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ชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๕ 
ดนตร ี

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑ หนวยการเรียนรูท่ี ๒ หนวยการเรียนรูท่ี ๓ หนวยการเรียนรูท่ี ๔ 

๑_หลักสูตรวิชาดนตรี 

๒_แผนการจัดการเรียนรู 

๓_PowerPoint_ประกอบการสอน 

๔_ใบงาน_เฉลย 

๕_ขอสอบประจําหนวย_เฉลย 

๖_การวัดและประเมินผล 

๗_เสริมสาระ 

๘_ส่ือเสริมการเรียนรู 

หนวยการเรียนรูท่ี ๕ 



ความรูทั่วไปเก่ียวกับดนตรีไทย 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นําดนตรีไปประยุกตใชในงานอ่ืนๆ  ได 

๒. วิเคราะหสถานะทางสังคมของนักดนตรีในวัฒนธรรมตางๆ  ได 

หนวยการเรียนรูที่  ๑ 



เชน วงปพาทย ใชบรรเลงในงานท่ีพระมหากษัตริยเสด็จทรงบําเพ็ญ      

พระราชกุศล วงกลองแขก ใชบรรเลงในกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค 

เปนตน 

คุณคาและความงามของ 

ดนตรีไทยท่ีเก่ียวกับพระราชพิธี 

เชน วงปพาทย ใชบรรเลงในงานเทศนมหาชาติทรงเคร่ือง วงกลองยาว 

หรือวงแตรวง ใชบรรเลงในงานอุปสมบท เปนตน 
คุณคาและความงามของ 

ดนตรีไทยท่ีเก่ียวกับศาสนา 

เชน วงมโหรี วงเคร่ืองสาย ใชบรรเลงในงาน งานมงคลสมรส วงปพาทย  

ใชบรรเลงประกอบการแสดงโชน ละคร ลิ ฯลฯ เปนตน 

คุณคาและความงามของ 

ดนตรีไทยท่ีเก่ียวกับกิจกรรมท่ัวไป 

คุณคาและความงามของดนตรีไทยที่ปรากฏอยูในกิจกรรมทางสังคมไทย 

คุณคาและความงามของดนตรีไทย 

 สามารถพิจารณาไดจากบทเพลงท่ีนักประพันธเพลงประพันธขึ้น มีทวงทํานองตามโครงสรางของระบบเสียง เนื้อรองท่ีรอยเรียงกัน

อยางสละสลวย นักดนตรีถายทอดบทเพลงโดยใชวิธีบรรเลงเคร่ืองดนตรีท่ีหลากหลาย มีวิธีขับรองกลมกลืนกัน และเคร่ืองดนตรีท่ีมีรูปแบบเฉพาะ

สวยงามไดสัดสวน 

วงปไฉนกลองชนะ เปนเคร่ืองดนตรีไทยที่ใชบรรเลงในงานพระราชพธิีเกีย่วกบัพระบรมศพและพระศพ 

วงปพาทยมอญ เปนการนําเคร่ืองดนตรีมอญมาประสมกบัวงปพาทยไมแขง็  

นิยมใชบรรเลงในทุกโอกาส ทั้งงานมงคลและงานอวมงคล 



การฟงการบรรเลงดนตรีไทยอยางต้ังใจ จะทําใหผูฟงเกิดอารมณ 

และความรูสึกที่หลากหลาย ทั้งสนุกสนาน เพลิดเพลิน หรือโศกเศรา 

ใชหลักการในการเลือกเคร่ืองดนตรี 

แตละประเภทใหมีความสอดคลอง

กลมกลืนกัน เพื่อประสมเปนวงดนตรี 

การใชทํานองเพลงไทยท่ีเหมาะสมกับ

งาน คํารองท่ีมาจากบทรอยกรองของ

วรรณคดีหรือประพันธขึ้นเปนการ

เฉพาะกิจในกิจกรรมนั้นๆ 

ดานรูปธรรม 

รสของเพลงท่ีเปนผลมาจากทํานอง

เพลงท่ีเกิดจากการบรรเลง  

จนกอใหเกิดอารมณและความรูสึกวา

เพลงนั้นมีความไพเราะ โศกเศรา ฯลฯ   

เร่ืองของอารมณและความรูสึกจัดเปน

นามธรรมท่ีบงบอกถึงคุณคาและ 

ความงามของดนตรีไทยไดอยางชัดเจน 

ดานนามธรรม 

คุณคาและความงามของดนตรีไทยที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมของไทย 



