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ผูเ้รยีนเปนสำ คญั ใช้หลกัการสงเสริมให้นักเรียนมคีวามรูค้วามเข้าใจธรรมชาตขิองดนตร–ีนาฏศลิป 
และสามารถนำ ความรูไ้ปประยกุตใช้ในชวีติประจำ วนัได้อยางมปีระสิทธภิาพและยัง่ยนื โดยพัฒนา
นักเรียนแบบองครวมอยูบนพื้นฐานของการบูรณาการความคิดรวบยอด ท่ีเน้นให้นักเรียนเรียนรู ้
ด้วยกระบวนการที่เน้นการปฏิบัติ (Active Learning) และเรียนรู้โดยใช้สมองเปนฐาน (Brain-
based Learning) ซึ่งเน้นการเรียนรู้ให้ตรงกับรูปแบบการเรียนรู้ (Learning Styles) เน้นทักษะ 
ทีส่ร้างเสรมิความเข้าใจทีค่งทนของนกัเรยีน ซึง่เปนผลลัพธปลายทางท่ีต้องการให้เกิดตามหลักสูตร
 การจดัทำ หนังสอืเรียน รายวิชาพืน้ฐาน ดนตร–ีนาฏศลิป เลมนี ้คณะผูจ้ดัทำ ซึง่เปนผูเ้ชีย่วชาญ
ในสาขาวิชาและการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ได้กำ หนดหนวยการเรียนรู้ให้ครอบคลุมสาระดนตรี–
นาฏศิลป และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ แบบฝกทักษะกระบวนการทางดนตรี–นาฏศิลป 
กิจกรรมเสนอแนะ โครงงาน การประยุกตใช้ในชีวิตประจำ วัน และคำ ถามทบทวนให้สมบูรณ 
อยูในเลมเดียว
 หวังเปนอยางย่ิงวา หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี–นาฏศิลป เลมนี้จะสนับสนุน 
ให้นกัเรยีนได้พฒันาความรูด้้านดนตร–ีนาฏศลิป และสนบัสนนุการปฏริปูการเรยีนรูต้ามเจตนารมณ 
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542
           
                                                          คณะผู้จัดทำ 



4

คำ�ชี้แจง
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แสดงความเชื่อมโยงของเนื้อหาในหนวยการเรียนรู้นั้น ๆ
 3. ประโยชน์จากการเรียน นำ เสนอไว้เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนนำ ความรู้และทักษะจากการ
เรียนไปใช้ในชีวิตประจำ วัน
 4. คำ ถามนำ –กิจกรรมนำ  (ลองคิด ลองตอบ) เปนคำ ถามหรือสถานการณที่กระตุ้นให ้
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 5. เนื้อหา ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดชั้นป และสาระการเรียนรู้แกนกลาง
 6. ความรู้เสริม/เกร็ดความรู้ (ดนตรีนารู้ นาฏศิลปนารู้) เปนความรู้เพื่อเพิ่มพูนให้นักเรียน
มีความรู้กว้างขวางขึ้น 
 7. แหลงค้นข้อมลู เปนแหลงการเรยีนรูต้าง ๆ  เชน เวบ็ไซต หนงัสอื สถานที ่บคุคล เปนต้น 
เพื่อให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าเนื้อหาที่สอดคล้องกับเรื่องที่เรียน 
 8. กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ (ฝกฝนดนตรี ฝกฝนนาฏศิลป) เปนกิจกรรมที่กำ หนดไว ้
เมื่อจบเนื้อหาแตละชวง แตละตอน เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เปนกิจกรรมที่
หลากหลาย ใช้แนวคิดทฤษฎีตาง ๆ  ให้สอดคล้องกับเนื้อหา เหมาะสมกับวัย สะดวกในการปฏิบัติ 
กระตุ้นให้นักเรียนได้คิด และสงเสริมให้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 
  9. สรุป ได้สรุปเน้ือหาไว้หลายรูปแบบ เพ่ือเปนการทบทวนความรู้หรือเรียนกว้าง ๆ  อยางรวดเร็ว 
 10. กิจกรรมเสนอแนะ เปนกจิกรรมเสนอแนะให้นกัเรยีนได้ปฏบัิติ เพ่ือพัฒนาทักษะการคดิ 
การวางแผน และการแก้ปญหาของนักเรียน
 11. โครงงาน เปนการให้นักเรียนปฏิบัติโครงงาน โดยเสนอแนะหัวข้อโครงงานและ 
แนวทางการปฏิบัติ 
 12. การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ วัน เปนกิจกรรมที่เสนอแนะให้นักเรียนได้นำ ความรู้  
ทักษะไปประยุกตใช้ในชีวิตประจำ วัน 
 13. คำ ถามทบทวน เปนคำ ถามเพื่อทบทวนผลการเรียนรู้ของนักเรียน
 14. บรรณานุกรม เปนรายชื่อหนังสือ เอกสาร เว็บไซตที่ใช้ประกอบการเขียน
 15. อภิธานศัพท์ เปนคำ สำ คัญที่แทรกอยูในเนื้อหาซึ่งพิมพด้วยสีชมพูและนำ มาจัดเรียง 
ตามลำ ดับตัวอักษรและอธิบาย
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1.1	การเปรียบเทียบองค์ประกอบดนตรีในงานศิลปะแต่ละแขนง

1.2	เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์งานดนตรีและศิลปะแขนงอื่น

2.1	การเลือกจังหวะในการสร้างสรรค์บทเพลง

2.2	การเรียบเรียงทำ	นองเพลง

3.3	รูปแบบของบทเพลง

3.4	การประสานเสียง

3.1	เครื่องดนตรี

3.2	อัตราจังหวะ

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้

1

สร้างสรรค์

องค์ประกอบดนตรี

ตัวชี้วัดชั้นปี

ประโยชน์จากการเรียน

ลองคิด ลองตอบ

	 1.	เปรียบเทียบองค์ประกอบที่ใช้ในงานดนตรีและงานศิลปะอื่น	(ศ	2.1	ม.	3/1)
	 2.	อธิบายเหตุผลในการเลือกใช้องค์ประกอบดนตรีในการสร้างสรรค์งานดนตรีของตนเอง	
(ศ	2.1	ม.	3/4)
	 3.	เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานดนตรีของตนเองและผู้อื่น	(ศ	2.1	ม.	3/5)

