรียงและจดัลําดบัให้มีความสมัพนัธ์กนั ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจถึงสภาพและ

ลกัษณะทัว่ไป ตา่งๆของดนตรีในวฒันธรรมของผู้ ท่ีนบัถือศาสนาคริสต์นิกายโรมนัคาทอลิก   

 2.  ศกึษาเพ่ือศกึษาดนตรีและองค์ประกอบในเพลงนมสัการของผู้ ท่ีนบัถือศา่สนาคริสต์

นิกายโรมนัคาทอลิก  กรณีศกึษาวดัแมพ่ระลกูประคํา (วดักาลหวา่ร์) เป็นการรวบรวมการเก็บ

ข้อมลูภาคสนามเป็นหลกั ได้แก่ การพดูคยุ การสอบถาม การสมัภาษณ์ การบนัทกึเสียง การและ

บนัทกึภาพ โดยจดัลําดบัให้มีความสมัพนัธ์ตอ่เน่ืองกนั  

 ข้อมลูทัง้หมดท่ีได้จากการวิเคราะห์ ได้นํามาเรียบเรียงในรูปแบบของการพรรณนา การ

บรรยายเป็นความเรียงและสรุปผลเป็นรายงายการวิจยั 

 

สรุปผลการศึกษาวิจัย 

  ผู้ วิจยัได้สรุปผลการศกึษาวิจยัออกเป็น 2 สว่นคือ สรุปผลการศกึษา วฒันธรรม ดนตรี  

การนมสัการในศาสนาคริสต์ นิกายโรมนัคาทอลิก วดัแมพ่ระลกูประคํา (วดักาลหวา่ร์) และสรุปผล

การศกึษาดนตรีองค์ประกอบในเพลงนมสัการตามวฒันธรรมของศาสนาคริสต์นิกายโรมนัคาทอลิก 

วดัแมพ่ระลกูประคํา (วดักาลหวา่ร์) ดงัตอ่ไปนี ้

 

1. ลักษณะท่ัวไปของวัฒนธรรมดนตรีการนมัสการในศ่าสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลกิ  

กรณีศึกษาวัดแม่พระลูกประคาํ (วัดกาลหว่าร์) กรุงเทพฯ 

     1.1  ลกัษณะทัว่ไปของวดัแมพ่ระลกูประคํา (วดักาลหวา่ร์) กรุงเทพฯ 

  1.1.1 ประวตัคิวามเป็นมาของชาวคริสต์นิกายโรมนัคาทอลิก  วดัแมพ่ระลกูประคํา

(วดักาลหวา่ร์)  

 วดัแมพ่ระลกูประคํา (วดักาลหวา่ร์)วดักาลหวา่ร์”เป็นวดัเก่าแก่มีความเป็นมาพร้อมกบั

กรุงรัตนโกสนิทร์จากประวตัศิาสตร์ เป็นวดัคาทอลิกคูก่รุงรัตนโกสินทร์  สร้างโดยคณะนกับวชชาว

โปรตเุกส  มีพืน้ท่ีอยูใ่นเขตสมัพนัธวงศ์ 
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  1.1.2  ลกัษณะท่ีตัง้ วดัแมพ่ระลกูประคํา (วดักาลหวา่ร์)  

    วดัแมพ่ระลกูประคํา (วดักาลหวา่ร์) อยูใ่นเขตสมัพนัธวงศ์  บ้านเลขท่ี 1334 ซ.วานชิ 2  

ถ.โยธา ตลาดน้อย เขตสมัพนัธวงศ์ กรุงเทพฯ  อยูใ่นบริเวณโรงเรียนกหุลาบวิทยา  ตัง้อยูต่ดิแมนํ่า้

เจ้าพระยา 

  1.1.3  ศาสนาและความเช่ือ 

 จากการศกึษาข้อมลูของวดัแมพ่ระลกูประคํา (วดักาลหวา่ร์) สะท้อนให้เห็นวา่ ยงัคงนบั

ถือนกับญุและแมพ่ระ โดยใช้วดัแมพ่ระลกูประคํา (กาลหวา่ร์) ในการประกอบพิธีกรรมตา่งๆ ชาว

คริสต์เช่ือวา่การยอมมอบสตปัิญญาและนํา้ใจของตนเองทัง้สิน้แก่พระเจ้า เป็นการยอมมอบตน

