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บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดและกรณีศึกษาของดนตรี พร้อมผลจากการ
ปฏิบัติในพระไตรปิฎก ใช้วิธีการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยและเรียบเรียงเป็นบทความวิชาการ ผล
การศึกษาพบว่า ในพระไตรปิฎก มีดนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงอุดมคติทางศาสนา ทั้งยังเป็นกลไก
ร่วมระหว่างศาสนา สังคมและความเช่ือ ดนตรีมีความหมายเพื่อความสนุกสนานรื่นเริง  สมโภช
สนุกสนาน ส่วนคัมภีร์พระไตรปิฎกดนตรีมองว่าเป็นอุปสรรค เกี่ยวข้องเป็นอาบัติตามวินัย ขวางกั้นการ
บรรลุธรรม หรือเป็นอุปสรรคต่อพรหมจรรย์ แต่ก็มีหลักฐานข้อมูลหลายแหล่งยืนยันว่าพระไตรปิฎก ที่
ท าบุญแล้วได้มรรคผล เป็นสวรรค์ และผลของทานผู้บริจาค ได้ดนตรีเป็นเครื่องประกอบบุญ ซึ่งดนตรีใน
พระไตรปิฎกอาจตีความได้เป็นหลายนัย อาทิ ดนตรีเพื่อการบ าบัด ดนตรีเพื่อผลบุญผลทาน จนกระทั่ง
ไปสู่มรรคผลข้ันสงู รวมทั้งดนตรีในฐานะเป็นเครื่องประโคมในวิถีความเช่ือและศาสนาดังปรากฏในบริบท
ทางสังคมปัจจุบัน 
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Abstract 

The purpose of this academic article is to study concepts of Music, case studies 
and results of the practice of the Tipitaka. Documentary study and research were used 
for the study and compiled into the academic article. Results of the study found that 
there is music related to the access of religious ideals in the Tipitaka. It is also a 
common mechanism between religions, society and beliefs. Music is meant for fun and 
happy. On the other hand, music is considered an obstacle as in the Tipitaka including 
an offense according to discipline that blocking the attainment of dharma or hinder 
celibacy. There are many sources of evidence confirming that the Tipitaka is made 
merit, and it was the heavenly path. The result of alms got music can be an 
accompaniment to merit. The music in the Tipitaka may be interpreted in many ways 
such as healing music, music for deeds until reaching the advanced path including 
music as a fanfare in the beliefs and religions as shown in today's social context. 
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1.บทน า 
 ดนตรีกับศาสนา ฟังดูอาจเป็นคนละข้ัวคนละแนวทาง แต่มีหลักฐานในพระไตรปิฎก ว่ามีดนตรี
เข้ามาเกี่ยวข้องหรือหนุนเสริมการเข้าถึงอุดมคติทางศาสนา หรือเป็นกลไกร่วมตามแนวทางศาสนา  
สังคมและความเช่ือ หากพิจารณาแล้วดนตรีอาจมีความหมายเป็นความสนุกรื่นเริง  สมโภชน์ประโคม 
สนุกสนาน ส่วนคัมภีร์พระไตรปิฎกน่าจะเป็นไปเพื่อค าสอนหรือแนวทางการบรรลุธรรม ตามเจตนารมณ์
และเป้าหมายของทางศาสนาที่ให้ความรู้สึกหรือภาพลักษณ์ที่ต้องสงบเงียบและน่าศรัทธา  ซึ่งในการ
น าเสนอบทความนี้ต้องการศึกษาบริบทดนตรีที่ปรากฏในคัมภีร์ และวิเคราะห์ดูว่าได้เข้ามามีส่วนร่วมกับ
บริบททางความเช่ือตามคัมภีร์ในทางพระพุทธศาสนาในบริบทไหน อย่างไร  เพราะอย่างน้อยจะท าให้
เห็นว่าดนตรีกับการด ารงชีวิตที่ผสมผสานหลาย ๆ อย่างเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบสังคม ชีวิตและ
วัฒนธรรมดนตรีได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับค าสอน และแนวคิดในทางพระพุทธศาสนาในหลายมิติ ไม่ว่าจะ
เป็นดนตรีเพื่อการท าบุญ หรือผลได้จากการท าบุญใหญ่เป็นดนตรีที่ปรากฏในคัมภีร์ ดนตรีเพื่อการบ าบัด 
หรือล่วงไปถึงดนตรีเพื่อการบรรลุธรรม ความน่าสนใจอยู่ตรงที่ว่าดนตรีได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง กับ
“ศาสนา” ในมิติใด อย่างไร พร้อมกันนั้นได้ก่อให้เกิดผลอันใดต่อ “โลกทัศน์”  ของชาวพุทธต่อการมอง
ดนตรี รวมไปถึงการใช้ดนตรีให้เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรม หรือพิธีกรรมทางศาสนาด้วย  
 หากวิเคราะห์ตามแนวคิดทางพระพุทธศาสนา ซึ่งมีหลักค าสอนเพื่อการปลุกปลอบ ส่งเสริมหรือ
ท าใจให้เอิบอาบศรัทธา เช่ือ เคารพ ปฏิบัติไปตามแนวทางศาสนา  แต่เมื่อกลับไปดูแนวทางของดนตรี
กลับมีลักษณะตรงกันข้าม แต่ก็ได้มีการประยุกต์ดนตรีให้เข้ากับบริบททางศาสนา ดังประโยคที่ว่า  
“ธรรมเภรี” กลองหรือดนตรีแห่งพระธรรม ถ้าดนตรีท าให้คนอิ่มเอิบ ธรรมะก็มีสถานะคล้ายกัน จึงท าให้
ในพิธีกรรมของพุทธศาสนา โดยเฉพาะในฝ่ายมหายาน จึงปรากฏเครื่องดนตรี ประกอบพิธีกรรมเสียเป็น
ส่วนใหญ่  เมื่อพิเคราะห์ดูจึงท าให้เห็นว่า ดนตรีเหล่านั้นมีสภาพเพื่อการสื่อธรรมทั้งปวง  จะตีความได้
หรือไม่ว่าน่ันคือดนตรีเพื่อการบรรลุธรรม หรือเครื่องบ าบัดก่อนการบรรลุธรรม ซึ่งในเวลาเดียวกันถ้าเรา
ยอมรับว่าเหตุการณ์การบ าเพ็ญทุกกรกริยาของเจ้าชายสิทธัตถะ "ดนตรี” ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องดัง
หลักฐานปรากฏแบบอุปมาอุปไมย  และในความเกี่ยวข้องนั้นคือ “จุดเปลี่ยน” แนวปฏิบัติของ “เจ้าชาย
สิทธัตถะ” ที่มีผลเป็นการเปลีย่นแปลง “บ าบัด” ตนเองได้ผ่อนคลาย ได้ความคิดใหม่ มีท่าที่ผ่อนปรนต่อ
สิ่งเช่ือ จนได้แนวทางในการแก้ปัญหา หรือค้นพบวิธีการใหม่ ๆ คล้ายกับแนวทางของดนตรีบ าบัดใน
ปัจจุบัน โดยในบทความนี้จะได้ท าการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับดนตรีที่ปรากฏในพระไตรปิฎก พร้อมทั้ง
ศึกษาแนวคิดว่าพระพุทธศาสนากับดนตรีที่ปรากฏในพระไตรปิฎกมีหลักฐานปรากฏอย่างไร และมีความ
เกี่ยวข้องในมิติใด รวมทั้งใช้เป็นแนวปฏิบัติตามแนวทางของการบ าบัดอย่างไรตามที่ปรากฏใน
พระไตรปิฎก    
 