สร้างสรรค์

องค์ประกอบดนตรี

1. การเปรียบเทียบองค์ประกอบ
 ดนตรีในงานศิลปะ

3. การเปรียบเทียบความแตกต่าง
 ของบทเพลง

2. การเลือกใช้องค์ประกอบดนตรี
 ในการสร้างสรรค์บทเพลง

 รูจักเลือกใชและเปรียบเทียบองคประกอบ 
และเทคนิคในการสรางสรรคงานดนตรีและศิลปะ
แขนงอื่น รวมถึงสามารถเลือกจังหวะในการสราง- 
สรรคบทเพลงและการเรียบเรียงทำ นองเพลง และ 
สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของบทเพลง 
ในดานสำ เนียง อัตราจังหวะ รูปแบบของบทเพลง 
การประสานเสียง และเครื่องดนตรีที่ใชบรรเลง

 องคประกอบของดนตรี
ไทยและดนตรีสากลมีความ
แตกต่างกันอย่างไร
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	 ในงานศิลปะแต่ละแขนงมีองค์ประกอบต่าง	ๆ	ในการสร้างสรรค์ผลงาน	ดังนี้
 1) องค์ประกอบดนตรี ได้แก่
  (1) เสียง (tone) เกิดจากการสัน่สะเทอืนของวตัถ	ุซึง่ถกูสง่ไปยงัหโูดยผา่นชัน้บรรยากาศ	
เสียงท่ีได้ยินจะเป็นเสียงสูงเสียงต่ำ		เสียงดังเสียงเบา	หรือมีคุณภาพอย่างไรน้ัน	ข้ึนอยู่กับแหล่งกำ	เนิด
เสยีง	และจำ	นวนรอบตอ่วนิาทขีองการสัน่สะเทอืนทีท่ำ	ใหเ้กดิเสยีงนัน้	และสามารถแยกแยะไดเ้ปน็
ระดับเสียง	ความเข้มเสียง	สีสันเสียง	คุณภาพเสียง	ความยาวเสียง
  (2) ทำ นอง (melody) คือ	 ตัวโน้ตที่ประกอบรวมกันเป็นประโยคคล้ายกับภาษาพูด	
ทำ	นองมีความหลากหลายแตกต่างกันออกไปตามจินตนาการของผู้ประพันธ์ว่าต้องการให้บทเพลง
นั้นถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกให้ออกมาในลักษณะใด	เช่น	ทำ	นองสนุกสนาน	เศร้าสร้อย
  (3) อัตราจังหวะ (tempo) บทเพลงแต่ละบทเพลงจะมีการเคล่ือนท่ีของทำ	นองแตกต่างกัน
ออกไป	 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ประพันธ์ว่าจะให้มีความช้า–เร็วเท่าไร	 และในทางปฏิบัตินั้น	 การกำ	หนด
ความช้า–เร็วของแต่ละคนไม่เท่ากัน	 จึงมีเครื่องกำ	หนดความช้า–เร็ว	 ที่เรียกว่า	 “เมโทรโนม” 
(metronome)	โดยใช้การกำ	หนดจังหวะว่าใน	1	นาที	จะมีจังหวะเคาะก่ีคร้ัง	เช่น	allegro	มีความเร็ว	
125–134	คร้ังต่อนาที

  1. การเปรียบเทียบองค์ประกอบดนตรี ในงานศิลปะ

1.1 การเปรียบเทียบองค์ประกอบดนตรี ในงานศิลปะแต่ละแขนง

เมโทรโนม (metronome) คือ เครื่องกำ หนดจังหวะโดยใชการบอกว่าหนึ่งนาทีจะมีจังหวะเคาะกี่ครั้ง 
เช่น allegretto มีความเร็ว 120 ครั้งต่อนาที เปนตน ปจจุบันมีการพัฒนาเปนแบบดิจิทัล

ซึ่งมีราคาค่อนขางถูกกว่าแบบไขลาน (ภาพ: http://www.free-photos.biz)
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  (4) การประสานเสียง (harmony) การผสมผสานของเสียงท่ีมีมากกว่า	1	เสียง	ในแนวต้ัง 
หรือในเวลาเดียวกัน	

การแสดงนาฏศิลป์ไทยที่ใชองคประกอบนาฏศิลป์อย่างงดงาม

การแสดงดนตรีไทยประกอบฉาก แสง สีที่สวยงาม

 2) องค์ประกอบนาฏศิลป์ ได้แก่
  (1) ผู้แสดง	คือ	บุคคลที่ถ่ายทอดเรื่องราวการแสดงหรือบทบาทที่ได้รับมอบหมายผ่าน
ทางกิริยา	ท่าทาง	การเคลื่อนไหวสู่ผู้ชม	ทำ	ให้ผู้ชมมีความรู้สึกนึกคิดตามการแสดง	และเกิดความ
ประทับใจ	
  (2) การเคลื่อนไหว	 คือ	 การแสดงออกทางลีลาท่ารำ		 เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายที่มี
แบบแผนและสวยงาม	การเคลือ่นไหวถอืวา่เปน็หวัใจสำ	คญัในการแสดงนาฏศลิป์	เพราะเป็นส่ือใน
การถ่ายทอดเรื่องราวต่าง	ๆ	แทนคำ	พูด
  (3) อารมณ์และความรู้สึก คือ	 การแสดงออกทางสีหน้าท่าทางเพื่อให้ผู้ชมได้รับรู้และ
เกิดอรรถรสร่วมในการชมการแสดง
  (4) นาฏยศัพท์และภาษาท่า	 คือ	 การแสดงท่าทางแทนคำ	พูดที่ใช้สื่อให้เห็นถึงอารมณ์
ความรู้สึกต่าง	ๆ
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ฝกึฝนดนตรี

 เปรียบเทียบว่าองคประกอบในงานดนตรี นาฏศิลป์ และทัศนศิลป์ เหมือนกันหรือ
แตกต่างกันอย่างไร

