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ตัวชี้วัด. และสาระการเรียนรู้แกนกลางที่หลักสูตรกำ.หนด. รวมท้ังพัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะ
สำ.คัญตามที่ต้องการทั้งด้านการสื่อสาร. การคิด. การแก้ปญหา. การใช้ทักษะชีวิต. และการใช้
เทคโนโลยี.ตลอดจนพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์.ทำ.ประโยชน์ให้สังคม.เพื่อให้
สามารถดำ.รงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างมีความสุข
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นาฏศิลป์.และออกแบบกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้.กิจกรรมเสนอแนะ.โครงงาน.การประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำ.วัน.และคำ.ถามทบทวนให้สมบูรณ์อยู่ในเล่มเดียว
. หวังเปนอย่างยิ่งว่า. หนังสือเรียน. รายวิชาพื้นฐาน. ดนตรี–นาฏศิลป์. ชุดนี้จะสนับสนุน
ให้นักเรียนได้พัฒนาความรู ้ด้านดนตรี–นาฏศิลป์. และสนับสนุนการปฏิรูปการเรียนรู ้ตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ.พุทธศักราช.2542
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คําชี้แจง

. หนังสือเรียน.รายวชิาพืน้ฐาน.ดนตร–ีนาฏศลิป์.ชัน้มธัยมศกึษาปที.่2.ได้ออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้.แต่ละหน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วย
. 1.	ตัวชี้วัดชั้นป	 ระบุตัวชี้วัดซึ่งเปนเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนที่สอดคล้องกับเนื้อหา
ในหน่วยการเรียนรู้.
. 2.	ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้	 เปนการรวบรวมเนื้อหาแต่ละหน่วยมาจัดระเบียบ. แสดง
ความเชื่อมโยงของเนื้อหาในหน่วยนั้น.ๆ
. 3.	ประโยชน์จากการเรียน. นำ.เสนอไว้เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนนำ.ความรู้และทักษะจากการ
เรียนไปใช้ในชีวิตประจำ.วัน
. 4.	คำ	ถามนำ	–กิจกรรมนำ	. (ลองคิด. ลองตอบ). เปนคำ.ถามหรือสถานการณ์ที่กระตุ้น
ให้นักเรียนเกิดความสนใจ.ต้องการที่จะค้นหาคำ.ตอบ
. 5.	เนื้อหา.ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้.ตัวชี้วัดชั้นป.และสาระการเรียนรู้แกนกลาง
. 6.	ความรู้เสริม/เกร็ดความรู้.(ดนตรีน่ารู้.นาฏศิลป์น่ารู้).เปนความรู้เพื่อเพิ่มพูนให้นักเรียน
มีความรู้กว้างขวางขึ้น..
. 7.	แหล่งค้นข้อมูล	เปนแหล่งเรียนรู้ต่าง.ๆ.เช่น.เว็บไซต์.หนังสือ.สถานที่.บุคคล.เปนต้น.
เพื่อให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าเนื้อหาที่สอดคล้องกับเรื่องที่เรียน.
. 8.	กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้	 (ฝกฝนดนตรี. ฝกฝนนาฏศิลป์). เปนกิจกรรมที่กำ.หนดไว้
เมื่อจบเนื้อหาแต่ละช่วง.แต่ละตอน.เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้.เปนกิจกรรมที่
หลากหลาย.ใช้แนวคิดทฤษฎีต่าง.ๆ .ให้สอดคล้องกับเนื้อหา.เหมาะสมกับวัย.สะดวกในการปฏิบัติ.
กระตุ้นให้นักเรียนได้คิด.และส่งเสริมให้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม.
	 	9.	สรุป.ได้สรุปเนื้อหาไว้.เพื่อเปนการทบทวนความรู้หรือเรียนกว้าง.ๆ.อย่างรวดเร็ว
. 10.	กิจกรรมเสนอแนะ.เปนกจิกรรมเสนอแนะให้นกัเรยีนได้ปฏบัิติ.เพ่ือพัฒนาทักษะการคดิ.
การวางแผน.และการแก้ปญหาของนักเรียน
	 11.	โครงงาน. เปนการให้นักเรียนปฏิบัติโครงงาน. โดยเสนอแนะหัวข้อโครงงานและ
แนวทางการปฏิบัติ.
. 12.	การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ	วัน. เปนกิจกรรมที่เสนอแนะให้นักเรียนได้นำ.ความรู้.
ทักษะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ.วัน.
. 13.	คำ	ถามทบทวน.เปนคำ.ถามเพื่อทบทวนผลการเรียนรู้ของนักเรียน
	 14.	บรรณานุกรม.เปนรายชื่อหนังสือ.เอกสาร.เว็บไซต์ที่ใช้ประกอบการเขียน
	 15.	อภิธานศัพท์. เปนคำ.สำ.คัญที่แทรกอยู่ในเนื้อหาซึ่งพิมพ์ด้วยสีชมพูและนำ.มาจัดเรียง
ตามลำ.ดับตัวอักษรและอธิบายความหมาย
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ยการเรียนรูท

ี่1
 1. เปรียบเทียบการใชองคประกอบดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมตางกัน (ศ 2.1 ม. 2/1)
 2. ระบุปจจัยสำ คัญที่มีอิทธิพลตอการสรางสรรคงานดนตรี (ศ 2.1 ม. 2/3)
 3. บรรยายอารมณของเพลงและความรูสึกที่มีตอบทเพลงที่ฟง (ศ 2.1 ม. 2/5)
 4. ระบุงานอาชีพตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับดนตรีและบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง
(ศ 2.1 ม. 2/7)

ดนตรีกับการ

สรางสรรค
ตัวชี้วัดชั้นป

ผังมโนทัศนสาระการเรียนรู

3. การบรรยายอารมณ�และ
 ความรูŒสึกในบทเพลง

4. อาชีพและบทบาท
 ของดนตรี

1. องค�ประกอบของดนตรี
 จากแหล‹งวัฒนธรรมต‹าง ๆ

2. ป˜จจัยในการสรŒางสรรค�
 บทเพลง

2.1 จินตนาการในการสรางสรรคบทเพลง1.1 องคประกอบของดนตรีไทย

4.1 อาชีพทางดานดนตรี

1.3 องคประกอบของดนตรีพื้นบาน

1.2 องคประกอบของดนตรีสากล

4.2 บทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง

2.2 การถายทอดเรื่องราวความคิด
 ในบทเพลง

การแสดงอารมณและความรูสึก 
ในบทเพลง (expression)

