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สร้างอนาคตเด็กไทย
ด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ระดับโลก

ภาพปกน้ีมีขนาดเท่ากับหนังสือเรียนฉบับจริงของนักเรียน

แจกฟรี

เฉพาะครูผู้สอน

แจกฟรี

เฉพาะครูผู้สอน

ข้อสอบเน้นการคิดเพื่อพัฒนา
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมบูรณาการทักษะชีวิต
และการทำงานตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง 

วิธีการสอนเพื่อยกผลสัมฤทธิ์
ผ่านกระบวนการเรียนรู ้5Esเพิ่ม

เพิ่ม

เพิ่ม

ใหม่

กิจกรรมสร้างเสริมทักษะ
การเรียนรู้ตามศักยภาพผู้เรียน

ใช้ประกอบการสอนคู่กับหนังสือเรียน

กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์
การเรียนรู้สูอ่าเซียนพร้อม

คู่มือครู อจท.
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เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง 
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กิจกรรมบูรณาการทักษะชีวิต
และการทำงานตามแนวคิด
กิจกรรมบูรณาการทักษะชีวิตกิจกรรมบูรณาการทักษะชีวิต
และการทำงานตามแนวคิดและการทำงานตามแนวคิด
กิจกรรมบูรณาการทักษะชีวิตกิจกรรมบูรณาการทักษะชีวิตกิจกรรมบูรณาการทักษะชีวิต
และการทำงานตามแนวคิดและการทำงานตามแนวคิด
กิจกรรมบูรณาการทักษะชีวิต
และการทำงานตามแนวคิด
กิจกรรมบูรณาการทักษะชีวิต
และการทำงานตามแนวคิดและการทำงานตามแนวคิด
กิจกรรมบูรณาการทักษะชีวิตกิจกรรมบูรณาการทักษะชีวิต

เศรษฐกิจพอเพียง 
และการทำงานตามแนวคิดและการทำงานตามแนวคิดและการทำงานตามแนวคิดและการทำงานตามแนวคิด
กิจกรรมบูรณาการทักษะชีวิต
และการทำงานตามแนวคิดและการทำงานตามแนวคิด
กิจกรรมบูรณาการทักษะชีวิต

เศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมบูรณาการทักษะชีวิต
และการทำงานตามแนวคิดและการทำงานตามแนวคิดและการทำงานตามแนวคิด
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เอกสารประกอบคูมือครู

กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ

ลักษณะเดน     คูมือครู Version ใหม

กระตุนความสนใจ
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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

คุณลักษณะอันพึงประสงค

ตรวจสอบผล

เพื่อคนหาขอมูลไดงาย สะดวก รวดเร็ว และดูเปนระเบียบเพื่อคนหาขอมูลไดงาย สะดวก รวดเร็ว และดูเปนระเบียบ

ตรวจสอบผล
EvaluateEvaluateEvaluate

ตรวจสอบผลตรวจสอบผล
Evaluate

ตรวจสอบผลตรวจสอบผล
Evaluate

ตรวจสอบผล
EvaluateEvaluateEvaluate
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Evaluate
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1 ขั้นตอนการสอนแบบ 5Es ขั้นตอนการสอนแบบ 5Es ขั้นตอนการสอนแบบ 5Es ขั้นตอนการสอนแบบ 5Es ขั้นตอนการสอนแบบ 5Es ขั้นตอนการสอนแบบ 5Es

เพื่อใหครูเตรียมจัดกิจกรรมการเรียนเพื่อใหครูเตรียมจัดกิจกรรมการเรียน

โซน 

เพื่อใหครูเตรียมจัดกิจกรรมการเรียนเพื่อใหครูเตรียมจัดกิจกรรมการเรียน

โซน 

เพื่อใหครูเตรียมจัดกิจกรรมการเรียนเพื่อใหครูเตรียมจัดกิจกรรมการเรียนเพื่อใหครูเตรียมจัดกิจกรรมการเรียน

 ขั้นตอนการสอนแบบ 5Es ขั้นตอนการสอนแบบ 5Es ขั้นตอนการสอนแบบ 5Es ขั้นตอนการสอนแบบ 5Es ขั้นตอนการสอนแบบ 5Es ขั้นตอนการสอนแบบ 5Es ขั้นตอนการสอนแบบ 5Es ขั้นตอนการสอนแบบ 5Es ขั้นตอนการสอนแบบ 5Es ขั้นตอนการสอนแบบ 5Es

โซนโซนโซนโซนโซนโซนโซนโซน



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

เสร�ม
2

คูมอืครู

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

เปาหมายการเรียนรูเปาหมายการเรียนรูเปาหมายการเรียนรูเปาหมายการเรียนรูเปาหมายการเรียนรูเปาหมายการเรียนรูเปาหมายการเรียนรูเปาหมายการเรียนรูเปาหมายการเรียนรูเปาหมายการเรียนรูเปาหมายการเรียนรูเปาหมายการเรียนรู

แสดงเปาหมายการเรียนรูที่นักเรียน

 ตองบรรลุตามตัวชี้วัด ตลอดจนสมรรถนะ

แสดงเปาหมายการเรียนรูที่นักเรียน

 ตองบรรลุตามตัวชี้วัด ตลอดจนสมรรถนะ

แสดงเปาหมายการเรียนรูที่นักเรียนแสดงเปาหมายการเรียนรูที่นักเรียนแสดงเปาหมายการเรียนรูที่นักเรียนแสดงเปาหมายการเรียนรูที่นักเรียน

 ตองบรรลุตามตัวชี้วัด ตลอดจนสมรรถนะ ตองบรรลุตามตัวชี้วัด ตลอดจนสมรรถนะ ตองบรรลุตามตัวชี้วัด ตลอดจนสมรรถนะ ตองบรรลุตามตัวชี้วัด ตลอดจนสมรรถนะ

 ที่จะตองมี และคุณลักษณะที่พึงเกิดขึ้น
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 ที่จะตองมี และคุณลักษณะที่พึงเกิดขึ้น

 ตองบรรลุตามตัวชี้วัด ตลอดจนสมรรถนะ ตองบรรลุตามตัวชี้วัด ตลอดจนสมรรถนะ ตองบรรลุตามตัวชี้วัด ตลอดจนสมรรถนะ ตองบรรลุตามตัวชี้วัด ตลอดจนสมรรถนะ ตองบรรลุตามตัวชี้วัด ตลอดจนสมรรถนะ ตองบรรลุตามตัวชี้วัด ตลอดจนสมรรถนะ ตองบรรลุตามตัวชี้วัด ตลอดจนสมรรถนะ ตองบรรลุตามตัวชี้วัด ตลอดจนสมรรถนะ

แสดงเปาหมายการเรียนรูที่นักเรียน

 ตองบรรลุตามตัวชี้วัด ตลอดจนสมรรถนะ

แสดงเปาหมายการเรียนรูที่นักเรียน

 ตองบรรลุตามตัวชี้วัด ตลอดจนสมรรถนะ

แสดงเปาหมายการเรียนรูที่นักเรียนแสดงเปาหมายการเรียนรูที่นักเรียนแสดงเปาหมายการเรียนรูที่นักเรียนแสดงเปาหมายการเรียนรูที่นักเรียนแสดงเปาหมายการเรียนรูที่นักเรียนแสดงเปาหมายการเรียนรูที่นักเรียนแสดงเปาหมายการเรียนรูที่นักเรียนแสดงเปาหมายการเรียนรูที่นักเรียนแสดงเปาหมายการเรียนรูที่นักเรียน

 เชิงประจักษ เชิงประจักษ

 คําตอบ จนเกิดความรู คําตอบ จนเกิดความรู คําตอบ จนเกิดความรู คําตอบ จนเกิดความรู

เปนขั้นที่ผูสอน

 ใหผูเรียนนําความรู

เปนขั้นที่ผูสอน

 ใหผูเรียนนําความรู

เปนขั้นที่ผูสอนเปนขั้นที่ผูสอนเปนขั้นที่ผูสอน

 ใหผูเรียนนําความรู ใหผูเรียนนําความรู ใหผูเรียนนําความรู

เปนขั้นที่ผูสอน

 ใหผูเรียนนําความรู ใหผูเรียนนําความรู

เปนขั้นที่ผูสอน

 ใหผูเรียนนําความรู ใหผูเรียนนําความรู ใหผูเรียนนําความรู ใหผูเรียนนําความรู ใหผูเรียนนําความรู ใหผูเรียนนําความรู ใหผูเรียนนําความรู ใหผูเรียนนําความรู ใหผูเรียนนําความรู ใหผูเรียนนําความรู ใหผูเรียนนําความรู

 ไปคิดคนตอๆ ไป

 ใหผูเรียนนําความรู ใหผูเรียนนําความรู ใหผูเรียนนําความรู ใหผูเรียนนําความรู ใหผูเรียนนําความรู ใหผูเรียนนําความรู ใหผูเรียนนําความรู ใหผูเรียนนําความรู ใหผูเรียนนําความรู

เปนขั้นที่ผูสอนเปนขั้นที่ผูสอนเปนขั้นที่ผูสอนเปนขั้นที่ผูสอนเปนขั้นที่ผูสอนเปนขั้นที่ผูสอนเปนขั้นที่ผูสอนเปนขั้นที่ผูสอน

ตรวจสอบผลตรวจสอบผลตรวจสอบผลตรวจสอบผลตรวจสอบผลตรวจสอบผลตรวจสอบผลตรวจสอบผลตรวจสอบผลตรวจสอบผลตรวจสอบผลตรวจสอบผลตรวจสอบผลตรวจสอบผลตรวจสอบผลตรวจสอบผล

แบบ 5Es เพื่อใหครูทราบวาเปนขั้นการสอนขั้นใดแบบ 5Es เพื่อใหครูทราบวาเปนขั้นการสอนขั้นใดแบบ 5Es เพื่อใหครูทราบวาเปนขั้นการสอนขั้นใดแบบ 5Es เพื่อใหครูทราบวาเปนขั้นการสอนขั้นใดแบบ 5Es เพื่อใหครูทราบวาเปนขั้นการสอนขั้นใดแบบ 5Es เพื่อใหครูทราบวาเปนขั้นการสอนขั้นใดแบบ 5Es เพื่อใหครูทราบวาเปนขั้นการสอนขั้นใดแบบ 5Es เพื่อใหครูทราบวาเปนขั้นการสอนขั้นใดแบบ 5Es เพื่อใหครูทราบวาเปนขั้นการสอนขั้นใดแบบ 5Es เพื่อใหครูทราบวาเปนขั้นการสอนขั้นใดแบบ 5Es เพื่อใหครูทราบวาเปนขั้นการสอนขั้นใดแบบ 5Es เพื่อใหครูทราบวาเปนขั้นการสอนขั้นใดแบบ 5Es เพื่อใหครูทราบวาเปนขั้นการสอนขั้นใดแบบ 5Es เพื่อใหครูทราบวาเปนขั้นการสอนขั้นใดแบบ 5Es เพื่อใหครูทราบวาเปนขั้นการสอนขั้นใดแบบ 5Es เพื่อใหครูทราบวาเปนขั้นการสอนขั้นใดแบบ 5Es เพื่อใหครูทราบวาเปนขั้นการสอนขั้นใดแบบ 5Es เพื่อใหครูทราบวาเปนขั้นการสอนขั้นใดแบบ 5Es เพื่อใหครูทราบวาเปนขั้นการสอนขั้นใดแบบ 5Es เพื่อใหครูทราบวาเปนขั้นการสอนขั้นใดแบบ 5Es เพื่อใหครูทราบวาเปนขั้นการสอนขั้นใด

บูรณาการอาเซียนบูรณาการอาเซียนบูรณาการอาเซียนบูรณาการอาเซียนบูรณาการอาเซียน

คานิยมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคานิยมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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(เฉพาะระดบัชัน้(เฉพาะระดบัชัน้

มธัยมศกึษาตอนปลาย)มธัยมศกึษาตอนปลาย)

(เฉพาะระดบัชัน้

มธัยมศกึษาตอนปลาย)มธัยมศกึษาตอนปลาย)

(เฉพาะระดบัชัน้(เฉพาะระดบัชัน้(เฉพาะระดบัชัน้

มธัยมศกึษาตอนปลาย)

(เฉพาะระดบัชัน้

มธัยมศกึษาตอนปลาย)มธัยมศกึษาตอนปลาย)

O-NET ในระดบัมธัยมศกึษา

เปนตวัอยางขอสอบทีมุ่งเนน

  การคดิและเปนแนวขอสอบ 

เปนตวัอยางขอสอบทีมุ่งเนนเปนตวัอยางขอสอบทีมุ่งเนนเปนตวัอยางขอสอบทีมุ่งเนน

 พรอมเฉลยอยางละเอยีด

เปนตวัอยางขอสอบทีมุ่งเนน

  การคดิและเปนแนวขอสอบ 

เปนตวัอยางขอสอบทีมุ่งเนนเปนตวัอยางขอสอบทีมุ่งเนน

  การคดิและเปนแนวขอสอบ 

เปนตวัอยางขอสอบทีมุ่งเนนเปนตวัอยางขอสอบทีมุ่งเนนเปนตวัอยางขอสอบทีมุ่งเนน

  การคดิและเปนแนวขอสอบ   การคดิและเปนแนวขอสอบ 

เปนตวัอยางขอสอบทีมุ่งเนนเปนตวัอยางขอสอบทีมุ่งเนน

  การคดิและเปนแนวขอสอบ   การคดิและเปนแนวขอสอบ   การคดิและเปนแนวขอสอบ   การคดิและเปนแนวขอสอบ   การคดิและเปนแนวขอสอบ 

เปนตวัอยางขอสอบทีมุ่งเนนเปนตวัอยางขอสอบทีมุ่งเนนเปนตวัอยางขอสอบทีมุ่งเนน

  การคดิและเปนแนวขอสอบ 

เปนตวัอยางขอสอบทีมุ่งเนน

  การคดิและเปนแนวขอสอบ   การคดิและเปนแนวขอสอบ   การคดิและเปนแนวขอสอบ   การคดิและเปนแนวขอสอบ   การคดิและเปนแนวขอสอบ   การคดิและเปนแนวขอสอบ 

เปนตวัอยางขอสอบทีมุ่งเนนเปนตวัอยางขอสอบทีมุ่งเนนเปนตวัอยางขอสอบทีมุ่งเนนเปนตวัอยางขอสอบทีมุ่งเนนเปนตวัอยางขอสอบทีมุ่งเนนเปนตวัอยางขอสอบทีมุ่งเนนเปนตวัอยางขอสอบทีมุ่งเนนเปนตวัอยางขอสอบทีมุ่งเนนเปนตวัอยางขอสอบทีมุ่งเนนเปนตวัอยางขอสอบทีมุ่งเนนเปนตวัอยางขอสอบทีมุ่งเนน



 เสร�ม
3

คูมือครู

    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

ขั้นที่ 3 อธิบายความรู  ขั้นที่ 3 อธิบายความรู  ขั้นที่ 3 อธิบายความรู  ขั้นที่ 3 อธิบายความรู  ขั้นที่ 3 อธิบายความรู  ขั้นที่ 3 อธิบายความรู  ขั้นที่ 3 อธิบายความรู  ขั้นที่ 3 อธิบายความรู  ขั้นที่ 3 อธิบายความรู  ขั้นที่ 3 อธิบายความรู  ขั้นที่ 3 อธิบายความรู  ขั้นที่ 3 อธิบายความรู  ขั้นที่ 3 อธิบายความรู  ขั้นที่ 3 อธิบายความรู  ขั้นที่ 3 อธิบายความรู  ขั้นที่ 3 อธิบายความรู  ขั้นที่ 3 อธิบายความรู  ขั้นที่ 3 อธิบายความรู  ขั้นที่ 3 อธิบายความรู  

เปนขั้นที่ผูสอนมีปฏิสัมพันธกับผูเรียน เชน ใหการแนะนํา ตั้งคําถามกระตุนใหคิด เพื่อใหผูเรียนคนหาคําตอบ และนําขอมูลเปนขั้นที่ผูสอนมีปฏิสัมพันธกับผูเรียน เชน ใหการแนะนํา ตั้งคําถามกระตุนใหคิด เพื่อใหผูเรียนคนหาคําตอบ และนําขอมูลเปนขั้นที่ผูสอนมีปฏิสัมพันธกับผูเรียน เชน ใหการแนะนํา ตั้งคําถามกระตุนใหคิด เพื่อใหผูเรียนคนหาคําตอบ และนําขอมูลเปนขั้นที่ผูสอนมีปฏิสัมพันธกับผูเรียน เชน ใหการแนะนํา ตั้งคําถามกระตุนใหคิด เพื่อใหผูเรียนคนหาคําตอบ และนําขอมูลเปนขั้นที่ผูสอนมีปฏิสัมพันธกับผูเรียน เชน ใหการแนะนํา ตั้งคําถามกระตุนใหคิด เพื่อใหผูเรียนคนหาคําตอบ และนําขอมูลเปนขั้นที่ผูสอนมีปฏิสัมพันธกับผูเรียน เชน ใหการแนะนํา ตั้งคําถามกระตุนใหคิด เพื่อใหผูเรียนคนหาคําตอบ และนําขอมูล

ขั้นที่ 3 อธิบายความรู  ขั้นที่ 3 อธิบายความรู  ขั้นที่ 3 อธิบายความรู  ขั้นที่ 3 อธิบายความรู  ขั้นที่ 3 อธิบายความรู  ขั้นที่ 3 อธิบายความรู  ขั้นที่ 3 อธิบายความรู  ขั้นที่ 3 อธิบายความรู  ขั้นที่ 3 อธิบายความรู  ขั้นที่ 3 อธิบายความรู  ขั้นที่ 3 อธิบายความรู  ขั้นที่ 3 อธิบายความรู  ขั้นที่ 3 อธิบายความรู  ขั้นที่ 3 อธิบายความรู  ขั้นที่ 3 อธิบายความรู  

เชน สัมภาษณ ทดลอง อานคนควาขอมูลจากเอกสาร แหลงขอมูลตางๆ จนไดขอมูลความรูที่เกี่ยวของกับประเด็นหรือปญหาที่ศึกษา
ประเด็นหรือปญหาที่จะศึกษาคนควาอยางถองแทแลว ก็ลงมือปฏิบัติเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลความรู สํารวจตรวจสอบ โดยวิธีการตางๆ 
เชน สัมภาษณ ทดลอง อานคนควาขอมูลจากเอกสาร แหลงขอมูลตางๆ จนไดขอมูลความรูที่เกี่ยวของกับประเด็นหรือปญหาที่ศึกษา
ประเด็นหรือปญหาที่จะศึกษาคนควาอยางถองแทแลว ก็ลงมือปฏิบัติเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลความรู สํารวจตรวจสอบ โดยวิธีการตางๆ 
เชน สัมภาษณ ทดลอง อานคนควาขอมูลจากเอกสาร แหลงขอมูลตางๆ จนไดขอมูลความรูที่เกี่ยวของกับประเด็นหรือปญหาที่ศึกษา
ประเด็นหรือปญหาที่จะศึกษาคนควาอยางถองแทแลว ก็ลงมือปฏิบัติเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลความรู สํารวจตรวจสอบ โดยวิธีการตางๆ 
เชน สัมภาษณ ทดลอง อานคนควาขอมูลจากเอกสาร แหลงขอมูลตางๆ จนไดขอมูลความรูที่เกี่ยวของกับประเด็นหรือปญหาที่ศึกษา
ประเด็นหรือปญหาที่จะศึกษาคนควาอยางถองแทแลว ก็ลงมือปฏิบัติเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลความรู สํารวจตรวจสอบ โดยวิธีการตางๆ 
วิธีการศึกษาคนควา การรวบรวมขอมูลความรูที่จะนําไปสูการสรางความเขาใจประเด็นหรือปญหานั้นๆ เมื่อผูเรียนทําความเขาใจใน
ประเด็นหรือปญหาที่จะศึกษาคนควาอยางถองแทแลว ก็ลงมือปฏิบัติเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลความรู สํารวจตรวจสอบ โดยวิธีการตางๆ 
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 การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามขั้นตอนวัฏจักรการเรียนรู 5Es จึงเปนรูปแบบการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามขั้นตอนวัฏจักรการเรียนรู 5Es จึงเปนรูปแบบการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามขั้นตอนวัฏจักรการเรียนรู 5Es จึงเปนรูปแบบการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามขั้นตอนวัฏจักรการเรียนรู 5Es จึงเปนรูปแบบการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามขั้นตอนวัฏจักรการเรียนรู 5Es จึงเปนรูปแบบการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามขั้นตอนวัฏจักรการเรียนรู 5Es จึงเปนรูปแบบการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามขั้นตอนวัฏจักรการเรียนรู 5Es จึงเปนรูปแบบการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามขั้นตอนวัฏจักรการเรียนรู 5Es จึงเปนรูปแบบการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามขั้นตอนวัฏจักรการเรียนรู 5Es จึงเปนรูปแบบการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามขั้นตอนวัฏจักรการเรียนรู 5Es จึงเปนรูปแบบการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามขั้นตอนวัฏจักรการเรียนรู 5Es จึงเปนรูปแบบการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามขั้นตอนวัฏจักรการเรียนรู 5Es จึงเปนรูปแบบการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามขั้นตอนวัฏจักรการเรียนรู 5Es จึงเปนรูปแบบการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน

และเห็นคุณคาของตนเองจากผลการเรียนรูที่เกิดขึ้น ซึ่งเปนการเรียนรูที่มีความสุขอยางแทจริง
มากนอยเพียงใด และจะนําความรูเหลานั้นไปประยุกตใชในการเรียนรูเรื่องอื่นๆ หรือในชีวิตประจําวันไดอยางไร ผูเรียนจะเกิดเจตคติ
และเห็นคุณคาของตนเองจากผลการเรียนรูที่เกิดขึ้น ซึ่งเปนการเรียนรูที่มีความสุขอยางแทจริง
มากนอยเพียงใด และจะนําความรูเหลานั้นไปประยุกตใชในการเรียนรูเรื่องอื่นๆ หรือในชีวิตประจําวันไดอยางไร ผูเรียนจะเกิดเจตคติ
และเห็นคุณคาของตนเองจากผลการเรียนรูที่เกิดขึ้น ซึ่งเปนการเรียนรูที่มีความสุขอยางแทจริง
มากนอยเพียงใด และจะนําความรูเหลานั้นไปประยุกตใชในการเรียนรูเรื่องอื่นๆ หรือในชีวิตประจําวันไดอยางไร ผูเรียนจะเกิดเจตคติ
สรางสรรคความรูรวมกนั ผูเรยีนสามารถประเมนิผลการเรียนรูของตนเอง เพือ่สรุปผลวามีความรูอะไรเพิม่ขึน้มาบาง เกดิความเขาใจ
มากนอยเพียงใด และจะนําความรูเหลานั้นไปประยุกตใชในการเรียนรูเรื่องอื่นๆ หรือในชีวิตประจําวันไดอยางไร ผูเรียนจะเกิดเจตคติ
สรางสรรคความรูรวมกนั ผูเรยีนสามารถประเมนิผลการเรียนรูของตนเอง เพือ่สรุปผลวามีความรูอะไรเพิม่ขึน้มาบาง เกดิความเขาใจ
มากนอยเพียงใด และจะนําความรูเหลานั้นไปประยุกตใชในการเรียนรูเรื่องอื่นๆ หรือในชีวิตประจําวันไดอยางไร ผูเรียนจะเกิดเจตคติ
และเห็นคุณคาของตนเองจากผลการเรียนรูที่เกิดขึ้น ซึ่งเปนการเรียนรูที่มีความสุขอยางแทจริงและเห็นคุณคาของตนเองจากผลการเรียนรูที่เกิดขึ้น ซึ่งเปนการเรียนรูที่มีความสุขอยางแทจริงและเห็นคุณคาของตนเองจากผลการเรียนรูที่เกิดขึ้น ซึ่งเปนการเรียนรูที่มีความสุขอยางแทจริงและเห็นคุณคาของตนเองจากผลการเรียนรูที่เกิดขึ้น ซึ่งเปนการเรียนรูที่มีความสุขอยางแทจริงและเห็นคุณคาของตนเองจากผลการเรียนรูที่เกิดขึ้น ซึ่งเปนการเรียนรูที่มีความสุขอยางแทจริงและเห็นคุณคาของตนเองจากผลการเรียนรูที่เกิดขึ้น ซึ่งเปนการเรียนรูที่มีความสุขอยางแทจริงและเห็นคุณคาของตนเองจากผลการเรียนรูที่เกิดขึ้น ซึ่งเปนการเรียนรูที่มีความสุขอยางแทจริงและเห็นคุณคาของตนเองจากผลการเรียนรูที่เกิดขึ้น ซึ่งเปนการเรียนรูที่มีความสุขอยางแทจริงและเห็นคุณคาของตนเองจากผลการเรียนรูที่เกิดขึ้น ซึ่งเปนการเรียนรูที่มีความสุขอยางแทจริงและเห็นคุณคาของตนเองจากผลการเรียนรูที่เกิดขึ้น ซึ่งเปนการเรียนรูที่มีความสุขอยางแทจริงและเห็นคุณคาของตนเองจากผลการเรียนรูที่เกิดขึ้น ซึ่งเปนการเรียนรูที่มีความสุขอยางแทจริงและเห็นคุณคาของตนเองจากผลการเรียนรูที่เกิดขึ้น ซึ่งเปนการเรียนรูที่มีความสุขอยางแทจริงและเห็นคุณคาของตนเองจากผลการเรียนรูที่เกิดขึ้น ซึ่งเปนการเรียนรูที่มีความสุขอยางแทจริงและเห็นคุณคาของตนเองจากผลการเรียนรูที่เกิดขึ้น ซึ่งเปนการเรียนรูที่มีความสุขอยางแทจริงและเห็นคุณคาของตนเองจากผลการเรียนรูที่เกิดขึ้น ซึ่งเปนการเรียนรูที่มีความสุขอยางแทจริงและเห็นคุณคาของตนเองจากผลการเรียนรูที่เกิดขึ้น ซึ่งเปนการเรียนรูที่มีความสุขอยางแทจริงและเห็นคุณคาของตนเองจากผลการเรียนรูที่เกิดขึ้น ซึ่งเปนการเรียนรูที่มีความสุขอยางแทจริงและเห็นคุณคาของตนเองจากผลการเรียนรูที่เกิดขึ้น ซึ่งเปนการเรียนรูที่มีความสุขอยางแทจริงและเห็นคุณคาของตนเองจากผลการเรียนรูที่เกิดขึ้น ซึ่งเปนการเรียนรูที่มีความสุขอยางแทจริงและเห็นคุณคาของตนเองจากผลการเรียนรูที่เกิดขึ้น ซึ่งเปนการเรียนรูที่มีความสุขอยางแทจริงและเห็นคุณคาของตนเองจากผลการเรียนรูที่เกิดขึ้น ซึ่งเปนการเรียนรูที่มีความสุขอยางแทจริงและเห็นคุณคาของตนเองจากผลการเรียนรูที่เกิดขึ้น ซึ่งเปนการเรียนรูที่มีความสุขอยางแทจริงและเห็นคุณคาของตนเองจากผลการเรียนรูที่เกิดขึ้น ซึ่งเปนการเรียนรูที่มีความสุขอยางแทจริงและเห็นคุณคาของตนเองจากผลการเรียนรูที่เกิดขึ้น ซึ่งเปนการเรียนรูที่มีความสุขอยางแทจริงและเห็นคุณคาของตนเองจากผลการเรียนรูที่เกิดขึ้น ซึ่งเปนการเรียนรูที่มีความสุขอยางแทจริงและเห็นคุณคาของตนเองจากผลการเรียนรูที่เกิดขึ้น ซึ่งเปนการเรียนรูที่มีความสุขอยางแทจริงและเห็นคุณคาของตนเองจากผลการเรียนรูที่เกิดขึ้น ซึ่งเปนการเรียนรูที่มีความสุขอยางแทจริงและเห็นคุณคาของตนเองจากผลการเรียนรูที่เกิดขึ้น ซึ่งเปนการเรียนรูที่มีความสุขอยางแทจริงและเห็นคุณคาของตนเองจากผลการเรียนรูที่เกิดขึ้น ซึ่งเปนการเรียนรูที่มีความสุขอยางแทจริงและเห็นคุณคาของตนเองจากผลการเรียนรูที่เกิดขึ้น ซึ่งเปนการเรียนรูที่มีความสุขอยางแทจริงและเห็นคุณคาของตนเองจากผลการเรียนรูที่เกิดขึ้น ซึ่งเปนการเรียนรูที่มีความสุขอยางแทจริง
มากนอยเพียงใด และจะนําความรูเหลานั้นไปประยุกตใชในการเรียนรูเรื่องอื่นๆ หรือในชีวิตประจําวันไดอยางไร ผูเรียนจะเกิดเจตคติ
และเห็นคุณคาของตนเองจากผลการเรียนรูที่เกิดขึ้น ซึ่งเปนการเรียนรูที่มีความสุขอยางแทจริง
มากนอยเพียงใด และจะนําความรูเหลานั้นไปประยุกตใชในการเรียนรูเรื่องอื่นๆ หรือในชีวิตประจําวันไดอยางไร ผูเรียนจะเกิดเจตคติมากนอยเพียงใด และจะนําความรูเหลานั้นไปประยุกตใชในการเรียนรูเรื่องอื่นๆ หรือในชีวิตประจําวันไดอยางไร ผูเรียนจะเกิดเจตคติมากนอยเพียงใด และจะนําความรูเหลานั้นไปประยุกตใชในการเรียนรูเรื่องอื่นๆ หรือในชีวิตประจําวันไดอยางไร ผูเรียนจะเกิดเจตคติมากนอยเพียงใด และจะนําความรูเหลานั้นไปประยุกตใชในการเรียนรูเรื่องอื่นๆ หรือในชีวิตประจําวันไดอยางไร ผูเรียนจะเกิดเจตคติมากนอยเพียงใด และจะนําความรูเหลานั้นไปประยุกตใชในการเรียนรูเรื่องอื่นๆ หรือในชีวิตประจําวันไดอยางไร ผูเรียนจะเกิดเจตคติมากนอยเพียงใด และจะนําความรูเหลานั้นไปประยุกตใชในการเรียนรูเรื่องอื่นๆ หรือในชีวิตประจําวันไดอยางไร ผูเรียนจะเกิดเจตคติมากนอยเพียงใด และจะนําความรูเหลานั้นไปประยุกตใชในการเรียนรูเรื่องอื่นๆ หรือในชีวิตประจําวันไดอยางไร ผูเรียนจะเกิดเจตคติ

ทักษะ กระบวนการปฏิบัติ การแกปญหา การตอบคําถามรวบยอด หรือการเคารพความคิดหรือยอมรับเหตุผลของคนอื่น เพื่อการ
เปนขัน้ทีผู่สอนประเมนิมโนทศันของผูเรยีน โดยตรวจสอบจากความคดิทีเ่ปล่ียนไปและความคดิรวบยอดทีเ่กดิขึน้ใหม ตรวจสอบ เปนขัน้ทีผู่สอนประเมนิมโนทศันของผูเรยีน โดยตรวจสอบจากความคดิทีเ่ปล่ียนไปและความคดิรวบยอดทีเ่กดิขึน้ใหม ตรวจสอบ 