2.เครื่องดนตรีท่ีปรากฏในพระไตรปิฎก 
 ในคัมภีร์พระไตรปิฎก ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับเครื่องดนตรี   ในคัมภีร์ที่ว่า  “เครื่องดนตรี  
60,000 ช้ิน” (ขุ.อป. (ไทย) 33/69/354  : อุตตรเถราปาทาน) บ้าง หรือมากสุดที่ปรากฏในคัมภีร์ 
100,000 ช้ิน (ขุ.อป.(ไทย) 32/316/695 : ชตุกัณณิกเถรปทาน) ซึ่งในข้อเท็จจริงจะหมายถึงเครื่องดนตรี
มีจ านวนมากอย่างนั้นจริง หรือว่าเป็นเพียงการอุปมายังเป็นข้อสันนิษฐาน แต่หลักฐานที่ปรากฏในคัมภีร์
ซึ่งมีอยู่หลายชนิดอาจจ าแนกได้เป็นเครื่องดีด สี ตี เป่า ตามรูปแบบของเครื่องดนตรีที่ปรากฏอยู่ใน
ปัจจุบัน    



 ในส่วนของเครื่องดนตรีที่ปรากฏเป็นหลักฐานในพระไตรปิฎก ดนตรีเครื่อง 5 เป็นอีกประเภท
หนึ่งที่ถูกกล่าวถึงในพระไตรปิฎก  ดนตรีเครื่อง 5  เป็นลักษณะของดนตรีที่มีไว้เพื่อการประโคมดัง
ปรากฏว่า “ดนตรีเครื่องห้า ที่บุคคลปรับเสยีงดีประโคมดีแล้ว บรรเลงโดยผู้เช่ียวชาญ ย่อมมีเสียงไพเราะ 
น่ายินดี ชวนฟังชวนให้เคลิบเคลิ้ม ฉันใด  ข่ายกระดิ่งเหล่าน้ัน  ยามเมื่อต้องลมเกิดเสียงไพเราะ  น่ายินดี  
ชวนฟังชวนให้เคลิบเคลิ้ม ฉันน้ัน”  (ที.ม.(ไทย) 10/258/191 : มหาสุทัสสนสูตร)  
 ดนตรีเครื่อง  5 เป็นอย่างไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง ? ในคัมภีร์ยังมีข้อมูลเสริมต่อไปอีกว่า 
ดนตรีเครื่อง 5 ประกอบด้วย  (1)  อาตฏะ  กลองที่หุ้มหนังหน้าเดียว  เช่น  กลองยาว หรือโทน ฯ  (2)  
วิตฏะ  กลองหุ้มทั้ง 2 หน้า เช่น ตะโพน (3) อาตฏวิตฏะ  กลองหุ้มหนังโดยรอบ เช่น บัณเฑาะว์ (4)  สุ
สิระ เครื่องเป่า เช่น ปี่และสังข์ (5) ฆนะ เครื่องประโคม เช่น  ฉาบฉิ่ง (ที.ม.อ. 242/226)  
    ดังปรากฏข้อความเกี่ยวกับเครื่องดนตรีที่ว่า  
   ขอทูลเชิญพระองค์ทอดพระเนตรกลอง ตะโพน    สังข์ 
                          บัณเฑาะว์ มโหระทึก และเครื่องดนตรีทกุชนิด 
                               ที่ธรรมชาติได้เนรมิตไว้ในแก้วมณีดวงนี้ 
         ขอทูลเชิญพระองค์ทอดพระเนตรเปงิมาง (ฉ่ิง) กังสดาล พิณ 
                                การฟ้อนร าขับร้อง เครื่องดนตรดีีดสีตีเป่าที่เขาประโคมกึกก้อง 
                                ที่ธรรมชาติได้เนรมิตไว้ในแก้วมณีดวงนี้  
   (ขุ.ชา.(ไทย) 28/1406-1407/402 :  วิธุรชาดก)  
 ดนตรีเครื่อง 5 หรือ ปัญจดุรยางค์ ในปัจโทน (อาตตะ) กลองบัณเฑาะว์ (อาตตะวิตตะ) ตะโพน     
(วิตตะ) สังข์ (สุสิระ) ปี (สุริระ) บัณเฑาะว์   มโหระทึก กลองใหญ่ บรรเลงอย่างไพเราะในวิมานนั้น” (ขุ.
อป.(ไทย) 33/147/53-โสณณกิงกณิยเถราปทาน)  

 
ภาพที่ 1 ประเภทดนตร ี5 ชนิด ปัญจดุรยิางค ์ ในพระไตรปิฎกประกอบดว้ย  

เครื่องดีด ส ีตีเป่า เคาะ (ภาพออนไลนเ์ทียบเคียง, 19 กนัยายน 2562) 

 จากข้อมูลที่ปรากฏ กับผลการศึกษาของอสิมาภรณ์ มงคลหว้า (2555) ในเรื่อง “ดนตรีใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท” ที่ให้ผลการศึกษาว่า “...การใช้ดนตรีในพุทธศาสนาเถรวาทสามารถสร้าง
ความรู้สึกกล่อมเกลาจิตใจให้เกิดความศรัทธาและความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และการใช้ดนตรีใน
พระพุทธศาสนายังมีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกอบในพิธีกรรมทางศาสนา เช่น การบูชา การอุปมาอุปมัย 



และการสอนธรรม เป็นต้น ท าให้ผู้ ศึกษาได้เข้าใจ ในหลักค าสอนเกี่ยวกับดนตรีที่เกี่ยวข้องทาง
พระพุทธศาสนา และสามารถน าดนตรีไปประยุกต์ใช้กับพิธีกรรม  ทางพระพุทธศาสนาได้...” 

 
ภาพที่ 2 ดนตรีในพิธีกรรมทางศาสนาทัง้เถรวาท และมหายานแตกต่างกันในเชิงบริบท 

(ภาพออนไลน์.19 กันยายน 2562) 
 
