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สร้างอนาคตเด็กไทย
ด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ระดับโลก
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เฉพาะครูผู้สอน
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เฉพาะครูผู้สอน

ภาพปกน้ีมีขนาดเท่ากับหนังสือเรียนฉบับจริงของนักเรียน

ข้อสอบเน้นการคิดเพื่อพัฒนา
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมบูรณาการทักษะชีวิต
และการทำงานตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง 

วิธีการสอนเพื่อยกผลสัมฤทธิ์
ผ่านกระบวนการเรียนรู ้5Esเพิ่ม

เพิ่ม

เพิ่ม

ใหม่

กิจกรรมสร้างเสริมทักษะ
การเรียนรู้ตามศักยภาพผู้เรียน

ใช้ประกอบการสอนคู่กับหนังสือเรียน

กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์
การเรียนรู้สูอ่าเซียนพร้อม
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ชั้นมัธยมศึกษาปที ่2
ดนตรี - นาฏศิลป

เอกสารประกอบคูมือครู

กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ

ลักษณะเดน     คูมือครู Version ใหม
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Engage

คูมือครู คูมือครู No.No.

หนา
หนังสือเรียน

หนา
หนังสือเรียน

สําหรับคร
ู

ขยายพื้นที่รูปเลมใหญขึ้นกวาเดิม จัดแบงพื้นที่ออกเปนโซน 
เพื่อคนหาขอมูลไดงาย สะดวก รวดเร็ว และดูเปนระเบียบ

 เปาหมายการเรียนรู

สมรรถนะของผูเรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค

ขยายความเขาใจ Expand

สาํรวจคนหา Explore

อธบิายความรู Explain

ตรวจสอบผล Evaluate

กระตุนความสนใจ Engage

ขอสอบ O-NETขอสอบ O-NET

บูรณาการเชื่อมสาระบูรณาการเชื่อมสาระ

กจิกรรมสรางเสรมิกจิกรรมสรางเสรมิ
กิจกรรมทาทายกิจกรรมทาทาย

 บูรณาการอาเซียน

 มุม IT

 นักเรียนควรรู

 เกร็ดแนะครู

โซน 1 ขั้นตอนการสอนแบบ 5Es

 เพื่อใหครูเตรียมจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน โดยแนะนําขั้นตอนการสอนและ
การจัดกิจกรรมแบบ 5Es อยางละเอียด 
เพื่อใหนักเรียนบรรลุตามตัวชี้วัด

2โซน 3โซน 3โซน

1โซน 1โซน

โซน 2 ชวยครูเตรียมสอน

 เพื่อชวยลดภาระครูผูสอน โดยแนะนํา
เกร็ดความรูสําหรับครู ความรูเสริมสําหรับ
นักเรียน รวมทั้งบูรณาการความรูสูอาเซียน 
กิจกรรมบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง และ
มุม IT

โซน 3 ชวยครูเตรียมนักเรียน

 เพื่อใหครูสะดวกตอการจัดกิจกรรม โดย
แนะนาํกจิกรรมบรูณาการเชือ่มระหวางสาระหรอื 
กลุมสาระการเรียนรู  วิชา  กิจกรรมสรางเสริม 
กิจกรรมทาทาย รวมถึงเนื้อหาที่เคยออกขอสอบ 
O-NET  แนวขอสอบ NT/O-NET  ทีเ่นนการคดิ 
พรอมเฉลยและคําอธิบายอยางละเอียด

2โซน

ขอสอบเนน การคิดขอสอบเนน การคิด
  NT  O-NE  T แนว

 บูรณาการ 

 เศรษฐกิจพอเพียง

ขอสอบเนน การคิดขอสอบเนน การคิด
 แนว   O-NET



เสร�ม
2

คูมอืครู

วตัถปุระสงคสญัลกัษณ

(เฉพาะวชิา  ชัน้  ทีส่อบ O-NET)

•  ชีแ้นะเนือ้หาทีเ่คยออกขอสอบ 

O-NET  โดยยกตวัอยางขอสอบ 

พรอมวเิคราะหคาํตอบ

 อยางละเอยีด

(เฉพาะระดบัชัน้

มธัยมศกึษาตอนตน)

•  เปนตวัอยางขอสอบทีมุ่งเนน

  การคดิและเปนแนวขอสอบ 

NT/O-NET ในระดบัมธัยมศกึษา

ตอนตน มทีัง้ปรนยั - อตันยั 

 พรอมเฉลยอยางละเอยีด

(เฉพาะระดบัชัน้

มธัยมศกึษาตอนปลาย)

•  เปนตวัอยางขอสอบทีมุ่งเนน

  การคดิและเปนแนวขอสอบ 

O-NET ในระดบัมธัยมศกึษา

ตอนปลาย มทีัง้ปรนยั - อตันยั 

 พรอมเฉลยอยางละเอยีด

• แนะนาํแนวทางการจดักจิกรรม 

 เชือ่มกบัสาระหรอืกลุมสาระ

  การเรยีนรู ระดบัชัน้ หรอืวชิาอืน่

ทีเ่กีย่วของ

•  แนะนาํแนวทางการจดักจิกรรม 

ซอมเสรมิสาํหรบันกัเรยีนทีค่วร

ไดรบัการพฒันาการเรยีนรู

•  แนะนาํแนวทางการจดักจิกรรม

ตอยอดสาํหรบันกัเรยีนทีเ่รยีนรู

 ไดอยางรวดเรว็ และตองการ  

  ทาทายความสามารถในระดบั

ทีส่งูขึน้

•   แสดงเปาหมายการเรียนรูที่นักเรียน

 ตองบรรลุตามตัวชี้วัด ตลอดจนสมรรถนะ

 ที่จะตองมี และคุณลักษณะที่พึงเกิดขึ้น

 กับนักเรียนเปาหมายการเรียนรู

•   แสดงรองรอยหลักฐานตามภาระงาน

 ที่ครูมอบหมาย เพื่อแสดงผลการเรียนรู

 ตามตัวชี้วัดหลักฐานแสดง

ผลการเรียนรู

•   แทรกความรูเสริมสําหรับครู ขอเสนอแนะ

 ขอควรระวัง ขอสังเกต แนวทางการจัด

 กจิกรรมและอืน่ๆ เพื่อประโยชนในการ 

 จัดการเรียนการสอนเกร็ดแนะครู

•   ขยายความรูเพิ่มเติมจากเนื้อหา เพื่อให

ครูนําไปใชอธิบายเพิ่มเติมใหนักเรียน

 ไดมีความรูมากขึ้น
นักเรียนควรรู

•  กิจกรรมเสริมสรางพฤติกรรมและปลูกฝง

คานิยมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
บูรณาการ

เศรษฐกจิพอเพยีง

•  ความรูหรอืกจิกรรมเสรมิ ใหครนูาํไปใช

เตรยีมความพรอมใหกบันกัเรยีนกอนเขาสู

ประชาคมอาเซยีนใน พ.ศ. 2558 โดย

บรูณาการกบัวชิาทีก่าํลงัเรยีนบูรณาการอาเซียน

 
•   แนะนําแหลงคนควาจากเว็บไซต เพื่อให

ครูและนักเรียนไดเขาถึงขอมูลความรู

 ที่หลากหลาย ทั้งไทยและตางประเทศ
มุม IT

วตัถปุระสงคสญัลกัษณ

ตรวจสอบผล
Evaluate

ขยายความเขาใจ
Expand

อธบิายความรู
Explain

สํารวจคนหา
Explore

กระตุนความสนใจ
Engage

•   เปนขั้นที่ผูสอนเลือกใช

เทคนิคกระตุน

 ความสนใจ เพื่อโยง

 เขาสูบทเรียน

•  เปนขั้นที่ผูสอน

 ใหผูเรียนสํารวจ

 ปญหา และศึกษา 

 ขอมูล

• เปนขั้นที่ผูสอน

 ใหผูเรียนคนหา

 คําตอบ จนเกิดความรู

 เชิงประจักษ

• เปนขั้นที่ผูสอน

 ใหผูเรียนนําความรู

 ไปคิดคนตอๆ ไป

•  เปนขั้นที่ผูสอน

ประเมินมโนทัศน

 ของผูเรียน

แถบสีแสดงขั้นตอนการสอนและการจัดกิจกรรม
แบบ 5Es เพื่อใหครูทราบวาเปนขั้นการสอนขั้นใด

 สีแดง สีเขียว สีสม สีฟา สีมวง

1. แถบสี 5Es

2. สัญลักษณ

ขอสอบ O-NETขอสอบ O-NET

บูรณาการเชื่อมสาระบูรณาการเชื่อมสาระ

กจิกรรมสรางเสรมิกจิกรรมสรางเสรมิ

กิจกรรมทาทายกิจกรรมทาทาย

แถบสีและสัญลักษณ ที่ใชในคูมือครู

ขอสอบเนน การคิดขอสอบเนน การคิด
  NT  O-NE  T แนว

ขอสอบเนน การคิดขอสอบเนน การคิด
 แนว   O-NET
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    การจัดกิจกรรมตามขั้นตอนวัฏจักรการเรียนรู 5Es

   ขั้นตอนการสอนที่สัมพันธกับขั้นตอนการคิดและการทํางานทางสมองของผูเรียนที่นิยมใชอยางแพรหลาย คือ 

วัฏจักรการเรียนรู 5Es ซึ่งผูจัดทําคูมือครูไดนํามาใชเปนแนวทางออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละหนวย

ตามลําดับขั้นตอนการเรียนรู ดังนี้

ขั้นที่ 1 กระตุนความสนใจ (Engage)

   เปนขั้นที่ผูสอนนําเขาสูบทเรียน เพื่อกระตุนความสนใจของผูเรียนดวยเร่ืองราวหรือเหตุการณที่นาสนใจโดยใชเทคนิควิธีการ
และคําถามทบทวนความรูหรือประสบการณเดิมของผูเรียน เพื่อเชื่อมโยงผูเรียนเขาสูความรูของบทเรียนใหม ชวยใหผูเรียนสามารถ
สรุปความสําคัญหัวขอและสาระการเรียนรูของบทเรียนได จึงเปนขั้นตอนการสอนที่สําคัญ เพราะเปนการเตรียมความพรอมและสราง
แรงจูงใจใฝเรียนรูแกผูเรียน

ขั้นที่ 2 สํารวจคนหา  (Explore) 

   เปนขัน้ทีผู่สอนเปดโอกาสใหผูเรยีนลงมือศึกษา สังเกต หรือรวมมอืกนัสํารวจ เพือ่ใหเหน็ขอบขายของประเดน็หรอืปญหา รวมถงึ
วิธีการศึกษาคนควา การรวบรวมขอมูลความรูที่จะนําไปสูการสรางความเขาใจประเด็นหรือปญหานั้นๆ เมื่อผูเรียนทําความเขาใจใน
ประเด็นหรือปญหาที่จะศึกษาคนควาอยางถองแทแลว ก็ลงมือปฏิบัติเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลความรู สํารวจตรวจสอบ โดยวิธีการตางๆ 
เชน สัมภาษณ ทดลอง อานคนควาขอมูลจากเอกสาร แหลงขอมูลตางๆ จนไดขอมูลความรูที่เกี่ยวของกับประเด็นหรือปญหาที่ศึกษา

ขั้นที่ 3 อธิบายความรู  (Explain) 

   เปนขั้นที่ผูสอนมีปฏิสัมพันธกับผูเรียน เชน ใหการแนะนํา ตั้งคําถามกระตุนใหคิด เพื่อใหผูเรียนคนหาคําตอบ และนําขอมูล
ความรูจากการศึกษาคนควาในขั้นที่ 2 มาวิเคราะห สรุปผล และนําเสนอผลที่ไดศึกษาคนความาในรูปแบบสารสนเทศตางๆ เชน 
เขียนแผนภูมิ ผังมโนทัศน เขียนความเรียง เขียนรายงาน เปนตน  ในขั้นตอนนี้ฝกใหผูเรียนใชสมองคิดวิเคราะหและสังเคราะห
อยางเปนระบบ