ดนตรีกับการสรางสรรค

 สามารถเปรียบเทียบการใชองคประกอบ
ของบทเพลงจากวัฒนธรรมตาง ๆ  และระบุ
ปจจัยในการสรางสรรคบทเพลง บรรยาย
อารมณและความรูสึกในบทเพลง รวมทั้งระบุ
งานอาชีพท่ีเกี่ยวของกับดนตรีและบทบาทของ 
ดนตรีในธุรกิจบันเทิง

ประโยชนจากการเรียน

   อาชีพที่เกี่ยวของกับดนตรีมี 
อะไรบาง และนักเรียนชื่นชอบอาชีพ
ใดมากที่สุด เพราะเหตุใด

ลองคิด ลองตอบ
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1. องคประกอบของดนตรีจากแหลงวัฒนธรรมตาง ๆ

1.1 องคประกอบของดนตรี ไทย

 ดนตรีไทยมีองคประกอบที่สำ คัญ ดังนี้
 1) เสียง เสียงในทางดนตรีไทย หมายถึง เสียงที่เกิดจากการตี การเปา การดีด การสี และ
การขับรอง หรือวิธีการอื่น ๆ 

ดีดจะเข

ตีกลองแขก

ขับรอง

สีซอสามสาย

เปาปใน
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  ซึ่งลักษณะความแตกตางของเสียงจะขึ้นอยูกับองคประกอบของเสียง 4 ประการ ไดแก
  (1) ระดบัเสยีง หมายถึง ระดบัความสงู–ต่ำ ของเสยีง สงัเกตไดจากเสยีงของเครือ่งดนตรี
ที่มีเสียงสูงแหลม หรือเสียงของเครื่องดนตรีที่มีเสียงทุมต่ำ  

ขลุยเปนเครื่องดนตรีที่มีระดับเสียงสูง

ระนาดทุมเปนเครื่องดนตรีที่มีระดับเสียงทุมต่ำ ตะโพนเปนเครื่องดนตรีที่มีระดับเสียงที่หลากหลาย
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การลากคันชักยาว ๆ ในการสีซออู การกรอขิมใหเสียงที่ยาวในการบรรเลง

การกรอระนาดเอกใหเสียงรัวติดตอกัน

  (2) ความสัน้–ยาวของเสยีง หมายถงึ ระยะของเสียงแตละเสียงท่ีมกีารบรรเลงในแตละ
ครั้ง สามารถสังเกตไดจากลีลาการกรอระนาดเอก การสีซอที่มีลักษณะการลากคันชักยาว ๆ หรือ
การรองเอื้อนเสียง 

  (3) ความเขŒมของเสียง หมายถึง น้ำ หนักหรือความดัง–เบาของเสียงดนตรีที่บรรเลง
ออกมา 
  (4) คณุภาพของเสยีง หมายถงึ สสีนัของเสียงทีเ่กดิจากแหลงกำ เนดิเสียงท่ีแตกตางกนั 
ไมวาจะเปนวธีิการบรรเลง วสัดทุีใ่ชทำ เครือ่งดนตร ีหรอืขนาดและรปูทรงของเครือ่งดนตรทีีต่างกนั 
เปนตน ซึ่งปจจัยตาง ๆ เหลานี้สามารถกอใหเกิดลักษณะของคุณภาพของเสียงได
 2) จังหวะ หมายถึง การแบงสวนของทำ นองเพลงท่ีดำ เนินไปอยางสม่ำ เสมอออกเปนสวน
เทา ๆ กัน จังหวะในดนตรีไทยสามารถแบงออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ ไดแก 
  (1) จังหวะภายใน เปนจังหวะที่เกื้อหนุนและแฝงอยูในลีลาทำ นอง ไดแก ความชา–เร็ว 
และลีลาจังหวะ
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  (2) จังหวะภายนอก เปนจังหวะที่เสริมเพ่ิมเติมจากภายนอก ทำ ใหลีลาทำ นองมีสีสัน
มากขึ้น ไดแก จังหวะหนาทับและจังหวะฉิ่ง

 3) ทำ นอง หมายถึง เสียงสูง ๆ ต่ำ  ๆ เรียงสลับกันไป ทำ นองเพลงไทยเกิดจากการนำ เอา
เสยีงตาง ๆ  ท่ีเกดิจากการบรรเลงเครือ่งดนตรไีทยมาเรยีบเรยีงเขาดวยกัน ซึง่ประกอบไปดวยสวน
ที่สำ คัญ 2 สวน ไดแก 
  (1) ทำ นองหลักหรือลูกฆŒอง (basic melody) หมายถึง ทำ นองที่เปนเนื้อแทจริง ๆ
ของเพลงไทย ที่เรียกวาลูกฆองเพราะยึดลีลาของทำ นองฆองวงใหญเปนหลัก

จังหวะหนาทับ

ทำ นองที่เปนเนื้อแทจริง ๆ ของเพลงไทย จะยึดลีลาของทำ นองฆองวงใหญเปนหลัก

จังหวะฉิ่ง
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  (2) ทำ นองตบแต‹งหรือแปรทำ นอง หมายถึง ทำ นองที่เกิดจากการประดิษฐทำ นอง

ตามลักษณะเฉพาะของเคร่ืองดนตรีชนิดน้ัน ๆ หรือแมแตการขับรอง เพื่อใหเกิดความไพเราะ

มากขึ้น 

 4) เสียงประสาน หมายถึง ระดับเสียงตั้งแตสองเสียงขึ้นไปที่รองหรือเลนในขณะเดียวกัน 

ลกัษณะของการประสานเสยีงมอียูดวยกนัหลายลักษณะ ในดนตรไีทยมลัีกษณะการประสานเสียง

ในแนวนอนเรียกวา “heterophony” ซึ่งเกิดจากการแปรทางจากทำ นองหลัก

 ลักษณะวิธีการประสานเสียงของดนตรีไทยมีดังนี้

  (1) การประสานเสียงระหว‹างเครื่องดนตรีต‹างชนิดกัน การบรรเลงดนตรีดวยเครื่อง

ดนตรีตางชนิดกัน เสียงที่ออกมายอมไมเหมือนกัน เชน การบรรเลงเครื่องดนตรีในวงดนตรีไทย

