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 หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี–นาฏศิลป ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1–6 ชุดนี้จัดทำ ขึ้น
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีเปาหมายให้นักเรียนและ
ครูใช้เปนสื่อในการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามสาระ มาตรฐานการเรียนรู ้
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ตลอดจนพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ทำ ประโยชนให้สังคม เพื่อให้สามารถ
ดำ รงชีวิตอยูรวมกับผู้อื่นในสังคมไทยและสังคมโลกได้อยางมีความสุข
 หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี–นาฏศิลป ชุดนี้ยึดแนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่เน้น 
ผูเ้รยีนเปนสำ คญั ใช้หลักการสงเสรมิให้นกัเรยีนมคีวามรูค้วามเข้าใจธรรมชาติของดนตรี–นาฏศลิป 
และสามารถนำ ความรูไ้ปประยกุตใช้ในชวีติประจำ วนัได้อยางมปีระสทิธภิาพและยัง่ยนื โดยพฒันา
นักเรียนแบบองครวมอยูบนพื้นฐานของการบูรณาการความคิดรวบยอด ที่เน้นให้นักเรียนเรียนรู้ 
ด้วยกระบวนการท่ีเน้นการปฏิบัติ (Active Learning) และเรียนรู้โดยใช้สมองเปนฐาน (Brain-
Based Learning) ซึ่งเน้นการเรียนรู้ให้ตรงกับรูปแบบการเรียนรู้ (Learning Styles) เน้นทักษะ
ท่ีสร้างเสริมความเข้าใจท่ีคงทนของนักเรียน ซ่ึงเปนผลลัพธปลายทางท่ีต้องการให้เกิดตามหลักสูตร
 การจดัทำ หนงัสอืเรยีน รายวชิาพืน้ฐาน ดนตร–ีนาฏศลิป ชดุนีค้ณะผูจ้ดัทำ ซึง่เปนผู้เชีย่วชาญ
ในสาขาวิชาและการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ได้กำ หนดหนวยการเรียนรู้ให้ครอบคลุมสาระดนตรี–
นาฏศิลป และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ แบบฝกทักษะกระบวนการทางดนตรี–นาฏศิลป 
กิจกรรมเสนอแนะ โครงงาน การประยุกตใช้ในชีวิตประจำ วัน และคำ ถามทบทวนให้สมบูรณ 
อยูในเลมเดียว
 หวังเปนอยางยิ่งวา หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี–นาฏศิลป ชุดนี้จะสนับสนุนให้ 
นกัเรยีนไดพ้ฒันาความรูด้้านดนตร–ีนาฏศลิป และสนบัสนนุการปฏริปูการเรยีนรูต้ามเจตนารมณ 
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542
           
           คณะผูจัดทำ 
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 หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี–นาฏศิลป ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1–6 ได้ออกแบบหนวยการ
เรียนรู้ แตละหนวยการเรียนรู้ประกอบด้วย
 1. ตัวชี้วัดชั้นป ระบุตัวชี้วัดซึ่งเปนเปาหมายในการพัฒนานักเรียนที่สอดคล้องกับเนื้อหาใน 
หนวยการเรียนรู้ 
 2. ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู เปนการรวบรวมเนื้อหาแตละหนวยมาจัดระเบียบ แสดงความ
เชื่อมโยงของเนื้อหาในหนวยนั้น ๆ
 3. ประโยชน์จากการเรียน นำ เสนอไว้เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนนำ ความรู้และทักษะจากการเรียน
ไปใช้ในชีวิตประจำ วัน
 4. คำ ถามนำ –กิจกรรมนำ  (ลองคิด ลองตอบ) เปนคำ ถามหรือสถานการณที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิด
ความสนใจ ต้องการที่จะค้นหาคำ ตอบ
 5. เนื้อหา ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดชั้นป และสาระการเรียนรู้แกนกลาง
 6. ความรูเสริม/เกร็ดความรู (ดนตรีนารู้ นาฏศิลปนารู้) เปนความรู้เพ่ือเพ่ิมพูนให้นักเรียนมีความรู้ 
กว้างขวางขึ้น 
 7. แหลงคนขอมูล เปนแหลงเรียนรู้ตาง ๆ เชน เว็บไซต หนังสือ สถานที่ บุคคล เปนต้น เพื่อให้ 
นักเรียนศึกษาค้นคว้าเนื้อหาที่สอดคล้องกับเรื่องที่เรียน 
 8. กจิกรรมพฒันาการเรยีนรู (ฝกฝนดนตรี ฝกฝนนาฏศลิป) เปนกจิกรรมทีก่ำ หนดไว้เมือ่จบเนือ้หา 
แตละชวง แตละตอนเพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู ้ เปนกิจกรรมที่หลากหลาย 
ใช้แนวคดิทฤษฎตีาง ๆ  ให้สอดคล้องกบัเนือ้หา เหมาะสมกบัวยั สะดวกในการปฏบิตั ิกระตุน้ให้นกัเรียน
ได้คิด และสงเสริมให้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 
 9. สรุป ได้สรุปเนื้อหาไว้หลายรูปแบบ เพื่อเปนการทบทวนความรู้หรือเรียนกว้าง ๆ อยางรวดเร็ว
 10. กิจกรรมเสนอแนะ เปนกิจกรรมเสนอแนะให้นักเรียนได้ปฏิบัติ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด 
การวางแผน และการแก้ปญหาของนักเรียน
 11. โครงงาน เปนการให้นักเรียนปฏิบัติโครงงาน โดยเสนอแนะหัวข้อโครงงานและแนวทางการ
ปฏิบัติ 
 12. การประยุกต์ใชในชีวิตประจำ วัน เปนกิจกรรมที่เสนอแนะให้นักเรียนได้นำ ความรู้ ทักษะไป
ประยุกตใช้ในชีวิตประจำ วัน 
 13. คำ ถามทบทวน เปนคำ ถามเพื่อทบทวนผลการเรียนรู้ของนักเรียน
 14. บรรณานุกรม เปนรายชื่อหนังสือ เอกสาร เว็บไซตที่ใช้ประกอบการเขียน
 15. อภิธานศัพท์ เปนคำ สำ คัญที่แทรกอยูในเนื้อหาซึ่งพิมพด้วยสีชมพูและนำ มาจัดเรียงตามลำ ดับ
ตัวอักษรและอธิบาย
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วงดนตรีและบทเพลง

วงดนตรีและบทเพลง
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ประโยชน์จากการเรียน

1.1	 ประเภทของวงดนตรีไทย

2.1	เครื่องหมายและสัญลักษณทางดนตรีไทย
2.2	 เครื่องหมายและสัญลักษณทางดนตรีสากล
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3.2	 เครื่องดนตรีที่ใช
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1.2	 ประเภทของวงดนตรี
	 สากล
1.3	 ประเภทของวงดนตรี
	 พื้นบาน

1. ประเภทของวงดนตรี

2. เคร่ืองหมายและ
 สัญลักษณทางดนตรี

5. การใชและบำ รุงรักษา
 เคร่ืองดนตรี

4. บทเพลงสำ หรับฝกรอง
 และการบรรเลง
 เคร่ืองดนตรีประกอบ
 การรองเพลง

3. การเปรียบเทียบเสียงรอง 
 และเสียงของเคร่ืองดนตรี 
 ในบทเพลงจากวัฒนธรรม 
 ตาง ๆ

ลองคิด ลองตอบ
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  (2) วงเครื่องสายผสม	ในสมัยกรุงรัตนโกสินทรมีผูนำ	เครื่องดนตรีของตางชาติเขามา 
รวมบรรเลงในวงเครื่องสาย	เชน	ขิม	เปยโน	ออรแกน	ไวโอลิน	และเรียกชื่อวงตามชื่อเครื่องดนตรี
ที่นำ	เขามาผสม	เชน	วงเครื่องสายผสมขิม	เปนตน	ซึ่งประกอบดวยเครื่องดนตรีดังนี้
   1.	 ซอดวง	1	คัน	 4.	 ขิม	1	ตัว	 	 	7.	รำ	มะนามโหรี	1	ใบ
	 	 	 2.	 ซออู	1	คัน	 5.	 ขลุยเพียงออ	1	เลา	 	8.	ฉ่ิง	1	คู

	 	 	 3.	 จะเข	1	ตัว	 6.	 โทนมโหรี	1	ใบ     
  (3) วงเครื่องสายปชวา	เปนวงดนตรีที่เกิดขึ้นจากการนำ	วงดนตรี	2	วง	ไดแก	วงเครื่อง
สายและวงกลองแขกมาผสมกัน	เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่	4	แหงกรุงรัตนโกสินทร	และในสมัยนั้น
เรียกวา	“วงกลองแขกเครื่องใหญ” แตไดมีการปรับปรุงเครื่องดนตรีบางชนิดตามความเหมาะสม
วงเครื่องสายปชวาประกอบดวยเครื่องดนตรีดังนี้
 1.	 ปชวา	1	เลา	 5.	 ขลุยหลีบ	1	เลา	 	 7.	ฉิ่ง	1	คู	

	 2.	 ซอดวง	1	คัน	 	 (แทนปออในวงเครื่องสาย	 8.	ฉาบเล็ก	1	คู

	 3.	 ซออู	1	คัน	 	 ในสมัยรัชกาลที่	4)

	 4.	 จะเข	1	ตัว		 6.	 กลองแขก	1	คู	(แทนโทนมโหรี–รำ	มะนามโหรี)	 

วงเครื่องสายเครื่องคู 
  (ที่มาของภาพ: สารานุกรมศัพทดนตรีไทย ภาคคีตะ–ดุริยางค ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, เลม 1, หนา 214)

วงเครื่องสายปี่ชวา 
(ที่มาของภาพ: สารานุกรมศัพทดนตรีไทย ภาคคีตะ–ดุริยางค ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, เลม 1, หนา 215)

2  หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี–นาฏศิลป์  ม.  1

1.	ประเภทของวงดนตรี

	 1.1	 ประเภทของวงดนตรีไทย

 วงดนตรีไทยในปจจุบันแบงออกเปน	3	ประเภทใหญ	ๆ	คือ
 1) วงเคร่ืองสาย เปนวงดนตรีที่ประกอบดวยเครื่องสีและเครื่องดีดเปนสวนใหญ	มีเครื่อง
เปาและเครื่องตีเปนสวนประกอบ	และมีเสียงเบา	ไพเราะ	นุมนวล	วงเครื่องสายแบงออกเปน	3	
ชนิดใหญ	ๆ	คือ	
  (1) วงเคร่ืองสายไทย มีมาตั้งแตสมัยอยุธยา	แตมาพัฒนาเปนวงเครื่องสายที่ชัดเจน 
ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร	ดังนี้
   1. วงเครื่องสายวงเล็ก (เคร่ืองเดี่ยว) มีเครื่องดนตรีที่บรรเลงดำ	เนินทำ	นอง	และ
เครื่องดนตรีที่ตีประกอบจังหวะอยางละ	1	ชิ้น	ประกอบดวยเคร่ืองดนตรีดังนี้
 1.	 ซอดวง	1	คัน	 4.	 ขลุยเพียงออ	1	เลา	 7.	ฉิ่ง	1	คู
	 2.	 ซออู	1	คัน	 5.	 โทนมโหรี	1	ใบ
	 3.	 จะเข	1	ตัว	 6.	 รำ	มะนามโหรี	1	ใบ

วงเครื่องสายวงเล็ก (เครื่องเดี่ยว)

(ที่มาของภาพ: สารานุกรมศัพทดนตรีไทย ภาคคีตะ–ดุริยางค ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, เลม 1, หนา 213)

 2. วงเครื่องสายเครื่องคู วงเครื่องสายเครื่องคูประกอบดวยเครื่องดนตรี 
ดังนี้
 1.	 ซอดวง	2	คัน	 	5.	 ขลุยหลีบ	1	เลา			 				9.	ฉาบ	1	คู

	 2.	 ซออู	2	คัน	 	6.	 โทนมโหรี	1	ใบ		 	10.	โหมง	1	ใบ	

	 3.	 จะเข	2	ตัว	 	 7.	 รำ	มะนามโหรี	1	ใบ				

	 4.	 ขลุยเพียงออ	1	เลา	 	8.	ฉิ่ง	1	คู   
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ดนตรีน่ารู้
 วงปพาทยนางหงสใชบรรเลงในงานศพเพียงอยางเดียว ที่เรียกวาปพาทยนางหงสก็เพราะใชเพลง
นางหงสเปนหลักสำาคัญในการบรรเลง ในปจจุบันนี้วงป พาทยนางหงสไมคอยมีผู นิยม แตจะใช 
วงปพาทยมอญบรรเลงแทน

วงปี่พาทย์เครื่องใหญ
(ที่มาของภาพ: สารานุกรมศัพทดนตรีไทย ภาคคีตะ–ดุริยางค ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, เลม 1, หนา 218)

   3. วงปพาทยเครื่องใหญ	วงปพาทยเครื่องใหญประกอบดวยเครื่องดนตรีดังนี้

     1.	 ปใน	1	เลา	 	7.	 ระนาดเอกเหล็ก	1	ราง	 13.		ฉาบใหญ	1	คู	
	 	 	 	 	 2.	 ปนอก	1	เลา	 	8.	 ระนาดทุมเหล็ก	1	ราง	 14.		กรับ	1	คู
	 	 	 	 	 3.	 ระนาดเอก	1	ราง	 	9.	 ตะโพน	1	ใบ	 15.		โหมง	1	ใบ
	 	 	 	 	 4.	 ระนาดทุม	1	ราง	 10.	 กลองทัด	1	คู	 	 	(พรอมขาตั้ง)
	 	 	 	 	 5.	 ฆองวงใหญ	1	วง	 11.	 ฉิ่ง	1	คู

	 	 	 	 	 6.	 ฆองวงเล็ก	1	วง	 12.	 ฉาบเล็ก	1	คู 

   (2) วงปพาทยไมนวม เปนวงปพาทยท่ีมีเครื่องดนตรีและขนาดของวงเหมือนกับ
วงปพาทยสามัญท่ัวไป	มีสวนท่ีแตกตาง	คือ	ใชขลุยเพียงออแทนป	เพิ่มซออูเขาไปเพื่อใหเสียง
นุมนวลขึ้น	และระนาดเอกกับระนาดเอกเหล็กจะใชไมนวมตี
   (3) วงปพาทยชาตรี	เปนวงปพาทยท่ีใชบรรเลงประกอบการแสดงมโนราห	หนังตะลุง	และ 
ละครชาตรี	ซึ่งเครื่องดนตรีประกอบไปดวย	ป	โทน	(ทับชาตรี)	กลองตุ๊ก	ฉิ่ง	และฆองคู
  (4) วงปพาทยมอญ วงปพาทยมอญในปจจุบันนิยมใชบรรเลงในงานศพ	แบงขนาด
ของวงออกเปน	3	ขนาดเหมือนวงปพาทยสามัญของไทย	คือ	วงปพาทยมอญเคร่ืองหา	วงปพาทย 
มอญเครื่องคู และวงปพาทยมอญเครื่องใหญ	
  (5) วงปพาทยนางหงส เปนวงดนตรีที่มีเครื่องดนตรีและขนาดของวงดนตรีเหมือนกับ
วงปพาทยสามัญ	แตมีสวนที่แตกตางเล็กนอย	คือ
	 	 	 	 1.	ใชปชวาแทนปในและปนอก	
	 	 	 	 2.	ใชกลองมลายูแทนตะโพนและกลองทัด
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วงปี่พาทย์เครื่องคู

