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กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ศิลปะ
ต�มหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น 
พุทธศักร�ช ๒๕๕๑

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

หนังสือเรียน 
รายวิชาพื้นฐาน

ผู้เรียบเรียง

อ�จ�รย์วริฏฐ�  ศิริธงชัยกุล

อ�จ�รย์ทรงวิรัตน์  สุดง�ม

อ�จ�รย์สุนันท� พันธุกูล

อ�จ�รย์สุวิวรรธ์น  วัฒนทัพ

อ�จ�รย์ร�ศิยส  วงศ์ศิลปกุล

ผู้ตรวจ

อ�จ�รย์ชัยนันท์  วันอินทร์

อ�จ�รย์กิตติชัย  วงศ์ศิลปกุล

อ�จ�รย์พรทิพย์  พร้อมมูล

บรรณาธิการ

อ�จ�รย์ทรงศิลป์  พิศช�ติ



	 หนังสือเรียน	รายวิชาพื้นฐาน	ดนตรี-นาฏศิลป์	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๒	กลุ่มสาระการเรียนรู้

ศลิปะ	ไดจ้ดัทำาตามมาตรฐานการเรยีนรู	้ตวัชีว้ดั	และสาระการเรยีนรูข้องหลกัสตูรแกนกลางการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	๒๕๕๑	โดยมีเนื้อหา	ดังนี้

	 สาระการเรียนรู้ที่	 ๒	ดนตรี	 มีเนื้อหาเกี่ยวกับ	 เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี	 การ

บรรยายอารมณ์และความรู้สึกในบทเพลง	 เทคนิคและการแสดงออกในการสร้างสรรค์บทเพลง	

เทคนคิการรอ้งและการบรรเลงดนตร	ีการประเมนิความสามารถทางดนตร	ีอาชพีดนตร	ีองคป์ระกอบ

ดนตรีในแต่ละวัฒนธรรม	บทบาทและอิทธิพลของดนตรีในวัฒนธรรมต่างประเทศ

	 สาระการเรียนรู้ที่	๓	นาฏศิลป์	มีเนื้อหาเกี่ยวกับ	ความรู้พื้นฐานด้านนาฏศิลป์ไทย	การแสดง

นาฏศิลป์	 นาฏศิลป์พื้นเมือง	 รำาวงมาตรฐาน	ความสัมพันธ์ของนาฏศิลป์กับสาระการเรียนรู้อื่น	 ๆ	 	

หลักและวิธีการแสดงละคร	ละครไทยและละครพื้นบ้าน	ยุคสมัยของละคร	ความสัมพันธ์ของละคร

กับสาระการเรียนรู้อื่น	ๆ

	 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้สอนและผู้เรียน	 หนังสือเรียนเล่มนี้จึงได้จัดทำาเนื้อหาที่						

ทันสมัย	มีผังสรุปสาระสำาคัญ	กิจกรรมบูรณาการอาเซียน	กิจกรรมการเรียนรู้	 และคำาถามพัฒนา

กระบวนการคิดที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน	กระตุ้นกระบวนการคิด	นอกจากนี้ยังได้สอดแทรก

ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพน่ารู้	 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 ปลอดภัยไว้ก่อน	 เว็บไซต์แนะนำา	 คำาศัพท์สำาคัญ	 	

จดุประกายความรู้	ความรูเ้พิม่เตมิ	กจิกรรมพฒันาความสามารถในการอา่นและจดุประกายโครงงาน

	 ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 หนังสือเรียน	 รายวิชาพื้นฐาน	ดนตรี-นาฏศิลป์	 ชั้นมัธยมศึกษา	

ปีที่	๒	จะช่วยพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ

คณะผู้จัดทำ�

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑  เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี	 ๗

  	 โน้ตจากเพลงไทยอัตราจังหวะสองชั้น	 ๘
  	 โน้ตสากล	 ๑๓

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ 	สร้างสรรค์บทเพลง	 ๑๘

  	 การสร้างสรรค์บทเพลงไทย	 ๑๙
  	 การบรรยายอารมณ์และความรู้สึกในบทเพลง	 ๒๕

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓  เทคนิคการร้องและการประเมินงานดนตรี	 ๒๘

  	 เทคนิคการร้องและการบรรเลงดนตรี	 ๒๙
  	 การประเมินงานดนตรี	 ๓๑

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔  อาชีพดนตรี	 ๓๔

   อาชีพทางดนตรี	 ๓๕
  	 บทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง	 ๓๗

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ 	 องค์ประกอบดนตรีในแต่ละวัฒนธรรม	 ๔๑

  	 องค์ประกอบของดนตรีพื้นบ้าน	 ๔๒
  	 ลักษณะของดนตรีพื้นบ้าน	 ๔๓
  	 องค์ประกอบของดนตรีในแต่ละวัฒนธรรมของไทย	 ๔๓

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖  ดนตรีในวัฒนธรรมต่างประเทศ	 ๕๐

  	 บทบาทของดนตรีในวัฒนธรรมต่างประเทศ	 ๕๑
  	 อิทธิพลของดนตรีในวัฒนธรรมของประเทศต่าง	ๆ	 ๕๔