3.ดนตรีสื่อธรรมเพ่ือการบ าบัดครั้งพุทธกาล 
 หากมองภาพของดนตรีอาจไม่สามารถนึกได้  เหมือนกับในปัจจุบันเราจะได้ยินเพลงสวดมนต์
ประกอบดนตรี หรือเพลงธรรม อาจมองได้อีกมุมหนึ่งคือสิ่งเหล่าน้ีอาจเป็นมนต์เพลงที่มีความหมายเพื่อ
การสื่อธรรมะ หรืออาจจะเป็นจัดอยู่ในกลุ่ม “มนตราบ าบัด” ที่สอดประสานกับดนตรีบ าบัด  หากอาศัย
แนวคิดในการใช้ดนตรีเพื่อมาเป็นเครื่องหมายสื่อธรรม ประหนึ่งดนตรีเป็นเครื่องมืออย่างยิ่งยวดในการ
เข้าให้เข้าถึง และเป็นเครื่องมือในการสื่อสารธรรมะกระบวนการยกจิตของผู้ปฏิบัติ  
  เหตุการณ์ของพระพุทธเจ้าขณะบ าเพ็ญสมณธรรม  ด้วยการบ าเพ็ญทุกกรกิริยา “ดนตรี” ถูก
น ามาอธิบายประกอบกับพฤติกรรมของ “สัทธัตถะ” ประหนึ่งเป็นเครื่องมือช้ีขุมทรัพย์ให้กับพระองค์ 
“พิณ 3 สาย”  คือสื่อโลกทัศน์ของการปฏิบัติให้กับพระองค์ และในเวลาเดียวกันจะเป็นไปได้หรือไม่ว่า
ดนตรีเพื่อสื่อธรรม แต่พิณถูกน ามาใช้ในฐานะเป็นเครื่องมือสื่อธรรมเป็นพิณ 3 สาย  หรือการดีดเป็น 3 
ครั้ง โดยใช้วิธีการของพิณทุกสายที่มีลักษณะหย่อน ตึง และพอดี ซึ่งจะท าให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของ
แต่ละครั้งได้ชัดกว่า และในเวลาเดียวกันก็จะท าให้เห็นได้ว่ารูปแบบของดนตรีดังกล่าวเป็นรูปแบบที่
สอดคล้องกับการดีดในทุกครั้ง เพราะถ้าสามสายตึง หย่อน ซึ่งอาจจ าแนะและอธิบายร่วมได้ คือ   
 พิณสายท่ี 1 ถ้าตามหลักของตนดรีถือว่าเป็นสายเอก จะมีรหัสทางดนตรีว่า “มี”  แต่ในทางสื่อ
ธรรม อาจอธิบายในข้อที่ว่า  แนวทางการด าเนินชีวิตของมนุษย์เปรียบเทียบได้ว่าถ้าปฏิบัติในทางสาย
หย่อนยานเกินไปก็เปรียบได้กับ" กามสุขัลลิกานุโยค "   
 พิณสายท่ี 2 เป็นสายทุ้ม ข้ึนสายเปล่าเป็นเสยีง ลา เปรียบได้กับอัตตกิลมัตถานุโยค คือเส้นที่มัน
ตึงมากจึงอาจท าให้เห็นว่าเส้นทางดังกล่าวมันหนัก เปรียบเทียบกับสายดนตรีก็คือตึงไปก็ไม่เพราะขาด
ความนุ่มนวลอันจะเกิดจากเสียงดูแข็งและไร้อรรถรสทางทางด้านตรี เมื่อฟังแล้วไม่อาจให้เกิดสุนทรียะ 
เปรียบได้กับการด าเนินชีวิตของมนุษย์ที่หย่อนยานและไม่มีเป้าหมายในการด าเนินชีวิตก็จะท าให้เกิด
ความไม่ปกติสุขในการด าเนินชีวิตน้ันเอง 
 พิณสายท่ี 3 จะข้ึนสายเป็นเสียงประสาน เปรียบได้กับ“ มัชฌิมาปฏิปทา” ซึ่งเป็นแนวทางที่
พอดีไม่มากไป ไม่น้อยเป็นรูปแบบในการปฏิบัติธรรม รวมทั้งการด าเนินชีวิตที่อยู่ ในลักษณะที่พอดี ไม่
มากไป ไม่น้อยไป เป็นการด าเนินชีวิตที่อยู่ในสภาวะกลาง ไม่มากไป ไม่น้อยไป ก่อให้เกิดความพอดีใน
การด าเนินชีวิต   



หากเทียบกับวิธีการทางดนตรี 3 สายเป็นเงื่อนไขอธิบายความเป็นธรรม หรือสภาวะธรรมแล้ว
จะเห็นว่าสิ่งที่เกิดข้ึนเป็นไปได้จริง พร้อมกันนั้นก็จะเข้าใจว่าสภาวธรรมเหล่าน้ีเกิดข้ึนต่อเนื่องตลอดเวลา    

 
ภาพที่ 3 ดนตรีบ าบัด ก่อนการบรรลุธรรม ท าให้เจ้าชายสิทธัตถะได้เป็นแนวปรับทิศทาง จนกระทั่งบรรลุ

เป็นพระพุทธเจ้าในทีสุ่ด (ภาพออนไลน,์ สืบคืน 18 กันยายน 2562) 

ประสบการณ์ในอดีตเปน็เครือ่งมือสอน หรือการสร้างภาวะเปรียบเพือ่การรู ้และตระหนักรู้ พระ
โสณโกฬิวิสะ  ก่อนบวชเป็นนักพิณ มีศรัทธามาบวชในพระพุทธศาสนา เมื่อบวชเข้ามาแล้ว ก็ใช้การ
บ าเพ็ญสมณธรรมด้วยวิธีทรมานตน เริ่มตั้งแต่ เดินจงกลมอย่างหนักบนพื้นดินขรุขระจนเท้าแตกเลือด
ไหล ต่อมาเมื่อเดินด้วยเท้าไม่ไหวจึงใช้เข่าเดินและใช้มือยัน จนในที่สุดทั้งเข่าและมือก็แตกอีก แต่กระนั้น
ก็ยังมิได้มรรคผลอันใด ปฏิบัติด้วยอาการแบบนี้ จนเกิดความท้อแท้ใจว่าเดชบุญจะไม่มีหรือประการใด 
จึงไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์ เพื่อให้ถึงธรรม จนเกิดอาการลังเล ไม่มั่นใจ ละคลายเจตจ านงต่อการเข้าถึง
อุดมการณ์สูงสุดของพระพุทธศาสนาแล้ว “บรรดาสาวกของพระพุทธเจ้า ผู้บ าเพ็ญเพียรอย่างหนักนั้น 

เราก็เป็นผู้หนึ่งท่ีมิได้ย่อหย่อนกว่าผู้อ่ืน ๆ ถ้ากระไรเราควรลาสิกขาออกไปครองเพศฆราวาสท าบุญ

สร้างกุศลตามสมควรแก่ฆราวาสวิสัยจะดีกว่า” แปลว่า “ท้อ” จนกระทั่งพระพุทธเจ้าทราบ  จึงเสด็จ

มาตรัสสอน พระองค์ทรงทราบดีว่าท่านมีความช านาญในการดีดพิณมาก่อน จึงทรงชวนสนทนาเรื่องการ
ดีดพิณเปรียบเทียบกับการบ าเพ็ญเพียรดังนี้ 
       พระพุทธเจ้า : โสณะ สายพิณที่ขึงตึงจนเกินไป เวลาดีดเสียงพิณจะดังเพราะหรือไม่ 
       พระโสณะ : ไม่เพราะ พระเจ้าข้า 
       พระพุทธเจ้า : โสณะ สายพิณที่ขึงหย่อนเกินไป เวลาดีดจะดังเพราะหรือไม่ 
       พระโสณะ : ไม่เพราะ พระเจ้าข้า 
       พระพุทธเจ้า : โสณะ สายพิณที่ขึงได้ระดับพอดี ไม่ตึงหรือหย่อนเกินไป เวลาดีดจะดังเพราะหรือไม่ 
       พระโสณะ : เพราะ พระเจ้าข้า 