แตละชนิด เปนตน

  (2) การประสานเสียงในเคร่ืองดนตรีชนิดเดียว เครื่องดนตรีบางชนิดสามารถบรรเลง
2 เสียงพรอมกันได เชน การใชมือทั้ง 2 ตีลงไป 2 เสียงพรอมกันบนระนาดหรือฆองวง จะเกิด
เปนเสียงประสานคูตาง ๆ 

การประสานเสียงระหวางเครื่องดนตรีตางชนิดกัน
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การประสานเสียงในเครื่องดนตรีชนิดเดียว

  (3) การประสานเสียงโดยการประดิษฐ�ทาง ในการบรรเลงดนตรีไทย ซึ่งอาจจะบรรเลง

โดยระนาดเอก ระนาดทุม จะเข ขลุย ฯลฯ ตางมีอิสระในการประดิษฐการบรรเลงของตนเอง 

แตจะตองอยูในกรอบของทำ นองหลกั (ลกูฆอง) รวมกัน เมือ่บรรเลงพรอม ๆ  กันเสียงก็จะประสาน

สอดแทรกกนัดวยความกลมกลนื ทำ ใหฟงไพเราะ ถอืเปนตัวอยางการประสานเสียงแบบไทย และ

เปนเอกลักษณของการบรรเลงดนตรีไทยมาแตเดิม

 5) พืน้ผวิของดนตรี หมายถึง เสยีงทีเ่กิดจากแนวทำ นองหลายแนวมาผสมกนั ซึง่มทีัง้ทำ นอง

ในแนวตั้งและแนวนอน พื้นผิวแบงเปน 3 แบบใหญ ๆ ไดแก

  (1) พื้นผิวแบบทำ นองเดียว (monophony) ลักษณะของดนตรีที่มีทำ นองเดียว ไมมี

เสียงประสาน เชน การขับรองเพลงไทย การเดี่ยวป เดี่ยวซอ เปนตน

  (2) พื้นผิวแบบทำ นองสอดประสาน (polyphony) ลักษณะของดนตรีที่มีทำ นองหลาย

แนวทำ นองเขาดวยกัน นำ มารองหรือบรรเลงพรอมกัน เพื่อใหเกิดเสียงประสานของแนวทำ นอง

เพิ่มความไพเราะใหกับบทเพลงยิ่งขึ้น

  (3) พืน้ผิวแบบแปรทำ นอง (heterophony) ลกัษณะของดนตรทีีม่กีารผสมผสานหลาก

หลายแนวทำ นอง เชน การบรรเลงดนตรีไทยโดยระนาดเอก ระนาดทุม ขลุย แตละเครื่องดนตรี

สามารถตบแตงทำ นองหรือประดิษฐทางตาง ๆ โดยยึดทำ นองหลักเขาดวยกัน
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การกรอระนาด

ฟงดนตรีไทย แลวจำ แนกองคประกอบของดนตรีไทย

ฝกฝนดนตรี

 6) สีสันของเสียง หมายถึง คุณลักษณะของเสียงที่แตกตางกัน ซึ่งเกิดจากปจจัยหลาย
ประการ ดังนี้
  (1) วิธีการบรรเลง หมายถึง วิธีการทำ ใหเคร่ืองดนตรีแตละชนิดเกิดเสียงข้ึน เชน การตี 
การเปา การดีด การสี หรือวิธีการอ่ืน ๆ  
  (2) วัสดุที่ใชŒทำ เครื่องดนตรี หมายถึง สิ่งที่นำ มาทำ เครื่องดนตรีชนิดตาง ๆ  ไดแก วัสดุ
ที่มาจากธรรมชาติ หรือวัสดุที่มนุษยสังเคราะหขึ้น 
  (3) ขนาดและรูปทรง หมายถึง ความสั้น–ยาว เล็ก–ใหญ บาง–หนา เบา–หนัก 
ตึง–หยอน แข็ง–น่ิม เปนตน ซ่ึงขนาดรูปทรงและลักษณะตาง ๆ เหลาน้ีสามารถสงผลตอการเกิด
ลักษณะของเสียงท่ีแตกตางกันได 

 7) รูปแบบหรือคีตลักษณ� หมายถึง ลักษณะรูปแบบหรือลักษณะโครงสรางของเพลงไทย 
ซึ่งมีรูปแบบใหญ ๆ ดังนี้
  (1) รูปแบบของเพลง เชน ทอนเพลง อัตราจังหวะ เปนตน รูปแบบของเพลงแบงออก 
เปน 3 ประเภทใหญ ๆ คือ เพลงประเภท 3 ช้ัน เพลงประเภท 2 ช้ัน และเพลงประเภทช้ันเดียว 
  (2) ลีลาของเพลง หมายถึง การสรางสรรคเพลงออกมาใหมีรูปแบบของลีลาเพลงที่
ตางกันออกไป เชน เพลงลูกลอลูกขัด เพลงทางพื้น เพลงทางกรอ การเดี่ยวเพลง เปนตน
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1.2 องคประกอบของดนตรีสากล

 ดนตรีสากลมีองคประกอบที่สำ คัญ ดังนี้

 1) เสียง (tone) เสียงในทางดนตรีสากล หมายถึง การสั่นสะเทือนของวัตถุผานอากาศ
เปนคลื่นเสียงในอัตราที่คงที่เสมอ โดยมีแหลงกำ เนิดเสียง คือ เครื่องดนตรี มนุษยไดจัดระบบ
เสียงตาง ๆ เปนเสียงดนตรี โดยมีองคประกอบ 4 ประการ
  (1) ระดับเสียง (pitch) หมายถึง เสียงดนตรีสูง–ต่ำ  ซึ่งขึ้นอยูกับความถี่ของการสั่น
สะเทือนของเครื่องดนตรีที่เปนแหลงกำ เนิดเสียง เราสามารถกำ หนดชื่อโนตสากลแทนระดับเสียง
ตาง ๆ เชน โด เร มี ฟา ซอล ลา เพ่ือสามารถบรรเลงดนตรีได ความถ่ีของเสียงมีความสัมพันธกับ
ระดับเสียงดวย เชน ความถ่ีของเสียงสูงข้ึน 1 เทาตัว ระดับเสียงจะสูงข้ึน 1 ชวงคูแปด (octave)