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ 	ประวัติศาสตร์กับดนตรี	 ๕๗

  	 เหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับการเปลี่ยนแปลงทางดนตรีในประเทศไทย	 ๕๘

คำ�นำ� สารบัญ
หน้า

ตาราง		 ผลการวิเคราะห์ทักษะศตวรรษที่	๒๑	ของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนา
	 จำาแนกตามหน่วยการเรียนรู้ของรายวิชาพื้นฐาน	:	ดนตรี-นาฏศิลป์	 ๕

ผังสาระการเรียนรู้ดนตรี  ๖



ผังสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ ๖๔

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ ความรู้พื้นฐานด้านนาฏศิลป์ไทย	 ๖๕

  	 องค์ประกอบนาฏศิลป์ไทย	 ๖๖
  	 หลักและวิธีการสร้างสรรค์การแสดงโดยใช้องค์ประกอบนาฏศิลป์	 ๖๗ 
  	 การบูรณาการศิลปะแขนงอื่น	ๆ	กับการแสดงนาฏศิลป์	 ๗๑
  	 หลักและวิธีการวิเคราะห์	วิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์	 ๗๓

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ การแสดงนาฏศิลป์	 ๗๗

  	 นาฏศิลป์	 ๗๘
  	 นาฏศิลป์พื้นเมือง	 ๙๐ 
  	 รำาวงมาตรฐาน	 ๙๙

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ นาฏศิลป์พื้นเมือง	 ๑๐๕

  	 ความหมายของนาฏศิลป์พื้นเมือง	 ๑๐๖
  	 ที่มาของการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง	 ๑๐๖ 
  	 วัฒนธรรมและนาฏศิลป์พื้นเมืองของไทย		๔		ภูมิภาค	 ๑๐๗

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๑ บูรณาการนาฏศิลป์	 ๑๒๔

  	 ความสัมพันธ์ของนาฏศิลป์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น	ๆ	 ๑๒๕

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๒ หลักและวิธีการแสดงละคร	 ๑๓๕

   จุดมุ่งหมายของละคร	 ๑๓๖
   องค์ประกอบของละคร	 ๑๓๗ 
   การบูรณาการศิลปะแขนงอื่น	ๆ		กับการแสดงละคร	 ๑๓๘ 
  	 หลักและวิธีการวิเคราะห์		วิจารณ์การแสดงละคร	 ๑๓๙

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๓ ละครไทยและละครพื้นบ้าน	 ๑๔๓

  	 ละครไทย	 ๑๔๔ 
  	 ละครพื้นบ้าน	 ๑๔๙

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๔	ยุคสมัยของละคร	 ๑๕๔

  	 การละครสมัยต่าง	ๆ	 ๑๕๕

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๕	บูรณาการละคร	 ๑๖๑

  	 ความสัมพันธ์ของละครกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น	ๆ	 ๑๖๒

บรรณานุกรม	 	 	 	 ๑๖๘
    

หน้า
ตาราง ผลการวิเคราะห์ทักษะศตวรรษที่ ๒๑ ของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนา 

 จำาแนกตามหน่วยการเรียนรู้ของรายวิชาพื้นฐาน : ดนตรี-นาฏศิลป์

หน่วยการเรียนรู้/เรื่อง

สาระที่ ๒  ดนตรี

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑	 เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒	 สร้างสรรค์บทเพลง	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓	 เทคนิคการร้องและการประเมิน

	 	 	 งานดนตรี	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔	 อาชีพดนตรี	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕	 องค์ประกอบดนตรีในแต่ละวัฒนธรรม	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖	 ดนตรีในวัฒนธรรมต่างประเทศ	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗	 ประวัติศาสตร์กับดนตรี	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓

สาระที่ ๓  นาฏศิลป์

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘	 ความรู้พื้นฐานด้านนาฏศิลป์ไทย	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙	 การแสดงนาฏศิลป์	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐	 นาฏศิลป์พื้นเมือง	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๑	 บูรณาการนาฏศิลป์	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๒ หลักและวิธีการแสดงละคร	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๓	ละครไทยและละครพื้นบ้าน	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๔	ยุคสมัยของละคร	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๕	บูรณาการละคร	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

ของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑
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การเรียนรู้

ในศตวรรษที่ ๒๑



ศ ๒.๑

ผังสาระการเรียนรู้ดนตรี

สาระที่ ๒ ดนตรี

๑.	 เปรียบเทียบการใช้องค์ประกอบดนตรี

	 ที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕

องค์ประกอบดนตรีในแต่ละวัฒนธรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑

เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒

สร้างสรรค์บทเพลง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒

สร้างสรรค์บทเพลง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓

เทคนิคการร้องและการประเมินงานดนตรี 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓

เทคนิคการร้องและการประเมินงานดนตรี	

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔

อาชีพดนตรี

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖

ดนตรีในวัฒนธรรมต่างประเทศ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗

ประวัติศาสตร์กับดนตรี

๒.	อ่าน	เขียน	ร้องโน้ตไทยและโน้ตสากล

	 ที่มีเครื่องหมายแปลงเสียง

๓.	ระบุปัจจัยสำาคัญที่มีอิทธิพล

	 ต่่อการสร้างสรรค์งานดนตรี

๔.	 ร้องเพลง	และเล่นดนตรีเดี่ยว

	 และรวมวง

๕.	บรรยายอารมณ์ของเพลง

	 และความรู้สึกที่มีต่อบทเพลงที่ฟัง

๖.	 ประเมินพัฒนาการทักษะทางดนตรี

	 ของตนเอง	หลังจากการฝึกปฏิบัติ

๗.	ระบุงานอาชีพต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับดนตรี

	 และบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง

ศ ๒.๒

๑.	บรรยายบทบาทและอิทธิพล

	 ของดนตรีในวัฒนธรรมของประเทศต่าง	ๆ

๒.	บรรยายอิทธิพลของวัฒนธรรมและ

	 เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่มีต่อรูปแบบ	

	 ของดนตรีในประเทศไทย

๑

เครื่องหมายและสัญลักษณ์

ทางดนตรี

ตัวชี้วัด

ผังสาระการเรียนรู้

	 อ่าน	เขียน	ร้องโน้ตไทยและโน้ตสากลที่มีเครื่องหมายแปลงเสียง	(ศ	๒.๑	ม.๒/๒)

โน้ตสากล
โน้ตจากเพลงไทย 

อัตราจังหวะสองชั้น

ตัวอย่างโน้ต
บทเพลงไทย

ในอัตรา
จังหวะสองชั้น

หลักในการเขียน 
อ่าน และร้อง
โน้ตเพลงไทย เครื่องหมาย

แปลงเสียง

ตัวอย่างโน้ต
บทเพลงที่ใช้
เครื่องหมาย
แปลงเสียง

เครื่องหมายและ
สัญลักษณ์ทาง

ดนตรี

หน่วยการเรียนรู้ที่

สาระสำาคัญ

	 เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีเป็นสิ่งที่ใช้ในการขับร้องและบรรเลงดนตรี	ทำาให้ผู้ขับร้องและบรรเลงดนตรีสามารถ

เข้าใจจังหวะ	และทำานองของบทเพลง	ทำาให้ขับร้องและบรรเลงดนตรีได้ถูกต้อง	ไพเราะ



จุดประกายความคิด
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	 ๒.	 ตัวอย่างโน้ตบทเพลงไทยในอัตราจังหวะสองชั้น

	 	 	 ๓)	 ห้องเพลง

	 	 	 	 ห้องเพลงในดนตรีไทย	 แบ่งออกเป็น	 ๘	 ห้องเพลง		

ห้องละ	 ๔	 ตัวโน้ต	 จังหวะตกจะอยู่ที่ท้ายห้องเสมอ	 โดยตำาแหน่งของ	

จังหวะตกจะอยู่ที่ส่วนท้ายสุดของตัวโน้ตในแต่ละห้องเพลง		และใน

การเคาะจังหวะที่ท้ายห้องนั้นทางดนตรีไทยจะใช้เสียงฉิ่ง	 และเสียงฉับ		

แทนการเคาะจังหวะ	หรือที่เรียกว่า	จังหวะฉิ่ง	ซึ่งมีลักษณะอัตราจังหวะ

และการเคาะจังหวะที่แตกต่างกัน	ดังนี้

สามชั้น

สองชั้น

ชั้นเดียว

-		-		-		- -		-		-		- -		-		-		- -		-		-		--		-		-		ฉิ่ง

-		-		-		ฉิ่ง

	-	ฉิ่ง	-	ฉับ

-		-		-		ฉิ่ง

	-	ฉิ่ง	-	ฉับ

		-		-		-		ฉับ

-		-		-		ฉับ

	-	ฉิ่ง	-	ฉับ

-		-		-		ฉับ

	-	ฉิ่ง	-	ฉับ

-		-		-		ฉิ่ง

-		-		-		ฉิ่ง

	-	ฉิ่ง	-	ฉับ

-		-		-		ฉิ่ง

	-	ฉิ่ง	-	ฉับ

-		-		-		ฉับ

-		-		-		ฉับ

	-	ฉิ่ง	-	ฉับ

-		-		-		ฉับ

	-	ฉิ่ง	-	ฉับ

	 	 ๑.๒	 การอ่าน	และร้องโน้ตเพลงไทย

	 	 	 การอา่นโนต้เพลงไทยในครัง้แรกนัน้	ควรอา่นโนต้อตัราจงัหวะสองชัน้กอ่น	เพราะเปน็เพลง

ที่ฟังง่ายที่สุด	 เพลงในอัตราจังหวะสองชั้นมีอัตราจังหวะที่มีความเร็วปานกลาง	 ไม่ช้าหรือเร็วจนเกินไป		

ส่วนใหญ่เป็นเพลงสั้น	ๆ 	ที่ร้องและจำาทำานองง่าย	ไม่มีความซับซ้อน	สามารถเคาะจังหวะตามได้ง่าย	รวมทั้ง	

มกีารรอ้งเอือ้นทีไ่มม่ากนกั	นยิมใชใ้นการขบัรอ้งและบรรเลงเพือ่เปน็การขบักลอ่ม	และประกอบการแสดง