ตารางเปรียบเทียบองค์ประกอบในงานศิลปะแต่ละแขนง

ดนตรี นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์

เสียง ผู้แสดง สี

ทำ	นอง การเคลื่อนไหว รูปร่าง	รูปทรง

อัตราจังหวะ อารมณ์และความรู้สึก จุดเด่น

การประสานเสียง นาฏยศัพท์และภาษาท่า ความกลมกลืน

 3) องค์ประกอบทัศนศิลป์ ได้แก่
  (1) สี คือ สีที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของศิลปิน	โดยการถ่ายทอดตามความเป็นจริงใน
ธรรมชาติ	จินตนาการบนพื้นระนาบรองรับ	ทำ	ให้ผลงานมีมิติตื้น–ลึก	มีระยะใกล้–ไกล	เกิดคุณค่า
ความงามและมีความเหมือนจริง
  (2) รปูร่าง รปูทรง คอื	รปูร่าง	รูปทรงทีเ่กดิจากการสรา้งสรรคข์องศลิปนิตามจนิตนาการ
หรือการเลียนแบบในสิ่งแวดล้อม
  (3) จุดเด่น คือ	การให้ความรู้สึกเป็นจุดดึงดูดความสนใจ	สามารถทำ	ได้หลายลักษณะ 
ด้วยกัน	เช่น	การเน้นจุดเด่นด้วยสี	เส้น	แสง	ขนาด	รูปร่าง	รูปทรง
  (4) ความกลมกลืน คือ	การสร้างสรรค์ของศิลปินโดยการนำ	ทัศนธาตุต่าง	ๆ	มาจัดวาง
ในผลงานทัศนศิลป์ให้กลมกลืน	เข้ากันได้ดี	ไม่ขัดแย้งกัน

Happy Music 
เทคนิคสีอะคริลิกบนผาใบ ผลงานของวิทยา อภิรัตนพันธ
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1.2  เทคนิคที่ ใช้ ในการสร้างสรรค์งานดนตรีและศิลปะแขนงอื่น

 การแสดงดนตรไีทยนอกจากจะบรรเลงเฉพาะดนตรีอย่างเดยีวแล้วยังมกีารนำ	เอาดนตรีไทย
มาผสมผสานกับดนตรีสากล	 ประกอบกับการแสดงนาฏศิลป์และจินตลีลาต่าง	 ๆ	 ซึ่งเป็นเทคนิค
การผสมผสานระหว่างดนตรีกับดนตรีและดนตรีกับนาฏศิลป์ได้อย่างลงตัว
 1) เทคนคิการผสมผสานระหว่างการแสดงดนตรไีทยกับดนตรสีากล	การผสมผสานระหว่าง 
ดนตรีไทยกับดนตรีสากล	วงดนตรีไทยที่นำ	มาผสมนั้นจะเป็นวงที่รวมเอาเครื่องดนตรีทั้งดีด	สี	ตี	
เปามาบรรเลงร่วมกับวงซิมโฟนีออร์เคสตรา	 ลักษณะการบรรเลงจะเป็นการนำ	เอาเพลงไทยมา 
เรียบเรียงใหม่	 และทำ	การเทียบเสียงของเครื่องดนตรีไทยให้เข้ากับเครื่องดนตรีสากล	 วงดนตรี 
ท่ีมีการบรรเลงแบบผสมผสานแบบนี้	 เช่น	 วงบางกอกไซโลโฟน วงกำ	ไล	 วงสไบ	 วงฟองน้ำ		 
เป็นต้น

การนำ เอาเครื่องดนตรีไทยมาผสมผสานกับเครื่องดนตรีสากลอย่างลงตัว

 2) เทคนิคการผสมผสานระหว่างการแสดงดนตรีกับการแสดงนาฏศิลป์ การผสมผสาน 
ระหว่างดนตรีกบันาฏศลิป์มหีลากหลายรปูแบบ	เช่น	การแสดงละครนอก	ละครใน	โดยใช้วงปพาทย์ 
บรรเลงประกอบ	หรือจะเป็นการผสมผสานแบบร่วมสมยัของดนตรไีทย	ดนตรสีากล	และการแสดง
โขนแบบประยุกต์ร่วมกับการบรรเลงวงดนตรีซิมโฟนีออร์เคสตราผสมเครื่องดนตรีไทย	เป็นต้น	
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ฝึกฝนดนตรี
 ใชเทคนิคในการสรางสรรคดนตรีตามจินตนาการและความคิดสรางสรรค

การนำ เอาดนตรีมาแสดงผสมผสานกับการแสดงนาฏศิลป์อย่างลงตัว

 จังหวะ	 หมายถึง	 ความสัมพันธ์ของเสียงกับเวลาหรือรูปแบบความส้ัน–ยาวของตัวโน้ตใน
บทเพลง
 1) จังหวะในทางดนตรีไทย ประกอบด้วยจังหวะต่อไปนี้
  (1) จังหวะสามัญ	หมายถึง	จังหวะทั่วไป	ไม่มีเครื่องดนตรีใด	ๆ	เป็นเครื่องให้สัญญาณ
จงัหวะ	ใช้กำ	หนดระยะถีห่่างในใจ	และจะกำ	หนดอย่างไรกไ็ด้แต่ต้องดำ	เนนิไปด้วยความสม่ำ	เสมอ 
	 	 (2) จังหวะฉิ่ง	หมายถึง	การกำ	หนดจังหวะด้วยเสียงของการตีฉิ่งเพื่อให้รู้จังหวะเบาและ
จังหวะหนัก	 โดยกำ	หนดให้เสียง	 “ฉิ่ง”	 เป็นจังหวะเบา	 เสียง	 “ฉับ”	 เป็นจังหวะหนัก	 จังหวะฉิ่ง 
มีอัตราจังหวะ	3	อัตรา	ได้แก่

  2. การเลือกใช้องค์ประกอบดนตรี ในการสร้างสรรค์บทเพลง

2.1  การเลือกจังหวะในการสร้างสรรค์บทเพลง
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---	ฉิ่ง
–

---	ฉิ่ง
–

ฉิ่ง	ฉับ
			–			+

ฉิ่ง	ฉับ
			–			+

ฉิ่ง	ฉับ
			–			+

ฉิ่ง	ฉับ
			–			+

ฉิ่ง	ฉับ
			–			+

ฉิ่ง	ฉับ
				–			+

ฉิ่ง	ฉับ
			–			+

ฉิ่ง	ฉับ
			–			+

---	ฉิ่ง
–

---	ฉิ่ง
–

---	ฉิ่ง
–

---	ฉิ่ง
–

---- -------- -------	ฉับ
+

---	ฉับ
+

---	ฉับ
+

---	ฉับ
+

---	ฉับ
+

---	ฉับ
+	

จังหวะ
3 ชั้น

จังหวะ
2 ชั้น

จังหวะ
ชั้นเดียว

  (3) จังหวะหน้าทับ	 หมายถึง	 การกำ	หนดจังหวะด้วยเครื่องดนตรีท่ีขึงด้วยหนัง	 เช่น	 

กลอง	ตะโพน	เป็นต้น	จังหวะหน้าทับแบ่งออกเป็น	3	ชนิด	ได้แก่	หน้าทับปรบไก่	หน้าทับสองไม้ 