ปฏิบตัติามพระวาจา(คําสอน) ของพระเจ้าและความเช่ือในพระเจ้ายงัหมายถึงความรักพระเจ้าด้วย 

 

 1.2  ประวัตคิวามเป็นมาและแบบแผนวัฒนธรรมดนตรีการนมัสการในศาสนา

คริสต์ นิกายโรมันคาทอลกิ  กรณีศึกษาวัดแม่พระลูกประคาํ (วัดกาลหว่าร์)   

  ประวตัคิวามเป็นมาและแบบแผนของดนตรีในเพลงนมัสการตามวฒันธรรมของผู้ ท่ีนบั

ถือศาสนาคริสต์นิกายโรมนัคาทอลิก กรณีศกึษาวดัแมพ่ระลกูประคํา (วดักาลหวา่ร์)กรุงเทพฯ วง

ดนตรีของวดัแมพ่ระลกูประคํา (วดักาลหวา่ร์)กรุงเทพฯ แตเ่ดมิมีแคว่งขบัร้องประสานเสียง

ภาษาจีนเทา่นัน้เพราะวา่นกัดนตรีขบัร้องของวดัจะเป็นชาวจีนท่ีนบัถือศาสนาคริสต์นกิาย

โรมนัคาทอลิกท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณนัน้ จนมาถึงเจ้าอาวาสองค์ปัจจบุนัได้พฒันาวงดนตรีท่ีใช้

นมสัการพระเจ้าให้มีทัง้หมด 3 วง 

 

 1.3  วงดนตรี เคร่ืองดนตรีและวธีิการบรรเลงท่ีนํามาใช้ในวัฒนธรรมในศ่าสนา

คริสต์ นิกายโรมันคาทอลกิ ของวัดแม่พระลูกประคาํ (วัดกาลหว่าร์) กรุงเทพฯ 

  วงดนตรีท่ีวดัแมพ่ระลกูประคํา (วดักาลหวา่ร์) แบง่ออกเป็น 3 วงได้แก่  วงท่ี 1. โฮรี ฟิว

ฮาร์โมนกิ เป็นวงเคร่ืองสายสากลประกอบไปด้วย ไวโอลิน วิโอลา่ เชลโลแ่ละดบัเบิล้เบสมีจํานวน

นกัดนตรี 22 คน จะบรรเลงเฉพาะงานพิธีสําคญัหรือเทศการเทา่นัน้  วงท่ี 2. วงโรซารีโอ คอรัส เป็น

วงนกัขบัร้องประสานเสียง จีนและไทยวงนีเ้ป็นวงท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของวดัมีการนําเพลงท่ีเรียบเรียง

จากภาษาจีนมาเป็นภาษาไทยมาขบัร้อง มีจํานกัดนตรี 24 คน วงนีจ้ะร้องประจําเสาร์-อาทิตย์และ

ทกุเทศกาลของวดั   และวงท่ี 3  วงศกุร์ต้นเดือนเป็นวงท่ีใช้กีตาร์ โฟร์คเลน่คอร์ดไปกบัการร้อง

เพลงแบบเรียบง่ายมีการเรียบเรียงเพลงใหมใ่ห้เหมาะกบัวยัรุ่นเพ่ือให้เดก็ๆได้เข้าวดัและได้

นมสัการพระเจ้าเป็นประจําวงศกุร์ต้นเดือนจะบรรเลงทกุวนัศกุร์แรกของทกุๆเดือนเทา่นัน้และมี

จํานวนนกัดนตรีทัง้หมด 5 คน 
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 เคร่ืองดนตรีท่ีนํามาบรรเลงทัง้ 3 วง มีดงันี ้คือ  วงโฮรี ฟิวฮาร์โมนกิเป็นวงเคร่ืองสาย

สากล ประกอบด้วยเคร่ืองดนตรี 3 ชนิด คือ ไวโอลิน วิโอลา  เชลโล ่ วงนกัขบัร้อง เป็นวงขบัร้อง

ประสานเสียง ประกอบด้วย 4 เสียง คือ โซปราโน อลัโต เทนเนอร์ และเบส  วงศกุร์ต้นเดือนเป็นวง