ทักษะ กระบวนการปฏิบัติ การแกปญหา การตอบคําถามรวบยอด หรือการเคารพความคิดหรือยอมรับเหตุผลของคนอื่น เพื่อการ
เปนขัน้ทีผู่สอนประเมนิมโนทศันของผูเรยีน โดยตรวจสอบจากความคดิทีเ่ปล่ียนไปและความคดิรวบยอดทีเ่กดิขึน้ใหม ตรวจสอบ 

ทักษะ กระบวนการปฏิบัติ การแกปญหา การตอบคําถามรวบยอด หรือการเคารพความคิดหรือยอมรับเหตุผลของคนอื่น เพื่อการ
เปนขัน้ทีผู่สอนประเมนิมโนทศันของผูเรยีน โดยตรวจสอบจากความคดิทีเ่ปล่ียนไปและความคดิรวบยอดทีเ่กดิขึน้ใหม ตรวจสอบ เปนขัน้ทีผู่สอนประเมนิมโนทศันของผูเรยีน โดยตรวจสอบจากความคดิทีเ่ปล่ียนไปและความคดิรวบยอดทีเ่กดิขึน้ใหม ตรวจสอบ เปนขัน้ทีผู่สอนประเมนิมโนทศันของผูเรยีน โดยตรวจสอบจากความคดิทีเ่ปล่ียนไปและความคดิรวบยอดทีเ่กดิขึน้ใหม ตรวจสอบ 

ทักษะ กระบวนการปฏิบัติ การแกปญหา การตอบคําถามรวบยอด หรือการเคารพความคิดหรือยอมรับเหตุผลของคนอื่น เพื่อการทักษะ กระบวนการปฏิบัติ การแกปญหา การตอบคําถามรวบยอด หรือการเคารพความคิดหรือยอมรับเหตุผลของคนอื่น เพื่อการ
สรางสรรคความรูรวมกนั ผูเรยีนสามารถประเมนิผลการเรียนรูของตนเอง เพือ่สรุปผลวามีความรูอะไรเพิม่ขึน้มาบาง เกดิความเขาใจ
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การเรียนรูและการทํางานรวมกันเปนกลุม ระดมสมองเพื่อคิดสรางสรรครวมกัน ผูเรียนสามารถนําความรูที่สรางขึ้นใหมไปเชื่อมโยง

เปนขั้นที่ผูสอนเลือกใชเทคนิควิธีสอนตางๆ ที่สงเสริมใหผูเรียนนําความรูที่เกิดขึ้นไปคิดคนสืบคนตอๆ ไป เพื่อพัฒนาทักษะเปนขั้นที่ผูสอนเลือกใชเทคนิควิธีสอนตางๆ ที่สงเสริมใหผูเรียนนําความรูที่เกิดขึ้นไปคิดคนสืบคนตอๆ ไป เพื่อพัฒนาทักษะ
การเรียนรูและการทํางานรวมกันเปนกลุม ระดมสมองเพื่อคิดสรางสรรครวมกัน ผูเรียนสามารถนําความรูที่สรางขึ้นใหมไปเชื่อมโยงการเรียนรูและการทํางานรวมกันเปนกลุม ระดมสมองเพื่อคิดสรางสรรครวมกัน ผูเรียนสามารถนําความรูที่สรางขึ้นใหมไปเชื่อมโยง

เปนขั้นที่ผูสอนเลือกใชเทคนิควิธีสอนตางๆ ที่สงเสริมใหผูเรียนนําความรูที่เกิดขึ้นไปคิดคนสืบคนตอๆ ไป เพื่อพัฒนาทักษะ
การเรียนรูและการทํางานรวมกันเปนกลุม ระดมสมองเพื่อคิดสรางสรรครวมกัน ผูเรียนสามารถนําความรูที่สรางขึ้นใหมไปเชื่อมโยง

เปนขั้นที่ผูสอนเลือกใชเทคนิควิธีสอนตางๆ ที่สงเสริมใหผูเรียนนําความรูที่เกิดขึ้นไปคิดคนสืบคนตอๆ ไป เพื่อพัฒนาทักษะ
การเรียนรูและการทํางานรวมกันเปนกลุม ระดมสมองเพื่อคิดสรางสรรครวมกัน ผูเรียนสามารถนําความรูที่สรางขึ้นใหมไปเชื่อมโยง

เปนขั้นที่ผูสอนเลือกใชเทคนิควิธีสอนตางๆ ที่สงเสริมใหผูเรียนนําความรูที่เกิดขึ้นไปคิดคนสืบคนตอๆ ไป เพื่อพัฒนาทักษะเปนขั้นที่ผูสอนเลือกใชเทคนิควิธีสอนตางๆ ที่สงเสริมใหผูเรียนนําความรูที่เกิดขึ้นไปคิดคนสืบคนตอๆ ไป เพื่อพัฒนาทักษะเปนขั้นที่ผูสอนเลือกใชเทคนิควิธีสอนตางๆ ที่สงเสริมใหผูเรียนนําความรูที่เกิดขึ้นไปคิดคนสืบคนตอๆ ไป เพื่อพัฒนาทักษะเปนขั้นที่ผูสอนเลือกใชเทคนิควิธีสอนตางๆ ที่สงเสริมใหผูเรียนนําความรูที่เกิดขึ้นไปคิดคนสืบคนตอๆ ไป เพื่อพัฒนาทักษะเปนขั้นที่ผูสอนเลือกใชเทคนิควิธีสอนตางๆ ที่สงเสริมใหผูเรียนนําความรูที่เกิดขึ้นไปคิดคนสืบคนตอๆ ไป เพื่อพัฒนาทักษะเปนขั้นที่ผูสอนเลือกใชเทคนิควิธีสอนตางๆ ที่สงเสริมใหผูเรียนนําความรูที่เกิดขึ้นไปคิดคนสืบคนตอๆ ไป เพื่อพัฒนาทักษะเปนขั้นที่ผูสอนเลือกใชเทคนิควิธีสอนตางๆ ที่สงเสริมใหผูเรียนนําความรูที่เกิดขึ้นไปคิดคนสืบคนตอๆ ไป เพื่อพัฒนาทักษะเปนขั้นที่ผูสอนเลือกใชเทคนิควิธีสอนตางๆ ที่สงเสริมใหผูเรียนนําความรูที่เกิดขึ้นไปคิดคนสืบคนตอๆ ไป เพื่อพัฒนาทักษะเปนขั้นที่ผูสอนเลือกใชเทคนิควิธีสอนตางๆ ที่สงเสริมใหผูเรียนนําความรูที่เกิดขึ้นไปคิดคนสืบคนตอๆ ไป เพื่อพัฒนาทักษะเปนขั้นที่ผูสอนเลือกใชเทคนิควิธีสอนตางๆ ที่สงเสริมใหผูเรียนนําความรูที่เกิดขึ้นไปคิดคนสืบคนตอๆ ไป เพื่อพัฒนาทักษะ



เสร�ม
4

คูมอืครู

คําอธิบายรายวิชา

รายวิชา ดนตรี กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5   ภาคเรียนที่……………
รหัสวิชา ศ…………………………………          เวลา 40 ชั่วโมง/ป

 ศึกษา เปรียบเทียบการจัดวงดนตรี รูปแบบของบทเพลงที่บรรเลงโดยวงดนตรีแตละประเภท จําแนกประเภทและ

รูปแบบของวงดนตรีไทยและวงดนตรีสากล เขาใจอิทธิพลของวัฒนธรรมตอการสรางสรรคงานดนตรี โดยใชกระบวนการคิด

วิเคราะหเพื่ออธิบายเหตุผล หรือปจจัยที่คนแตละวัฒนธรรมสรางสรรคงานดนตรีแตกตางกัน

 ฝกปฏิบัติการอาน เขียน โนตดนตรีไทยและสากลในอัตราจังหวะตางๆ มีทักษะในการรองเพลงหรือบรรเลงดนตรี

เดี่ยวและรวมวง โดยเนนเทคนิคการแสดงออกและคุณภาพของการแสดง สรางเกณฑสําหรับประเมินคุณภาพการประพันธ

และการเลนดนตรีของตนเองและผูอื่นไดอยางเหมาะสม เปรียบเทียบอารมณและความรูสึกที่ไดรับจากงานดนตรีที่มาจาก

วัฒนธรรมตางกัน มีทักษะในการนําดนตรีไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในงานอื่นๆ ไดอยางเหมาะสมและเห็นคุณคา

 วิเคราะหรูปแบบของดนตรีไทยและดนตรีสากลในยุคสมัยตางๆ พรอมทั้งศึกษาและวิเคราะหสถานะทางสังคม

ของดนตรี เพื่อเปรียบเทียบลักษณะเดนของดนตรีในวัฒนธรรมตางๆ

 ศึกษา วิเคราะหบทบาทของดนตรีในการสะทอนแนวความคิด คานิยมและความเชื่อที่เปลี่ยนไปของคนในสังคม 

โดยใชกระบวนการอภิปรายในการนําเสนอแนวทางและวิธีการในการสงเสริมและอนุรักษ เพื่อใหตระหนักและเห็นคุณคา

ของดนตรีในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

ตัวชี้วัด

ศ 2.1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4 ม.4-6/5 ม.4-6/6 ม.4-6/8

ศ 2.2 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4

รวม 9 ตัวชี้วัด

ของดนตรีในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมของชาติของดนตรีในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมของชาติของดนตรีในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมของชาติของดนตรีในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

โดยใชกระบวนการอภิปรายในการนําเสนอแนวทางและวิธีการในการสงเสริมและอนุรักษ เพื่อใหตระหนักและเห็นคุณคา

ของดนตรีในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมของชาติของดนตรีในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมของชาติของดนตรีในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมของชาติของดนตรีในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมของชาติของดนตรีในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมของชาติของดนตรีในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมของชาติของดนตรีในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมของชาติของดนตรีในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

โดยใชกระบวนการอภิปรายในการนําเสนอแนวทางและวิธีการในการสงเสริมและอนุรักษ เพื่อใหตระหนักและเห็นคุณคา

 ศึกษา วิเคราะหบทบาทของดนตรีในการสะทอนแนวความคิด คานิยมและความเชื่อที่เปลี่ยนไปของคนในสังคม 

โดยใชกระบวนการอภิปรายในการนําเสนอแนวทางและวิธีการในการสงเสริมและอนุรักษ เพื่อใหตระหนักและเห็นคุณคา

 ศึกษา วิเคราะหบทบาทของดนตรีในการสะทอนแนวความคิด คานิยมและความเชื่อที่เปลี่ยนไปของคนในสังคม  ศึกษา วิเคราะหบทบาทของดนตรีในการสะทอนแนวความคิด คานิยมและความเชื่อที่เปลี่ยนไปของคนในสังคม 

ของดนตรี เพื่อเปรียบเทียบลักษณะเดนของดนตรีในวัฒนธรรมตางๆ

 ศึกษา วิเคราะหบทบาทของดนตรีในการสะทอนแนวความคิด คานิยมและความเชื่อที่เปลี่ยนไปของคนในสังคม 

ของดนตรี เพื่อเปรียบเทียบลักษณะเดนของดนตรีในวัฒนธรรมตางๆ

 ศึกษา วิเคราะหบทบาทของดนตรีในการสะทอนแนวความคิด คานิยมและความเชื่อที่เปลี่ยนไปของคนในสังคม 

โดยใชกระบวนการอภิปรายในการนําเสนอแนวทางและวิธีการในการสงเสริมและอนุรักษ เพื่อใหตระหนักและเห็นคุณคาโดยใชกระบวนการอภิปรายในการนําเสนอแนวทางและวิธีการในการสงเสริมและอนุรักษ เพื่อใหตระหนักและเห็นคุณคาโดยใชกระบวนการอภิปรายในการนําเสนอแนวทางและวิธีการในการสงเสริมและอนุรักษ เพื่อใหตระหนักและเห็นคุณคาโดยใชกระบวนการอภิปรายในการนําเสนอแนวทางและวิธีการในการสงเสริมและอนุรักษ เพื่อใหตระหนักและเห็นคุณคาโดยใชกระบวนการอภิปรายในการนําเสนอแนวทางและวิธีการในการสงเสริมและอนุรักษ เพื่อใหตระหนักและเห็นคุณคาโดยใชกระบวนการอภิปรายในการนําเสนอแนวทางและวิธีการในการสงเสริมและอนุรักษ เพื่อใหตระหนักและเห็นคุณคาโดยใชกระบวนการอภิปรายในการนําเสนอแนวทางและวิธีการในการสงเสริมและอนุรักษ เพื่อใหตระหนักและเห็นคุณคาโดยใชกระบวนการอภิปรายในการนําเสนอแนวทางและวิธีการในการสงเสริมและอนุรักษ เพื่อใหตระหนักและเห็นคุณคาโดยใชกระบวนการอภิปรายในการนําเสนอแนวทางและวิธีการในการสงเสริมและอนุรักษ เพื่อใหตระหนักและเห็นคุณคาโดยใชกระบวนการอภิปรายในการนําเสนอแนวทางและวิธีการในการสงเสริมและอนุรักษ เพื่อใหตระหนักและเห็นคุณคาโดยใชกระบวนการอภิปรายในการนําเสนอแนวทางและวิธีการในการสงเสริมและอนุรักษ เพื่อใหตระหนักและเห็นคุณคาโดยใชกระบวนการอภิปรายในการนําเสนอแนวทางและวิธีการในการสงเสริมและอนุรักษ เพื่อใหตระหนักและเห็นคุณคาโดยใชกระบวนการอภิปรายในการนําเสนอแนวทางและวิธีการในการสงเสริมและอนุรักษ เพื่อใหตระหนักและเห็นคุณคาโดยใชกระบวนการอภิปรายในการนําเสนอแนวทางและวิธีการในการสงเสริมและอนุรักษ เพื่อใหตระหนักและเห็นคุณคาโดยใชกระบวนการอภิปรายในการนําเสนอแนวทางและวิธีการในการสงเสริมและอนุรักษ เพื่อใหตระหนักและเห็นคุณคาโดยใชกระบวนการอภิปรายในการนําเสนอแนวทางและวิธีการในการสงเสริมและอนุรักษ เพื่อใหตระหนักและเห็นคุณคาโดยใชกระบวนการอภิปรายในการนําเสนอแนวทางและวิธีการในการสงเสริมและอนุรักษ เพื่อใหตระหนักและเห็นคุณคาโดยใชกระบวนการอภิปรายในการนําเสนอแนวทางและวิธีการในการสงเสริมและอนุรักษ เพื่อใหตระหนักและเห็นคุณคาโดยใชกระบวนการอภิปรายในการนําเสนอแนวทางและวิธีการในการสงเสริมและอนุรักษ เพื่อใหตระหนักและเห็นคุณคาโดยใชกระบวนการอภิปรายในการนําเสนอแนวทางและวิธีการในการสงเสริมและอนุรักษ เพื่อใหตระหนักและเห็นคุณคาโดยใชกระบวนการอภิปรายในการนําเสนอแนวทางและวิธีการในการสงเสริมและอนุรักษ เพื่อใหตระหนักและเห็นคุณคาโดยใชกระบวนการอภิปรายในการนําเสนอแนวทางและวิธีการในการสงเสริมและอนุรักษ เพื่อใหตระหนักและเห็นคุณคาโดยใชกระบวนการอภิปรายในการนําเสนอแนวทางและวิธีการในการสงเสริมและอนุรักษ เพื่อใหตระหนักและเห็นคุณคาโดยใชกระบวนการอภิปรายในการนําเสนอแนวทางและวิธีการในการสงเสริมและอนุรักษ เพื่อใหตระหนักและเห็นคุณคาโดยใชกระบวนการอภิปรายในการนําเสนอแนวทางและวิธีการในการสงเสริมและอนุรักษ เพื่อใหตระหนักและเห็นคุณคาโดยใชกระบวนการอภิปรายในการนําเสนอแนวทางและวิธีการในการสงเสริมและอนุรักษ เพื่อใหตระหนักและเห็นคุณคา
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เดี่ยวและรวมวง โดยเนนเทคนิคการแสดงออกและคุณภาพของการแสดง สรางเกณฑสําหรับประเมินคุณภาพการประพันธเดี่ยวและรวมวง โดยเนนเทคนิคการแสดงออกและคุณภาพของการแสดง สรางเกณฑสําหรับประเมินคุณภาพการประพันธเดี่ยวและรวมวง โดยเนนเทคนิคการแสดงออกและคุณภาพของการแสดง สรางเกณฑสําหรับประเมินคุณภาพการประพันธเดี่ยวและรวมวง โดยเนนเทคนิคการแสดงออกและคุณภาพของการแสดง สรางเกณฑสําหรับประเมินคุณภาพการประพันธเดี่ยวและรวมวง โดยเนนเทคนิคการแสดงออกและคุณภาพของการแสดง สรางเกณฑสําหรับประเมินคุณภาพการประพันธเดี่ยวและรวมวง โดยเนนเทคนิคการแสดงออกและคุณภาพของการแสดง สรางเกณฑสําหรับประเมินคุณภาพการประพันธเดี่ยวและรวมวง โดยเนนเทคนิคการแสดงออกและคุณภาพของการแสดง สรางเกณฑสําหรับประเมินคุณภาพการประพันธเดี่ยวและรวมวง โดยเนนเทคนิคการแสดงออกและคุณภาพของการแสดง สรางเกณฑสําหรับประเมินคุณภาพการประพันธ

คงานดนตรีแตกตางกัน

 ฝกปฏิบัติการอาน เขียน โนตดนตรีไทยและสากลในอัตราจังหวะตางๆ มีทักษะในการรองเพลงหรือบรรเลงดนตรี

คงานดนตรีแตกตางกันคงานดนตรีแตกตางกัน

รูปแบบของวงดนตรีไทยและวงดนตรีสากล เขาใจอิทธิพลของวัฒนธรรมตอการสรางสรรคงานดนตรี โดยใชกระบวนการคิด
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 ฝกปฏิบัติการอาน เขียน โนตดนตรีไทยและสากลในอัตราจังหวะตางๆ มีทักษะในการรองเพลงหรือบรรเลงดนตรี ฝกปฏิบัติการอาน เขียน โนตดนตรีไทยและสากลในอัตราจังหวะตางๆ มีทักษะในการรองเพลงหรือบรรเลงดนตรี
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คงานดนตรีแตกตางกันคงานดนตรีแตกตางกันคงานดนตรีแตกตางกันคงานดนตรีแตกตางกันคงานดนตรีแตกตางกัน

รูปแบบของวงดนตรีไทยและวงดนตรีสากล เขาใจอิทธิพลของวัฒนธรรมตอการสรางสรรคงานดนตรี โดยใชกระบวนการคิด

 ศึกษา เปรียบเทียบการจัดวงดนตรี รูปแบบของบทเพลงที่บรรเลงโดยวงดนตรีแตละประเภท จําแนกประเภทและ ศึกษา เปรียบเทียบการจัดวงดนตรี รูปแบบของบทเพลงที่บรรเลงโดยวงดนตรีแตละประเภท จําแนกประเภทและ ศึกษา เปรียบเทียบการจัดวงดนตรี รูปแบบของบทเพลงที่บรรเลงโดยวงดนตรีแตละประเภท จําแนกประเภทและ ศึกษา เปรียบเทียบการจัดวงดนตรี รูปแบบของบทเพลงที่บรรเลงโดยวงดนตรีแตละประเภท จําแนกประเภทและ ศึกษา เปรียบเทียบการจัดวงดนตรี รูปแบบของบทเพลงที่บรรเลงโดยวงดนตรีแตละประเภท จําแนกประเภทและ ศึกษา เปรียบเทียบการจัดวงดนตรี รูปแบบของบทเพลงที่บรรเลงโดยวงดนตรีแตละประเภท จําแนกประเภทและ ศึกษา เปรียบเทียบการจัดวงดนตรี รูปแบบของบทเพลงที่บรรเลงโดยวงดนตรีแตละประเภท จําแนกประเภทและ ศึกษา เปรียบเทียบการจัดวงดนตรี รูปแบบของบทเพลงที่บรรเลงโดยวงดนตรีแตละประเภท จําแนกประเภทและ ศึกษา เปรียบเทียบการจัดวงดนตรี รูปแบบของบทเพลงที่บรรเลงโดยวงดนตรีแตละประเภท จําแนกประเภทและ ศึกษา เปรียบเทียบการจัดวงดนตรี รูปแบบของบทเพลงที่บรรเลงโดยวงดนตรีแตละประเภท จําแนกประเภทและ ศึกษา เปรียบเทียบการจัดวงดนตรี รูปแบบของบทเพลงที่บรรเลงโดยวงดนตรีแตละประเภท จําแนกประเภทและ ศึกษา เปรียบเทียบการจัดวงดนตรี รูปแบบของบทเพลงที่บรรเลงโดยวงดนตรีแตละประเภท จําแนกประเภทและ ศึกษา เปรียบเทียบการจัดวงดนตรี รูปแบบของบทเพลงที่บรรเลงโดยวงดนตรีแตละประเภท จําแนกประเภทและ
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	 อาร์เทอ
ร์		โชเพ

นเฮาเอ
อร์	(Arthur Schopen

hauer) 
ปรชัญาเมธชีาวเยอ

รมนั ยกย่องว่าด
นตร ีคอื ศลิปะ

ขั้นสูงสุดในหมู่ศิลปะทั้งมวล เพราะดนตรีสามารถสื่อสารได้โดยตรง โดยไม่จําเป็นต้องใช้ศิลปะแขนงอื่นช่วย

 พลาโต
	 (Plato) ป

รัชญาเมธีชาวกรีก ศิษยเอกของโสกราตีส (Socrates
) เชื่อว่าดนตรีสามารถสร้าง

ความสมดุลระหว่างพลศึกษาและศิลปศาสตร เพราะพลศึกษาทําให้ร่างกายแข็งแรง
และศิลปะดนตรีทําให้

จิตใจอ่อนโยน นักดนตรี คือ บิดาผู้สร้างสรรคความเฉลียวฉลาด สติปญญา และมนัสของบุคคล ดนตรี

สามารถทําให้บุคคลมีบุคลิกน่าเกรงขาม ทําให้เก่งคณิตศาสตร เก่งตรรกวิทยา และเรียนรู้สรรพสิ่งได้เท่าทัน

สังคม ดนตรียังเป็นสื่อที่ทรงพลังที่ช่วยให้บุคคลค้นพบตัวเองและปรับตนเองให้อยู ่ในสังคมได้อย่าง

มีความสุข นอกจากนี้ พลาโตยังเน้นว่า บุคคลฟงดนตรีอย่างไรก็จะมีอุปนิสัยเหมือนดนตรีที่ตนฟง บุคคล

ที่ฟงดนตรีไม่ดีก็จะมีอุปนิสัยไม่ดี และบุคคลที่ฟงดนตรีที่ดีก็จะมีอุปนิสัยดีไปด้วย

					 อ
ริสโตเต

ิล (Aristotle)
 ปรัชญาเมธีชาวกรีก ศิษยเอกของพลาโต (Plato) และเป็นราชครูของพระเจ้า

อเล็กซานเดอรมหาราช ยกย่องว่าดนตรีมีคุณค่าต่อการศึกษา เพราะดนตรเีป็นเครือ่งกระตุน้ให้ผูศ้กึษามพีลงั

ทีจ่ะหล่อหลอมอารมณและซมึซบัเอาหลกัวชิาการ ศลีธรรม และจริยธรรมเขา้ไว้ใน
จติวิญญาณของตนเอง และ

เน้นให้กุลบุตรเรียนดนตรีเพื่อความเพลิดเพลิน เพื่อการศึกษา และเพื่อการพักผ่อนอย่างชาญฉลาด

การที่จะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการบรรเลงเครื่องดนตรี ควรเริ่มต้นจากการเรียนรู้และฝกฝนอย่างต่อเนื่อง
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กิจกรรมที่	 ๑   ให้นักเรียนร่วมกันหาภาพและเสียงในลักษณะต่างๆ ของวงดนตรีพ้ืนบ้านมาจัด

นิทรรศการ

กิจกรรมที่	 ๒   ให้นกัเรยีนแต่ละคนไปค้นคว้าประวตัแิละผลงานสงัคตีกวดีนตรพีืน้บ้านมา ๑ ท่าน 

พร้อมภาพประกอบ จัดพิมพ์บนกระดาษรายงาน แล้วน�าผลงานมาส่งครูผู้สอน 

แล้วคัดเลือกผลงานที่จัดท�าได้ดี ให้นักเรียนน�าไปจัดนิทรรศการเรื่อง “สังคีตกวี 

ดนตรีพื้นบ้าน” ที่มุมชั้นเรียนเป็นเวลา ๑ - ๒ สัปดาห์ 

กิจกรรมที่	 ๓   ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๕ คน เลือกวงดนตรีพื้นบ้านที่กลุ ่มชื่นชอบ

แล้วร่วมกันจัดนิทรรศการเกี่ยวกับวงดนตรีนั้นๆ ให้สวยงาม

๑  ดนตรีพื้นบ้านมีคุณค่าและความส�าคัญอย่างไร จงวิเคราะห์

๒  ลักษณะเด่นของดนตรีพื้นบ้านมีสิ่งใดบ้าง ให้เลือกอธิบายมา ๑ อย่าง

๓   สงัคตีกวดีนตรพีืน้บ้านมอียูห่ลายท่าน ให้นกัเรยีนเลอืกอธิบายมา ๑ ท่าน โดยเน้นผลงานส�าคญัของ

ท่านที่มีต่อวงการดนตรีไทยเป็นหลัก

๔  วงดนตรีในวัฒนธรรมของภูมิภาคที่นักเรียนอาศัยอยู่มีความแตกต่างจากภาคอื่นอย่างไร

๕   ตามทัศนะของนักเรียนคิดว่า ปัจจุบันสังคมไทยให้ความสนใจดนตรีพื้นบ้านมากขึ้น หรือน้อยกว่า

ในอดีต เหตุใดจึงคิดเช่นนั้น
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 ๑.2 ขนบธรรมเนียมปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดนตรีไทย ๑. ให้นับถือเครื่องดนตรีไทยทุกชิ้นเป็นครู โดยต้องกราบ หรือไหว้ทุกครั้งทั้งก่อนและหลังปฏิบัติเครื่องดนตรี
 ๒. ห้ามนําเครื่องดนตรีไปวางในบริเวณที่ไม่เหมาะสม เช่น บริเวณใต้บันได บริเวณใต้เก้าอี้ บริเวณใต้เตียง เป็นต้น
 ๓. ขณะเดินผ่านเครื่องดนตรีทุกชิ้น ทั้งชายและหญิงต้องระวังมิให้ชายกระโปรง หรือกางเกงไปถกู หรอืคร่อมบนเครือ่งดนตร ีและห้ามเดนิข้ามเครือ่งดนตรอีย่างเดด็ขาดเพราะเชือ่กนัว่าเครื่องดนตรีทุกชิ้นมีครูประจําอยู่
 ๔. ให้นบัถอืตะโพนเป็นพ่อครดูนตรไีทย ผูเ้รยีนอาจสงัเกตเหน็ได้ว่าในพธิไีหว้ครดูนตรีไทย จะต้องตั้งตะโพนไว้ตรงกลางพิธีและวางไว้สูงกว่าเครื่องดนตรีชนิดอื่นเสมอ   การทีด่นตรไีทยได้เข้าไปมบีทบาทอย่างมากในพธิกีรรมตามความเชือ่ทางศาสนา โดยเฉพาะพธิกีรรมในพระพทุธศาสนา จงึทาํให้เกดิการสร้างสรรค์บทเพลงต่างๆ ขึน้มา เพือ่ใช้ประกอบในพิธีกรรมทางศาสนาที่สําคัญหลายบทเพลงด้วยกัน เช่น เพลงสาธุการ ที่จะบรรเลงเพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัย เพลงเรื่องฉิ่งพระฉันที่จะบรรเลงเมื่อพระกําลังฉันภัตตาหาร เป็นต้น    ขณะเดียวกันการที่ดนตรีไทยเข้าไปมีบทบาทในพิธีกรรมตามความเชื่อทางศาสนา ก็ได้ทําให้เกิดความเชื่อสืบทอดกันมาแต่ครั้งโบราณว่า เพลงไทยเกือบทุกเพลงมีความขลัง ความศกัดิส์ทิธิ ์และถอืเป็นของสงู บางเพลงนกัดนตรจีะต้องบรรเลงด้วยความสาํรวม ตัง้ใจ และจะบรรเลงเพลงเหล่านี้ในบางโอกาสที่มีความสําคัญอย่างมากเท่านั้น เช่น เพลงสาธุการ เพลงตระบองกัน เพลงบาทสกุณี เพลงเสมอเถร ซึ่งถือว่าเป็นเพลงหน้าพาทย์ชั้นสูง เป็นต้น

เพลงหน้าพาทย์ชั้นสูง  เพลงหน้าพาทย์ชัน้สงู เรยีกอกีอย่างหนึง่ว่า “เพลงคร”ู ถอืว่าเปนเพลงศกัดิส์ทิธิ ์ ผูท้ีจ่ะต่อท่าร�าหน้าพาทย์
ชั้นสูงได้จะต้องมีฝมือทางนาฏศิลปในระดับหนึ่ง และผ่าน “พิธีครอบครู” มาแล้ว เมื่อได้ยินเพลงหน้าพาทย์ชั้นสูง 
ศิลปนในวงการดนตรี  โขน  ละคร  จะยกมือขึ้นไหว้  ร�าลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้
เพลงหน้าพาทย์ชัน้สงูมคีวามหมาย มคีวามศกัดิส์ทิธิ ์และความยิง่ใหญ่เฉพาะเพลง เช่น เพลงสาธกุาร เพลงเสมอมาร
เพลงเสมอสามลา เพลงเสมอเถร เพลงบาทสกณุ ีหรอืเพลงเสมอตนีนก เพลงตระนมิติ เพลงตระเชญิ เพลงตระบรรทมไพร
เพลงตระสันนิบาต  เพลงตระบองกัน  เพลงช�านาญ  เพลงตระนารายณ์บรรทมสินธุ์  เพลงตระนาฏราช  เพลงกลม 
เพลงคุกพาทย์ เพลงรัวสามลา เพลงพราหมณ์เข้า เพลงพราหมณ์ออก เพลงด�าเนินพราหมณ์ และเพลงหน้าพาทย์
สูงสุด คือ เพลงองค์พระพิราพเต็มองค์

à¡Ãç´ÈÔÅ»Š 
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หน่วยการเรียนรู้

ตัวชี้วัด 
 ■   อ่าน เขียนโน้ตดนตรีไทยและสากลในอัตราจังหวะต่างๆ

ศ ๒.๑ ม.๔-๖/๔
 ■   ร้องเพลง หรือเล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวง โดยเน้นเทคนิค

การแสดงออกและคุณภาพของการแสดง ศ ๒.๑ ม.๔-๖/๕

 ■   สร้างเกณฑ์ส�าหรับประเมินคุณภาพการประพันธ์และการเล่น

ดนตรีของตนเองและผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม ศ ๒.๑ ม.๔-๖/๖

ó การปฏิบัติดนตรี ไทย

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
■   เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี

  -  เครื่องหมายก�าหนดอัตราจังหวะ
  -  เครื่องหมายก�าหนดบันไดเสียง

■  โน้ตเพลงไทยอัตราจังหวะ ๒ ชั้น และอัตราจังหวะ ๓ ชั้น

■   เทคนิคและการถ่ายทอดอารมณ์เพลงด้วยการร้องบรรเลง

เครื่องดนตรีเดี่ยวและรวมวง■   เกณฑ์ในการประเมินผลงานดนตรี
  -  คุณภาพของผลงานทางดนตรี
  -  คุณค่าของผลงานทางดนตรี