  (2) ความสั้น–ยาวของเสียง (duration) หมายถึง ความส้ัน–ยาวของเสียงท่ีบรรเลง
จากเคร่ืองดนตรีหรือขับรองออกมาในระยะเวลาตาง ๆ สามารถกำ หนดไดดวยสัญลักษณทาง
ดนตรี คือ โนตตัวดำ  โนตตัวขาว ฯลฯ นอกจากนั้นยังมีตัวหยุดซึ่งแทนความเงียบของเสียง
เพื่อใหเกิดจังหวะและรูปแบบในการบรรเลงหลากหลาย 
  (3) ความเขŒมของเสียง (intensity) หมายถึง ระดับความดัง–เบาของเสียงนักรองและ
เสียงเครื่องดนตรี ซึ่งมีการกำ หนดศัพทตาง ๆ  แสดงความดัง–เบา เชน p = piano หมายถึง เบา, 
f = forte หมายถึง ดัง เปนตน
  (4) คุณภาพของเสียง (tone quality) หมายถึง ลักษณะของเสียงเครื่องดนตรีหรือ
เสียงรอง ที่บรรเลงออกมาวามีความไพเราะของเสียงมากนอยเพียงใด การที่จะมีคุณภาพเสียงที่ดี
หรือไมนั้นขึ้นอยูกับการฝกซอมในการบรรเลงอยางสม่ำ เสมอ 

โด  เร มี ฟา  ซอล ลา ที โด โด ที ลา  ซอล  ฟา  มี    เร   โด 
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 2) จังหวะดนตรี (rhythm) หมายถึง การจัดเรียงของเสียงหรือความเงียบ ซึ่งได 
มาจากความส้ัน–ยาวของเสียง (duration) ของโนตดนตรีแบบตาง ๆ และความเงียบของเสียง 
(rest) ที่แตกตางกันมาจัดเรียงกันอยางเปนระบบ จังหวะดนตรีมีองคประกอบดังนี้
  (1) จังหวะเคาะ (beat) หมายถึง จังหวะพื้นฐานที่มีการเคาะสม่ำ เสมอเทากันตลอด 
  (2) จังหวะเนŒนหรือจังหวะหนัก (accented beat) จังหวะทางดนตรีโดยปกติจะประกอบ
ไปดวยจังหวะเนนหรือจังหวะหนัก สวนจังหวะท่ีไมมีการเนนก็จะเรียกวาจังหวะเบา ซึ่งเปนการ
กำ หนดวาเพลงนั้นมีการนับจังหวะแบบใด
  (3) จังหวะขัด (syncopation) จังหวะท่ีมีการเนนจังหวะเบาหรือใหความสำ คัญกับ
จังหวะเบามากกวาจังหวะหนัก เปนเทคนิคหนึ่งในการสรางรสชาติใหกับบทเพลง
  (4) รปูแบบของจงัหวะ (rhythm pattern) หมายถงึ ลกัษณะของกลุมจังหวะทีม่ลีกัษณะ
ตาง ๆ กัน ซึ่งอาจเปนลักษณะที่มีความสม่ำ เสมอหรือไมสม่ำ เสมอก็ได
  (5) จังหวะของทำ นอง (rhythm of the melody) ทำ นองเพลงอาจประกอบขึ้นดวย
จังหวะที่มีความยาวเทากัน สั้นกวา หรือยาวกวาจังหวะตบ จังหวะของทำ นองอาจมีรูปแบบของ
จังหวะที่สม่ำ เสมอหรือไมสม่ำ เสมอก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความตองการของผูประพันธเพลงเปนหลัก

 3) ทำ นองเพลง (melody) หมายถึง ทวงทำ นองของการบรรเลงเครื่องดนตรี โนตดนตรี
ตาง ๆ ที่เรียงจัดระบบความยาว–สั้น โนตตามจังหวะดนตรี ซึ่งรูปแบบของทำ นองขึ้นอยูกับความ
ตองการของผูประพันธเพลง 

 4) เสียงประสาน (harmony) หมายถึง ระดับเสียงตั้งแต 2 เสียงขึ้นไปที่รองหรือบรรเลง
ไปพรอม ๆ  กัน โดยการจัดแนวการบรรเลงใหแกระดับเสียงตาง ๆ  พรอมกับแนวทำ นองหลัก เพื่อ
ชวยปรุงแตงใหทำ นองเพลงมีความไพเราะนาฟง การประสานเสียงแบงเปน 2 วิธี ไดแก การใช
ขั้นคูเสียง (interval) และการใชกลุมคอรด (chord) 

ลักษณะการประสานเสียงโดยการใชขั้นคูเสียง ลักษณะการประสานเสียงโดยการใชกลุมคอรด

 5) พื้นผิวของดนตรี (texture) หมายถึง ความสัมพันธระหวางเสียงประสานซึ่งเปนความ
สัมพันธในแนวตั้ง และทำ นองเปนความสัมพันธในแนวนอน และเกิดพื้นผิวทางดนตรีขึ้น ดังนี้
  (1) monophony ลักษณะของดนตรีที่มีทำ นองเดียว ไมมีเสียงประสาน 
  (2) polyphony ลักษณะของดนตรีท่ีมีทำ นองหลายแนวทำ นองเขาดวยกัน นำ มารอง
หรือบรรเลงพรอมกัน เพื่อใหเกิดเสียงประสานของแนวทำ นองเพิ่มความไพเราะใหกับบทเพลง
ยิ่งขึ้น
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  (3) homophony ลักษณะของทำ นองเพลงที่มีการประสานเสียงหรือคลอทำ นองโดย

การใชคอรด

  (4) heterophony ลักษณะของดนตรีที่มีการผสมผสานหลากหลายแนวทำ นอง แตละ

เครื่องดนตรีสามารถแปรทำ นองไดอยางอิสระ โดยยึดทำ นองหลักเขาดวยกัน

 6) สีสันของเสียง (tone color) หมายถึง คุณสมบัติของเสียงที่เกิดจากเครื่องดนตรีหรือ

เสียงรองซึ่งมีความแตกตางกันออกไป เมื่อนำ มารองหรือบรรเลงรวมกันจะทำ ใหสีสันของเสียง