ท่ีประกอบด้วยเคร่ืองดนตรีชนดิเดียวคือ กีต้าร์ และจะร้องเพลงไปด้วยประกอบกบัการเลน่กีต้าร์ 

แตใ่นบางโอกาสก็จะผสมเคร่ืองดนตรีตา่งๆเข้าไปร่วมบรรเลงด้วย 

 

 1.4  ผู้เล่นดนตรีการนมัสการในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก  

 นกัดนตรีของวดัแมพ่ระลกูประคํา (วดักาลหวา่ร์) เป็นกลุม่สมาชิกจากบคุคลท่ีสมคัรใจ

มาเลน่ดนตรีถวายพระเจ้า เม่ือมีพธีิมซิซา พิธีกรรม หรือกิจกรรมอ่ืนๆ นกัดนตรีเหลา่นีก็้จะมา

ชว่ยกนัขบัร้องและบรรเลง โดยสว่นมากแล้วนกัดนตรีจะเป็นนกัเรียนของโรงเรียนกหุลาบวิทยา 

และผู้ใหญ่ท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณใกล้กบัวดั  มีการรวมตวัเพ่ือฝึกซ้อมในวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์และเรียน

ดนตรีในวนัเสาร์และอาทิตย์ เวลา 10.00 – 12.00 น. โดยจะมีคณาจารย์จากภายในและภายนอก

มาเป็นผู้สอนการเลน่เคร่ืองดนตรีในแตล่ะประเภท สถานท่ีฝึกซ้อมและเรียนเป็นอาคารท่ีอยูภ่ายใน

ของวดัแมพ่ระลกูประคํา (วดักาลหวา่ร์)  

 

 1.5  รูปแบบการบรรเลง 

 การบรรเลงประกอบพิธีกรรมจะเป็นการบรรเลงเคร่ืองดนตรีตา่งๆ ตามท่ีได้กลา่วไปแล้ว

สลบักบัการขบัร้องบ้าง บรรเลงพร้อมการขบัร้องบ้าง ซึง่จะสลบักบัพิธีกรรม ซึง่นกัดนตรีจะบรรเลง

บนชัน้สอง โดยสามารถมองเห็นพิธีกรรมตา่งๆ ได้อยา่งชดัเจน นอกจากการบรรเลงดนตรี การขบั

ร้องของนกัดนตรีแล้ว ผู้ ท่ีเข้าร่วมพิธีกรรมจะสามารถเปิดหนงัสือเพลงร้องได้ โดยสามารถเปิด

หนงัสือตามตวัเลขหน้าท่ีปรากฏบนป้ายไฟด้านหน้าของพิธีนัน้ๆ 

 

 1.6 บทเพลงและเนือ้ร้องของเพลงนมัสการ 

  บทเพลงท่ีใช้ในการบรรเลงและขบัร้องนี ้จะแบง่ออกเป็นสว่นบทเพลง และเพลงสวด ซึง่

สามารถบนัทกึได้ในสว่นของบทเพลงจํานวน 14 เพลง และเพลงสวดอีก 25 เพลง  สว่นเพลงอ่ืนๆ 

ท่ีได้มีการขบัร้องและบรรเลงยงัมีอีกคอ่นข้างมากซึง่เป็นไปตามชว่งเทศกาลนัน้ๆ  ซึ่งนกัขบัร้องและ

นกัดนตรีจะเลน่เพลงตามชว่งเทศกาลนัน้ๆ โดยนกัขบัร้องจะเป็นผู้ เลือกบทเพลง 
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2. ดนตรีและองค์ประกอบในเพลงนมัสการของผู้ท่ีนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลกิ  

กรณีศึกษาวัดแม่พระลูกประคาํ (วัดกาลหว่าร์) 

 บทเพลงท่ีใช้ในการบรรเลงและขบัร้องมี 39 เพลง (รวมเพลงสวด) บทเพลงสว่นใหญ่เป็น

เพลงภาษาไทย และภาษาองักฤษ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของดนตรีท่ีปรากฏให้เห็นในบท