(ที่มาของภาพ: สารานุกรมศัพทดนตรีไทย ภาคคีตะ–ดุริยางค ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, เลม 1, หนา 217)

 2) วงปพาทย เปนวงดนตรีท่ีประกอบดวยเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองตีเปนหลัก	โดยมีเคร่ือง
เปา	คือ	ปเปนประธาน	มีเคร่ืองกำ	กับจังหวะเปนสวนประกอบ	สามารถแยกวิธีการผสมวงตาม
ประเภทของวงและจำ	นวนเครื่องดนตรีดังนี้
  (1) วงปพาทยไมแขง็ เปนวงปพาทยสามญัสำ	หรบับรรเลงประกอบการแสดงและบรรเลง 
ในพิธีกรรมทั่วไป	ใชไมแข็งตี	มีเสียงดังแกรงกราวและกังวาน	แบงออกเปน	3	ขนาด	คือ
   1. วงปพาทยเครื่องหา วงปพาทยเครื่องหาประกอบดวยเครื่องดนตรีดังนี้
   1.	 ปใน	1	เลา		 3.	 ฆองวงใหญ	1	วง	 	 5.	กลองทัด	1	คู

	 	 	 	 2.	ระนาดเอก	1	ราง	 4.	 ตะโพน	1	ใบ		 	 6.	ฉิ่ง	1	คู  

(ที่มาของภาพ: สารานุกรมศัพทดนตรีไทย ภาคคีตะ–ดุริยางค ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, เลม 1, หนา 216)

วงปี่พาทย์เครื่องห้า

     2. วงปพาทยเครื่องคู วงปพาทยเครื่องคูประกอบดวยเครื่องดนตรีดังนี้
   1.	 ปใน	1	เลา	 	6.	 ฆองวงเล็ก	1	วง	 	11.	ฉาบใหญ	1	คู
	 	 	 2.	 ปนอก	1	เลา	 	7.	 ตะโพน	1	ใบ	 	12.	กรับ	1	คู
	 	 	 3.	 ระนาดเอก	1	ราง	 	8.	 กลองทัด	1	คู	 	13.	โหมง	1	ใบ
	 	 	 4.	 ระนาดทุม	1	ราง	 	9.	 ฉิ่ง	1	คู	 	 					(พรอมขาตั้ง)

	 	 	 5.	 ฆองวงใหญ	1	วง	 10.	 ฉาบเล็ก	1	คู 
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วงมโหรีเครื่องเล็ก (เครื่องเดี่ยว)
(ที่มาของภาพ: สารานุกรมศัพทดนตรีไทย ภาคคีตะ–ดุริยางค ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, เลม 1, หนา 224)

ดนตรีน่ารู้
 กลองตะโพน เดิมใช ตะโพน
ถอดเทาหงายขึน้ตแีทนกลองทดั ปจจบุนั
นิยมใชกลองตะโพนที่มีขนาดใหญขึ้น
กวาเดิมเพื่อใหมีเสียงดังมากขึ้น

 3) วงมโหรี เปนวงดนตรีท่ีนำ	วงปพาทยและวง
เครื่องสายมารวมกัน	มีการปรับเปล่ียน	ตัดทอน	หรือ
เพ่ิมเติมเคร่ืองดนตรีบางอยางบางเล็กนอย เพ่ือใหได 
ความไพเราะมากข้ึน	ในปจจุบันวงมโหรีมีอยู	3	ขนาด	
ดังนี้
  (1) วงมโหรเีครือ่งเลก็ (เครือ่งเดีย่ว)	วงมโหรี
เคร่ืองเล็กมีเคร่ืองดนตรีประเภทบรรเลงดำ	เนินทำ	นองและเครื่องดนตรีที่ตีประกอบจังหวะอยางละ	
1	ชิ้น	วงมโหรีเครื่องเล็กประกอบดวยเครื่องดนตรีดังนี้
     1.	 ซอสามสาย	1	คัน	 6.	 ระนาดเอก	1	ราง	 	9.	รำ	มะนามโหรี	1	ใบ 
	 	 	 	 	2.	 ซอดวง	1	คัน	 	 	 (ยอสวนลง)	 10.	ฉิ่ง	1	คู
	 	 	 		 	 3.	 ซออู	1	คัน	 7.	 ฆองวง	1	วง	 	

	 	 	 	 	4.	 จะเข	1	ตัว	 	 	 (ฆองกลาง)	  
     5.	 ขลุยเพียงออ	1	เลา 8.	 โทนมโหรี	1	ใบ     

   (2) วงมโหรีเครื่องคู วงมโหรีเครื่องคูประกอบดวยเครื่องดนตรีดังนี้
       1.	 ซอสามสาย	1	คัน	(บางครั้งเพิ่ม	 	 8.	 ระนาดทุม	1	ราง		 14.	ฉาบเล็ก	1	คู		
	 				 	 	 	 ซอสามสายหลีบอีก	1	คัน)	 	 	 (ยอสวนลง)	 		 15.	กรับ	1	คู	
	 				 	 	 2.	 ซอดวง	2	คัน	 	9.	 ฆองวง	1	วง		 		 16.	โหมง	1	ใบ	 	
	 				 	 	3.	 ซออู	2	คัน	 	 	 (ฆองกลาง)		 		 					(พรอมขาตั้ง)		
	 				 	 	 4.	 จะเข	2	ตัว	 10.	 ฆองวงเล็ก	1	วง
		 				 	 	5.	 ขลุยเพียงออ	1	เลา	 11.	 โทนมโหรี	1	ใบ		 	 	 	
	 				 	 	6.	 ขลุยหลีบ	1	เลา	 12.	รำ	มะนามโหรี	1	ใบ			
		 				 	 	7.	ระนาดเอก	1	ราง	 13.	 ฉิ่ง	1	คู
	 				 	 	 			(ยอสวนลง)			 	 		 	 	
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วงปี่พาทย์เสภา

(ที่มาของภาพ: สารานุกรมศัพทดนตรีไทย ภาคคีตะ–ดุริยางค ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, เลม 1, หนา 221)

  (6) วงปพาทยดกึดำ บรรพ เปนวงปพาทยทีป่รบัปรงุขึน้ใหมจากทีไ่ดแบบอยางจากละคร
โอเปราของยุโรป	โดยสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ	เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ	และนำ	มา
แสดงตอนรับแขกเมืองคร้ังแรกท่ีโรงละครดึกดำ	บรรพ	จึงไดช่ือวา	“ละครดึกดำ บรรพ” และวง 
ปพาทยที่บรรเลงก็เรียกวา“วงปพาทยดึกดำาบรรพ” ไปดวย	วงปพาทยดึกดำาบรรพประกอบ 
ดวยเครื่องดนตรีดังนี้
     1.	 ขลุยเพียงออ	1	เลา	 	8.	 ฆองหุย	1	วง	(มี	7	ลูก			    
     2.	 ขลุยอู	1	เลา	 	 	 เสียงเรียงลำ	ดับ	7	เสียง)     
	 	 	 	 	3.	 ระนาดเอก	1	ราง	 	9.	 กลองตะโพน	1	คู	(ถอดเทา	 	
	 	 	 	 	 4.	 ระนาดทุม	1	ราง	 	 	 หงายขึ้นตีแทนกลองทัด)		
	 	 	 	 	 5.	 ฆองวงใหญ	1	วง	 10.	 กลองแขก	1	คู	(ใชสำ	หรับตี	
	 	 	 	 	 6.	 ระนาดทุมเหล็ก	1	ราง	 	 	 ประกอบจังหวะเปนเพลงเชนเดียว
      7.	 ซออู	1	คัน	 	 	 กับปพาทยไมแข็งและปพาทยไมนวม)

วงปี่พาทย์ดึกดำ บรรพ์

(ที่มาของภาพ: สารานุกรมศัพทดนตรีไทย ภาคคีตะ–ดุริยางค ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, เลม 1, หนา 220)

   (7) วงปพาทยเสภา เปนวงปพาทยท่ีมีเคร่ืองดนตรีและขนาดของวงเหมือนวงปพาทยสามัญ
ทกุประการ	เพยีงแตไมมีตะโพนและกลองทดั	เพราะไมมกีารบรรเลงเพลงหนาพาทย	แตจะใชกลอง
สองหนาตีกำ	กับจังหวะหนาทับแทนเวลาที่รองสงหรือบรรเลง

11.	ตะโพน	1	ใบ
12.	 ฉ่ิง	1	คู
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ฝกึฝนดนตรี

 นักเรียนรวมกันนำ เครื่องดนตรีมาจัดเปนวงดนตรีไทยที่สนใจ และฝกบรรเลงใหเกิด
ความชำ นาญ แลวนำ มาแสดงหนาชั้นเรียนหรือแสดงในโอกาสตาง ๆ ของโรงเรียนหรือชุมชน 

วงออร์เคสตรา 

วงดนตรีแจ๊ส

 1.2	 ประเภทของวงดนตรีสากล

	 วงดนตรีสากลมีมากมายหลายประเภท	เชน	
 1) วงออรเคสตรา (orchestra) หรือ “วงดุริยางค” เปนวง 
ดนตรีท่ีมีขนาดใหญมาก	ประกอบดวยเครื่องดนตรี	4	กลุม	คือ	
เครื่องสาย	เครื่องลมไม	เครื่องลมทองเหลือง	และเครื่องตีหรือ
เครื่องกระทบ	ขนาดของวงมี	3	ขนาดดังนี้
  (1) วงขนาดเล็ก (small orchestra)	ใชผู บรรเลง
ประมาณ	40–60	คน
  (2) วงขนาดกลาง (medium orchestra)	ใชผูบรรเลง
ประมาณ	60–80	คน
  (3) วงขนาดใหญ (full orchestra)	ใชผู บรรเลง
ประมาณ	80–110	คน
	 เครื่องดนตรีในวงออรเคสตราประกอบดวยเครื่องดนตรีดังนี้

 1.	 ไวโอลิน	(violin)	 8.	 ทิมพะนี	(timpani)	 15.	ทรอมโบน
	 2.	 วิโอลอนเชลโล	(violoncello)	 9.	 กลองสแนร	(snare	drum)	 	 	(trombone)		
	 3.	 ฮารป	(harp)	 10.	 วิโอลา	(viola)	 16.	เฟรนชฮอรน		
	 4.	 ฟลูต	(flute)	 11.	 ดับเบิลเบส	(double	bass)	 	 	(French	horn)
	 5.	 โอโบ	(oboe)	 12.	 เปยโน	(piano)	 17.		กลองใหญ		
	 6.	 ทรัมเปต	(trumpet)																	13.	 คลาริเน็ต	(clarinet)	 	 	(bass	drum)
								7.	ทูบา	(tuba)																								14.		 บาสซูน	(bassoon)		 18.	ฉาบ	(cymbals)	
 

          
 2) วงดนตรแีจส (jazz band)	เปนวงดนตรท่ีีเกดิจากพวกทาสชาวนโิกร	ท่ีเมอืงนวิออรลนีส	
รัฐลุยเซียนา	ประเทศสหรัฐอเมริกา	พัฒนารูปแบบ
มาจากดนตรีของชาวแอฟริกัน	ผสมกับแตรวงของ
ชาวอเมริกัน	วงดนตรีแจ๊สมีหลายลักษณะ	เชน	บลูส 
แจ๊ส	นวิออรลนีสและดกิซแีลนดสไตล	โมเดรินสไตล	
ปอปสไตล	เปนตน	วงแจ๊สเปนวงดนตรีที่ใชบรรเลง
เพื่อความสนุกสนาน	ตลอดจนเปนการบรรเลงเพื่อ
การเตนรำ		ลีลาศ	รำ	วง	เปนตน	
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วงมโหรีเครื่องคู

(ที่มาของภาพ: สารานุกรมศัพทดนตรีไทย ภาคคีตะ–ดุริยางค ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, เลม 1, หนา 225)

     (3) วงมโหรีเคร่ืองใหญ วงมโหรีเครื่องใหญมีการผสมวงเหมือนกับวงมโหรีเครื่องคู 
ทุกประการ	แตเพิ่มเครื่องดนตรีเขาไปอีก	2	ชิ้น	คือ	ระนาดเอกเหล็กและระนาดทุมเหล็ก	หรือ 
ที่เรียกวา	เพิ่มหัว–ทาย	วงมโหรีเคร่ืองใหญประกอบดวยเคร่ืองดนตรีดังนี้

       1.	 ซอสามสาย	1	คัน	(บางครั้งเพิ่ม				9.	ฆองวง	1	วง	 	 15.	ฉิ่ง	1	คู
	 				 	 	 	 ซอสามสายหลีบอีก	1	คัน)				 (ฆองกลาง)	 	 16.	ฉาบเล็ก	1	คู
	 				 	 	 2.	 ซอดวง	2	คัน																			10.	ฆองวงเล็ก	1	วง		 17.	กรับ	1	คู
	 				 	 	 3.	 ซออู	2	คัน																						11.	ระนาดเอกเหล็ก	1	ราง	 18.	โหมง	1	ใบ
	 				 	 	4.		จะเข	2	ตัว		 (ยอสวนลง)	 	 					(พรอมขาตั้ง)
	 				 	 	 5.	 ขลุยเพียงออ	1	เลา															12.		ระนาดทุมเหล็ก	1	ราง	
	 				 	 	6.	 ขลุยหลีบ	1	เลา			 (ยอสวนลง)
	 				 	 	 7.	 ระนาดเอก	1	ราง	(ยอสวนลง)				13.		โทนมโหรี	1	ใบ		

	 				 	 	8.	 ระนาดทุม	1	ราง	(ยอสวนลง)				14.	 รำ	มะนามโหรี	1	ใบ

วงมโหรีเครื่องใหญ
(ท่ีมาของภาพ: สารานุกรมศัพทดนตรีไทย ภาคคีตะ–ดุริยางค ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, เลม 1, หนา 226)
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 (2) เครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมทองเหลืองหรือโลหะ ไดแก
  1.	 ทูบา	(tuba)	 6.	 ทรอมโบน	(trombone)	 	