ในภาพรวมมีความแตกตางกันออกไป

  (1) เสียงของมนุษย� ไดแก เสียงผูหญิง เสียงผูชาย และเสียงเด็ก  

  (2) เสียงของเครื่องดนตรี หมายถึง เสียงของเครื่องดนตรีแตละชนิด ซึ่งจะมีลักษณะ

เฉพาะและตางกันออกไป

ไวโอลินมีเสียงที่สูงแหลม เสียงผูชายมีเสียงที่ทุมต่ำ 
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  (3) เสยีงโดยรวมจากการผสมวง สามารถทำ ใหดนตรมีสีีสันมากขึน้ และเกดิความไพเราะ
ที่หลากหลาย

ฟงดนตรีสากล แลวจำ แนกองคประกอบของดนตรีสากล

ฝกฝนดนตรี

วงซิมโฟนีออรเคสตรามีการผสมวงดวยเครื่องดนตรีที่หลากหลายทำ ใหเกิดสีสันของเสียงที่มากขึ้น

 7) รูปแบบของเพลงหรือคีตลักษณ� (musical form) หมายถึง ลักษณะการจัดโครงสราง
ของดนตรีหรือเพลงที่มีการแบงเปนกลุมเสียง วลี ประโยค และทอนเพลง เชน เพลง 2 ทอน 
หมายความวาเพลงนี้แบงทำ นองเพลงออกเปน 2 ทอน แตละทอนจะมีทำ นองที่แตกตางกัน หรือ
เพลง 3 ทอน หมายความวา เพลงดังกลาวจะแบงออกเปน 3 ทอน ทอนที่ 1 กับทอนที่ 2 จะมี
ทำ นองเหมือนกันหรือทำ นองเดียวกัน สวนทอนที่ 3 จะมีทำ นองเพลงที่แตกตางกันออกไป 
เปนตน 
  รูปแบบของเพลงหรือคีตลักษณมีหลายรูปแบบ เชน 
  (1) ไบนารี (binary form) ลักษณะของการประพันธเพลงที่มี 2 ทอน รูปแบบเปนการ
ถามและตอบ ซ้ำ ไปมาหลายเที่ยวก็ได เชน A:B, AABB, ABAB
  (2) เทอร�นารี (ternary form) ลักษณะของการประพันธเพลงที่มี 3 ทอน หรือทำ นอง
หลัก 3 ลักษณะ โดยมีสวนกลางที่แตกตางไปจากสวนตนและสวนทาย เชน ABA, AABA 
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 ดนตรีพื้นบานในแตละทองถิ่นจะมีลักษณะหลัก ๆ รวมกัน คือ
 1) มีรูปแบบของเพลงที่ไม‹ซับซŒอน มักมีทำ นองหลักอยู 2–3 ทำ นอง ซึ่งเกิดขึ้นจากการ
เลียนแบบชีวิตประจำ วัน จดจำ และถายทอดมาจากปากตอปาก และขยายความกันไปเรื่อย ๆ จึง
ทำ ใหเกิดการแพรกระจายและเปลี่ยนแปลงไปจากของเดิมอยูตลอดเวลา 
 2) แสดงถงึความเปนเอกลกัษณ�เฉพาะทŒองถ่ิน โดยแตละทองถิน่จะมทีวงทำ นอง ลีลาจงัหวะ 
หรอืเคร่ืองดนตรีเปนแบบฉบบัของทองถ่ินตนเอง เมือ่นำ ไปรองหรอืบรรเลงท่ีใดกจ็ะบงบอกถงึความ
เปนเอกลักษณเฉพาะถิ่นนั้น ๆ ใหผูฟงสามารถรับรูไดทันทีวาเปนดนตรีที่มาจากทองถิ่นใด

1.3 องคประกอบของดนตรีพื้นบาน

“วงกลองยาว” ดนตรีพื้นบานภาคกลาง
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“วงโปงลาง” ดนตรีพื้นบานภาคอีสาน

“วงกาหลอ” ดนตรีพื้นบานภาคใต“วงสะลŒอซอซึง” ดนตรีพื้นบานภาคเหนือ

 3) มีท‹วงทำ นองสั้น ๆ จดจำ ง‹าย บทเพลงหรือดนตรีพื้นบานจะมีทวงทำ นองสั้น ๆ จดจำ 
งาย และไมยากตอการจะนำ ไปใชรองหรือบรรเลง ในการรองหรือบรรเลงแตละครั้งอาจมีการเพิ่ม
หรือลดทำ นองก็ได ซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสามารถและไหวพริบปฏิภาณของผูรองหรือบรรเลงที่
อาจประดิษฐคิดคนลีลาทำ นองใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่นของตนเอง

ดนตรีนารู

 ฟงเพลงพื้นบานของแตละทองถิ่น แลวจำ แนก
องคประกอบดนตรีที่แตกตางกันของแตละทองถิ่น

 บทเพลงของแตละวฒันธรรมจะมภีาษา
และสําเนียงรองหรือทวงทํานองที่แตกตาง
กันไป แตจะมีวัตถุประสงคในการรองหรือ
บรรเลงคลาย ๆ กัน

ฝกฝนดนตรี
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 จินตนาการเปนปรากฏการณที่ซับซอนของมนุษย เกิดขึ้นในทุกกลุม ทุกชาติ ทุกภาษา
เกิดไดกับทุกเพศ ทุกวัย และเกิดขึ้นไดทุกขณะ ในการสรางสรรคบทเพลงหรือดนตรีไมวาจะเปน
การประพันธเนื้อรอง การคิดทำ นองดนตรี หรือการวางกรอบโครงสรางของบทเพลงนั้น นอกจาก
จะอาศัยหลักการทางดนตรีที่สมบูรณแลว จินตนาการก็เปนสวนสำ คัญในการสรางสรรคและ
เสริมสรางอารมณทางดนตรีได ซึ่งจะเห็นไดจากบทเพลงบางบทเพลงไดรับความนิยมมาก หรือ
บทเพลงบางบทเพลงไมไดรับความนิยมเทาที่ควร ทั้งนี้สวนหนึ่งอาจเปนเพราะผูฟง แตที่ปฏิเสธ
ไมไดเลยก็คือความสามารถในการสรางสรรคงานดนตรีของนักแตงเพลงซึ่งตองอาศัยจินตนาการ 
 การสรางจนิตนาการนัน้ตองอาศยัการเรียนรูจากประสบการณของชวีติของตนเองหรอืบคุคล
ท่ัวไป หรือแมแตการสมมุติขึ้นก็ตาม ลวนถือเปนการพัฒนาบทเพลงหรืองานดนตรีใหเกิดการ
เปล่ียนแปลง ไมใชเปนเพียงการเลียนแบบหรือการสรางงานดนตรีในรูปแบบเดิมซ้ำ ไปซ้ำ มา แต
จะกอใหเกิดดนตรีที่มีความหลากหลายทั้งรูปแบบและอารมณความรูสึกไดเปนอยางดี