และหน้าทับพิเศษ	

 ตัวอย่างการใช้จังหวะในบทเพลงทางดนตรีไทย

 เพลงเถา	 คือ	 วิธีการบรรเลงและการขับร้องเพลงไทยที่มีอัตราจังหวะประกอบด้วย	 อัตรา

จังหวะสามชั้น	สองชั้น	และชั้นเดียวอยู่ในบทเพลง	โดยการบรรเลงจะบรรเลงเป็นลำ	ดับของอัตรา

จังหวะ	 เพลงเถานิยมใช้บรรเลงและขับร้องในรูปแบบของเพลงรับร้อง	 คือ	 เมื่อจบท่อนดนตรีจะ

บรรเลงรับ	ไม่นิยมนำ	เพลงเถามาร้องให้ดนตรีบรรเลงคลอหรือบรรเลงลำ	ลองแต่อย่างใด	ตัวอย่าง

เพลงเถา	เช่น

เพลงแขกต่อยหม้อ (ท่อน 1)

(จังหวะสามชั้น)

-	-	-	ร -	-	-	ม -	-	-	ฟ -	-	-	ซ -	ล	ดํ	ซ -	ฟ	ม	ร ด	ร	ม	ฟ -	ซ	-	ม

- - - - - - - - ซ	ด	ร	ม -	ฟ	-	ซ -	ร	ร	ร -	ม	ฟ	ซ ล	ซ	ฟ	ซ ล	ท	รํ	ล

- - - - -	-	-	ดํ -	-	-	รํ -	-	-	ฟ -	-	ซ	ฟ ม	ร	-	ม ร	ด	-	ฟ -	ซ	-	ล

- - - - รํ	ดํ	ล	ซ - - - - ดํ	ล	ซ	ฟ - - - - ซ	ฟ	ม	ร ด	ร	ม	ฟ -	ม	-	ร

(จังหวะสองชั้น)

- - - - ร	ม	ฟ	ซ -	-	-	ร -	-	-	ม ซ	ด	ร	ม -	ฟ	-	ซ ล	ซ	ฟ	ซ ล	ท	ซ	ล

- - - - ดํ	ล	ซ	ฟ ม	ร	ซ	ร ม	ฟ	ซ	ล ดํ	ซ	ดํ	ล ซ	ฟ	ม	ซ ฟ	ม	ร	ม ม	ร	ด	ร

(จังหวะชั้นเดียว)

-	(ร	ร)	- ซ	ด	ร	ม ร	ม	ฟ	ซ ล	ซ	ท	ล -	ล	ล	- ซ	ฟ	ม	ฟ -	ฟ	ฟ	- ม	ร	ด	ร
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   – กลุม่ 4 จงัหวะ (quadruple meter) คอื	จงัหวะหนกัท่ีจงัหวะท่ี	1	และ	3	จงัหวะ

ที่	2	และ	4	เป็นจังหวะเบา

   – กลุ่ม 3 จังหวะ (triple meter) คือ	จังหวะหนักที่จังหวะที่	1	และจังหวะที่	2	

และ	3	เป็นจังหวะเบา

  (2) ความยาว (duration)	 หมายถึง	 ความสั้น–ยาวของเสียงทุกเสียงที่อยู่ในทำ	นอง	

เพลง	ซึ่งเมื่อนำ	มาเรียงต่อกันทำ	ให้เกิดจังหวะของรูปแบบทำ	นองต่าง	ๆ

  (3) เครื่องหมายกำ หนดจังหวะ (time signature) ดนตรีจะดำ	เนินทำ	นองไปได้นั้น

จำ	เป็นต้องมีเครื่องหมายเอาไว้ใช้กำ	หนดจังหวะเพื่อให้ดนตรีดำ	เนินในทำ	นองและความเร็วเท่ากัน	

จังหวะและเวลาในทางดนตรีถูกกำ	หนดโดยใช้เครื่องหมายกำ	หนดจังหวะเป็นตัวเลขท่ีคล้ายกับ	 

เลขเศษส่วนแต่ไม่มีเส้นขีดคั่นระหว่างตัวเลข	ตัวอย่างเช่น

 2) จังหวะในทางดนตรีสากล	ดนตรีสากลมีจังหวะดังนี้

  (1) จงัหวะหนกั (strong beat) หมายถงึ	จงัหวะท่ีมคีวามหนกักว่าจงัหวะอืน่	ๆ 	ภายใน 

หนึ่งห้องเพลงหรือห้องเพลงเดียวกันจะมีหลายกลุ่ม	 ซึ่งโน้ตที่อยู่ตรงจังหวะหนักนี้จะมีความเข้ม 

มากกว่าโน้ตอื่น	ๆ	ในห้องเดียวกัน	แบ่งประเภทของจังหวะหนักเป็น	3	กลุ่ม	ได้แก่

   – กลุ่ม 2 จังหวะ (duple meter)	คือ	จังหวะหนักที่จังหวะที่	1	และจังหวะที่	2	

เป็นจังหวะเบา

  2           3            4            6
  4            4            4            8
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2	หมายถึง	มีโน้ตได้	2	จังหวะใน	1	ห้อง
3	หมายถึง	มีโน้ตได้	3	จังหวะใน	1	ห้อง
4	หมายถึง	มีโน้ตได้	4	จังหวะใน	1	ห้อง
6	หมายถึง	มีโน้ตได้	6	จังหวะใน	1	ห้อง

 เลขด้านบน	หมายถึง	ใช้บอกจำ	นวนของตัวโน้ตหรือจังหวะในแต่ละห้อง	เช่น

								2	ใช้แทนโน้ตตัวขาว
								4	ใช้แทนโน้ตตัวดำ	
									8	ใช้แทนโน้ตตัวเขบ็ต	1	ชั้น
							16	ใช้แทนโน้ตตัวเขบ็ต	2	ชั้น

 เลขด้านล่าง	หมายถึง	ใช้บอกลักษณะของตัวโน้ตที่ใช้เป็นเกณฑ์การนับใน	1	จังหวะ	เช่น

  (4) ความเร็วของจังหวะ (tempo) หมายถึง	 ความเร็วในการเคาะจังหวะท่ีสม่ำ	เสมอ	

(down	 beat)	 ของบทเพลง	 จังหวะของเพลงจะเร็วหรือจะช้านั้นขึ้นอยู่กับผู้ประพันธ์เพลงว่าจะ 