	 	 2.	 ทรัมเปต	(trumpet)	 7.	 ซูซาโฟน	(sousaphone)	 	
	 	 3.	 คอรเน็ต (cornet)	 8.	 เทเนอรฮอรน	(tenor	horn)	 	
	 	 4.	 บาริโทน	(baritone)	 9.	 เฟรนชฮอรน (French	horn)	
	 	 5.	 ยูโฟเนียม	(euphonium)	 	

 (3) เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีหรือเครื่องกระทบ ไดแก	
  1.	 กลองสแนร	(snare drum)	 5.	 เบลไลรา	(bell	lyra)

2.	 กลองใหญ	(bass drum)	 6.	 กลองเทเนอร	(tenor drum)
3.	 คว็อดทอม	(quad	tom)	 7.	 ฉาบ	(cymbals)

	 	 4.	 ควินตทอม	(quint	tom)

ฝกึฝนดนตรี

 นักเรียนรวมกันนำ เคร่ืองดนตรีมาจัดเปนวงดนตรีสากลที่สนใจ และฝกบรรเลงใหเกิดความชำ นาญ 
แลวนำ มาแสดงหนาชั้นเรียนหรือแสดงในโอกาสตาง ๆ ของโรงเรียนหรือชุมชน 

 1.3	 ประเภทของวงดนตรีพื้นบาน

	 วงดนตรีพื้นบานแบงออกเปนภาคตาง	ๆ	ไดดังนี้	
 1) วงดนตรีพ้ืนบานภาคเหนือ ใชบรรเลงประกอบการขับรองและประกอบการแสดงการฟอน 
รำ	ตาง	ๆ	ทางภาคเหนือ	เชน	วงกลองแอว	วงสะลอซอซึง	วงดนตรีที่ใชประกอบการฟอน	เปนตน	
 2) วงดนตรีพื้นบานภาคอีสาน	ใชบรรเลงประกอบการแสดงพื้นบานภาคอีสานหรืองาน
พธิกีรรมตาง	ๆ 	ดนตรแีละการฟอนรำ	ของภาคนีค้อนขางจะมจีงัหวะและลลีาทีร่วดเรว็	กระฉบักระเฉง	
เชน	วงแคน	วงหมอลำ		วงโปงลาง	ใชบรรเลงและประกอบการแสดงพื้นเมือง	เปนตน
 3) วงดนตรีพื้นบานภาคใต	ใชบรรเลงประกอบการแสดงพื้นบานทางภาคใตมีหลายชนิด	
เชน	วงดนตรท่ีีใชบรรเลงประกอบการแสดงมโนราหและหนงัตะลุง	วงดนตรท่ีีใชประกอบการแสดง 
สิละ	วงกาหลอท่ีใชบรรเลงในงานศพ	วงดนตรีท่ีใชประกอบการแสดงรองเง็ง	ซึ่งประกอบดวย
ไวโอลิน	ฆอง	และรำ	มะนา	ปจจุบันมีการนำ	กีตารมาใชรวมดวย	จังหวะของการตีกลองเรียกวา	 
“จังหวะรองเง็ง”	ซึ่งเปนจังหวะเรงเรา

  (1)  เครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมไม ไดแก
      1.	 ปิกโกโล	(piccolo)			 4.	 อัลโตแซ็กโซโฟน	(alto	saxophone)
	 	 	 		 	2.	 ฟลูต	(flute)	 		 5.	 เทเนอรแซ็กโซโฟน	(tenor	saxophone)

	 	 	 	 	3.	 คลาริเน็ต	(clarinet)			 	  
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 เครื่องดนตรีที่ใชบรรเลงในวงดนตรีแจ๊สมีดังนี้	
  1.	ฟลูต	(flute)	 7.	 กีตารไฟฟา	(electric	guitar)
	 	 2.	คลาริเน็ต	(clarinet)	 	8.	 กีตารเบสไฟฟา	(electric	bass	guitar)	
	 	 3.	ทรอมโบน	(trombone)	 9.	 กลองชุด	(drum	set)
	 	 4.	ทรัมเปต	(trumpet)	 	10.	 เทเนอรแซ็กโซโฟน	(tenor	saxophone)
	 	 5.	ออรแกน	(organ)	 	11.	 อัลโตแซ็กโซโฟน	(alto	saxophone)
	 	 6.	เปยโน	(piano)	 12.	 บาริโทนแซ็กโซโฟน	(baritone	saxophone)

 3) วงคอมโบ (combo band) เปนวงดนตรี
ขนาดเลก็	ใชเครือ่งดนตรนีอยชิน้	เหมาะทีจ่ะใชบรรเลง
ในงานรื่นเริงตาง	ๆ	และเปนที่นิยมของคนทั่วไป	
สำ	หรับบทเพลงที่ใชบรรเลงน้ันใชไดแทบทุกประเภท	
เครื่องดนตรีที่ใชบรรเลงในวงคอมโบมีดังนี้

  1.	 ทรัมเปต	(trumpet)	 5.	 อัลโตแซ็กโซโฟน	(alto	saxophone)
	 	 2.	 ทรอมโบน	(trombone)	 6.	 เทเนอรแซ็กโซโฟน	(tenor	saxophone)
	 	 3.	 ออรแกน	(organ)	 7.	 กลองชุด	(drum	set)
	 	 4.	 กีตารไฟฟา	(electric	guitar)	 8.	 กีตารเบสไฟฟา	(electric	bass	guitar)

 4) วงสตริง (string band) เปนวงดนตรีขนาด 
เล็ก	ประกอบดวยเครื่องดนตรีประเภทที่ใชพลังงาน
ไฟฟาเปนหลัก	แตบางคร้ังอาจมีเคร่ืองเปารวมบรรเลงดวย	
เชน	ทรัมเปต	แซ็กโซโฟน	เปนตน	วงสตริงไดรับความ 
นิยมจากหมูเยาวชนเปนจำ	นวนมาก	สวนมากใชบรรเลง 
เพือ่การฟง	เพือ่ความสนกุสนานรืน่เรงิ	เครือ่งดนตรทีีใ่ช 
บรรเลงในวงสตริงมีดังนี้

  1.	คียบอรด	(keyboard)		 3.	กีตารเบสไฟฟา	(electric	bass	guitar)	 		 	
	 	 2.	กีตารไฟฟา	(electric	guitar)		4.	กลองชุด	(drum	set)

 5) วงโยธวาทิต (military band) เปนวงดนตรีท่ี
ประกอบดวยเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองเปาเปนหลกั	โดย
มีเครื่องตีเปนสวนเสริม	และนิยมบรรเลงประกอบ 
กิจกรรมตาง	ๆ	เชน	การสวนสนาม	เปนตน	นอกจากนี้
ยงัมกีารประกวดแขงขนักนัเปนประจำ	ทกุป	เครือ่งดนตรี
ที่ใชบรรเลงในวงโยธวาทิตมีดังนี้

วงคอมโบ

วงสตริง

วงโยธวาทิต
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	–	–	–	ม
		 	 	 เท

	ซ	ม	ร	ด	
		 	 	 วา

	–	–	–	ซ
		 	 	อา

	–	–	–	ล
								รักษ

	ด	ล	ซ	ม 	–	ซ	–	ล 	–	–	–	ด
		 	 	ทั่ว

 – – – ร
          ไป

	–	ล	ซ	ม
		 	 	ขอ

	–	ร	–	ด	
		 	 	ให

	–	–	ม	ร
		 	 	เปน

	ด	ร	–	ม
		สุข

	–	ซ	–	ล 	–	ซ	–	ม 	–	–	–	ร
		 	 	สวัส

	–	–	–	ด
		 	 	 ดี

	–	–	–	ซ
		 	 	ธรร

	–	ล	ล	ล	
		 	 	มา

	–	–	–	ด
		 	 	 นุ

	–	ล	ล	ล
		ภาพ

	ซ	ล	ด	ซ 	–	ล	–	ซ 	ด	ล	ซ	ม
		 	 	นำ	

	–	ม	ม	ม
		ผล

	–	ล	ซ	ม
		 	 	เกิด

	–	ร	–	ด
		 	 	สรร

	–	–	ม	ร
		 	 	พมง

	ด	ร	–	ม
		คล

	–	ซ	–	ล 	–	ซ	–	ม 	–	–	–	ร
		 	 	เสริม

	–	–	–	ด
		 	 	ศรี

	–	–	–	ม
		 	 	เทพ

	ซ	ม	ร	ด	
		 	 	ชวย

	–	–	–	ซ
		 	 	เมต

	–	–	–	ล
								ตา

	ด	ล	ซ	ม 	–	ซ	–	ล 	–	–	–	ด
		 	 	ปรา

	–	–	–	ร
									นี

	–	ล	ซ	ม
		 	 	ให

	–	ร	–	ด	
		 	 	สุข

	–	–	ม	ร
		 	 	สวัส

	ด	ร	–	ม
		 ดี

	–	ซ	–	ล 	–	ซ	–	ม 	–	–	–	ร
		 	 	ทั่ว

	–	–	–	ด
		 	 	กัน

	–	–	–	ซ
		 	 	สัง

	–	ล	ล	ล	
		 	 	ฆา

	–	–	–	ด
		 	 	 นุ

	–	ล	ล	ล
		ภาพ

	ซ	ล	ด	ซ 	–	ล	–	ซ 	ด	ล	ซ	ม
		 	 	นำ	

	–	ม	ม	ม
		ผล

	–	ล	ซ	ม
		 	 	เกิด

	–	ร	–	ด
		 	 	สรร

	–	–	ม	ร
		 	 	พมง

	ด	ร	–	ม
		คล

	–	ซ	–	ล 	–	ซ	–	ม 	–	–	–	ร
		 	 	แมน

	–	–	–	ด
		 	 	มั่น

	–	–	–	ม
		 	 	 เท

	ซ	ม	ร	ด	
		 	 	เวศร

	–	–	–	ซ
		 	 	คุม

	–	–	–	ล
							ครอง

	ด	ล	ซ	ม 	–	ซ	–	ล 	–	–	–	ด
		 	 	ปอง

	–	–	–	ร
									กัน

	–	ล	ซ	ม
		 	 	สุข

	–	ร	–	ด	
		 	 	สวัส

	–	–	ม	ร
		 	 	 ดิ

	ด	ร	–	ม
		สรรพ

	–	ซ	–	ล 	–	ซ	–	ม 	–	–	–	ร
		 	 	ทั่ว

	–	–	–	ด
		 	 	ไป

ฝกึฝนดนตรี
 นักเรียนฝกอานและเขียนโนตเพลงไทยในอัตราจังหวะ 2 ชั้น หรือโนตไทยทำ นองงาย ๆ และ 
ฝกรองหรือบรรเลงเครื่องดนตรีที่สนใจใหถูกตองตามโนตและจังหวะ

ฉิ่ง
–

ฉับ
+

ฉิ่ง
–

ฉับ
+

ฉิ่ง
–

ฉับ
+

ฉิ่ง
–

ฉับ
+

	–	–	–	ซ
		 	 	พุท

	–	ล	ล	ล
		 	 	ธา

	–	–	–	ด
		 	 	 นุ

	–	ล	ล	ล
		ภาพ

	ซ	ล	ด	ซ 	–	ล	–	ซ 	ด	ล	ซ	ม
		 	 	นำ	

	–	ม	ม	ม	
		ผล	

	–	ล	ซ	ม
		 	 	เกิด

	–	ร	–	ด
		 	 	สรร

	–	–	ม	ร
		 	 	พมง

	ด	ร	–	ม
		คล

	–	ซ	–	ล 	–	ซ	–	ม 	–	–	–	ร
		 	 	นอย

	–	–	–	ด
		 	 	ใหญ

ทอน 1

ทอน 2

ทอน 1

ทอน 2

ทอน 1

ทอน 2
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ฝกึฝนดนตรี

 นักเรียนรวมกันสำ รวจทองถิ่นตนเองหรือใกลเคียงวามีวงดนตรีพื้นบานวงใดบาง และใชบรรเลง 
ในโอกาสใด จดบันทึกขอมูล แลวนำ มาเผยแพรใหเพื่อน ๆ ในชั้นเรียนฟง

 4) วงดนตรีพ้ืนบานภาคกลาง	เปนวงดนตรีที่ประกอบดวยเครื่องดนตรีพื้นบานภาคกลาง	
เชน	วงกลองยาว	เรียกอีกอยางวา	“วงเถิดเทิง” หรือ “วงเทิงบอง” มีเครื่องดนตรีที่ใชบรรเลง	
ไดแก	กลองยาว	ฉ่ิง	ฉาบ	กรับ	และโหมง	นิยมบรรเลงประกอบขบวนแหตาง	ๆ	เชน	บวชนาค	
ทอดกฐิน	เปนตน	

ด	 แทนเสียง		 โด  ฟ	แทนเสียง	ฟา  ท	แทนเสียง	ที
ร		 แทนเสียง		 เร  ซ	แทนเสียง	ซอล 
ม		แทนเสียง	 มี ล	แทนเสียง	ลา   

2.	เครื่องหมายและสัญลักษณทางดนตรี	

	 2.1	 เครื่องหมายและสัญลักษณทางดนตรีไทย

	 โนตไทยใชตัวพยัญชนะไทยหรือตัวเลขเปนสัญลักษณและอานดังนี้	

เพลงแขกบรเทศ 2 ชั้น
  (พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว)

	 	 	 พุทธานุภาพนำ	ผล	 	 เกิดสรรพมงคลนอยใหญ
	 	 เทวาอารักษทั่วไป	 	 	 ขอใหเปนสุขสวัสดี
	 	 	 ธรรมานุภาพนำ	ผล	 	 เกิดสรรพมงคลเสริมศรี
	 	 เทพชวยเมตตาปรานี	 	 	 ใหสุขสวัสดีทั่วกัน
	 	 	 สังฆานุภาพนำ	ผล		 	 เกิดสรรพมงคลแมนมั่น
	 	 เทเวศรคุมครองปองกัน	 	 	 สุขสวัสดิสรรพทั่วไป

 โนตบทเพลงไทยในอัตราจังหวะ 2 ชั้น 
	 เพลงไทยในอัตราจังหวะ	2	ช้ัน	เปนเพลงที่มีจังหวะไมชาหรือไมเร็วจนเกินไป	และถือเปน
เพลงที่รองงาย	เชน	
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ฝกึฝนดนตรี

 นักเรียนฝกอานและเขียนโนตสากลในกุญแจซอลและฟาในบันไดเสียง C Major  
และฝกรองหรือบรรเลงเครื่องดนตรีที่สนใจใหถูกตองตามโนตและจังหวะ

ดนตรีน่ารู้

 พ้ืนฐานในการขับรองและการบรรเลงดนตรี คือ การศึกษาเกี่ยวกับโนตเพลงไทยและ
โนตสากล และจะตองฝกหัดอานโนตทั้งสองประเภทใหคลองแคลวและมีความชำ นาญ