ขั้นที่ 4 ขยายความเขาใจ  (Expand)

   เปนขั้นที่ผูสอนเลือกใชเทคนิควิธีสอนตางๆ ที่สงเสริมใหผูเรียนนําความรูที่เกิดขึ้นไปคิดคนสืบคนตอๆ ไป เพื่อพัฒนาทักษะ
การเรียนรูและการทํางานรวมกันเปนกลุม ระดมสมองเพื่อคิดสรางสรรครวมกัน ผูเรียนสามารถนําความรูที่สรางขึ้นใหมไปเชื่อมโยง
กบัประสบการณเดมิโดยนาํขอสรปุทีไ่ดไปใชอธบิายเหตกุารณตางๆ หรือนาํไปปฏบิตัใินสถานการณใหมๆ  ทีเ่กีย่วของกบัชวีติประจาํวนั
ของตนเอง เพื่อขยายความรูความเขาใจใหกวางขวางยิ่งขึ้น ในขั้นตอนนี้ฝกสมองของผูเรียนใหสามารถคิดริเร่ิมสรางสรรคอยางมี
คุณภาพ เสริมสรางวิสัยทัศนใหกวางไกลออกไป

 ขั้นที่ 5 ตรวจสอบผล (Evaluate)

   เปนขัน้ทีผู่สอนประเมนิมโนทศันของผูเรยีน โดยตรวจสอบจากความคดิทีเ่ปล่ียนไปและความคดิรวบยอดทีเ่กดิขึน้ใหม ตรวจสอบ 
ทักษะ กระบวนการปฏิบัติ การแกปญหา การตอบคําถามรวบยอด หรือการเคารพความคิดหรือยอมรับเหตุผลของคนอื่น เพื่อการ
สรางสรรคความรูรวมกนั ผูเรยีนสามารถประเมนิผลการเรียนรูของตนเอง เพือ่สรุปผลวามีความรูอะไรเพิม่ขึน้มาบาง เกดิความเขาใจ
มากนอยเพียงใด และจะนําความรูเหลานั้นไปประยุกตใชในการเรียนรูเรื่องอื่นๆ หรือในชีวิตประจําวันไดอยางไร ผูเรียนจะเกิดเจตคติ
และเห็นคุณคาของตนเองจากผลการเรียนรูที่เกิดขึ้น ซึ่งเปนการเรียนรูที่มีความสุขอยางแทจริง

5Es

 การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามขั้นตอนวัฏจักรการเรียนรู 5Es จึงเปนรูปแบบการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญอยางแทจริง เพราะสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูตามขั้นตอนของกระบวนการสรางความรูดวยตนเอง และ

ฝกฝนใหใชกระบวนการคิดและกระบวนการกลุมอยางชํานาญ กอใหเกิดทักษะชีวิต ทักษะการทํางาน และทักษะการ

เรียนรูที่มีประสิทธิภาพ สงผลตอการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน ตามเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่  2 

(พ.ศ. 2552-2561) ทุกประการ



เสร�ม
4

คูมอืครู

 ศึกษา เปรียบเทียบองคประกอบทางดนตรี เครื่องหมายและสัญลักษณทางดนตรี ลักษณะเฉพาะของการแสดง

นาฏศิลปที่มาจากวัฒนธรรมตางๆ ระบุปจจัยที่มีอิทธิพลตอการนําเทคนิคการรอง การบรรเลงมาใชสรางสรรคงานดนตรี 

อาชีพตางๆ ท่ีเกีย่วของกบัดนตรแีละบทบาทของดนตรใีนธรุกจิบนัเทงิ รปูแบบการแสดงนาฏศลิปประเภทตางๆ ท้ังนาฏศลิป

พื้นบาน ละครไทย ละครพ้ืนบาน หรือมหรสพอื่นที่เคยนิยมกันในอดีต บรรยายอารมณและความรูสึกที่มีตอบทเพลง

ที่ฟง บทบาทและอิทธิพลของดนตรีในวัฒนธรรมของประเทศตางๆ รวมถึงวัฒนธรรมและเหตุการณในประวัติศาสตรที่มี

ตอรูปแบบของดนตรีในประเทศไทย อธิบายการบูรณาการศิลปะแขนงอื่นๆ กับการแสดง อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีผล

ตอเนื้อหาของละคร สรางสรรคการแสดงโดยใชองคประกอบนาฏศิลปและการละคร วิเคราะห ประเมินพัฒนาการทักษะ

ทางดนตรี การแสดงของตนเองและผูอื่น พรอมทั้งเสนอขอคิดเห็นในการปรับปรุงและเชื่อมโยงการเรียนรูกับสาระ

การเรียนรูอื่นๆ

 โดยใชทักษะกระบวนการทางดนตรีและนาฏศิลป กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุม ในการแสดงออกทางดนตรี

และนาฏศิลปอยางสรางสรรค 

 เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ ความสัมพันธระหวางดนตรี-นาฏศิลป เทคนิคการสรางสรรคการแสดงออก

ทางดนตรีและนาฏศิลป รวมถึงเห็นคุณคาของงานดนตรีและนาฏศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น 

ภูมิปญญาไทยและสากล

ตัวชี้วัด

ศ 2.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5 ม.2/6 ม.2/7

ศ 2.2 ม.2/1 ม.2/2

ศ 3.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5

ศ 3.2 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3

รวม 17 ตัวชี้วัด

คําอธิบายรายวิชา

รายวิชา ดนตรี-นาฏศิลป กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2   ภาคเรียนที่…………
รหัสวิชา ศ…………………………………          เวลา 40 ชั่วโมง/ป
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Explain

ขยายความเขาใจ
Expand

ตรวจสอบผล
Evaluate

ผูเรียบเรียง
รศ. สุมนมาลย  นิ่มเนติพันธ
รศ. สําเร็จ  คําโมง
นายสุดใจ  ทศพร
รศ. ณรงคชัย  ปฎกรัชต
ผศ. ดร. รจนา  สุนทรานนท
ผศ. มณฑา  กิมทอง
นายชนินทร  พุมศิริ

ผูตรวจ
ผศ. กฤษณา  บัวสรวง
ผศ. เดชน  คงอิ่ม
นายโฆษิต  มั่นคงหัตถ

บรรณาธิการ
ดร. มนัส  แกวบูชา
นายสมเกียรติ  ภูระหงษ
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คณะผูจัดทําคูมือครู
สุมนมาลย  นิ่มเนติพันธ
สุนิสา  รังสิพุฒิกุล
ฐิตาภรณ  เติมเกียรติเจริญ



ขยายความเขาใจ
Expand

สาํรวจคนหา
Explore

อธบิายความรู
Explain

ตรวจสอบผล
Evaluate

กระตุนความสนใจ
Engage

เทา : กาวหนาเทาซาย เปดสนเทาขวา

มือ :  มือขวาถือพานระดับคิ้ว ยื่นแขนออกไปทางดานขางของ

ลําตัว งอศอกเล็กนอย มือซายจีบหงายระดับชายพก

ศีรษะ : เอียงศีรษะซาย

๑ ทาออก

เทา :  กาวหนาเทาซาย เปดสนเทาขวา (นาง) 

กาวหนาเทาซาย เทาขวาวางหลัง (พระ)

มือ :  มือขวาถือพานระดับชายพก มือซายจีบระดับปาก

ศีรษะ : เอียงศีรษะซาย

๓ “ปราโมทยแสน”

เทา : จรดเทาขวา  เทาซายวางหลัง

มือ :  มือขวาถือพานระดับไหล ยื่นแขนออกไปทางดานขางของ

ลําตัวแขนตึง มือซายตั้งวงบัวบานระดับแงศีรษะ

ศีรษะ : เอียงศีรษะซาย

๔ “องคอัปสรอมรแมน”

เทา : กาวหนาเทาขวา กระดกหลังเทาซาย

มือ :  มือขวาถือพานระดับไหล ยื่นแขนออกไปทางดานขางของ

ลําตัวแขนตึง มือซายตั้งวงบัวบานระดับแงศีรษะ

ศีรษะ : เอียงศีรษะขวา

๕ “แดนสวรรค”

๒ ทาปองหนา

เทา : กาวขางเทาขวา กระดกหลังเทาซาย

มือ :  มือขวาถือพานระดับไหล ยื่นแขนออกไปทางดานขาง

ของลําตัว งอศอกเล็กนอย มือซายปองหนา ยื่นแขนออกไป

ทางดานหนาของลําตัว หักขอมือลง

ศีรษะ : เอียงศีรษะขวา

 ทํานองเพลง  เนื้อรอง

๑2๘

๑๒๓ 

       
    เสริม

สาระ
       

          

๑๒๓ 

นาฏวรร
ณกรรม

  นาฏวรร
ณกรรม

	หรอืวร
รณกรร

ม หมายถงึ บ
ทประพนัธ์เพือ่การแส

ดงนาฏ
ศลิป์ ซึง่แสดง

ให้เห็นถึงเรื่อง
ราว ปรัชญา ความ

คิด จิน
ตนาการ

 และตัว
ละคร ใ

ห้ผู้ร่วมแสดงได
้ยึดถือไว

้ด�าเนิน

การร่วม
กนั ท�าให้ได้การแ

สดงมเีอกภาพ นาฏวร
รณกรรมสามารถแบ่ง

ออกได้เ
ป็น ๔ ประเภ

ท ได้แก่

  ๑. เนื้อเรื่อง 
หมายถึง 

สาระส�า
คัญของเรื่อ

งที่ใช้แสด
งนาฏศิลป์ แสดงถ

ึงความ
คิด 

อารมณ์ รวมไปถึงเรื่อง
ราวที่เป็นประหนึ่งโครงเร

ื่องของล
ะคร

  ๒. บทระบ�า หมายถึง บ
ทประพันธ์ที่ประพันธ์ขึ้นเพื่อแสดง

ระบ�า โดยใ
ช้ผู้แสด

งฟอนร�า

ไปตามค�า หรือตาม
ความที่ประพันธ์ไว้

  ๓. บทประกอบ หมายถึง บ
ทประพันธ์ทั้งร้อยแก

้วและร้อ
ยกรอง 

ที่น�ามาใช้อ่าน
 หรือใช้

ขับร้องเป็นส่วนหนึ่งของก
ารแสด

ง โดยท
ี่ผู้แสดง

ไม่จ�าเป็นต้องออ
กท่าทางให้สอดคล

้องกับบท

ประกอบการแสด
ง

  ๔. บทละคร ห
มายถึง บ

ทที่ใช้เพื่อการแส
ดงละคร

โดยตรง
 มีตัวละคร

ในการด�าเ
นินเรื่อง 

บทละครจะ
ประกอบ

ไปด้วยบ
ทเจรจา บ

ทบรรยาย
ฉาก เค

รือ่งแต่ง
กาย เห

ตกุารณ์
 กริยิา แ

ละอารม
ณ์

ของตัว
ละคร บ

ทละครสา
มารถแบ

่งออกเป
็น ๒ ประเภท ดังนี้

   • บทละครไท
ย เช่น บทโขน บทละครร�า

 บทละครร้อ
ง เป็นต้น ซึง่จะประกอบไปด้วย

บทเจรจาแ
ละบทบรรยายต

่างๆ 

   • บทละครพ
ูด ซึ่งมีก�าเนิดและพ

ัฒนามาจากตะ
วันตก นิยมแบ่งบทละครเป

็นองก์ 

เป็นฉาก ซึ่งจะประกอบไปด้วยค�าพ
ูดของต

ัวละคร 
ไม่นิยมมีบทบรรยาย

การแสดงโขนสวนใหญ บทประพันธจะนํามาจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์

	 	 ส�าหรบัแสง	นอกจากจะให้ความสว่างแล้ว	ยงัช่วยบอกเวลา	สร้างอารมณ์	แสงนวลอ่อนใน 

เวลากลางคนื	หรอืแสงสว่างจ้าในเวลากลางวนั	จะมคีวามเข้มของแสงต่างกัน	เป็นการสร้างบรรยากาศ