กำ	หนดความช้า–เร็วเท่าไร	 แต่ในทางปฏิบัตินั้น	 การกำ	หนดความช้า–เร็วแต่ละคนมีมาตรฐาน 

ไม่เท่ากัน	จึงได้มีการประดิษฐ์เครื่องมือที่ใช้เคาะจังหวะขึ้นมาเรียกว่า	“เมโทรโนม”	(metronome) 

เพื่อเป็นเครื่องมือใช้สำ	หรับกำ	หนดว่ามีความเร็วเท่าไรและมีการกำ	หนดศัพท์ทางดนตรีขึ้น	ดังนี้

คำ ศัพท์ ความหมายภาษาอังกฤษ จำ นวนครั้งใน 1 นาที ความหมาย

grave very	slow 40–56 ช้ามาก	ๆ

adagio slow 58–70 ช้ามาก

andante moderately	slow 72–90 ช้า

moderato moderate 93–100 ปานกลาง

allegretto moderately	fast 102–120 ค่อนข้างเร็ว

allegro fast 125–134 เร็ว

vivace lively 136–172 เร็วแบบมีชีวิตชีวา

presto very	fast 174–216 เร็วมาก

prestissimo as	fast	as	possible 218 up เร็วที่สุด
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 ตัวอย่างการใช้จังหวะในบทเพลงทางดนตรีสากล
เพลงชะตาชีวิต

ทำ�นอง: พระบาทสมเด็จพระเจาอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช
คำ�ร้อง: พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาจักรพันธเพ็ญศิริ

ร่วมกับ ศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ ณ นคร

	 บทเพลงชะตาชีวิต	ใช้อัตราจังหวะ 4
4
 ในการบรรเลง	โดยหนึ่งห้องเพลงมี	4	จังหวะ	เป็น

บทเพลงพระราชนิพนธ์ที่มีรูปแบบสไตล์เพลงบลูส์และมีการนำ	เอาจังหวะสวิงมาผสม	โดยการเน้น
จังหวะเบาหรือจังหวะยก
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2.2  การเรียบเรียงทำานองเพลง

	 การเรียบเรียงทำ	นองเพลง	เป็นจุดเร่ิมต้นของการประพันธ์ทุกรูปแบบ	ทำ	นองในดนตรีต่าง	ๆ	
มกัมีทว่งทำ	นองและรปูแบบเฉพาะตวั	ทำ	นองของดนตรทีีต่า่งภาษา	ตา่งวฒันธรรม	กม็รีปูแบบของ
ทำ	นองที่ต่างกัน	ในการเรียบเรียงทำ	นองเพลงมีหลักเกณฑ์เบื้องต้น	ดังนี้
 1) โน้ตสำ คัญ	ในการสร้างทำ	นองท่ีดีควรคำ	นึงถึงโน้ตสำ	คัญของบันไดเสียง	ได้แก่	โน้ตทอนิก 
และโน้ตดอมินันต์	(โน้ตตัวที่	1	และโน้ตตัวที่	5)	ควรให้โน้ตสำ	คัญอยู่บนจังหวะที่เหมาะสมตาม
การเน้นของอัตราจังหวะ	เพื่อให้การวางโน้ตและการเน้นจังหวะสอดคล้องกัน
 ตัวอย่างโน้ตสำ คัญบนจังหวะที่สำ คัญ 

ฝกึฝนดนตรี

 เลือกใชองคประกอบในการสรางสรรคดนตรีตามจินตนาการและความคิดสรางสรรค

 2) ชว่งเสยีง	หมายถงึ	ระยะระหวา่งโนต้ท่ีมรีะดบัเสียงต่ำ	สุดและโนต้ท่ีมรีะดบัเสียงสุด	โนต้
ในการเรียบเรียงทำ	นองไม่ควรมีช่วงเสียงท่ีห่างกันเกินไป	เพราะจะทำ	ให้ยากต่อการร้องหรือการบรรเลง
 3) จังหวะ	เป็นส่วนประกอบที่สำ	คัญของทำ	นอง	เพราะจังหวะมีส่วนสำ	คัญที่ทำ	ให้ทำ	นองดี
หรือไม่ดี	เพลงในจังหวะต่าง	ๆ	คือ
  (1) เพลงจังหวะช้า บทเพลงจังหวะช้าเป็นบทเพลงท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุดก็ว่าได้	 
เพลงส่วนใหญ่ทีไ่ด้ยินได้ฟงกันจะมีเน้ือหาเก่ียวกบัความรกั	สามารถถ่ายทอดอารมณ์ได้หลากหลาย
ที่สุด	ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์เศร้า	เหงา	อกหัก	และสุขใจ	เพราะในดนตรีจังหวะช้านั้นสื่อถึงอารมณ์ 
ดังกล่าวได้ดีท่ีสุด	เน่ืองจากการดำ	เนินทำ	นองช้า	ๆ	ทำ	ให้เหมาะแก่การเล่าเร่ืองในเน้ือเพลงท่ีต้องการ 
ให้ผู้ฟงรับรู้ได้ลึกซึ้งที่สุด
   (2) เพลงจังหวะปานกลาง บทเพลงในจังหวะนี้ถือได้ว่าเป็นเพลงที่มีได้ครบทุกอารมณ์	 
เพราะว่าจังหวะอยู่ระดับกลาง	 ๆ	 ระหว่างเพลงช้ากับเพลงเร็ว	 เมื่อนำ	เนื้อร้องที่มีลักษณะเศร้า	 
เสยีใจ	สุขใจมาเรียบเรยีงในจงัหวะนีก้จ็ะสือ่ความหมายได้ด	ีเมือ่นำ	เนือ้ร้องท่ีมลัีกษณะสดใสร่าเรงิ	
สนุกสนานมาเรียบเรยีงกจ็ะได้เป็นเพลงทีม่ชีวีติชวีา	ฟงแล้วรูส้กึเพลดิเพลนิสบายใจและผ่อนคลาย
ไปกับเพลงได้
	 	 (3) เพลงจังหวะเร็ว	เพลงเร็วเหมาะสำ	หรับเนื้อหาเพลงที่ให้ความสนุกสนานหรือปลุกใจ	
ฟงแล้วมจีติใจทีฮ่กึเหมิ	แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะสือ่ถึงอารมณ์อืน่ไม่ได้	ถ้าส่ือถงึอารมณ์รกั	อารมณ์ของเพลง
รักในเพลงเร็วก็จะมีลักษณะต่างจากเพลงช้า	 เพลงเร็วจะถ่ายทอดอารมณ์ออกมาในลักษณะ
อารมณ์โกรธและคึกคะนองได้ดี