	 ดนตรไีทยเป็นศลิปะของไทยแขนงหนึง่ทีม่กีารสบืทอดมาอย่างยาวนาน	มคีวามผกูพนักบั

วิถีชีวิตของคนไทยอย่างแนบแน่น	 ท�าให้เกิดความเชื่อและขนบธรรมเนียมปฏิบัติหลายอย่าง

ทีน่กัดนตรไีทยทกุคนพงึรูแ้ละศกึษาไว้	การปฏบิตัดินตรไีทยชนดิใดกต็ามในเบือ้งต้นผูฝึ้กปฏบิตัิ

ต้องศึกษาเกี่ยวกับส่วนประกอบของเครื่องดนตรี	 การปฏิบัติเครื่องดนตรี	 โน้ตเพลงส�าหรับ

ฝึกปฏิบัติ	 รวมทั้งต้องศึกษารูปแบบการบรรเลงและการขับร้องดนตรีไทย	 ตลอดจนเกณฑ์

การประเมนิทกัษะทางดนตรขีองตนเอง	หลงัจากการฝึกปฏบิตัดินตรไีทย	เพือ่ใช้เป็นแนวทาง

ในการพัฒนาทักษะทางดนตรีของตนเองต่อไป

 หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรีเลมนี้ สรางขึ้นเพื่อใหเปนสื่อสําหรับใชประกอบการเรียน

การสอนในรายวชิาพืน้ฐาน กลุมสาระการเรยีนรูศลิปะ ชัน้มธัยมศกึษาปที ่๕

 โดยเนือ้หาตรงตามสาระการเรียนรูแกนกลางขัน้พืน้ฐาน อานทาํความเขาใจงาย ใหทัง้ความรูและชวย

พฒันาผูเรียนตามหลกัสตูรและตวัชีวั้ด เนือ้หาสาระแบงออกเปนหนวยการเรยีนรูตามโครงสรางรายวชิา สะดวก

แกการจดัการเรยีนการสอนและการวดัผลประเมนิผล พรอมเสรมิองคประกอบอืน่ๆ ทีจ่ะชวยทาํใหผูเรยีนไดรบั

ความรูอยางมปีระสทิธิภาพ
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๔. รูปแบบการขับร้องเพลงไทย

 การขับร้อง เป็นศิลปะทางดนตรีที่ใช้การเปล่งเสียงร้องของผู้ขับร้องออกมาเป็นเสียงสูง - ตํ่า 

สั้น - ยาวตามทํานอง จังหวะ และบทร้องที่ผู้ประพันธ์ได้เรียบเรียง หรือกําหนดไว้ 

	 ๔.๑	ประเภทการขับร้องเพลงไทย

 การขับร้องเพลงไทย สามารถแบ่งออกได้ ๓ รูปแบบ คือ

   ๑)	 การขับร้องอิสระ คือ การขับร้องโดยทั่วไปที่ไม่มีดนตรีบรรเลงรับ หรือบรรเลง

ประกอบแต่อย่างใด ผู้ขับร้องสามารถร้องได้ตามใจชอบ จะยึดเสียงมาตรฐานของเครื่องดนตร ี

หรอืไม่กไ็ด้ แต่ต้องรกัษาระดบัเสยีงของตนเองให้ถกูต้อง เครือ่งดนตรทีีใ่ช้เป็นเพยีงเครือ่งประกอบ

จังหวะ เช่น ฉิ่ง กรับ เป็นต้น

   ๒)	การขบัร้องประกอบการแสดง คอื การ
ขบัร้องประกอบท่าราํ เป็นการแสดงละคร

หรอืรวีวิทีเ่ป็นชดุ เป็นตอนกไ็ด้ การขบัร้องประเภทนีจ้ะต้องเน้นในเรือ่งของการใส่อารมณ์ จงัหวะช้า 

หรือเร็วขึ้นอยู่กับผู้แสดงเป็นสําคัญ ผู้ขับร้องต้องเรียนรู้เกี่ยวกับลีลาท่าทางของผู้แสดง ตลอดจน 

อารมณ์ของเพลง จึงจะสามารถขับร้องสอดแทรกอารมณ์ประกอบกิริยาอาการของผู้แสดงได ้

อย่างเหมาะสม และช่วยให้ผู้ชมได้รับอรรถรสครบถ้วน เช่น การขับร้องประกอบการแสดงโขน  

หุ่นกระบอก หนังใหญ่ ละคร ระบํา ฟ้อน เป็นต้น  ทั้งนี้ การขับร้องประกอบการแสดงระบํา 

หรือฟ้อนต่างๆ นอกจากผู้ขับร้องต้องเรียนรู้ถึงท่าทางของผู้แสดงแล้ว ยังต้องระวังเกี่ยวกับ

ทํานองเพลงและจังหวะให้สอดรับกับท่ารํา ไม่ควรร้องช้า หรือเร็วกว่าท่ารํา ควรร้องให้ได้จังหวะ

ที่ลงตัวเหมาะสมพอดี  

การพากย์ - เจรจาประกอบการเชิดหนัง 
ผู้พากย์ - เจรจาต้องเปล่งค�าร้องให้ได้จังห

วะที่ลงตัว  เหมาะสม  และพอดีกับการ

เชิดตัวหนัง เพื่อให้การแสดงมีความสมจร
ิง72
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 ๒)	เพลงตามบทบาทและสถานการณ์	เพลงประกอบการแสดง  นอกจากประกอบ

อากปักริยิาแล้ว ในช่วงการด�าเนนิเนือ้เรือ่งซึง่บรรยายถงึสถานที ่เหตกุารณ์ รปูร่าง ลกัษณะ อารมณ์ 

ความรูส้กึของตวัละคร รวมถงึความเป็นมาเป็นไปของเนือ้เรือ่ง เพลงทีใ่ช้ต้องบรรเลงให้สอดคล้อง

กับสถานการณ์นั้น มีตัวอย่างของเพลงที่ก�าหนดใช้บรรเลง หรือบรรเลงประกอบการขับร้องของ

ตัวละครตามอารมณ์ ซึ่งส่วนใหญ่นิยมใช้เพลงอัตราจังหวะ ๒ ชั้น หรือเพลงอัตราจังหวะชั้นเดียว 

ได้แก่

กำรร�ำตบีทของโขน ละคร ใช้ลลีำท่ำร�ำ หรอืนำฏยศพัทให้สอดคล้องกบับทร้อง เช่น กำรใช้เท้ำมุง่บอกอำรมณรนุแรง โกรธ 

และขัดเคือง รวมทั้งกำรใช้เพลงประกอบก็เป็นไปตำมบทบำทและสถำนกำรณของตัวละครในเนื้อเรื่องตอนนั้นๆ

อากัปกิริยาในการแสดง
เพลงที่ใช้

รัก เพลงบังใบ เพลงสาลิกาแก้ว เพลงทองย่อน เพลงลีลากระทุ่ม 

โศก เศร้า เพลงลาวครวญ เพลงดาวทอง เพลงธรณีกันแสง

ดีใจ เย้ยหยัน เพลงกราวร�า เพลงเย้ย 

โกรธ ขัดเคือง เพลงลิงโลด เพลงลิงลาน เพลงนาคราช

ขลัง บรรยากาศศักดิ์สิทธิ์  เพลงลาวเสี่ยงเทียน เพลงขับไม้บัณเฑาะว์ เพลงแขกบรเทศ

ชมธรรมชาติ   เพลงคลื่นกระทบฝั่ง เพลงลมพัดชายเขา เพลงลาวชมดง 

สนุกสนาน เพลงกราวตะลุง เพลงค้างคาวกินกล้วย 

เพลงคุดทะราดเหยียบกรวด

๑๖
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ทีน่กัดนตรไีทยทกุคนพงึรูแ้ละศกึษาไว้	การปฏบิตัดินตรไีทยชนดิใดกต็ามในเบือ้งต้นผูฝึ้กปฏบิตัิ

วิถีชีวิตของคนไทยอย่างแนบแน่น	 ท�าให้เกิดความเชื่อและขนบธรรมเนียมปฏิบัติหลายอย่าง

ทีน่กัดนตรไีทยทกุคนพงึรูแ้ละศกึษาไว้	การปฏบิตัดินตรไีทยชนดิใดกต็ามในเบือ้งต้นผูฝึ้กปฏบิตัิ

วิถีชีวิตของคนไทยอย่างแนบแน่น	 ท�าให้เกิดความเชื่อและขนบธรรมเนียมปฏิบัติหลายอย่าง

	 ดนตรไีทยเป็นศลิปะของไทยแขนงหนึง่ทีม่กีารสบืทอดมาอย่างยาวนาน	มคีวามผกูพนักบั
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หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรีเลมนี้ สรางขึ้นเพื่อใหเปนสื่อสําหรับใชประกอบการเรียนหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรีเลมนี้ สรางขึ้นเพื่อใหเปนสื่อสําหรับใชประกอบการเรียน

๕   ตามทัศนะของนักเรียนคิดว่า ปัจจุบันสังคมไทยให้ความสนใจดนตรีพื้นบ้านมากขึ้น หรือน้อยกว่า

ในอดีต เหตุใดจึงคิดเช่นนั้น

เน้นให้กุลบุตรเรียนดนตรีเพื่อความเพลิดเพลิน เพื่อการศึกษา และเพื่อการพักผ่อนอย่างชาญฉลาด
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 ดนตรีพื้นบ้านมีคุณค่าและความส�าคัญอย่างไร จงวิเคราะห์

 ลักษณะเด่นของดนตรีพื้นบ้านมีสิ่งใดบ้าง ให้เลือกอธิบายมา ๑ อย่าง
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 ลักษณะเด่นของดนตรีพื้นบ้านมีสิ่งใดบ้าง ให้เลือกอธิบายมา ๑ อย่าง ลักษณะเด่นของดนตรีพื้นบ้านมีสิ่งใดบ้าง ให้เลือกอธิบายมา ๑ อย่าง



สาํรวจคนหา
Explore

กระตุนความสนใจ
Engage

อธบิายความรู
Explain

ขยายความเขาใจ
Expand

ตรวจสอบผล
Evaluate

ÊÒÃºÑÞ

Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè ñ  ¤ÇÒÁÃÙŒ·ÑèÇä»à¡ÕèÂÇ¡Ñº´¹µÃÕä·Â ñ-òô

● ¤Ø³¤‹ÒáÅÐ¤ÇÒÁ§ÒÁ¢Í§´¹µÃÕä·Â ò
● ´¹µÃÕä·Â¡Ñº¡ÒÃ»ÃÐÂØ¡µ�ãªŒ ö
● »ÃÐàÀ·¢Í§à¾Å§ä·Â ñó
● ÈÑ¾·�ÊÑ§¤Õµã¹´¹µÃÕä·Â ñø
● ÊÑ§¤Õµ¡ÇÕä·Â òð

Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè ò ´¹µÃÕ¾×é¹ºŒÒ¹¢Í§ä·Â òõ-öò

● ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞáÅÐÅÑ¡É³Ð¢Í§´¹µÃÕ¾×é¹ºŒÒ¹ òö
● »̃¨ Ñ̈Â·ÕèÁÕÍÔ·¸Ô¾Åµ‹Í¡ÒÃÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�́ ¹µÃÕ¾×é¹ºŒÒ¹ òø
● ÅÑ¡É³Ð¢Í§Ç§´¹µÃÕ¾×é¹ºŒÒ¹ã¹ÀÒ¤µ‹Ò§æ 

   ¢Í§»ÃÐà·Èä·Â óð
● à»ÃÕÂºà·ÕÂºÅÑ¡É³Ðà´‹¹¢Í§´¹µÃÕ¾×é¹ºŒÒ¹

   ã¹ÀÙÁÔÀÒ¤µ‹Ò§æ ôù
● ÊÑ§¤Õµ¡ÇÕ´¹µÃÕ¾×é¹ºŒÒ¹ õñ

Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè ó ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ´¹µÃÕä·Â öó-øò

● ¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»¯ÔºÑµÔ¢Í§´¹µÃÕä·Â öô
● ÃÙ»áºº¡ÒÃºÃÃàÅ§´¹µÃÕä·Â öö
● ËÅÑ¡¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔà¤Ã×èÍ§´¹µÃÕä·Â : ÃÐ¹Ò´àÍ¡ ö÷
● ÃÙ»áºº¡ÒÃ¢ÑºÃŒÍ§à¾Å§ä·Â ÷ò
● à¡³±�ã¹¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤Ø³ÀÒ¾¼Å§Ò¹´¹µÃÕä·Â ÷ø

   ¢Í§»ÃÐà·Èä·Â óð

Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·ÕèË¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·ÕèË¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·ÕèË¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·ÕèË¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·ÕèË¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·ÕèË¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·ÕèË¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·ÕèË¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·ÕèË¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·ÕèË¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·ÕèË¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·ÕèË¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·ÕèË¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·ÕèË¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·ÕèË¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·ÕèË¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·ÕèË¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·ÕèË¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·ÕèË¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·ÕèË¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·ÕèË¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·ÕèË¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·ÕèË¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè

● ÊÑ§¤Õµ¡ÇÕä·Â ÊÑ§¤Õµ¡ÇÕä·Â ÊÑ§¤Õµ¡ÇÕä·Â
 ÈÑ¾·�ÊÑ§¤Õµã¹´¹µÃÕä·Â  ÈÑ¾·�ÊÑ§¤Õµã¹´¹µÃÕä·Â  ÈÑ¾·�ÊÑ§¤Õµã¹´¹µÃÕä·Â 
 »ÃÐàÀ·¢Í§à¾Å§ä·Â  »ÃÐàÀ·¢Í§à¾Å§ä·Â  »ÃÐàÀ·¢Í§à¾Å§ä·Â 
 ÈÑ¾·�ÊÑ§¤Õµã¹´¹µÃÕä·Â  ÈÑ¾·�ÊÑ§¤Õµã¹´¹µÃÕä·Â  ÈÑ¾·�ÊÑ§¤Õµã¹´¹µÃÕä·Â  ÈÑ¾·�ÊÑ§¤Õµã¹´¹µÃÕä·Â  ÈÑ¾·�ÊÑ§¤Õµã¹´¹µÃÕä·Â  ÈÑ¾·�ÊÑ§¤Õµã¹´¹µÃÕä·Â  ÈÑ¾·�ÊÑ§¤Õµã¹´¹µÃÕä·Â  ÈÑ¾·�ÊÑ§¤Õµã¹´¹µÃÕä·Â  ÈÑ¾·�ÊÑ§¤Õµã¹´¹µÃÕä·Â  ÈÑ¾·�ÊÑ§¤Õµã¹´¹µÃÕä·Â  ÈÑ¾·�ÊÑ§¤Õµã¹´¹µÃÕä·Â  ÈÑ¾·�ÊÑ§¤Õµã¹´¹µÃÕä·Â 
 ÊÑ§¤Õµ¡ÇÕä·Â
 ÈÑ¾·�ÊÑ§¤Õµã¹´¹µÃÕä·Â  ÈÑ¾·�ÊÑ§¤Õµã¹´¹µÃÕä·Â  ÈÑ¾·�ÊÑ§¤Õµã¹´¹µÃÕä·Â  ÈÑ¾·�ÊÑ§¤Õµã¹´¹µÃÕä·Â  ÈÑ¾·�ÊÑ§¤Õµã¹´¹µÃÕä·Â  ÈÑ¾·�ÊÑ§¤Õµã¹´¹µÃÕä·Â  ÈÑ¾·�ÊÑ§¤Õµã¹´¹µÃÕä·Â  ÈÑ¾·�ÊÑ§¤Õµã¹´¹µÃÕä·Â  ÈÑ¾·�ÊÑ§¤Õµã¹´¹µÃÕä·Â  ÈÑ¾·�ÊÑ§¤Õµã¹´¹µÃÕä·Â  ÈÑ¾·�ÊÑ§¤Õµã¹´¹µÃÕä·Â 
 »ÃÐàÀ·¢Í§à¾Å§ä·Â  »ÃÐàÀ·¢Í§à¾Å§ä·Â  »ÃÐàÀ·¢Í§à¾Å§ä·Â  »ÃÐàÀ·¢Í§à¾Å§ä·Â 
 ´¹µÃÕä·Â¡Ñº¡ÒÃ»ÃÐÂØ¡µ�ãªŒ 
¤Ø³¤‹ÒáÅÐ¤ÇÒÁ§ÒÁ¢Í§´¹µÃÕä·Â ò

 ´¹µÃÕä·Â¡Ñº¡ÒÃ»ÃÐÂØ¡µ�ãªŒ 
¤Ø³¤‹ÒáÅÐ¤ÇÒÁ§ÒÁ¢Í§´¹µÃÕä·Â ò¤Ø³¤‹ÒáÅÐ¤ÇÒÁ§ÒÁ¢Í§´¹µÃÕä·Â ò¤Ø³¤‹ÒáÅÐ¤ÇÒÁ§ÒÁ¢Í§´¹µÃÕä·Â ò¤Ø³¤‹ÒáÅÐ¤ÇÒÁ§ÒÁ¢Í§´¹µÃÕä·Â ò

 ´¹µÃÕä·Â¡Ñº¡ÒÃ»ÃÐÂØ¡µ�ãªŒ  ´¹µÃÕä·Â¡Ñº¡ÒÃ»ÃÐÂØ¡µ�ãªŒ  ´¹µÃÕä·Â¡Ñº¡ÒÃ»ÃÐÂØ¡µ�ãªŒ  ´¹µÃÕä·Â¡Ñº¡ÒÃ»ÃÐÂØ¡µ�ãªŒ  ´¹µÃÕä·Â¡Ñº¡ÒÃ»ÃÐÂØ¡µ�ãªŒ  ´¹µÃÕä·Â¡Ñº¡ÒÃ»ÃÐÂØ¡µ�ãªŒ  ´¹µÃÕä·Â¡Ñº¡ÒÃ»ÃÐÂØ¡µ�ãªŒ  ´¹µÃÕä·Â¡Ñº¡ÒÃ»ÃÐÂØ¡µ�ãªŒ  ´¹µÃÕä·Â¡Ñº¡ÒÃ»ÃÐÂØ¡µ�ãªŒ  ´¹µÃÕä·Â¡Ñº¡ÒÃ»ÃÐÂØ¡µ�ãªŒ  ´¹µÃÕä·Â¡Ñº¡ÒÃ»ÃÐÂØ¡µ�ãªŒ  ´¹µÃÕä·Â¡Ñº¡ÒÃ»ÃÐÂØ¡µ�ãªŒ  ´¹µÃÕä·Â¡Ñº¡ÒÃ»ÃÐÂØ¡µ�ãªŒ  ´¹µÃÕä·Â¡Ñº¡ÒÃ»ÃÐÂØ¡µ�ãªŒ  ´¹µÃÕä·Â¡Ñº¡ÒÃ»ÃÐÂØ¡µ�ãªŒ  ´¹µÃÕä·Â¡Ñº¡ÒÃ»ÃÐÂØ¡µ�ãªŒ  ´¹µÃÕä·Â¡Ñº¡ÒÃ»ÃÐÂØ¡µ�ãªŒ  ´¹µÃÕä·Â¡Ñº¡ÒÃ»ÃÐÂØ¡µ�ãªŒ  ´¹µÃÕä·Â¡Ñº¡ÒÃ»ÃÐÂØ¡µ�ãªŒ  ´¹µÃÕä·Â¡Ñº¡ÒÃ»ÃÐÂØ¡µ�ãªŒ  ´¹µÃÕä·Â¡Ñº¡ÒÃ»ÃÐÂØ¡µ�ãªŒ  ´¹µÃÕä·Â¡Ñº¡ÒÃ»ÃÐÂØ¡µ�ãªŒ  ´¹µÃÕä·Â¡Ñº¡ÒÃ»ÃÐÂØ¡µ�ãªŒ  ´¹µÃÕä·Â¡Ñº¡ÒÃ»ÃÐÂØ¡µ�ãªŒ  ´¹µÃÕä·Â¡Ñº¡ÒÃ»ÃÐÂØ¡µ�ãªŒ 
¤Ø³¤‹ÒáÅÐ¤ÇÒÁ§ÒÁ¢Í§´¹µÃÕä·Â ò¤Ø³¤‹ÒáÅÐ¤ÇÒÁ§ÒÁ¢Í§´¹µÃÕä·Â ò¤Ø³¤‹ÒáÅÐ¤ÇÒÁ§ÒÁ¢Í§´¹µÃÕä·Â ò¤Ø³¤‹ÒáÅÐ¤ÇÒÁ§ÒÁ¢Í§´¹µÃÕä·Â ò¤Ø³¤‹ÒáÅÐ¤ÇÒÁ§ÒÁ¢Í§´¹µÃÕä·Â ò¤Ø³¤‹ÒáÅÐ¤ÇÒÁ§ÒÁ¢Í§´¹µÃÕä·Â ò¤Ø³¤‹ÒáÅÐ¤ÇÒÁ§ÒÁ¢Í§´¹µÃÕä·Â ò

ñ-òôñ-òôñ-òô

● ÃÙ»áºº¡ÒÃ¢ÑºÃŒÍ§à¾Å§ä·Â  ÃÙ»áºº¡ÒÃ¢ÑºÃŒÍ§à¾Å§ä·Â 
● à¡³±�ã¹¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤Ø³ÀÒ¾¼Å§Ò¹´¹µÃÕä·Â ÷ø à¡³±�ã¹¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤Ø³ÀÒ¾¼Å§Ò¹´¹µÃÕä·Â ÷ø à¡³±�ã¹¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤Ø³ÀÒ¾¼Å§Ò¹´¹µÃÕä·Â ÷ø
 ÃÙ»áºº¡ÒÃ¢ÑºÃŒÍ§à¾Å§ä·Â  ÃÙ»áºº¡ÒÃ¢ÑºÃŒÍ§à¾Å§ä·Â 
 ËÅÑ¡¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔà¤Ã×èÍ§´¹µÃÕä·Â : ÃÐ¹Ò´àÍ¡ ö÷ ËÅÑ¡¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔà¤Ã×èÍ§´¹µÃÕä·Â : ÃÐ¹Ò´àÍ¡ ö÷
 ÃÙ»áºº¡ÒÃºÃÃàÅ§´¹µÃÕä·Â 
 ËÅÑ¡¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔà¤Ã×èÍ§´¹µÃÕä·Â : ÃÐ¹Ò´àÍ¡ ö÷
 ÃÙ»áºº¡ÒÃºÃÃàÅ§´¹µÃÕä·Â 
 ËÅÑ¡¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔà¤Ã×èÍ§´¹µÃÕä·Â : ÃÐ¹Ò´àÍ¡ ö÷
 ÃÙ»áºº¡ÒÃºÃÃàÅ§´¹µÃÕä·Â  ÃÙ»áºº¡ÒÃºÃÃàÅ§´¹µÃÕä·Â 
 ËÅÑ¡¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔà¤Ã×èÍ§´¹µÃÕä·Â : ÃÐ¹Ò´àÍ¡ ö÷ ËÅÑ¡¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔà¤Ã×èÍ§´¹µÃÕä·Â : ÃÐ¹Ò´àÍ¡ ö÷ ËÅÑ¡¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔà¤Ã×èÍ§´¹µÃÕä·Â : ÃÐ¹Ò´àÍ¡ ö÷ ËÅÑ¡¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔà¤Ã×èÍ§´¹µÃÕä·Â : ÃÐ¹Ò´àÍ¡ ö÷ ËÅÑ¡¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔà¤Ã×èÍ§´¹µÃÕä·Â : ÃÐ¹Ò´àÍ¡ ö÷ ËÅÑ¡¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔà¤Ã×èÍ§´¹µÃÕä·Â : ÃÐ¹Ò´àÍ¡ ö÷ ËÅÑ¡¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔà¤Ã×èÍ§´¹µÃÕä·Â : ÃÐ¹Ò´àÍ¡ ö÷ ËÅÑ¡¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔà¤Ã×èÍ§´¹µÃÕä·Â : ÃÐ¹Ò´àÍ¡ ö÷ ËÅÑ¡¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔà¤Ã×èÍ§´¹µÃÕä·Â : ÃÐ¹Ò´àÍ¡ ö÷
 ÃÙ»áºº¡ÒÃ¢ÑºÃŒÍ§à¾Å§ä·Â 
 ËÅÑ¡¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔà¤Ã×èÍ§´¹µÃÕä·Â : ÃÐ¹Ò´àÍ¡ ö÷ ËÅÑ¡¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔà¤Ã×èÍ§´¹µÃÕä·Â : ÃÐ¹Ò´àÍ¡ ö÷ ËÅÑ¡¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔà¤Ã×èÍ§´¹µÃÕä·Â : ÃÐ¹Ò´àÍ¡ ö÷ ËÅÑ¡¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔà¤Ã×èÍ§´¹µÃÕä·Â : ÃÐ¹Ò´àÍ¡ ö÷ ËÅÑ¡¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔà¤Ã×èÍ§´¹µÃÕä·Â : ÃÐ¹Ò´àÍ¡ ö÷
 ÃÙ»áºº¡ÒÃ¢ÑºÃŒÍ§à¾Å§ä·Â 
 ËÅÑ¡¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔà¤Ã×èÍ§´¹µÃÕä·Â : ÃÐ¹Ò´àÍ¡ ö÷ ËÅÑ¡¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔà¤Ã×èÍ§´¹µÃÕä·Â : ÃÐ¹Ò´àÍ¡ ö÷ ËÅÑ¡¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔà¤Ã×èÍ§´¹µÃÕä·Â : ÃÐ¹Ò´àÍ¡ ö÷ ËÅÑ¡¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔà¤Ã×èÍ§´¹µÃÕä·Â : ÃÐ¹Ò´àÍ¡ ö÷ ËÅÑ¡¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔà¤Ã×èÍ§´¹µÃÕä·Â : ÃÐ¹Ò´àÍ¡ ö÷ ËÅÑ¡¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔà¤Ã×èÍ§´¹µÃÕä·Â : ÃÐ¹Ò´àÍ¡ ö÷ ËÅÑ¡¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔà¤Ã×èÍ§´¹µÃÕä·Â : ÃÐ¹Ò´àÍ¡ ö÷ ËÅÑ¡¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔà¤Ã×èÍ§´¹µÃÕä·Â : ÃÐ¹Ò´àÍ¡ ö÷ ËÅÑ¡¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔà¤Ã×èÍ§´¹µÃÕä·Â : ÃÐ¹Ò´àÍ¡ ö÷ ËÅÑ¡¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔà¤Ã×èÍ§´¹µÃÕä·Â : ÃÐ¹Ò´àÍ¡ ö÷ ËÅÑ¡¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔà¤Ã×èÍ§´¹µÃÕä·Â : ÃÐ¹Ò´àÍ¡ ö÷ ËÅÑ¡¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔà¤Ã×èÍ§´¹µÃÕä·Â : ÃÐ¹Ò´àÍ¡ ö÷ ËÅÑ¡¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔà¤Ã×èÍ§´¹µÃÕä·Â : ÃÐ¹Ò´àÍ¡ ö÷ ËÅÑ¡¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔà¤Ã×èÍ§´¹µÃÕä·Â : ÃÐ¹Ò´àÍ¡ ö÷
 ÃÙ»áºº¡ÒÃºÃÃàÅ§´¹µÃÕä·Â  ÃÙ»áºº¡ÒÃºÃÃàÅ§´¹µÃÕä·Â  ÃÙ»áºº¡ÒÃºÃÃàÅ§´¹µÃÕä·Â  ÃÙ»áºº¡ÒÃºÃÃàÅ§´¹µÃÕä·Â 
 ¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»¯ÔºÑµÔ¢Í§´¹µÃÕä·Â öô ¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»¯ÔºÑµÔ¢Í§´¹µÃÕä·Â öô ¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»¯ÔºÑµÔ¢Í§´¹µÃÕä·Â öô ¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»¯ÔºÑµÔ¢Í§´¹µÃÕä·Â öô ¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»¯ÔºÑµÔ¢Í§´¹µÃÕä·Â öô ¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»¯ÔºÑµÔ¢Í§´¹µÃÕä·Â öô ¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»¯ÔºÑµÔ¢Í§´¹µÃÕä·Â öô ¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»¯ÔºÑµÔ¢Í§´¹µÃÕä·Â öô ¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»¯ÔºÑµÔ¢Í§´¹µÃÕä·Â öô ¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»¯ÔºÑµÔ¢Í§´¹µÃÕä·Â öô ¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»¯ÔºÑµÔ¢Í§´¹µÃÕä·Â öô ¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»¯ÔºÑµÔ¢Í§´¹µÃÕä·Â öô ¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»¯ÔºÑµÔ¢Í§´¹µÃÕä·Â öô ¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»¯ÔºÑµÔ¢Í§´¹µÃÕä·Â öô ¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»¯ÔºÑµÔ¢Í§´¹µÃÕä·Â öô ¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»¯ÔºÑµÔ¢Í§´¹µÃÕä·Â öô ¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»¯ÔºÑµÔ¢Í§´¹µÃÕä·Â öô ¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»¯ÔºÑµÔ¢Í§´¹µÃÕä·Â öô ¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»¯ÔºÑµÔ¢Í§´¹µÃÕä·Â öô ¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»¯ÔºÑµÔ¢Í§´¹µÃÕä·Â öô ¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»¯ÔºÑµÔ¢Í§´¹µÃÕä·Â öô ¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»¯ÔºÑµÔ¢Í§´¹µÃÕä·Â öô ¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»¯ÔºÑµÔ¢Í§´¹µÃÕä·Â öô ¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»¯ÔºÑµÔ¢Í§´¹µÃÕä·Â öô ¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»¯ÔºÑµÔ¢Í§´¹µÃÕä·Â öô ¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»¯ÔºÑµÔ¢Í§´¹µÃÕä·Â öô ¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»¯ÔºÑµÔ¢Í§´¹µÃÕä·Â öô ¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»¯ÔºÑµÔ¢Í§´¹µÃÕä·Â öô ¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»¯ÔºÑµÔ¢Í§´¹µÃÕä·Â öô ¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»¯ÔºÑµÔ¢Í§´¹µÃÕä·Â öô ¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»¯ÔºÑµÔ¢Í§´¹µÃÕä·Â öô ¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»¯ÔºÑµÔ¢Í§´¹µÃÕä·Â öô ¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»¯ÔºÑµÔ¢Í§´¹µÃÕä·Â öô

õñõñ
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Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè ô ¤ÇÒÁÃÙŒ·ÑèÇä»à¡ÕèÂÇ¡Ñº´¹µÃÕÊÒ¡Å øó-ñðò

● ¤Ø³¤‹ÒáÅÐ¤ÇÒÁ§ÒÁ¢Í§´¹µÃÕÊÒ¡Å øô
● ´¹µÃÕÊÒ¡Å¡Ñº¡ÒÃ»ÃÐÂØ¡µ�ãªŒ ùð
● »ÃÐàÀ·¢Í§à¾Å§ÊÒ¡Å ùó
● ÈÑ¾·�ÊÑ§¤Õµã¹´¹µÃÕÊÒ¡Å ù÷
● ÊÑ§¤Õµ¡ÇÕ´¹µÃÕÊÒ¡Å ñðð

Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè õ ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ´¹µÃÕÊÒ¡Å ñðó-ñòó