       พระพุทธเจ้า : เช่นเดียวกันโสณะ การบ าเพ็ญเพียรก็เหมอืนการขึงสายพิณ ถ้ามีความเพียรแรงกล้า
เกินไป จิตก็ฟุ้งซ่าน ถ้ามีความเพียรหย่อนเกินไป จิตก็เกียจคร้าน เพราะฉะนั้น เธอจงบ าเพ็ญเพียรให้
พอดี ปรับอินทรีย์ คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา ให้เสมอกันเถิด 
       ครั้นได้รับการแนะแนวปฏิบัติจากพระพุทธเจ้าแล้ว พระโสณโกฬิวิสะก็บ าเพ็ญเพียรแต่พอดี คือไม่
ตึงเกินไปหรือหย่อนเกินไป ท่านสามารถปรับอินทรีย์ให้เสมอกันได้ ไม่นานจากนั้นก็ได้บรรลุอรหัตผลใน
ป่าสีตวัน (บรรจบ บรรณรุจิ, 2555) 
 ในความหมายน้ี ดนตรีจึงมีนัยยะของการใช้ดนตรีเพื่อเป็นอุปกรณ์สื่อความ ดังหลักฐานปรากฏ
ว่าดนตรี ถูกท าให้เป็นเครื่องสื่อความหมาย จนกระทั่งเจ้าสิทธัตถะที่ก าลังบ าเพ็ญทุกรกิริยา ปรับวิธีการ
ในการปฏิบัติจึงบรรลุธรรมในที่สุด ดนตรีท าหน้าที่ช้ีทางธรรมให้ โดยเหตุการณ์ตอนที่ เจ้าชายสิทธัตถะ
บ าเพ็ญทุกกรกิริยา ด้วยสภาพจิตที่มุ่งอยู่การปฏิบัติข้ันอุกกฤษ อาจตีความได้ว่าจิตของพระองค์อาจตึง
เครียดอยู่ กับสภาวะของการบ าเพ็ญอย่างหนัก เมื่อได้ฟังดนตรีตามลักษณะของการบรรเลงตึง  หย่อน  
และพอดี และใน 3 ลักษณะนั้น มีเสียงที่เปลี่ยนไปตามแต่ลักษณะของสาย  การที่พระองค์เป็นผู้มีปัญญา
อยู่แล้ว จึงท าให้ง่ายต่อการพิจารณาเปรียบเทียบ จึงได้ปริศนาธรรมผ่านดนตรีนั้น อาจมีผู้เห็นแย้งว่าถ้า
อย่างนั้นเจ้าชายสิทธัตถะอาจที่มีปัญญาท าไมจะต้องมาใช้ดนตรีเป็นภาวะน าจิต  ผู้เขียนเองกลับคิดว่า
ประเด็นนี้อาจจะเป็นเหตุผลแสดงว่ามนุษย์ เพราะเจ้าชายสิทธัตถะคือผู้ยังไม่บรรลุธรรม เมื่อพระองค์คิด
ว่า “การบ าเพ็ญทุกรกริยา” คือเห็นทางแห่งการดับทุกข์แน่นอน จึงท าให้พระองค์มุ่งไปทางเดียว จึงท า
ให้เจ้าชายสิทธัตถะยังไม่ได้พบธรรม และไม่ได้ใช้ปัญญาที่มีอยู่พิจารณาในส่วนอื่น แต่เมื่อมีสิ่งเร้าเข้ามา
จึงท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และในเวลาเดียวกันการที่พระองค์ปฏิบัติมานานยังมองไม่เห็นหนทาง แต่
เมื่อมีสิ่งเร้าเข้ามาท าให้เกิดการเปรียบเทียบ จึงท าให้พระองค์มองเห็นความจริงดังกล่าว ระหว่างความ
จริงจากการปฏิบัติ กับความจริงผ่านดนตรีนั้น ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และก็ปรับเปลี่ยนวิธีการของ
การปฏิบัติและน าไปสู่การบรรลุธรรมในที่สุด ในความหมายน้ีผู้เขียนตีความว่าดนตรีเพื่อการบรรลุธรรม 
 อีกนัยหนึ่งดนตรีสื่อธรรมหรือเพื่อการบ าบัด อันหมายถึงการน าดนตรี  และกิจกรรมต่าง  ที่
เกี่ยวข้องกับดนตรีมาใช้ประกอบ เพื่อการสร้างแรงจูงใจให้เกิดผลในด้านต่าง ๆ  ที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับดนตรี 
ตัวอย่างเช่น นักดนตรีบ าบัดอาจใช้ความช านาญส่วนตัวในฐานะนักดนตรี แพทย์ นักวิจัย เพื่อสร้างสรร
ทักษะ และการเปลี่ยนแปลงทางการเรียนรู้ กายภาพ การสื่อสาร สังคม และอารมณ์ของผู้ที่เข้ารับการ
บ าบัด ผู้รับการใช้ดนตรีบ าบัด ไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้ป่วย  เพราะเห็นบทสวดมนต์ที่ศรีลังกา กับอินเดีย มี
ดนตรีประกอบด้วยมันท าให้มีสีสัน น่าฟัง และที่ส าคัญมันท าให้สมาธิดีข้ึน  
 ในครั้งพุทธกาล การที่เจ้าชายสิทธัตถะขณะบ าเพ็ญทุกกริยา มีเทวดา มาดีดพิณ มองได้ว่าดนตรี
บ าบัดท าให้จิตของพระพทุธเจา้ผ่อนคลายในขณะที่เคร่งเครยีดอยู่กับการบ าเพ็ญทุกกรริยา จนคิดออกมา
ไดผ้่านอริยาบถที่ผ่อนคลายว่าต้องปรบัเปลีย่นแนวทางในการปฏิบัติจนกระทั่งน าไปสู่การบรรลุธรรม  ซึ่ง
ในขณะที่ร่างกายอ่อนล้า จิตใจอาจเคร่งตึงอยู่อารมณ์ของการปฏิบัติบ าเพ็ญ “ทุกรกิริยา” สภาพ
ความรู้สึกและร่างกาย “ล้า” เมื่อได้ฟังดนตรี  อาจท าให้เจ้าชายสิทธัตถะในขณะนั้นจิตถูกน าออกจาก
ภาวะของการบ าเพ็ญทุกกรกิริยา ภาวะผ่อนคลายอันเกิดจากดนตรี ท าให้พระองค์ “ระลึก” ข้ึนได้ด้วย
ปรีชาญาณ หรือฐานของความรู้เดิมของพระองค์ น าไปสู่การเปรียบเทียบและมองเห็นช่องทางว่า
พระองค์จะท าอะไรหลังจากฟงัดนตรี การปรับเปลีย่นพฤติกรรม ซึ่งหมายถึงวิธีการของพระองค์ได้เกิดข้ึน 
การเสวยพระอาหาร การช าระรา่งกาย  รวมไปถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง หมายถึงการรับอาหาร
ของนางสุชาดา หากมองเฉพาะแนวคิดดนตรีบ าบัด ในทัศนะผู้เขียนมองว่านั่นคือการปรับเปลี่ยน



พฤตกิรรมไปตามแนวทางที่มุ่งหวัง  เหตุผลหนึ่งน่าจะสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับดนตรีในฐานะเป็นอุปกรณ์
น าไปสู่การบรรลุธรรมในข้ันต่อไป 
 อีกความหมายหนึ่งที่ปรากฏในพระพุทธศาสนา คือ “ธรรมเภรี” เป็นค าที่ชาวพุทธส่วนใหญ่จะ
รู้จัก ในความหมายก็คือการน าธรรมะของพระพุทธเจ้า หรือใช้หลักการในทางพระพุทธศาสนาเอามาใช้ 
ในการปกครองบ้านเมืองของพระเจ้าอโศก เหตุการณ์เกิดข้ึนภายหลังจากที่พระองค์ได้ยกทัพไปปราบ
แคว้นกลิงคลัฎ และเหตุการณ์ที่ปรากฏในพระไตรปิฎกก็คือ  ศพนอนกันเกลื่อนกลาด เลือดนองแผ่นดิน 
จึงท าให้พระองค์มองเห็น “ความจริง” ประการหนึ่งก็คือ สงครามน ามาซึ่งความสูญเสียท าให้พระองค์
ต้องปรับเปลี่ยน “นโยบาย”  ด้วยการใช้ “ธรรมยาตรา” หรือ “ธรรมเภรี” คือเมื่อกองทัพ “ยาตรา” 
ไปแห่งใด เสียงกลองที่เรียกว่า “ยุทธเภรี” เสียงกลองศึก ย่อมค ารามไปทั่ว  และสภาพของความ 
“สูญเสีย” ต้องกระจายไปยังพื้นที่นั้น  ซึ่งพระเจ้าอโศกมหาราช  และพระองค์ก็ประสบด้วยตัวเองที่
แคว้น “กลิงครัฐ”   
 ดังนั้นในแนวคิดน้ีสะท้อนให้เห็นว่าดนตรีเป็นเครื่องมือในการบ าบัด หรือบรรเทาให้เกิดภาวะต่อ
การเรียนรู้ดังปรากฏกรณีเจ้าชายสิทธัตถะ หรือพระโสณะนักพิณ ที่คลายการปฏิบัติธรรม ดนตรีได้มา
เป็นเครื่องมือในการสื่อธรรมอีกนัยหนึ่งเพื่อการบ าบัดผ่อนคลายจนกระทั่งได้มุมคิดวิธีคิดและเข้าถึงการ
แสวงหาความรู้ข้ันสูง หรืออีกความหมายหนึ่งเป็นการสื่อธรรมดังกรณีพระเจ้าอโศกมหาราชใช้ใน
ความหมายของการสื่อธรรมแทนสงครามและความรุนแรงประหนึ่งไปแห่งใดท าให้เกิดความสุขในการอยู่
ร่วมกัน  
 