12 หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี-นาฏศิลป์  ม.  3

3.1  เครื่องดนตรี

  3. การเปรียบเทียบความแตกต่างของบทเพลง

	 การเปรยีบเทยีบความแตกตา่งของบทเพลงนัน้	จะต้องรู้และเขา้ใจถึงองคป์ระกอบของดนตรี
วา่ในแตล่ะบทเพลงผูป้ระพนัธไ์ดเ้ลอืกใชอ้งคป์ระกอบใดบ้างในบทเพลง	ทำ	ให้เราเขา้ใจและซาบซึง้
ในบทเพลงมากยิ่งขึ้น	 การเปรียบเทียบความแตกต่างของบทเพลงพิจารณาจากองค์ประกอบของ
ดนตรี	ดังนี้	

	 ในบทเพลงแต่ละบทเพลงมีการเลือกใช้เครื่องดนตรีแตกต่างกันออกไปตามที่ผู้ประพันธ์ได้
เลอืกชนดิของเคร่ืองดนตรี	ซึง่แตล่ะชนดิจะมลีกัษณะเดน่แตกตา่งกนัออกไปขึน้อยูก่บัลักษณะของ
ทำ	นองเพลง	
 1) เคร่ืองดนตรีไทย เครื่องดนตรีไทยแบ่งออกได้	 4	 ประเภท	 คือ	 เครื่องดีด	 เครื่องสี	 
เครื่องตี	และเครื่องเปา	ดังนี้
	 	 (1) เครือ่งดดี	เป็นเคร่ืองดนตรีทีม่สีาย	มกีะโหลกเสียง	ใช้นิว้หรอืไม้ดดีให้สายส่ันสะเทอืน 
เกิดเป็นเสียง	เช่น	

	 	 (2) เครื่องสี เป็นเคร่ืองดนตรีที่ใช้สายและคันชัก	 โดยคันชักจะขึงด้วยหางม้าหลาย	 ๆ	
เส้นรวมกัน	ใช้สีไปบนสายที่ทำ	ด้วยไหมหรือเอ็นเพื่อทำ	ให้เกิดเสียง	เช่น	

จะเข กระจับป ซึง

ซอสามสาย ซออู ซอดวง สะลอ
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ระนาดเอก

ระนาดทุม

กรับ

โกร่ง

ฉิ่ง
ฉาบ

โหม่ง

ฆองวงใหญ่

	 	 (3) เครื่องตี เป็นเครื่องดนตรีที่ทำ	ให้เกิดเสียงโดยการใช้ของ	 2	 สิ่งกระทบกันทำ	ให ้
สั่นสะเทือนเกิดเป็นเสียง	ซึ่งอาจใช้มือหรือไม้ตีก็ได้	ในวงดนตรีไทยแบ่งออกเป็น	3	ประเภท	คือ	
   เครื่องตีที่ทำ ด้วยไม้ เช่น

   เครื่องตีที่ทำ ด้วยโลหะ เช่น

   เครื่องตีที่ขึงด้วยหนัง เช่น

กลองทัด ตะโพน โทน รำ มะนา
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  (4) เครื่องเปา	เป็นเครื่องดนตรีที่ทำ	ให้เกิดเสียงโดยการใช้ลมเปา	เช่น

สังข

ปใน แตรงอน
ขลุ่ยเพียงออ

แคน

ฟลูต

ปกโกโล โอโบ คลาริเน็ต

อิงลิชฮอรน บาสซูน แซ็กโซโฟน

กีตาร

ไวโอลิน วิโอลา วิโอลอนเชลโล ดับเบิลเบส

กีตารเบส ฮารป

 2) เครื่องดนตรีสากล เครื่องดนตรีสากลแบ่งออกได้	5	ประเภท	ดังนี้
	 	 (1) เครื่องสาย เป็นเครื่องดนตรีที่มีสาย	 ทำ	ให้สายสั่นสะเทือนด้วยการดีดหรือการสี	 
สายที่ใช้อาจเป็นโลหะหรือเอ็น	และมีกล่องเสียงซึ่งใช้ขยายเสียงทำ	ให้เสียงดัง	เช่น	

	 	 (2) เคร่ืองลมไม้ เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีแต่เดิมทำ	ด้วยไม้	แต่ในปจจุบันอาจทำ	ด้วยวัสดุอ่ืน	ๆ	
ใช้การเปาลมทำ	ให้เกิดเสียง	เช่น



หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี-นาฏศิลป์  ม.  3 15

  (3) เครื่องลมทองเหลือง เป็นเคร่ืองดนตรีที่ทำ	ด้วยทองเหลือง	 ใช้การเปาลมทำ	ให้เกิด
เสียง	เช่น

	 	 (4) เครื่องตีหรือเครื่องกระทบ	เป็นเครื่องดนตรีที่ใช้การตีทำ	ให้เกิดเสียง	เช่น

ทรัมเปต

คอรเน็ต
ทรอมโบน

เฟรนชฮอรน

ทูบา

กลองสแนร

กลองทิมพะนี

ไวบราโฟน

ไซโลโฟน

กลองใหญ่ ทูบูลารเบล
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อิเล็กโทน

คียบอรด

เปยโน

	 	 (5) เครือ่งลิม่นิว้หรอืคย์ีบอร์ด เป็นเครือ่งดนตรท่ีีมล่ิีมนิว้เรยีงกนัเป็นแถว	สำ	หรบักดด้วย
นิ้วมือเพื่อทำ	ให้เกิดเสียง	เช่น

	 อัตราจังหวะ	 คือ	ความช้า–เร็วของบทเพลง	 ซ่ึงบทเพลงจะมีอัตราจังหวะอย่างไรน้ันข้ึนอยู่กับ 
ผู้ประพันธ์เพลง

3.2  อัตราจังหวะ

3.3  รูปแบบของบทเพลง

	 บทเพลงแต่ละบทเพลงมีรูปแบบแตกต่างกันออกไป	เช่น	ABA	AABA	ABAB	

 ตัวอย่างรูปแบบของบทเพลง

A

B
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3.4  การประสานเสียง

	 การประสานเสียง	 เป็นองค์ประกอบดนตรีที่เกิดขึ้นมาจากการผสมผสานของเสียงมากกว่า	

1	 เสียง	 ทั้งการประสานเสียงของเครื่องดนตรีด้วยกัน	 และการประสานเสียงของเครื่องดนตรีกับ