เพลงทัง้หมดสามารถสรุปเป็นประเดน็สําคญัได้ดงันี  ้

 2.1 ส่ือสร้างเสียง (Medium)บทเพลงในพิธีกรรมตา่งๆมีรูปแบบของส่ือสร้างเสียง

(Medium)และคณุลกัษณะของเสียง (Tone color) แบบการใช้เสียงร้องหลกั ซึง่มีทัง้เสียงร้องนํา

ของนกัร้องชายและนกัร้องหญิงผลดัเปล่ียนขบัร้องสลบักนัไปหรืออาจขบัร้องพร้อมกนับ้างในบาง

เพลงอีกทัง้บางพธีิกรรมยงัมีการใช้การขบัร้องประสานเสียงเป็นเสียงร้องหลกัด้วย จะประสม

ประสานกบัเสียงร้องหมูข่องผู้มาเข้าร่วมพิธี ประกอบกบัเคร่ืองดนตรี ช่ือ ออร์แกน(Organ) 

คณุภาพของเสียง (Quality) และความดงัเบา(Dynamic)จงึมีปริมาณของเสียง(Quantity)แบบดงั

กงัวานมากโดยตลอดจนจบพธีิการ  

 2.2 ทว่งทํานอง (Melody)ของบทเพลงสวดตา่งๆใช้ในพิธีกรรมจะมีการใช้ระบบเสียง 

(Tuning system) แบบตะวนัตก ๑๒ เสียงเทา่กนัทัง้สิน้ทกุเพลง มาตราเสียง(Scale) ใช้ในบท

เพลงตา่งๆก็เป็นแบบ Major หรือ minor ตามแบบอยา่งดนตรีตะวนัตก สว่นกลุม่เสียง (Mode)ท่ีใช้

มกัเป็นแบบ ๗ เสียง (Septatonic)มากท่ีสดุทางด้านขัน้คูเ่สียง (Interval) ในบทเพลงสวดตา่งๆ

สว่นมากก็มกัใช้ขัน้คูแ่บบตามลําดบัขัน้ สง่ผลให้ความหา่งของชว่งเสียง (Range) ในเพลง

นมสัการตา่งๆมกัอยูใ่นชว่งระยะหนึง่ชว่งเสียง (Octave) 

 2.3 จงัหวะ (Rhythm)บทเพลงนมสัการตา่งๆมกัใช้การตกจงัหวะ (Beat and Accent) 

แบบเน้นหนกัในจงัหวะหลกัมากกวา่จงัหวะรอง โดยปรากฏวา่มีการใช้อตัราจงัหวะ (Meter) แบบ

อตัราจงัหวะตายตวั (Tempo guisto) ชนิด ๔ จงัหวะตอ่หนึง่ห้องเพลง (Simple Time 4/4)

มากกวา่อตัราชนิดอ่ืน 

 2.4 ความเร็ว (Tempo)ของเพลงนมสัการตา่งๆท่ีใช้ประกอบพิธีกรรมมีความหลากหลาย

มากทัง้ช้าและเร็ว ขึน้อยูก่บับรรยากาศในชว่งของการประกอบพธีิกรรม  

 2.5 ผิวพรรณ (Texture) ) ยงัใช้การดําเนินทํานองประเภทโฮโมโฟนี(Homophony)คือ มี

ทํานองหลกัและทํานองประสานในลกัษณะคอร์ดตามหลกัดริุยางค์ศาสตร์แบบตะวนัตก ตลอดจน

จบพิธีกรรมด้วยเชน่กนั 

 2.6  รูปแบบของบทเพลง (From)ท่ีใช้สําหรับบทเพลงนมสัการนีมี้หลากหลายรูปแบบ

ได้แก่ บทเพลงทํานองเด่ียว (Interative) บรรเลงซํา้กนั,บทเพลงสองทอ่นแตกตา่งกนั (Binary),บท

เพลงสองทอ่นท่ีย้อนกลบัทอ่นแรก (Reverting),บทเพลงท่ีใช้รูปแบบข้างต้นแตซํ่า้หลายเท่ียว 
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(Strophic),บทเพลงหลากหลายทอ่นไมซํ่า้กนั (Progressive),บทเพลงท่ีนําทํานองหลกัมาแปลเป็น

ทํานองใหม ่(Theme and Variation)และโดยสว่นใหญ่เพลงนมสัการหลายเพลงมกัขยายประโยค

ด้วยวิธีการแปลทํานองมากท่ีสดุ 

 2.7 ซุม่เสียง (Timbre)โดยสว่นใหญ่จะเป็นเสียงร้องเด่ียวผู้หญิงบ้างหรือผู้ชายบ้างตาม