มหรสพต่าง	ๆ	เพลงสองชั้นรู้จักกันโดยทั่วไป	เช่น	เพลงลาวเสี่ยงเทียน	เพลงลาวดวงเดือน	เพลงลาวจ้อย

	 	 	 ในการอ่านโน้ตเพลงในแต่ละห้องนั้น	 เนื่องจากตัวอักษรที่ใช้แทนเสียงในการเขียนโน้ต		

ไม่สามารถที่จะแยกอัตราความสั้น-ยาวของเสียงได้	จึงต้องใช้สัญลักษณ์		 	-	-	-	-	 	ในการแทนความยาว

ของทำานอง	ส่วนการใช้สัญลักษณ์	 	 	 (-	 -	 -	 -)	 	 ในการบันทึกโน้ตเพลงคือ	การให้เครื่องดนตรีที่มีเสียงสูง	

เช่น	 ระนาดเอก	ซอด้วง	บรรเลงก่อน	และให้เครื่องดนตรีที่มีเสียงตำ่า	 เช่น	 ระนาดทุ้ม	 ซออู้	 บรรเลงตาม		

เรียกว่า	“ลูกล้อ”	ซึ่งจะสามารถสร้างอรรถรสของเสียงเพลงให้มีความไพเราะได้อย่างเหมาะสม

	 เพลงลาวเสี่ยงเทียน	 ๒	 ชั้น	 เป็นเพลงที่มีมาแต่โบราณ	 ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง	 แต่ในภายหลังเมื่อ		

พ.ศ.	๒๔๗๖	หลวงประดิษฐ์ไพเราะ	(ศร	ศิลปบรรเลง)	แต่งขยายขึ้นเป็นอัตราจังหวะ	๓	ชั้น	ซึ่งจะมีความช้า

และยาวที่มากขึ้นเป็นเท่าตัว	 และตัดทอนลงเป็นชั้นเดียวให้มีความเร็วมากขึ้นเป็นเท่าตัว	 ให้ครบเป็น		

“เพลงเถา”	เพลงนี้มีความหมายเกี่ยวกับการอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์	การเคารพบูชาพระพุทธเจ้า

เพลงลาวเสี่ยงเทียน	(สองชั้น)

	 ๑.	 หลักในการเขียน	อ่าน	และร้องโน้ตเพลงไทย
	 	 ๑.๑	 การเขียนโน้ตเพลงไทย	มีองค์ประกอบที่สำาคัญ	ดังนี้

องค์ประกอบที่ใช้ในการเขียนโน้ตเพลงไทย

จังหวะ ตัวโน้ต ห้องเพลง

	 	 	 ๑)	 จังหวะ

	 	 	 	 จังหวะในบทเพลงไทยแบ่งออกเป็น	๓	จังหวะ	ดังนี้

จังหวะสามัญ	คือ	จังหวะทั่วไป	เป็นจังหวะที่กำาหนดด้วยตัวเอง	

หรือนับจังหวะด้วยตัวเอง

เนื้อเพลงใดที่เพื่อน ๆ ได้อ่านแล้วรู้สึกอยากร้องมากที่สุด

จังหวะฉิ่ง	คือ	การใช้ฉิ่งเป็นเครื่องกำากับจังหวะ	เสียงฉิ่งเป็นจังหวะ	

“เบา”	เสียง	ฉับ	เป็นจังหวะ	“หนัก”

จังหวะหน้าทับ	คือ	การใช้เครื่องดนตรีที่ขึงด้วยหนังเป็นเครื่องกำากับจังหวะ	

โดยมากนยิมใชห้นา้ทบัปรบไกเ่ปน็เกณฑน์บัจงัหวะ	เชน่	ตหีนา้ทบัปรบไกค่รบ	

๑	เที่ยว	นับเป็น	๑	จังหวะ

จังหวะเพลงไทย

	 	 	 ๒)	 ตัวโน้ต

	 	 	 	 โน้ตเพลงไทยมี	๗	เสียง	และใช้อักษรแทนเสียงในการเขียนโน้ต	ดังนี้

	 	 	 	 สัญลักษณ์ใช้แทนระดับเสียงสูง-ตำ่าของโน้ตเพลงไทย

	 	 	 	 	 	 เสียงสูงใช้สัญลักษณ์			ำ	ด้านบนตัวอักษร	 เช่น		ดำ		รำ		มำ		ฟํ		ซำ		ลำ		ทำ

	 	 	 	 	 	 เสียงตำ่าใช้สัญลักษณ์			ฺ	 ด้านล่างตัวอักษร	เช่น		ดฺ		รฺ		มฺ		ฟฺ		ซฺ		ลฺ		ทฺ

โด

ด

เร

ร

มี

ม

ฟา

ฟ

ซอล

ซ

ลา

ล

ที

ท

โน้ตจากเพลงไทยอัตราจังหวะสองชั้น
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-	-	-	-