2.1 จินตนาการในการสรางสรรคบทเพลง

2.2 การถายทอดเร� องราวความคิดในบทเพลง

นักเรียนฝกสรางสรรคดนตรีตามจินตนาการของตนเอง แลวนำ มาเลนกับเพ่ือน ๆ

ฝกฝนดนตรี

2. ปจจัยในการสรางสรรคบทเพลง

 บทเพลงแตละเพลงที่แตงขึ้นมาน้ัน ลวนตองมีการถายทอดเรื่องราวความคิดตาง ๆ ตาม
เจตนารมณของผูแตง เพื่อสื่อไปยังผูฟงเสมอ ไมวาจะเปนเพลงชาหรือเพลงเร็วก็ตาม อยางเชน 
เพลงเพ่ือชีวติทีส่ะทอนความคดิในดานการดำ เนนิชวีติของบุคคลท่ัวไปหรอืบุคคลเฉพาะกลุม หรอื
เพลงรวมสมัยตาง ๆ ก็จะถายทอดความรูสึกนึกคิดของคนที่อยูในกลุมเปาหมายของการตลาด
เชน กลุมวัยรุน กลุมคนวัยทำ งาน เปนตน เพลงสำ หรับเด็ก ๆ ก็จะแตงออกมาใหเหมาะสม
กบัเดก็ โดยมเีนือ้หาแบบเดก็ ๆ  เปนตน ในฐานะทีเ่ราเปนผูฟง เรากจ็ะมวีธิกีารเลอืกบรโิภคบทเพลง
ตามที่ตองการและสนใจ
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ลักษณะอารมณ�เพลง ลักษณะของเพลง

1. เพลงอารมณโศกเศรา ใชคอรดดนตรีทางบันไดเสียงไมเนอรเพื่อใหความรูสึก 
ที่หมนหมอง

2. เพลงอารมณรัก มีสำ เนียงการรองท่ีออนหวาน มีจังหวะของดนตรีท่ี
หลากหลาย เนื้อรองมีการกลาวถึงความรักท่ีสมหวัง
หรือการแอบรัก ใหความรูสึกสุขใจแกผูที่ไดฟง

3. เพลงอารมณโกรธ ดนตรจีะมคีวามกระชบัของจงัหวะ เนือ้รองใหความรูสกึ
ชิงชังหรือตัดพอตอวา เชน เพลงผูชนะสิบทิศ

4. เพลงอารมณคึกคัก สนุกสนาน ดนตรีมีจังหวะท่ีรวดเร็ว คึกคัก นิยมใชคอรดดนตรี
ทางบันไดเสียงเมเจอร

 ฟงเพลงทีช่ืน่ชอบและสรปุลกัษณะอารมณของ
เพลงและความรูสึกที่ไดจากการฟงเพลง

ฝกฝนดนตรี

3. การบรรยายอารมณและความรูสึกในบทเพลง

 เพลงแตละเพลงจะมคีวามไพเราะทีแ่ตกตางกนัไปตามลักษณะการสรางสรรคและจนิตนาการ
ของผูประพันธ และถายทอดสูผูฟงดวยวงดนตรีประเภทตาง ๆ ความไพเราะเปนสิ่งที่ปรากฏขึ้น
ในความรูสึกของคนเราหลังจากไดรับฟงเสียงดนตรีแลว ซึ่งจะใหความรูสึกที่แตกตางกันตาม
ความคิดและอารมณของผูฟงเอง ซึ่งนักดนตรีมีหนาที่สำ คัญอยางหนึ่งคือ เปนผูสื่อความหมาย
ของเพลงจากผูประพันธเพลงสูผูฟง ดังน้ันนักดนตรีจึงตองมีการฝกซอมและการตีความเพลง 
(interpretation) เพื่อใหไดอารมณความรูสึกของเพลงตามที่นักประพันธเพลงตองการ

 เปนการส่ือความหมายของบทเพลงใหผูฟงเกิดอารมณรวมไปพรอมกับผูขบัรองหรอืผูบรรเลง 
เชน ความสนุกสนาน ความออนหวาน ความราเริงแจมใส ความคึกคะนอง ความโศกเศรา
ความทอแทสิ้นหวัง เปนตน  
 การสังเกตอารมณและความรูสึกของบทเพลง นอกจากจะสังเกตท่ีเนื้อหาและความหมาย
ของเพลงแลว ยังสามารถสังเกตไดจากลักษณะของทำ นองเพลง ซ่ึงจะแสดงอารมณตาง ๆ ออกมา
ไดเปนอยางดี เชน 

•  การแสดงอารมณและความรูสึกในบทเพลง (expression)

 ถาผูฟงมีความรูความเขาใจอารมณและความรูสึกของบทเพลงตาง ๆ ดังกลาวแลว การฟง
การบรรเลงเพลงนั้น ๆ ยอมมีคุณคา



 2) นกัแต‹งเพลง (composer) ผูทีป่ระพนัธ
ทํานองและเน้ือรอง อาชีพนักแตงเพลงมีหลาย
ประเภท เชน นักแตงเพลงลูกทุง นักแตงเพลงไทย
สากล นักแตงเพลงคลาสสิก คุณสมบัติที่ดีของนัก
แตงเพลง ตองมีความคิดสรางสรรค มีจินตนาการ 
มีความสามารถในการใชสํานวนและภาษา 
  นกัแตงเพลงทีม่ชีือ่เสยีง เชน บอย โกสยิ-
พงษ ณรงควิทย เตชะธนะวัฒน เปนตน
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4. อาชีพและบทบาทของดนตรี

4.1 อาชีพทางดานดนตรี

ผูอำ นวยเพลง (conductor)