การนําดนตรีไทยไปรวมแสดงในงานตางๆ เปนแนวทางหนึง่ที่ชวยเผยแพรดนตรีไทยใหขยายกวางออกไป 

การศึกษาทําความเขาใจเร่ืองราวและ

เนื้อหาสาระตางๆ ของดนตรีไทย 

การเขาถึงคุณคาและความงามของดนตรีไทย 

การฟงเพลงไทยดวยความตั้งใจ 

การขับรอง หรือบรรเลงเคร่ืองดนตรีไทย  

ใหเปนอยางนอย ๑ ชนิด 

การทําความเขาใจความหมาย 

ของศัพทสังคีต 



ทางการแพทยพบวา ดนตรีมีสวนในการพัฒนาคุณภาพมนุษย จึงมีการสงเสริมใหมารดาท่ีตั้งครรภฟงเพลงท่ีชวนใหเกิดความ

เพลิดเพลิน โดยเปดเพลงดวยจังหวะเบาๆ และเพ่ิมทํานองเพลงดวยจังหวะท่ี ตามระยะการเจริญเติบโตของทารกจนกระท่ัง

ถึงวันคลอด 

การฟงเพลงเปนวิธีการหนึ่งท่ีชวยผอนคลายความเครียดจากการเรียน การทํางาน หรือจากปญหาความวุนวายตางๆ 

ดนตรีจึงมีสวนสําคัญในการปรับปรุงจิตใจใหรูสึกเปนสุข 

๑. ดนตรีกับการพัฒนามนุษย 

ดนตรีไทยกับการประยุกตใช 

การพัฒนามนุษยมี ๒ สวน คือ • การพัฒนาทางกายภาพ 

• การพัฒนาทางดานจิตใจและอารมณ 

• ประกอบพิธีกรรม  

• ประกอบการแสดง  

• บรรเลงในโอกาสท่ัวๆ ไป 

๒. ดนตรีไทยกับการผอนคลาย 

มีวัตถุประสงคในการใช ๓ ประการ คือ 
การเลนดนตรีรวมกัน นอกจากจะทาํให

เกิดความสนุกสนานแลว  

ยังเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

และเสริมสรางความสามัคคีอีกดวย 

เพื่อนําไปสูสุนทรียภาพ และการเห็นคุณคาของชีวิต 



แพทยจะใหผูปวยเลนดนตรี เพื่อชวยให

การเคล่ือนไหวของกลามเนื้อเกิด

ภาวการณเปล่ียนแปลง ในขณะท่ีผูปวย

เองก็เพลินเพลินในการเลนดนตรี หรือใช

วิธีการรักษาเพื่อฟนฟูจิตใจผูปวยดวย

การฟงเพลง หรือเขารวมกิจกรรมดนตรี

ตางๆ เปนการฟนฟูสภาพจิตใจผูปวยให

ผอนคลายและเปนผลดีตอการรักษา 

การแพทย ชุมชน 

หุนจําลองพิธีรําผีฟาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เปนพิธีกรรมที่ใชดนตรีในการบําบัดรักษาโรคภัยไขเจ็บ 

มีการนําดนตรีไปใชในการรักษาผูปวย

ทางจิตใจ โดยใชรางทรงของผูทําพิธีและ

มีเคร่ืองประกอบพิธีกรรมตางๆ นักดนตรี

บรรเลงดนตรี ขับรอง และทําจังหวะ มี

การอัญเชิญวิญญาณของเทพเจา หรือ

บรรพชนเขาสูรางทรง เพื่อซักถามอาการ

เจ็บปวย แสดงการรักษา หรือบอก

สรรพคุณยา เมื่อผานพิธีกรรมดังกลาว

แลว ผูปวยจะเกิดความรูสึกผอนคลาย มี

กําลังใจ เมื่อจิตใจรับรูถึงการผานการ

บําบัด ก็จะเชื่อวาตนหายเจ็บปวย 

อาการทางกายก็เกิดผลดีตามไปดวย 

๓. ดนตรีกับการบําบัด 



• ระดับมัธยมศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนท่ีโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา 

วิทยาลัยนาฏศิลป ๑๒ แหง ท่ัวประเทศ หลักสูตรศิลปนของวิทยาลัยดุริยางค

ศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรดนตรีระดับมัธยมศึกษาของมหาวิทยาลัย

พายัพ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

• ระดับอุดมศึกษา ตั้งแตระดับปริญญาตรีถึงปริญญาโท มีการเปดสอนใน

มหาวิทยาลัยตางๆ ท่ัวประเทศ เชน 

 