3.	การเปรียบเทียบเสียงรองและเสียงของเครื่องดนตรีในบทเพลงจากวัฒนธรรม 

	 ตาง	ๆ

	 ลักษณะเสียงขับรองและเสียงของเครื่องดนตรีในบทเพลงตาง	ๆ	เราสามารถสังเกตไดจาก
คุณภาพของเสียงที่เกิดจากลักษณะ	ดังนี้	

	 3.1	 วิธีการขับรอง

	 ผูขับรองแตละคนจะมีคุณลักษณะของเสียงท่ีแตกตางกัน	ซ่ึงมีผลมาจากเพศและวัยของ 
ผูขับรองและรวมไปถึงความสามารถเฉพาะตัวในการรองเพลง	เชน	เด็กผูหญิงจะมีเสียงเล็กแหลม 
กวาเด็กผูชาย	หรือผูชายจะมีเสียงทุมต่ำ	กวาผูหญิง	เปนตน	วิธีการขับรองที่ถูกตองจะสงผล 
ถึงคุณภาพของเสียงที่ดี	ซึ่งควรมีลักษณะเบื้องตน	ดังนี้	
	 1)	ในการเปลงเสียงจะตองเปลงเสียงออกมาอยางเต็มท่ี	ถกูตองชัดเจน	แตตองไมใชลกัษณะ
ของการตะโกน
	 2)	รองไดถูกตองตามจังหวะดนตรีและทำ	นองเพลง
	 3)	แสดงอารมณ	สีหนา	ทาทาง	ไดสอดคลองกับลีลาหรือทำ	นองเพลง	

	 3.2	 เครื่องดนตรีที่ใช

	 เครื่องดนตรีแตละชนิดจะมีคุณลักษณะของเสียงแตกตางกันออกไป	ซึ่งสามารถแบงออก 
เปน	2	ประเภทใหญ	ๆ	คือ	เครื่องดนตรีประเภทกำ	กับจังหวะ	และเครื่องดนตรีประเภทดำ	เนิน
ทำ	นอง	เครือ่งดนตรท่ีีใชบรรเลงในบทเพลงท่ีมาจากวฒันธรรมตาง	ๆ 	ควรสงัเกตลกัษณะภายนอก
เบื้องตนที่เกิดจากผูบรรเลง	ดังนี้
	 1)	บรรเลงตามจังหวะดนตรีและทำ	นองเพลงไดอยางถูกตอง
	 2)	มีการปรับระดับเสียงของเครื่องดนตรีที่บรรเลงในเพลงไดสอดคลองและกลมกลืนกัน
	 3)	บรรเลงตามเครื่องหมายทางดนตรีไดอยางถูกตองและชัดเจน
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&

ซอล	 ซอล	 ซอล	 ซอล
 G G  G  G

โด	 เร	 มี	 ฟา	 ซอล	 ลา	 ที	 โด	 เร	 มี	 ฟา	 ซอล	 ลา

โดศูนยกลาง

มี	 ฟา	 ซอล	 ลา	 ที	 โด	 เร	 มี	 ฟา	 ซอล	 ลา	 ที	 โด

?

โดศูนยกลาง

	 2.2	 เครื่องหมายและสัญลักษณทางดนตรีสากล

 โนตสากลในกุญแจซอลและกุญแจฟาในบันไดเสียง C Major 
	 กุญแจประจำ	หลัก	เปนเคร่ืองหมายที่กำ	หนดใหโนตทุกตัวที่บันทึกบนบรรทัด	5	เสนมีชื่อ
เรยีกตามระดบัเสยีงทีแ่ตกตางกนัไปตามกญุแจประจำ	หลกัแตละชนดิทีก่ำ	หนดไว	การออกชือ่เสยีง
ตัวโนตจะออกเสียงเปน	โด	เร	มี	ฟา	ซอล	ลา	และที	เสมอ	เพียงแตเปลี่ยนตำ	แหนงการบันทึก 
บนบรรทัด	5	เสนเทาน้ัน	กุญแจประจำ	หลักมีหลายชนิด	แตท่ีนิยมใชกันมากมี	2	ชนิด	คือ	
 1) กุญแจประจำ หลักซอล (Treble clef หรือ G clef) เรียกสั้น	ๆ	วา	“กุญแจ
ซอล”	เปนกุญแจประจำ	หลักที่ใชกันมาก	ใชสำ	หรับบันทึกเสียงดนตรีหรือเสียงรอง 
ที่มีระดับเสียงสูง	ๆ	มีลักษณะดังนี้
	 การเขียนกุญแจซอลบนบรรทัด	5	เสน	จะตองเขียนสวนหัวของกุญแจซอลทับเสนที่	2	ของ
บรรทัด	5	เสน	ซึ่งจะมีอำ	นาจบังคับใหโนตทุกตัวทุกลักษณะที่บันทึกคาบเสนที่	2	มีชื่อวา	“ซอล” 
และมีระดับเสียงซอลเหนือเสียงโดศูนยกลาง	(Middle	C)	ดังนี้

	 สวนโนตตัวอื่น	ๆ	ก็จะมีชื่อและระดับเสียงเรียงตามลำ	ดับทั้งขาขึ้นและขาลง	ดังนี้

 2) กุญแจประจำ หลักฟาเบส (Bass clef หรือ F clef)	เรียกส้ัน	ๆ	วา	“กุญแจฟา” 
เปนกุญแจประจำ	หลักที่ใชบันทึกตัวโนตที่มีระดับเสียงต่ำ		ๆ	มีลักษณะดังนี้
 การเขียนกุญแจฟาจะตองเขียนสวนหัวของกุญแจฟาทับเสนท่ี	4	ของบรรทัด	5	เสน
จะมีอำ	นาจบังคับใหโนตทุกตัวทุกลักษณะที่บันทึกคาบเสนที่	4	มีชื่อวา “ฟา” และมีระดับเสียงฟา 
ใตเสียงโดศูนยกลาง	ดังนี้
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	–	 –	 –	ลา

	ร		ม	 ร	 ร
	ลา	ลา	ลา	ลา

	–	ซ	 –	ม
	–	ลา	–	ลา

	ร		ม	 ร	 ร
	ลา	ลา	ลา	ลา

	–	–	 –	 –
	–	 –	 –	 –

	–	–	 –	 ร
	–	 –	 –	ชื่น

	–	–	 –	 –
	–	 –	 –	 –

	ม	ซ	 ม	 ซ
	–	ใจ	–		ชวน

	–	ซ	 ล	ท
	–	ยั่ว	–		ยวน

	ล	ซ	 ม	 ซ
	–	ใจ	–	ชม

	–	ซ	 ล	 ซ
	–		อภิรมย

	ฟ	ม	 ร	 ม
	–	เริง	–	ใจ

	–	–	 –	 –
	–	 –	 –	 –

	ร		ม	 ซ	 ท
	–		เคลา	–	คู

	–	–	 –	 –
	–	 –	 –	 –

	–	ร	 –	ม
	–	เคียง–ไป

	–	–	 ซ	 ม
––ฟอนกราย

	–	ร	 –	 ล
	–	ราย	–	รำ	

	–	–	 –	 ท
	–	 –	 –	ลา

	ล	ท	 ซ	 ล
	ลา	ลา	ลา	ลา

	–	รำ	 –	 ท
	–	ลา		–	ลา

	ล	ท	 ซ	 ล
	ลา	ลา	ลา	ลา

	–	ซ	 ล	ท
–	หนุม–วอน

	–	ล	 ซ	 ม
–	กลอน–	กลาว

	–	ท	 ล	 รำ
	–	เวา	–	สาว

	–	ท	 ล	 ซ
	–	หวาน–	ฉ่ำ	

	–	ซ	 ล	 ซ
–	จันทร–	งาม

	ม	ซ	 ล	ม
	–	ยาม	–	ค่ำ	

	–	ม	 ร	 ม
	–เปนสายนำ	

	ซ	ม	 ร	 ร
	–	ดวง	–ใจ

	–	–	 –	ม
	–	 –	 –	ลา

	ร		ม	 ร	 ร
	–	 –	 –	 –

	–	ซ	 –	ม
	–	 –	 –	 –

	ร		ม	 ร	 ร
	–	 –	 –	 –

	–	ซ	 ล	 ซ
–	ยาม–	เดือน

	ม	ซ	 ล	ม
	–	ลอย	–	เดน

	–	ท	 ล	 ซ
 –เหมือนด่ังเปน

	ม	ซ	 ล	ม
	–	ใจ	–	ให

	–	ท	 ล	 ซ
	–	สาว	–	หนุม

	ล	ท	 ซ	 ล
	––	พลอดกัน

	–	–	 –	 –
	–	 –	 –	 –

	–	ร	 –	ม
–	กรีด	–กราย

	–	–	 –	 ซ
	–	 –	 –	ราย

	–	ม	 –	 –
	–	รำ		–	 –

	–	ซ	 –	ม
	–	สำ		–	เริง

	–	ร	 –	 ท
	–	 –	 –	รื่น

	–	–	 ร	 ม
	–	 –	 –	ลา

	ซ	ม	 ร	 ท
	–	 –	 –	 –

	–	ล	 –	 ล
	–	 –	 –	แสน

	–	–	 –	 ท
	–	 –	 –	ชื่น

	–	–	 –	 รำ
	–	 –		–ชอบ

	–	มำ	 –	 –
	–	เชิง	–	 –

	–	รำ	 –	 ล
	–	เริง	–	รำ	

	ท	ล	 ซ	 ม
	–	ทำ		กาง	กั้น

	–	–	 –	 –
	–	 –	 –	 –

	–	–	 –	 –
	–	 –	 –	 –

	–	ท	 –	 ท
	–	 –		–	สับ

	–	–	 –	 ร
	–	–	–	เปล่ียน

	–	–	 –	ม
	–	 –	 –		เวยีน

	–	ซ	 –	 –
	–	หัน	–	 –

	–	ร	 –	ม
	–	กัน	–	สำ	

	ซ	ม	 ร	 ร
	–	 –	 –		ราญ

	–	–	 –	ม
	–	 –	 –	ลา

	ร		ม	 ร	 ร
	–	 –	 –	 –

	–	ซ	 –	ม
	–	 –		–	–

	ร		ม	 ร	 ร
	–	 –	 –	 –

	–	ซ	 –	 ซ
	–	 –	 –	ราย

	–	–	 –	ม
	–	 –	 –	รำ	

	–	–	 –	 ร
	–	 –	 –	ทาม

	–	ม	 –	 –
	–	กลาง	–	–

	–	ล	 ซ	 ม
	–	–	แสงเดือน

	–	ร	 –	 ท
	–	 –	 –		เดน

	–	–	 ร	 ม
	–	 –	 –	ลา

	ซ	ม	 ร	 ร
	–	 –		–	–

	–	ล	 –	 ล
	–		–	–		เยือก

	–	–	 –	 ท
	–	 –		–	เย็น

	–	–	 –	 รำ
	–	 –	 –	น้ำ	

	–	มำ	 –	 –
	–	คาง	–	 –

	–	รำ	 –	 ล
	–	ชาง	–	ซาบ

	ท	ล	 ซ	 ม
	–	 –		–	ซาน

	–	–	 –	 –
	–	 –		–	–

	–	–	 –	 –
	–	 –		–	–

	–	ท	 –	 ท
	–	 –	 –	สาว

	–	–	 –	 ล
	–	 –	 –	รำ	

	–	–	 –	 ซ
	–	 –	 –	นำ	

	–	ม	 –	 –
	–	หนุม–	–

	–	ร	 –	 ซ
	–	ชุม	–	ชื่น

	–	ล	 –	 ท
	–	 –	 –	บาน

	–	 –	 –	 ล
	–	 –		–	ตาง

	–	 ท	 –	 รำ
–สขุ–	ศานต

	–	–	 –	 ซำ
	–	 –	 –	แสน

	–	มำ	 –	 –
	–	งาม	–	 –

	–	รำ	 –	 มำ
	–	ยาม	–	ค่ำ	

	–	–	 –	 ซำ
	–	 –	 –	คืน

เพลงพื้นบานภาคอีสาน	เชน 
  เพลงลาวกระทบไม

(ไมทราบนามผูแตง)

(เพลงสำ เนียงลาว ใชประกอบการรำ พื้นเมืองทางภาคอีสาน ชื่อวา “รำ ลาวกระทบไม”)
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	–	 –	 –	 –
	–	 –	 –	 –