-	-	-	-

(	-	-	-	-

(	-	-	-	-

(	-	-	-	-

-	-	-	- -	-	-	ม

-	-	-	-

-	-	ร	ม

-	-	ร	ม

-	-	-	ล

(	-	-	-	-

-	-	-	ม

(	-	-	-	-

-	-	-	-

-	-	-	-

-	-	-	-

-	-	-	-

-	-	-	-

-	ด	ร	ม

-	มำ	ซำ	รำ

(-	ดำ	-	ม

(-	ดำ	-	ม

(-	ดำ	-	ม

-	-	-	มำ

-	-	ซ	ดำ

-	-	ซ	ดำ

-	ม	ซ	ม

ดำ	รำ	ดำ	ล

ซ	ล	ซ	ดำ

ดำ	รำ	ดำ	ล

-		 -		-		-

-		 -		-		-

-	-	-	-

ล	ซ	ดำ	ล

ล	ซ	ดำ	ล

-	-	-	-

-	-	-	-

-	-	-	-	)

-	-	-	-	)

-	-	-	-	)

ซ	ม	ร	ซ

ซำ	มำ	รำ	ซำ

ซ	ล	ซ	ดำ

ซ	ล	ซ	ดำ

-	ซ	ซ	ซ

-	-	-	-	)

-	ร	ร	ร

-	-	-	-	)

-	ดำ	-	ม

-	ดำ	-	ม

-	ซ	-	ด

ด	ร	ม	ซ

ด	ร	ม	ซ

-	 ซ	-	ดำ

มำ	รำ	ดำ	ล

ซ	ล	ซ	ดำ)

ซ	ล	ซ	ดำ)

ซ	ล	ดำ	ซ)

ซ	ม	ร	ด

ซำ	มำ	รำ	ดำ

ซ	ล	ซ	ม

ซ	ล	ซ	ม

ซ	ล	ดำ	ล

ดำ	ซ	ล	ดำ

-	รำ	-	มำ

ดำ	ซ	ล	ดำ

-	ซ	-	ล

-	ซ	-	ล

-	ร	-	ม

ซ	ม	ซ	ร

ซ	ม	ซ	ร

-	 -	 -	 รำ

-	-	ดำ	ล

(	-	-	-	-

(	-	-	-	-

-	-	-	-

ซ	ล	ดำ	รำ

ซ	ล	ดำ	รำ

-	-	ซ	ดำ

-	-	ซ	ดำ

-	 -	ดำ	ล

(	-	-	-	-

-	ซำ	-	-

(	-	-	-	-

-	 -	ดำ	ล

-	 -	ดำ	ล

-	-	ร	ซ

-	ดำ	รำ	มำ

-	ดำ	รำ	มำ

ซ	ล	ดำ	ล

-	ด		-	ร

(ซ	ล	ซ	ดำ

(ซ	ล	ซ	ดำ

-	ซ	-	ม

ล	ซ	ม	ซ

-	ม	-	ซ

-	-	ร	ม

-	-	ร	ม

-	-	ซ	ม

ซ	ล	ซ	ม

-	มำ	ซำ	รำ

ดำ	รำ	ดำ	ล

ช	ล	ดำ	ล

-	ดำ	รำ	มำ

ร	ม	ซ	ม

รำ	ดำ	ล	ซ

รำ	ดำ	ล	ซ

-	 ดำ	ดำ	ดำ

ซ	ม	ซ	ล

-	-	-	-	)

-	-	-	-	)

-	ดำ	-	ล

ดำ	ล	ดำ	ซ

ดำ	ล	ดำ	ซ

ซ	ล	ซ	ม

ซ	ล	ซ	ม

-	ซ	-	ม

-	-	-	-	)

-	ดำ	-	รำ

-	-	-	-	)

ซ	ม	ซ	ล

ซ	ม	ซ	ล

-	-	-	ซ

-	ล	-	ดำ

-	ล	-	ดำ

ซ	ม	-	ซ

-	ม	-	ซ

ซ	ล	ซ	ม)

ซ	ล	ซ	ม)

-	ร	-	ด

-	ล	-	ดำ

-	ล	-	ดำ

ซ	ล	ดำ	ซ

ซ	ล	ดำ	ซ

ร	ด	-	ร

ซ	ร	ม	ซ

มำ	รำ	ดำ	ล

-	ซ		-	ม

-	ซ	-	ซ

-	รำ	-	ดำ

ร	ด	 -		ร

ม	ซ	ล	ดำ

ม	ซ	ล	ดำ

	 เนื้อร้อง	-	ทำานอง		พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นพิชัยมหินทโรดม

