
สาระการเรยีนรู้

บทบาทของดนตรใีนธุรกจิบนัเทงิ
อาชพีทางดา้นดนตรี



ปัจจุบนัอาชพีทางดา้นดนตรไีดร้บัความสนใจและสงัคมใหก้ารยอมรบัมากขึ้น ซึ่งเป็น
อาชพีทีส่รา้งความสขุใหก้บัผูค้นและอาชพีทีม่เีกยีรติ

ผูท้ีต่อ้งการบรโิภคผลงานทางดนตรทีีม่คีณุภาพมเีป็นจ านวนมาก จงึท าใหด้นตรเีขา้ไป
มบีทบาทส าคญัอย่างมากในธุรกจิบนัเทงิต่างๆ หากมกีารศกึษาและฝึกฝนจนไดร้ับความรู้
ความสามารถทางดา้นดนตรเีป็นอย่างด ีกม็โีอกาสในการเลอืกประกอบอาชพีทางดา้นดนตรี
ทีส่รา้งรายไดไ้มน้่อยไปกวา่อาชพีอื่นๆ ในสงัคมได ้



อาชีพทางด้านดนตรี

อาชพีทางดา้นดนตรไีดพ้ฒันาจากการเล่นดนตรใีนชุมชน
เลก็ๆ หรอืวฒันธรรมทอ้งถิน่เขา้สู่สงัคมใหญ่จุดประสงค์
เพื่อความสุข เพื่อความบันเทิงใจ จนเกิดเป็นอาชีพ
ทางดา้นดนตรขีึน้และมคีวามหลากหลายตามลกัษณะของ
การประกอบกิจกรรมในอาชีพนัน้ๆ ซึ่งถือได้ว่าอาชีพ
ทางดา้นดนตรเีป็นอาชพีทีส่รา้งความสุขใหก้บัสังคมและ
เป็นอาชพีทีไ่ดร้บัการยอมรบัของผูค้นอกีอาชพีหนึ่ง 



อาชีพทางด้านดนตรี
อาชพีทางดา้นดนตรทีีม่บีทบาทในสงัคมไทยและเป็นทีรู่จ้กัโดยทัว่ไป ไดแ้ก่

๑ นักดนตรี

นักดนตรเีป็นอาชพีทีแ่สดงความสามารถทางดา้นทกัษะทีด่เียีย่มและมเีทคนิคชัน้สงูให้
มคีวามช านาญเพื่อสื่อความหมายของเพลงและมคีวามไพเราะของบทเพลงตามทีน่ัก
ประพนัธ์เพลงไดส้รา้งสรรคไ์ว ้ซึง่นักดนตรแีต่ละคนอาจต้องผ่านการฝึกฝนทีแ่ตกต่าง
กนั บางคนอาจฝึกจะครูหรอืนักดนตรทีีม่ปีระสบการณ์ แลว้แต่วธิกีารศกึษาของแต่ละ
บุคคลหรอือาจเขา้ศกึษาจากสถาบนัการศกึษาทางดนตรโีดยตรง



อาชีพทางด้านดนตรี

๑ นักดนตรี

นั ก ดนต รีอ า ชีพ จ า น วนม ากป ร ะ สบ
ความส าเรจ็และมรีายไดต้อบแทนค่อนข้าง
สู ง  แ ล ะ มีนั ก ด น ต รี อ า ชีพ ที่ ป ร ะ ส บ
ความส าเรจ็หลายท่านไดร้บัการยกย่องเชดิ
ชูเกยีรต ิบางท่านเป็นศลิปินแห่งชาติ อาท ิ
ครูดนตรไีทย ได้แก่ ครูมนตร ีตราโมท ครู
ดนตรสีากล ไดแ้ก่ ครสูงา่ อารมัภรี์



อาชีพทางด้านดนตรี

๒ นักร้อง

นกัรอ้งเป็นอาชพีดา้นดนตรทีีส่รา้งชื่อเสยีงใหแ้ก่
ผู้คนอย่างมาก โดยนักร้องที่มชีื่อเสียงและเป็น
ขวัญใจประชาชนทางด้านวัฒนธรรมการขับ
เสภา คอื ครูแจง้ คล้ยสทีอง ส่วนนักรอ้งขวญัใจ
ของประชาชนอีกท่านหนึ่ง คือ รวงทอง ทอง
ลัน่ทม และศลิปินแห่งชาตดิ้านศลิปะการแสดง 
(นกัรอ้ง) คอื ชาย เมอืงสงิห ์ ทีม่า www. http://aplay.tv/content_music_playlist



อาชีพทางด้านดนตรี

๒ นักร้อง

ขวญัใจประชาชนอีกหลายท่าน ได้แก่ ธงไชย 
แมคอินไตย์ (เบิร์ด) , สุกฤษฎ์ วิเศษแก้ว (บี ้
เดอะสตาร)์ , ธนนท ์จ าเรญิ (นนท ์the voice) ,
พรพรรณ ชุนหชัย (เจนนิเฟอร์ คิ้ม) นักร้อง
หลายท่านมผีลงานการขบัร้องที่เป็นที่ประจกัษ์
จนได้รบัการยกย่อง จากบุคคลที่กล่าวมาแล้วนี้
เป็นนักร้องอาชพีที่เป็นที่ยอมรบัของประชาชน
ทัว่ไป 



อาชีพทางด้านดนตรี

๓ นักประพนัธเ์พลง

เป็นอกีอาชพีหนึ่งทีจ่ะต้องใชจ้นิตนาการและมคีวามคดิสรา้งสรรค์ เช่น เพลงพระ
ราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพติร เป็นตน้ สงัคมไทยยงัมนีักประพนัธเ์พลงทีม่ผีลงานเป็นทีรู่จ้กักนัดี
หลายท่าน เช่น ครูเอือ้ สุนทรสนาน , ครพูยงค์ มุกดา , ครูสลา คุณวุฒิ และครูนิติ
พงษ์ หอ่นาค เป็นตน้ 