	–	 –	 –	ม
	–	 –	 –	ขอ

	–	 –	 ซ	 ล
	–	 –	 –	อวย

	–	 ซ	 –	 ล
	–	 –	 –	ชัย

	–	 –	 –	 ท
	–	 –	 –	พุท

	–	 ท	 –	 ล
	–	 ธิ	 –	ไกร

	–		ซ		–		ม
	–	 –	 –	ชวย

	–	 ซ	 –	 ล
	–	 –	 –	ค้ำ	

	–		–		–		–
	–		–		–		–

	–	ล	 –	 ล
	–	ทรง	–	คุณ

	–	–	 ท	 ล
	–	 –	 –	เลิศ

	–	ซ	 –	 ล
	–	 –	 –	ล้ำ	

	–	–	 –	ม
	–	 –	 –	ไป

	–	ซ	 –	ด
	–	ทุก	–	ทั่ว

	–	–	 –	 ร
	–	 –	 –	ตัว

	–	ม	 –	 ซ
	–	 –	 –	ตน

	–	–	 –	 –
	–	 –	 –	 –

	–	–	 –	 ล
	–	 –	 –	จง

	–	–	 –	 –
	–	 –	 –	 –

	–	ซ	 –	 ล
	–	ได	–	รับ

	–	–	ม	 ซ
	–	 –	 –	สรร

	–	ซ	 –	ด
	–	พ	–	มิ่ง

	–	–	 –	 ร
	–	 –	 –	มง

	–	–	 –	ม
	–	 –	 –	คล

	–	–	 ซ	 ม
	–	 –	 –	 –

	–	ร	 –	ด
	–	 –	 –	นา

	–	–	 –	 –
	–	 –	 –	 –

	–	ล	 –	ด
	–	ทาน	–	นา

	–	–	 –	 ล
	–	 –	 –	ขอ

	–	ม	 –	 ร
	–	เท	–	วา

	–	ด	 –	 ล
	–	ชวย	–	รัก

	–	ซ	 –	 ล
	–	ษา	–		เถอะ

	–	–	 –	 ล
	–	 –	 –	ขอ

	–	ม	 –	 ล
	–	ฮื่อ	–	อยู

	–	–	 –	 –
	–	 –	 –	 –

	–	ม	 –	 ซ
	–	 สุ	 –	ขา

	–	–	 –	 ล
	–	 –	 –	โดย

	–	ล	 –	 ล
	–	ธรร	–	มา

	–	ท	 –	 ล
	–	 –	 –	นุ

	–	ซ	 –	 ล
	–	ภาพ	–	เจา

	–	–	 –	 ร
	–	 –	 –	เทพ

	–	ม	 –	 ซ
	–	 ย	 –	ดา

	–	–	 –	 ร
	–	 –	 –	ชวย

	–	–	 –	 ซ
	–	 –	 –	เฮา

	–	–	 –	ม
	–	 –	 –	ฮื่อ

	–	ร	 –	ด
	–	 –		เปนมิ่ง

	–	–	 –	ม
	–	 –	 –	มง

	–	ล	 –	ด
	–	 –	 –	คล

	–	–	 –	 –
	–	 –	 –	 –

	–	–	 –	 –
	–	 –	 –	 –

	–	–	 –	ม
	–	 –	 –	สัง

	–	ซ	 –	 ล
	–	 –	 –	ฆา

	–	–	 ท	 ล
	–	 –	 –	นุ

	–	ซ	 –	 ล
	–	ภาพ	–	เจา

	–	–	 –	ม
	–	 –	 –	 –

	–	ร	 –	 ซ
	ชวย–	–	แนะ

	–	–	 –	ม
	–	 –	 –	นำ	

	–	ร	 –	 ซ
	–	 –	 –	ผล

	–	–	 ร	 ม
	–	 –	 –	สรร

	–	ซ	 –	ด
	–	พ	–	มิ่ง

	–	–	 –	 ร
	–	 –	 –	ทั่ว

	–	ล	 –	ด
	–	ไป	–	เนอ

	–	–	 –	 –
	–	 –	 –	 –

	–	–	 –	 –
	–	 –	 –	 –

	–	–	 –	ม
	–	 –	 –	มง

	–	ซ	 –	 ล
	–	 –	 –	คล

	–	–	 –	 ร
	–	 –	 –	เทพ

	–	ม	 –	 ซ
	–	 ย	 –	ดา

	–	–	 –	ม
	–	 –	 –	ทุก

	–	ร	 –	 ซ
	–	แหง	–	หน

	–	–	 ซ	 ม
	–	 –	 –	ขอ

	–	ร	 –	ด
	–	บัน	–	ดล

	–	 –	 –	 ร
	–	 –		ชวยค้ำ	

	–	 ล	 –	ด
	–	 –	 –	จิม

ฝกึฝนดนตรี

 นักเรียนเลือกเพลงที่สนใจมาคนละ 1 เพลง แลววิเคราะหลักษณะวิธีการขับรองและเครื่องดนตรี 
ท่ีใชบรรเลงในบทเพลงตามหลักการ แลวอภิปราย จากน้ันรองเพลงหรือนำ เสนอผลงานดวยวิธีอื่น ๆ  
ใหครูและเพื่อน ๆ ฟง

4.	บทเพลงสำาหรับฝกรองและการบรรเลงเครื่องดนตรีประกอบการรองเพลง

	 4.1	 บทเพลงสำาหรับฝกรอง

 1) บทเพลงพ้ืนบาน	เปนเพลงของชาวบานที่มีทำ	นองงาย	ๆ	ถอยคำ	และภาษาที่ใชก็เปน 
คำ	ไทยแทเรียบ	ๆ	งาย	ๆ	รองโดยมีเครื่องดนตรีบางอยางมาประกอบ	หรือใชการตบมือประกอบ
เทานั้น	นิยมรองเลนกันในเทศกาล	หรืองานที่มีการชุมนุมผูคนในหมูบานมารวมรื่นเริงกัน	

เพลงพื้นบานภาคเหนือ	เชน	
     เพลงฟ้อนเงี้ยว

เนื้อร้อง–ทำ นอง ของเดิม
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เพลงลาวดวงเดือน (ลาวดำ เนินเกวียน)

เนื้อร้อง–ทำ นอง พระนิพนธในกรมหมื่นพิชัยมหินทโรดม

	 	 	 โอละหนอดวงเดือนเอย	 		 พี่มาเวารักเจาสาวคำ	ดวง
โอดึกแลวหนอพี่ขอลาลวง	 		 อกพี่เปนหวงรักเจาดวงเดือนเอย
ขอลาแลวเจาแกวโกสุม	 		 พี่นี้รักเจาหนอขวัญตาเรียม
จะหาไหนมาเทียม	 		 โอเจาดวงเดือนเอย
หอมกลิ่นเกสรเกสรดอกไม	 		 หอมกลิ่นคลายคลายเจาสูของเรียมเอย
หอมกลิ่นกรุนครันหอมนั้นยังบเลย			 เนื้อหอมทรามเชยเอยเราละเหนอ
	 	 	 โอละหนอนวลตาเอย	 		 พี่นี้รักแสนรักดังดวงใจ
โอเปนกรรมตองจำ	จากไป	 		 อกพี่อาลัยเจาดวงเดือนเอย
เห็นเดือนแรมเริดรางเวหา	 		 เฝาแตเบิ่งดูฟา	(ละเหนอ)	เห็นมืดมน
พี่ทนทุกขทุกขทน		 		 โอเจาดวงเดือนเอย
เสียงไกขันขานเสียงหวานเจื้อยแจว			 หวานสุดแลวหวานแจวเจื้อยเอย
ถึงจะหวานเสนาะหวานเพราะกระไรเลย	 บแมนทรามเชยเราละเหนอ	

เพลงเราสู

      เนื้อร้อง สมภพ จันทรประภา
      ทำ นอง พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จ-
      พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช

	 	 บรรพบุรุษของไทยแตโบราณ		 ปกบานปองเมืองคุมเหยา
เสียเลือดเสียเนื้อมิใชเบา		 หนาที่เรารักษาสืบไป
ลูกหลานเหลนโหลนภายหนา		 จะไดมีพสุธาอาศัย
อนาคตจะตองมีประเทศไทย		 มิยอมใหผูใดมาทำ	ลาย
ถึงขูฆาลางโคตรก็ไมหวั่น		 จะสูกันไมหลบหนีหาย
สูตรงนี้สูที่นี่สูจนตาย		 ถึงเปนคนสุดทายก็ลองดู
บานเมืองเราเราตองรักษา		 อยากทำ	ลายเชิญมาเราสู
เกียรติศักดิ์ของเราเราเชิดชู		 เราสูไมถอยจนกาวเดียว

 2) บทเพลงปลุกใจ	เปนเพลงไทยสากลท่ีมีทำ	นอง	จังหวะ	และเน้ือรองท่ีทำ	ใหเกิดอารมณ 
คึกคัก	โนมนาวจิตใจคนใหเกิดความคิด	พลังความรักและความสามัคคี	เชน

 3) บทเพลงไทยเดิม หมายถึง	 เพลงไทยที่มีทั้งเปนเพลงขับรองและเพลงบรรเลงลวน	 
เพลงที่มีการขับรองจะรองดวยวิธีการแบบไทย	เชน	การเอื้อน	การลงทรวง	เปนตน	พรอมดวยการ 
บรรเลงดนตรีไทยไปดวยในขณะท่ีกำ	ลังขับรอง	สวนเพลงท่ีเปนเพลงบรรเลงลวน	ก็จะบรรเลง 
ดวยเครื่องดนตรีไทย	ถึงแมวาในปจจุบันมีการประยุกตใชเครื่องดนตรีสากลรวมดวยอยูบาง	
	 ตัวอยางบทเพลงไทยเดิมที่นิยมรองและบรรเลงกันอยูในปจจุบัน	เชน 
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เพลงพื้นบานภาคกลาง	เชน	

เพลงตามองตา

        (ไมทราบนามผูแตง)

 – ฉิ่ง – ฉับ  – ฉิ่ง – ฉับ  – ฉิ่ง – ฉับ  – ฉิ่ง – ฉับ  – ฉิ่ง – ฉับ  – ฉิ่ง – ฉับ –  ฉิ่ง – ฉับ  – ฉิ่ง – ฉับ

	–	 –	 –	 ป๊ะ –	โทน	 –	 ป๊ะ –		โทน	–	 ป๊ะ –		โทน	–	โทน

	–	 –	 –	 –
	–	 –	 –	 –

	–	 –	 –	 ดำ
	–	 –	 –	 ตา

	–	 –	 –	 ท
	–	 –	 –	มอง

	–	 –	 –	 ล
	–	 –	 –	 ตา

	–	 –	 –	 –
	–	 –	 –	 –

	–	 ดำ	 –	 ล
	–	สาย	–	 ตา

	–	 –	 ซ	 ม
	–	 –	มาจอง

	–	 ซ	 –	 ล
	–	มอง	–	กัน

	–	 ดำ	 –	 ล
	–	 รู	 –	สึก

	–	 ดำ	 –	 ม
	–		เสียว	–		ซาน

	–	 –	 –	 –
	–	 –	 –	 –

	–	 ซ	 –	 ล
	–		หัว	–		 ใจ

	–	 –	 –	 –
	–	 –	 –	 –

	–	 –	 –	 ดำ
	–	 –	 –	 รัก

	–	 ดำ	 –	 ซ
	–	ฉัน	–	 ก็

	–	 ล	 –	 ดำ
	–	 ไม	 –	 รัก

	–	 –	 –	 –
	–	 –	 –	 –

	–	 –	 –	 ดำ
	–	 –	 –	หลง

	–	 ดำ	 –	 ซ
	–	ฉัน	–	 ก็

	–	 ล	 –	 ดำ
	–	 ไม	 –	หลง

	–	 ดำ	 –	 ล
	–	ฉัน		–	ยัง

	–	 ซ	 –	 ดำ
	–		อด	–	 โคง

	–	 –	 –	 ล
	–	 –	 –	เธอ

	–	 ซ	 –	 ม
	–	 ไม	 –	 ได

	–	 –	 –	 –
	–	 –		–	–

	–	 –	 –	 ดำ
	–	 –	 –	เธอ

	–	 ดำ	 –	 รำ
	–	ชาง	–	งาม

	–	ซำ	–	มำ
	–	วิ	–	ไล

	–	 –	 –	 –
	–	 –	 –	 –

	–	 –	 –	 ดำ
	–	 –		–	เธอ

	–	 ดำ	 –	 รำ
	–	ชาง	–	งาม

	–	 ซำ	 –	 มำ
	–	 วิ	 –	 ไล

	–	 –	 –	 รำ
–		–	–		เหมือน

	–	 ดำ	 –	 รำ
		–	ดอก		–	ไม

	–	 ซ	 –	 ล
	–	 ที่	 –	เธอ

	–	 ท	 –	 ดำ
	–	ถือ	–	 มา

	–	 	–	 –	 รำ
–		–	–		เหมือน

	–	 ดำ	 –	 รำ
	–		ดอก	–	ไม

	–	 ซ	 –	 ล
	–	 ที่	 –	เธอ

	–	 ท	 –	 ดำ
	–	ถือ	 –	 มา

	–	 –	 –	 –
 

	ร	 ม	 ซ	 ล
	จำ		 กู	 จะ	ไป

	ซ	 ล	 ร	 ม
	ให	มัน	ถึง	เรือน

	ร	 ม	 ซ	 ล
	ไป	เตือน	บอง	ตัน

	ซ	 ล	 ท	 ซ
	มัน	ทำ		เฉย	แหะ

	–	 –	 –	 –
	(ออ

	–	 –	 –	 –
	ทำ	เฉย)

	ร	 ม	 ซ	 ล
	ไป	เตือน	บอง	ตัน

	ซ	 ล	 ท	 ซ
	มัน	ทำ		เฉย	แหะ

	–	 –	 –	 –
 

	ร	 ม	 ซ	 ล
	รีบ	บอก	บอง	ตัน

	ซ	 ล	 ร	 ม
	ให	มัน	พลัน	แลน

	ร	 ม	 ซ	 ล
	จะกระโดด	โลดเตน

	ซ	 ล	 ท	 ซ
	เอา	มือ	ตี	แผละ	

	–	 –	 –	 –
 

	ร	 ม	 ซ	 ล
	ฝาย	วา	บอง	ตัน

	–	 –	 –	 –
 

	ล	 ท	 ม	 ซ
	เสีย	ขวัญ	ตื่น	นอน

	–	 –	 –	 –
 

	ท	 ท	 ซ	 ล
	พา	เมีย	รีบ	จร

	–	 –	 –	 –
 

	ร	 ม	 ซ	 ท
	ลง	จาก	เค	หา

	–	 –	 –	 –
 

	ร	 ม	 ซ	 ล
	ถือ	หอก	กำ		ยำ	

	–	 –	 –	 –
 

	ซ	 ล	 ท	 ซ
	ดาม	ยาว	สาม	วา

	–	 –	 –	 –
 

	ซ	 ท	 ท	 ล
	เขา	ดง	พง	ปา

	–	 –	 –	 –
 

	ซ	 ล	 ท	 ซ
	จะไปหาเนื้อทราย

	–	 –	 –	 –
 

	–	 –	 –	 –
 

	–	 –	 –	 –
 

	ร	 ม	 ซ	 ล
	เสียง	นก	รอง	บอก

	ซ	 ล	 ร	 ม
หวักระรอกเส่ือกก

	ร	 ม	 ซ	 ล
	บอง	ตัน	แล	พก

	ซ	 ล	 ท	 ซ
	รอง	เรียก	อี	ยาย

	–	 –	 –	 –
	(ออ

	–	 –	 –	 – 
เรียกอี)

	ร	 ม	 ซ	 ล
	บอง	ตัน	แล	พก

	ซ	 ล	 ท	 ซ
	รอง	เรียก	อียาย

	–	 –	 –	 –
 

	ร	 ม	 ซ	 ล
	เสียง	นก	บอก	เหตุ

	ซ	 ล	 ร	 ม
	กู	สังเกต	มา	กห็ลาย

	ร	 ม	 ซ	 ล
	คงจะตกเหลอืหลาย

	ซ	 ล	 ท	 ซ
	อียายตองระวงัตวั

	–	 –	 –	 –
 

	ร	 ม	 ซ	 ล
	ถามันโหงกเขามา

	–	 –	 –	 – 	ล	 ท	 ม	 ซ
	อยา	ชา	 อี	ยาย

	–	 –	 –	 –
 

	ท	 ท	 ซ	 ล
	จง	ยึด	บั้น	ทาย

	–	 –	 –	 –
 

	ร	 ม	 ซ	 ล
	กู	 ไว	อยา	กลัว

	–	 –	 –	 –
 

	ร	 ม	 ซ	 ล
	กจูะแทงดวยหอก

	–	 –	 –	 –
 

	ซ	 ล	 ท	 ซ
	ให	มัน	กลอก	หวั

	–	 –	 –	 –
 

	ซ	 ท	 ท	 ล
	จะ	ได	พา	ตัว

	–	 –	 –	 –
 

	ซ	 ล	 ท	 ซ
	ไปถวาย	เจา	นาย

	–	 –	 –	 –
 

	–	 –	 –	 –

เพลงพื้นบานภาคใต เชน	

เพลงกราวตะลุง

      (ไมทราบนามผูแตง) 