	 ท่อน	๑	 	 โอ้ละหนอดวงเดือนเอย	 พี่มาเว้ารักเจ้าสาวคำาดวง

	 	 โอ้ว่าดึกแล้วหนอพี่ขอลาล่วง	 อกพี่เป็นห่วงรักเจ้าดวงเดือนเอย

	 ท่อน	๒	 	 ขอลาแล้วเจ้าแก้วโกสุม	(เอื้อน)	 พี่นี้รักเจ้าหนอขวัญตาเรียม

	 	 จะหาไหนมาเทียมเจ้าดวงเดือนเอย

	 ท่อน	๓	 	 หอมกลิ่นเกสร													เกสรดอกไม้	 	 หอมกลิ่นคล้าย

	 	 คล้ายเจ้าสูเรียมเอย											หอมกลิ่นกรุ่นครัน		 	 หอมนั้นยังบ่เลย	

	 	 เนื้อหอมทรามเชย													เอ๋ยเราละเหนอ

ท่อน	๑

(เที่ยวกลับ) กลับต้น

กลับต้น

กลับต้น

ท่อน	๒

ท่อน	๓

บทร้องเพลง	ลาวดวงเดือน	๒	ชั้น

	 ผู้แต่ง		คุณหญิงชิ้น			ศิลปบรรเลง

	 	 ธูปเทียนทองสองมือ	 ถือไว้ตั้งใจวันทา

	 น้อมเคารพบูชา		 พระศาสดาของชาวพุทธ

	 	 พระปัญญาเลิศล้น		 ทรงค้นพบสัจธรรม

	 พระการุณเลิศลำ้า		 ทรงน้อมธรรมสู่มนุษย์

	 	 พระองค์เลิศล้วนบริสุทธิ์		 สอนชนเพื่อหลุดพ้นความทุกข์ทน

-	-	-	ร

(	-	-	-	-

(	-	-	-	-

-	มำ	-	รำ

-	มำ	-	รำ

(	-	-	-	-

(	-	-	-	-

-	-	ดำ	ล

-	-	ดำ	ล

-	-	-	ล

-	ล	ซ	ม

-	มำ	-	รำ

-	ล	ล	ล

ซ	ล	ซ	ม ซ	ร	ม	ซ

ซ	ล	ซ	ม

-	-	ดำ	รำ

-	-	ดำ	รำ

ซ	ล	ซ	ม

ซ	ล	ซ	ม

-	ดำ	รำ	มำ

-	ดำ	รำ	มำ

ร	ด	-	ร

ร	ด	-	ร

-	รำ	-	ดำ

-	รำ	-	ดำ

-	ล	ล	ล

-	-	ดำ	รำ มำ	รำ	ดำ	ล

-	-	ดำ	รำ

ด	ด	ด	ด

-	-	-	-	)

-	-	-	-	)

-	ดำ	-	มำ

-	ดำ	-	มำ

-	-	-	-	)

-	-	-	-	)

ซ	ม	ซ	ล

ซ	ม	ซ	ล

ซ	ซ	ซ	ซ

ซ	ร	ม	ซ

-	ดำ	-	มำ

ซ	ล	ดำ	ซ

ซ	ร	ม	ซ

มำ	รำ	ดำ	ล

มำ	รำ	ดำ	ล

ซ	ล	ดำ	ซ

มำ	รำ	ดำ	ล

-	-	-	ฟ -	ม	-	-

-	-	-	ฟ

-	-	ดำ	ล

-	-	ดำ	ล

-	ร	-	ซ

-	ร	-	ซ

-	ดำ	รำ	มำ

-	ดำ	รำ	มำ

-	ม	-	-

ซ	ม	ซ	ล

ซ	ม	ซ	ล

-	ล	ซ	ซ

-	ล	ซ	ซ

-	รำ	-	ดำ

-	รำ	-	ดำ

ท่อน	๑

ท่อน	๒
กลับต้น

กลับต้น

เพลงลาวดวงเดือน	(สองชั้น)

บทร้องเพลงลาวเสี่ยงเทียน	(สองชั้น)

	 เพลงลาวดวงเดือน	 (สองชั้น)	 เดิมชื่อ	 “ลาวดำาเนินเกวียน”	 เป็นเพลงที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่น	

พิไชยมหินทโรดม	ทรงนิพนธ์ขึ้น	 เมื่อคราวเสด็จตรวจราชการทางภาคเหนือโดยทางเกวียน	แรงบันดาลใจ	

ที่ทรงนิพนธ์เพลงนี้ขึ้นเนื่องจากทรงโปรดเพลง	 “ลาวดำาเนินทราย	 ๒	 ชั้น”	 ที่พระยาประสานดุริยศัพท์		

(แปลก	 ประสานศัพท์)	 ได้แต่งทางดนตรีไว้ตามทางร้องแบบสักวา	 	 (อ่านว่า	 สัก-กะ-วา)	 จึงทรงนิพนธ์	

เพลงสำาเนียงลาวที่มีท่วงทำานองอ่อนหวานไพเราะคล้ายคลึงกับเพลงลาวดำาเนินทรายขึ้นอีกเพลงหนึ่งทรงตั้ง

ชือ่วา่	“เพลงลาวดำาเนนิเกวยีน”	แตเ่นือ่งจากบทรอ้งเพลงนีข้ึน้ตน้ดว้ยคำารอ้งทีว่า่	“โอล้ะหนอ...ดวงเดอืนเอย...”	