บอย โกสิยพงษ นักแตงเพลงที่มีชื่อเสียง

 1) ผูŒอำ นวยเพลงหรือวาทยกร (conductor) ผูท่ีควบคุมวงดนตรีโดยการใชรหัสหรือ
สัญญาณมือ โดยถือไมบาตอง (baton) ท่ีมือขวาสำ หรับใหจังหวะ สวนมือซายควบคุมในดาน
อ่ืน ๆ เชน ใหนักดนตรีเลนเสียงดังหรือคอย วาทยกรจะพบในการแสดงดนตรีท่ีใชนักดนตรี
จำ นวนมาก เชน ในวงออรเคสตรา วงประสานเสียง สวนในการบรรเลงดนตรีในวงดุริยางคของ
กองทัพอาจเรียกวา หัวหนาวงดุริยางค 
  ผูอำ นวยเพลงหรือวาทยกรที่มีชื่อเสียง เชน บัณฑิต อึ้งรังษี ทฤษฎี ณ พัทลุง เปนตน
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 3) นักดนตรี (performer) ผูที่นำ บทเพลง
มาบรรเลงถายทอด ตองมีความเชี่ยวชาญในการ
บรรเลงโดยเฉพาะ มีความคิดสรางสรรค หมั่น
ฝกฝนแสวงหาความรูอยูเสมอ อาชีพนักดนตรีมี
หลายประเภท เชน นักดนตรีคลาสสิก นักดนตรี
ไทย นักดนตรีแบ็กอัป (backup) มีหนาที่บรรเลง
ดนตรีใหกับศิลปน นักรอง
 นักดนตรีที่มีชื่อเสียง เชน โก มิสเตอร
แซก็แมน ธนสิร ศรกีลิน่ด ี(นกัดนตรีไทย) เปนตน

ทักษะวิชาชีพที่ผสม
กับวิชาดนตรี

อาชีพ

ดนตรีศึกษา ครูดนตรีในสถาบันการศึกษาทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน 
นักดนตรีวิทยา นักวิชาการทางดานดนตรี

ธุรกิจ/นักลงทุน
 

ธุรกิจโรงเรียนสอนดนตรี ธุรกิจคายเพลง ธุรกิจรานจำ หนายเครื่อง
ดนตรีและอุปกรณการดนตรี ธุรกิจหองบันทึกเสียง

สถาปนิก ออกแบบหองบันทึกเสียง ออกแบบหองเรียนดนตรี

งานฝมือ/วิศวกร ผลิตเครื่องดนตรี ซอมเครื่องดนตรี 

ผูกำ กับ ผลิตมิวสิกวิดีโอ ควบคุมและกำ กับการถายภาพยนตรหรือคอนเสิรต 

ศิลปะ ออกแบบปกเทป ซีดี ดีวีดี และโปสเตอรดนตรี ออกแบบแสงในการ
แสดงดนตรี 

ธนิสร ศรีกลิ่นดี
นักดนตรีที่มีชื่อเสียง

 4) อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวขŒองกับดนตรี มีลักษณะเปนการผสมผสานทักษะทางดนตรีเขากับ
ทักษะวิชาชีพอื่น ๆ ถือเปนอาชีพทางดนตรีแบบประยุกต ไดแก
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 ในปจจบัุนนัน้ดนตรไีดมบีทบาทในดานธรุกจิบนัเทงิเปนอยางมาก ไมวาจะเปนการผลติศลิปน
นักรองใหม ๆ ออกมาของคายเพลงตาง ๆ  นอกจากนี้ยังมีการใชซาวนดเสียงดนตรีเพื่อประกอบ
ละคร ประกอบภาพยนตร หรือประกอบกิจกรรมตาง ๆ ที่สามารถพบเห็นไดในสังคม อาจกลาว
ไดวาไมวาเราจะทำ อะไรก็จะมีดนตรีเขาไปผสมผสานอยูดวยเสมอ

4.2 บทบาทของดนตรี ในธุรกิจบันเทิง

แหลงคนขอมูล

1. หองสมุด
2. เครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีสากล และ
 เครื่องดนตรีพื้นบาน
3. วงดนตรีไทย วงดนตรีสากล และวงดนตรี 
 พื้นบาน
4. อินเทอรเน็ต
   – http://www.music.msu.ac.th

 เลาถึงความสำ คัญของอาชีพทางดานดนตรี
ตอสังคม ใหคนอื่นฟง

ฝกฝนดนตรี

การนำ เสนอดนตรีไทยในรูปแบบของภาพยนตร



ดนตรีกับการสรางสรรค

สรุป
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1. องค�ประกอบของดนตรีจากแหล‹งวัฒนธรรมต‹าง ๆ
 1.1 องค�ประกอบของดนตรีไทย
  1) เสียง
  2) จังหวะ
  3) ทำ นอง
  4) เสียงประสาน
  5) พื้นผิวของดนตรี
  6) สีสันของเสียง
  7) รูปแบบหรือคีตลักษณ
 1.2 องค�ประกอบของดนตรีสากล
  1) เสียง (tone) 
  2) จังหวะดนตรี (rhythm)
  3) ทำ นองเพลง (melody)
  4) เสียงประสาน (harmony)
  5) พื้นผิวของดนตรี (texture)
  6) สีสันของเสียง (tone color)
  7) รูปแบบของเพลงหรือคีตลักษณ (musical form)
 1.3 องค�ประกอบของดนตรีพื้นบŒาน
  1) มีรูปแบบของเพลงที่ไมซับซอน
  2) แสดงถึงความเปนเอกลักษณเฉพาะทองถิ่น
  3) มีทวงทำ นองสั้น ๆ จดจำ งาย
2. ป˜จจัยในการสรŒางสรรค�บทเพลง 
 2.1 จินตนาการในการสรŒางสรรค�บทเพลง
  การสรางสรรคงานดนตรีของนักแตงเพลงตองอาศัยจินตนาการ เพื่อพัฒนาดนตรีใหเกิด
  การเปลีย่นแปลงเพือ่กอใหเกิดดนตรทีีม่คีวามหลากหลายท้ังรูปแบบและอารมณความรูสึก
 2.2 การถ‹ายทอดเรื่องราวความคิดในบทเพลง
  บทเพลงที่แตงขึ้นมานั้นลวนตองมีการถายทอดเรื่องราวความคิดตาง ๆ ตามเจตนารมณ 
  ของผูแตงเพื่อสื่อไปยังผูฟงเสมอ ไมวาจะเปนเพลงชาหรือเพลงเร็วก็ตาม
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3. การบรรยายอารมณ�และความรูŒสึกในบทเพลง 
 การแสดงอารมณและความรูสึกในบทเพลง (expression) เปนการสื่อความหมายของบทเพลง
 ใหผูฟงเกิดอารมณรวมไปพรอมกับผูขับรองหรือผูบรรเลง เชน ความสนุกสนาน ความ
 ออนหวาน ความราเริงแจมใส ความคึกคะนอง ความโศกเศรา ความทอแทสิ้นหวัง เปนตน
4. อาชีพและบทบาทของดนตรี 
 4.1 อาชีพทางดŒานดนตรี
  เปนอาชีพที่ตองมีความเชี่ยวชาญทางดนตรี มีหลากหลายประเภท เชน วาทยกร นักแตง
  เพลง นักดนตรี ซึ่งมีบทบาทหนาที่แตกตางกันออกไป
 4.2 บทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง
  ในปจจุบันดนตรีมีบทบาทในดานธุรกิจบันเทิงเปนอยางมาก ไมวาจะเปนการผลิตศิลปน
  นักรองใหม ๆ  ออกมาของคายเพลงตาง ๆ  การใชเสียงดนตรีเพื่อประกอบละคร ประกอบ
  ภาพยนตร เปนตน