(เพลงกราวตะลุงเปนเพลงที่นำ สำ เนียงดนตรีของหนังตะลุงและมโนราหซ่ึงเปนการแสดงพื้นบานทางภาคใตมาใชบรรเลง จึงเหมาะ
สำ หรับการฝกรองเพลงพื้นบานสำ เนียงภาคใตในเบื้องตน)



ทอน A

ทอน A’

ทอน A

ทอน B
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 5) บทเพลงรูปแบบ ABA (ternary form)	เปนลักษณะของเพลงท่ีมี	3	ทอน	หรือมีทำ	นอง
หลกั	3	ลกัษณะ	โดยมสีวนกลางเปนสวนท่ีแตกตางไปจากสวนตนและสวนทาย	เชน	ABA,	AA’BA	
รูปแบบนี้อาจเรียกชื่อไดอีกอยางวา “รูปแบบเพลง”	(song	form)	ซึ่งนิยมใชกับเพลงขับรองเปน 
สวนใหญ	และถือเปนลักษณะรูปแบบของเพลงไทยสากลทั่วไปในปจจุบันนี้	เชน

เพลงคาน้ำ นม 
เนื้อร้อง–ทำ นอง ไพบูลย บุตรขัน

แม	 นี้	 มี	 บุญ	คุณ	อัน	ใหญ	 หลวง	 แม	 เฝา	 หวง	หวง	ลูก	แต	หลัง	เมื่อ	ยัง	นอน	 เปล

ครวญ	คิด	พิ	นิจ	 ให	 ดี	 คา	น้ำ		นม	แม	 นี้ 	 จะ	 มี	อะ	ไร	เหมาะ	 สม	 โอ	 วา	แม

แต	เล็ก	จน	โต	 โอ	 แม	 ถ	 -	นอม	 แม	ผาย	ผอม	ยอมเกิด	จาก	รัก	 ลูก	ปก	ดวง	 ใจ

คา	 น้ำ		นม	ควร	ชวน	ให	ลูก	 ฝน	 แต	เมื่อ	 หลัง	เปรียบ	ดัง	ผืน	ฟา	หนัก	กวา	แผน	 ดิน

แม	 เรา	เฝา	โอ	 ละ	 เห	 กลอม	ลูก	นอย	นอน	 เปล	ไม	หาง	 หัน	เห 	ไป	 จน	 ไกล

จา	 ลูก	 คิด	ถึง	คา	น้ำ		 นม	 เลือด	ใน	อก	ผ	 -	สม	กลั่น	เปน	น้ำ		 นม	ให	ลูก	ดื่ม	 กิน

เติบ	 โต	 โอ	เล็ก	จน	ใหญ	 นี่	แหละ	หนา	อะ	 ไร	 มิ	 ใช	 ใด	 หนา	เพราะ	คา 	 น้ำ		 นม

บวช	เรียน	พาก	เพียร	จน	 สิ้น	หยด	หนึ่ง	น้ำ		 นม	กิน	ทด	แทน	ไม	สิ้น	พระ	คุณ 	แม	 เอย

แนวที่	1

แนวที่	2	แดด	 รอน	 รอน 	 เมื่อ	ทิ–	 น–	 กร	 จะ	ลับ	เหลี่ยม	 เม	 ฆา	 ทอ	แสง	เรือง	อ–	 ราม	 ชาง

งาม	 ตา	 ใน	 น–	ภา	ส–	 ลับ	 จับ	 อัม	 พร 	 แดด	 รอน	 รอน 	เมื่อ	ทิ–	น–	 กร	จะ	ลา	โลก

ไป	 ไกล	 ยาม	 นี้	 จำ		ตอง	พราก	จาก	 ดวง	 ใจ	 ไกล	แสน	ไกล	สุด	 หวง	 ยอด	 ดวง	 ตา 	 แต

กอน	เคย	คลอเคลีย		กัน 	ทุก	 วัน	คืน	รื่น	 อุ–	 รา 	ตอง	 อยู	เดียว	 เปลี่ยว	 วิญ–	 ญาณ 	 เหมือน

ดัง	 น–	 ภา	 ไร	 ทิ–	 น–	 กร	 แดด	 รอน	 รอน 	หาก	ทิ–	น–	 กร	จะ	ลา	โลก	 ไป	 ไกล

ความ	รัก	 เรา	คง	 อยู	 คู	 กัน	 ไป	 ใน	 หัว	 ใจ	คง	 อยู	 คู	 เชย	 ชม  
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 4) บทเพลงประสานเสียง 2 แนว	เปนบทเพลงที่มีแนวทำ	นองเพลง	2	ทำ	นอง	โดยเปน 
ทำ	นองหลักทำ	นองหนึ่ง	และทำ	นองประสานอีกทำ	นองหนึ่ง	และตองรองไปพรอม	ๆ	กัน	เชน	

เพลงยามเย็น
     เนื้อร้อง พระเจาวรวงศเธอ

พระองคเจาจักรพันธเพ็ญศิริ 
ทำ นอง พระราชนิพนธใน

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
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  วิธีตีกรับ	กรับคูหรือกรับละคร	ใหจับกรับขางละมือ	ใชสวนที่มีผิวเรียบมัน 
ตีกระทบกันเปนรูปกากบาท	มีเสียงสั้น	ๆ	คลาย	กรับ กรับ
  กรับพวง	ใชมือขวาจับกรับพวงตรงดามที่รอยเชือก	กรีดปลาย 
กรับใหแยกออกจากกันคลายพัดแลวตีลงบนฝามือซายเสียงดังคลาย	 
กรับ กรับ
 2) การบรรเลงเครือ่งดนตรปีระเภทดำ เนินทำ นอง ขลุยเพยีงออ	เปน
เครื่องดนตรีประเภทเครื่องเปา	เลาขลุยทำ	ดวยวัสดุตาง	ๆ	เชน	ไมไผ	ไมชิงชัน	
ทอพลาสติก	เปนตน	มีรูเปิด–ปิดทำ	ใหเกิดเสียง	8	รู	โดยแบงเปนรูดานบน	7	รู	รูนิ้วค้ำ	ดานลาง	
1	รู	
  การจับขลุยเพียงออ	 ขลุยไทยนิยมใชมือขวาจับดานบนปิด–เปิดรู	(หรือใชตามความ
ถนัด)	ดวยนิ้วชี้	นิ้วกลาง	และนิ้วนางตามลำ	ดับ	สวนนิ้วหัวแมมือปิดรูดานลาง	(รูนิ้วค้ำ	)	มือซาย
จับดานลางปิด–เปิดรูดวยนิ้วช้ี	นิ้วกลาง	นิ้วนาง	และนิ้วกอย	ตามลำ	ดับ	จับขลุยใหเอียงทำ	มุม 
กับลำ	ตัวผูเปาประมาณ	45	องศา
  ระบบเสียงของขลุยเพียงออ ขลุยเพียงออเลาหนึ่ง	ๆ	ทำ	ระดับเสียงได	2	ชวงทบ	เปน
เสียงตอ	(เสียงปกติ)	1	ชวงทบ	และเสียงแหบ	(เสียงสูง)	อีก	1	ชวงทบ
	 	 (1)	ปิดรูทุกรู		 ใหระดับเสียง	โดต่ำ		
	 	 (2)	เปิดรูลาง	1	รู	ใหระดับเสียง	เร
	 	 (3)	เปิดรูลาง	2	รู	ใหระดับเสียง	มี
	 	 (4)	เปิดรูลาง	3	รู	ใหระดับเสียง	ฟา
	 	 (5)	เปิดรูลาง	4	รู	ใหระดับเสียง	ซอล
	 	 (6)	เปิดรูลาง	5	รู	ใหระดับเสียง	ลา
	 	 (7)	เปิดรูลาง	6	รู	ใหระดับเสียง	ที
	 	 (8)	เปิดรูลาง	6	รู	พรอมเปิดรูค้ำ		ใหระดับเสียง	โดสูง
	 ถาจะทำ	เสยีงแหบ	คอืเสยีงชวงทบบนหรอืเสยีงคูแปดของระดบัเสยีงใด	ๆ 	ใหปิดรขูองระดบั
เสียงน้ันแลวเปาลมใหแรงข้ึนกวาธรรมดา	(ลมแหบ)	ก็จะไดเสียงคูแปดกับระดับเสียงเดิม	เชน	
จาก	“โดต่ำ ”	จะกลายเปน	“โดสูง”	หรือจาก	“มีต่ำ ”	จะกลายเปน	“มีสูง”	เปนตน
  วิธีการเปาขลุย
	 	 (1)	จับขลุยแตะริมฝปาก
	 	 (2)	ใชมือขวาจับดานบนปิด–เปิดรูดวยนิ้วชี้	นิ้วกลาง	และนิ้วนาง	ปิดรูเสียงที	ลา	และ
ซอล	ตามลำ	ดับ	สวนนิ้วหัวแมมือปิดรูดานลาง	(รูนิ้วค้ำ	)
	 	 (3)	ใชมือซายจับดานลางปิด–เปิดรูดวยนิ้วชี้	นิ้วกลาง	นิ้วนาง	และนิ้วกอย	ปิดรูเสียง

ฟา	มี	เร	และโด	ตามลำ	ดับ	และใชนิ้วหัวแมมือยันขลุยดานหลัง

	 	 (4)	ใชปลายนิ้วมือปิดรูขลุยใหสนิท

	 	 (5)	ใชลมเปาเบา	ๆ	จะเปนเสียงตอ	(เสียงปกติ)	ถาเปาลมแรงข้ึนจะเปนเสียงแหบ	(เสียงสูง)

รูนิ้วค้ำ 

กรับ
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 6) บทเพลงประกอบการเตนรำ  เปนบทเพลงที่มีจังหวะสนุกสนาน	ใชรองหรือบรรเลง
ประกอบกิจกรรมตาง	ๆ	ที่ใหความสนุกสนาน	เชน	

เพลงฟลอรเฟืองฟ้า
เนื้อร้อง ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ

ทำ นอง เอื้อ สุนทรสนาน

	 	 	 	 	 	ครั่นครื้นดั่งเพลงสวรรค	วิมานคนธรรพหลั่นฟามาใกล
	 	 	 	 เทพบุตรนางฟาไทย	โอบกอดกันพลิ้วไป	พลิ้วไปพรอมกับเสียงเพลง
	 	 	 	 	 สุขครานผานฟลอรเฟืองฟา	รอนแรงลีลาที่ลาและเรง
	 	 	 	 ปลื้มดื่มด่ำ	ตามเสียงเพลง	สนุกกันครื้นเครง	เพราะรสประเลงปลุกใจ
	 	 	 	 	 โลกถูกเหวี่ยงหวือไปวิมาน	สำ	เริง	สำ	ราญ	ผานอโศกสถานไกล
	 	 	 	 เทพบุตรนางฟาไทย	เยื้องกรายเตนไป	ยายไป	โยกมา
	 	 	 	 	 โอทิพยสุธาสวรรค	วิมานคนธรรพสุขสันตเริงรา
	 	 	 	 หลับจะอยูในนิทรา	ตื่นอยูในขวัญตา	ฝนฟาเฟืองฟลอร	ไฉไล

	 4.2	 การบรรเลงเครื่องดนตรีประกอบการรองเพลง

 1) การบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทกำ กับจังหวะ เครื่องกำ	กับจังหวะทำ	หนาที่กำ	หนดและ
ควบคุมจังหวะในการขับรองและบรรเลงใหดำ	เนินไปดวยความเรียบรอยถูกตอง	เชน	ฉิ่ง	กรับ	
เปนตน
  วิธีตีฉิ่ง โดยปกติฉ่ิงจะตีเปนเสียง	ฉิ่ง ทีหนึ่งและ	ฉับ 
ทีหนึ่ง	จับฉิ่งขึ้นมาฝาละมือ	โดยใชปลายนิ้วหัวแมมือและปลาย
นิ้วชี้จับเชือกตรงสวนที่ติดกับฝาฉ่ิงในลักษณะที่มือซายกำ	มือ
หงายฝาฉิ่งขึ้น	มือขวาคว่ำ	ฝาฉิ่งลง	ยกฉิ่งขึ้นอยูระดับลิ้นป	เมื่อ
เอาขอบฝาฉิ่งกระทบกับอีกฝาหนึ่งแลวยกขึ้นจะไดยินเสียงดัง
กังวานยาวคลายฉ่ิง แตถาเอาสองฝาน้ันกลับกระทบประกบกันไว 
จะไดยินเสียงสั้น	ๆ 	คลาย	ฉับ แลวตีวนกลับเสียง ฉิ่ง	เสียง ฉับ 
ติดตอกันเปนจังหวะชาหรือจังหวะเร็วตามจังหวะเพลง

ฝกึฝนดนตรี

 นักเรียนเลือกรองเพลงตามตัวอยางหรือเลือกรองเพลงที่มีความใกลเคียงกับเพลงตัวอยาง  
แลวออกมารองใหครูและเพื่อน ๆ ฟงหนาชั้นเรียน พรอมทั้งบอกเหตุผลที่เลือกรองเพลงนี้

ฉิ่ง
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ฝกึฝนดนตรี

 นักเรียนฝกทำ ความสะอาดเครื่องดนตรีไทยแตละชนิดและประเภทตามหลักปฏิบัติในการบำ รุง
รักษาเครื่องดนตรี หรือหลังจากเลนเครื่องดนตรีทุกครั้ง ใหปฏิบัติตามวิธีใชและบำ รุงรักษาเคร่ืองดนตรี
เบื้องตนกอน เพื่อเปนการรักษาอายุการใชงานของเครื่องดนตรีใหยาวนานขึ้น 

 4) เครื่องดนตรีประเภทฆองวง (ฆองวงเล็ก	ฆองวงใหญ)
	 	 (1)	เวลาเกบ็ควรวางราบกบัพืน้	 ไมควรวางตัง้เพราะ
จะทำ	ใหวงฆองหัก	
	 	 (2)	ใชผาคลุมใหเรียบรอยเพื่อปองกันฝุน
	 	 (3)	ระวังอยาใหน้ำ	ถูกหนังผูกลูกฆองเพราะจะทำ	ให 
ขาดงาย

  (4)	เมื่อขี้ผึ้งถวงลูกฆองหลุด	ควรปฏิบัติดังนี้

	 	 	 –	 ถอดลูกฆองหงายขึ้น	ผูกไวกับรานฆอง

		 	 	 –	 เอาข้ีผึ้งท่ีหลุดใสท่ีเดิม	แลวใชเทียนหรือตะเกียงลน	พอข้ีผึ้งละลายเปนน้ำา 

พอสมควรก็ดับไฟ	ทิ้งไวพอหมาด	ๆ	กดรอบ	ๆ	ใหแนนแลวปนเปนรูปนูน

		 	 	 –	 เช็ดปุมฆองใหสะอาดแลวผูกไวเหมือนเดิม	รอจนกวาขี้ผึ้งเย็นจึงบรรเลงได

		 	 	 –	 ระวังอยาใหเทียนผสมกับขี้ผึ้งเด็ดขาด	อาจทำ	ใหติดขี้ผึ้งยาก	และเสียงเพี้ยน

 5) เครื่องดนตรีประเภทเครื่องหนัง (กลองตาง	ๆ)