● à¤Ã×èÍ§ËÁÒÂáÅÐÊÑÞÅÑ¡É³�·Ò§´¹µÃÕÊÒ¡Å ñðô
● ËÅÑ¡»¯ÔºÑµÔà¤Ã×èÍ§´¹µÃÕÊÒ¡Å ñðù
● ¡ÒÃºÃÃàÅ§ÃÇÁÇ§ ññø

ºÃÃ³Ò¹Ø¡ÃÁ ñòô

● à¤Ã×èÍ§ËÁÒÂáÅÐÊÑÞÅÑ¡É³�·Ò§´¹µÃÕÊÒ¡Å ñðô
 ËÅÑ¡»¯ÔºÑµÔà¤Ã×èÍ§´¹µÃÕÊÒ¡Å 

¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ´¹µÃÕÊÒ¡Å¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ´¹µÃÕÊÒ¡Å¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ´¹µÃÕÊÒ¡Å¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ´¹µÃÕÊÒ¡Å¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ´¹µÃÕÊÒ¡Å¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ´¹µÃÕÊÒ¡Å¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ´¹µÃÕÊÒ¡Å

 à¤Ã×èÍ§ËÁÒÂáÅÐÊÑÞÅÑ¡É³�·Ò§´¹µÃÕÊÒ¡Å ñðô

¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ´¹µÃÕÊÒ¡Å¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ´¹µÃÕÊÒ¡Å¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ´¹µÃÕÊÒ¡Å¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ´¹µÃÕÊÒ¡Å

 à¤Ã×èÍ§ËÁÒÂáÅÐÊÑÞÅÑ¡É³�·Ò§´¹µÃÕÊÒ¡Å ñðô à¤Ã×èÍ§ËÁÒÂáÅÐÊÑÞÅÑ¡É³�·Ò§´¹µÃÕÊÒ¡Å ñðô

¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ´¹µÃÕÊÒ¡Å¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ´¹µÃÕÊÒ¡Å¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ´¹µÃÕÊÒ¡Å

 à¤Ã×èÍ§ËÁÒÂáÅÐÊÑÞÅÑ¡É³�·Ò§´¹µÃÕÊÒ¡Å ñðô

¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ´¹µÃÕÊÒ¡Å

 à¤Ã×èÍ§ËÁÒÂáÅÐÊÑÞÅÑ¡É³�·Ò§´¹µÃÕÊÒ¡Å ñðô

¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ´¹µÃÕÊÒ¡Å¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ´¹µÃÕÊÒ¡Å¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ´¹µÃÕÊÒ¡Å¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ´¹µÃÕÊÒ¡Å¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ´¹µÃÕÊÒ¡Å¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ´¹µÃÕÊÒ¡Å¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ´¹µÃÕÊÒ¡Å¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ´¹µÃÕÊÒ¡Å¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ´¹µÃÕÊÒ¡Å¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ´¹µÃÕÊÒ¡Å¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ´¹µÃÕÊÒ¡Å

ùð



กระตุนความสนใจ

Engage

สํารวจคนหา

Explore

อธิบายความรู

Explain

ขยายความเขาใจ

Expand

ตรวจสอบผล

Evaluate

กระตุนความสนใจ
Engage

หน่วยการเรียนรู้

	 ดนตรีเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น	 โดยใช้เสียงเป็นสื่อในการถ่ายทอด
ออกมาเป็นท�านองและอารมณ์ของเพลงที่ด�าเนินไปตามจินตนาการของนักประพันธ์เพลง	
ดนตรีมีคุณค่าต่อมนุษย์ในการปรุงแต่งชีวิตให้มีความสุข	 เป็นส่ือเสริมแต่งให้กิจกรรมทาง
ประเพณีและวัฒนธรรมของมนุษย์ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น	 ดนตรีไทยเป็นมรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรมของคนไทย	มีคุณค่าและความงามที่บ่งบอกถึงความเป็นไทย	ช่วยเสริมสร้าง
ความแขง็แกร่งให้กบัวถิชีวีติไทย	มผีลต่อการสร้างสรรค์วฒันธรรมไทยมาอย่างต่อเนือ่ง	ตัง้แต่
อดีตตราบจนถงึปจจบุนั	ขณะเดยีวกนักม็บีทบาทในการช่วยสะท้อนค่านยิมและความเชือ่ของ
ผู้คนในสังคมไว้ในงานดนตรีอีกด้วย

ตัวชี้วัด 
 ■ น�ำดนตรีไปประยุกตใช้ในงำนอื่นๆ ศ ๒.๑ ม.๔-๖/๘

 ■  วิเครำะหสถำนะทำงสังคมของนักดนตรีในวัฒนธรรมต่ำงๆ
 ศ ๒.๒ ม.๔-๖/๒

ñ ความรูทั่วไปเกี่ยวกับดนตรี ไทย
สาระการเรียนรูแกนกลาง

■  ดนตรีกับกำรผ่อนคลำย
■  ดนตรีกับกำรพัฒนำมนุษย
■  ดนตรีกับกำรประชำสัมพันธ
■  ดนตรีกับกำรบ�ำบัดรักษำ
■  ดนตรีกับธุรกิจ
■  ดนตรีกับกำรศึกษำ
■  ประวัติสังคีตกวี

สมรรถนะของผูเรียน

1. ความสามารถในการสื่อสาร

2. ความสามารถในการคิด

3. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี

คุณลักษณะอันพึงประสงค

1. มีวินัย

2. ใฝเรียนรู

3. มุงมั่นในการทํางาน

4. รักความเปนไทย

กระตุนความสนใจ Engage

 ครูเปดซีดี หรือดีวีดีการบรรเลงดนตรีไทย

ใหนักเรียนฟง จากนั้นครูถามนักเรียนวา 

 •  นักเรียนเกิดความรูสึกอยางไร

เมื่อไดฟงการบรรเลงดนตรีไทย

   (แนวตอบ นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น

ไดอยางอิสระ)

 •  นักเรียนชอบฟงเพลงประเภทนี้หรือไม 

อยางไร

   (แนวตอบ นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น

ไดอยางอิสระ)

 เกร็ดแนะครู

 การเรียนการสอนในหนวยการเรียนรูนี้ ครูควรอธิบายความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

ดนตรไีทยใหนกัเรยีนฟงวา ดนตรไีทยเปนงานทีส่รางสรรคขึน้จากฝมอืและความคดิ

สรางสรรคของมนุษย มีเปาหมายในการนํามาใชเพื่อประกอบกิจกรรมตางๆ 

ทั้งในดานของความเชื่อ พิธีกรรม ประกอบการแสดง และการละเลน เพื่อสราง

ความบันเทิงเริงรมย ความสําคัญของดนตรีที่มีตอจิตใจของคนแตละคน นับเปน

สื่อเชื่อมโยงในการผสานความรัก ความสามัคคีระหวางกลุมคนในสังคม  

นอกจากนี้ ดนตรียังสามารถนําไปประยุกตใชกับงานอื่นๆ ไดอีก ไดแก 

ดนตรีกับการผอนคลาย ดนตรีกับการพัฒนามนุษย ดนตรีกับการประชาสัมพันธ 

ดนตรีกับการบําบัดรักษา ดนตรีกับธุรกิจ และดนตรีกับการศึกษา  ดังนั้น ดนตรี

จึงเปรียบเสมือนมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติอีกแขนงหนึ่งที่ปรมาจารย

ทางดานดนตรีไทยไดสรางสรรคไว โดยมีการสืบทอดและพัฒนามาจากอดีต

จนถึงปจจุบัน

 เปาหมายการเรียนรู

1. นําดนตรีไปประยุกตใชในงานอื่นๆ

2.  วิเคราะหสถานะทางสังคมของนักดนตรี

ในวัฒนธรรมตางๆ

คูมือครู 1

ประเพณีและวัฒนธรรมของมนุษย์ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น	 ดนตรีไทยเป็นมรดกทาง
ดนตรีมีคุณค่าต่อมนุษย์ในการปรุงแต่งชีวิตให้มีความสุข	 เป็นส่ือเสริมแต่งให้กิจกรรมทาง
ประเพณีและวัฒนธรรมของมนุษย์ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น	 ดนตรีไทยเป็นมรดกทาง
ดนตรีมีคุณค่าต่อมนุษย์ในการปรุงแต่งชีวิตให้มีความสุข	 เป็นส่ือเสริมแต่งให้กิจกรรมทาง
ประเพณีและวัฒนธรรมของมนุษย์ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น	 ดนตรีไทยเป็นมรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรมของคนไทย	มีคุณค่าและความงามที่บ่งบอกถึงความเป็นไทย	ช่วยเสริมสร้างศิลปวัฒนธรรมของคนไทย	มีคุณค่าและความงามที่บ่งบอกถึงความเป็นไทย	ช่วยเสริมสร้างศิลปวัฒนธรรมของคนไทย	มีคุณค่าและความงามที่บ่งบอกถึงความเป็นไทย	ช่วยเสริมสร้าง
ประเพณีและวัฒนธรรมของมนุษย์ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น	 ดนตรีไทยเป็นมรดกทางประเพณีและวัฒนธรรมของมนุษย์ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น	 ดนตรีไทยเป็นมรดกทางประเพณีและวัฒนธรรมของมนุษย์ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น	 ดนตรีไทยเป็นมรดกทางประเพณีและวัฒนธรรมของมนุษย์ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น	 ดนตรีไทยเป็นมรดกทางประเพณีและวัฒนธรรมของมนุษย์ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น	 ดนตรีไทยเป็นมรดกทางประเพณีและวัฒนธรรมของมนุษย์ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น	 ดนตรีไทยเป็นมรดกทางประเพณีและวัฒนธรรมของมนุษย์ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น	 ดนตรีไทยเป็นมรดกทาง

	 ดนตรีเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น	 โดยใช้เสียงเป็นสื่อในการถ่ายทอด
ออกมาเป็นท�านองและอารมณ์ของเพลงที่ด�าเนินไปตามจินตนาการของนักประพันธ์เพลง	
	 ดนตรีเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น	 โดยใช้เสียงเป็นสื่อในการถ่ายทอด	 ดนตรีเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น	 โดยใช้เสียงเป็นสื่อในการถ่ายทอด
ออกมาเป็นท�านองและอารมณ์ของเพลงที่ด�าเนินไปตามจินตนาการของนักประพันธ์เพลง	ออกมาเป็นท�านองและอารมณ์ของเพลงที่ด�าเนินไปตามจินตนาการของนักประพันธ์เพลง	
	 ดนตรีเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น	 โดยใช้เสียงเป็นสื่อในการถ่ายทอด	 ดนตรีเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น	 โดยใช้เสียงเป็นสื่อในการถ่ายทอด
ออกมาเป็นท�านองและอารมณ์ของเพลงที่ด�าเนินไปตามจินตนาการของนักประพันธ์เพลง	
	 ดนตรีเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น	 โดยใช้เสียงเป็นสื่อในการถ่ายทอด	 ดนตรีเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น	 โดยใช้เสียงเป็นสื่อในการถ่ายทอด
ออกมาเป็นท�านองและอารมณ์ของเพลงที่ด�าเนินไปตามจินตนาการของนักประพันธ์เพลง	ออกมาเป็นท�านองและอารมณ์ของเพลงที่ด�าเนินไปตามจินตนาการของนักประพันธ์เพลง	
	 ดนตรีเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น	 โดยใช้เสียงเป็นสื่อในการถ่ายทอด	 ดนตรีเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น	 โดยใช้เสียงเป็นสื่อในการถ่ายทอด
ออกมาเป็นท�านองและอารมณ์ของเพลงที่ด�าเนินไปตามจินตนาการของนักประพันธ์เพลง	ออกมาเป็นท�านองและอารมณ์ของเพลงที่ด�าเนินไปตามจินตนาการของนักประพันธ์เพลง	ออกมาเป็นท�านองและอารมณ์ของเพลงที่ด�าเนินไปตามจินตนาการของนักประพันธ์เพลง	ออกมาเป็นท�านองและอารมณ์ของเพลงที่ด�าเนินไปตามจินตนาการของนักประพันธ์เพลง	ออกมาเป็นท�านองและอารมณ์ของเพลงที่ด�าเนินไปตามจินตนาการของนักประพันธ์เพลง	
	 ดนตรีเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น	 โดยใช้เสียงเป็นสื่อในการถ่ายทอด	 ดนตรีเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น	 โดยใช้เสียงเป็นสื่อในการถ่ายทอด	 ดนตรีเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น	 โดยใช้เสียงเป็นสื่อในการถ่ายทอด

ดนตรีมีคุณค่าต่อมนุษย์ในการปรุงแต่งชีวิตให้มีความสุข	 เป็นส่ือเสริมแต่งให้กิจกรรมทาง

	 ดนตรีเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น	 โดยใช้เสียงเป็นสื่อในการถ่ายทอด
ออกมาเป็นท�านองและอารมณ์ของเพลงที่ด�าเนินไปตามจินตนาการของนักประพันธ์เพลง	ออกมาเป็นท�านองและอารมณ์ของเพลงที่ด�าเนินไปตามจินตนาการของนักประพันธ์เพลง	ออกมาเป็นท�านองและอารมณ์ของเพลงที่ด�าเนินไปตามจินตนาการของนักประพันธ์เพลง	ออกมาเป็นท�านองและอารมณ์ของเพลงที่ด�าเนินไปตามจินตนาการของนักประพันธ์เพลง	ออกมาเป็นท�านองและอารมณ์ของเพลงที่ด�าเนินไปตามจินตนาการของนักประพันธ์เพลง	ออกมาเป็นท�านองและอารมณ์ของเพลงที่ด�าเนินไปตามจินตนาการของนักประพันธ์เพลง	
	 ดนตรีเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น	 โดยใช้เสียงเป็นสื่อในการถ่ายทอด
ออกมาเป็นท�านองและอารมณ์ของเพลงที่ด�าเนินไปตามจินตนาการของนักประพันธ์เพลง	
	 ดนตรีเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น	 โดยใช้เสียงเป็นสื่อในการถ่ายทอด	 ดนตรีเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น	 โดยใช้เสียงเป็นสื่อในการถ่ายทอด	 ดนตรีเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น	 โดยใช้เสียงเป็นสื่อในการถ่ายทอด	 ดนตรีเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น	 โดยใช้เสียงเป็นสื่อในการถ่ายทอด	 ดนตรีเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น	 โดยใช้เสียงเป็นสื่อในการถ่ายทอด	 ดนตรีเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น	 โดยใช้เสียงเป็นสื่อในการถ่ายทอด	 ดนตรีเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น	 โดยใช้เสียงเป็นสื่อในการถ่ายทอด

1. 1. ความสามารถในการสื่อสารความสามารถในการสื่อสาร

2. 2. 2. 2. 

ความสามารถในการสื่อสารความสามารถในการสื่อสารความสามารถในการสื่อสารความสามารถในการสื่อสาร

สมรรถนะของผูเรียนสมรรถนะของผูเรียน

ในวัฒนธรรมตางๆ

สมรรถนะของผูเรียนสมรรถนะของผูเรียนสมรรถนะของผูเรียนสมรรถนะของผูเรียนสมรรถนะของผูเรียนสมรรถนะของผูเรียนสมรรถนะของผูเรียนสมรรถนะของผูเรียนสมรรถนะของผูเรียนสมรรถนะของผูเรียนสมรรถนะของผูเรียนสมรรถนะของผูเรียนสมรรถนะของผูเรียนสมรรถนะของผูเรียนสมรรถนะของผูเรียนสมรรถนะของผูเรียนสมรรถนะของผูเรียนสมรรถนะของผูเรียนสมรรถนะของผูเรียนสมรรถนะของผูเรียนสมรรถนะของผูเรียนสมรรถนะของผูเรียนสมรรถนะของผูเรียนสมรรถนะของผูเรียนสมรรถนะของผูเรียนสมรรถนะของผูเรียน

 วิเคราะหสถานะทางสังคมของนักดนตรี วิเคราะหสถานะทางสังคมของนักดนตรี วิเคราะหสถานะทางสังคมของนักดนตรี

นําดนตรีไปประยุกตใชในงานอื่นๆนําดนตรีไปประยุกตใชในงานอื่นๆ

 วิเคราะหสถานะทางสังคมของนักดนตรี

นําดนตรีไปประยุกตใชในงานอื่นๆนําดนตรีไปประยุกตใชในงานอื่นๆ

 วิเคราะหสถานะทางสังคมของนักดนตรี วิเคราะหสถานะทางสังคมของนักดนตรี

นําดนตรีไปประยุกตใชในงานอื่นๆนําดนตรีไปประยุกตใชในงานอื่นๆ

 วิเคราะหสถานะทางสังคมของนักดนตรี วิเคราะหสถานะทางสังคมของนักดนตรี วิเคราะหสถานะทางสังคมของนักดนตรี วิเคราะหสถานะทางสังคมของนักดนตรี วิเคราะหสถานะทางสังคมของนักดนตรี

นําดนตรีไปประยุกตใชในงานอื่นๆ

 วิเคราะหสถานะทางสังคมของนักดนตรี

นําดนตรีไปประยุกตใชในงานอื่นๆนําดนตรีไปประยุกตใชในงานอื่นๆ

 วิเคราะหสถานะทางสังคมของนักดนตรี วิเคราะหสถานะทางสังคมของนักดนตรี วิเคราะหสถานะทางสังคมของนักดนตรี วิเคราะหสถานะทางสังคมของนักดนตรี วิเคราะหสถานะทางสังคมของนักดนตรี วิเคราะหสถานะทางสังคมของนักดนตรี

ไดอยางอิสระ)

นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นนักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น

 •  นักเรียนชอบฟงเพลงประเภทนี้หรือไม  •  นักเรียนชอบฟงเพลงประเภทนี้หรือไม 

แนวตอบ แนวตอบ แนวตอบ แนวตอบ 

ไดอยางอิสระ)

แนวตอบ แนวตอบ แนวตอบ แนวตอบ แนวตอบ 

ไดอยางอิสระ)

นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นนักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นนักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นนักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นนักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นนักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นนักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นนักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น

นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นนักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นนักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น

 •  นักเรียนชอบฟงเพลงประเภทนี้หรือไม  •  นักเรียนชอบฟงเพลงประเภทนี้หรือไม 

นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นนักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นนักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น



ตรวจสอบผล

Evaluate

ขยายความเขาใจ

Expand

อธิบายความรู

Explain

สํารวจคนหา

Explore

กระตุนความสนใจ

Engage

อธบิายความรู
Explain

สาํรวจคนหา
Explore

กระตุนความสนใจ
Engage

๑. คุณคาและความงามของดนตรีไทย
 มนุษย์ได้สร้างสรรค์ดนตรีขึ้นจากภูมิปัญญาและจินตนาการ เพื่อน�ามาปรุงแต่งความสมบูรณ์

ในจิตใจ ซึ่งมีผลต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม  ดังนั้น ดนตรีจึงมีคุณค่าและความงามทั้งในระดับ

บุคคล กลุ่มชน รวมไปถึงระดับประเทศ

 ดนตรีไทยเป็นศิลปะที่บ่งบอกถึงความเป็นชาติ คุณค่า และความงามของดนตรีไทยสามารถ

พจิารณาได้จากบทเพลงท่ีนกัประพนัธ์เพลงประพนัธ์ขึน้ มท่ีวงท�านองตามโครงสร้างของระบบเสยีง

เนือ้ร้องทีร้่อยเรยีงกนัอย่างสละสลวย มนีกัดนตรที�าหน้าทีถ่่ายทอดบทเพลง โดยใช้ระบบวธิบีรรเลง

เคร่ืองดนตรีท่ีมีความหลากหลาย มีวธีิขบัร้องท่ีกลมกลนืกัน และมีเคร่ืองดนตรซีึง่มรีปูแบบเฉพาะ 

สวยงามได้สัดส่วน

	 ๑.๑	 คุณค่าและความงามของดนตรีไทยที่ปรากฏอยู่ในกิจกรรม	 	
	 	 ทางสังคมไทย

 คุณค่าและความงามของดนตรีไทยปรากฏอยู่ในกิจกรรมทางสังคมไทย ดังนี้

๑)	คุณค่าและความงามของดนตรีไทยที่เกี่ยวกับพระราชพิธ ี ดนตรีที่เกี่ยวกับ

พระราชพิธี เช่น วงปี่พาทย์ ใช้บรรเลงในงานที่พระมหากษัตริย์เสด็จทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศล

วงกลองแขก ใช้บรรเลงในกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค เช่นเดียวกับการเห่เรือที่มีศิลปินเห่

ในกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค วงขับไม้ใช้บรรเลงในพระราชพิธีขึ้นพระอู่ของพระราชโอรส

และพระราชธิดา การประโคมวงป่ีพาทย์นางหงส์

ในงานพระเมรุ  เป็นต้น ดนตรีไทยในงาน

พระราชพิธีได้แสดงคุณค่าและความงามของ

วงดนตรแีละเสยีงเพลงทีส่อดคล้องกบักจิกรรม 

แบบแผนและระเบียบวิธีการบรรเลง ตลอดจน

เสยีงเพลงทีป่รากฏขึน้นัน้ได้สร้างความสมบูรณ์

ให้แก่งานอย่างงดงาม  

๒)	คุณค่าและความงามของ
ดนตรไีทยทีเ่กีย่วกบัศาสนา ดนตรทีีเ่กีย่วกบั

ศาสนา โดยเฉพาะศาสนาท่ีเป็นมูลฐานให้

เกิดประเพณีต่างๆ ของไทยมาตั้งแต่อดีต คือ 

ศาสนาพราหมณ์และพระพุทธศาสนา ดนตรี

ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพราหมณ์ส่วนใหญ่แล้ว

วงป ไฉนกลองชนะ เป็นเคร่ืองดนตรีไทยท่ีใช้บรรเลง
ในงำนพระรำชพิธีเกี่ยวกับพระบรมศพและพระศพ

๒

กระตุนความสนใจ Engage

 ครูเปดซีดี หรือดีวีดีการแสดงดนตรีไทย

ใหนักเรียนชม จากนั้นครูถามนักเรียนวา

 •  นักเรียนสามารถมองเห็นคุณคา

และความงามของดนตรีไทยไดจากสิ่งใด

   (แนวตอบ สามารถมองเห็นคุณคาและความ

งามของดนตรีไทยไดจากสิ่งที่ปรากฏอยู

ในกิจกรรมทางสังคมไทย ไดแก ดนตรี

ที่เกี่ยวของกับพระมหากษัตริย ศาสนา 

และกิจกรรมทั่วไป)

สาํรวจคนหา Explore

 ใหนักเรียนแบงกลุมออกเปน 3 กลุม ใหนักเรียน

ศึกษา คนควา หาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณคา

และความงามของดนตรีไทย จากแหลงการเรยีนรู

ตางๆ เชน หนังสือเรียน หองสมุด อินเทอรเน็ต 

เปนตน  ในหัวขอที่ครูกําหนดให ดังตอไปนี้

 กลุมที่ 1  คุณคาและความงามของดนตรีไทย 

ทีป่รากฏอยูในกจิกรรมทางสงัคมไทย

 กลุมที่ 2  คุณคาและความงามของดนตรีไทย

ที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมของไทย

 กลุมที่ 3  การเขาถึงคุณคาและความงาม

ของดนตรีไทย

 จัดทําเปนรายงาน นําสงครูผูสอน เตรียมพรอม

นําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน

 วงดนตรีไทยที่ใชบรรเลงในงานพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู

มีลักษณะอยางไร

แนวตอบ   ดนตรีในพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู จะใชวงดนตรี

มาบรรเลงดวยกัน 3 วง คือ วงประโคมแตรสังข ใชบรรเลงประกอบในชวงที่

พระมหากษัตริยเสด็จพระราชดําเนินถึงพระที่นั่งและบรรเลงประโคม 

วงปพาทยพิธี ใชบรรเลงประกอบพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู 

เพื่อสื่อถึงความเปนสิริมงคลในพระราชพิธี และวงขับไม ใชบรรเลงใน

พระราชพิธี เพื่อเปนการขับกลอมพระบรรทมใหกับพระราชกุมาร

วงกลองแขก ใช้บรรเลงในกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค เช่นเดียวกับการเห่เรือที่มีศิลปินเห่
1

อธบิายความรู Explain

 ครูสุมนักเรียน 2 - 3 คน ใหตอบคําถาม 

ดังตอไปนี้

 •  เสียงดนตรีชวยกลอมเกลาจิตใจของมนุษย

ไดอยางไร

   (แนวตอบ นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น

ไดอยางอิสระ)

ขอสอบเนน การคิดขอสอบเนน การคิด
 แนว O-NET เกร็ดแนะครู

 ครูควรเปดซีดี หรือดีวีดี หรือสื่ออินเทอรเน็ตเกี่ยวกับการบรรเลงดนตรีในงาน

พระราชพิธีของพระมหากษัตริยใหนักเรียนชม จากนั้นครูอธิบายความรูเพิ่มเติม

เกี่ยวกับคุณคาและความงามของดนตรีไทยที่เกี่ยวกับงานพระราชพิธีวา ดนตรีไทย

ในงานพระราชพิธีไดแสดงใหเห็นถึงคุณคาและความงามของดนตรี เสียงเพลง

ที่สอดคลองกับกิจกรรม ระเบียบแบบแผน วิธีการบรรเลง ตลอดจนเสียงเพลง

ที่ปรากฏขึ้นนั้น ไดสรางความสมบูรณใหแกงานอยางสมพระเกียรติ

 นักเรียนควรรู

 1  กลองแขก  เปนกลองที่ไดรับอิทธิพลมาจากชวาและมลายู นิยมนํามาเลน

ในวงมโหรี วงปพาทย และวงกลองแขก โดยตีเปนจังหวะหนาทับตางๆ 

ในเพลงไทย เชน หนาทับสองไม หนาทับปรบไก หนาทับสะระหมา เปนตน

คูมือครู2

 จัดทําเปนรายงาน นําสงครูผูสอน เตรียมพรอม

 กลุมที่ 3  การเขาถึงคุณคาและความงาม กลุมที่ 3  การเขาถึงคุณคาและความงาม

 จัดทําเปนรายงาน นําสงครูผูสอน เตรียมพรอม จัดทําเปนรายงาน นําสงครูผูสอน เตรียมพรอม จัดทําเปนรายงาน นําสงครูผูสอน เตรียมพรอม จัดทําเปนรายงาน นําสงครูผูสอน เตรียมพรอม จัดทําเปนรายงาน นําสงครูผูสอน เตรียมพรอม จัดทําเปนรายงาน นําสงครูผูสอน เตรียมพรอม จัดทําเปนรายงาน นําสงครูผูสอน เตรียมพรอม

ที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมของไทย

 กลุมที่ 2  คุณคาและความงามของดนตรีไทย

ที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมของไทย

 กลุมที่ 2  คุณคาและความงามของดนตรีไทย

ที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมของไทย

 กลุมที่ 2  คุณคาและความงามของดนตรีไทย

ทีป่รากฏอยูในกจิกรรมทางสงัคมไทย

 กลุมที่ 2  คุณคาและความงามของดนตรีไทย

ทีป่รากฏอยูในกจิกรรมทางสงัคมไทย

 กลุมที่ 2  คุณคาและความงามของดนตรีไทย

ที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมของไทยที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมของไทย

 กลุมที่ 3  การเขาถึงคุณคาและความงาม

ที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมของไทยที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมของไทย

 กลุมที่ 3  การเขาถึงคุณคาและความงาม กลุมที่ 3  การเขาถึงคุณคาและความงาม กลุมที่ 3  การเขาถึงคุณคาและความงาม กลุมที่ 3  การเขาถึงคุณคาและความงาม กลุมที่ 3  การเขาถึงคุณคาและความงาม

ที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมของไทยที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมของไทย

 กลุมที่ 3  การเขาถึงคุณคาและความงาม กลุมที่ 3  การเขาถึงคุณคาและความงาม กลุมที่ 3  การเขาถึงคุณคาและความงาม กลุมที่ 3  การเขาถึงคุณคาและความงาม

ที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมของไทยที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมของไทยที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมของไทยที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมของไทยที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมของไทยที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมของไทยที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมของไทยที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมของไทย

 กลุมที่ 2  คุณคาและความงามของดนตรีไทย

ที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมของไทย

 กลุมที่ 2  คุณคาและความงามของดนตรีไทย

ที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมของไทย

 กลุมที่ 2  คุณคาและความงามของดนตรีไทย กลุมที่ 2  คุณคาและความงามของดนตรีไทย กลุมที่ 2  คุณคาและความงามของดนตรีไทย กลุมที่ 2  คุณคาและความงามของดนตรีไทย กลุมที่ 2  คุณคาและความงามของดนตรีไทย กลุมที่ 2  คุณคาและความงามของดนตรีไทย กลุมที่ 2  คุณคาและความงามของดนตรีไทย

เปนตน  ในหัวขอที่ครูกําหนดให ดังตอไปนี้

 กลุมที่ 1  คุณคาและความงามของดนตรีไทย  กลุมที่ 1  คุณคาและความงามของดนตรีไทย  กลุมที่ 1  คุณคาและความงามของดนตรีไทย  กลุมที่ 1  คุณคาและความงามของดนตรีไทย  กลุมที่ 1  คุณคาและความงามของดนตรีไทย 

เปนตน  ในหัวขอที่ครูกําหนดให ดังตอไปนี้

 กลุมที่ 1  คุณคาและความงามของดนตรีไทย  กลุมที่ 1  คุณคาและความงามของดนตรีไทย 

ทีป่รากฏอยูในกจิกรรมทางสงัคมไทย
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พจิารณาได้จากบทเพลงท่ีนกัประพนัธ์เพลงประพนัธ์ขึน้ มท่ีวงท�านองตามโครงสร้างของระบบเสยีงพจิารณาได้จากบทเพลงท่ีนกัประพนัธ์เพลงประพนัธ์ขึน้ มท่ีวงท�านองตามโครงสร้างของระบบเสยีงพจิารณาได้จากบทเพลงท่ีนกัประพนัธ์เพลงประพนัธ์ขึน้ มท่ีวงท�านองตามโครงสร้างของระบบเสยีงพจิารณาได้จากบทเพลงท่ีนกัประพนัธ์เพลงประพนัธ์ขึน้ มท่ีวงท�านองตามโครงสร้างของระบบเสยีงพจิารณาได้จากบทเพลงท่ีนกัประพนัธ์เพลงประพนัธ์ขึน้ มท่ีวงท�านองตามโครงสร้างของระบบเสยีงพจิารณาได้จากบทเพลงท่ีนกัประพนัธ์เพลงประพนัธ์ขึน้ มท่ีวงท�านองตามโครงสร้างของระบบเสยีง

 ดนตรีไทยเป็นศิลปะที่บ่งบอกถึงความเป็นชาติ คุณค่า และความงามของดนตรีไทยสามารถ

พจิารณาได้จากบทเพลงท่ีนกัประพนัธ์เพลงประพนัธ์ขึน้ มท่ีวงท�านองตามโครงสร้างของระบบเสยีง

 ดนตรีไทยเป็นศิลปะที่บ่งบอกถึงความเป็นชาติ คุณค่า และความงามของดนตรีไทยสามารถ ดนตรีไทยเป็นศิลปะที่บ่งบอกถึงความเป็นชาติ คุณค่า และความงามของดนตรีไทยสามารถ ดนตรีไทยเป็นศิลปะที่บ่งบอกถึงความเป็นชาติ คุณค่า และความงามของดนตรีไทยสามารถ