ทีแ่ตกต่างกนั	เช่น	แสงทีม่ดืสลวั	ท�าให้เกดิบรรยากาศทีน่่าสะพรงึกลวั	บรรยากาศแจ่มใส	สต้ีองสดใส	 

ภาพและสีในแต่ละฉากจึงเป็นการสร้างเสรมิบรรยากาศให้ดูสมจริง	เป็นต้น

	 	 นอกจากนี้	 องค์ประกอบส�าคัญท่ีขาดไม่ได้ในการสร้างบรรยากาศ	 คือ	 เพลงท่ีเรียกว่า  

“เพลงภูมิหลัง” (Background		Music)	เป็นเพลงที่ไม่มีเนื้อร้อง	มีแต่ท�านองเพลง	ไม่เกี่ยวกับการ

ด�าเนินเรื่อง	แต่ช่วยสร้างอารมณ์	ความรู้สึกให้แก่ผู้ชม

	 	 ส�าหรับละครไทยน้ัน	 จะมีเพลงที่ใช้เพื่อแสดงอารมณ์ตามบทบาทของตัวละครอยู่ 

หลายเพลง	 เป็นต้นว่าเพลงอารมณ์เศร้า	 เช่น	 เพลงโอด	 เพลงนางครวญ	 เพลงธรณีกรรแสง	 

เป็นต้น	 เพลงอารมณ์รื่นเริง	 เช่น	 เพลงกราวร�า	 เพลงแขกบรเทศ	 เพลงประสิทธิ์	 เป็นต้น	 

เพลงอารมณ์โกรธ	เช่น	เพลงเทพทอง	เพลงนาคราช	เพลงลิงโลด	เป็นต้น

กิจกรรมที่  ๑		 เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการสร้างสรรค์การแสดงละคร	 

ให้นักเรียนจดบันทึกข้อมูลจากการรับฟังไว้

กิจกรรมที่ ๒ ใหน้กัเรยีนชมตวัอยา่งละครจากซดี	ี(CD)	ดวีดี	ี(DVD)	หรอืจากเครอืขา่ยอนิเทอรเ์นต็	

แล้วร่วมกันอภิปรายถึงองค์ประกอบต่างๆ	ที่ปรากฏอยู่ในละครดังกล่าว

กิจกรรม	ศิลป์ปฏิบัติ	๑๐.๑

๑64

เรื่อง

เนื้อหาสรุป บรรยากาศ

นิสัยตัวละคร

ละคร

 ส�าหรบัครสูอนวชิาดนตรีในสถาบนัการศกึษาดนตรเีอกชนทีอ่ยูน่อกระบบการศกึษาภาคปกติ จะมีลักษณะการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเล่นดนตรีได้ แต่วิธีการสอนและวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนจะมีความแตกต่างไปจากการเรียนดนตรีในระบบการศึกษาภาคปกติ และในปัจจุบันยังมีครูดนตรีที่รับสอนดนตรีแบบตัวต่อตัว โดยจะเดินทางไปสอนผู้เรียนตามบ้าน ซึ่งการสอนในลักษณะนี้จัดเป็นการสอนวิชาเฉพาะทาง ครูผู้สอนจ�าเป็นต้องมีความช�านาญและมีความรอบรู้ด้านเทคนิควิธีการบรรเลงดนตรีเป็นอย่างดี  
	 ๑.๗	นักวิชาการดนตรี
 นกัวชิาการดนตร ีมคีวามหมายครอบคลมุถงึนกัวจิยัดนตร ีนกัวชิาการดนตรมีบีทบาทอย่างมากในการศึกษา หาความรู้เกี่ยวกับดนตรี เพื่อเสนอองค์ความรู้ ให้ข้อมูลทางด้านดนตรีและส่วนต่างๆ ทีอ่ยูร่ายรอบแก่ระบบการศกึษาวชิาดนตร ีหรอืหน่วยงานทีน่�าดนตรไีปประกอบกจิการในด้านต่างๆ  นักวิชาการดนตรีส่วนใหญ่จะอยู่ภายในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันที่จัดการเรียนการสอนวิชาดนตรี บางส่วนเป็นนักวิจัยของส�านักวิจัย สถาบันวิจัย หรือศูนย์วิจัยต่างๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน บางส่วนปฏบิตัหิน้าที่ในหน่วยงานทีจ่ดัรายการทางสือ่สารมวลชน เพือ่ให้ข้อมลูดนตรีในแง่มมุต่างๆ ซึ่งถือได้ว่านักวิชาการดนตรีเป็นอาชีพหนึ่งที่มีความส�าคัญ ต้องผ่านการฝกฝนในการใช้กระบวน-การ วธิแีสวงหาความรู ้เพือ่ท�าหน้าทีเ่ป็นคลงัความรูด้้านดนตรีให้แก่หน่วยงานอืน่ๆ ทีป่ฏบิตัหิน้าที่ด้านดนตรี

 การประกอบอาชีพดนตรีให้ได้ดีและสามารถน�าความก้าวหน้ามาสู่นักดนตรีได้นั้น นักดนตรีต้องปฏิบัติตน  
๙  ข้อ ดังนี้
 ๑. ต้องมีความขยัน อดทน มีความเพียรพยายามสม่�าเสมอ ๒. ต้องมีวินัยในตนเอง เพื่อวางแผนการฝกซ้อม ทั้งการซ้อมส่วนตัวและการเข้าร่วมฝกซ้อมเป็นวง
 ๓. ต้องปฏิบัติตามกฎกติกาของระบบการฝกซ้อมในวงดนตรีที่ตนสังกัด ๔. ต้องมีความเชื่อมั่นในตนเอง เพื่อที่จะได้พัฒนาฝีมือด้านดนตรีของตนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
 ๕. ต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทั้งกับเพื่อนร่วมงานและมิตรรักแฟนเพลง ๖. ต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อารมณ์ดี และกล้าแสดงออก ๗. ต้องหมั่นศึกษา หาความรู้เพิ่มเติมทางด้านดนตรีและสถานการณ์ต่างๆ รอบด้าน ๘. ต้องซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น ในการใช้ดนตรีสร้างความสุข ถือเป็นสุดยอดของวิชาชีพดนตรี

 ๙. ตอ้งประหยดัอดออม อยูอ่ยา่งพอเพยีง ละเวน้อบายมขุทัง้ปวง เพือ่น�าไปสูค่วามเจรญิรุง่เรอืงของตนและ
  วงศ์ตระกูล  

คุณลักษณะที่ดีของนักดนตรี
เกร็ดศิลปเกร็ดศิลป

 การประกอบอาชีพดนตรีให้ได้ดีและสามารถน�าความก้าวหน้ามาสู่นักดนตรีได้นั้น นักดนตรีต้องปฏิบัติตน  
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สาระการเรียนรู้แกนกลาง■ นาฏศิลป์พื้นเมือง	 -	 ความหมาย	 -	 ที่มา
	 -	 วัฒนธรรม	 -	 ลักษณะเฉพาะ■ รูปแบบการแสดงประเภทต่างๆ	 -	 นาฏศิลป์พื้นเมือง

ตัวชี้วัด 
■ เปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลป์จากวัฒนธรรม

ต่างๆ	(ศ ๓.๒ ม.๒/๑)■ ระบ	ุหรอืแสดงนาฏศลิป	์นาฏศลิปพ์ืน้บา้น	ละครไทย	ละครพืน้บา้น	

หรือมหรสพอื่นที่เคยนิยมกันในอดีต	(ศ ๓.๒ ม.๒/๒)

หน่วยที่ ๙
การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง

 การแสดงนาฏศลิป์พืน้เมอืงในแต่ละ
ภาคจะสะท้อนให้เหน็ถงึศลิปะ วฒันธรรม 

ขนบธรรมเนยีม ประเพณ ี และเอกลกัษณ์
ประจ�าท้องถิน่ทีแ่ตกต่างกนัออกไป การแสดง 

นาฏศลิป์พืน้เมอืงของแต่ละท้องถิน่ จะประกอบ 
ไปด้วยเพลงพื้นเมืองและการฟ้อนร�าพื้นเมือง 

ดังนั้น การเรียนรู้และการฝึกหัดแสดงนาฏศิลป์
พืน้เมอืง จะช่วยท�าให้เราเข้าใจลกัษณะเฉพาะของ

การแสดงนาฏศิลป์ในแต่ละภูมิภาค รวมทั้งจะช่วย 

ให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการแสดงนาฏศิลป์ไทย

มาตรฐาน นาฏศลิป์พืน้เมอืง หรอืมหรสพอืน่ๆ ทีเ่คย

นยิมกนัในอดตีอกีด้วย

หนังสือเรียน ดนตรี-นาฏศิลป เลมนี้ ใชประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐาน กลุมสาระ

การเรยีนรูศลิปะ ชัน้มธัยมศกึษาปที ่๒

 เนื้อหาตรงตามสาระการเรียนรูแกนกลางข้ันพื้นฐาน อานทําความเขาใจงาย ใหท้ังความรูและชวย

พัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรและตัวชี้วัด เนื้อหาแบงออกเปนหนวยการเรียนรูตามโครงสรางรายวิชา สะดวก

แกการจดัการเรยีนการสอนและการวดัผลประเมนิผล พรอมเสรมิองคประกอบอืน่ๆ ทีจ่ะชวยทาํใหผูเรยีนไดรบั

ความรูอยางมปีระสทิธภิาพ

¨Ñ´¡ÅØ‹Áà¹×éÍËÒà»š¹Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
ÊÐ´Ç¡á¡‹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹

à¡ÃÔè¹¹íÒà¾×èÍãËŒà¢ŒÒã¨¶Ö§ÊÒÃÐÊíÒ¤ÑÞ
ã¹Ë¹‹ÇÂ·Õè¨ÐàÃÕÂ¹

à¹×éÍËÒµÃ§µÒÁÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒá¡¹¡ÅÒ§ 
ãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒáÅÐàÍ×éÍµ‹Í¡ÒÃ¹íÒä»ãªŒÊÍ¹à¾×èÍ
ãËŒºÃÃÅØµÑÇªÕéÇÑ´ áÅÐÊÃŒÒ§¤Ø³ÅÑ¡É³Ð
ÍÑ¹¾Ö§»ÃÐÊ§¤�

à¡Ãç´ÈÔÅ»Šà¾ÔèÁàµÔÁ¨Ò¡à¹×éÍËÒ
ÁÕá·Ã¡à»š¹ÃÐÂÐæ

µÑÇªÕéÇÑ́ áÅÐÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒá¡¹¡ÅÒ§ µÒÁ·ÕèËÅÑ¡ÊÙµÃ
¡íÒË¹´ à¾×èÍãËŒ·ÃÒº¶Ö§à»‡ÒËÁÒÂã¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

Design Ë¹ŒÒáººãËÁ‹ ÊÇÂ§ÒÁ ¾ÔÁ¾� ô ÊÕ
µÅÍ´àÅ‹Á ª‹ÇÂãËŒÍ‹Ò¹·íÒ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨ä´Œ§‹ÒÂ

àÊÃÔÁÊÒÃÐ¨Ò¡à¹×éÍËÒ¹Í¡àË¹×Í¨Ò¡
·ÕèÁÕã¹ÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒá¡¹¡ÅÒ§ à¾×èÍ
à¾ÔèÁ¾Ù¹áÅÐ¢ÂÒÂ¾ÃÁá´¹¤ÇÒÁÃÙŒãËŒ
¡ÇŒÒ§¢ÇÒ§ÍÍ¡ä»

¡Ô̈ ¡ÃÃÁÈÔÅ»Š» Ô̄ºÑµÔãËŒ¼ÙŒàÃÕÂ¹ä´Œ½ƒ¡»¯ÔºÑµÔ à¾×èÍãËŒ
ÁÕ¤Ø³ÀÒ¾ºÃÃÅØÁÒµÃ°Ò¹áÅÐµÑÇªÕéÇÑ´