4.ดนตรีกับโลกทัศน์ในทางศาสนา  
 จากหลักฐานในคัมภีร์พระไตรปิฎกมีอยู่หลายตอนที่ให้ค าอธิบายเกี่ยวกับโลกทัศน์ที่สัมพันธ์กับ
เครื่องดนตรี หรือดนตรีในฐานะที่เปน็ส่วนเสริมก็ตาม หรือในเวลาเดียวกันจะเป็นเครื่องบั่นทอนก็ตามแต่
ทัศนะเหล่าน้ีอยู่ที่เป้าหมายและการอธิบาย   
 1.ในฐานะเป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือในการปฏิบัติธรรม ซึ่งตรงนี้เป็นการมองตามความเข้าใจ
ของผู้เขียนเองว่า ถ้าดนตรีในทัศนะทางพระพุทธศาสนาอาจมีหลากหลาย แต่ดนตรีในทัศนะทางศาสนา
ดนตรีได้เข้ามามีส่วนในการสนับสนุนและเกื้อต่อการปฏิบัติธรรมได้ ดังกรณีที่เจ้าสิทธัตถะ ซึ่งขณะ
บ าเพ็ญทุกรกิริยา “พิณ”  ซึ่งจะมีรูปร่างเหมือนพิณในปัจจุบันหรือไม่อย่างไรไม่ทราบได้ แต่ได้เข้ามามี
ส่วนเป็น “ปริศนา” ให้เจ้าชายสิทธัตถะในขณะนั้นได้ “ผ่อนคลาย” ประหนึ่ง “ดนตรีบ าบัด” หรือไม่
ผู้เขียนไม่ยืนยัน แต่ท าให้พระองค์ในขณะที่ฟังพิณที่บรรเลงนั้นเกิดการเปรียบเทียบ และน าไปสู่การ
แสวงหาแนวทาง วิธีการปฏิบัติใหม่ จะตีความตรงนั้นได้หรือไม่ว่าดนตรีได้เข้ามามีส่วนในการปฏิบัติธรรม
ได้  ซึ่งมาร่วมสมัยหน่อยการน าดนตรีมาเป็นส่วนการอธิบายธรรมะ มนต์เพลงศาสนา หรือเพลงธรรมะ  
ล้วนมีเป้าหมายเพื่อการสื่อสารธรรมะ ในอีกรูปแบบหนึ่ง ประหนึ่งเป็นการเอาดนตรีเข้าไปเป็นส่วนใน
การผสมผสานเพื่อให้ง่ายต่อการ “เสพ”  ธรรมะ  ด้วยวิธีการทางดนตรี รวมไปถึงเพื่อเป็นวีธีการในการ
สื่อจิต ยึดโยงจิตให้เข้าสู่ภาวะธรรมตามเปา้หมายที่ต้องการตามแนวดนตรีและธรรมะ ที่ผสมผสานกันนั้น  

ดังกรณีกบตัวหนึ่งมาแต่สระโบกขรณี จึงนอนถือนิมิตในพระสุรเสยีงด้วยธรรมสัญญาว่าน้ีเรียกว่า
ธรรม อยู่ท้ายบริษัท.(ท้ายผู้คน) ขณะนั้น คนเลี้ยงลูกโคคนหนึ่งมายังที่นั้น เห็นพระศาสดาก าลังทรงแสดง
ธรรม และบริษัทก าลังฟังธรรมอย่างสงบเงียบส่งใจไปในเรื่องนั้น ยืนถือไม้ [ส าหรับต้อนโค] ไม่ทันเห็นกบ
จึงได้ยืนปักไม้บนหัวกบเข้า กบมีจิตเลื่อมใสด้วยธรรมสัญญา ท ากาละตายในขณะนั้นเอง ไปบังเกิดใน



วิมานทอง 12 โยชน ์ในสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ (ขุ.วิ. (ไทย) 857-860/100 = มัณฑูกเทวปุตตวิมาน) ค้างคาว  
ฟังพระสวดมนต์  เท้าหลุดลงมาตาย ได้ไปเกิดในวิมาน  เจ้าชายสิทธัตถะกับการเปรียบเทียบดนตรี 
น าไปสู่การแสวงหาแนวทางในการบรรลุธรรม ตีความได้ว่าเหล่านี้ดนตรีเป็นสื่อน าจิตได้ชุดความคิดใหม่
เพื่อการบรรลุ หรือการปฏิบัติธรรมก็คงไม่ผิดเสียทีเดีย  
 แม้กระทั่งดนตรีในยุโรปยุคหลังดนตรีได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของศาสนา เพราะหากดูพัฒนาการ
ของดนตรีตะวันตกไม่ว่าจะเป็นในยุคกลาง (Medieval) ระหว่าง ค.ศ.450-1450  เลยไปถึงยุคเรเนซองส์ 
(Renaissance Period) ค.ศ.1450-1600 หรือยุคบาโร้ค (Baroque Period) 1600-1750 วัฒนธรรม
ดนตรีมีฐานเกิดจากศาสนาโดยเกี่ยวข้องบทสวดในโบสถ์หรือดนตรีที่เป้าหมายเพื่อการประกอบพิธีกรรม 
ซึ่งจะสอดคล้องกับแนวคิดของบีโธเฟ่น (Ludwig van Beethoven,ค.ศ.1170-1827, 56ปี) ที่ว่า “ดนตรี
คือเสียงของพระเจ้า” ดนตรีจึงถูกออกแบบมาโดยมนุษย์แต่มีปลายทางเพื่อการเซ่นสรวงบูชาเทพเจ้า ใน
ส่วนของพุทธหรือในราชส านักดนตรีถูกน าไปเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมเพื่อการประโคม แห่ ในพิธีการ
ต่างๆ ตั้งแต่งานเกิด จนตาย ในสังคมไทย ดังปรากฏในงาน  “การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของครูดนตรี
ไทยกับหลักค าสอนในศาสนาพุทธ” (มาศสุภา เพชรรักษ์,2558 : 95-104) หรือในงาน “ดนตรีใน
พิธีกรรมแซปางของชาวไทด า” (สุรดิษ ภาคสุชล,2553 2553 : 223-229) รวมถึงงานเรื่อง Chinese 
Ceremonial Music in Mahayana Buddhism in Southern Thailand  (Rewadee 
Ungpho,2010) The Dance from Concept of Trilaksana in Buddhism (Naraphong Charassri, 
Dharakorn Chandnasaro, 2016 : 35-54.)  รวมทั้งในงานเรื่อง Wai Khru Ceremony: The Life 
and Soul of Thai Music (Narongchai Pidokrajt, 2011 : 22-31) เป็นต้น หรือการที่พระในแบบ
มหายานในพิธีกรรมต่าง ๆ  ก็มีดนตรีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งจะด้วยเหตุผลเพื่อการเข้าถึงธรรม สร้างจังหวะใน
การบริกรรม หรือจะเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งในการสื่อธรรม  
 2. ดนตรีกับการ “บ าบัด” (music therapy) ซึ่งหากเอาค านิยามของอาจารย์ทางด้านดนตรี 
สุรศักดิ์ จ านงสาร ให้ค านิยาม “ดนตรีบ าบัด” กับผู้เขียนไว้ว่า “ดนตรีบ าบัด คือ การน าดนตรี และ
กิจกรรมต่าง  ที่เกี่ยวข้องกับดนตรีมาใช้ประกอบ เพื่อการสร้างแรงจูงใจให้เกิดผลในด้านต่าง  ที่ไม่
เกี่ยวเนื่องกับดนตรี ตัวอย่างเช่น นักดนตรีบ าบัดอาจใช้ความช านาญส่วนตัวในฐานะนักดนตรี แพทย์ 
นักวิจัย เพื่อสร้างสรรค์ทักษะ และการเปลี่ยนแปลงทางการเรยีนรู้ ด้านกายภาพ การสื่อสาร สังคม และ
อารมณ์ของผู้ที่เข้ารับการบ าบัด ผู้รับการใช้ดนตรีบ าบัด ไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้ป่วย  เพราะเห็นบทสวด
มนต์ที่ศรีลังกา กับอินเดีย มีดนตรีประกอบด้วย ท าให้มีสีสัน น่าฟัง และที่ส าคัญมันท าให้สมาธิดีข้ึน”   
 ตามความหมายของวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี  “ดนตรีบ าบัด คือ การวางแผนในการใช้กิจกรรม
ทางดนตรีควบคุม ในกลุ่มของคนทุกวัยไม่ว่าจะเป็นวัยเด็ก จนถึงวัยสูงอายุ เพื่อให้เกิดผลบรรลุในการ
รักษาโรคต่างๆ ที่เกิดมาจากความบกพร่องต่างๆ เช่น ความผิดปกติทางด้านอารมณ์ ทางร่างกาย และ
สติปัญญา 
 ดนตรีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของรา่งกาย จิตใจ และการท างานของสมองในหลาย ๆ  ด้าน จาก
การศึกษาวิจัยพบว่าผลของดนตรีต่อร่างกาย สามารถท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ อัตราการหายใจ, 
อัตราการเต้นของชีพจร, ความดันโลหิต, การตอบสนองของม่านตา, ความตึงตัวของกล้ามเนื้อ และการ
ไหลเวียนของเลือด จึงมีการน าดนตรีมาประยุกต์ใช้ในการรักษาโรคภัยไข้ เจ็บทั้งร่างกายและจิตใจ เรียก
กันว่าดนตรีบ าบัด (music therapy)” 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%88&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%A3&action=edit
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2&action=edit
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD


 หากเอาค านิยามนี้มาอธิบายอาจอธิบายเสริมต่อได้หรือไม่ว่าการที่ เจ้าชายสิทธัตถะ ในขณะ
บ าเพ็ญทุกกรกริยา เมื่อสภาพร่างกายที่ทรงบ าเพ็ญมานานอ่อนล้า และเคร่งตึงที่เกิดจากการปฏิบัตินั้น 
ท าให้พระองค์ประหนึ่งต้องการพกัผอ่น “ดนตร”ี เข้ามามีส่วนในการท าให้พระองค์ “ผ่อนคลาย”  ตาม
แนวทางดนตรีบ าบัด และในเวลาเดียวกัน “ดนตรีได้มาสร้างแรงจูงใจ หรือเป็นเครื่องมือสื่อสาร 
“ปริศนา” ให้เกิดการตีความสร้างความคิดใหม่ จนกระทั่งให้พระองค์ได้เปลี่ยนทัศนะคติและเปลี่ยน
แนวทางในการปฏิบัติในที่สุด  

 3. เป็นคุณสมบัติในการท าบุญ หรือการท าความดี ในคัมภีร์ทางศาสนาจะเห็นได้ในหลายกรณี
ที่ ว่าดนตรี เ ข้ามามีส่วนในการ “สร้าง”  กระบวนทัศน์ต่อการท าความดีตาม “ทัศนะ” ทาง
พระพุทธศาสนาได้ ดังปรากฏในคัมภีร์ที่อธิบายถึงผลของความดีในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  
 ผลจากการบูชาพระพุทธเจ้า   ดังมีข้อความว่า “เครื่องดนตรี  1,060 ช้ิน กลองที่ประดับ
ตกแต่งสวยงาม จักบ ารุงบ าเรอผู้นี้เป็นนิตย์ นี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้า” (สารีปุตตเถราปทาน  : 
ขุ.อป.(ไทย) 32/40/254) 
 ถวายอุปปัฏฐากพระพุทธเจ้า  
  “ท่ า นจ ง ดู ผ ล ก า ร บ า รุ ง พ ร ะผู้ มี พ ร ะภา ค  ผู้ ท ร ง เ ป็ นที่ พึ่ ง ขอ ง สั ต ว์ โ ล ก  ผู้ ค ง ที่                                 
เครื่องดนตรี 60,000 ช้ินแวดล้อมข้าพเจ้าทุกเมื่อ” (ขุ.อป.(ไทย 32/56-57/32)  
 ถวายทานทุกชนิด รวมไปถึงการถวายสังฆาราม   
 “เครื่องดนตรี    60,000    ช้ิน   กลองที่ประดับตกแต่งสวยงาม    จะแวดล้อมผู้นี้เป็นนิตย์   นี้
เป็นผลแห่งการถวายสังฆาราม” (ขุ.อป.(ไทย)32/477/72) 
 การถวายธง  
 “เครื่องดนตรี  60,000 ช้ิน กลองที่ประดับตกแต่งอย่างสวยงาม    แวดล้อมท่านเป็นนิตย์    นี้
เป็นผลแห่งการถวายธง” (อุปวาณเถราปทาน : ขุ.อป.(ไทย) 32/93/133) 
 ข้อเท็จจริงในทางดนตรี จ านวนช้ินของดนตรีต่อผลของการท าดีท าไมต้องต่างกัน ? หรือท าไม
จ านวนเครื่องดนตรีเยอะขนาดน้ัน คืออะไรบ้าง ? คงไม่มีค าตอบในการค้นคว้านี้ เพียงแต่ต้องการสื่อให้
เห็นถึงความเป็นดนตรีในบริบทนี้เท่านั้น ว่าดนตรีได้ถูกน ามาเป็นตัวอธิบายภาวะทางศาสนา ซึ่งห ากดู
แล้วไม่น่าจะเป็นเรื่องเดียวกันหรือเกี่ยวข้องกัน แต่ดนตรีได้กลายเป็นคุณสมบัติอันหนึ่งของผู้ประกอบ 
“กุศลธรรม” อันเป็นเจตจ านงในทางศาสนา  อาจตีความได้ว่ามนุษย์ผู้เสพคุ้นอยู่กับความสนุกสนานรื่น
เริงยังพอใจอยู่กับการให้ค าอธิบายการท าความดีด้วยลักษณะของสังคมในช่วงเวลานั้น หรือในอีก
ความหมายหนึ่งดนตรีเป็นลักษณะของความสุขประการหนึ่งในแบบวิถีโลก การขับกล่อม ประโคม คือ
สัญลักษณ์ของความพึงใจ  ที่ผู้คนในยุคสมัยนั้นก าลังต้องการสภาวะดังกล่าวกระนั้น ? 
 ในส่วนการท าความดี   ดนตรีเป็นแรงจูงใจให้คนท าดีได้ด้วย ท าดี ท าบุญได้ผลเป็นเครื่องดนตรี 
นัยนี้ “ดนตรี” จึงเป็นส่วนหนึ่งต่อการท าและผลของการท าความดีตามคติและโลกทัศน์ทางศาสนาด้วย  
 4. เป็น “เครื่องขวางกั้น” การปฏิบัติธรรม  ทัศนะของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับเรื่องดนตรีอาจ
มี 2 ส่วนด้วยกันหลัก ๆ เกี่ยวกับส่วนเกื้อต่อการปฏิบัติธรรม หรือเป้าหมายของการกระท าความดีดังที่
กล่าวมา แต่ในเวลาเดียวกันดนตรีก็เป็นเครื่อง “กั้น” หรือไม่สนับสนุนการปฏิบัติธรรม ดังปรากฏ
ข้อความใน  วิชยาสูตร (ส .ส.(ไทย)19-165/220 : วิชยาสูตร) ที่กล่าวถึงมารได้มาชวนนางภิกษุณีขณะ
ปฏิบัติธรรมว่า “เธอยังสาวมีรูปงาม  และฉันเองก็ยังหนุ่มแน่น  มาเถิดน้องนาง เรามาร่วมบรรเลงดนตรี
เครื่องห้า (โทน (อาตตะ)  ตะโพน (วิตตะ)  บัณเฑาะย์ (อาตตวิตตะ) กังสดาล (ฆนะ) ปีหรือสังข์ (สุสิระ) 