 1. ศึกษารูปแบบบทเพลงหรือดนตรีจากแหลงวัฒนธรรมตาง ๆ  แลวนำ มาวิเคราะหเปรียบเทียบ
หาความแตกตางในการเลือกใชองคประกอบของดนตรีของแตละวัฒนธรรม
 2. ฝกแตงเพลงหรอืสรางสรรคเพลงโดยใสความรูสกึนึกคดิตามจนิตนาการ ทำ เปนเนือ้เพลง 
แลวนำ มารองใหผูอื่นฟง 
 3. รวมกันสำ รวจและรวบรวมชื่ออาชีพตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับดนตรีที่รูจัก
 4. เลือกฟงเพลงหลาย ๆ เพลงแลวเขียนบรรยายอารมณของเพลงและบรรยายความรูสึก
ของตนเองที่มีตอบทเพลงหลังจากที่ฟงจบ 

 นักเรียนเลือกปฏิบัติโครงงานตอไปน้ีตามความสนใจ หรือคิดโครงงานข้ึนเองโดยขอคำ แนะนำ  
จากครู แลวปฏิบัติตามขั้นตอนการทำ โครงงาน
 1. โครงงานศึกษาคนควาองคประกอบของดนตรีไทย ดนตรีสากล และดนตรีพื้นบาน
 2. โครงงานสำ รวจและรวบรวมอาชีพที่เกี่ยวของกับดนตรี
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 • นักเรียนสามารถนำ ความรูจากหนวยการเรยีนรูนีไ้ปประยกุตใชในการเปรยีบเทยีบการใช
องคประกอบของบทเพลงจากวัฒนธรรมตาง ๆ และระบุปจจัยในการสรางสรรคงานดนตรีตาง ๆ 
ซึ่งสามารถนำ ไปเปนแนวทางในการสรางสรรคงานดนตรีได นอกจากนี้ยังสามารถบรรยายอารมณ
และความรูสกึในบทเพลงไดถกูตอง รวมท้ังระบุงานอาชพีทีเ่กีย่วของกบัดนตรแีละบทบาทของดนตรี
ในธุรกิจบันเทิง

 1. องคประกอบของดนตรีไทย องคประกอบของดนตรีสากล และองคประกอบของดนตรี
พื้นบานมีอะไรบาง
 2. นักเรียนมีหลักในการสรางสรรคบทเพลงที่ตนสนใจอยางไรบาง 
 3. ยกตัวอยาง 1 บทเพลง แลวเขียนบอกลักษณะของการถายทอดอารมณความรูสึกใน
เพลงนั้นวาเปนอยางไร 
 4. อาชีพที่เกี่ยวของกับดนตรีที่นักเรียนรูจักมีอะไรบาง บอกมาใหมากที่สุด 
 5. บทบาทของดนตรีในดานธุรกิจบันเทิงมีลักษณะเปนอยางไร อธิบายมาพอเขาใจ
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 1. อาน เขียน รองโนตไทยและโนตสากลที่มีเครื่องหมายแปลงเสียง (ศ 2.1 ม. 2/2)
 2. รองเพลงและเลนดนตรีเดี่ยวและรวมวง (ศ 2.1 ม. 2/4)
 3. ประเมินพัฒนาการทักษะทางดนตรีของตนเอง หลังจากการฝกปฏิบัติ (ศ 2.1 ม. 2/6)

ทักษะดนตรี

ประโยชนจากการเรียน

 สามารถอาน เขียน รองโนตไทยและ
โนตสากลทีม่เีคร่ืองหมายแปลงเสยีง รูเทคนคิ
ในการรองเพลงและบรรเลงดนตรีท้ังเด่ียว
และวง รวมท้ังสามารถประเมินความสามารถ
ของตนเอง หลงัจากการรองเพลงและบรรเลง 
ดนตรีไดอยางถูกตอง

ลองคิด ลองตอบ

 นกัเรียนมเีทคนคิในการรองเพลง 
หรือเทคนิคในการบรรเลงเครื่องดนตรี
อยางไร

3. การประเมินความสามารถ
 ทางดนตรี 

ทักษะดนตรี

1. เครื่องหมายและสัญลักษณ�
 ทางดนตรี

2. เทคนิคการรŒองและบรรเลง
 ดนตรี

1.1  เครื่องหมายและสัญลักษณทางดนตรีไทย

3.2 ความแมนยำ ในการอาน
 เครื่องหมายและสัญลักษณทางดนตรี

3.1 ความถูกตองในการบรรเลง

1.2 เครื่องหมายและสัญลักษณ 
 ทางดนตรีสากล

2.2 เทคนิคการรองและ
 บรรเลงรวมวง

3.3 การควบคุมคุณภาพเสียง
 ในการรองและการบรรเลง

2.1 เทคนิคการรองและ
 บรรเลงเดี่ยว

ผังมโนทัศนสาระการเรียนรู

ตัวชี้วัดชั้นป
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