โน้ตของเพลงท่ีกําหนดและบางเพลงมีการจดัซุม่เสียงให้มีถึง ๔ ระดบัเสียง (Four Part) จะใช้เสียง

ของผู้หญิงบางคนท่ีสามารถรองเสียงสงูมากๆได้จดัให้อยูแ่นวเสียงท่ีสงูท่ีสดุ(Soprano) สว่นผู้หญิง

ท่ีไมส่ามารถร้องเสียงสงูมากๆได้รวมไปถึงผู้ชายท่ีสามารถร้องเสียงสงูๆได้จะถกูจดัให้อยูแ่นว

รองลงมา(Alto)สว่นผู้หญิงท่ีร้องเสียงต่ําๆได้ดีและผู้ชายโดยสว่นใหญ่จะอยูใ่นแนวรองลงมา

จากอลัโต้คือ (Tenor) และสดุท้ายผู้ชายท่ีสามารถร้องเพลงเสียงต่ํามากๆได้ดีจะถกูจดัอยูใ่นเสียง

รองมาจากเทนเนอร์คือ (Bass)หลายๆเพลงของวดัแมพ่ระลกูประคํา(กาลหวา่ร์)ใช้นกัร้องทัง้ ๔ 

เสียงขบัร้องพร้อมๆกนัเป็นการขบัร้องประสานเสียงเพ่ือเป็นการถวายและเป็นการนมสัการพระเจ้าด้วย 

 2.8 ความดงั (Dynamic)บทเพลงนมสัการโดยสว่นมากมีนํา้หนกัของความดงัเบา

(Dynamic)ท่ีคงท่ีไมเ่ปล่ียนแปลงเพราะต้องการความสบายในการฟังในโบสถ์หรือวดั ฉะนัน้นกั

ดนตรีจะรู้นํา้หนกัความดงัเบาท่ีจะต้องบรรเลงได้ด้วยตนเองแม้ไมไ่ด้กําหนดความดงัเบาไว้ใน

โน้ตเพลงเลย 

 2.9 ความหมาย (Meaning)ของเพลงนมสัการตา่งๆท่ีใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

คริสต์ในวดัแมพ่ระลกูประคํา(กาลหวา่ร์)มีความหมายท่ีแสดงถึงการสรรเสริญพระเจ้าของผู้นบัถือ

ศาสนาคริสต์อยา่งเป็นท่ีสดุในสรรพานภุาพของพระองค์ท่ีได้สร้างสรรพสิ่งตา่งๆขึน้มาและบทเพลง

นมสัการสว่นใหญ่ยงัเป็นการแสดงความซาบซึง้ท่ีคริสต์ชนมีตอ่ความเสียสละของพระเยซูคริสต์

เจ้าในการเสดจ็ลงมาประสตูเิป็นมนษุย์เพ่ือไถ่บาปให้กบัมนษุย์ผู้ เป็นคนบาปให้กลบัมาอยูใ่นความ

เมตตาของพระเจ้าตลอดกาล รวมถึงในบางชว่งของพธีิกรรมการขบัร้องเพลงสวดยงัหมายถึงการ

ขอวิงวอนตอ่พระเจ้าให้พระองค์ทา่นโปรดประทานความเมตตากรุณาและให้ความชว่ยเหลือด้าน

จติใจด้วย อีกทัง้ยงัเป็นการทําให้เกิดการระลกึในหลกัคําสอนตา่งๆทางศาสนาคริสต์เพ่ือแสดงถึง

แนวทางการปฏิบตัขิองคริสต์ชนทกุคนท่ีควรจะปฏิบตัตินให้อยูใ่นหลกัคําสอนของศาสนา ในด้าน

ของการประกอบพิธีรับศีลมหาสนิทบทเพลงสวดมกัมีความหมายท่ีแสดงถึงพระคณุอนัสงูสดุของ

พระเยซูคริสต์เจ้าท่ีได้ประทานศีลมหาสนิทให้แก่ชาวคริสต์ โดยปัง (ขนมปัง) และเหล้าองุ่นนีเ้ป็น