	 	 (1)	ควรเกบ็ไวในท่ีท่ีมีความช้ืนนอย	เพราะความช้ืน

มากอาจทำ	ใหหนากลองหยอน

	 	 (2)	ถาเก็บในท่ีช้ืนมาก	ๆ	อาจทำ	ใหช้ินสวนท่ีเปน

หนังสัตวเกิดการเนาได

	 	 (3)	เครื่องหนังบางชนิด	เชน	ตะโพน	กลองทัด	

เปนตน	ควรแกะขาวสุกบดผสมขี้เถาที่ใชถวงหนากลองออกแลวเช็ดหนากลองใหสะอาด
 6) เครื่องดนตรีประเภทเครื่องกำ กับจังหวะ	(ฉิ่ง	ฉาบ	กรับ	โหมง)
	 	 (1)	ควรมีหีบหรือกลองใส	เพราะเครื่องดนตรีบาง
ชนิดมีขนาดเล็ก	อาจสูญหายได
	 	 (2)	ไมควรเก็บรวมกัน	เพราะทำ	ใหไมสะดวกตอ 
การหยิบใช
	 	 (3)	ทำ	ความสะอาดใหเรียบรอยทั้งกอนและหลัง
เลน

ฆองวงเล็ก

กลองทัด

ฉาบ

ซออู

ขลุย

จะเข

ซออู
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5.	การใชและบำารุงรักษาเครื่องดนตรี

	 5.1	 การใชและบำารุงรักษาเครื่องดนตรีไทย

 1) เครื่องดนตรีประเภทเปา	(ขลุยชนิดตาง	ๆ)
		 	 (1)	หลังการเปาควรเช็ดใหสะอาด
		 	 (2)	เก็บใสถุงใหเรียบรอย
		 	 (3)	หากเลาขลุยแตก	ใหใชกาวอัด
		 	 (4)	ไมควรใชรวมกับคนอื่น	ควรใชคนเดียวเปน
เครื่องดนตรีสวนตัว
 2) เครื่องดนตรีประเภทสี (ซออู	ซอดวง)
	 	 (1)	เมื่อเลิกเลนใหลดสายดวยการหมุนลูกบิดลงประมาณครึ่ง
รอบ	แลวเลื่อนหมอนรองสายขึ้นไวบนขอบกะโหลก
	 	 (2)	ทำ	ความสะอาดโดยใชผาแหงเช็ด
	 	 (3)	แขวนหรือใสถุงเก็บใสตูใหมิดชิด
	 	 (4)	การใสสายซอ	สายเอกใสที่ลูกบิดลาง	เวลาขึ้นสายหมุน 
เขาหาตัว	สายทุมใสที่ลูกบิดบน	เวลาขึ้นสายหมุนออกนอกตัว
	 	 (5)	สายรัดอก	รัดต่ำ	จากลูกบิดสายเอกประมาณ	4–5	นิ้ว	ใหลึก
ประมาณครึ่งนิ้ว
		 	 (6)	การหยอดยางสนบนกะโหลกซอ	ใหหยอดเฉพาะตำ	แหนงที่
หางมาผานเทาน้ัน	เม่ือฝุนยางสนเกาะกะโหลก	หลงัเลกิเลนตองเชด็ใหสะอาด
		 	 (7)	หากสายขาดบอย	ๆ	ใชสายเอ็นแทนบางก็ได
		 	 (8)	หมอนซออูมีขนาดโตกวาซอดวง	ใชแทนดวยไมระกำ		หรือหุมดวยผา	ถาจำ	เปนอาจ 
ใชกระดาษมวนเปนวงกลมขนาดพอเหมาะแทนชั่วคราวได
 3) เครื่องดนตรีประเภทดีด	(จะเข)
	 	 (1)	ควรเก็บไวในตูและคลุมดวยผาที่เย็บเขารูป
		 	 (2)	เม่ือบรรเลงเสร็จแลวไมควรปรับลูกบิด	เพราะการปรับลูกบิดจะทำ	ใหสายจะเขกับ
หยองเสียดสีกันทำ	ใหหยองสึก
		 	 (3)	หากนมจะเขหลุด	ใหใชกาวลาเท็กซติดไวใน
ตำ	แหนงเดิม
		 	 (4)		เม่ือใชบรรเลงมาก	ๆ	หรือใชมาแลวเปนเวลา
นาน	ๆ	ควรเปลี่ยนสายใหม

		 	 (5)	การใสแหนตองเปนผิวไมไผแก	หนุนสายเอกและสายทุม	และเลื่อนเขาออกหา
ตำ	แหนงเสียงที่ดีที่สุดบนโต๊ะรองแหน	และรองสายสำ	หรับแหนของสายลวด	ใชลวดที่ใชแลวหนุน
จะดังกังวานกวาใชผิวไมไผ



แซ็กโซโฟน
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การเช็ดทำ ความสะอาดแซ็กโซโฟน

ปากเป่า (mouthpiece)

สายคลองคอ

   (2)	คลองสายสะพาย
	 	 	 (3)	หยอดน้ำ	มันที่ขอตอถาจำ	เปน
	 	 	 (4)	นำ	ตัวเครื่องมาแขวนกับสายสะพาย
	 	 	 (5)	นำ	คอแซ็กโซโฟนมาประกอบเขากับลำ	ตัว	ระวังอยาให 
กระเดื่องนิ้วโคงงอแลวรัดใหแนน
	 	 	 (6)	จบัสวนคอดวยมอืซาย	สวนมอืขวาจบัท่ีปากเปา	สวมเขา
กับสวนคอแลวหมุนเบา	ๆ	ใหลิ้นปอยูดานลางตรงกับกระเดื่องนิ้วดานหลัง
	 	 	 (7)	ปรับสายสะพายใหเหมาะสมกับผูปฏิบัติ
   ขั้นตอนการถอด
   (1)	ถอดปากเปา	คลายเข็มขัด	เอาล้ินปออก	 
แลวทำ	ความสะอาด
	 	 	 (2)	ถอดสวนคอแลวเช็ดน้ำ	ลายออกใหหมด
	 	 	 (3)	ถอดลำาตัวเครื่องจากสายสะพายแลว
ทำ	ความสะอาด
	 	 	 (4)	ถอดสายสะพายออกจากลำ	คอแลวเก็บ
ใสกลอง
	 	 	 (5)	ทำาความสะอาดทุกสวนแลวบรรจุกลอง 
ใหเรียบรอย
   การบำ รุงรักษา
	 	 	 (1)	ทำ	ความสะอาดภายในโดยใชอุปกรณแยงทอลมเครื่องเปาโดยเฉพาะ	และ 
ภายนอกใหสะอาดดวยผานุม	ๆ
	 	 	 (2)	เช็ดรอยนิ้วมือสวนที่มีเหงื่อตามกระเดื่องนิ้วและสวนอื่น	ๆ	ใหสะอาด
	 	 	 (3)	หยอดน้ำ	มันตามจุดกระเดื่องนิ้วที่เสียดสีกัน	ขอตอ	สปริง	นอต	สกรู	ดวย
น้ำ	มันที่ใชสำ	หรับหยอดโดยเฉพาะ
	 	 	 (4)	เช็ดน้ำ	มันสวนที่ไหลเกินออกมาใหหมด
	 	 	 (5)	ระวังอยาใหนวมโดนน้ำ	มันโดยเด็ดขาด
	 	 	 (6)	สวนประกอบท่ีเปนไมก๊อก	ถารูสึกวาฝืดหรือแหงควรทาดวยวาสลีนสำ	หรับ 
ทาไมก๊อก
	 	 	 (7)	เก็บใสกลองตามตำ	แหนงใหถูกตอง	แลวเก็บไวในที่ปลอดภัย

ตำ แหนงการเก็บปิกโกโลในกลอง

สวนประกอบของฟลูต
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ดนตรีน่ารู้

 ขี้ผึ้ง หมายถึง ขี้ผึ้งผสมตะกั่วใชถวงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี เชน 
ระนาดเอก ระนาดทุม ฆองวงใหญ และฆองวงเล็ก เพื่อเทียบเสียง

	 5.2	 การใชและบำารุงรักษาเครื่องดนตรีสากล

 1) เครื่องลมไม (woodwind instruments)
  • ประเภทท่ีไมมีล้ิน	(ฟลูต	ปิกโกโล)
   ขั้นตอนการประกอบ
	 	 	 (1)	มือซายจบัปากเปาหรือสวนบน	มอืขวา
จับสวนกลางหรือลำ	ตัวเคร่ือง	แลวนำ	สวนปากเปาตอเขา
กับขอตอของลำ	ตัวเคร่ือง	พยายามจับใหแนนแตอยาให 
ถูกกระเดื่องนิ้วหรือแปนนิ้ว	อาจทำ	ใหงอหรือเสียหายได
	 	 	 (2)	นำ	สวนลางมาตอกับสวนกลาง	แลวจับเชนเดียวกับขอ	1	(เฉพาะฟลูต)
   ขั้นตอนการถอด
	 	 	 (1)	ถอดสวนปากเปากอน	
โดยจบัเชนเดยีวกบัการประกอบแลวคอย	ๆ 	
ดึงออกโดยบิดมือแยกจากกันเล็กนอย
	 	 	 (2)	ถอดสวนลางออกจากสวนกลาง ทำ	เชนเดียวกับ 
การถอดสวนปากเปา
   การบำ รุงรักษา
	 	 	 (1)	เช็ดภายในทอลมทุกทอใหแหงสนิทโดยใช  
อุปกรณแยงทอลมเครื่องเปาโดยเฉพาะ
	 	 	 (2)	เช็ดรอยนิ้วมือสวนท่ีเป ยกชื้นจากเหง่ือตาม 
กระเดื่องนิ้วหรือแปนนิ้ว	และในสวนทั่ว	ๆ	ไปใหสะอาด
	 	 	 (3)	หยอดน้ำ	มันตามจุดกระเด่ืองน้ิวท่ีเสียดสีกัน	ขอตอ	สปริง	นอต	สกรู	ดวยน้ำ	มัน
ที่ใชหยอดโดยเฉพาะ
	 	 	 (4)	เช็ดน้ำ	มันสวนที่ไหลเกินออกมาทั้งหมด
	 	 	 (5)	อยาใหนวมโดนน้ำ	มันโดยเด็ดขาด
	 	 	 (6)	เก็บใสกลองใหเรียบรอย	แลวเก็บไวในที่ปลอดภัย
  • ประเภทลิ้นเดี่ยว	(คลาริเน็ต	แซ็กโซโฟน)
   ขั้นตอนการประกอบ
	 	 	 (1)	นำ	ลิ้นปที่ทำ	ความสะอาดแลวใสกับปากเปารัดใหแนนพอสมควร
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  (5)	ใสลูกสูบคนืในกระบอกลูกสูบ	โดยใสใหพอดกีบัล็อกของกระบอกลูกสูบ	แลวหยอด
น้ำ	มันหลอลื่น
	 	 (6)	หมุนเกลียวกระบอกลูกสูบทั้งขางบนและขางลางใหแนนพอสมควร
	 	 (7)		ทำ	เชนเดียวกันใหครบทุกลูกสูบแลวเก็บใสกลองใหเรียบรอย
  การบำ รุงรักษา
	 	 (1)	เอาน้ำ	ลายออกจากทอลมใหหมดทุกสวน
	 	 (2)	ถอดลูกสูบ	ทอลูกสูบ	ทอปรับเสียง	ทำาความสะอาด 
ทั้งภายนอกและภายใน	แลวหยอดน้ำ	มันหลอลื่นใหทั่วทุกสวน
	 	 (3)	เช็ดรอยน้ิวมือหรือสวนท่ีเปยกช้ืนจากเหง่ือทุกสวน 
ใหสะอาด	ถาเช็ดไมออกใหใชน้ำ	ยาขัดโลหะอยางออนขัดหรือทำ	ความ
สะอาด
	 	 (4)	เช็ดน้ำ	มันสวนที่ไหลเกินออกใหหมด
	 	 (5)	เก็บใสกลองใหลงตามตำ	แหนง	แลวเก็บไวในที่ปลอดภัย
	 	 (6)	เพื่อสุขอนามัยท่ีดี	ควรลางทำาความสะอาดท้ังตัวเครื่อง	โดยการถอดอุปกรณ 
ทุกสวนลางดวยน้ำ	ยาทำ	ความสะอาดและน้ำ	สะอาด	และประกอบอุปกรณอยางระมัดระวังภายใต 
การดูแลของครูอยางนอยเดือนละครั้ง

ที่สำ หรับปลอยน้ำ ลาย

เช็ดรอยนิ้วมือหรือสวน
ที่เปยกเหงื่อออกใหสะอาด

ไวโอลิน

 3) เครื่องสาย (stringed instruments)
  • เครื่องสายประเภทสี (ไวโอลิน	วิโอลา	วิโอลอนเชลโล	ดับเบิลเบส)
   การบำ รุงรักษา 
	 	 	 (1)	ในขณะท่ีบรรเลงไมควรสีแรงจนเกินไป	เพราะอาจจะทำ	ให 
หางมาที่ขึงคันชักขาดได
	 	 	 (2)	คันชัก	(หางมา)	ควรถูดวยยางสนกอนเพื่อเพิ่มความ
ชัดเจนของเสียงที่บรรเลง
	 	 	 (3)	เครื่องดนตรีประเภทสีที่มีขนาดเล็ก	การถือไมควรแกวง
ไปมา	เพราะอาจเกิดการกระแทกและทำ	ใหชำ	รุดได
	 	 	 (4)	ในขณะบรรเลงไมควรหยอกลอกันดวยการนำ	คันชักไปตี	
เคาะ	เพราะอาจทำ	ใหคันชักหักได

ลูกสูบทรัมเปต
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สวนที่เปนไมก๊อก