¤íÒá¹Ð¹íÒã¹¡ÒÃãªŒË¹Ñ§Ê×ÍàÃÕÂ¹

	 	 ในละครแนวสมจรงิ	แสงทีน่�ามาประกอบก
ารแสดงต้องเหมอืนกบัแสงจากธรรมชาต

	ิเช่น		

แสงอาทติย์	แสงจนัทร์	แสงสว่างทีม่าจา
กเทยีน	ตะเกยีง	ไต้	เป็นต้น	เพือ่สร้างบร

รยากาศให้สมจรงิ	

ในละครแนวเหนือจริงแสงที่ประกอบจะ
ต้องเล่นเงา	 หรือในบทที่มีการล่องหนห

ายตัว	 การแสดง

อภินิหารของเทพเจ้า	 ถ้าใช้แสงไฟส่อง
ด้านหลังของผู้แสดงก็จะท�าให้ดูเหมือนม

ีรัศมีน่าเกรงขาม

	 	 นอกจากความเข้มและทศิทางของแสงแล้
ว	สขีองแสงกม็คีวามส�าคญั	โดยวธิที�าให้เ

กดิสี

ม	ี๒	วธิ	ีคอื	ใช้หลอดไฟสกีบัแผ่นใสส	ีหล
อดไฟสมีเีพยีง	๔	ส	ีเท่านัน้	คอื	สเีขยีว	ส

แีดง	สเีหลอืง	และ

สนี�า้เงนิ	ส่วนแผ่นใสสเีป็นแผ่นพลาสตกิโป
ร่งแสงมหีลากส	ีในการแสดงละครเชือ่กนัว่

าสมีอีทิธพิลและ

มีความหมายบนเวที	ดังนี้

สี
ความรู้สึก

สีฟ้า ให้ความรู้สึกสงบ	เยือกเย็น	ไม่กดดัน	ม
ีความโปร่งใส

สีแดง ให้ความรู้สึกอารมณ์รุนแรง	ก้าวร้าว

สีเหลือง ให้ความรู้สึกสุขสบาย	เจิดจ้า	ร่าเริง

สีชมพู ให้ความรู้สึกน่ารัก	น่าเอ็นดู

สีส้ม ให้ความรู้สึกร่าเริงแจ่มใส	มีชีวิตชีวา	ปร
าศจากความทุกข์โศก

การแสดงละครแนวสมจริง แสงที่น�ามาประกอบการแสดงจะเหมือนกับแสงธรรมชาติ เพื่อสร้างบรรยากาศให้สมจริง

ที่มาของภาพ : http://www.galleryhip.com

	 	 แสง	สยีงัมอีทิธพิลต่อฉากและเคร่ื่องแต่ง
กายละคร	เพราะเมือ่ถกูแสงไฟ	สขีองฉาก

และ

เครือ่งแต่งกายจะเปลีย่นไป	เช่น	ตวัละคร
ทีแ่ต่งสม่ีวง	ถกูแสงสเีหลอืงจะกลายเป็น

สนี�า้ตาล	เป็นต้น
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ÊÒÃºÑÞ

Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè ñ ´¹µÃÕ¡ÑºÊÑ§¤ÁáÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ ñ-òò
● Í§¤�»ÃÐ¡Íº¢Í§´¹µÃÕã¹ÊÑ§¤ÁáÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ ò
● ´¹µÃÕã¹ÇÑ²¹¸ÃÃÁµ‹Ò§»ÃÐà·È  ø
● àËµØ¡ÒÃ³�»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�¡Ñº¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§·Ò§´¹µÃÕ 

   ã¹»ÃÐà·Èä·Â  ñö

Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè ò ¤ÇÒÁÃÙŒ·ÑèÇä»à¡ÕèÂÇ¡Ñº´¹µÃÕä·Â òó-ôö
● à¤Ã×èÍ§ËÁÒÂáÅÐÊÑÞÅÑ¡É³�·Ò§´¹µÃÕä·Â òô
● »˜¨¨ÑÂÊíÒ¤ÑÞ·ÕèÁÕÍÔ·¸Ô¾Åµ‹Í¡ÒÃÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�§Ò¹´¹µÃÕ óð
● ÍÒÃÁ³�à¾Å§áÅÐ¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡ã¹º·à¾Å§ ôò

Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè ó ·Ñ¡ÉÐ´¹µÃÕä·Â ô÷-öö
● ¡ÒÃ¢ÑºÃŒÍ§à¾Å§ä·Â ôø
● ¡ÒÃºÃÃàÅ§à¤Ã×èÍ§´¹µÃÕä·Â õð
● ËÅÑ¡¡ÒÃºÃÃàÅ§à¤Ã×èÍ§´¹µÃÕä·Â “«ÍÍÙŒ” õö
● º·à¾Å§ä·ÂÊíÒËÃÑº½ƒ¡»¯ÔºÑµÔ õø
● ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶·Ò§´¹µÃÕ öó

Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè ô ¤ÇÒÁÃÙŒ·ÑèÇä»à¡ÕèÂÇ¡Ñº´¹µÃÕÊÒ¡Å ö÷-øò
● à¤Ã×èÍ§ËÁÒÂáÅÐÊÑÞÅÑ¡É³�·Ò§´¹µÃÕ öø
● »˜¨¨ÑÂÊíÒ¤ÑÞ·ÕèÁÕÍÔ·¸Ô¾Åµ‹Í¡ÒÃÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�¼Å§Ò¹´¹µÃÕ ÷ó
● ¡ÒÃºÃÃÂÒÂÍÒÃÁ³�áÅÐ¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡ã¹º·à¾Å§ ÷ù

Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè õ ·Ñ¡ÉÐ´¹µÃÕÊÒ¡Å øó-ùø
● ¡ÒÃ¢ÑºÃŒÍ§à¾Å§ÊÒ¡Å øô
● ¡ÒÃºÃÃàÅ§à¤Ã×èÍ§´¹µÃÕÊÒ¡Å ø÷
● ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶·Ò§´¹µÃÕ ùö

   ã¹»ÃÐà·Èä·Â



ขยายความเขาใจ
Expand

สาํรวจคนหา
Explore

อธบิายความรู
Explain

ตรวจสอบผล
Evaluate

กระตุนความสนใจ
Engage

Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè ö ´¹µÃÕ¡ÑºÍÒªÕ¾·Ò§´ŒÒ¹´¹µÃÕ ùù-ññð
● ÍÒªÕ¾´¹µÃÕ  ñðð
● º·ºÒ·¢Í§´¹µÃÕã¹¸ØÃ¡Ô¨ºÑ¹à·Ô§ ñðõ
● º·ºÒ·¢Í§´¹µÃÕ·ÕèÁÕµ‹ÍÊÑ§¤ÁáÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁä·Â ñð÷

Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè ÷ ¤ÇÒÁÃÙŒ·ÑèÇä»à¡ÕèÂÇ¡Ñº¹Ò¯ÈÔÅ»Š ñññ-ñòô
● ËÅÑ¡¡ÒÃáÅÐÇÔ¸Õ¡ÒÃÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�¡ÒÃáÊ´§¹Ò¯ÈÔÅ»Š ññò
● ÈÔÅ»Ðá¢¹§Í×è¹æ ¡Ñº¡ÒÃáÊ´§ ññô
● ËÅÑ¡¡ÒÃÇÔ¨ÒÃ³�¡ÒÃáÊ´§¹Ò¯ÈÔÅ»Šä·Â ññ÷
● ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�¢Í§¹Ò¯ÈÔÅ»Š¡ÑºÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒÍ×è¹ ññù

Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè ø ¡ÒÃáÊ´§¹Ò¯ÈÔÅ»Šä·ÂÁÒµÃ°Ò¹ ñòõ-ñôð
● ¡ÒÃáÊ´§¹Ò¯ÈÔÅ»Šä·ÂÁÒµÃ°Ò¹ ªØ´ “ÃÐºíÒ¡Ä´ÒÀÔ¹ÔËÒÃ” ñòö
● ¡ÒÃáÊ´§ÃíÒÇ§ÁÒµÃ°Ò¹ à¾Å§ “¤×¹à´×Í¹Ë§ÒÂ” ñó÷

Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè ù ¡ÒÃáÊ´§¹Ò¯ÈÔÅ»Š¾×é¹àÁ×Í§ ñôñ-ñõø
● ¤ÇÒÁËÁÒÂáÅÐ·ÕèÁÒ¢Í§¹Ò¯ÈÔÅ»Š¾×é¹àÁ×Í§ ñôò
● »˜¨¨ÑÂ·ÕèÁÕÍÔ·¸Ô¾Åµ‹Í¹Ò¯ÈÔÅ»Š¾×é¹àÁ×Í§ ñôô
● ÅÑ¡É³Ðà©¾ÒÐ¢Í§¹Ò¯ÈÔÅ»Š¾×é¹àÁ×Í§ã¹áµ‹ÅÐÀÒ¤ ñôö
● ¡ÒÃáÊ´§¹Ò¯ÈÔÅ»Š¾×é¹àÁ×Í§áµ‹ÅÐÀÒ¤ ñôù

Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè ñð ¤ÇÒÁÃÙŒ·ÑèÇä»à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃÅÐ¤Ã ñõù-ñ÷ö
● ËÅÑ¡¡ÒÃÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�¡ÒÃáÊ´§ÅÐ¤Ã ñöð
● Í§¤�»ÃÐ¡Íº¢Í§ÅÐ¤Ã  ñöò
● ËÅÑ¡¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË� ÇÔ¨ÒÃ³�¡ÒÃáÊ´§ÅÐ¤Ã ñöö
● ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�¢Í§¡ÒÃÅÐ¤Ã¡ÑºÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒÍ×è¹ ñ÷ñ

Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè ññ ¡ÒÃáÊ´§ÅÐ¤Ã ñ÷÷-òðò
● ÅÐ¤Ãã¹ÂØ¤ÊÁÑÂµ‹Ò§æ  ñ÷ø
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กระตุนความสนใจ
Engage

 ดนตรีจัดเปนศิลปะที่เกี่ยวของกับ
วัฒนธรรมและสังคมของมนุษยมาตั้งแต

อดีต ทั้งน้ี ดนตรีเปนเสียงที่เรียบเรียงข้ึน
เปนทาํนองทีเ่ชือ่มโยงองคประกอบสาํคญัเขา

ดวยกนั และมกีารสรางสรรคเครือ่งดนตรขีึน้
เพื่อใชถายทอดสิ่งที่ผู คนในสังคมสรรคสราง

เปนบทเพลง ซึ่งในแตละชนชาติยอมมีลักษณะ
เฉพาะทีแ่ตกตางกนัออกไป ทาํใหสามารถแยกแยะ

ไดวาเปนดนตรขีองชนชาตใิด ขณะเดยีวกนังานดนตรี 
กเ็ปนหลกัฐานสาํคญัอยางหนึง่ทางดานประวตัศิาสตร

ทีส่ามารถสะทอนเรือ่งราวทีเ่กดิขึน้ในแตละยคุสมยัได

สาระการเรียนรูแกนกลาง

■ องค์ประกอบของดนตรีจากแหล่งวัฒนธรรมต่างๆ
■ ดนตรีในวัฒนธรรมต่างประเทศ
 - บทบาทของดนตรีในวัฒนธรรม 
 –  อิทธิพลของดนตรีในวัฒนธรรม
■ เหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับการเปลี่ยนแปลงทางดนตรี
 ในประเทศไทย 
 - การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองกับงานดนตรี 
 –  การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีกับงานดนตรี

ตัวชี้วัด 

■  เปรียบเทียบการใช้องค์ประกอบดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน 
(ศ ๒.๑ ม.๒/๑)

■ บรรยายบทบาทและอิทธิพลของดนตรีในวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ  
(ศ ๒.๒ ม.๒/๑)