ในจิตใจ ซึ่งมีผลต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม  ดังนั้น ดนตรีจึงมีคุณค่าและความงามทั้งในระดับในจิตใจ ซึ่งมีผลต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม  ดังนั้น ดนตรีจึงมีคุณค่าและความงามทั้งในระดับ

 มนุษย์ได้สร้างสรรค์ดนตรีขึ้นจากภูมิปัญญาและจินตนาการ เพื่อน�ามาปรุงแต่งความสมบูรณ์

ในจิตใจ ซึ่งมีผลต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม  ดังนั้น ดนตรีจึงมีคุณค่าและความงามทั้งในระดับ

 มนุษย์ได้สร้างสรรค์ดนตรีขึ้นจากภูมิปัญญาและจินตนาการ เพื่อน�ามาปรุงแต่งความสมบูรณ์

ในจิตใจ ซึ่งมีผลต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม  ดังนั้น ดนตรีจึงมีคุณค่าและความงามทั้งในระดับ

 มนุษย์ได้สร้างสรรค์ดนตรีขึ้นจากภูมิปัญญาและจินตนาการ เพื่อน�ามาปรุงแต่งความสมบูรณ์ มนุษย์ได้สร้างสรรค์ดนตรีขึ้นจากภูมิปัญญาและจินตนาการ เพื่อน�ามาปรุงแต่งความสมบูรณ์

ในจิตใจ ซึ่งมีผลต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม  ดังนั้น ดนตรีจึงมีคุณค่าและความงามทั้งในระดับในจิตใจ ซึ่งมีผลต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม  ดังนั้น ดนตรีจึงมีคุณค่าและความงามทั้งในระดับในจิตใจ ซึ่งมีผลต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม  ดังนั้น ดนตรีจึงมีคุณค่าและความงามทั้งในระดับในจิตใจ ซึ่งมีผลต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม  ดังนั้น ดนตรีจึงมีคุณค่าและความงามทั้งในระดับในจิตใจ ซึ่งมีผลต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม  ดังนั้น ดนตรีจึงมีคุณค่าและความงามทั้งในระดับในจิตใจ ซึ่งมีผลต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม  ดังนั้น ดนตรีจึงมีคุณค่าและความงามทั้งในระดับในจิตใจ ซึ่งมีผลต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม  ดังนั้น ดนตรีจึงมีคุณค่าและความงามทั้งในระดับในจิตใจ ซึ่งมีผลต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม  ดังนั้น ดนตรีจึงมีคุณค่าและความงามทั้งในระดับในจิตใจ ซึ่งมีผลต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม  ดังนั้น ดนตรีจึงมีคุณค่าและความงามทั้งในระดับในจิตใจ ซึ่งมีผลต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม  ดังนั้น ดนตรีจึงมีคุณค่าและความงามทั้งในระดับในจิตใจ ซึ่งมีผลต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม  ดังนั้น ดนตรีจึงมีคุณค่าและความงามทั้งในระดับในจิตใจ ซึ่งมีผลต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม  ดังนั้น ดนตรีจึงมีคุณค่าและความงามทั้งในระดับในจิตใจ ซึ่งมีผลต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม  ดังนั้น ดนตรีจึงมีคุณค่าและความงามทั้งในระดับในจิตใจ ซึ่งมีผลต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม  ดังนั้น ดนตรีจึงมีคุณค่าและความงามทั้งในระดับในจิตใจ ซึ่งมีผลต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม  ดังนั้น ดนตรีจึงมีคุณค่าและความงามทั้งในระดับในจิตใจ ซึ่งมีผลต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม  ดังนั้น ดนตรีจึงมีคุณค่าและความงามทั้งในระดับในจิตใจ ซึ่งมีผลต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม  ดังนั้น ดนตรีจึงมีคุณค่าและความงามทั้งในระดับในจิตใจ ซึ่งมีผลต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม  ดังนั้น ดนตรีจึงมีคุณค่าและความงามทั้งในระดับในจิตใจ ซึ่งมีผลต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม  ดังนั้น ดนตรีจึงมีคุณค่าและความงามทั้งในระดับในจิตใจ ซึ่งมีผลต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม  ดังนั้น ดนตรีจึงมีคุณค่าและความงามทั้งในระดับ

 มนุษย์ได้สร้างสรรค์ดนตรีขึ้นจากภูมิปัญญาและจินตนาการ เพื่อน�ามาปรุงแต่งความสมบูรณ์ มนุษย์ได้สร้างสรรค์ดนตรีขึ้นจากภูมิปัญญาและจินตนาการ เพื่อน�ามาปรุงแต่งความสมบูรณ์ มนุษย์ได้สร้างสรรค์ดนตรีขึ้นจากภูมิปัญญาและจินตนาการ เพื่อน�ามาปรุงแต่งความสมบูรณ์ มนุษย์ได้สร้างสรรค์ดนตรีขึ้นจากภูมิปัญญาและจินตนาการ เพื่อน�ามาปรุงแต่งความสมบูรณ์

 นักเรียนควรรู นักเรียนควรรู นักเรียนควรรู นักเรียนควรรู นักเรียนควรรู นักเรียนควรรู นักเรียนควรรู นักเรียนควรรู นักเรียนควรรู นักเรียนควรรู นักเรียนควรรู นักเรียนควรรู นักเรียนควรรู นักเรียนควรรู นักเรียนควรรู นักเรียนควรรู

ที่ปรากฏขึ้นนั้น ไดสรางความสมบูรณใหแกงานอยางสมพระเกียรติที่ปรากฏขึ้นนั้น ไดสรางความสมบูรณใหแกงานอยางสมพระเกียรติที่ปรากฏขึ้นนั้น ไดสรางความสมบูรณใหแกงานอยางสมพระเกียรติ

ที่สอดคลองกับกิจกรรม ระเบียบแบบแผน วิธีการบรรเลง ตลอดจนเสียงเพล

ที่ปรากฏขึ้นนั้น ไดสรางความสมบูรณใหแกงานอยางสมพระเกียรติ

ที่สอดคลองกับกิจกรรม ระเบียบแบบแผน วิธีการบรรเลง ตลอดจนเสียงเพล

ที่ปรากฏขึ้นนั้น ไดสรางความสมบูรณใหแกงานอยางสมพระเกียรติ

ในงานพระราชพิธีไดแสดงใหเห็นถึงคุณคาและความงามของดนตรี เสียงเพ

ที่สอดคลองกับกิจกรรม ระเบียบแบบแผน วิธีการบรรเลง ตลอดจนเสียงเพล

ที่ปรากฏขึ้นนั้น ไดสรางความสมบูรณใหแกงานอยางสมพระเกียรติที่ปรากฏขึ้นนั้น ไดสรางความสมบูรณใหแกงานอยางสมพระเกียรติที่ปรากฏขึ้นนั้น ไดสรางความสมบูรณใหแกงานอยางสมพระเกียรติที่ปรากฏขึ้นนั้น ไดสรางความสมบูรณใหแกงานอยางสมพระเกียรติที่ปรากฏขึ้นนั้น ไดสรางความสมบูรณใหแกงานอยางสมพระเกียรติที่ปรากฏขึ้นนั้น ไดสรางความสมบูรณใหแกงานอยางสมพระเกียรติที่ปรากฏขึ้นนั้น ไดสรางความสมบูรณใหแกงานอยางสมพระเกียรติที่ปรากฏขึ้นนั้น ไดสรางความสมบูรณใหแกงานอยางสมพระเกียรติที่ปรากฏขึ้นนั้น ไดสรางความสมบูรณใหแกงานอยางสมพระเกียรติที่ปรากฏขึ้นนั้น ไดสรางความสมบูรณใหแกงานอยางสมพระเกียรติที่ปรากฏขึ้นนั้น ไดสรางความสมบูรณใหแกงานอยางสมพระเกียรติที่ปรากฏขึ้นนั้น ไดสรางความสมบูรณใหแกงานอยางสมพระเกียรติที่ปรากฏขึ้นนั้น ไดสรางความสมบูรณใหแกงานอยางสมพระเกียรติที่ปรากฏขึ้นนั้น ไดสรางความสมบูรณใหแกงานอยางสมพระเกียรติที่ปรากฏขึ้นนั้น ไดสรางความสมบูรณใหแกงานอยางสมพระเกียรติที่ปรากฏขึ้นนั้น ไดสรางความสมบูรณใหแกงานอยางสมพระเกียรติที่ปรากฏขึ้นนั้น ไดสรางความสมบูรณใหแกงานอยางสมพระเกียรติที่ปรากฏขึ้นนั้น ไดสรางความสมบูรณใหแกงานอยางสมพระเกียรติที่ปรากฏขึ้นนั้น ไดสรางความสมบูรณใหแกงานอยางสมพระเกียรติที่ปรากฏขึ้นนั้น ไดสรางความสมบูรณใหแกงานอยางสมพระเกียรติที่ปรากฏขึ้นนั้น ไดสรางความสมบูรณใหแกงานอยางสมพระเกียรติ

ที่สอดคลองกับกิจกรรม ระเบียบแบบแผน วิธีการบรรเลง ตลอดจนเสียงเพลที่สอดคลองกับกิจกรรม ระเบียบแบบแผน วิธีการบรรเลง ตลอดจนเสียงเพล

เกี่ยวกับคุณคาและความงามของดนตรีไทยที่เกี่ยวกับงานพระราชพิธีวา ดนตรีไ

ในงานพระราชพิธีไดแสดงใหเห็นถึงคุณคาและความงามของดนตรี เสียงเพ

เกี่ยวกับคุณคาและความงามของดนตรีไทยที่เกี่ยวกับงานพระราชพิธีวา ดนตรีไ

พระราชพิธีของพระมหากษัตริยใหนักเรียนชม จากนั้นครูอธิบายความรูเพิ่มเ

เกี่ยวกับคุณคาและความงามของดนตรีไทยที่เกี่ยวกับงานพระราชพิธีวา ดนตรีไ

พระราชพิธีของพระมหากษัตริยใหนักเรียนชม จากนั้นครูอธิบายความรูเพิ่มเ

เกี่ยวกับคุณคาและความงามของดนตรีไทยที่เกี่ยวกับงานพระราชพิธีวา ดนตรีไ

พระราชพิธีของพระมหากษัตริยใหนักเรียนชม จากนั้นครูอธิบายความรูเพิ่มเ

 ครูควรเปดซีดี หรือดีวีดี หรือสื่ออินเทอรเน็ตเกี่ยวกับการบรรเลงดนตรีในงาน

พระราชพิธีของพระมหากษัตริยใหนักเรียนชม จากนั้นครูอธิบายความรูเพิ่มเ

เกี่ยวกับคุณคาและความงามของดนตรีไทยที่เกี่ยวกับงานพระราชพิธีวา ดนตรีไ

ในงานพระราชพิธีไดแสดงใหเห็นถึงคุณคาและความงามของดนตรี เสียงเพในงานพระราชพิธีไดแสดงใหเห็นถึงคุณคาและความงามของดนตรี เสียงเพ

เกี่ยวกับคุณคาและความงามของดนตรีไทยที่เกี่ยวกับงานพระราชพิธีวา ดนตรีไเกี่ยวกับคุณคาและความงามของดนตรีไทยที่เกี่ยวกับงานพระราชพิธีวา ดนตรีไ

ในงานพระราชพิธีไดแสดงใหเห็นถึงคุณคาและความงามของดนตรี เสียงเพ

เกี่ยวกับคุณคาและความงามของดนตรีไทยที่เกี่ยวกับงานพระราชพิธีวา ดนตรีไเกี่ยวกับคุณคาและความงามของดนตรีไทยที่เกี่ยวกับงานพระราชพิธีวา ดนตรีไเกี่ยวกับคุณคาและความงามของดนตรีไทยที่เกี่ยวกับงานพระราชพิธีวา ดนตรีไ

ในงานพระราชพิธีไดแสดงใหเห็นถึงคุณคาและความงามของดนตรี เสียงเพในงานพระราชพิธีไดแสดงใหเห็นถึงคุณคาและความงามของดนตรี เสียงเพ
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มีบทบาทในงานพระราชพิธี เครื่องดนตรีที่ใช้มีทั้งที่เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีพราหมณ์ใช้มาก่อน คือ 

สังข์และบัณเฑาะว์ และเครื่องดนตรีพิธีกรรมที่มีใช้อยู่ในสังคม คือ มโหระทึก นอกจากงาน

พระราชพิธีแล้ว งานที่เก่ียวกับฤกษ์ยามมงคล

ของประชาชนทั่วไปก็นิยมใช้เช่นกัน ดังพบใน

งานต่างๆ เช่น การวางศิลาฤกษ์ นิยมเป่าสังข์ 

ไกวบัณเฑาะว์ หรืองานที่มีพราหมณ์เป็น

ผูป้ระกอบพธิ ีเช่น งานพธิบีวงสรวงส่ิงศักด์ิสิทธิ์

ต่างๆ เป็นต้น คุณค่าของดนตรีในลักษณะ

ดงักล่าวนี ้จงึมคีวามเกีย่วข้องกบัความเชือ่เรือ่ง

เสียงศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดจากการเป่าสังข์ เสียงที่

เกดิจากการไกวบณัเฑาะว์ เสยีงมโหระทกึ การ

สาธยายมนต์ เพื่อสื่อสารกับสิ่งศักด์ิสิทธิ์เหนือ

ธรรมชาติ

 ส�าหรบังานพธิทีีมี่ความเก่ียวข้องกับ

พระพทุธศาสนา ทัง้งานมงคลและงานอวมงคล 

นับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน พุทธศาสนิกชนนิยมใช้วงดนตรีไทยบรรเลงในงานพิธีต่างๆ เช่น พิธี

ข้ึนบ้านใหม่ พธิเีฉลมิฉลองทีม่กีารนมินต์พระสงฆ์มาเจรญิพระพทุธมนต์ งานบุญ งานเทศกาลต่างๆ 

งานอุปสมบท งานเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง วงปี่พาทย์จะบรรเลงเพลงโหมโรงเย็น โหมโรงเช้า

เพลงรับพระ เพลงส่งพระ เป็นต้น  บางพิธีอาจใช้วงกลองยาว หรือวงแตรวงบรรเลงประกอบ เช่น 

พิธีท�าขวัญนาค หรือแห่น�านาคไปอุปสมบท การใช้วงปี่พาทย์ส�าหรับบรรเลงประกอบพิธีกรรมใน

งานมงคล การใช้วงปี่พาทย์นางหงส์ วงปี่พาทย์มอญ วงปี่กลองมลายู (วงบัวลอย) บรรเลงในงาน

อวมงคล เป็นต้น 

        นอกจากน้ี พุทธศาสนกิชนยงัมีความเช่ือว่าการเทศน์มหาชาตเิป็นสดุยอดของงานบญุ

การได้ฟังเทศน์มหาชาติทั้ง ๑๓ กัณฑ์ จบภายในวันเดียวจะช่วยให้ผู้ฟังได้รับบุญกุศลมหาศาล

การเทศน์มหาชาติ เป็นเรื่องราวชาดกที่แสดงการบ�าเพ็ญทานบารมีอันยิ่งใหญ่ในอดีตชาติและ

เป็นพระชาติสุดท้ายก่อนที่จะประสูติเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องจากการด�าเนินเรื่องและ

พระคาถาของเทศน์มหาชาติมีความยาวมาก ผู้ที่ไปฟังเทศน์มหาชาติต้องนั่งฟังทั้งวัน จึงมีการ

ปรบัปรงุและพฒันาวธิกีารสวดเป็นท�านองเทศน์และแหล่ และน�าวงป่ีพาทย์มาบรรเลง เมือ่พระเทศน์

จบแต่ละกัณฑ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจิตรเจริญ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ได้ทรง

ปรบัปรงุเพลงประจ�ากณัฑ์ทีก่�าหนดไว้ตามแบบแผนจากของเดมิและเรียบเรียงให้สอดคล้องกนั ดงันี้

วงปพำทยมอญ เป็นวงดนตรีไทยที่ปรับปรุงขึ้น โดยน�ำ
เครื่องดนตรีมอญประสมกับวงปพำทยไม้แข็ง นิยมใช้
บรรเลงในทุกโอกำส ทั้งงำนมงคลและงำนอวมงคล

๓ 

อธบิายความรู Explain

 ใหนักเรียนกลุมที่ 1 ที่ไดศึกษา คนควา 

หาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณคาและความงาม

ของดนตรีไทย สงตัวแทน 2 - 3 คน ออกมา

อธิบายความรูในหัวขอคุณคาและความงามของ

ดนตรีไทยที่ปรากฏอยูในกิจกรรมทางสังคมไทย 

ตามที่ไดศึกษามาหนาชั้นเรียน จากนั้นครูถาม

นักเรียนวา

 •  ผูคนนิยมนําวงดนตรีไทยมาบรรเลง

  ในงานพิธีใด

   (แนวตอบ งานขึ้นบานใหม งานบุญ 

งานบวชนาค งานเทศนมหาชาติ 

งานอุปสมบท งานมงคลสมรส 

งานมงคลตางๆ และงานอวมงคล)

 •  วงดนตรีประเภทใดที่ใชบรรเลงประกอบ

กิจกรรมทางศาสนา

   (แนวตอบ การที่จะมีดนตรีบรรเลงประกอบ

ในงานที่จะจัดขึ้นนั้น ควรจะยึดถือตาม

แบบแผนที่สมัยโบราณใชกันมาจนเปน

ธรรมเนียมปฏิบัติ คือ 

-  งานมงคลที่มีพระสงฆสวดมนตและ

ฉันอาหาร ควรใชวงปพาทย ซึ่งจะเปน

วงปพาทยเครื่องหา วงปพาทยเครื่องคู 

หรือวงปพาทยเครื่องใหญ ก็ได 

  -  งานมงคลสมรส (งานแตงงาน) ควรใช

วงมโหรี หรือวงเครื่องสาย 

  -  งานอวมงคล (งานศพ) ควรใช

วงปพาทยนางหงส แตในปจจุบันนิยมนํา

วงปพาทยมอญมาบรรเลง)

 •  เพลงที่บรรเลงในงานมงคลและงานอวมงคล

ใหความรูสึกที่แตกตางกันหรือไม อยางไร

   (แนวตอบ แตกตางกัน คือ จังหวะและทํานอง

ดนตรีในงานมงคลจะมีลักษณะที่ฟงแลวเกิด

ความไพเราะ ออนหวาน สวนใน

งานอวมงคลจะมีลักษณะที่ฟงแลวเกิด

ความโศกเศรา ทุกขใจ)

 ใหนักเรียนเขียนอธิบายความสัมพันธของเพลงไทยที่ใชประกอบ

การเทศนมหาชาติ พรอมทั้งหาความหมายของเพลง ลงกระดาษรายงาน 

นําสงครูผูสอน

กจิกรรมสรางเสรมิกจิกรรมสรางเสรมิ

กิจกรรมทาทายกิจกรรมทาทาย

 ใหนักเรียนศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเพลงที่ใชประกอบกิจกรรม

ทางศาสนา ไดแก งานมงคลและงานอวมงคล เขียนสรุปสาระสําคัญ

ลงกระดาษรายงาน นําสงครูผูสอน

งานอุปสมบท งานเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง วงปี่พาทย์จะบรรเลงเพลงโหมโรงเย็น โหมโรงเช้า
1

 นักเรียนควรรู

 1  เพลงโหมโรงเย็น  เปนเพลงประเภทหนึ่งที่ไดนําเพลงหลายๆ เพลง มา

บรรเลงติดตอกันเปนชุด ใชบรรเลงเปนอันดับแรกของงาน ซึ่งแตละเพลงเปนเพลง

หนาพาทย ใชบรรเลงประกอบในพธิอีนัเปนมงคล เชน งานทาํบญุขึน้บานใหม งาน-

โกนจุก งานบวชนาค งานที่เกี่ยวของกับศาสนา เปนตน  เพลงที่บรรเลง ไดแก 

เพลงสาธุการ เพลงตระ เพลงรัวสามลา เพลงตนเขามาน เพลงเขามาน เพลงปฐม 

เพลงลา เพลงเสมอ เพลงรัว เพลงเชิด เพลงกลม เพลงชํานาญ และเพลงกราวใน

 มุม IT

 นักเรียนสามารถฟงเพลงโหมโรงเย็น ไดจาก http://www.youtube.com 

โดยคนหาจากคําวา เพลงโหมโรงเย็น

คูมือครู 3

เพลงรับพระ เพลงส่งพระ เป็นต้น  บางพิธีอาจใช้วงกลองยาว หรือวงแตรวงบรรเลงประกอบ เช่น 

พิธีท�าขวัญนาค หรือแห่น�านาคไปอุปสมบท การใช้วงปี่พาทย์ส�าหรับบรรเลงประกอบพิธีกรรมใน

งานอุปสมบท งานเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง วงปี่พาทย์จะบรรเลงเพลงโหมโรงเย็น โหมโรงเช้า

เพลงรับพระ เพลงส่งพระ เป็นต้น  บางพิธีอาจใช้วงกลองยาว หรือวงแตรวงบรรเลงประกอบ เช่น 

งานอุปสมบท งานเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง วงปี่พาทย์จะบรรเลงเพลงโหมโรงเย็น โหมโรงเช้า

เพลงรับพระ เพลงส่งพระ เป็นต้น  บางพิธีอาจใช้วงกลองยาว หรือวงแตรวงบรรเลงประกอบ เช่น 

งานอุปสมบท งานเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง วงปี่พาทย์จะบรรเลงเพลงโหมโรงเย็น โหมโรงเช้างานอุปสมบท งานเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง วงปี่พาทย์จะบรรเลงเพลงโหมโรงเย็น โหมโรงเช้า

ข้ึนบ้านใหม่ พธิเีฉลมิฉลองทีม่กีารนมินต์พระสงฆ์มาเจรญิพระพทุธมนต์ งานบุญ งานเทศกาลต่างๆ 

งานอุปสมบท งานเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง วงปี่พาทย์จะบรรเลงเพลงโหมโรงเย็น โหมโรงเช้า

พิธีท�าขวัญนาค หรือแห่น�านาคไปอุปสมบท การใช้วงปี่พาทย์ส�าหรับบรรเลงประกอบพิธีกรรมใน

เพลงรับพระ เพลงส่งพระ เป็นต้น  บางพิธีอาจใช้วงกลองยาว หรือวงแตรวงบรรเลงประกอบ เช่น เพลงรับพระ เพลงส่งพระ เป็นต้น  บางพิธีอาจใช้วงกลองยาว หรือวงแตรวงบรรเลงประกอบ เช่น 

พิธีท�าขวัญนาค หรือแห่น�านาคไปอุปสมบท การใช้วงปี่พาทย์ส�าหรับบรรเลงประกอบพิธีกรรมใน

เพลงรับพระ เพลงส่งพระ เป็นต้น  บางพิธีอาจใช้วงกลองยาว หรือวงแตรวงบรรเลงประกอบ เช่น เพลงรับพระ เพลงส่งพระ เป็นต้น  บางพิธีอาจใช้วงกลองยาว หรือวงแตรวงบรรเลงประกอบ เช่น 

พิธีท�าขวัญนาค หรือแห่น�านาคไปอุปสมบท การใช้วงปี่พาทย์ส�าหรับบรรเลงประกอบพิธีกรรมในพิธีท�าขวัญนาค หรือแห่น�านาคไปอุปสมบท การใช้วงปี่พาทย์ส�าหรับบรรเลงประกอบพิธีกรรมใน

เพลงรับพระ เพลงส่งพระ เป็นต้น  บางพิธีอาจใช้วงกลองยาว หรือวงแตรวงบรรเลงประกอบ เช่น เพลงรับพระ เพลงส่งพระ เป็นต้น  บางพิธีอาจใช้วงกลองยาว หรือวงแตรวงบรรเลงประกอบ เช่น 

พิธีท�าขวัญนาค หรือแห่น�านาคไปอุปสมบท การใช้วงปี่พาทย์ส�าหรับบรรเลงประกอบพิธีกรรมในพิธีท�าขวัญนาค หรือแห่น�านาคไปอุปสมบท การใช้วงปี่พาทย์ส�าหรับบรรเลงประกอบพิธีกรรมในพิธีท�าขวัญนาค หรือแห่น�านาคไปอุปสมบท การใช้วงปี่พาทย์ส�าหรับบรรเลงประกอบพิธีกรรมในพิธีท�าขวัญนาค หรือแห่น�านาคไปอุปสมบท การใช้วงปี่พาทย์ส�าหรับบรรเลงประกอบพิธีกรรมในพิธีท�าขวัญนาค หรือแห่น�านาคไปอุปสมบท การใช้วงปี่พาทย์ส�าหรับบรรเลงประกอบพิธีกรรมใน

เพลงรับพระ เพลงส่งพระ เป็นต้น  บางพิธีอาจใช้วงกลองยาว หรือวงแตรวงบรรเลงประกอบ เช่น เพลงรับพระ เพลงส่งพระ เป็นต้น  บางพิธีอาจใช้วงกลองยาว หรือวงแตรวงบรรเลงประกอบ เช่น 

พิธีท�าขวัญนาค หรือแห่น�านาคไปอุปสมบท การใช้วงปี่พาทย์ส�าหรับบรรเลงประกอบพิธีกรรมใน

เพลงรับพระ เพลงส่งพระ เป็นต้น  บางพิธีอาจใช้วงกลองยาว หรือวงแตรวงบรรเลงประกอบ เช่น 

พิธีท�าขวัญนาค หรือแห่น�านาคไปอุปสมบท การใช้วงปี่พาทย์ส�าหรับบรรเลงประกอบพิธีกรรมในพิธีท�าขวัญนาค หรือแห่น�านาคไปอุปสมบท การใช้วงปี่พาทย์ส�าหรับบรรเลงประกอบพิธีกรรมในพิธีท�าขวัญนาค หรือแห่น�านาคไปอุปสมบท การใช้วงปี่พาทย์ส�าหรับบรรเลงประกอบพิธีกรรมในพิธีท�าขวัญนาค หรือแห่น�านาคไปอุปสมบท การใช้วงปี่พาทย์ส�าหรับบรรเลงประกอบพิธีกรรมในพิธีท�าขวัญนาค หรือแห่น�านาคไปอุปสมบท การใช้วงปี่พาทย์ส�าหรับบรรเลงประกอบพิธีกรรมในพิธีท�าขวัญนาค หรือแห่น�านาคไปอุปสมบท การใช้วงปี่พาทย์ส�าหรับบรรเลงประกอบพิธีกรรมใน
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วงปพาทยมอญมาบรรเลง)

 •  เพลงที่บรรเลงในงานมงคลและงานอวมงคล

วงปพาทยมอญมาบรรเลง)วงปพาทยมอญมาบรรเลง)วงปพาทยมอญมาบรรเลง)วงปพาทยมอญมาบรรเลง)วงปพาทยมอญมาบรรเลง)วงปพาทยมอญมาบรรเลง)วงปพาทยมอญมาบรรเลง)

วงปพาทยนางหงส แตในปจจุบันนิยมนํา

วงปพาทยมอญมาบรรเลง)

วงปพาทยนางหงส แตในปจจุบันนิยมนํา

วงปพาทยมอญมาบรรเลง)

วงปพาทยนางหงส แตในปจจุบันนิยมนํา
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วงปพาทยนางหงส แตในปจจุบันนิยมนํา

  -  งานอวมงคล (งานศพ) ควรใช
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 ๓)	คุณค่าและความงามของดนตรีไทยที่เกี่ยวกับกิจกรรมทั่วไป กิจกรรมทั่วไป 

เช่น งานมงคลสมรส งานฉลองความส�าเรจ็ของบคุคล เป็นต้น หรอืเมือ่มกีารจดัเลีย้งต่างๆ นยิมจดัให้ 

มีวงดนตรีไทยมาบรรเลง เช่น วงมโหรี วงเครื่องสาย เป็นต้น  ส�าหรับงานมงคลสมรสที่มีการแห่ 

ขันหมาก นิยมใช้วงกลองยาวและวงแตรวงบรรเลงน�า โดยมีผู้ร่วมงานร�าน�าหน้าขบวนและ 

มกีารโห่ร้องเป็นท่ีครืน้เครง เมือ่มกีารแสดงมหรสพต่างๆ เช่น โขน ละคร ลเิก หุน่กระบอก เป็นต้น 

ก็มีวงปี่พาทย์บรรเลงประกอบตามแต่ละประเภทของการแสดง ในการต่อสู้ป้องกันตัว เช่น  

การร�ากระบี่กระบองและการชกมวยไทยก็ใช้ปี่ชวา กลองแขกจะบรรเลงตั้งแต่นักมวยไหว้ครูอยู ่

บนเวที บรรเลงระหว่างการชกมวยจนกระทั่งยุติการชก เสียงของเครื่องดนตรีและเพลงไทยได้ท�า

หน้าที่เป็นสัญลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรมไทย ก่อให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจร่วมกัน 

 ๑.๒	คุณค่าและความงามของดนตรีไทยที่แสดงออกถึงวัฒนธรรม	
	 	 ของไทย	
 คุณค่าและความงามของดนตรีไทยที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมของไทย จ�าแนกได้ ๒ ด้าน คือ 

 ๑)	ด้านรูปธรรม เคร่ืองดนตรีไทยมีท้ังเคร่ืองดีด เคร่ืองสี เครื่องตี และเครื่องเป่า 

เคร่ืองดนตรีเหล่านี้ครูดนตรีในอดีตได้ใช้หลักการในการเลือกเคร่ืองดนตรีให้มีความสอดคล้องกัน 

กัณฑ์ที่ เพลงประจ�ากัณฑ์

 ๑. กัณฑ์ทศพร เพลงสาธุการ

 ๒. กัณฑ์หิมพานต์ เพลงตวงพระธาตุ

 ๓. กัณฑ์ทานกัณฑ์ เพลงพญาโศก

 ๔. กัณฑ์วนปเวสน์ เพลงพญาเดิน (พระยาเดิน)

 ๕. กัณฑ์ชูชก เพลงเซ่นเหล้า

 ๖. กัณฑ์จุลพน เพลงคุกพาทย์

 ๗. กัณฑ์มหาพน เพลงเชิดกลอง

 ๘. กัณฑ์กุมาร เพลงโอด เพลงเชิดฉิ่ง

 ๙. กัณฑ์มัทรี เพลงทยอย เพลงโอด

๑๐. กัณฑ์สักกบรรพ เพลงกลม

๑๑. กัณฑ์มหาราช เพลงกราวนอก

๑๒. กัณฑ์ฉกษัตริย์ เพลงตระนอน

๑๓. กัณฑ์นครกัณฑ์ เพลงกลองโยน เพลงเชิด

4

อธบิายความรู Explain

 ใหนักเรียนกลุมที่ 2 ที่ไดศึกษา คนควา 

หาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณคาและความงาม

ของดนตรีไทย สงตัวแทน 2 - 3 คน ออกมาอธิบาย

ความรูในหัวขอคุณคาและความงามของดนตรีไทย

ที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมไทย ตามที่ไดศึกษามา

หนาชั้นเรียน จากนั้นครูถามนักเรียนวา

 •  คุณคาและความงามของดนตรีไทย

ที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมของไทย สามารถ

แบงออกเปนกี่ประเภท อะไรบาง จงอธิบาย

   (แนวตอบ สามารถแบงออกเปน 2 ประเภท 

คือ ดานรูปธรรม ไดแก เครื่องดนตรีไทย

ประเภทดีด สี ตี และเปา ดานนามธรรม คือ 

ความไพเราะของบทเพลงที่เกิดจาก

การบรรเลงเพลงดวยเครื่องดนตรี)