 

 

 

 

 

 

 ในหลายสังคมและวัฒนธรรมถือวาดนตรีเปนวิชาของชนชั้นสูงและนักปราชญราชบัณฑิตดนตรีบางประเภทไดรับการ

พัฒนาไปตามภูมิปญญาของนักปราชญทางดนตรี ซึ่งการเรียนการสอนดนตรีของไทยมีท้ังดนตรีไทย ดนตรีพื้นบาน และดนตรีสากลโดยมี

การศึกษาท้ังภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี 

 

วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล เปนหนวยงานของ 

รัฐที่มีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับดนตรีไทย ดนตรี 

พื้นบาน และดนตรีสากลโดยตรง 

๔. ดนตรีกับการศึกษา 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน   มหาวิทยาลัยทักษิณ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยบูรพา   มหาวิทยาลัยพายัพ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยรังสิต   มหาวิทยาลัยราชภัฏ (บางแหง) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เปนตน 



มีการเลือกสรรดนตรีและบทเพลงท่ีมีความโดดเดน มา

สรางความนาสนใจใหแกผูบริโภค นอกจากนี้ ตาม

สถานการณตางๆ เชน สถานีโรงไฟ หางสรรพสินคา 

โรงแรม สถานท่ี บริการตางๆ เปนตน ไดมีการนําดนตรี

และบทเพลงมาใชเปนเคร่ืองจูงใจผูคน ซึ่งมีท้ังท่ีมีทํานอง

ส้ันๆ หรือใชเพลงสรางบรรยากาศใหผูฟงเกิดความสนใจ

และมีความสุขไปพรอมๆกัน 

๕. ดนตรีกับการโฆษณาและประชาสัมพันธ 

การประชาสัมพันธกรแสดงและการบรรเลงดนตรีไทย 

มีการทําแผนปายโฆษณาและประชาสัมพันธประกอบ 



ดนตรีไทยกับการบําบัด 

การผลิตซีดี (CD)  

และดีวีดี (DVD) ดนตรีไทย  
 

มีท้ังภาพเคลื่อนไหวและเฉพาะเสียงเพลง

ธุรกิจ ในลักษณะนี้ปจจุบนันอกจากจะ

จําหนายภายในประเทศแลว ยังมีการสงไป

จําหนายยังตางประเทศอีกดวย 

ดนตรีกับธุรกิจ 

นักวิชาการดนตรี ครูดนตรี 

และการผลิตผลงานวิชาการ  

 
เกิดเอกสาร ดําราดนตรี วารสารดนตรี 

โรงเรียนสอนดนตรีของเอกชน ฯลฯ ซ่ึง

นับเปนแนวทางหนึ่งในการเผยแพรความรู

ทางดนตรีไปยังผูสนใจไดใกลชิดมากข้ึน 

วงดนตรีรับจาง 

บรรเลงดนตรีในงานตางๆ  

 
การรวบรวมศิลปนดนตรีและ 

นักรอง มีการฝกซอมเพ่ือพัฒนาคุณภาพงาน

ดนตรีใหเปนท่ียอมรับและมีชื่อเสียง เพ่ือให

เปนอาชีพท่ีม่ันคง และสามารถสรางความสุข

ใหกับผูชมได 

โรงเรียนดนตรีเอกชน  

 
เปนกิจกรรมท่ีไดรับความสนใจจากเยาวชน

เพราะเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

ถาผูใดมีความสามารถทางดนตรีมาก  

ก็สามารถนําไปประกอบอาชีพไดอีกดวย 

การผลิตเคร่ืองดนตรีไทย 

 
การดําเนินธุรกิจดานนี้ตองใชการลงทุนสูง จึง

ตองมีการวางแผนการตลอด  

ศึกษาแหลงจําหนาย แหลงบริโภคสินคา  

และสวนประกอบอ่ืนๆท่ีจําเปน 

ควบคูกันไปดวย 

ธุรกิจการจําหนายเคร่ืองดนตรี  

 
เปนอาชีพท่ีไดรับความสนใจอาชีพหนึ่ง หากผู

ประกอบธุรกิจมีความรู ความสามารถทาง

ดนตรี ยอมเปนตนทุนและจุดประชาสัมพันธ

สินคาท่ีดี และเปนการเสริมใหการคาขาย

เจริญกาวหนาอีกดวย 

ดนตรีกับธุรกิจ 
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