■ บรรยายอิทธิพลของวัฒนธรรมและเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่มีต่อ
รูปแบบของดนตรีในประเทศไทย (ศ ๒.๒ ม.๒/๒)

หน่วยที่ ñ
ดนตรีกับสังคมและวัฒนธรรม

สมรรถนะของผูเรียน

1. ความสามารถในการสื่อสาร

2. ความสามารถในการคิด

3. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี

คุณลักษณะอันพึงประสงค

1. มีวินัย

2. ใฝเรียนรู

3. มุงมั่นในการทํางาน

4. รักความเปนไทย

กระตุนความสนใจ Engage

 ครูเปดซีดี หรือดีวีดีเพลงบรรเลง ทั้งเพลง-

ไทยเดิมและเพลงของชาติอื่นๆ ใหนักเรียนฟง

จากนั้นครูถามนักเรียนวา

 •  บทเพลงที่นักเรียนไดฟงนั้นมาจาก

วัฒนธรรมใดและนักเรียนมีวิธีการวิเคราะห

บทเพลงอยางไร

   (แนวตอบ นกัเรยีนสามารถแสดงความคดิเหน็

ไดอยางอิสระ)

 เปาหมายการเรียนรู

1.  เปรียบเทียบการใชองคประกอบดนตรีที่มา

จากวัฒนธรรมตางกัน

2.  บรรยายบทบาทและอิทธิพลของดนตรี

 ในวัฒนธรรมของประเทศตางๆ

3.  บรรยายอิทธิพลของวัฒนธรรมและเหตุการณ

ในประวัติศาสตรที่มีตอรูปแบบของดนตรีใน

ประเทศไทย

 เกร็ดแนะครู

 การเรยีนการสอนในหนวยการเรยีนรูนี ้ครคูวรนาํซดี ีหรอื ดวีดีทีีน่าสนใจมาเปด

ใหนักเรียนชม เชน การแสดงดนตรีในวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกประชาคม

อาเซียน หรือสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of

South East Asian Nations : ASEAN) ดนตรีในวัฒนธรรมอินเดีย ดนตรีใน

วัฒนธรรมจีน เปนตน  เพื่อเปนการเปดโลกทัศนใหแกนักเรียน ครูอาจอธิบาย

เพิ่มเติมวาดนตรีในแตละประเทศจะมีรูปแบบที่แตกตางกันออกไปตามวัฒนธรรม

ของทองถิ่น แตสิ่งจําเปนที่ตองมีเหมือนกันนั่นก็คือ เรื่องขององคประกอบดนตรี 

เพราะองคประกอบดนตรีเปนสวนหนึ่งของบทเพลง ถามีองคประกอบดนตรีที่

สมบูรณและมีคุณภาพแลวจะทําใหบทเพลงมีความไพเราะและเปนการสรางสรรค

ผลงานทางดนตรทีีด่ชีิน้หนึง่ ซึง่บทเพลงทีถ่ายทอดออกมาจะแสดงใหเหน็ถงึอทิธพิล

ทางวัฒนธรรมและเหตุการณในประวัติศาสตรของประเทศนั้นๆ ไดอยางชัดเจน

คูมือครู 1
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๑. องค์ประกอบของดนตรีในสังคมและวัฒนธรรม
ดนตร ีมคีวำมเกีย่วข้องกบัเรือ่งรำวของเสยีงทีเ่รยีบเรยีงขึน้เป็นท�ำนอง กำรเกดิท�ำนองเพลง

ได้ต้องน�ำองค์ประกอบส่วนย่อยต่ำงๆ มำรวมเข้ำด้วยกัน ดนตรีของชนชำติต่ำงๆ ทั้งดนตรีไทย 

ดนตรีจีน ดนตรีอนิเดยี ดนตรีเปอร์เซีย และดนตรีตะวนัตก ต่ำงต้องมีส่วนประกอบส�ำคญัอย่ำงน้อย 

๖ ประกำร ท่ีเชือ่มโยงและสมัพนัธ์กัน เพือ่ให้เกิดควำมชดัเจนย่ิงขึน้ ให้ผู้เรียนนกึถงึท�ำนองเพลงที่

คุน้เคย หรอือำจเลอืกเพลงและดนตรทีีป่รำกฏในสงัคมและวฒันธรรมใดวฒันธรรมหนึง่เป็นตวัอย่ำง 

และเชื่อมโยงกับองค์ประกอบของดนตรี ดังนี้

	 ๑.๑	 เสียง
 เสยีงดนตรี (Musical Sound) เป็นสสีนัของเสยีง (Tone Color) ท่ีเกดิจำกควำมถีข่องคลืน่เสยีง 

ควำมดัง - เบำ สูง - ต�่ำ ควำมเข้มที่หนำแน่น หรือโปร่งเบำ มีระดับควำมดัง - เบำของเครื่องดนตรี

แต่ละชนดิ สสีนัของเสยีงท่ีแตกต่ำง ระดบัเสยีงท่ีแตกต่ำง เมือ่เกดิกำรเคลือ่นทีเ่ป็นลลีำท�ำนองของ

เครือ่งดนตรแีต่ละชนดิ เช่น ซออูข้องประเทศไทย ซองเกำะของประเทศพม่ำ ซตีำร์ของประเทศอนิเดยี 

รือบับของประเทศอนิโดนเีซีย ผิผำของประเทศจนี ไวโอลนิของตะวนัตก เป็นต้น เครือ่งดนตรเีหล่ำนี้

เมื่อได้ยินเสียงก็จะสำมำรถระบุชื่อเครื่องดนตรีได้ กำรรับฟังควำมไพเรำะของดนตรีจึงพิจำรณำ

ได้จำกสีสันของเสียงดนตรี ควำมแตกต่ำงหลำกหลำยที่เกิดจำกเสียงดนตรี เป็นคุณสมบัติที่แสดง

ให้เหน็คณุภำพของเสยีง ซึง่มอีทิธพิลต่อกำรรบัฟัง เพรำะก่อให้เกดิควำมเปลีย่นแปลงทำงอำรมณ์ 

เช่น เสียงดังจะให้ควำมรู้สึกมีพลังอ�ำนำจ เสียงเบำจะให้ควำมรู้สึกนุ่มนวล เป็นต้น

สีสันของเสียงที่เกิดจากการบรรเลงเครื่องดนตรี จะทําให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกตื่นเต้น 
ผ่อนคลาย หรือนุ่มนวล

๒

กระตุนความสนใจ Engage

 ครูชักชวนนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับองคประกอบ

ของดนตรีในสังคมและวัฒนธรรม จากนั้นครูถาม

นักเรียนวา

 • ดนตรีมีความเกี่ยวของกับชีวิตมนุษยอยางไร

   (แนวตอบ ดนตรจีดัเปนสวนหนึง่ในกจิกรรม

การดาํเนนิชวีติของมนษุย เพราะเสยีงของ

ดนตรทีาํใหเกดิความสนกุสนาน เพลดิเพลนิ

รวมทัง้มสีวนสาํคญัในการพฒันาบคุลกิภาพ 

อารมณ และจติใจของมนษุยอกีดวย)

อธบิายความรู Explain

 ใหนกัเรยีนกลุมที ่1 ทีไ่ดศกึษา คนควา หาความรู

เพิ่มเติมเกี่ยวกับองคประกอบของดนตรีในสังคม

และวัฒนธรรม สงตัวแทน 2 - 3 คน ออกมาอธิบาย

ความรูในหัวขอเสียง ตามที่ไดศึกษามาหนาชั้นเรียน 

จากนั้นครูถามนักเรียนวา 

 •  หากโลกเราไรซึ่งเสียงดนตรีจะกอใหเกิด

สิ่งใด

   (แนวตอบ นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น

ไดอยางอิสระ)

สาํรวจคนหา Explore

 ใหนักเรียนแบงกลุมออกเปน 6 กลุม ใหนักเรียน

ศึกษา คนควา หาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

องคประกอบของดนตรีในสังคมและวัฒนธรรม

จากแหลงการเรียนรูตางๆ เชน หองสมุดโรงเรียน 

หองสมุดชุมชน อินเทอรเน็ต เปนตน ในหัวขอ

ที่ครูกําหนดให ดังตอไปนี้

 กลุมที่ 1 เสียง กลุมที่ 4 การประสานเสยีง

 กลุมที่ 2 จังหวะ กลุมที่ 5 เนื้อดนตรี

 กลุมที่ 3 ทํานอง กลุมที่ 6 บันไดเสียง

เครือ่งดนตรแีต่ละชนดิ เช่น ซออูข้องประเทศไทย ซองเกำะของประเทศพม่ำ ซตีำร์ของประเทศอนิเดยี 
1

เครือ่งดนตรแีต่ละชนดิ เช่น ซออูข้องประเทศไทย ซองเกำะของประเทศพม่ำ ซตีำร์ของประเทศอนิเดยี 
2

รือบับของประเทศอนิโดนเีซีย ผิผำของประเทศจนี ไวโอลนิของตะวนัตก เป็นต้น เครือ่งดนตรเีหล่ำนี้
3

รือบับของประเทศอนิโดนเีซีย ผิผำของประเทศจนี ไวโอลนิของตะวนัตก เป็นต้น เครือ่งดนตรเีหล่ำนี้
4

ขอสอบเนน การคิดขอสอบเนน การคิด
  NT  O-NE  T แนว

ขอใด ไมใช องคประกอบของดนตรี

1. จังหวะ  

2. เสียง   

3. ทํานองเพลง  

4. อารมณเพลง

วิเคราะหคําตอบ ตอบขอ 4. เพราะอารมณของเพลงเปนสิ่งที่สามารถ

รับรูไดจากการถายทอดเนื้อหาของบทเพลง โดยผูถายทอดอารมณเพลง

จะเรียกวา “ศิลปน หรือนักรอง” เพราะเปนบุคคลที่ถายทอดเจตนารมณ

และความรูสึกของนักแตงเพลงออกมา ในขณะที่ตัวเองก็ตองทําใหผูฟงสนใจ 

และสามารถรับรูอารมณของนักแตงเพลงไดดวย ดังนั้น จึงไมไดนํา

อารมณเพลงมาจัดเปนองคประกอบของดนตรี

 นักเรียนควรรู

 1 ซองเกาะ เปนพิณของพมา มี 16 สาย จัดเปนเครื่องดนตรีของราชสํานัก

และเหลาบรรดาชนชั้นสูงในประเทศพมา นิยมนํามาบรรเลงในงานสําคัญตางๆ

ของทางราชการ

 2 ซีตาร จัดเปนเครื่องดนตรีคลาสสิกของประเทศอินเดีย ซีตารถือกําเนิดขึ้น

ประมาณคริสตศตวรรษที่ 12 โดยอมีร กรุศโรว (Amir Krushrow) ชาวอินเดีย

ซึ่งมีเชื้อสายเปอรเซีย เปนผูคิดคน 

 3 รือบับ เปนเครื่องดนตรีที่นิยมเลนกันในพื้นที่ภาคใตของไทยใชประกอบ

การแสดงเมาะโยง หรือมะโยง ซึ่งการละเลนชนิดนี้ไมสามารถระบุไดวาเปน

ศิลปะละครรําในวัฒนธรรมหลวง หรือเปนวัฒนธรรมราษฎรของคนทองถิ่นมลายู 

 4 ผิผา เปนเครื่องดนตรีจีน จัดเปนเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย

วิธีการเลนจะใชนิ้วดีดที่สาย ผิผาจะมีรูปรางลักษณะคลายกับลูกแพร

คูมือครู2
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	 ๑.๒	จังหวะ
 จงัหวะดนตร ี(Time Elements) เป็นส่วนประกอบส�ำคญัของดนตร ีเพรำะเป็นสิง่ท่ีท�ำให้ดนตรี 