 •  นักเรียนสามารถสัมผัสความไพเราะ

ของเสียงเพลงไดอยางไร

   (แนวตอบ ไดจากการฟงเพลงที่บรรเลงในงาน

พิธีตางๆ หรือเปดฟงจากซีดี หรือดีวีดี หรือ

สื่ออินเทอรเน็ต หรือจากการบรรเลงสด แตใน

การฟงนั้นจะตองฟงอยางตั้งใจ จึงจะสัมผัส

ความไพเราะของเสียงเพลงไดอยางแทจริง)

 •  “รสของเพลง” หมายถึงสิ่งใด

   (แนวตอบ การฟงเพลงแลวกอใหเกิดความรูสึก

ไพเราะ โศกเศรา สนุกสนาน ซึ่งแสดงใหเห็น

ถึงสุนทรียะที่เกิดขึ้นจากการฟง)

ขอสอบป ’ 50  ออกเกี่ยวกับคุณคาของดนตรีไทย

 ขอใดแสดงคุณคาของดนตรีไทยซึ่งเปนภูมิปญญาที่ดุริยกวีไดสรางสรรค

ไวอยางเดนชัดที่สุด

 1. การนําเพลงไทย (เดิม) มาดัดแปลงเปนเพลงไทยประยุกต 

 2.  ความไพเราะของบทเพลงที่มีสําเนียงภาษาตางๆ ซึ่งเรียกวา

เพลงภาษา

 3.  ความไพเราะของบทเพลงไทยที่เรียบเรียงใหกับวงดนตรีสากล

บรรเลง

 4. การบรรเลงบทเพลงไทยดวยวงดนตรีไทยผสมกับวงดนตรีชาติอื่น

 วิเคราะหคําตอบ ตอบขอ 2. เพราะเพลงภาษา หรือเพลงออกสําเนียง

ภาษา เปนเพลงที่ดุริยกวีไดสรางสรรคขึ้นดวยภูมิปญญาที่มีมาตั้งแตอดีต 

เพลงภาษาเปนเพลงที่นักดนตรีไทยไดแตงขึ้น โดยการเลียนเสียงสําเนียง

ภาษาของชาติตางๆ มีรูปแบบเปนเพลงไทยที่มีชื่อขึ้นตนเปนชื่อของชาติอื่น 

ภาษาอื่น เชน เพลงจีนขิมเล็ก เพลงเขมรพายเรือ เพลงมอญรําดาบ 

เพลงพมารําขวาน เพลงแขกยิงนก เพลงฝรั่งรําเทา เปนตน

ขอสอบ O-NETขอสอบ O-NET

เพลงสาธุการ

เพลงคุกพาทย์

เพลงกลม

1

2

3

 นักเรียนควรรู

 1  เพลงสาธุการ  เปนเพลงหนาพาทยชั้นสูงเพลงหนึ่ง ใชสําหรับพิธีมงคลตางๆ 

จัดเปนเพลงแรกในการบรรเลงโหมโรง ซึ่งถือวาเปนเพลงที่มีความศักดิ์สิทธิ์

นําความเปนสิริมงคลมาสูผูฟง ผูบรรเลง ผูแสดง และสถานที่

 2  เพลงคุกพาทย  ใชสําหรับการแสดงอิทธิฤทธิ์ หรือเหตุการณที่นาสะพรึงกลัว

 3  เพลงกลม  ใชสําหรับการไป - มาของเทพเจา เชน พระนารายณ 

พระวิษณุกรรม เปนตน  สําหรับมนุษยที่ใชเพลงกลม คือ เจาเงาะ ในเรื่องสังขทอง 

เพราะสามารถเหาะเหินเดินอากาศไดอยางเทวดา

 มุม IT

 นักเรียนสามารถฟงเพลงสาธุการ ไดจาก http://www.youtube.com 

โดยคนหาจากคําวา เพลงสาธุการ

คูมือครู4

   (   (

 • “รสของเพลง

   (   (   (   (   (   (   (

การฟงนั้นจะตองฟงอยางตั้งใจ จึงจะสัมผัส

ความไพเราะของเสียงเพลงไดอยางแทจริง)

การฟงนั้นจะตองฟงอยางตั้งใจ จึงจะสัมผัสการฟงนั้นจะตองฟงอยางตั้งใจ จึงจะสัมผัส

สื่ออินเทอรเน็ต หรือจากการบรรเลงสด แตใน

การฟงนั้นจะตองฟงอยางตั้งใจ จึงจะสัมผัส

สื่ออินเทอรเน็ต หรือจากการบรรเลงสด แตใน

การฟงนั้นจะตองฟงอยางตั้งใจ จึงจะสัมผัส

พิธีตางๆ หรือเปดฟงจากซีดี หรือดีวีดี หรือ

สื่ออินเทอรเน็ต หรือจากการบรรเลงสด แตใน

ความไพเราะของเสียงเพลงไดอยางแทจริง)ความไพเราะของเสียงเพลงไดอยางแทจริง)

การฟงนั้นจะตองฟงอยางตั้งใจ จึงจะสัมผัส

ความไพเราะของเสียงเพลงไดอยางแทจริง)

การฟงนั้นจะตองฟงอยางตั้งใจ จึงจะสัมผัส

ความไพเราะของเสียงเพลงไดอยางแทจริง)ความไพเราะของเสียงเพลงไดอยางแทจริง)

การฟงนั้นจะตองฟงอยางตั้งใจ จึงจะสัมผัส

ความไพเราะของเสียงเพลงไดอยางแทจริง)ความไพเราะของเสียงเพลงไดอยางแทจริง)ความไพเราะของเสียงเพลงไดอยางแทจริง)ความไพเราะของเสียงเพลงไดอยางแทจริง)ความไพเราะของเสียงเพลงไดอยางแทจริง)ความไพเราะของเสียงเพลงไดอยางแทจริง)

การฟงนั้นจะตองฟงอยางตั้งใจ จึงจะสัมผัส

ความไพเราะของเสียงเพลงไดอยางแทจริง)ความไพเราะของเสียงเพลงไดอยางแทจริง)ความไพเราะของเสียงเพลงไดอยางแทจริง)ความไพเราะของเสียงเพลงไดอยางแทจริง)ความไพเราะของเสียงเพลงไดอยางแทจริง)ความไพเราะของเสียงเพลงไดอยางแทจริง)ความไพเราะของเสียงเพลงไดอยางแทจริง)

การฟงนั้นจะตองฟงอยางตั้งใจ จึงจะสัมผัสการฟงนั้นจะตองฟงอยางตั้งใจ จึงจะสัมผัสการฟงนั้นจะตองฟงอยางตั้งใจ จึงจะสัมผัสการฟงนั้นจะตองฟงอยางตั้งใจ จึงจะสัมผัสการฟงนั้นจะตองฟงอยางตั้งใจ จึงจะสัมผัสการฟงนั้นจะตองฟงอยางตั้งใจ จึงจะสัมผัสการฟงนั้นจะตองฟงอยางตั้งใจ จึงจะสัมผัสการฟงนั้นจะตองฟงอยางตั้งใจ จึงจะสัมผัสการฟงนั้นจะตองฟงอยางตั้งใจ จึงจะสัมผัส

สื่ออินเทอรเน็ต หรือจากการบรรเลงสด แตในสื่ออินเทอรเน็ต หรือจากการบรรเลงสด แตในสื่ออินเทอรเน็ต หรือจากการบรรเลงสด แตใน

ไดจากการฟงเพลงที่บรรเลงในงาน

พิธีตางๆ หรือเปดฟงจากซีดี หรือดีวีดี หรือ

ไดจากการฟงเพลงที่บรรเลงในงานไดจากการฟงเพลงที่บรรเลงในงานไดจากการฟงเพลงที่บรรเลงในงาน

พิธีตางๆ หรือเปดฟงจากซีดี หรือดีวีดี หรือพิธีตางๆ หรือเปดฟงจากซีดี หรือดีวีดี หรือ

ไดจากการฟงเพลงที่บรรเลงในงานไดจากการฟงเพลงที่บรรเลงในงาน

พิธีตางๆ หรือเปดฟงจากซีดี หรือดีวีดี หรือ

ไดจากการฟงเพลงที่บรรเลงในงาน

พิธีตางๆ หรือเปดฟงจากซีดี หรือดีวีดี หรือพิธีตางๆ หรือเปดฟงจากซีดี หรือดีวีดี หรือ

ไดจากการฟงเพลงที่บรรเลงในงานไดจากการฟงเพลงที่บรรเลงในงาน

พิธีตางๆ หรือเปดฟงจากซีดี หรือดีวีดี หรือพิธีตางๆ หรือเปดฟงจากซีดี หรือดีวีดี หรือพิธีตางๆ หรือเปดฟงจากซีดี หรือดีวีดี หรือพิธีตางๆ หรือเปดฟงจากซีดี หรือดีวีดี หรือพิธีตางๆ หรือเปดฟงจากซีดี หรือดีวีดี หรือ

ไดจากการฟงเพลงที่บรรเลงในงาน

พิธีตางๆ หรือเปดฟงจากซีดี หรือดีวีดี หรือ

ไดจากการฟงเพลงที่บรรเลงในงาน

พิธีตางๆ หรือเปดฟงจากซีดี หรือดีวีดี หรือพิธีตางๆ หรือเปดฟงจากซีดี หรือดีวีดี หรือพิธีตางๆ หรือเปดฟงจากซีดี หรือดีวีดี หรือพิธีตางๆ หรือเปดฟงจากซีดี หรือดีวีดี หรือพิธีตางๆ หรือเปดฟงจากซีดี หรือดีวีดี หรือพิธีตางๆ หรือเปดฟงจากซีดี หรือดีวีดี หรือ

ไดจากการฟงเพลงที่บรรเลงในงานไดจากการฟงเพลงที่บรรเลงในงานไดจากการฟงเพลงที่บรรเลงในงานไดจากการฟงเพลงที่บรรเลงในงานไดจากการฟงเพลงที่บรรเลงในงาน

๑๑. กัณฑ์มหาราช๑๑. กัณฑ์มหาราช๑๑. กัณฑ์มหาราช

๑๐. กัณฑ์สักกบรรพ๑๐. กัณฑ์สักกบรรพ

๑๒. กัณฑ์ฉกษัตริย์๑๒. กัณฑ์ฉกษัตริย์

๑๑. กัณฑ์มหาราช๑๑. กัณฑ์มหาราช๑๑. กัณฑ์มหาราช๑๑. กัณฑ์มหาราช๑๑. กัณฑ์มหาราช๑๑. กัณฑ์มหาราช

เพลงเซ่นเหล้าเพลงเซ่นเหล้า

เพลงพญาเดิน (พระยาเดิน)

เพลงเซ่นเหล้า

เพลงพญาเดิน (พระยาเดิน)เพลงพญาเดิน (พระยาเดิน)

เพลงคุกพาทย์เพลงคุกพาทย์เพลงคุกพาทย์เพลงคุกพาทย์เพลงคุกพาทย์เพลงคุกพาทย์

เพลงเซ่นเหล้าเพลงเซ่นเหล้าเพลงเซ่นเหล้าเพลงเซ่นเหล้าเพลงเซ่นเหล้าเพลงเซ่นเหล้าเพลงเซ่นเหล้า

เพลงพญาเดิน (พระยาเดิน)เพลงพญาเดิน (พระยาเดิน)

เพราะสามารถเหาะเหินเดินอากาศไดอยางเทวดาเพราะสามารถเหาะเหินเดินอากาศไดอยางเทวดา

พระวิษณุกรรม เปนตน  สําหรับมนุษยที่ใชเพลงกลม คือ เจาเงาะ ในเรื่องสังขทอง 

ใชสําหรับการไป - มาของเทพเจา เชน พระนารายณ 

พระวิษณุกรรม เปนตน  สําหรับมนุษยที่ใชเพลงกลม คือ เจาเงาะ ในเรื่องสังขทอง 

ใชสําหรับการไป - มาของเทพเจา เชน พระนารายณ ใชสําหรับการไป - มาของเทพเจา เชน พระนารายณ 

ใชสําหรับการแสดงอิทธิฤทธิ์ หรือเหตุการณที่นาสะพรึงกลัว

ใชสําหรับการไป - มาของเทพเจา เชน พระนารายณ 

ใชสําหรับการแสดงอิทธิฤทธิ์ หรือเหตุการณที่นาสะพรึงกลัว

พระวิษณุกรรม เปนตน  สําหรับมนุษยที่ใชเพลงกลม คือ เจาเงาะ ในเรื่องสังขทอง พระวิษณุกรรม เปนตน  สําหรับมนุษยที่ใชเพลงกลม คือ เจาเงาะ ในเรื่องสังขทอง พระวิษณุกรรม เปนตน  สําหรับมนุษยที่ใชเพลงกลม คือ เจาเงาะ ในเรื่องสังขทอง พระวิษณุกรรม เปนตน  สําหรับมนุษยที่ใชเพลงกลม คือ เจาเงาะ ในเรื่องสังขทอง พระวิษณุกรรม เปนตน  สําหรับมนุษยที่ใชเพลงกลม คือ เจาเงาะ ในเรื่องสังขทอง พระวิษณุกรรม เปนตน  สําหรับมนุษยที่ใชเพลงกลม คือ เจาเงาะ ในเรื่องสังขทอง พระวิษณุกรรม เปนตน  สําหรับมนุษยที่ใชเพลงกลม คือ เจาเงาะ ในเรื่องสังขทอง พระวิษณุกรรม เปนตน  สําหรับมนุษยที่ใชเพลงกลม คือ เจาเงาะ ในเรื่องสังขทอง พระวิษณุกรรม เปนตน  สําหรับมนุษยที่ใชเพลงกลม คือ เจาเงาะ ในเรื่องสังขทอง พระวิษณุกรรม เปนตน  สําหรับมนุษยที่ใชเพลงกลม คือ เจาเงาะ ในเรื่องสังขทอง พระวิษณุกรรม เปนตน  สําหรับมนุษยที่ใชเพลงกลม คือ เจาเงาะ ในเรื่องสังขทอง พระวิษณุกรรม เปนตน  สําหรับมนุษยที่ใชเพลงกลม คือ เจาเงาะ ในเรื่องสังขทอง พระวิษณุกรรม เปนตน  สําหรับมนุษยที่ใชเพลงกลม คือ เจาเงาะ ในเรื่องสังขทอง 

เพราะสามารถเหาะเหินเดินอากาศไดอยางเทวดา

พระวิษณุกรรม เปนตน  สําหรับมนุษยที่ใชเพลงกลม คือ เจาเงาะ ในเรื่องสังขทอง พระวิษณุกรรม เปนตน  สําหรับมนุษยที่ใชเพลงกลม คือ เจาเงาะ ในเรื่องสังขทอง พระวิษณุกรรม เปนตน  สําหรับมนุษยที่ใชเพลงกลม คือ เจาเงาะ ในเรื่องสังขทอง พระวิษณุกรรม เปนตน  สําหรับมนุษยที่ใชเพลงกลม คือ เจาเงาะ ในเรื่องสังขทอง พระวิษณุกรรม เปนตน  สําหรับมนุษยที่ใชเพลงกลม คือ เจาเงาะ ในเรื่องสังขทอง พระวิษณุกรรม เปนตน  สําหรับมนุษยที่ใชเพลงกลม คือ เจาเงาะ ในเรื่องสังขทอง พระวิษณุกรรม เปนตน  สําหรับมนุษยที่ใชเพลงกลม คือ เจาเงาะ ในเรื่องสังขทอง พระวิษณุกรรม เปนตน  สําหรับมนุษยที่ใชเพลงกลม คือ เจาเงาะ ในเรื่องสังขทอง 

เพราะสามารถเหาะเหินเดินอากาศไดอยางเทวดา

พระวิษณุกรรม เปนตน  สําหรับมนุษยที่ใชเพลงกลม คือ เจาเงาะ ในเรื่องสังขทอง พระวิษณุกรรม เปนตน  สําหรับมนุษยที่ใชเพลงกลม คือ เจาเงาะ ในเรื่องสังขทอง พระวิษณุกรรม เปนตน  สําหรับมนุษยที่ใชเพลงกลม คือ เจาเงาะ ในเรื่องสังขทอง พระวิษณุกรรม เปนตน  สําหรับมนุษยที่ใชเพลงกลม คือ เจาเงาะ ในเรื่องสังขทอง พระวิษณุกรรม เปนตน  สําหรับมนุษยที่ใชเพลงกลม คือ เจาเงาะ ในเรื่องสังขทอง พระวิษณุกรรม เปนตน  สําหรับมนุษยที่ใชเพลงกลม คือ เจาเงาะ ในเรื่องสังขทอง พระวิษณุกรรม เปนตน  สําหรับมนุษยที่ใชเพลงกลม คือ เจาเงาะ ในเรื่องสังขทอง พระวิษณุกรรม เปนตน  สําหรับมนุษยที่ใชเพลงกลม คือ เจาเงาะ ในเรื่องสังขทอง พระวิษณุกรรม เปนตน  สําหรับมนุษยที่ใชเพลงกลม คือ เจาเงาะ ในเรื่องสังขทอง พระวิษณุกรรม เปนตน  สําหรับมนุษยที่ใชเพลงกลม คือ เจาเงาะ ในเรื่องสังขทอง พระวิษณุกรรม เปนตน  สําหรับมนุษยที่ใชเพลงกลม คือ เจาเงาะ ในเรื่องสังขทอง พระวิษณุกรรม เปนตน  สําหรับมนุษยที่ใชเพลงกลม คือ เจาเงาะ ในเรื่องสังขทอง พระวิษณุกรรม เปนตน  สําหรับมนุษยที่ใชเพลงกลม คือ เจาเงาะ ในเรื่องสังขทอง 

ใชสําหรับการไป - มาของเทพเจา เชน พระนารายณ ใชสําหรับการไป - มาของเทพเจา เชน พระนารายณ ใชสําหรับการไป - มาของเทพเจา เชน พระนารายณ ใชสําหรับการไป - มาของเทพเจา เชน พระนารายณ ใชสําหรับการไป - มาของเทพเจา เชน พระนารายณ ใชสําหรับการไป - มาของเทพเจา เชน พระนารายณ ใชสําหรับการไป - มาของเทพเจา เชน พระนารายณ 

นําความเปนสิริมงคลมาสูผูฟง ผูบรรเลง ผูแสดง และสถานที่นําความเปนสิริมงคลมาสูผูฟง ผูบรรเลง ผูแสดง และสถานที่นําความเปนสิริมงคลมาสูผูฟง ผูบรรเลง ผูแสดง และสถานที่

จัดเปนเพลงแรกในการบรรเลงโหมโรง ซึ่งถือวาเปนเพลงที่มีความศักดิ์สิทธิ์

นําความเปนสิริมงคลมาสูผูฟง ผูบรรเลง ผูแสดง และสถานที่

จัดเปนเพลงแรกในการบรรเลงโหมโรง ซึ่งถือวาเปนเพลงที่มีความศักดิ์สิทธิ์

เปนเพลงหนาพาทยชั้นสูงเพลงหนึ่ง ใชสําหรับพิธีมงคลตางๆ 

จัดเปนเพลงแรกในการบรรเลงโหมโรง ซึ่งถือวาเปนเพลงที่มีความศักดิ์สิทธิ์

นําความเปนสิริมงคลมาสูผูฟง ผูบรรเลง ผูแสดง และสถานที่

ใชสําหรับการแสดงอิทธิฤทธิ์ หรือเหตุการณที่นาสะพรึงกลัว

นําความเปนสิริมงคลมาสูผูฟง ผูบรรเลง ผูแสดง และสถานที่นําความเปนสิริมงคลมาสูผูฟง ผูบรรเลง ผูแสดง และสถานที่

ใชสําหรับการแสดงอิทธิฤทธิ์ หรือเหตุการณที่นาสะพรึงกลัว

นําความเปนสิริมงคลมาสูผูฟง ผูบรรเลง ผูแสดง และสถานที่นําความเปนสิริมงคลมาสูผูฟง ผูบรรเลง ผูแสดง และสถานที่นําความเปนสิริมงคลมาสูผูฟง ผูบรรเลง ผูแสดง และสถานที่

ใชสําหรับการแสดงอิทธิฤทธิ์ หรือเหตุการณที่นาสะพรึงกลัว

นําความเปนสิริมงคลมาสูผูฟง ผูบรรเลง ผูแสดง และสถานที่นําความเปนสิริมงคลมาสูผูฟง ผูบรรเลง ผูแสดง และสถานที่

ใชสําหรับการแสดงอิทธิฤทธิ์ หรือเหตุการณที่นาสะพรึงกลัวใชสําหรับการแสดงอิทธิฤทธิ์ หรือเหตุการณที่นาสะพรึงกลัวใชสําหรับการแสดงอิทธิฤทธิ์ หรือเหตุการณที่นาสะพรึงกลัวใชสําหรับการแสดงอิทธิฤทธิ์ หรือเหตุการณที่นาสะพรึงกลัว

นําความเปนสิริมงคลมาสูผูฟง ผูบรรเลง ผูแสดง และสถานที่นําความเปนสิริมงคลมาสูผูฟง ผูบรรเลง ผูแสดง และสถานที่นําความเปนสิริมงคลมาสูผูฟง ผูบรรเลง ผูแสดง และสถานที่

ใชสําหรับการแสดงอิทธิฤทธิ์ หรือเหตุการณที่นาสะพรึงกลัว

นําความเปนสิริมงคลมาสูผูฟง ผูบรรเลง ผูแสดง และสถานที่

ใชสําหรับการแสดงอิทธิฤทธิ์ หรือเหตุการณที่นาสะพรึงกลัวใชสําหรับการแสดงอิทธิฤทธิ์ หรือเหตุการณที่นาสะพรึงกลัวใชสําหรับการแสดงอิทธิฤทธิ์ หรือเหตุการณที่นาสะพรึงกลัวใชสําหรับการแสดงอิทธิฤทธิ์ หรือเหตุการณที่นาสะพรึงกลัว

นําความเปนสิริมงคลมาสูผูฟง ผูบรรเลง ผูแสดง และสถานที่นําความเปนสิริมงคลมาสูผูฟง ผูบรรเลง ผูแสดง และสถานที่นําความเปนสิริมงคลมาสูผูฟง ผูบรรเลง ผูแสดง และสถานที่นําความเปนสิริมงคลมาสูผูฟง ผูบรรเลง ผูแสดง และสถานที่นําความเปนสิริมงคลมาสูผูฟง ผูบรรเลง ผูแสดง และสถานที่นําความเปนสิริมงคลมาสูผูฟง ผูบรรเลง ผูแสดง และสถานที่นําความเปนสิริมงคลมาสูผูฟง ผูบรรเลง ผูแสดง และสถานที่นําความเปนสิริมงคลมาสูผูฟง ผูบรรเลง ผูแสดง และสถานที่นําความเปนสิริมงคลมาสูผูฟง ผูบรรเลง ผูแสดง และสถานที่นําความเปนสิริมงคลมาสูผูฟง ผูบรรเลง ผูแสดง และสถานที่นําความเปนสิริมงคลมาสูผูฟง ผูบรรเลง ผูแสดง และสถานที่

จัดเปนเพลงแรกในการบรรเลงโหมโรง ซึ่งถือวาเปนเพลงที่มีความศักดิ์สิทธิ์จัดเปนเพลงแรกในการบรรเลงโหมโรง ซึ่งถือวาเปนเพลงที่มีความศักดิ์สิทธิ์จัดเปนเพลงแรกในการบรรเลงโหมโรง ซึ่งถือวาเปนเพลงที่มีความศักดิ์สิทธิ์จัดเปนเพลงแรกในการบรรเลงโหมโรง ซึ่งถือวาเปนเพลงที่มีความศักดิ์สิทธิ์

เปนเพลงหนาพาทยชั้นสูงเพลงหนึ่ง ใชสําหรับพิธีมงคลตางๆ เปนเพลงหนาพาทยชั้นสูงเพลงหนึ่ง ใชสําหรับพิธีมงคลตางๆ เปนเพลงหนาพาทยชั้นสูงเพลงหนึ่ง ใชสําหรับพิธีมงคลตางๆ เปนเพลงหนาพาทยชั้นสูงเพลงหนึ่ง ใชสําหรับพิธีมงคลตางๆ เปนเพลงหนาพาทยชั้นสูงเพลงหนึ่ง ใชสําหรับพิธีมงคลตางๆ เปนเพลงหนาพาทยชั้นสูงเพลงหนึ่ง ใชสําหรับพิธีมงคลตางๆ เปนเพลงหนาพาทยชั้นสูงเพลงหนึ่ง ใชสําหรับพิธีมงคลตางๆ เปนเพลงหนาพาทยชั้นสูงเพลงหนึ่ง ใชสําหรับพิธีมงคลตางๆ เปนเพลงหนาพาทยชั้นสูงเพลงหนึ่ง ใชสําหรับพิธีมงคลตางๆ เปนเพลงหนาพาทยชั้นสูงเพลงหนึ่ง ใชสําหรับพิธีมงคลตางๆ เปนเพลงหนาพาทยชั้นสูงเพลงหนึ่ง ใชสําหรับพิธีมงคลตางๆ เปนเพลงหนาพาทยชั้นสูงเพลงหนึ่ง ใชสําหรับพิธีมงคลตางๆ เปนเพลงหนาพาทยชั้นสูงเพลงหนึ่ง ใชสําหรับพิธีมงคลตางๆ เปนเพลงหนาพาทยชั้นสูงเพลงหนึ่ง ใชสําหรับพิธีมงคลตางๆ เปนเพลงหนาพาทยชั้นสูงเพลงหนึ่ง ใชสําหรับพิธีมงคลตางๆ เปนเพลงหนาพาทยชั้นสูงเพลงหนึ่ง ใชสําหรับพิธีมงคลตางๆ เปนเพลงหนาพาทยชั้นสูงเพลงหนึ่ง ใชสําหรับพิธีมงคลตางๆ เปนเพลงหนาพาทยชั้นสูงเพลงหนึ่ง ใชสําหรับพิธีมงคลตางๆ เปนเพลงหนาพาทยชั้นสูงเพลงหนึ่ง ใชสําหรับพิธีมงคลตางๆ 
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เคร่ืองดนตรีเหล่านี้ครูดนตรีในอดีตได้ใช้หลักการในการเลือกเคร่ืองดนตรีให้มีความสอดคล้องกันเคร่ืองดนตรีเหล่านี้ครูดนตรีในอดีตได้ใช้หลักการในการเลือกเคร่ืองดนตรีให้มีความสอดคล้องกันเคร่ืองดนตรีเหล่านี้ครูดนตรีในอดีตได้ใช้หลักการในการเลือกเคร่ืองดนตรีให้มีความสอดคล้องกันเคร่ืองดนตรีเหล่านี้ครูดนตรีในอดีตได้ใช้หลักการในการเลือกเคร่ืองดนตรีให้มีความสอดคล้องกัน

 เคร่ืองดนตรีไทยมีท้ังเคร่ืองดีด เคร่ืองสี เครื่องตี และเครื่องเป่า 

เคร่ืองดนตรีเหล่านี้ครูดนตรีในอดีตได้ใช้หลักการในการเลือกเคร่ืองดนตรีให้มีความสอดคล้องกัน

 เคร่ืองดนตรีไทยมีท้ังเคร่ืองดีด เคร่ืองสี เครื่องตี และเครื่องเป่า 

เคร่ืองดนตรีเหล่านี้ครูดนตรีในอดีตได้ใช้หลักการในการเลือกเคร่ืองดนตรีให้มีความสอดคล้องกันเคร่ืองดนตรีเหล่านี้ครูดนตรีในอดีตได้ใช้หลักการในการเลือกเคร่ืองดนตรีให้มีความสอดคล้องกันเคร่ืองดนตรีเหล่านี้ครูดนตรีในอดีตได้ใช้หลักการในการเลือกเคร่ืองดนตรีให้มีความสอดคล้องกันเคร่ืองดนตรีเหล่านี้ครูดนตรีในอดีตได้ใช้หลักการในการเลือกเคร่ืองดนตรีให้มีความสอดคล้องกันเคร่ืองดนตรีเหล่านี้ครูดนตรีในอดีตได้ใช้หลักการในการเลือกเคร่ืองดนตรีให้มีความสอดคล้องกันเคร่ืองดนตรีเหล่านี้ครูดนตรีในอดีตได้ใช้หลักการในการเลือกเคร่ืองดนตรีให้มีความสอดคล้องกันเคร่ืองดนตรีเหล่านี้ครูดนตรีในอดีตได้ใช้หลักการในการเลือกเคร่ืองดนตรีให้มีความสอดคล้องกันเคร่ืองดนตรีเหล่านี้ครูดนตรีในอดีตได้ใช้หลักการในการเลือกเคร่ืองดนตรีให้มีความสอดคล้องกันเคร่ืองดนตรีเหล่านี้ครูดนตรีในอดีตได้ใช้หลักการในการเลือกเคร่ืองดนตรีให้มีความสอดคล้องกันเคร่ืองดนตรีเหล่านี้ครูดนตรีในอดีตได้ใช้หลักการในการเลือกเคร่ืองดนตรีให้มีความสอดคล้องกันเคร่ืองดนตรีเหล่านี้ครูดนตรีในอดีตได้ใช้หลักการในการเลือกเคร่ืองดนตรีให้มีความสอดคล้องกัน

 คุณค่าและความงามของดนตรีไทยที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมของไทย จ�าแนกได้ ๒ ด้าน คือ  คุณค่าและความงามของดนตรีไทยที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมของไทย จ�าแนกได้ ๒ ด้าน คือ 

๑.๒	คุณค่าและความงามของดนตรีไทยที่แสดงออกถึงวัฒนธรรม	๑.๒	คุณค่าและความงามของดนตรีไทยที่แสดงออกถึงวัฒนธรรม	๑.๒	คุณค่าและความงามของดนตรีไทยที่แสดงออกถึงวัฒนธรรม	
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เพื่อประสมเป็นวงดนตรี การใช้ท�านองเพลงไทยที่เหมาะสมกับงาน หรือกิจกรรมท่ีจัดขึ้น

เสียงของเพลงสามารถสือ่ได้ด้วยการฟัง ปรากฏออกมาเป็นความดงั ความถี ่สสีนัของเครือ่งดนตรี

ภาพลกัษณ์ทีพ่บได้จากวธิกีารบรรเลงและเสยีง

ขับร้องของนักดนตรี นอกจากน้ี ยังมีค�าร้อง

ที่น�ามาจากบทร้อยกรองของวรรณคดี หรือที่

ประพันธ์ขึ้นเป็นการเฉพาะในกิจกรรมนั้นๆ 

 ๒)	ด้านนามธรรม	 รสของเพลง

ที่เป็นผลมาจากท�านองเพลงไทย ที่เกิดจาก

การบรรเลง จนก่อให้เกิดอารมณ์และความรูส้กึ

ว่าเพลงนั้นมีความเสนาะ ไพเราะ สนุกสนาน 

เพลินอารมณ์ โศกเศร้า เรื่องของอารมณ์และ

ความรูส้กึจดัเป็นนามธรรมทีบ่่งบอกคณุค่าและ

ความงามของดนตรีไทย เป็นสุนทรียรสที่รับรู้

ได้ด้วยความรู้สึก คนไม่ฟังเพลง หรือฟังเพลง

ไม่เป็น ฟังแล้วไม่เข้าใจ จะไม่สามารถเข้าถึง

คุณค่าของดนตรีไทยได้ 

 ๑.๓	 การเขาถึงคุณค่าและความงามของดนตรีไทย

 การเข้าถึงสุนทรียรสในดนตรีไทย ย่อมท�าให้พบคุณค่าและความงามของดนตรีไทย สิ่งนี้มี

ส่วนส�าคัญที่ท�าให้คนไทยเกิดความรู้สึกผูกพัน เกิดจิตตระหนักในความเป็นไทยร่วมกัน เกิดความ