การขับร้อง	ซึ่งแต่ละบทเพลงก็จะมีการประสานเสียงแตกต่างกันออกไป

 ตัวอย่างการประสานเสียงในบทเพลง (เพลงพระราชนิพนธ์พรปีใหม่)

 ตารางตัวอย่างการเปรียบเทียบความแตกต่างของบทเพลงแต่ละประเภท

ประเภทของบทเพลง/ 
ชื่อบทเพลง

องค์ประกอบของดนตรี

เครื่องดนตรี จังหวะ การประสานเสียง

เพลงไทยเดิม 
(เพลงราตรีประดับดาว)

เช่น	ระนาดเอก	ระนาดทุ้ม	
ฆ้องวงใหญ่	ฆ้องวงเล็ก	
ซออู้	ซอด้วง	ซอสามสาย	
จะเข้	ฉิ่ง	ฉาบ	กรับ

จังหวะ	3	ชั้น	2	ชั้น	
และชั้นเดียวบรรเลง

ตามลำ	ดับ

มีการประสานเสียง
ระหว่างเครื่องดนตรี

หลายชนิด
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	 จากตารางตัวอย่างการเปรียบเทียบจะเห็นได้ว่าบทเพลงประเภทต่าง	ๆ	มีองค์ประกอบของ
ดนตรีที่แตกต่างกัน	 และบทเพลงแต่ละบทเพลงก็มีลักษณะเด่นแตกต่างกันออกไป	 นอกจากนั้น 
ยังสามารถนำ	องค์ประกอบต่าง	ๆ	ของดนตรีมาวิเคราะห์บทเพลงที่ชื่นชอบ	การวิเคราะห์บทเพลง
จะทำ	ให้ผู้ฟงเข้าถึงบทเพลงและเพิ่มสุนทรียภาพในการฟงมากยิ่งขึ้น	

ฝกึฝนดนตรี

 เปรียบเทียบความแตกต่างของบทเพลง
และเสียงของเครื่องดนตรีแต่ละชนิดโดยเลือก
เพลงที่ตนเองชื่นชอบ

แหล่งค้นข้อมูล

1.	 ห้องสมุด
2.	 เครื่องดนตรีประเภทต่าง	ๆ
3.	 กิจกรรมดนตรี
4.	 ห้องดนตรี
5.	 อินเทอร์เน็ต
	 –	 คลังปญญาไทย
		 http://www.panyathai.or.th

ประเภทของบทเพลง/ 
ชื่อบทเพลง

องค์ประกอบของดนตรี

เครื่องดนตรี จังหวะ การประสานเสียง

เพลงลูกกรุง
(เพลงรักข้ามขอบฟ้า)

คียบอร์ด	กีตาร์เบส
กีตาร์	ฟลูต	

แซ็กโซโฟน	ทรัมเป็ต

ช้า มีการประสานเสียง
ระหว่างเครื่องดนตรีกับ
เสียงร้องและการล้อกัน
ของเคร่ืองดนตรีแต่ละชนิด

เพลงลูกทุ่ง
(เพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทร)

กีตาร์	กีตาร์เบส	
คีย์บอร์ด	กลอง

เร็ว เน้นการล้อกันของเครื่อง
ดนตรี	และมีการประสาน

เสียงของนักร้อง
ในช่วงกลางของเพลง

เพลงไทยสากล
(เพลงคำ	ยินดี)

กีตาร์	คีย์บอร์ด	กีตาร์
เบส	กลอง

ช้า มีการประสานเสียง
ระหว่างนักร้องหลักและ
นักร้องประสานเสียง

ตลอดทั้งเพลง

เพลงสากล
(เพลง	I’m	yours)

กีตาร์โปร่ง	กลอง	
คีย์บอร์ด

ปานกลาง มีการประสานเสียง
ระหว่างนักร้องหลักและ
นักร้องประสานเสียงใน
บางช่วงของบทเพลง	และ
มีการล้อกันของเครื่อง
ดนตรีกับเสียงนักร้อง
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สรุป

สร้างสรรค์องค์ประกอบดนตรี

1. การเปรียบเทียบองค์ประกอบดนตรีในงานศิลปะ
 1.1 การเปรียบเทียบองค์ประกอบดนตรีในงานศิลปะแต่ละแขนง 