ซึง่เปน็คำาทีต่ดิหผููฟ้งัเปน็สว่นใหญ	่จงึมผีูน้ยิมเรยีกชือ่เพลงนีว้า่	“ลาวดวงเดอืน”	มากกวา่ชือ่	ลาวดำาเนนิเกวยีน	

และนิยมเรียกกันเช่นนี้สืบมาจนถึงปัจจุบัน

	 เพลงลาวดวงเดือนเป็นเพลงในอัตราจังหวะ	๒	 ชั้น	 ดำาเนินทำานองไพเราะอ่อนหวานน่าฟัง	 นับเป็น	

เพลงไทย	สำาเนียงลาวที่มีผู้รู้จักกันดีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ	และถือว่าเป็นเพลงไทยอมตะเพลงหนึ่ง

ที่มีความไพเราะเสมอ



ค�าถามท้าทาย

สรุป

กิจกรรมการเรียนรูท้ี่  ๑

ค�าถามพัฒนากระบวนการคิด

12 ดนตรี-นาฏศิลป์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 13เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี

	 ๑.	 เครื่องหมายแปลงเสียง
	 	 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเปลี่ยนระดับเสียงของตัวโน้ตเรียกว่า	 เครื่องหมายแปลงเสียง	 ซึ่ง

เครื่องหมายแปลงเสียงมีทั้งหมด	๕	ชนิด	ได้แก่

เครื่องหมายแปลงเสียง

ยกระดับเสียง

ของโน้ตให้สูงขึ้น

ครึ่งเสียง

ลดระดับเสียง

ของโน้ตให้ตำ่าลง

ครึ่งเสียง

ยกเลิกการใช้
เครื่องหมาย
แปลงเสียง
หรืือทำาให้โน้ต
กลับคืนใน
รูปแบบปกติ

ยกระดับเสียง

ของโน้ตให้สูงขึ้น

	๑	เสียง

ลดระดับเสียง

ของโน้ตให้ตำ่าลง

๑	เสียง

ชาร์ป	( # ) แนเชอรัล	(	 	) ดับเบิลชาร์ป	(	Ü	) ดับเบิลแฟลต	(			)

	 	 ในการใช้เครื่องหมายแปลงเสียง	ผู้ประพันธ์เพลงจะใส่เครื่องหมายแปลงเสียงไว้หน้าตัวโน้ตที่

ต้องการลดหรือยกระดับเสียง		และการอ่านจะต้องอ่านชื่อเครื่องหมายแปลงเสียงตามหลังชื่อโน้ต		เช่น

อ่านว่า		ฟาชาร์ป

	 	 การยกเลิกเครื่องหมายแปลงเสียง	 ทำาให้มีผลถึงโน้ตตัวที่เหลือภายในห้องเพลงนั้นและ

เครื่องหมายแปลงเสียงจะมีผลกับโน้ตในห้องนั้นเพียงห้องเดียว	เช่น

	 อ่านว่า		 	 	 ฟาชาร์ป			ฟาชาร์ป		ฟาแนเชอรัล		ฟาแนเชอรัล

อ่านว่า		มีแฟลต

อ่านว่า		ฟาแนเชอรัล

โน้ตสากลถ้าจะจัดงานเลี้ยงบรรยากาศสบาย	ร่มรื่น	ให้กับคุณตา	คุณยาย
จะเลือกบทเพลงใดมาขับร้อง		เพราะอะไร

	 การเขียน	อ่านและร้องโน้ตเพลงไทย	จะต้องทำาความเข้าใจกับจังหวะ	ตัวโน้ตของบทเพลง	และ

ควรฝึกอ่านโน้ตเพลงในอัตราจังหวะสองชั้นก่อน	 เพราะเป็นบทเพลงที่ไม่ช้าและเร็วเกินไป	 เป็นจังหวะ

ปานกลาง	ฟังง่าย	 สบาย	 จะทำาให้สามารถจดจำาทำานองเพลงได้	 และสามารถร้องเพลงและเขียนโน้ต

บทเพลงได้ถูกต้้อง

๑.	 ให้นักเรียนเลือกเพลงไทยอัตราจังหวะสองชั้น	๑	เพลง	แล้วฝึกเขียนและอ่าน

	 โน้ตเพลงที่เลือก	จากนั้นออกมาอ่านและร้องหน้าชั้นเรียน

๒.		 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม	กลุ่มละ	๕-๖	คน	ร่วมกันแต่งโน้ตเพลงไทยจังหวะสองชั้น	

	 แล้วฝึกเขียนและอ่าน	จากนั้นออกมาร้องโน้ตที่กลุ่มตนเองเขียนหน้าชั้นเรียน

๓.		 ให้นักเรียนเขียนประโยชน์ของการอ่าน	 เขียนและร้องโน้ตเพลงไทย	 ลงในแผนภาพ		

	 ดังตัวอย่างต่อไปนี้	

๑.		 ถ้าอ่านโน้ตไม่ถูกต้องจะทำาให้บทเพลงเป็นอย่างไร

๒.	 เพลงอัตราจังหวะสองชั้นให้ความรู้สึกเหมือนหรือแตกต่างกับจังหวะสามชั้นอย่างไร

๓.	 การร้องเพลงลาวเสี่ยงเทียนควรถ่ายทอดอารมณ์อย่างไร

๔.	 โน้ตเพลงไทยมีความสำาคัญต่อผู้บรรเลงดนตรีอย่างไร

๕.	 การร้องโน้ตเพลงที่ถูกต้องควรปฏิบัติอย่างไร

ประโยชน์ของการอ่าน	เขียน
และร้องโน้ตเพลงไทย

แฟลต	(	 	)



ค�าถามท้าทาย

14 ดนตรี-นาฏศิลป์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 15เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี

Night	and	Day
Haydn,arr,Patsy	Stevens

	 ๒.	 ตัวอย่างโน้้ตบทเพลงที่ใช้เครื่องหมายแปลงเสียง

A	Tisket,	A	Tasket
Traditional

?  