ให้   (ขุ.วิ.อ. 34/37) ส าเริงส าราญกันเถิด” (ส .ส.(ไทย) 19/165/221 : วิชยาสูตร) แต่วิชยาภิกษุณีก็
ทราบว่ามารมาด้วยประสงค์จะให้เคลื่อนจากสมาธิจึงได้กล่าวคาถาจนมารต้องล่าถอยไป 
 ในวินัยหรือข้อห้ามของพระภิกษุสงฆ์ในปาจิตตีย์ภัณฑ์ (วิ.ภิกขุนี.(ไทย) 2/833-836/152-153 :  
สุณวรรค  สิกขาบทที่  10 : 1. ก าลังไป ต้องอาบัติทุกกฏ  2.ยืนอยู่ในที่ที่พอจะมองเห็นหรือได้ยิน ต้อง
อาบัติปาจิตตีย์) หรือขุทกวัตถุ  (วิ.จู.(ไทย) 7/248/10 : ขุททกวัตถุ  ขันธกะ) ที่พระภิกษุได้ไปดูมหรสพ
บนยอดเขา ชาวบ้านจึงต าหนิว่า “ไฉนพวกภิกษุณีจึงไปดูการฟ้อนร าบ้าง การขับร้องบ้าง  การประโคม
ดนตรีบ้าง เหมือนหญิงคฤหัสถ์ผู้บริโภคกามเล่า” จึงเป็นสาเหตุให้มีการบัญญัติวินัยเพื่อป้องกัน “ข้าศึก” 
การปฏิบัติธรรมของพระภิกษุพร้อมทั้งป้องกันหรือรักษา “ศรัทธาของพุทธบริษัท” ดังพุทธวจนะที่ว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย การกระท าอย่างนี้  มิได้ท าคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใส หรือท าคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้
เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลย” 
 รวมไปถึงการบัญญัติสิกขาบทแก่สามเณร (วิ.ม.(ไทย) 4/106/168-169 : สิกขาปทกถา) หรือศีล
อุโบสถ (ศีล 8) ก็เป็นการบัญญัติโดยมีลักษณะเพื่อป้องกัน  “งดเว้นจากการฟ้อนร า ขับร้อง บรรเลง
ดนตรีและดูการละเล่น อันเป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์” ‡ 
 ปรากฏในจุฬศีลว่า “พระสมณโคดม (รวมทั้งพระภิกษุสงฆ์) ทรงเว้นขาดจากการฟ้อนร า  ขับ
ร้อง  ประโคมดนตรี  และดูการละเล่นที่เป็นข้าศึกแก่กุศล” 
 หากดูเจตนารมณ์ของวินัยในข้อต่าง ๆ  จะมุ่งไปที่ “ดนตรี” ในฐานะเป็น “ข้าศึก” ต่อการ
ปฏิบัติธรรม  เครื่องดนตรีถูกก าหนดให้เป็นเครื่องมือในการโน้มน้าวจิต   ซึ่งอาจมีลักษณะของการรื่นเริง 
สนุกสนาน แต่ในทางกลับกันถ้ามีการใช้ในสิ่งทีเ่ป็นประโยชน์ เพื่อการบูชา หรือเพื่อการน าจิตไปในทางที่
สร้างสรรค์และเปน็ประโยชน์ดนตรีก็น่าจะได้รับการยกเว้น  ประหนึ่งเพราะความหมายการห้ามในหมวด
นี้ก็คือเพื่อ “ป้องกัน” การไหลของอารมณ์และการปฏิบัติเพื่อไม่ให้ไปสู่สภาวะที่ไม่พึงปรารถนา 
 5. เป็นไปเพ่ือการบูชา สักการะ  นอบน้อมบูชา แนวคิดนี้เป็นบริบทหนึ่งของสังคมในฐานะที่
ดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของการ แสดงออกต่อความเช่ือ ซึ่งมีให้เห็นประจ า เพราะดนตรีในบริบทปัจจุบันส่วน
ใหญ่ก็คือเป็นไปเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรม หรือการเซ่นสรวงบูชา ในส่วนของพระไตรปิฎกก็มี
เหตุการณ์ของดนตรีเข้าไปมีสว่นร่วมในพิธีกรรม ซึ่งอาจจะเป็นด้วยเหตุผลของรปูแบบสังคมเดิม ในสังคม
ฮินดู ดนตรีอาจเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมศพ ดังนั้นการแสดงออกของการกระท าพิธีกรรมนี้โดยมีดนตรี
เป็นเครื่องประกอบจึงน่าจะสัมพันธ์กับบริบทของสังคมเดิม แต่มีเป้าหมายเพื่อการเซ่นสรวงบูชา  

6.ดนตรีกับความเชื่อ ดนตรีกับความเช่ืออาจเป็นรูปแบบของทุกสังคม จะท าให้เห็นว่าใน
พระไตรปิฎกเหตุการณ์ของดนตรีที่น ามาเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบพิธีกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ที่

                                                             
‡ค าว่า “นัจจคีตวาทิตวิสูกทัสสนา” ในสิกขาบทน้ี แปลได้ 2 นัย คือ นัยที่ 1 แปลว่า “การดูการละเล่นอัน   

เป็นข้าศึกต่อกุศลคือการฟ้อนร า  ขับร้อง และบรรเลงดนตรี” (ดู  ที.สี.  (แปล)  9/13/6)  นัยที่  2 แปลว่า “การฟ้อนร า  
ขับร้อง  บรรเลงดนตรี  และการดูการละเล่นอันเป็นข้าศึกต่อกุศล” ในที่น้ีแปล ตามนัยที่ 2 ค าว่า “ทัสสนา”  มิได้จ ากัด
ความหมายเพียงการดู  การเห็นเท่าน้ัน แต่ยังหมายรวมถึง การฟัง การได้ยินด้วย ค าว่า “ข้าศึกต่อกุศล” แปลจากค าว่า 
“วิสูกะ” หมายถึงเป็นเหตุท าลายกุศลธรรม ให้อกุศลธรรมเกิดขึ้น และหมายถึงเป็นข้อประพฤติที่ไม่เหมาะสมต่อ
พระพุทธศาสนา ในสิกขาบทน้ีพึงทราบนัยเพิ่มเติมอีก 2 นัย  คือ (1) จะจัดเป็นการล่วงละเมิดสิกขาบทได้ต่อเม่ือ   เข้า
ไปดูเพราะประสงค์จะเห็นเท่าน้ัน  แต่ถ้าบังเอิญการละเล่นน้ันผ่านมาให้เห็นเองทางที่ตนยืน  น่ัง  หรือ นอนอยู่  ไม่
จัดเป็นการล่วงละเมิด จัดเป็นเพียงความเศร้ าหมอง (2) เพลงขับร้อง (คีตะ) ที่ประกอบด้วย ธรรม ถือเป็นความ
เหมาะสม  ไม่ห้าม แต่ธรรมที่ประกอบเป็นเพลงขับร้อง  ถือเป็นความไม่เหมาะสม (ขุ.ขุ.อ.  2/27-28) 