ภาคภมูใิจ มคีวามม่ันคงในจิตใจ โดยเฉพาะเม่ือไปเข้าสมาคมกบัชาวต่างชาต ิต่างวฒันธรรม และ

ในสถานการณ์ท่ีต้องแสดงคุณลักษณะของความเป็นไทย การเข้าถึงคุณค่าและความงามของ

ดนตรีไทยสามารถท�าได้ ดังนี้

 ๑)	การศึกษาและท�าความเข้าใจเร่ืองราวและเนือ้หาสาระต่างๆ	ของดนตรไีทย
เช่น เครื่องดนตรี วงดนตรี เพลงไทย นักประพันธ์เพลง ศิลปินเพลงไทย เป็นต้น

 ๒)	การฟงเพลงไทยด้วยความต้ังใจ	 เมือ่ฟังแล้วต้องฝึกสงัเกตท�านองเพลง จงัหวะ

และอารมณ์เพลง ฟังจนเข้าใจรายละเอียดและสามารถจ�าแนกได้ว่าเพลงที่ฟังนั้นมีอัตราจังหวะใด

แนวเพลงเป็นอย่างไร และบอกได้ว่าเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงของเครื่องดนตรี หรือวงดนตรีชนิดใด

กำรฟงกำรบรรเลงดนตรีไทยอย่ำงตั้งใจ จะท�ำให้ผู ้ฟง
เกิดอำรมณและควำมรู้สึกที่หลำกหลำย ทั้งสนุกสนำน 
เพลิดเพลิน หรือโศกเศร้ำ

5 

ขยายความเขาใจ E×pand

 ใหนักเรียนรวมกันสรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับ

คุณคาและความงามของดนตรีไทย ในหัวขอที่ครู

กาํหนดให คอื คณุคาและความงามของดนตรไีทย

ที่ปรากฏอยูในกิจกรรมทางสังคมไทย คุณคา

และความงามของดนตรีไทยที่แสดงออกถึง

วัฒนธรรมของไทย การเขาถึงคุณคาและความงาม

ของดนตรีไทย ลงกระดาษรายงาน นําสงครูผูสอน

ตรวจสอบผล Evaluate

1.  ครูพิจารณาจากการทํารายงานเรื่องคุณคา 

และความงามของดนตรีไทยของนักเรียน

2.  ครูพิจารณาจากการสรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับ

 คณุคาและความงามของดนตรไีทยของนกัเรยีน

อธบิายความรู Explain

 ใหนักเรียนกลุมที่ 3 ที่ไดศึกษา คนควา 

หาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณคาและความงาม

ของดนตรีไทย สงตัวแทน 2 - 3 คน ออกมาอธิบาย

ความรูในหัวขอการเขาถึงคุณคาและความงามของ

ดนตรีไทย ตามที่ไดศึกษามาหนาชั้นเรียน จากนั้น

ครูถามนักเรียนวา

 •  การเขาถงึคณุคาและความงามของดนตรไีทย 

สามารถกระทําไดอยางไร

   (แนวตอบ สามารถกระทําไดโดยการศึกษา

และทําความเขาใจเรื่องราวและเนื้อหาสาระ

ตางๆ ของดนตรีไทย การฟงเพลงไทย

ดวยความตั้งใจ การขับรอง หรือบรรเลง

เครื่องดนตรีไทยใหเปนอยางนอย 1 ชนิด 

และการทําความเขาใจความหมาย

ของศัพทสังคีต)

การกระทําของบุคคลในขอใดที่แสดงใหเห็นถึงคุณคาของดนตรีไทยมากที่สุด

1. ดาว ชอบฟงเพลงไทยเดิมจากวิทยุ

2.  จัน หัดขับรองเพลงไทยเดิมในวันหยุดเสาร - อาทิตย

3. เดือน เลนดนตรีไทยที่ตนเองสนใจและขยันฝกซอมทุกวัน

4.  แรม เปดรานจําหนายเพลงไทยเดิมและเครื่องดนตรีไทยทุกชนิด

วิเคราะหคําตอบ   ตอบขอ 3. เพราะการที่เลือกเลนดนตรีไทยที่ตนเอง

สนใจและขยันในการฝกซอมทุกวันนั้น ยอมแสดงใหเห็นถึงการเห็นคุณคา

ของดนตรีและไมละเลยในการฝกซอม เพื่อใหเกิดความชํานาญ จนสามารถ

บรรเลงไดอยางไพเราะ

ขอสอบเนน การคิดขอสอบเนน การคิด
 แนว O-NET

 การเข้าถึงสุนทรียรสในดนตรีไทย ย่อมท�าให้พบคุณค่าและความงามของดนตรีไทย สิ่งนี้มี
1

 เกร็ดแนะครู

 ครูควรเชิญวิทยากรที่มีความรู ความเชี่ยวชาญในดานดนตรีไทยมาอธิบาย

เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณคาและความงามของดนตรีไทยใหนักเรียนฟง พรอมทั้งเปดซีดี 

หรือดีวีดีการบรรเลงดนตรีไทยประกอบการอธิบาย จากนั้นครูเปดโอกาสใหนักเรียน

ไดซักถามในสิ่งที่สงสัยและแสดงความคิดเห็น ซึ่งจะทําใหนักเรียนมีความรู 

ความเขาใจเกี่ยวกับคุณคาและความงามของดนตรีไทยไดดียิ่งขึ้น

 นักเรียนควรรู

 1  สุนทรียรส  ความงามในดานอารมณสะเทือนใจที่เกิดจากการพรรณนา

และการแตงคําประพันธที่เหมาะสม เชน รสแหงความรัก รสแหงความโกรธเคือง 

รสแหงความกลาหาญ เปนตน

คูมือครู 5

 การเข้าถึงสุนทรียรสในดนตรีไทย ย่อมท�าให้พบคุณค่าและความงามของดนตรีไทย สิ่งนี้มี

ส่วนส�าคัญที่ท�าให้คนไทยเกิดความรู้สึกผูกพัน เกิดจิตตระหนักในความเป็นไทยร่วมกัน เกิดความ

 การเข้าถึงสุนทรียรสในดนตรีไทย ย่อมท�าให้พบคุณค่าและความงามของดนตรีไทย สิ่งนี้มี

ส่วนส�าคัญที่ท�าให้คนไทยเกิดความรู้สึกผูกพัน เกิดจิตตระหนักในความเป็นไทยร่วมกัน เกิดความ

 การเข้าถึงสุนทรียรสในดนตรีไทย ย่อมท�าให้พบคุณค่าและความงามของดนตรีไทย สิ่งนี้มี

๑.๓	 การเขาถึงคุณค่าและความงามของดนตรีไทย

 การเข้าถึงสุนทรียรสในดนตรีไทย ย่อมท�าให้พบคุณค่าและความงามของดนตรีไทย สิ่งนี้มี การเข้าถึงสุนทรียรสในดนตรีไทย ย่อมท�าให้พบคุณค่าและความงามของดนตรีไทย สิ่งนี้มี

๑.๓	 การเขาถึงคุณค่าและความงามของดนตรีไทย

 การเข้าถึงสุนทรียรสในดนตรีไทย ย่อมท�าให้พบคุณค่าและความงามของดนตรีไทย สิ่งนี้มี

๑.๓	 การเขาถึงคุณค่าและความงามของดนตรีไทย

ส่วนส�าคัญที่ท�าให้คนไทยเกิดความรู้สึกผูกพัน เกิดจิตตระหนักในความเป็นไทยร่วมกัน เกิดความส่วนส�าคัญที่ท�าให้คนไทยเกิดความรู้สึกผูกพัน เกิดจิตตระหนักในความเป็นไทยร่วมกัน เกิดความ

 การเข้าถึงสุนทรียรสในดนตรีไทย ย่อมท�าให้พบคุณค่าและความงามของดนตรีไทย สิ่งนี้มี

ส่วนส�าคัญที่ท�าให้คนไทยเกิดความรู้สึกผูกพัน เกิดจิตตระหนักในความเป็นไทยร่วมกัน เกิดความ

 การเข้าถึงสุนทรียรสในดนตรีไทย ย่อมท�าให้พบคุณค่าและความงามของดนตรีไทย สิ่งนี้มี

ส่วนส�าคัญที่ท�าให้คนไทยเกิดความรู้สึกผูกพัน เกิดจิตตระหนักในความเป็นไทยร่วมกัน เกิดความส่วนส�าคัญที่ท�าให้คนไทยเกิดความรู้สึกผูกพัน เกิดจิตตระหนักในความเป็นไทยร่วมกัน เกิดความ

 การเข้าถึงสุนทรียรสในดนตรีไทย ย่อมท�าให้พบคุณค่าและความงามของดนตรีไทย สิ่งนี้มี

ส่วนส�าคัญที่ท�าให้คนไทยเกิดความรู้สึกผูกพัน เกิดจิตตระหนักในความเป็นไทยร่วมกัน เกิดความส่วนส�าคัญที่ท�าให้คนไทยเกิดความรู้สึกผูกพัน เกิดจิตตระหนักในความเป็นไทยร่วมกัน เกิดความส่วนส�าคัญที่ท�าให้คนไทยเกิดความรู้สึกผูกพัน เกิดจิตตระหนักในความเป็นไทยร่วมกัน เกิดความ

 การเข้าถึงสุนทรียรสในดนตรีไทย ย่อมท�าให้พบคุณค่าและความงามของดนตรีไทย สิ่งนี้มี

ส่วนส�าคัญที่ท�าให้คนไทยเกิดความรู้สึกผูกพัน เกิดจิตตระหนักในความเป็นไทยร่วมกัน เกิดความส่วนส�าคัญที่ท�าให้คนไทยเกิดความรู้สึกผูกพัน เกิดจิตตระหนักในความเป็นไทยร่วมกัน เกิดความส่วนส�าคัญที่ท�าให้คนไทยเกิดความรู้สึกผูกพัน เกิดจิตตระหนักในความเป็นไทยร่วมกัน เกิดความส่วนส�าคัญที่ท�าให้คนไทยเกิดความรู้สึกผูกพัน เกิดจิตตระหนักในความเป็นไทยร่วมกัน เกิดความส่วนส�าคัญที่ท�าให้คนไทยเกิดความรู้สึกผูกพัน เกิดจิตตระหนักในความเป็นไทยร่วมกัน เกิดความส่วนส�าคัญที่ท�าให้คนไทยเกิดความรู้สึกผูกพัน เกิดจิตตระหนักในความเป็นไทยร่วมกัน เกิดความส่วนส�าคัญที่ท�าให้คนไทยเกิดความรู้สึกผูกพัน เกิดจิตตระหนักในความเป็นไทยร่วมกัน เกิดความ

 การเข้าถึงสุนทรียรสในดนตรีไทย ย่อมท�าให้พบคุณค่าและความงามของดนตรีไทย สิ่งนี้มี

ส่วนส�าคัญที่ท�าให้คนไทยเกิดความรู้สึกผูกพัน เกิดจิตตระหนักในความเป็นไทยร่วมกัน เกิดความ

ภาคภมูใิจ มคีวามม่ันคงในจิตใจ โดยเฉพาะเม่ือไปเข้าสมาคมกบัชาวต่างชาต ิต่างวฒันธรรม และ

 การเข้าถึงสุนทรียรสในดนตรีไทย ย่อมท�าให้พบคุณค่าและความงามของดนตรีไทย สิ่งนี้มี

ส่วนส�าคัญที่ท�าให้คนไทยเกิดความรู้สึกผูกพัน เกิดจิตตระหนักในความเป็นไทยร่วมกัน เกิดความส่วนส�าคัญที่ท�าให้คนไทยเกิดความรู้สึกผูกพัน เกิดจิตตระหนักในความเป็นไทยร่วมกัน เกิดความส่วนส�าคัญที่ท�าให้คนไทยเกิดความรู้สึกผูกพัน เกิดจิตตระหนักในความเป็นไทยร่วมกัน เกิดความส่วนส�าคัญที่ท�าให้คนไทยเกิดความรู้สึกผูกพัน เกิดจิตตระหนักในความเป็นไทยร่วมกัน เกิดความส่วนส�าคัญที่ท�าให้คนไทยเกิดความรู้สึกผูกพัน เกิดจิตตระหนักในความเป็นไทยร่วมกัน เกิดความส่วนส�าคัญที่ท�าให้คนไทยเกิดความรู้สึกผูกพัน เกิดจิตตระหนักในความเป็นไทยร่วมกัน เกิดความส่วนส�าคัญที่ท�าให้คนไทยเกิดความรู้สึกผูกพัน เกิดจิตตระหนักในความเป็นไทยร่วมกัน เกิดความส่วนส�าคัญที่ท�าให้คนไทยเกิดความรู้สึกผูกพัน เกิดจิตตระหนักในความเป็นไทยร่วมกัน เกิดความ

 การเข้าถึงสุนทรียรสในดนตรีไทย ย่อมท�าให้พบคุณค่าและความงามของดนตรีไทย สิ่งนี้มี

ส่วนส�าคัญที่ท�าให้คนไทยเกิดความรู้สึกผูกพัน เกิดจิตตระหนักในความเป็นไทยร่วมกัน เกิดความ

 การเข้าถึงสุนทรียรสในดนตรีไทย ย่อมท�าให้พบคุณค่าและความงามของดนตรีไทย สิ่งนี้มี การเข้าถึงสุนทรียรสในดนตรีไทย ย่อมท�าให้พบคุณค่าและความงามของดนตรีไทย สิ่งนี้มี การเข้าถึงสุนทรียรสในดนตรีไทย ย่อมท�าให้พบคุณค่าและความงามของดนตรีไทย สิ่งนี้มี การเข้าถึงสุนทรียรสในดนตรีไทย ย่อมท�าให้พบคุณค่าและความงามของดนตรีไทย สิ่งนี้มี การเข้าถึงสุนทรียรสในดนตรีไทย ย่อมท�าให้พบคุณค่าและความงามของดนตรีไทย สิ่งนี้มี การเข้าถึงสุนทรียรสในดนตรีไทย ย่อมท�าให้พบคุณค่าและความงามของดนตรีไทย สิ่งนี้มี การเข้าถึงสุนทรียรสในดนตรีไทย ย่อมท�าให้พบคุณค่าและความงามของดนตรีไทย สิ่งนี้มี การเข้าถึงสุนทรียรสในดนตรีไทย ย่อมท�าให้พบคุณค่าและความงามของดนตรีไทย สิ่งนี้มี การเข้าถึงสุนทรียรสในดนตรีไทย ย่อมท�าให้พบคุณค่าและความงามของดนตรีไทย สิ่งนี้มี การเข้าถึงสุนทรียรสในดนตรีไทย ย่อมท�าให้พบคุณค่าและความงามของดนตรีไทย สิ่งนี้มี การเข้าถึงสุนทรียรสในดนตรีไทย ย่อมท�าให้พบคุณค่าและความงามของดนตรีไทย สิ่งนี้มี

๑.๓	 การเขาถึงคุณค่าและความงามของดนตรีไทย๑.๓	 การเขาถึงคุณค่าและความงามของดนตรีไทย๑.๓	 การเขาถึงคุณค่าและความงามของดนตรีไทย

ไม่เป็น ฟังแล้วไม่เข้าใจ จะไม่สามารถเข้าถึงไม่เป็น ฟังแล้วไม่เข้าใจ จะไม่สามารถเข้าถึงไม่เป็น ฟังแล้วไม่เข้าใจ จะไม่สามารถเข้าถึง

ได้ด้วยความรู้สึก คนไม่ฟังเพลง หรือฟังเพลง

ไม่เป็น ฟังแล้วไม่เข้าใจ จะไม่สามารถเข้าถึง

ได้ด้วยความรู้สึก คนไม่ฟังเพลง หรือฟังเพลง

๑.๓	 การเขาถึงคุณค่าและความงามของดนตรีไทย

ไม่เป็น ฟังแล้วไม่เข้าใจ จะไม่สามารถเข้าถึงไม่เป็น ฟังแล้วไม่เข้าใจ จะไม่สามารถเข้าถึงไม่เป็น ฟังแล้วไม่เข้าใจ จะไม่สามารถเข้าถึง

กำรฟงกำรบรรเลงดนตรีไทยอย่ำงตั้งใจ จะท�ำให้ผู ้ฟงกำรฟงกำรบรรเลงดนตรีไทยอย่ำงตั้งใจ จะท�ำให้ผู ้ฟงกำรฟงกำรบรรเลงดนตรีไทยอย่ำงตั้งใจ จะท�ำให้ผู ้ฟงกำรฟงกำรบรรเลงดนตรีไทยอย่ำงตั้งใจ จะท�ำให้ผู ้ฟงกำรฟงกำรบรรเลงดนตรีไทยอย่ำงตั้งใจ จะท�ำให้ผู ้ฟง
เกิดอำรมณและควำมรู้สึกที่หลำกหลำย ทั้งสนุกสนำน 
กำรฟงกำรบรรเลงดนตรีไทยอย่ำงตั้งใจ จะท�ำให้ผู ้ฟงกำรฟงกำรบรรเลงดนตรีไทยอย่ำงตั้งใจ จะท�ำให้ผู ้ฟงกำรฟงกำรบรรเลงดนตรีไทยอย่ำงตั้งใจ จะท�ำให้ผู ้ฟงกำรฟงกำรบรรเลงดนตรีไทยอย่ำงตั้งใจ จะท�ำให้ผู ้ฟง
เกิดอำรมณและควำมรู้สึกที่หลำกหลำย ทั้งสนุกสนำน 
กำรฟงกำรบรรเลงดนตรีไทยอย่ำงตั้งใจ จะท�ำให้ผู ้ฟง
เกิดอำรมณและควำมรู้สึกที่หลำกหลำย ทั้งสนุกสนำน 
กำรฟงกำรบรรเลงดนตรีไทยอย่ำงตั้งใจ จะท�ำให้ผู ้ฟง
เกิดอำรมณและควำมรู้สึกที่หลำกหลำย ทั้งสนุกสนำน 
กำรฟงกำรบรรเลงดนตรีไทยอย่ำงตั้งใจ จะท�ำให้ผู ้ฟงกำรฟงกำรบรรเลงดนตรีไทยอย่ำงตั้งใจ จะท�ำให้ผู ้ฟง
เกิดอำรมณและควำมรู้สึกที่หลำกหลำย ทั้งสนุกสนำน 
กำรฟงกำรบรรเลงดนตรีไทยอย่ำงตั้งใจ จะท�ำให้ผู ้ฟง
เกิดอำรมณและควำมรู้สึกที่หลำกหลำย ทั้งสนุกสนำน 
กำรฟงกำรบรรเลงดนตรีไทยอย่ำงตั้งใจ จะท�ำให้ผู ้ฟงกำรฟงกำรบรรเลงดนตรีไทยอย่ำงตั้งใจ จะท�ำให้ผู ้ฟงกำรฟงกำรบรรเลงดนตรีไทยอย่ำงตั้งใจ จะท�ำให้ผู ้ฟง
เกิดอำรมณและควำมรู้สึกที่หลำกหลำย ทั้งสนุกสนำน 
กำรฟงกำรบรรเลงดนตรีไทยอย่ำงตั้งใจ จะท�ำให้ผู ้ฟงกำรฟงกำรบรรเลงดนตรีไทยอย่ำงตั้งใจ จะท�ำให้ผู ้ฟง
เกิดอำรมณและควำมรู้สึกที่หลำกหลำย ทั้งสนุกสนำน 
กำรฟงกำรบรรเลงดนตรีไทยอย่ำงตั้งใจ จะท�ำให้ผู ้ฟง
เกิดอำรมณและควำมรู้สึกที่หลำกหลำย ทั้งสนุกสนำน 
กำรฟงกำรบรรเลงดนตรีไทยอย่ำงตั้งใจ จะท�ำให้ผู ้ฟง
เกิดอำรมณและควำมรู้สึกที่หลำกหลำย ทั้งสนุกสนำน 
กำรฟงกำรบรรเลงดนตรีไทยอย่ำงตั้งใจ จะท�ำให้ผู ้ฟงกำรฟงกำรบรรเลงดนตรีไทยอย่ำงตั้งใจ จะท�ำให้ผู ้ฟงกำรฟงกำรบรรเลงดนตรีไทยอย่ำงตั้งใจ จะท�ำให้ผู ้ฟงกำรฟงกำรบรรเลงดนตรีไทยอย่ำงตั้งใจ จะท�ำให้ผู ้ฟงกำรฟงกำรบรรเลงดนตรีไทยอย่ำงตั้งใจ จะท�ำให้ผู ้ฟงกำรฟงกำรบรรเลงดนตรีไทยอย่ำงตั้งใจ จะท�ำให้ผู ้ฟงกำรฟงกำรบรรเลงดนตรีไทยอย่ำงตั้งใจ จะท�ำให้ผู ้ฟง

 •  การเขาถงึคณุคาและความงามของดนตรไีทย  •  การเขาถงึคณุคาและความงามของดนตรไีทย 

ครูถามนักเรียนวา

 •  การเขาถงึคณุคาและความงามของดนตรไีทย 

ครูถามนักเรียนวา

 •  การเขาถงึคณุคาและความงามของดนตรไีทย  •  การเขาถงึคณุคาและความงามของดนตรไีทย  •  การเขาถงึคณุคาและความงามของดนตรไีทย  •  การเขาถงึคณุคาและความงามของดนตรไีทย  •  การเขาถงึคณุคาและความงามของดนตรไีทย  •  การเขาถงึคณุคาและความงามของดนตรไีทย  •  การเขาถงึคณุคาและความงามของดนตรไีทย  •  การเขาถงึคณุคาและความงามของดนตรไีทย  •  การเขาถงึคณุคาและความงามของดนตรไีทย  •  การเขาถงึคณุคาและความงามของดนตรไีทย  •  การเขาถงึคณุคาและความงามของดนตรไีทย 

ความรูในหัวขอการเขาถึงคุณคาและความงามของ

ดนตรีไทย ตามที่ไดศึกษามาหนาชั้นเรียน จากนั้น

ความรูในหัวขอการเขาถึงคุณคาและความงามของ

ดนตรีไทย ตามที่ไดศึกษามาหนาชั้นเรียน จากนั้น

ความรูในหัวขอการเขาถึงคุณคาและความงามของความรูในหัวขอการเขาถึงคุณคาและความงามของ

ของดนตรีไทย สงตัวแทน 2 - 3 คน ออกมาอธิบายของดนตรีไทย สงตัวแทน 2 - 3 คน ออกมาอธิบาย

ความรูในหัวขอการเขาถึงคุณคาและความงามของ

ของดนตรีไทย สงตัวแทน 2 - 3 คน ออกมาอธิบายของดนตรีไทย สงตัวแทน 2 - 3 คน ออกมาอธิบาย

ดนตรีไทย ตามที่ไดศึกษามาหนาชั้นเรียน จากนั้นดนตรีไทย ตามที่ไดศึกษามาหนาชั้นเรียน จากนั้นดนตรีไทย ตามที่ไดศึกษามาหนาชั้นเรียน จากนั้น

ความรูในหัวขอการเขาถึงคุณคาและความงามของ

ดนตรีไทย ตามที่ไดศึกษามาหนาชั้นเรียน จากนั้นดนตรีไทย ตามที่ไดศึกษามาหนาชั้นเรียน จากนั้น

ความรูในหัวขอการเขาถึงคุณคาและความงามของ

ดนตรีไทย ตามที่ไดศึกษามาหนาชั้นเรียน จากนั้นดนตรีไทย ตามที่ไดศึกษามาหนาชั้นเรียน จากนั้นดนตรีไทย ตามที่ไดศึกษามาหนาชั้นเรียน จากนั้นดนตรีไทย ตามที่ไดศึกษามาหนาชั้นเรียน จากนั้น

ความรูในหัวขอการเขาถึงคุณคาและความงามของ

ดนตรีไทย ตามที่ไดศึกษามาหนาชั้นเรียน จากนั้น

ครูถามนักเรียนวา

ดนตรีไทย ตามที่ไดศึกษามาหนาชั้นเรียน จากนั้นดนตรีไทย ตามที่ไดศึกษามาหนาชั้นเรียน จากนั้นดนตรีไทย ตามที่ไดศึกษามาหนาชั้นเรียน จากนั้นดนตรีไทย ตามที่ไดศึกษามาหนาชั้นเรียน จากนั้นดนตรีไทย ตามที่ไดศึกษามาหนาชั้นเรียน จากนั้นดนตรีไทย ตามที่ไดศึกษามาหนาชั้นเรียน จากนั้น

ความรูในหัวขอการเขาถึงคุณคาและความงามของ

ดนตรีไทย ตามที่ไดศึกษามาหนาชั้นเรียน จากนั้น

ครูถามนักเรียนวา

ดนตรีไทย ตามที่ไดศึกษามาหนาชั้นเรียน จากนั้นดนตรีไทย ตามที่ไดศึกษามาหนาชั้นเรียน จากนั้นดนตรีไทย ตามที่ไดศึกษามาหนาชั้นเรียน จากนั้นดนตรีไทย ตามที่ไดศึกษามาหนาชั้นเรียน จากนั้นดนตรีไทย ตามที่ไดศึกษามาหนาชั้นเรียน จากนั้นดนตรีไทย ตามที่ไดศึกษามาหนาชั้นเรียน จากนั้นดนตรีไทย ตามที่ไดศึกษามาหนาชั้นเรียน จากนั้นดนตรีไทย ตามที่ไดศึกษามาหนาชั้นเรียน จากนั้นดนตรีไทย ตามที่ไดศึกษามาหนาชั้นเรียน จากนั้นดนตรีไทย ตามที่ไดศึกษามาหนาชั้นเรียน จากนั้น

ความรูในหัวขอการเขาถึงคุณคาและความงามของ

ดนตรีไทย ตามที่ไดศึกษามาหนาชั้นเรียน จากนั้น

ความรูในหัวขอการเขาถึงคุณคาและความงามของ

ดนตรีไทย ตามที่ไดศึกษามาหนาชั้นเรียน จากนั้น

ความรูในหัวขอการเขาถึงคุณคาและความงามของความรูในหัวขอการเขาถึงคุณคาและความงามของความรูในหัวขอการเขาถึงคุณคาและความงามของความรูในหัวขอการเขาถึงคุณคาและความงามของความรูในหัวขอการเขาถึงคุณคาและความงามของความรูในหัวขอการเขาถึงคุณคาและความงามของความรูในหัวขอการเขาถึงคุณคาและความงามของความรูในหัวขอการเขาถึงคุณคาและความงามของ

 ใหนักเรียนกลุมที่ 3 ที่ไดศึกษา คนควา 

หาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณคาและความงาม

 ใหนักเรียนกลุมที่ 3 ที่ไดศึกษา คนควา 

หาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณคาและความงามหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณคาและความงามหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณคาและความงาม

 ใหนักเรียนกลุมที่ 3 ที่ไดศึกษา คนควา 

หาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณคาและความงาม

 ใหนักเรียนกลุมที่ 3 ที่ไดศึกษา คนควา 

หาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณคาและความงามหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณคาและความงาม

 ใหนักเรียนกลุมที่ 3 ที่ไดศึกษา คนควา 

หาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณคาและความงามหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณคาและความงามหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณคาและความงามหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณคาและความงาม

 ใหนักเรียนกลุมที่ 3 ที่ไดศึกษา คนควา 

หาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณคาและความงามหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณคาและความงามหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณคาและความงามหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณคาและความงามหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณคาและความงามหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณคาและความงามหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณคาและความงาม

 ใหนักเรียนกลุมที่ 3 ที่ไดศึกษา คนควา 

หาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณคาและความงามหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณคาและความงาม

 ใหนักเรียนกลุมที่ 3 ที่ไดศึกษา คนควา 

หาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณคาและความงามหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณคาและความงามหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณคาและความงามหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณคาและความงามหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณคาและความงามหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณคาและความงามหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณคาและความงามหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณคาและความงาม

ของดนตรีและไมละเลยในการฝกซอม เพื่อใหเกิดความชํานาญ จนสามารถ

บรรเลงไดอยางไพเราะ

ของดนตรีและไมละเลยในการฝกซอม เพื่อใหเกิดความชํานาญ จนสามารถ

สนใจและขยันในการฝกซอมทุกวันนั้น ยอมแสดงใหเห็นถึงการเห็นคุณคา

ของดนตรีและไมละเลยในการฝกซอม เพื่อใหเกิดความชํานาญ จนสามารถ

บรรเลงไดอยางไพเราะบรรเลงไดอยางไพเราะบรรเลงไดอยางไพเราะบรรเลงไดอยางไพเราะบรรเลงไดอยางไพเราะ

ของดนตรีและไมละเลยในการฝกซอม เพื่อใหเกิดความชํานาญ จนสามารถของดนตรีและไมละเลยในการฝกซอม เพื่อใหเกิดความชํานาญ จนสามารถของดนตรีและไมละเลยในการฝกซอม เพื่อใหเกิดความชํานาญ จนสามารถของดนตรีและไมละเลยในการฝกซอม เพื่อใหเกิดความชํานาญ จนสามารถ
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2. 