เรียกว่า	 กุญแจฟา	หรือกุญแจเอฟ	 (F	Clef)	 หรือกุญแจเบส	 (Bass	Clef)	 บันทึก

คาบเส้นที่	 ๔	 ของบรรทัด	 ๕	 เส้น	 ทำาให้โน้ตบนเส้นที่	 ๔	 เป็นโน้ต	 F	 เหมาะสำาหรับ	

เครื่องดนตรีที่มีเสียงตำ่า

ถ้านักเรียนจะแต่งเพลง		นักเรียนจะใช้เครื่องหมายแปลงเสียง
เครื่องหมายใด		เพราะอะไร



การเขียนโน้ตเพลงไทย ประกอบด้วย จังหวะ ตัวโน้ต 
ห้องเพลง การอ่านและร้องโน้ตเพลงไทยจะต้องทำาความเข้าใจ
กับจังหวะตัวโน้ตของบทเพลง และควรฝึกอ่านโน้ตเพลง
ในอัตราจังหวะสองชั้นก่อน เพราะเป็นเพลงที่ฟังง่าย 
มีอัตราจังหวะเร็วปานกลาง

เครื่องหมายแปลงเสียง เป็นเครื่องหมายที่ใช้เพื่อยกหรือลดระดับ
เสียงของตัวโน้ต ซึ่งจะเขียนอยู่หน้าตัวโน้ตที่ต้องการแปลงเสียง 
และเมื่ออ่านจะต้องอ่านเครื่องหมายแปลงเสียงตามหลังชื่อ
ตัวโน้ตด้วย

กิจกรรมการเรียนรูท้ี่  ๒

ค�าถามพัฒนากระบวนการคิดผังสรุปสาระสำาคัญ

โน้ตจากเพลงไทย
อัตราจังหวะสองชั้น

โน้ตสากล

เครื่องหมาย
และสัญลักษณ์
ทางดนตรี

ค�าศัพท์ส�าคัญ

ให้นักเรียนอ่านคำาและความหมายของคำาต่อไปนี้

กิจกรรมพัฒนาความสามารถในการอ่าน

จุดประกายโครงงาน

16 ดนตรี-นาฏศิลป์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 17เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี

เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี		http://www.earth.prohosting.com

๑.		 ให้นักเรียนฝึกเขียนตัวโน้ต	 และเครื่องหมายแปลงเสียงทั้ง	 ๕	 ชนิด	 ลงบนบรรทัด	 ๕	 เส้น	 	

	 ดังตัวอย่าง	แล้วออกมาอ่านโน้ตที่เขียนหน้าชั้นเรียน

๑.		 เครื่องหมายแปลงเสียงส่งผลให้บทเพลงมีลักษณะอย่างไร

๒.	 ถ้าบทเพลงใช้เครื่องหมาย		 		และ		 			กำากับตัวโน้ตตลอดทั้งเพลง		บทเพลงนั้นจะมีลักษณะ

	 อย่างไร

๓.	 ถ้าต้องการให้บทเพลงมีโน้ตเสียงตำ่าลงกว่าเสียงเดิม		๑		เสียง		จะต้องใช้เครื่องหมาย

	 แปลงเสียงใด

๔.	 การอ่านโน้ตเพลงที่มีเครื่องหมายแปลงเสียงกำากับควรอ่านอย่างไร

๕.	 เครื่องหมายแปลงเสียง		Ü		ทำาให้โน้ตเพลงมีลักษณะอย่างไร

๒.	 ให้นักเรียนเลือกบทเพลง	 ๑	 บทเพลงที่ใช้เครื่องหมายแปลงเสียง	 แล้วฝึกอ่านและร้องโน้ต	

	 บทเพลง	จากนั้นออกมาร้องโน้ตเพลงที่หน้าชั้นเรียน

ใหน้กัเรยีนแบง่กลุม่รว่มกนัสบืคน้ขอ้มลูเกีย่วกบัเครือ่งหมายแปลงเสยีง		พรอ้มยกตวัอยา่ง

บทเพลงที่มีการใช้เครื่องหมายแปลงเสียงกำากับ	 จากนั้นร่วมกันคิดหาวิธีการนำาเสนอที่มี

ความน่าสนใจมากที่สุด

ซอลแฟต ฟาชาร์ป โดแนเชอรัล ฟาดับเบิลแฟลต

	 composer	 (คัมโพ'	เซอะ)	 นักแต่งเพลงหรือดนตรี

	 symbol		 (ซิม'	เบิล)	 สัญลักษณ์

	 สักวา	 สัก-กะ-วา	 ชื่อกลอนแบบหนึ่ง	บทหนึ่งมี	๔	คำากลอน	

	 	 	 ขึ้นต้นด้วยคำา	“สักวา”	และลงท้ายด้วยคำา	“เอย”

	 สัจธรรม	 สัด-จะ-ทำา	 ความจริงแท้

	 อรรถรส	 อัด-ถะ-รด	 ถ้อยคำาที่ทำาให้เกิดความซาบซึ้ง

	 คำาศัพท์	 	คำาอ่าน	 ความหมาย
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