ขับเคลื่อนไปอย่ำงเป็นระบบ จังหวะดนตรีสำมำรถจ�ำแนกได้ ๓ ประเภท ดังนี้ 

  ๑) อตัราจงัหวะ (Meters) คอื อตัรำกำรเคลือ่นทีข่องแนวท�ำนอง หรอืเสยีงในช่วงเวลำ

หนึง่ทีว่ำงแบบให้มีจุดเน้นทีแ่น่นอน โดยแบ่งจ�ำนวนเคำะจงัหวะหลกัออกเป็นกลุม่ กลุม่ละเท่ำๆ กนั  

เช่น กลุ่มละ ๒ เคำะ ๓ เคำะ เป็นต้น เรียกกลุ่มเคำะแต่ละกลุ่มเป็น ๑ ห้อง ก�ำหนดเครื่องหมำย

ประจ�ำจังหวะ (Time Signature) ด้วยสัญลักษณ์ที่เป็นตัวเลข ๒ ตัววำงซ้อนกัน โดยวำงอยู่หลัง

กุญแจประจ�ำหลักที่ส่วนต้นของบรรทัด ๕ เส้น บรรทัดแรกของเพลง สังเกตได้จำกเพลงที่บันทึก 

ด้วยโน้ตสำกล  

  ๒) จงัหวะ (Rhythm) คือ กระสวน หรอืแบบรปู (Pattern) ของกำรเคำะจงัหวะทีแ่บ่ง 

ซอยจงัหวะให้เป็นตำมทีอั่ตรำจังหวะก�ำหนดไว้ มีควำมถี ่- ห่ำงต่ำงกนั เพือ่ให้ตรงตำมกระบวนแบบ

หรือลีลำของบทเพลง สำมำรถสังเกตได้จำกบทเพลง ซึ่งก�ำหนดชื่อเฉพำะของจังหวะไว้ เช่น 

จงัหวะร�ำวง จงัหวะวอลตซ์ จังหวะรอ็ก จังหวะแทงโก จังหวะโซล จงัหวะสวงิ จงัหวะรมุบำ เป็นต้น

  ๓) อัตราความเร็ว (Tempo) คือ อัตรำควำมเร็วของกำรด�ำเนินจังหวะทุกส่วน  

ทั้งส่วนอัตรำจังหวะ ส่วนแบบรูปจังหวะ และส่วนอัตรำควำมเร็ว ตัวอย่ำงที่ศึกษำได้ คือ  

เพลงสมัยนิยม หรือเพลงป๊อปปูล่ำร์ (Popular Music) เพลงเหล่ำนี้จะระบุอัตรำควำมเร็วด้วยค�ำว่ำ  

Slow หรือ Fast หรือ Quick น�ำหน้ำชื่อลีลำ หรือกระบวนแบบของบทเพลง เช่น Slow Tango  

หมำยถึง จังหวะแทงโกอย่ำงช้ำ Quick Waltz หมำยถึง จังหวะวอลตซ์อย่ำงรวดเร็ว เป็นต้น

	 ๑.๓	ทำ�นอง	
 ท�านอง (Melody) เป็นอนุกรมของหน่วยเสียงดนตรีต่ำงระดับ (Pitches) และต่ำงอัตรำควำม

สัน้ - ยำวของเสยีง (Duration) ทีน่�ำมำร้อยเรยีงเข้ำกนัเป็นวรรคตอน หรอืประโยคเพลง มแีนวท�ำนอง 

หรือลีลำเคลื่อนไหวขึ้น - ลงสลับกัน โดยด�ำเนินไปตำมหลักไวยำกรณ์เพลง จำกหน่วยที่เล็กที่สุด

ของท�ำนอง คือ หน่วยเสียง หรือค�ำของท�ำนองหลำยหน่วยเสียงเรียงเป็นวลี วรรคตอน ประโยค 

และท่อนเพลง ท�ำนองเพลงมีส่วนประกอบส�ำคัญ ดังนี้

  ๑) โมดเสียง (Mode) และบันไดเสียง (Scale) คือ เสียงระดับสูง - ต�่ำต่ำงๆ  

ตำมระบบโมดเสียงและบันไดเสียง ซึ่งจะปรำกฏในบทเพลง ดังนี้

   (๑) เสยีงในบนัไดเสยีงเพนทำทอนกิ (Pentatonic  Scale) จะประกอบไปด้วยเสยีง  

C D E G A (โด เร มี ซอล ลำ) เมื่อน�ำมำแต่งท�ำนองเพลงจะให้ควำมรู้สึกสบำย กระตุ้นให้ 

อยำกขับร้องตำม พบได้ในเพลงของประเทศต่ำงๆ 

๓ 

อธบิายความรู Explain

 ใหนกัเรยีนกลุมที ่2 - 3 ทีไ่ดศกึษา คนควา หาความรู

เพิ่มเติมเกี่ยวกับองคประกอบของดนตรีในสังคม

และวัฒนธรรม สงตัวแทน 2 - 3 คน ออกมาอธิบาย

ความรูในหวัขอจงัหวะและทาํนอง ตามทีไ่ดศกึษามา

หนาชั้นเรียน จากนั้นครูถามนักเรียนวา 

 •  นักเรียนคิดวา “จังหวะ” มีความสําคัญ

  ตอเสียงดนตรีอยางไร

   (แนวตอบ จังหวะ เปนสิ่งที่ทําใหดนตรี

  สามารถขับเคลื่อนไดอยางเปนระบบ

  และทําหนาที่ควบคุมการเคลื่อนที่ของ

  ทํานองและแนวประสานเสียงตางๆ

  เพื่อใหการบรรเลงดนตรีมีความสัมพันธกัน)

 • อัตราจังหวะสรางขึ้นมาเพื่อทําหนาที่ใด

   (แนวตอบ จัดแบงจังหวะเคาะออกเปนกลุม 

เพื่อทําใหเกิดการเคาะจังหวะและการเนน

  มีความสมํ่าเสมอ การจัดกลุมจังหวะเคาะ

  ที่พบในบทเพลงทั่วๆ ไป คือ 2 3 และ 4  

  จังหวะเคาะ เชน

  อัตรา 2 จังหวะ 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2

  อัตรา 3 จังหวะ  1 - 2 - 3 - 1 - 2 - 3 - 1 - 2 - 3 - 

1 - 2 - 3 - 1 - 2 - 3 เปนตน)

 •  ดนตรีและการจับจังหวะของการเตนลีลาศ

ในจังหวะวอลตซควรมีลักษณะอยางไร

   (แนวตอบ ดนตรีและการจับจังหวะ จะเปน

แบบ 34 คือ มี 3 จังหวะใน 1 หองเพลง 

เราจะไดยินเสียงการเคาะจังหวะพั่ม แท็ก 

แท็ก ตอเนื่องกันตลอดทั้งเพลงและจะมี

ความชา - เร็วของจังหวะที่เทากันสมํ่าเสมอ 

สามารถวิเคราะหไดจากการฟงจังหวะ

  โดยวิเคราะหเสียงเบส (เสียงพั่มจะตรงกับ

  เสียงเบส) และเสียงกลอง (เสียงแท็ก แท็ก

  จะตรงกับเสียงกลอง)

 ใหนักเรียนเขยีนแผนผงั (Mind Mapping) สรปุสาระสาํคญัของจงัหวะ

แตละประเภท ลงกระดาษรายงาน นาํสงครผููสอน

กจิกรรมสรางเสรมิกจิกรรมสรางเสรมิ

 ใหนักเรียนเลือกฟงเพลงที่มีจังหวะที่แตกตางกัน ตามความสนใจ

ของตนเอง 2 - 3 เพลง จากนั้นเขียนบรรยายลักษณะเดนของจังหวะ

ที่พบในบทเพลงที่ฟง พรอมเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตาง

ของจังหวะ ลงกระดาษรายงาน นําสงครูผูสอน

กิจกรรมทาทายกิจกรรมทาทาย

จงัหวะร�ำวง จงัหวะวอลตซ์ จังหวะรอ็ก จังหวะแทงโก จังหวะโซล จงัหวะสวงิ จงัหวะรมุบ
1

จงัหวะร�ำวง จงัหวะวอลตซ์ จังหวะรอ็ก จังหวะแทงโก จังหวะโซล จงัหวะสวงิ จงัหวะรมุบำ
2

 นักเรียนควรรู

 1 โซล เปนแนวเพลงที่เกิดจากการรวมตัวกันระหวางอารแอนดบีและกอสเปล 

โซลมีความหมายวา “ดนตรทีีเ่กดิขึน้โดยคนดาํในอเมรกิา ทีเ่ปลีย่นรปูจากอารแอนดบี

และกอสเปลในจังหวะที่สนุกสนาน โดยไมมีเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนา” 

 2 รุมบา เปนจังหวะที่จัดอยูในพวกละตินอเมริกัน ลักษณะของจังหวะรุมบา

จะมรีปูแบบคลายกบัจงัหวะวอลตซ แตจงัหวะจะคอนขางเรว็กวา การกาวเทาสัน้กวา

นอกจากนี้ รุมบายังตองใชสะโพกเคลื่อนไหวใหสัมพันธกับการเคลื่อนไหว

ของเทาอีกดวย

 มุม IT

 นักเรียนสามารถชมการแสดงลีลาศในจังหวะรุมบา ไดจาก 

http://www.youtube.com โดยคนหาจากคําวา เตนรุมบา

คูมือครู 3
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อธบิายความรู
Explain

   (๒) เสียงในบันไดเสียงไดอะทอนิก (Diatonic Scale) จะประกอบไปด้วยเสียง 

C D E F G A B C (โด เร มี ฟำ ซอล ลำ ที โด) เสียงในระบบบันไดเสียงไดอะทอนิก  

โมดเมเจอร์ เม่ือน�ำมำแต่งท�ำนองเพลงจะให้ควำมรู้สกึร่ำเริง กล้ำหำญ ตืน่เต้น บนัไดเสยีงไดอะทอนกิ  

โมดไมเนอร์ เมื่อน�ำมำแต่งท�ำนองเพลงจะให้ควำมรู้สึกโศกเศร้ำ ห่อเหี่ยว มืดทึม ลึกลับ

   (๓) เสียงในบันไดเสียงโครมำติก (Chromatic Scale) จะประกอบไปด้วยเสียง 

C C# D D# E F F# G G# A A# B C (โด โดชำร์ป เร เรชำร์ป มี ฟำ ฟำชำร์ป 

ซอล ซอลชำร์ป ลำ ลำชำร์ป ที โด) เสียงในบันไดเสียงโครมำติก เมื่อน�ำมำแต่งท�ำนองเพลงจะ

ให้ควำมรู้สึกกระด้ำง ไม่กลมกล่อม ซึ่งสำมำรถแบ่งออกเป็น ๒ โมด คือ

     ๓.๑) เสยีงในโมดเมเจอร์ (Major Mode) จะประกอบไปด้วยเสยีง C D E F 

G A B C (โด เร มี ฟำ ซอล ลำ ที โด)

     ๓.๒) เสียงในโมดไมเนอร์ (Minor Mode) จะประกอบไปด้วยเสียง A B C 

D E F G A (ลำ ที โด เร มี ฟำ ซอล ลำ)

  ๒) จังหวะ (Rhythm) คือ กำรเรียบเรียงหน่วยเสียงจำกหมวดเสียงและบันได- 

เสียงให้ต่อเนื่อง มีอัตรำควำมสั้น - ยำวของเสียงแตกต่ำงกัน แต่ต้องอยู่ในกรอบจ�ำนวนจังหวะ

เคำะหลัก หรืออัตรำจังหวะที่ก�ำหนดไว้ ทั้งนี้ นักประพันธ์เพลงสำมำรถออกแบบจังหวะได้อย่ำง

หลำกหลำย

  ๓) ทิศทางเดิน (Direction) คือ กำรน�ำระดับเสียงต่ำงๆ จำกบันไดเสียง หรือโมด-

เสียงที่ต้องกำรมำบรรจุลงที่ตัวโน้ต เพื่อให้เกิดเป็นท�ำนองที่เคลื่อนที่จำกเสียงหนึ่งไปยังเสียงหนึ่ง