ตารางเปรียบเทียบองค์ประกอบในงานศิลปะแต่ละแขนง

ดนตรี นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์

เสียง ผู้แสดง สี

ทำ	นอง การเคลื่อนไหว รูปร่าง	รูปทรง

อัตราจังหวะ อารมณ์และความรู้สึก จุดเด่น

การประสานเสียง นาฏยศัพท์และภาษาท่า ความกลมกลืน

 1.2 เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์งานดนตรีและศิลปะแขนงอื่น 
	 	 การแสดงดนตรีไทยนอกจากจะบรรเลงเฉพาะดนตรีอย่างเดียวแล้วยังมีการนําเอา 
ดนตรีไทยมาผสมผสานกับดนตรสีากล	ประกอบกบัการแสดงนาฏศลิป์และจนิตลลีาต่าง	ๆ 	ซึง่เป็น
เทคนิคการผสมผสานระหว่างดนตรีกับดนตรีและดนตรีกับนาฏศิลป์ได้อย่างลงตัว
2. การเลือกใช้องค์ประกอบดนตรีในการสร้างสรรค์บทเพลง 
 2.1 การเลือกจังหวะในการสร้างสรรค์บทเพลง
  จังหวะ	 หมายถึง	 ความสัมพันธ์ของเสียงกับเวลาหรือรูปแบบความสั้น–ยาวของตัวโน้ต 
ในบทเพลง
  1) จังหวะในทางดนตรีไทย	ได้แก่
   (1) จงัหวะสามญั	หมายถึง	จังหวะทัว่ไป	ไม่มเีครือ่งดนตรใีด	ๆ 	เป็นเครือ่งให้สัญญาณ
จังหวะ
   (2) จังหวะฉิ่ง	 หมายถึง	 การกำ	หนดจังหวะด้วยเสียงของการตีฉิ่งเพ่ือให้รู้จังหวะเบา
และจังหวะหนัก	โดยกำ	หนดให้เสียง	“ฉิ่ง”	เป็นจังหวะเบา	เสียง	“ฉับ”	เป็นจังหวะหนัก
   (3) จังหวะหน้าทับ	 หมายถึง	 การกำ	หนดจังหวะด้วยเครื่องดนตรีที่ขึงด้วยหนัง	 เช่น	
กลอง	ตะโพน	เป็นต้น	
  2) จังหวะในทางดนตรีสากล ได้แก่
   (1) จังหวะหนัก (strong beat)	 หมายถึง	 จังหวะที่มีความหนักกว่าจังหวะอื่น	 ๆ	 
ภายในหนึ่งห้องเพลง
   (2) ความยาว (duration)	หมายถึง	ความส้ัน–ยาวของเสียงทุกเสียงท่ีอยู่ในทำ	นองเพลง	
ซึ่งเมื่อนำ	มาเรียงต่อกันทำ	ให้เกิดจังหวะของรูปแบบทำ	นองต่าง	ๆ
   (3) เครื่องหมายกำ หนดจังหวะ (time signature)	ดนตรีจะดำ	เนินทำ	นองไปได้นั้น
จำ	เป็นต้องมีเครื่องหมายเอาไว้ใช้กำ	หนดจังหวะเพื่อให้ดนตรีดำ	เนินในทำ	นองและความเร็วเท่ากัน
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   (4) ความเร็วของจังหวะ (tempo)	หมายถึง	ความเร็วในการเคาะจังหวะที่สม่ำ	เสมอ	
(down	beat)	ของบทเพลง	จังหวะของเพลงจะเร็วหรือจะช้าน้ันข้ึนอยู่กับผู้ประพันธ์เพลงว่าจะกำ	หนด 
ความช้า–เร็วเท่าไร
 2.2 การเรียบเรียงทำ นองเพลง 
	 	 การเรียบเรียงทำ	นองเพลง	เป็นจุดเร่ิมต้นของการประพันธ์ทุกรูปแบบ	ทำ	นองในดนตรีต่าง	ๆ 	
มกัมีทว่งทำ	นองและรปูแบบเฉพาะตวั	ทำ	นองของดนตรทีีต่า่งภาษา	ตา่งวฒันธรรม	กม็รีปูแบบของ
ทำ	นองที่ต่างกัน
3. การเปรียบเทียบความแตกต่างของบทเพลง
 3.1 เครื่องดนตรี
  1) เครื่องดนตรีไทย	เครื่องดนตรีไทยแบ่งออกได้	4	ประเภท	คือ	
	 	 	 (1)	เครื่องดีด	
	 	 	 (2)	เครื่องสี	
	 	 	 (3)	เครื่องตี	
	 	 	 (4)	เครื่องเปา	
  2) เครื่องดนตรีสากล	เครื่องดนตรีสากลแบ่งออกได้	5	ประเภท	คือ
	 	 	 (1)	เครื่องสาย	
	 	 	 (2)	เครื่องลมไม้	
	 	 	 (3)	เครื่องลมทองเหลือง	
	 	 	 (4)	เครื่องตีหรือเครื่องกระทบ	
	 	 	 (5)	เครื่องลิ่มนิ้วหรือคีย์บอร์ด
 3.2 อัตราจังหวะ
	 	 อัตราจังหวะ	คือ	ความช้า–เร็วของบทเพลง	ซึ่งบทเพลงจะมีอัตราจังหวะอย่างไรนั้นขึ้นอยู่
กับผู้ประพันธ์เพลง
 3.3 รูปแบบของบทเพลง
	 	 บทเพลงแต่ละบทเพลงมีรูปแบบแตกต่างกันออกไป	เช่น	ABA	AABA	ABAB
 3.4 การประสานเสียง 
	 	 การประสานเสียง เป็นองค์ประกอบดนตรีท่ีเกิดข้ึนมาจากการผสมผสานของเสียงมากกว่า	 
1	 เสียง	 ทั้งการประสานเสียงของเครื่องดนตรีด้วยกัน	 และการประสานเสียงของเครื่องดนตรีกับ
การขับร้อง
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 1.	สร้างสรรค์บทเพลงโดยใช้อัตราจังหวะต่าง	ๆ	ตามจินตนาการ
	 2.	เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพลงที่ชื่นชอบ	2	เพลง
	 3.	ฟงเพลงไทยสากลและเพลงสากลแล้วเปรยีบเทยีบอตัราจงัหวะ	บอกรปูแบบของบทเพลง	
ลักษณะการประสานเสียง	และบอกเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงในบทเพลง

	 นกัเรยีนเลอืกปฏบิตัโิครงงานต่อไปนีต้ามความสนใจ	หรอืคดิโครงงานขึน้เองโดยขอคำ	แนะนำ	
จากครู	แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนการทำ	โครงงาน
	 1.	โครงงานสร้างสรรค์เครื่องดนตรีขึ้นเองโดยใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่น
	 2.	โครงงานแต่งเพลงง่าย	ๆ	โดยใช้องค์ประกอบดนตรี

การประยุกต์ ใช้ ในชีวิตประจำาวัน

� นักเรียนสร้างสรรค์หรือประดิษฐ์เคร่ืองดนตรีจากวัสดุเหลือใช้เป็นเครื่องดนตรีตาม
จินตนาการหรือตกแต่งเครื่องดนตรีที่มีอยู่ให้เกิดความสวยงาม	 และเรียบเรียงทำ	นองเพลงขึ้นมา
ใหม่อย่างง่าย	 ๆ	 เพื่อนำ	ไปประกอบการละเล่นต่าง	 ๆ	 หรือประกอบการทำ	กิจกรรมเพื่อความ
สนุกสนาน

คำาถามทบทวน

� 1.	องค์ประกอบด้านเสียงของดนตรี	เปรียบเทียบได้กับองค์ประกอบทัศนศิลป์ข้อใด
	 2.	จังหวะที่ใช้ในการสร้างสรรค์บทเพลงมีกี่จังหวะ	 แต่ละจังหวะสามารถพบได้ในเพลง 
แบบใดบ้าง
	 3.	การประสานเสียงที่นิยมใช้กันในปจจุบันมีกี่แบบ	อะไรบ้าง
	 4.	ถ้านักเรียนต้องร้องเพลง	นักเรียนจะเลือกร้องเพลงอะไร	เพราะเหตุใด	
	 5.	การเปรียบเทียบระหว่างงานดนตรีของตนเองกับผู้อื่น	นักเรียนใช้หลักการอะไรบ้าง