ตำ แหนงการเก็บแซ็กโซโฟนในกลอง
เช็ดรอยนิ้วสวนที่มีเหงื่อ

ตามกระเดื่องนิ้วและสวนอื่น ๆ ใหสะอาด

 2) เครื่องลมทองเหลืองหรือแตร (brass instruments)	(ทรัมเปต	คอรเน็ต	เมลโลโฟน	
เฟรนชฮอรน	ยูโฟเนียม	ทูบา)	
  ขั้นตอนการประกอบ
	 	 (1)	นำ	ปากเปาหรือกำ	พวดมาประกอบกับตัว
เครื่อง
	 	 (2)	หมุนเกลียวฝากระบอกลูกสูบ	 แลวใช 
นิ้วมือจับดึงลูกสูบออกมาทำ	ความสะอาด	 แลวหยอด
น้ำ	มันใหรอบตัวลูกสูบ	 แลวใสกลับเขาที่เดิม	 ปิดฝา 
กระบอกลูกสูบโดยหมุนเกลียวใหแนนพอสมควร	 
ทำ	อยางนี้ใหครบทุกลูกสูบ
  ขั้นตอนการถอด
	 	 (1)	ถอดปากเปาหรือกำ	พวดออกจากลำ	ตัวเครื่อง	ทำ	ความสะอาด
แลวเก็บไวในกลอง
	 	 (2)	หมุนฝาเกลียวกระบอกลูกสูบดานบน	ดึงลูกสูบออกมาแลว
เช็ดทำ	ความสะอาด
	 	 (3)	หมุนฝาเกลียวกระบอกลูกสูบดานลางพรอมสปริงออกทำา 
ความสะอาด
	 	 (4)	เช็ดกระบอกลูกสูบใหแหงและสะอาด ปากเป่าหรือกำ พวด

(mouthpiece)



ไมควรวางเครื่องดนตรีซอนกัน

คียบอรดไฟฟ้าคียบอรดไฟฟ้า

เปยโนเปยโน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี–นาฏศิลป์  ม.  1  31 

ฝกึฝนดนตรี

 นักเรียนรวมกลุมกับเพ่ือนแลวรวมกัน 
ศึกษาวิธีใชและบำ รุงรักษาเครื่องดนตรีสากล 
แตละชนิดเพิ่มเติมอยางละเอียด แลวนำ มา
สาธิตใหเพื่อน ๆ ในชั้นดูและฝกปฏิบัติตาม 

แหล่งค้นข้อมูล

1. หองสมุด  
2. เครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีสากล และ
 เครื่องดนตรีพื้นบาน
3. วงดนตรีไทย วงดนตรีสากล และวงดนตรี
 พื้นบาน
4. อินเทอรเน็ต 
 – http://www.prapayneethai.com  
 – http://www.bs.ac.th/musicthai/

	 	 (3)	ไมควรวางเครื่องดนตรีซอนกัน	เพราะจะทำ	ให 
หนากลองหยอนหรือขาดได	ควรเก็บหรือวางแยกเครื่อง	และ
ยังสะดวกตอการนำ	มาใช	
	 	 (4)	ควรมีกระเปา	ถุง	หรือกลองสำ	หรับใสไมตีของ
แตละเครื่อง
	 	 (5)	สำ	หรับฉาบ	เมื่อบรรเลงเสร็จควรเก็บใสกระเปา
หรือถุงสำ	หรับใสฉาบโดยเฉพาะ	เน่ืองจากเปนเครื่องดนตรีท่ี 
มีความคมและบาง	อาจเกิดอันตรายได
 5) เคร่ืองคียบอรด (keyboard instruments)	(เปยโน 
คียบอรดไฟฟา)
  การบำ รุงรักษา
	 	 (1)	เนือ่งจากเครือ่งดนตรปีระเภทนี	้เวลาบรรเลงจะตอง 
ใชนิ้วกดลงบนลิ่มนิ้ว	ดังนั้นจึงควรกดดวยกำ	ลังที่พอดี	ไมรุนแรง
จนเกินไป	
	 	 (2)	เมื่อบรรเลงเสร็จควรเช็ดทำ	ความสะอาดลิ่มนิ้วดวย 
ผานุม	ๆ	และปิดฝาลิ่มนิ้ว	(เปยโน)	หรือเก็บใสกลอง	(คียบอรด
ไฟฟา)	เพื่อปองกันสิ่งของตกกระทบ
	 	 (3)	ควรใชผาคลุมเครือ่งดนตรเีพือ่ปองกนัฝุนละอองจบั
	 	 (4)	ไมควรนำาวัสดุที่มีน้ำาเปนสวนประกอบมาวางบน 
ตัวเคร่ืองเพราะอาจเกิดการคว่ำ	และน้ำ	หกซึ่งทำ	ใหเกิดความเสียหาย
แกเครื่องดนตรีได
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   (5)	เมื่อบรรเลงเสร็จทุกครั้งควรเช็ดทำ	ความสะอาดตัวเครื่องดวยผานุม	ๆ	
	 	 	 (6)	การเก็บเครื่องดนตรีประเภทสีนั้น	ควรเก็บใสกลองหรือกระเปาเฉพาะเครื่อง 
นั้น	ๆ	ใหเรียบรอย	และควรเก็บคันชักใหอยูในกระเปาเดียวกับตัวเครื่อง
  • เครื่องสายประเภทดีด (กีตาร	กีตารเบส)
   การบำ รุงรักษา
	 	 	 (1)	เมือ่บรรเลงเสรจ็ควรเชด็
ทำ	ความสะอาดสายดวยผานุม	ๆ	ทุกครั้ง	
เนื่องจากในขณะที่บรรเลงมักจะมีเหงื่อออก
และติดที่สาย	ซึ่งทำาใหเกิดสนิมและอาจ
ทำาใหสายขาด	และเปนอันตรายในการ
บรรเลงครั้งตอไป
	 	 	 (2)	ถาตองวางกับพื้นควร 
วางใหดานหนาของตัวเคร่ืองคว่ำ	ลง	เพ่ือปองกันการเคลื่อนของลูกบิด	ซึ่งอาจทำ	ใหสายเพี้ยนหรือ
ขาดได
	 	 	 (3)	ควรเกบ็ไวในกลองหรอืกระเปาเฉพาะของเครือ่งนัน้	ๆ 	เพือ่ปองกนัการกระแทก
หรือการขีดขวน	และสะดวกตอการเคลื่อนยาย
 4) เครื่องตีหรือเครื่องกระทบ (percussion instruments) 
  • เครื่องตีที่มีระดับเสียง (กลองทิมพะนี	ไซโลโฟน	ไวบราโฟน)
   การบำ รุงรักษา
	 	 	 (1)	ควรใชผาที่นุ มเช็ดทำาความสะอาดทุกครั้งหลัง 
จากบรรเลงเสร็จ	เพื่อปองกันฝุนละออง	และเปนการเช็ดคราบเหง่ือ
และรอยนิ้วมือ	
	 	 	 (2)	สำาหรับกลองทิมพะนี	เมื่อบรรเลงเสร็จควร 
ปรับระดับเสียงลดลง	เพื่อเปนการรักษาหนากลองใหมีความยืดหยุน 
อยูตลอด	และไมใหเสื่อมสภาพเร็วเกินไป
	 	 	 (3)	ควรมีถุง	กระเปา	หรือกลองไวสำ	หรับใสเฉพาะ	 
หรืออาจมีผาสำ	หรับไวคลุมเครื่องดนตรี	เพื่อปองกันฝุนละอองจับ
	 	 	 (4)	ไมควรนำ	สิ่งของอื่น	ๆ	วางบนตัวเครื่อง	เพราะอาจทำ	ใหชำ	รุดได
  •  เครื่องตีที่ไมมีระดับเสียง	(กลองใหญ	กลองเล็ก	ฉาบ)
   การบำ รุงรักษา
	 	 	 (1)	สำ	หรับกลองใหญและกลองเล็ก	ควรตีดวยความระมัดระวัง	ใชไมตีเฉพาะของ
แตละเครื่องเทานั้น	เพื่อปองกันหนากลองแตก	เนื่องจากหนากลองขึงดวยพลาสติกชนิดพิเศษ
	 	 	 (2)	ควรมีผาคลุม	กลอง	กระเปา	หรือเก็บไวในตูท่ีมิดชิด	เพ่ือปองกันฝุนละอองจับ

ตำ แหนงการเก็บกีตารในกลอง

กลองทิมพะนี
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 1.	ศึกษาประเภทของวงดนตรีไทย	วงดนตรีสากล	และวงดนตรีพื้นบาน	และหาโอกาสชม
การแสดงของวงดนตรเีหลานี	้แลวจดบนัทกึความประทบัใจทีไ่ดรบัชม	หรอืถายรปูวงดนตรปีระกอบ	
แลวจัดเปนบอรดเผยแพรความรู	
	 2.	ฝกอานและเขียนโนตเพลงไทย	โนตสากลในกุญแจเสียงซอลและฟาใหคลองแคลว
	 3.	ฝกรองหรือบรรเลงเครื่องดนตรีตามโนตเพลงไทย	โนตสากลในกุญแจเสียงซอลและฟา 
ใหเกิดความชำ	นาญ
	 4.	ฟงเพลงทุกรูปแบบแลววิเคราะหวิธีการขับรองและเครื่องดนตรีที่ใชบรรเลงในเพลง 
ตาง	ๆ	แลวนำ	มาเปรียบเทียบกัน	เพ่ือหาเพลงท่ีมีความสมบูรณท่ีสุด	และนำ	มาอภิปรายใหผูอ่ืนฟง
	 5.	รองเพลงที่สนใจและบรรเลงเครื่องดนตรีประกอบแลวฝกฝนใหเกิดความชำ	นาญ	และ 
นำ	มาแสดงในโอกาสตาง	ๆ	เชน	นำ	มารองและบรรเลงเพื่อระดมทุนไปชวยผูประสบอุทกภัย 
หรือภัยอื่น	ๆ	เพื่อสรางประโยชนใหกับชุมชน	เปนตน
	 6.	ใชและเก็บหรือบำ	รุงรักษาเครื่องดนตรีของตนหรือสวนรวมใหถูกตองตามหลักวิธี	และ
เผยแพรความรูใหผูอื่นทราบดวย

คำาถามทบทวน

	 1.	วงเครื่องสายของไทยมีลักษณะเดนอยางไร
	 2.	โนตไทยและโนตสากลมีความสำ	คัญตอดนตรีอยางไร
	 3.	การรองเพลงใหไพเราะควรปฏิบัติเบื้องตนอยางไร
	 4.	เพลงปลุกใจมีความสำ	คัญอยางไร	ยกตัวอยาง	1	เพลง
	 5.	เพราะเหตุใดเครื่องดนตรีแตละชนิดจึงมีวิธีใชและบำารุงรักษาท่ีเปนแบบเฉพาะของ 
เครื่องเทานั้น

การประยุกต์ ใช้ ในชีวิตประจำาวัน

	 นกัเรยีนเลอืกปฏบิตัโิครงงานตอไปนีต้ามความสนใจ	หรอืคดิโครงงานขึน้เองโดยขอคำ	แนะนำ	
จากครู	แลวปฏิบัติตามขั้นตอนการทำ	โครงงาน
	 1.	โครงงานสำ	รวจและรวบรวมวงดนตรีไทย	วงดนตรีสากล	และวงดนตรีพื้นบานในชุมชน
ของตนเอง
	 2.	โครงงานศึกษาคนควาและเปรียบเทียบเสียงขับรองและเสียงเครื่องดนตรีในบทเพลง 
ที่สนใจ

	 •	นักเรียนสามารถนำ	ความรูจากหนวยการเรียนรูนี้ไปใชในการจัดประเภทของวงดนตรีที่
พบเห็นในปจจุบัน	นอกจากนั้นยังสามารถอานโนตเพลงไทย	โนตเพลงสากลในกุญแจฟาและซอล	 
ในบันไดเสียง	C	Major	ได	รวมทั้งใชและบำ	รุงรักษาเครื่องดนตรีไดอยางถูกตองและปลอดภัย

32  หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี–นาฏศิลป์  ม.  1

สรุป

วงดนตรีและบทเพลง

1. ประเภทของวงดนตรี

1.1 ประเภทของวงดนตรีไทย 1.2 ประเภทของวงดนตรีสากล 1.3 ประเภทของวงดนตรีพื้นบาน

2. เครื่องหมายและ
 สัญลักษณทางดนตรี

3. การเปรียบเทียบเสียงรอง 
 และเสียงของเคร่ืองดนตรี
 ในบทเพลงจาก
 วัฒนธรรมตาง ๆ

2.1 เครื่องหมายและ
สัญลักษณทางดนตรีไทย

3.1 วิธีการขับรอง

ตองสังเกตดังนี้
1) เปลงเสียงออกเต็มท่ีถูกตอง
 ชัดเจน แตตองไมใชการ
 ตะโกน
2) รองไดถูกตองตามจังหวะ 
 ดนตรีและทำ นองเพลง
3) แสดงอารมณไดสอดคลอง 
 กับลีลาหรือทำ นองเพลง

ตองสังเกตดังนี้
1) บรรเลงตามจังหวะดนตรีและ 
 ทำ นองเพลงไดถูกตอง
2) มีการปรับระดับเสียงเคร่ือง 
 ดนตรีไดสอดคลอง
 กลมกลืนกัน
3) บรรเลงตามเคร่ืองหมายทาง 
 ดนตรีไดอยางถูกตองชัดเจน

1) การบรรเลงเคร่ืองดนตรี 
 ประเภทกำ กับจังหวะ
2) การบรรเลงเครื่องดนตรี 
 ประเภทดำ เนินทำ นอง

3.2 เครื่องดนตรีที่ใช

2.2 เคร่ืองหมายและ
สัญลักษณทางดนตรีสากล

&

?

ด	แทนเสียง	โด	 	 ม	แทนเสียง	มี	 ซ	แทนเสียง	ซอล	 ท	แทนเสียง	ที
ร		แทนเสียง	เร	 	 ฟ	แทนเสียง	ฟา	 ล	แทนเสียง	ลา

1) วงเครื่องสาย    3) วงมโหรี
2) วงปพาทย

1) วงออรเคสตรา    4) วงสตริง
2) วงดนตรีแจ๊ส     5) วงโยธวาทิต
3) วงคอมโบ

1) วงดนตรีพื้นบานภาคเหนือ
2) วงดนตรีพื้นบานภาคอีสาน
3) วงดนตรีพื้นบานภาคใต
4) วงดนตรีพื้นบานภาคกลาง

4. บทเพลงสำ หรับฝกรอง
 และการบรรเลง
 เครื่องดนตรีประกอบ
 การรองเพลง

5. การใชและบำ รุงรักษา
 เครื่องดนตรี

4.1 บทเพลงสำ หรับ
     ฝกรอง

5.1 การใชและบำ รุงรักษา
     เครื่องดนตรีไทย

4.2 การบรรเลงเครื่องดนตรี
     ประกอบการรองเพลง

5.2 การใชและบำ รุงรักษา
     เครื่องดนตรีสากล

1) บทเพลงพื้นบาน 
2) บทเพลงปลุกใจ 
3) บทเพลงไทยเดิม 
4) บทเพลงประสานเสียง 2 แนว
5) บทเพลงรูปแบบ ABA
6) บทเพลงประกอบการเตนรำ 