สิ่งแทนกายและเลือดของพระเยซูคริสต์เจ้าท่ีมอบให้แก่คริสต์ชนรับไปกินเพ่ือทําให้ร่างกายของตน

สนิทแนบแนน่อยูก่บัพระเยซูคริสต์เจ้าตลอดไป ชาวคริสต์จงึถือวา่การรัยศีลมหาสนิทเป็นการยํา้

เตือนในการระลกึถึงบญุคณุของพระเยซูคริสต์เจ้าท่ีได้ยอมเสียชีวิตเพ่ือไถ่บาปให้กบัมนษุย์ผู้ เป็น

คนบาปให้กลบัมารักในพระเจ้าชัว่นิรันดร 
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  การวิเคราะห์บทเพลงโดยใช้หลกัการวิเคราะห์คณุลกัษณะทางดนตรีในเชงิดริุยางควิทยา 

มีจดุประสงค์เพ่ือท่ีจะทําให้เกิดความเข้าใจในบทเพลงมากย่ิงขึน้ มิได้เป็นการเปรียบเทียบใน

คณุคา่ของดนตรี เพราะวฒันธรรมดนตรีการนมสัการในแตล่ะสถานท่ีอาจมีความแตกตา่งกนัไป 

ตามลกัษณะถ่ินฐาน และการสืบทอดของแตล่ะพืน้ท่ี 

 

อภปิรายผล 

  จากการศกึษาวิจยั ศกึษาวฒันธรรมดนตรีการนมสัการในศาสนาคริสต์ นิกายโรมนัคาทอลิก  

กรณีศกึษาวดัแมพ่ระลกูประคํา (วดักาลหวา่ร์) พบวา่วฒันธรรมดนตรีการนมสัการเป็นการวิจยัเชิง

คณุภาพ ซึง่การเก็บข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมลู เป็นกระบวนการท่ีเก่ียวเน่ือง ผลการวิเคราะห์

ตามความมุง่หมายของการวิจยัสามารถอภิปรายเพิม่เตมิได้ดงันี  ้

  ปัจจบุนัสามารถหาฟังเพลงนมสัการของวดัแมพ่ระลกูประคํา (วดักาลหวา่ร์)ได้ทกุวนัมี

การสืบทอดจากรุ่นสูรุ่่นโดยการบนัทกึโน้ตและถ่ายทอดด้วยปากเปลา่ โดยผู้ ท่ีฝึกดนตรีหรือนกั

ดนตรีมีอายดุัง้แต่ ๙ ขวบ จนไปถึงผู้สงูอาย ุในปัจจบุนัมีคนหนุม่คนสาวสนใจในการท่ีจะเลน่ดนตรี

เพ่ือนมสัการพระเจ้ามากขึน้ ทําให้มีวงดนตรีเกิดขึน้หลายๆวงในวดั ซึง่ในแตล่ะวงดนตรีก็จะมี

เอกลกัษณ์เป็นของตนเองไมเ่หมือนวดัอ่ืนเชน่รูปแบบของดนตรีหรือการจดั วงดนตรี ก็จะตา่งกนั 

จงึทําให้ดนตรีในวดัแมพ่ระลกูประคํา (กาลหวา่ร์)ยงัคงรักษาเอกลกัษณ์ของวดัอยา่งดี 

 

ข้อเสนอแนะ 

  จากการทําวิจยั เร่ือง ศกึษาวฒันธรรมดนตรีการนมสัการในศาสนาคริสต์ นกิาย

โรมนัคาทอลิก  กรณีศกึษาวดัแมพ่ระลกูประคํา (วดักาลหวา่ร์) ผู้ วิจยัมีข้อเสนอแนะเพ่ือการทํา

วิจยัตอ่ไปนี ้

  1. สามารถทําวิจยั วฒันธรรมการสืบทอดดนตรีนมสัการ ภาคภาษาจีน  เพราะปัจจบุนั

วฒันธรรมการนมสัการภาษาจีน มีผู้คนให้ความสําคญัมากขึน้ 

  2.  ในด้านดนตรีสามารถทําวิจยัท่ีเป็นการเปรียบเทียบระหวา่งดนตรีในพิธีศาสนสถานท่ี  

มีการใช้ดนตรีได้ 
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