ร้อยเรียงต่อเนื่องกันไปจนจบวรรคตอน สำมำรถจ�ำแนกได้ ๓ ลักษณะ ดังนี้

   (๑) ท�ำนองเคลื่อนที่ขึ้น คือ ท�ำนองที่ตั้งต้นด้วยระดับเสียงต�่ำและจบวรรคตอน

ด้วยระดับเสียงสูง ทิศทำงเดินในลักษณะนี้มีผลท�ำให้ฟังแล้วเกิดอำรมณ์ที่มีพลัง

   (๒) ท�ำนองเคลื่อนที่ลง คือ ท�ำนองที่ตั้งต้นด้วยระดับเสียงสูงและจบวรรคตอน 

ด้วยระดับเสียงต�่ำ ทิศทำงเดินในลักษณะนี้มีผลท�ำให้ฟังแล้วเกิดอำรมณ์ผ่อนคลำย

   (๓) ท�ำนองอยูค่งที ่คอื ท�ำนองทีร่ะดบัเสียงตัง้ต้นกบัระดบัเสียงจบวรรคตอนเป็นเสยีง

ระดบัเดยีวกนั ทศิทำงเดนิในลกัษณะนีม้ผีลท�ำให้ฟังแล้วเกดิอำรมณ์ตดิขดั แก้ไขด้วยกำรเอำท�ำนอง

เคลื่อนที่ขึ้น หรือเคลื่อนที่ลงมำต่อ

  ๔) ลักษณะการเคล่ือนที่ของระดับเสียงที่อยู่ในท�านอง (Progression) คือ  

ระดับเสียงจำกอนุกรมเสียงในบันไดเสียง (Scale) และโมด (Mode) ต่ำงๆ ที่บรรจุลงและเรียงกัน 

อยู่ในวรรคตอนของบทเพลง โดยจ�ำแนกลักษณะกำรเคลื่อนที่ออกเป็นคู่ๆ จำกโน้ตตัวหนึ่ง 

ไปยังโน้ตอีกตัวหนึ่งที่อยู่ถัดไป เรียงไปจนจบวรรคตอน สำมำรถแบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ 

4

อธบิายความรู Explain

 ครสูุมนกัเรยีน 2 - 3 คน ใหตอบคาํถาม ดงัตอไปนี้ 

 •  นักเรียนคิดวาหากดนตรีมีเพียงจังหวะ

  แตขาดทํานองจะกอใหเกิดสิ่งใด

  และเปนไปไดหรือไมวาจังหวะและทํานอง

  สามารถแยกออกจากกันได

   (แนวตอบ นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น

ไดอยางอิสระ)

 •  เสียงในมาตราไดอะทอนิก (Diatonic Scale)

  และเสียงในมาตราโครมาติก (Chromatic 

  Scale) มคีวามเหมอืน หรอืแตกตางกนัอยางไร

   (แนวตอบ เสียงในมาตราไดอะทอนิก คือ 

เสียงที่มีระดับขั้นของเสียงหางกันเต็มเสียง

และครึ่งเสียงคละกันไป 8 ขั้น มี 2 ชนิด คือ 

เสียงในมาตราเมเจอรไดอะทอนิก (Major 

Diatonic Scale) เสียงในมาตราไมเนอร

  ไดอะทอนิก (Minor Diatonic Scale)

  สวนเสียงในมาตราโครมาติก คือ เสียงที่มี

  ระดับขั้นของเสียงหางกันครึ่งเสียง

  เรียงลําดับกันไปทุกขั้น 13 ขั้น เปน 1 ชุด 

  เมื่อลําดับเสียงไปทีละขั้นจะปรากฏชวงเสียง

  หางกันครึ่งเสียง)

 •  คําวา “ทิศทางเดิน” มีความสําคัญเกี่ยวของ

กับดนตรีอยางไร

   (แนวตอบ เปนการนําระดับเสียงตางๆ ที่มีอยู

ในมาตราเสียง หมวดเสียงที่ตองการนํามา

บรรจุลงที่ตัวโนต เพื่อกอใหเกิดการเคลื่อนที่

ของทํานองจากเสียงหนึ่งไปยังอีกเสียงหนึ่ง

ตอเนื่องกันอยางสมํ่าเสมอจนจบวรรคตอน)

 •  จังหวะของทํานองมีลักษณะเปนอยางไร

    (แนวตอบ มีลักษณะใหเห็นดังภาพ กลาวคือ

   เปนทาํนองของเพลงทีม่คีวามสัน้ - ยาวของเสยีง

แตละเสียงที่นํามาประกอบกันเปนเพลง)

C (โด โดชำร์ป เร เรช
1

 ถานักเรียนตองการวิเคราะหทํานองเพลง ควรเลือกวิเคราะหประเด็น

ในขอใดจึงจะถูกตอง

 1. มิติ      

 2. บันไดเสียง

 3. หมวดเสียง 

 4. อัตราจังหวะ

วิเคราะหคําตอบ ตอบขอ 3. เพราะหมวดเสียงจะแสดงใหเห็นถึงระดับ

เสียงสูง - เสียงตํ่าตามระบบหมวดเสียงและมาตรฐานเสียง ซึ่งจะปรากฏ

อยูในบทเพลง เชน หมวดเสียงในมาตราเพนทาทอนิก ไดอะทอนิก

โครมาติก เมเจอร ไมเนอร เปนตน ซึ่งสิ่งเหลานี้ลวนเปนองคประกอบ

สําคัญในการวิเคราะหทํานองเพลงที่ถูกตอง

ขอสอบเนน การคิดขอสอบเนน การคิด
  NT  O-NE  T แนว เกร็ดแนะครู

 ครูควรอธิบายความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับสเกลเพนทาทอนิกวา เปนสเกลที่มีตัวโนต
เพยีง 5 เสยีง สามารถแบงออกเปน สเกลเพนทาทอนกิ เมเจอร สรางจากสเกลเมเจอร 
โดยตัดโนตตัวที่ 4 และ 7 ออกจากสเกล และสเกลเพนทาทอนิก ไมเนอร สรางจาก
สเกลไมเนอร โดยตดัโนตตวัที ่2 และ 6 ออกจากสเกล เชน สเกลซ ีเพนทาทอนกิ เมเจอร 
จะประกอบไปดวยโนต C D E G A จะตัดโนตตัว F (4) และ B (7) ออก สเกลซี 
เพนทาทอนิก ไมเนอร จะประกอบไปดวยโนต C Eb F G Bb จะตัดโนตตัว D (2)
และ Ab (6) ออก เปนตน

 นักเรียนควรรู

 1 ชารป ระดับเสียงที่สูงขึ้นทีละครึ่งเสียง เขียนแทนดวยสัญลักษณ # 
เปนเครื่องหมายแปลงเสียงชนิดหนึ่ง เนื่องจากสัญลักษณดังกลาวมีรูปรางคลายกับ
เครื่องหมายนัมเบอร # เครื่องหมายนัมเบอรจึงถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งวา “ชารป”

คูมือครู4
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   (๑) กำรเคลื่อนที่ตำมล�ำดับขั้นเสียง หรือเรียงเสียง (Conjunct) เช่น จำก “โด”  

ไป “เร” จำก “เร” ไป “มี” จำก “มี” ไป “ฟา” เป็นต้น กำรเคลื่อนที่ของล�ำดับเสียงในลักษณะนี้ 

จะช่วยให้นักดนตรีบรรเลงเพลงได้ง่ำยขึ้น ท�ำให้ผู้ฟังเกิดควำมรู้สึกรำบรื่นและฟังสบำย

   (๒) กำรเคลื่อนที่ข้ำมขั้นเสียง หรือเว้นเสียง (Disjunct) เช่น จำก “โด” ไป “มี” 

จำก “โด” ไป “ซอล” จำก “ซอล” ไป “โดสูง” เป็นต้น กำรเคลื่อนที่ของล�ำดับเสียงในลักษณะนี้ 

ท�ำให้นักดนตรีบรรเลงเพลงได้ยำกขึ้น ท�ำให้ผู้ฟังเกิดควำมรู้สึกตื่นเต้น มีพละก�ำลัง 

  ๕) มติิ (Dimension) คอื ควำมแคบ - กว้ำง เรยีกว่ำ “พสิยั” ของท�ำนอง บทเพลงย่ิงม ี

ช่วงเสยีง หรอืควำมแคบ - กว้ำงมำกเท่ำใด ยิง่ท�ำให้นกัร้อง นกัดนตรขีบัร้อง หรอืกำรบรรเลงเพลงนัน้ๆ  

ยำกขึ้นตำมไปด้วย

  ๖) รูปร่างทรวดทรง (Contour) คือ รูปร่ำงทรวดทรงของท�ำนอง สังเกตได้จำกกำร 

ลำกเส้นจำกหัวของตัวโน้ตตัวเริ่มต้นท�ำนองในบรรทัด ๕ เส้น ผ่ำนไปยังหัวตัวโน้ตตัวอื่นๆ  

ที่บันทึกเรียงล�ำดับไปจนถึงหัวตัวโน้ตสุดท้ำยที่จบวรรคตอน เส้นที่เกิดขึ้น คือ รูปร่ำงทรวดทรง

ของท�ำนองนั่นเอง

  ๗) ระดบัช่วงเสยีง (Register) คอื อนกุรมระดบัเสยีงในท�ำนองทัง้ชดุทีผู่ป้ระพนัธ์เพลง 

เลอืกใช้ให้เหมำะสมกบัช่วงเสยีงของผูข้บัร้อง หรอืเสยีงของเคร่ืองดนตรีท่ีจะใช้บรรเลง และเนือ้หำ

สำระที่อยู่ในท�ำนอง เช่น

   • ระดับช่วงเสียงของนักร้องชำย มีระดับต�่ำกว่ำระดับช่วงเสียงของนักร้องหญิง

   • ระดับช่วงเสยีงของท�ำนองที่ใช้พรรณนำเสยีงนกร้อง ควรอยู่ในระดบัช่วงเสยีงสงู 

เป็นต้น

	 ๑.4	ก�รประส�นเสียง	
 การประสานเสียง (Harmony) กำรน�ำกลุ่มเสียงหลำยระดับ ทั้งสูง กลำง ต�่ำ และกลุ่มเสียง 

หลำยคุณภำพ ทั้งใส ทึบ ทุ้ม แหลม ฯลฯ มำบรรเลงร่วมกัน เพื่อสนับสนุนแนวท�ำนองหลัก 

ของบทเพลงที่เป็นศูนย์กลำงของเสียงที่บรรเลงอยู่ ซึ่งแนวเสียงประสำนจะช่วยแต่งเติมให้เสียง

บรรเลงน่ำสนใจยิง่ขึน้ และท�ำให้ผูฟั้งเกดิอำรมณ์ ควำมรูส้กึไปตำมกลุม่เสยีงทีใ่ช้ เช่น ถ้ำใช้กลุม่เสยีง 

กลมกลืน เสียงที่ประสำนเสียงจะท�ำให้ผู้ฟังเกิดอำรมณ์ ควำมรู้สึกผ่อนคลำย สงบ และคล้อยตำม

เสียงบรรเลง ถ้ำใช้กลุ่มเสียงกระด้ำง เสียงที่ประสำนเสียงจะท�ำให้ผู้ฟังเกิดอำรมณ์เครียด ไม่สงบ  

และกระด้ำง เป็นต้น

5 

อธบิายความรู Explain

 ใหนักเรียนกลุมที่ 4 ที่ไดศึกษา คนควา

หาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับองคประกอบของดนตรี

ในสงัคมและวฒันธรรม สงตวัแทนกลุมละ 2 - 3 คน 

ออกมาอธบิายความรูในหวัขอการประสานเสยีง 

ตามทีไ่ดศกึษามาหนาชัน้เรยีน จากนัน้ครถูาม

นกัเรยีนวา

 •  นักเรียนเคยฟงการขับรองเพลงแบบ

ประสานเสียงหรือไม ถาเคย เสียงเพลงที่ได

ฟงนั้นใหความรูสึกอยางไร

   (แนวตอบ นักเรียนสามารถแสดงความคิด

เห็นไดอยางอิสระ)