สัมพันธ์กับความเช่ือ การเซ่นสรวงบูชา อันเกี่ยวเนื่องกับความเช่ือและรูปแบบที่เขาเหล่านั้นเคยปฏิบัติ 
จึงท าให้เห็นได้ว่ารูปแบบของดนตรีจึงมีส่วนต่อการก าหนดพฤติกรรมของบุคคลในสังคมได้เป็นอย่างดี  
ดังมี อสิมาภรณ์ มงคลหว้า (2555) ได้ท าการศึกษาไว้ เรื่อง ดนตรีในพระพุทธศาสนาเถรวาท” เสนอเป็น
แนวคิดผลการศึกษาไว้ว่า “...การใช้ดนตรีของพระพุทธศาสนาในสังคมไทย มีการพัฒนาการใช้ดนตรีเข้า
มาเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาในสังคมไทย โดยใช้ประกอบงานประเพณี เช่น งานมงคล จะใช้เพลง
มหาฤกษ์ เพลงปี่พาทย์สาธุการ เป็นต้น งานอวมงคลใช้เพงวงปี่พาทย์มอญ เป็นหลักในพิธีกรรม เช่น การ
บูชา การไหว้ครู หรือใช้ดนตรีในการเผยแผ่ตามหลักพระพุทธศาสนาโดยใช้สื่อการสอนจากเสียงดนตรี
ร่วมสมัยมาบรรเลงเพลงประกอบเปน็จังหวะในบทน านองเนื้อรองของบทสวดมนต์แต่ละบท ท าให้ฟังเกิด
ความกล้าหาญ และเข้าในการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขในสังคมไทย...” หรือในงานศึกษาเรื่อง “ดนตรี
ประกอบพิธีกรรมเข้าทรง (โจลมม็วด) : กรณีศึกษา บ้านสองช้ัน ต าบลสองช้ัน อ าเภอกระสัง จังหวัด
บุรีรัมย์” (กิตติภัทท์ ดงวัง,สุพจน์ ยุคลธรวงศ์, 2553) รวมถึงงาน “กาหลอ ดนตรีในพิธีศพ: กรณีศึกษา
คณะมีนากาหลอ บ้านต้นส้มเหม้า ต าบลหนองช้างแล่น อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง” (ธนภัทร์ ไกรเทพ
,สุพจน์ ยุคลธรวงศ์,2555) หรือในงานศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาดนตรีประกอบพิธีกรรม : กรณีศึกษาวง
โกงสโกและวงทัมมิง คณะครูอม มงกุล จังหวัดเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา” (เมธี พันธ์ุวราทร
,2561 : 46-59)  เป็นต้น ดังนั้นดนตรีในความหมายนี้จึงหมายถึงดนตรีที่เนื่องด้วยพิธีกรรม และความ
เช่ือที่ปรากฏในสังคม ชุมชนน้ัน ๆ โดยมีศาสนาความเช่ือเป็นเป้าหมายหลักและดนตรีเป็นองค์ประกอบ
ร่วมต่อความเช่ือหรือการแสดงออกต่อความเช่ือนั้น  
 หรือในมหาปรินิพพานสตูร เป็นเหตุการณ์ตอนที่ที่พระพุทธเจ้าปรินิพพาน “ดนตรีทิพย์ก็บรรเลง 
ในอากาศเพื่อบูชาพระตถาคต    ทั้งสังคีตทิพย์ก็บรรเลงในอากาศเพื่อบูชาพระตถาคต” (ที.มหา.(ไทย) 
10/199/170-171)  และมัลละกษัตริย์ ผู้ครองกุสินารา พระองค์ทราบข่าวการปรินิพพานจากพระ
อานนท์จึงมีความประสงค์ที่จะบูชาพระพุทธสรีระ จึงได้รับสั่งกับข้าราชบริพารว่า “พนาย ถ้าอย่างนั้น 
ท่านทั้งหลายจงเตรียมของหอมระเบียบดอกไม้และเครื่องดนตรี ทุกอย่างที่มีในกรุงกุสินาราไว้ให้พร้อม” 
แล้วทรงถือเอาของหอมระเบียบดอกไม้ เครื่องดนตรีทุกอย่างและผ้า 500 คู่ เสด็จเข้าไปยังสาลวันของ
พวกเจ้ามัลละซึ่งเป็นทางเข้าเมือง    ตรงไปยังพระพุทธสรีระแล้ว ทรงสักการะ  เคารพ นบนอบ บูชา
พระสรีระของผูม้ีพระภาคด้วยการฟ้อนร า ขับร้อง  ประโคมดนตรี ระเบียบดอกไม้และของหอม ทรงดาด
เพดานผ้า ตกแต่งมณฑลมาลาอาสน์  ให้วันน้ันหมดไปด้วยกิจกรรมอย่างนี้ (ที.มหา.(ไทย) 10/228/170-
171 : มหาปรินิพพานสูตร)  และก็กระท าอย่างนี้ตลอด 7 วันจนกระทั่งถวายพระเพลิงพระบรมศพในข้ัน
สุดท้าย 
 รวมทั้งในนาคสูตร (องฺ.ฉกฺก (ไทย) 22/43/498 : นาคสูตร) เครื่องดนตรีใช้ประโคมเป็น
เครื่องหมายของสิ่งที่เป็นมงคล ดังช้างของพระมหากษัตริย์ ที่ลงเล่นน้ าอยู่ เมื่อจะข้ึนจากน้ าก็ให้มีดนตรี
ประโคมสมฐานะแก่ช้างทรงกษัตริย์ที่ว่า  “สมัยนั้น พระเศวตกุญชร ของพระเจ้าปเสนทิโกศล ข้ึนจากท่า
น้ าปุพพโกฏฐกะเพราะเสียงดนตรีใหญ่ที่เขาตีประโคม เหล่าชนเห็นช้างนั้นแล้วจึงกล่าวชมอย่างนี้ว่า
“นาคของพระราชาช่างงามยิ่งนัก    นาคของพระราชาช่างน่าดู นาคของพระราชาช่างน่าเลื่อมใส นาค
ของพระราชามีอวัยวะสมบูรณ์” 



 ดังนั้นดนตรีในนัยยะทางสังคมกับโลกทัศน์ทางศาสนาในการน าเสนอนี้ได้สะท้อนถึงดนตรีใน
ฐานะเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติธรรม รวมไปถึงเพื่อการบ าบัดรักษา และอีกนัยหนึ่งเพื่อการท าบุญ หรือ
ท าความดี อันเป็นไปเพื่อการบูชา สักการะ นอบน้อมบูชา แต่อีกนัยหนึ่งดนตรีก็มีความหมายเป็น 
“เครื่องขวางกั้น” การปฏิบัติธรรมดังที่ปรากฏเป็นข้อห้ามในวินัยบัญญัติที่ห้ามเว้นส าหรับพระภิกษุ
สามเณรหรือวิถีนักบวช ดังปรากฏการณ์ที่ยกน าเสนอนี ้
  
สรุปส่งท้าย 
 ดนตรีในพระไตรปิฎกน้ี อาจไม่ได้ต้องการเสนอสาระในเชิงคัมภีร์แต่เพียงต้องการสะท้อนมิติ
ของเหตุการณ์ผ่านโลกทัศน์ของดนตรีในพระไตรปิฎก  ซึ่งดนตรีเป็นวิถีชีวิต วัฒนธรรม  พร้อมกันนั้น
ดนตรียังได้กลายมาเป็นผลติผลเชิงสงัคม ซึ่งมีการสบืต่อ ส่งต่อมาจากช่วงสู่ช่วง จนกระทั่งปัจจุบัน ดนตรี
ในพระไตรปิฎก อาจไม่ใช่เรื่องเดียวกับดนตรีในปัจจุบัน แต่ความเป็น “ดนตรี” จะยังคงสะท้อน
เหตุการณ์ รวมไปถึงความเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนผ่านของช่วงเวลา แต่เจตจ านง ของ “ดนตรี” ก็ยังคงอยู่
ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างใด เป้าหมายของดนตรีเพื่อการผ่อนคลาย เพื่อฉลองรื่นเริง สมโภช รวมไปถึงเข้า
ส่วนหนึ่งของพิธีกรรม หรือเป็นส่วนสนับสนุนการปฏิบัติธรรม ก็ยังปรากฏอยู่นับแต่อดีต จนกระทั่ง
ปัจจุบัน  
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