อาชีพทางด้านดนตรี

๔ นักเรียบเรียงเพลงและนักเรียบเรียงเสียงประสาน

นักเรยีบเรยีงเพลงและนักเรยีบเรยีงเสยีงประสานเป็นอาชพีหนึ่งทีม่คีวามส าคญัใน
วงการดนตรี โดยเฉพาะด้านดนตรีสากล (ดนตรีตะวันตก) ผู้ประกอบอาชีพนี้
นอกจากจะตอ้งเป็นนักดนตรทีีม่ทีกัษะดา้นดนตรปีฏบิตัอิย่างดแีล้วยงัตอ้งมคีวามรู้
ทางด้านทฤษฎีดนตรีด้วย เพื่อน ามาเรียบเรียงให้เหมาะสม นักเรียบเรีย งเสยีง
ประสานทีม่ชีือ่เสยีง คอื ครปูระสทิธิ ์พยอมยงค์ และครปูระยงค ์ชืน่เยน็ 



อาชีพทางด้านดนตรี

๕ วาทยากร
วาทยกรหรือผู้อ านวยเพลงเป็นอาชีพทางด้าน
ดนตรีอาชีพหนึ่ง เป็นที่รู้จ ักและสามารถสร้าง
ความส าเรจ็ทางอาชพีดนตรไีดท้ัง้ในระดบัประเทศ
และระดับโลก คนไทยที่ประสบความส าเร็จใน
ฐานะนักอ านวยเพลงหรอืวาทยกร เช่น พลเรอืตร ี
วรีะพนัธ์ วอกลาง และทฤษฎี ณ พทัลุง บทบาท
ของวาทยกร คอื การก ากบัและควบคมุวงดนตรี



อาชีพทางด้านดนตรี

๖ นักดนตรี
ครดูนตรเีป็นอาชพีทีม่คีวามส าคญัในวงการดนตร ีเพราะครดูนตรที าหน้าทีถ่่ายทอด
ความรูแ้ละทกัษะทางดนตรใีหก้บัผูเ้รยีน

๗ นักวิชาการดนตรี
นกัวชิาการดนตรมีคีวามหมายครอบคลุมถงึนกัวจิยัดนตร ีนกัวชิาการดนตรมีบีทบาท
อย่างมากในการศกึษาความรูเ้กีย่วกบัดนตร ีเพื่อสนององค์ความรูแ้ละให้ขอ้มูลดา้น
ดนตรใีนแง่มุมต่างๆ ซึง่ถอืไดว้่านักวชิาการดนตรเีป็นอาชพีหนึ่งที่มคีวามส าคญั ท า
หน้าทีเ่ป็นคลงัความรูด้า้นดนตรใีหแ้ก่หน่วยงานอื่นๆ ทีป่ฏบิตัหิน้าทีด่า้นดนตรี



บทบาทของดนตรีในธรุกิจบนัเทิง

บทบาทของดนตรีในปัจจุบนัก้าวหน้าอย่างมากโดยเฉพาะธุรกิจบนัเทิง เช่น การ
แสดงดนตรอีาชพี ละครโทรทศัน์ ภาพยนตร ์สถานเรงิรมยต์่างๆ นอกจากดา้นธุรกจิ
บนัเทงิแลว้ ดนตรยีงัมบีทบาทมากในธุรกจิประเภทอื่นๆ เช่น ธุรกจิหอ้งอาหาร สวน
อาหาร สถานบรกิารต่างๆ เช่น โรงแรม โรงพยาบาล ศูนยห์รอืหน่วยประชาสมัพันธ์
ของสถานประกอบการ เป็นตน้ 



บทบาทของดนตรีในธรุกิจบนัเทิง

๑. ธรุกิจโรงเรียนดนตรี
เป็นธุรกจิบนัเทงิประเภทที่
ต้องมีหลกัสูตรด าเนินตาม
ร ะ เ บีย บขอ งก ร ะท ร ว ง
ศกึษาธกิาร

๒. ธรุกิจห้องบนัทึกเสียง
นักดนตรแีละนักร้องต้องการใช้ห้อง
บนัทกึเสยีงทีท่นัสมยัเพือ่ใหผ้ลงานมี
คุณภาพ ดงันัน้ธุรกิจบนัทกึเสยีงจงึ
จ าเป็นตอ้งมนีักดนตรทีีม่คีวามรูด้า้น
ดนตรมีาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง
สรรคง์านในการประกอบธุรกจิ



บทบาทของดนตรีในธรุกิจบนัเทิง

๓. ธรุกิจรบังานแสดงดนตรี
เ ป็ น ธุ ร กิ จ เ กี่ ย ว กับ ก า ร จัด
กจิกรรมดา้นดนตรแีละจดัหานัก
ดนตรีเพื่ อ ไปแสดงดนตรีใน
ลกัษณะต่างๆ ตามที่หน่วยงาน
นัน้ตอ้งการ เชน่ งานเลีย้งรบัรอง 
งานฉลองมงคลสมรส งานปีใหม ่
งานคลา้ยวนัเกดิ เป็นตน้

๔ .  ธุรกิจอุตสาหกรรมผลิต
เครือ่งดนตรี
เป็นธุรกจิทีน่่าสนใจของนักดนตรี
และช่างท าเครื่องดนตร ีเช่น การ
ผลิตขมิในจงัหวดัล าปาง แหล่ง
ผลิตซอ จะเข้ ฆ้องหล่อ ฆ้องต ี
และผลิตกลองอยู่ตามจังหวัด
ต่างๆ