 •  การประสานเสียงที่ดีสามารถปฏิบัติได

อยางไร

   (แนวตอบ การประสานเสียงที่ดีจะตองมี

การประสานกับแนวทํานองหลัก หรือแนว

ทํานองนําของบทเพลงนั้นๆ ไดอยาง

เหมาะสม กลมกลืนกัน) 

คําวา “ทํานอง” มีความหมายวาอยางไร

1. อนุกรมของการยึดเสียง

2. อนุกรมของหนวยเสียงดนตรีชั้นเดียว

3. อนุกรมของหนวยเสียงดนตรีครึ่งชั้น

4. อนุกรมของหนวยเสียงดนตรีตางระดับ

วิเคราะหคําตอบ  ตอบขอ 4. เพราะทํานอง คือ ความตอเนื่องของโนต

ดนตรีที่ถูกเรียบเรียงอยางเหมาะสม มีการใชเสียงสูง - ตํ่า, เสียงยาว - สั้น 

นํามาตอกันเปนชุด ทํานองที่ดีตองมีความหมาย มีเสียงที่สมดุล และมี

เอกลักษณ สรางความประทับใจใหแกผูฟง ดังนั้น ทํานองจึงเรียกไดอีก

อยางหนึ่งวา “อนุกรมของหนวยเสียงดนตรีตางระดับ”

ขอสอบเนน การคิดขอสอบเนน การคิด
  NT  O-NE  T แนว  เกร็ดแนะครู

 ครูควรเนนใหนักเรียนเห็นวาเสียงของมนุษยจะมีลักษณะเฉพาะ

ของแตละบุคคลตางกัน ซึ่งขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ ดังตอไปนี้ 

 1. เชื้อชาติและเผาพันธุ ความแตกตางของโครงสรางอวัยวะภายในรางกาย 

 2. ภาษาดัง้เดมิของชนชาตนิัน้ๆ มสีวนสาํคญัในการกาํหนดลกัษณะการเปลงเสยีง 

 3. อวัยวะที่กอใหเกิดเสียง เปนปจจัยในการกําหนดทั้งเสียงพูดและเสียงรอง-

เพลงของมนุษย สังเกตไดจากเสนเสียงยาว เสียงจะมีพิสัยที่กวาง เสนเสียงสั้น 

เสียงจะมีพิสัยที่แคบ เสนเสียงหนา เสียงจะทุม และเสนเสียงบาง เสียงจะแหลม

เสียงขับรองของมนุษย สามารถแบงออกเปน 4 ประเภท ไดแก เสียงโซปราโน คือ

เสียงสูงสุดของผูหญิง เสียงอัลโต คือ เสียงตํ่าของผูหญิง เสียงเทเนอร คือ

เสียงสูงของผูชาย และเสียงเบส คือ เสียงตํ่าของผูชาย

คูมือครู 5
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	 ๑.5	 เนื้อดนตรี	
 เนือ้ดนตร ี(Texture) เกดิจำกกำรบรรเลงดนตรทีีค่รบทกุส่วน ทัง้จงัหวะ ท�ำนอง เสยีงประสำน และ

ลลีำสอดประสำน ซึง่ท�ำให้เสยีงดนตรมีคีวำมหนำแน่นต่ำงกนั สำมำรถแบ่งออกเป็น ๔ ลกัษณะ ดงันี้ 

  ๑) เนือ้ดนตรีแบบแนวเดียว (Monophonic) คือ เนื้อดนตรีที่เกิดจำกกำรบรรเลง

แนวเดียว ไม่ว่ำจะบรรเลงคนเดียว หรือหลำยคน หรือหลำยเครื่องดนตรีก็ตำม เนื้อดนตรีเช่นนี้ 

จะเพิม่ควำมหนำแน่นของเสยีง จะขึน้ตำมจ�ำนวนของเคร่ืองดนตรีท่ีร่วมบรรเลง ควำมไพเรำะของเสยีง 

จะขึ้นอยู่กับฝีมือของกำรบรรเลง

  ๒) เนือ้ดนตรีแบบร่วมคอร์ด (Homophonic) คือ เนื้อดนตรีที่เกิดจำกกำรบรรเลง  

๒ แนว โดยแนวหนึ่งจะเป็นท�ำนองหลัก และอีกแนวหนึ่งเป็นกลุ่มเสียงคอร์ดที่น�ำมำบรรเลง

สนับสนุนในแนวตั้ง

  ๓) เนือ้ดนตรแีบบหลายแนว (Polyphonic) คอื เนือ้ดนตรทีีเ่กดิจำกกำรน�ำท�ำนอง

สอดประสำนมำบรรเลงพร้อมกนั แต่ละท�ำนองต่ำงกม็แีนวทำงเดนิของตน ท้ังนี ้ทกุท�ำนองสำมำรถ

สอดรับกันได้อย่ำงเหมำะสม โดยมีเสียงประสำนแนวตั้งเป็นเสียงเชื่อมโยง 

  ๔) เนือ้ดนตรแีบบมจีดุรวม หรอืลกูตกเดยีวกนั (Heterophonic) คอื เนือ้ดนตรทีีม่ ี

ท�ำนองมำกกว่ำ ๒ ท�ำนองขึน้ไป แนวท�ำนองต่ำงๆ จะเกิดกำรแปรท�ำนองจำกท�ำนองหลกัเดยีวกนั 

ควำมสัมพันธ์ของแต่ละแนวท�ำนองที่เกิดจำกกำรแปรท�ำนองหลักอยู่ที่จุดร่วมของเสียง จะมีกำร

ก�ำหนดจุดนัดพบของแนวท�ำนองต่ำงๆ ให้มำตกที่จังหวะเดียวกันและเป็นเสียงเดียวกัน

	 ๑.๖	บันไดเสียง	
 บันไดเสียง (Scale) เป็นมำตรำเสียงดนตรีที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดเรียงอนุกรมของระดับเสียง-

ดนตรีจำกเสียงต�่ำไต่ขึ้นไปหำระดับเสียงสูงเป็นขั้นๆ ตำมล�ำดับ จำกล่ำงไปสู่ตอนบนเหมือนขั้น 

บันได และอำจมีควำมห่ำงของขั้นเสียงไม่เท่ำกันก็ได้

 บันไดเสียงดนตรีของดนตรีสำกลมี ๔ ลักษณะ แต่ละลักษณะจะมีชื่อเรียกเฉพำะ ดังนี้

  ๑) บันไดเสียงเพนทาทอนิก คือ บันไดเสียงที่จัดขั้นบันไดเป็น ๕ ขั้น แต่ละขั้น 

มีชื่อเรียกระดับเสียงและวำงระยะห่ำงระหว่ำงขั้นเป็น ๑ เสียงเต็ม (Tone) และ ๑ ๑๒  เสียง หรือ  

๓ ครึ่งเสียง (3 Semitones) ไว้ดังนี้

  ขั้นที่     : ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ (๑)

  ตัวอย่ำงตัวโน้ต   : C D E G A (C)

  หรือ   : F G A C D (F)

  อ่ำนออกเสียงว่ำ : โด เร มี ซอล ลำ (โด)

  หรือ   : ฟำ ซอล ลำ โด เร (ฟำ)
๖

อธบิายความรู Explain

 ใหนักเรียนกลุมที่ 5 - 6 ที่ไดศึกษา คนควา 

หาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับองคประกอบของดนตรี

ในสังคมและวัฒนธรรม สงตัวแทนกลุมละ 2 - 3 คน 

ออกมาอธิบายความรูในหัวขอเนื้อดนตรีและ

บันไดเสียง ตามที่ไดศึกษามาหนาชั้นเรียน จากนั้น

ครูถามนักเรียนวา 

 • “เนื้อดนตรีหรือ Texture” มีลักษณะอยางไร

   (แนวตอบ รูปแบบของเสียงที่มีการประสาน

  สัมพันธและไมประสานสัมพันธ อาจจะเปน

  การนําเสียงมาบรรเลงซอนกัน หรือบรรเลง

  พรอมกนั ซ่ึงอาจพบทัง้ในแนวตัง้และแนวนอน

  ตามกระบวนการประพันธเพลง ผลรวมของ

  เสียงจะจัดเปนเนื้อดนตรีทั้งสิ้น)

 •  ลักษณะแนวเสียงประสานในรูปของ 

Polyphonic Texture มีวิวัฒนาการอยางไร

   (แนวตอบ วิวัฒนาการมาจากเพลงชานท 

  (Chant) ที่มีพื้นผิวเสียงในลักษณะของเพลง

  ทํานองเดียว แตภายหลังไดมีการเพิ่มแนว

  ขับรองเขาไปอีกหนึ่งแนว แนวที่เพิ่มเขาไป

   ใหมนี้จะใชระยะขั้นคู 4 และระยะขั้นคู 5 

และดําเนินไปในทางเดียวกับเพลงชานทเดิม

  การดําเนินทํานองในลักษณะนี้เรียกวา

  “ออรกานุม” (Organum))

 •  บันไดเสียงมีความสําคัญตองานดนตรี

อยางไร

   (แนวตอบ บันไดเสียงเปนตัวกําหนดแนวทาง

การเคลื่อนที่ของตัวโนตในเพลงและสราง

ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันใหกับบทเพลง)

 •  บันไดเสียงสากลสามารถแบงออกเปน

กี่ประเภท อะไรบาง

   (แนวตอบ สามารถแบงออกเปน 4 ประเภท 

คือ บันไดเสียงเพนทาทอนิก บันไดเสียง

ไดอะทอนิก บันไดเสียงโครมาติก 

และบันไดเสียงโฮลโทน)

รบรรเลงดนตรทีีค่รบทกุส่วน ทัง้จงัหวะ ท�ำนอง เสยีงประส
2

(Texture)
1

มารยาทในการขับรองที่ดีควรปฏิบัติอยางไร

แนวตอบ 

1. แตงกายใหเหมาะสมกับโอกาสและสถานที่ทําการขับรอง

2. เลือกเพลงที่จะขับรองใหเหมาะสมกับกลุมผูฟง

3. ไมควรพูดจาหยอกลอกับผูฟงมากจนเกินไปและใชภาษาสุภาพ

 ในการสื่อสารกัน

4. ควรมีหนาตายิ้มแยม แจมใส ไมหงุดหงิด

5. พยายามสบตาและกวาดสายตาไปยังผูชมใหทั่วถึง

ขอสอบเนน การคิดขอสอบเนน การคิด
  NT  O-NE  T แนว นักเรียนควรรู

 1 Texture สามารถแบงออกเปน 4 ลักษณะ คือ 

  1. Monophonic Texture เปนลักษณะพื้นผิวของเสียงที่มีแนวทํานองเดียว 

ไมมีเสียงประสาน

  2. Homophonic Texture เปนลักษณะพื้นผิวของเสียงที่ประสานดวยแนว

ทํานองแนวเดียว โดยมีกลุมเสียงทําหนาที่สนับสนุน

  3. Polyphonic Texture เปนลักษณะพื้นผิวของเสียงที่ประกอบไปดวยแนว

ทํานองตั้งแต 2 แนวทํานองขึ้นไป โดยแตละแนวมีความเดนและเปนอิสระจากกัน 

  4. Heterophonic Texture เปนรูปแบบของแนวเสียงที่มีทํานองหลายทํานอง 

แตละแนวมีความสําคัญเทากันทุกแนว

 2 เสียง เกิดจากการสั่นสะเทือนของอากาศที่เปนไปอยางสมํ่าเสมอและเกิดจาก

การสัน่สะเทอืนของอากาศทีไ่มสมํา่เสมอ ลกัษณะความแตกตางของเสยีงจะขึน้อยูกบั

คุณสมบัติสําคัญ 4 ประการ คือ ระดับเสียง ความยาวของเสียง ความเขมของเสียง 

และคุณภาพของเสียง

คูมือครู6
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