 คณุคาและความงามของดนตรไีทยของนกัเรยีน

 ครูพิจารณาจากการสรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับ

 คณุคาและความงามของดนตรไีทยของนกัเรยีน

 ครูพิจารณาจากการสรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับ
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 คณุคาและความงามของดนตรไีทยของนกัเรยีน

 ครูพิจารณาจากการสรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับ ครูพิจารณาจากการสรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับ ครูพิจารณาจากการสรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับ

 ครูพิจารณาจากการทํารายงานเรื่องคุณคา 

และความงามของดนตรีไทยของนักเรียน

 ครูพิจารณาจากการทํารายงานเรื่องคุณคา  ครูพิจารณาจากการทํารายงานเรื่องคุณคา  ครูพิจารณาจากการทํารายงานเรื่องคุณคา  ครูพิจารณาจากการทํารายงานเรื่องคุณคา 

และความงามของดนตรีไทยของนักเรียนและความงามของดนตรีไทยของนักเรียน

 ครูพิจารณาจากการทํารายงานเรื่องคุณคา  ครูพิจารณาจากการทํารายงานเรื่องคุณคา 

และความงามของดนตรีไทยของนักเรียน

 ครูพิจารณาจากการทํารายงานเรื่องคุณคา  ครูพิจารณาจากการทํารายงานเรื่องคุณคา 

และความงามของดนตรีไทยของนักเรียนและความงามของดนตรีไทยของนักเรียน

 ครูพิจารณาจากการทํารายงานเรื่องคุณคา  ครูพิจารณาจากการทํารายงานเรื่องคุณคา 

และความงามของดนตรีไทยของนักเรียนและความงามของดนตรีไทยของนักเรียนและความงามของดนตรีไทยของนักเรียนและความงามของดนตรีไทยของนักเรียนและความงามของดนตรีไทยของนักเรียน

 ครูพิจารณาจากการทํารายงานเรื่องคุณคา 

และความงามของดนตรีไทยของนักเรียน

 ครูพิจารณาจากการทํารายงานเรื่องคุณคา 

 ครูพิจารณาจากการสรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับ

 ครูพิจารณาจากการทํารายงานเรื่องคุณคา 

และความงามของดนตรีไทยของนักเรียนและความงามของดนตรีไทยของนักเรียนและความงามของดนตรีไทยของนักเรียนและความงามของดนตรีไทยของนักเรียนและความงามของดนตรีไทยของนักเรียนและความงามของดนตรีไทยของนักเรียนและความงามของดนตรีไทยของนักเรียน

 ครูพิจารณาจากการทํารายงานเรื่องคุณคา  ครูพิจารณาจากการทํารายงานเรื่องคุณคา  ครูพิจารณาจากการทํารายงานเรื่องคุณคา  ครูพิจารณาจากการทํารายงานเรื่องคุณคา  ครูพิจารณาจากการทํารายงานเรื่องคุณคา  ครูพิจารณาจากการทํารายงานเรื่องคุณคา  ครูพิจารณาจากการทํารายงานเรื่องคุณคา  ครูพิจารณาจากการทํารายงานเรื่องคุณคา  ครูพิจารณาจากการทํารายงานเรื่องคุณคา  ครูพิจารณาจากการทํารายงานเรื่องคุณคา  ครูพิจารณาจากการทํารายงานเรื่องคุณคา 

ของดนตรีไทย ลงกระดาษรายงาน นําสงครูผูสอนของดนตรีไทย ลงกระดาษรายงาน นําสงครูผูสอนของดนตรีไทย ลงกระดาษรายงาน นําสงครูผูสอน

วัฒนธรรมของไทย การเขาถึงคุณคาและความงาม

ของดนตรีไทย ลงกระดาษรายงาน นําสงครูผูสอน

วัฒนธรรมของไทย การเขาถึงคุณคาและความงาม

ของดนตรีไทย ลงกระดาษรายงาน นําสงครูผูสอน



ตรวจสอบผล

Evaluate

ขยายความเขาใจ

Expand

อธิบายความรู

Explain

สํารวจคนหา

Explore

กระตุนความสนใจ

Engage

อธบิายความรู
Explain

สาํรวจคนหา
Explore

กระตุนความสนใจ
Engage

 ๓)	การขับร้อง	หรือบรรเลงเครื่องดนตรีไทยให้เปนอย่างน้อย	๑	ชนิด โดยการ
ฝึกจนสามารถขับร้อง หรือบรรเลงเพลงไทยได้ถูกต้องตามท�านองเพลงและจังหวะไม่แปร่งเพี้ยน

	 ๔)	การท�าความเข้าใจความหมายของศัพท์สังคีต เพื่อช่วยให้สามารถสื่อสาร

สาระความรู้ต่างๆ ได้ตรงกับการใช้ในวงวิชาการดนตรีไทย

๒. ดนตรีไทยกับการประยุกต์ใช
 ดนตรไีทยเป็นมรดกทางภมูปัิญญาและวฒันธรรมทีม่คีวามหมายและความส�าคญัของคนไทย

หลกัการของดนตรีไทยมลีกัษณะเช่นเดยีวกบัดนตรีของทุกชาตใินโลก คอื เป็นผลงานการสร้างสรรค์

ของนักดนตรี ที่มีเป้าหมายเพื่อใช้ในกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรม ตั้งแต่ในระดับส่วน

บุคคล ระดบัสงัคมขนาดย่อยท่ีสดุไปจนใหญ่ท่ีสดุ คอื ในระดบัสงัคมโลก จนถอืได้ว่าเป็นมรดกทาง

วัฒนธรรมของโลก ดนตรีที่ท�าหน้าที่รับใช้กิจกรรมทางความเชื่อ กิจกรรมทางศาสนา และพัฒนา

ไปสูกิ่จกรรมนนัทนาการ กิจกรรมทางสงัคม ประเพณี และก้าวไปสูก่ารน�าดนตรมีาประกอบอาชพี

ด้านต่างๆ ท้ังท่ีเป็นอาชีพดนตรีโดยตรงของนักดนตรี และอาชีพดนตรีท่ีสัมพันธ์กับอาชีพอื่นๆ

ในเนื้อหานี้จึงชี้ให้ผู้เรียนเห็นว่าดนตรีไทยสามารถน�าไปประยุกต์ใช้กับส่วนใดได้บ้าง 

 ๒.๑	ดนตรีกับการพัฒนามนุษย

 การพฒันามนษุย์ม ี๒ ส่วน คอื ส่วนแรก เป็นการพฒันาทางกายภาพ ในวงการแพทย์ได้แนะน�า

ให้มนุษย์รับประทานอาหารให้ครบ ๕ หมู่ ออกก�าลังกายอย่างเหมาะสมและสม�่าเสมอ พักผ่อนให้

กำรน�ำดนตรีไทยไปร่วมแสดงในงำนต่ำงๆ เป็นแนวทำงหนึ่งที่ช่วยเผยแพร่ดนตรีไทยให้ขยำยกว้ำงออกไป

๖

อธบิายความรู Explain

 ใหนกัเรยีนกลุมที ่1 ทีไ่ดศกึษา คนควา หาความรู

เพิ่มเติมเกี่ยวกับดนตรีไทยกับการประยุกตใช  

สงตัวแทน 2 - 3 คน ออกมาอธิบายความรูในหัวขอ

ดนตรีกับการพัฒนามนุษย ตามที่ไดศึกษามา 

หนาชั้นเรียน จากนั้นครูถามนักเรียนวา

 •  นักเรียนสามารถนําดนตรีไปพัฒนาตนเองได

หรือไม อยางไร

   (แนวตอบ นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น

ไดอยางอิสระ)

กระตุนความสนใจ Engage

 ครูเปดซีดี หรือดีวีดีการขับรองและบรรเลง

ดนตรีในงานพิธีตางๆ ใหนักเรียนชม จากนั้นครู

ถามนักเรียนวา 

 •  นักเรียนรูสึกอยางไรเมื่อไดยินและไดชม

การขับรองและบรรเลงดนตรี

   (แนวตอบ นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น

ไดอยางอิสระ)

สาํรวจคนหา Explore

 ใหนักเรียนแบงกลุมออกเปน 6 กลุม ใหนักเรียน

ศึกษา คนควา หาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับดนตรีไทย

กับการประยุกตใช จากแหลงเรียนรูตางๆ เชน 

หนังสือเรียน หองสมุด อินเทอรเน็ต เปนตน  

ในหัวขอที่ครูกําหนดให ดังตอไปนี้

 กลุมที่ 1  ดนตรีกับการพัฒนามนุษย

 กลุมที่ 2  ดนตรีไทยกับการผอนคลาย

 กลุมที่ 3  ดนตรีกับการบําบัดรักษา

 กลุมที่ 4  ดนตรีกับการศึกษา

 กลุมที่ 5  ดนตรีกับการโฆษณา

และประชาสัมพันธ

 กลุมที่ 6  ดนตรีกับธุรกิจ

เพราะเหตุใดในปจจุบันสุภาพสตรีที่มีครรภจึงนิยมฟงเพลง

1. ลดความวิตกกังวล

2. บรรเทาอาการปวดหลัง 

3. ผอนคลายความตึงเครียด

4. จรรโลงจิตใจใหเกิดความสงบ

วิเคราะหคําตอบ   ตอบขอ 4. เพราะเสียงของดนตรีจะทําหนาที่พัฒนา

คุณภาพทางดานจิตใจใหเกิดความสุข ความสงบ และเมื่อเกิดความสุข 

รางกายก็จะเกิดความสงบ สบาย สุขภาพจิตดี สุขภาพกายก็จะแข็งแรง 

ดังนั้น จึงมีการสงเสริมใหสุภาพสตรีที่ตั้งครรภฟงเพลง

ขอสอบเนน การคิดขอสอบเนน การคิด
 แนว O-NET เกร็ดแนะครู

 ครูควรเนนยํ้าใหนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของดนตรีที่มีสวน

ในการพฒันามนษุย ทัง้ทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สงัคม ชวยใหการประสานงาน

ของระบบตางๆ ในรางกายสัมพันธกัน และทําใหความสามารถทางการมองเห็น 

และการไดยินดีขึ้น  นอกจากนี้ ยังมีสวนเสริมสรางสมาธิ ความจํา เชาวนปญญา 

ความคิดสรางสรรค และคุณลักษณะที่พึงประสงคอื่นๆ เชน ดนตรีสามารถชวย

พัฒนาสติปญญา ดนตรีสามารถชวยพัฒนากระบวนการคิด ดนตรีสามารถชวย

พัฒนาอารมณ ดนตรีสามารถชวยพัฒนาพลังสมาธิ เปนตน  ซึ่งจะทําใหนักเรียน

มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับปจจัยในการสรางสรรคผลงานดนตรีไทยไดดียิ่งขึ้น

คูมือครู6

อธบิายความรู 

 กลุมที่ 6  ดนตรีกับธุรกิจ กลุมที่ 6  ดนตรีกับธุรกิจ

อธบิายความรู อธบิายความรู อธบิายความรู อธบิายความรู อธบิายความรู อธบิายความรู อธบิายความรู 

และประชาสัมพันธ

 กลุมที่ 5  ดนตรีกับการโฆษณา

และประชาสัมพันธ

 กลุมที่ 5  ดนตรีกับการโฆษณา กลุมที่ 5  ดนตรีกับการโฆษณา

 กลุมที่ 4  ดนตรีกับการศึกษา

 กลุมที่ 5  ดนตรีกับการโฆษณา

 กลุมที่ 4  ดนตรีกับการศึกษา

 กลุมที่ 5  ดนตรีกับการโฆษณา

 กลุมที่ 6  ดนตรีกับธุรกิจ

และประชาสัมพันธและประชาสัมพันธ

 กลุมที่ 6  ดนตรีกับธุรกิจ

และประชาสัมพันธและประชาสัมพันธ

 กลุมที่ 6  ดนตรีกับธุรกิจ กลุมที่ 6  ดนตรีกับธุรกิจ กลุมที่ 6  ดนตรีกับธุรกิจ กลุมที่ 6  ดนตรีกับธุรกิจ กลุมที่ 6  ดนตรีกับธุรกิจ

และประชาสัมพันธและประชาสัมพันธ

 กลุมที่ 6  ดนตรีกับธุรกิจ กลุมที่ 6  ดนตรีกับธุรกิจ กลุมที่ 6  ดนตรีกับธุรกิจ กลุมที่ 6  ดนตรีกับธุรกิจ

และประชาสัมพันธและประชาสัมพันธและประชาสัมพันธและประชาสัมพันธและประชาสัมพันธและประชาสัมพันธและประชาสัมพันธและประชาสัมพันธ

 กลุมที่ 5  ดนตรีกับการโฆษณา กลุมที่ 5  ดนตรีกับการโฆษณา กลุมที่ 5  ดนตรีกับการโฆษณา กลุมที่ 5  ดนตรีกับการโฆษณา กลุมที่ 5  ดนตรีกับการโฆษณา กลุมที่ 5  ดนตรีกับการโฆษณา กลุมที่ 5  ดนตรีกับการโฆษณา กลุมที่ 5  ดนตรีกับการโฆษณา กลุมที่ 5  ดนตรีกับการโฆษณา

 กลุมที่ 2  ดนตรีไทยกับการผอนคลาย

 กลุมที่ 3  ดนตรีกับการบําบัดรักษา กลุมที่ 3  ดนตรีกับการบําบัดรักษา กลุมที่ 3  ดนตรีกับการบําบัดรักษา

 กลุมที่ 2  ดนตรีไทยกับการผอนคลาย

 กลุมที่ 3  ดนตรีกับการบําบัดรักษา กลุมที่ 3  ดนตรีกับการบําบัดรักษา กลุมที่ 3  ดนตรีกับการบําบัดรักษา กลุมที่ 3  ดนตรีกับการบําบัดรักษา กลุมที่ 3  ดนตรีกับการบําบัดรักษา กลุมที่ 3  ดนตรีกับการบําบัดรักษา

 กลุมที่ 2  ดนตรีไทยกับการผอนคลาย

 กลุมที่ 3  ดนตรีกับการบําบัดรักษา กลุมที่ 3  ดนตรีกับการบําบัดรักษา กลุมที่ 3  ดนตรีกับการบําบัดรักษา กลุมที่ 3  ดนตรีกับการบําบัดรักษา กลุมที่ 3  ดนตรีกับการบําบัดรักษา กลุมที่ 3  ดนตรีกับการบําบัดรักษา กลุมที่ 3  ดนตรีกับการบําบัดรักษา

 กลุมที่ 2  ดนตรีไทยกับการผอนคลาย

 กลุมที่ 3  ดนตรีกับการบําบัดรักษา กลุมที่ 3  ดนตรีกับการบําบัดรักษา กลุมที่ 3  ดนตรีกับการบําบัดรักษา

 เพื่อช่วยให้สามารถสื่อสาร เพื่อช่วยให้สามารถสื่อสาร เพื่อช่วยให้สามารถสื่อสาร

จังหวะไม่แปร่งเพี้ยน

 เพื่อช่วยให้สามารถสื่อสาร

จังหวะไม่แปร่งเพี้ยน

๓)	การขับร้อง	หรือบรรเลงเครื่องดนตรีไทยให้เปนอย่างน้อย	๑	ชนิด
จังหวะไม่แปร่งเพี้ยน

 เพื่อช่วยให้สามารถสื่อสาร เพื่อช่วยให้สามารถสื่อสาร เพื่อช่วยให้สามารถสื่อสาร เพื่อช่วยให้สามารถสื่อสาร เพื่อช่วยให้สามารถสื่อสาร เพื่อช่วยให้สามารถสื่อสาร เพื่อช่วยให้สามารถสื่อสาร เพื่อช่วยให้สามารถสื่อสาร เพื่อช่วยให้สามารถสื่อสาร เพื่อช่วยให้สามารถสื่อสาร เพื่อช่วยให้สามารถสื่อสาร เพื่อช่วยให้สามารถสื่อสาร เพื่อช่วยให้สามารถสื่อสาร เพื่อช่วยให้สามารถสื่อสาร เพื่อช่วยให้สามารถสื่อสาร เพื่อช่วยให้สามารถสื่อสาร เพื่อช่วยให้สามารถสื่อสาร เพื่อช่วยให้สามารถสื่อสาร

จังหวะไม่แปร่งเพี้ยนจังหวะไม่แปร่งเพี้ยนจังหวะไม่แปร่งเพี้ยน

 โดยการ โดยการ โดยการ โดยการ โดยการ โดยการ โดยการ โดยการ

มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับปจจัยในการสรางสรรคผลงานดนตรีไทยไดดียิ่งขึ้นมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับปจจัยในการสรางสรรคผลงานดนตรีไทยไดดียิ่งขึ้นมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับปจจัยในการสรางสรรคผลงานดนตรีไทยไดดียิ่งขึ้นมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับปจจัยในการสรางสรรคผลงานดนตรีไทยไดดียิ่งขึ้นมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับปจจัยในการสรางสรรคผลงานดนตรีไทยไดดียิ่งขึ้นมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับปจจัยในการสรางสรรคผลงานดนตรีไทยไดดียิ่งขึ้น

พัฒนาสติปญญา ดนตรีสามารถชวยพัฒนากระบวนการคิด ดนตรีสามารถชวย

พัฒนาอารมณ ดนตรีสามารถชวยพัฒนาพลังสมาธิ เปนตน  ซึ่งจะทําใหนักเรียน

พัฒนาสติปญญา ดนตรีสามารถชวยพัฒนากระบวนการคิด ดนตรีสามารถชวย

พัฒนาอารมณ ดนตรีสามารถชวยพัฒนาพลังสมาธิ เปนตน  ซึ่งจะทําใหนักเรียน

ความคิดสรางสรรค และคุณลักษณะที่พึงประสงคอื่นๆ เชน ดนตรีสามารถ

พัฒนาสติปญญา ดนตรีสามารถชวยพัฒนากระบวนการคิด ดนตรีสามารถชวย

ความคิดสรางสรรค และคุณลักษณะที่พึงประสงคอื่นๆ เชน ดนตรีสามารถ

พัฒนาสติปญญา ดนตรีสามารถชวยพัฒนากระบวนการคิด ดนตรีสามารถชวย

ความคิดสรางสรรค และคุณลักษณะที่พึงประสงคอื่นๆ เชน ดนตรีสามารถ

และการไดยินดีขึ้น  นอกจากนี้ ยังมีสวนเสริมสรางสมาธิ ความจํา เชาวนปญญา 

ความคิดสรางสรรค และคุณลักษณะที่พึงประสงคอื่นๆ เชน ดนตรีสามารถ

พัฒนาอารมณ ดนตรีสามารถชวยพัฒนาพลังสมาธิ เปนตน  ซึ่งจะทําใหนักเรียนพัฒนาอารมณ ดนตรีสามารถชวยพัฒนาพลังสมาธิ เปนตน  ซึ่งจะทําใหนักเรียน

พัฒนาสติปญญา ดนตรีสามารถชวยพัฒนากระบวนการคิด ดนตรีสามารถชวยพัฒนาสติปญญา ดนตรีสามารถชวยพัฒนากระบวนการคิด ดนตรีสามารถชวย

พัฒนาอารมณ ดนตรีสามารถชวยพัฒนาพลังสมาธิ เปนตน  ซึ่งจะทําใหนักเรียน

พัฒนาสติปญญา ดนตรีสามารถชวยพัฒนากระบวนการคิด ดนตรีสามารถชวย

พัฒนาอารมณ ดนตรีสามารถชวยพัฒนาพลังสมาธิ เปนตน  ซึ่งจะทําใหนักเรียนพัฒนาอารมณ ดนตรีสามารถชวยพัฒนาพลังสมาธิ เปนตน  ซึ่งจะทําใหนักเรียน

พัฒนาสติปญญา ดนตรีสามารถชวยพัฒนากระบวนการคิด ดนตรีสามารถชวย

พัฒนาอารมณ ดนตรีสามารถชวยพัฒนาพลังสมาธิ เปนตน  ซึ่งจะทําใหนักเรียนพัฒนาอารมณ ดนตรีสามารถชวยพัฒนาพลังสมาธิ เปนตน  ซึ่งจะทําใหนักเรียนพัฒนาอารมณ ดนตรีสามารถชวยพัฒนาพลังสมาธิ เปนตน  ซึ่งจะทําใหนักเรียน

พัฒนาสติปญญา ดนตรีสามารถชวยพัฒนากระบวนการคิด ดนตรีสามารถชวย

พัฒนาอารมณ ดนตรีสามารถชวยพัฒนาพลังสมาธิ เปนตน  ซึ่งจะทําใหนักเรียนพัฒนาอารมณ ดนตรีสามารถชวยพัฒนาพลังสมาธิ เปนตน  ซึ่งจะทําใหนักเรียนพัฒนาอารมณ ดนตรีสามารถชวยพัฒนาพลังสมาธิ เปนตน  ซึ่งจะทําใหนักเรียนพัฒนาอารมณ ดนตรีสามารถชวยพัฒนาพลังสมาธิ เปนตน  ซึ่งจะทําใหนักเรียนพัฒนาอารมณ ดนตรีสามารถชวยพัฒนาพลังสมาธิ เปนตน  ซึ่งจะทําใหนักเรียนพัฒนาอารมณ ดนตรีสามารถชวยพัฒนาพลังสมาธิ เปนตน  ซึ่งจะทําใหนักเรียนพัฒนาอารมณ ดนตรีสามารถชวยพัฒนาพลังสมาธิ เปนตน  ซึ่งจะทําใหนักเรียน

พัฒนาสติปญญา ดนตรีสามารถชวยพัฒนากระบวนการคิด ดนตรีสามารถชวย

มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับปจจัยในการสรางสรรคผลงานดนตรีไทยไดดียิ่งขึ้น

พัฒนาสติปญญา ดนตรีสามารถชวยพัฒนากระบวนการคิด ดนตรีสามารถชวย

พัฒนาอารมณ ดนตรีสามารถชวยพัฒนาพลังสมาธิ เปนตน  ซึ่งจะทําใหนักเรียนพัฒนาอารมณ ดนตรีสามารถชวยพัฒนาพลังสมาธิ เปนตน  ซึ่งจะทําใหนักเรียนพัฒนาอารมณ ดนตรีสามารถชวยพัฒนาพลังสมาธิ เปนตน  ซึ่งจะทําใหนักเรียนพัฒนาอารมณ ดนตรีสามารถชวยพัฒนาพลังสมาธิ เปนตน  ซึ่งจะทําใหนักเรียนพัฒนาอารมณ ดนตรีสามารถชวยพัฒนาพลังสมาธิ เปนตน  ซึ่งจะทําใหนักเรียนพัฒนาอารมณ ดนตรีสามารถชวยพัฒนาพลังสมาธิ เปนตน  ซึ่งจะทําใหนักเรียนพัฒนาอารมณ ดนตรีสามารถชวยพัฒนาพลังสมาธิ เปนตน  ซึ่งจะทําใหนักเรียนพัฒนาอารมณ ดนตรีสามารถชวยพัฒนาพลังสมาธิ เปนตน  ซึ่งจะทําใหนักเรียน

พัฒนาสติปญญา ดนตรีสามารถชวยพัฒนากระบวนการคิด ดนตรีสามารถชวย

พัฒนาอารมณ ดนตรีสามารถชวยพัฒนาพลังสมาธิ เปนตน  ซึ่งจะทําใหนักเรียน

พัฒนาสติปญญา ดนตรีสามารถชวยพัฒนากระบวนการคิด ดนตรีสามารถชวย

พัฒนาอารมณ ดนตรีสามารถชวยพัฒนาพลังสมาธิ เปนตน  ซึ่งจะทําใหนักเรียน

พัฒนาสติปญญา ดนตรีสามารถชวยพัฒนากระบวนการคิด ดนตรีสามารถชวยพัฒนาสติปญญา ดนตรีสามารถชวยพัฒนากระบวนการคิด ดนตรีสามารถชวยพัฒนาสติปญญา ดนตรีสามารถชวยพัฒนากระบวนการคิด ดนตรีสามารถชวยพัฒนาสติปญญา ดนตรีสามารถชวยพัฒนากระบวนการคิด ดนตรีสามารถชวยพัฒนาสติปญญา ดนตรีสามารถชวยพัฒนากระบวนการคิด ดนตรีสามารถชวยพัฒนาสติปญญา ดนตรีสามารถชวยพัฒนากระบวนการคิด ดนตรีสามารถชวยพัฒนาสติปญญา ดนตรีสามารถชวยพัฒนากระบวนการคิด ดนตรีสามารถชวยพัฒนาสติปญญา ดนตรีสามารถชวยพัฒนากระบวนการคิด ดนตรีสามารถชวย

ความคิดสรางสรรค และคุณลักษณะที่พึงประสงคอื่นๆ เชน ดนตรีสามารถความคิดสรางสรรค และคุณลักษณะที่พึงประสงคอื่นๆ เชน ดนตรีสามารถความคิดสรางสรรค และคุณลักษณะที่พึงประสงคอื่นๆ เชน ดนตรีสามารถความคิดสรางสรรค และคุณลักษณะที่พึงประสงคอื่นๆ เชน ดนตรีสามารถ

ของระบบตางๆ ในรางกายสัมพันธกัน และทําใหความสามารถทางการมองเห็น 

และการไดยินดีขึ้น  นอกจากนี้ ยังมีสวนเสริมสรางสมาธิ ความจํา เชาวนปญญา 

ของระบบตางๆ ในรางกายสัมพันธกัน และทําใหความสามารถทางการมองเห็น 

ในการพฒันามนษุย ทัง้ทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สงัคม ชวยใหการประสานงาน

ของระบบตางๆ ในรางกายสัมพันธกัน และทําใหความสามารถทางการมองเห็น 

ในการพฒันามนษุย ทัง้ทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สงัคม ชวยใหการประสานงาน

ของระบบตางๆ ในรางกายสัมพันธกัน และทําใหความสามารถทางการมองเห็น 

ในการพฒันามนษุย ทัง้ทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สงัคม ชวยใหการประสานงาน

 ครูควรเนนยํ้าใหนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของดนตรีที่มีสวน

ในการพฒันามนษุย ทัง้ทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สงัคม ชวยใหการประสานงาน

และการไดยินดีขึ้น  นอกจากนี้ ยังมีสวนเสริมสรางสมาธิ ความจํา เชาวนปญญา และการไดยินดีขึ้น  นอกจากนี้ ยังมีสวนเสริมสรางสมาธิ ความจํา เชาวนปญญา 

ของระบบตางๆ ในรางกายสัมพันธกัน และทําใหความสามารถทางการมองเห็น ของระบบตางๆ ในรางกายสัมพันธกัน และทําใหความสามารถทางการมองเห็น 

และการไดยินดีขึ้น  นอกจากนี้ ยังมีสวนเสริมสรางสมาธิ ความจํา เชาวนปญญา 

ของระบบตางๆ ในรางกายสัมพันธกัน และทําใหความสามารถทางการมองเห็น 

และการไดยินดีขึ้น  นอกจากนี้ ยังมีสวนเสริมสรางสมาธิ ความจํา เชาวนปญญา 

ของระบบตางๆ ในรางกายสัมพันธกัน และทําใหความสามารถทางการมองเห็น 

และการไดยินดีขึ้น  นอกจากนี้ ยังมีสวนเสริมสรางสมาธิ ความจํา เชาวนปญญา และการไดยินดีขึ้น  นอกจากนี้ ยังมีสวนเสริมสรางสมาธิ ความจํา เชาวนปญญา 

ของระบบตางๆ ในรางกายสัมพันธกัน และทําใหความสามารถทางการมองเห็น ของระบบตางๆ ในรางกายสัมพันธกัน และทําใหความสามารถทางการมองเห็น 

และการไดยินดีขึ้น  นอกจากนี้ ยังมีสวนเสริมสรางสมาธิ ความจํา เชาวนปญญา และการไดยินดีขึ้น  นอกจากนี้ ยังมีสวนเสริมสรางสมาธิ ความจํา เชาวนปญญา และการไดยินดีขึ้น  นอกจากนี้ ยังมีสวนเสริมสรางสมาธิ ความจํา เชาวนปญญา และการไดยินดีขึ้น  นอกจากนี้ ยังมีสวนเสริมสรางสมาธิ ความจํา เชาวนปญญา และการไดยินดีขึ้น  นอกจากนี้ ยังมีสวนเสริมสรางสมาธิ ความจํา เชาวนปญญา 

ของระบบตางๆ ในรางกายสัมพันธกัน และทําใหความสามารถทางการมองเห็น 

และการไดยินดีขึ้น  นอกจากนี้ ยังมีสวนเสริมสรางสมาธิ ความจํา เชาวนปญญา 

ของระบบตางๆ ในรางกายสัมพันธกัน และทําใหความสามารถทางการมองเห็น 

และการไดยินดีขึ้น  นอกจากนี้ ยังมีสวนเสริมสรางสมาธิ ความจํา เชาวนปญญา 

ของระบบตางๆ ในรางกายสัมพันธกัน และทําใหความสามารถทางการมองเห็น 

และการไดยินดีขึ้น  นอกจากนี้ ยังมีสวนเสริมสรางสมาธิ ความจํา เชาวนปญญา 

ของระบบตางๆ ในรางกายสัมพันธกัน และทําใหความสามารถทางการมองเห็น 

และการไดยินดีขึ้น  นอกจากนี้ ยังมีสวนเสริมสรางสมาธิ ความจํา เชาวนปญญา และการไดยินดีขึ้น  นอกจากนี้ ยังมีสวนเสริมสรางสมาธิ ความจํา เชาวนปญญา และการไดยินดีขึ้น  นอกจากนี้ ยังมีสวนเสริมสรางสมาธิ ความจํา เชาวนปญญา และการไดยินดีขึ้น  นอกจากนี้ ยังมีสวนเสริมสรางสมาธิ ความจํา เชาวนปญญา และการไดยินดีขึ้น  นอกจากนี้ ยังมีสวนเสริมสรางสมาธิ ความจํา เชาวนปญญา และการไดยินดีขึ้น  นอกจากนี้ ยังมีสวนเสริมสรางสมาธิ ความจํา เชาวนปญญา และการไดยินดีขึ้น  นอกจากนี้ ยังมีสวนเสริมสรางสมาธิ ความจํา เชาวนปญญา 

ของระบบตางๆ ในรางกายสัมพันธกัน และทําใหความสามารถทางการมองเห็น ของระบบตางๆ ในรางกายสัมพันธกัน และทําใหความสามารถทางการมองเห็น ของระบบตางๆ ในรางกายสัมพันธกัน และทําใหความสามารถทางการมองเห็น ของระบบตางๆ ในรางกายสัมพันธกัน และทําใหความสามารถทางการมองเห็น ของระบบตางๆ ในรางกายสัมพันธกัน และทําใหความสามารถทางการมองเห็น ของระบบตางๆ ในรางกายสัมพันธกัน และทําใหความสามารถทางการมองเห็น ของระบบตางๆ ในรางกายสัมพันธกัน และทําใหความสามารถทางการมองเห็น 

ในการพฒันามนษุย ทัง้ทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สงัคม ชวยใหการประสานงาน

ของระบบตางๆ ในรางกายสัมพันธกัน และทําใหความสามารถทางการมองเห็น ของระบบตางๆ ในรางกายสัมพันธกัน และทําใหความสามารถทางการมองเห็น 

ในการพฒันามนษุย ทัง้ทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สงัคม ชวยใหการประสานงานในการพฒันามนษุย ทัง้ทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สงัคม ชวยใหการประสานงานในการพฒันามนษุย ทัง้ทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สงัคม ชวยใหการประสานงานในการพฒันามนษุย ทัง้ทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สงัคม ชวยใหการประสานงานในการพฒันามนษุย ทัง้ทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สงัคม ชวยใหการประสานงาน

 ครูควรเนนยํ้าใหนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของดนตรีที่มีสวน ครูควรเนนยํ้าใหนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของดนตรีที่มีสวน ครูควรเนนยํ้าใหนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของดนตรีที่มีสวน ครูควรเนนยํ้าใหนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของดนตรีที่มีสวน ครูควรเนนยํ้าใหนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของดนตรีที่มีสวน ครูควรเนนยํ้าใหนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของดนตรีที่มีสวน ครูควรเนนยํ้าใหนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของดนตรีที่มีสวน ครูควรเนนยํ้าใหนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของดนตรีที่มีสวน ครูควรเนนยํ้าใหนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของดนตรีที่มีสวน ครูควรเนนยํ้าใหนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของดนตรีที่มีสวน ครูควรเนนยํ้าใหนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของดนตรีที่มีสวน ครูควรเนนยํ้าใหนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของดนตรีที่มีสวน ครูควรเนนยํ้าใหนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของดนตรีที่มีสวน ครูควรเนนยํ้าใหนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของดนตรีที่มีสวน ครูควรเนนยํ้าใหนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของดนตรีที่มีสวน ครูควรเนนยํ้าใหนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของดนตรีที่มีสวน ครูควรเนนยํ้าใหนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของดนตรีที่มีสวน

ขอสอบเนนขอสอบเนนขอสอบเนนขอสอบเนนขอสอบเนนขอสอบเนนขอสอบเนนขอสอบเนนขอสอบเนนขอสอบเนนขอสอบเนนขอสอบเนนขอสอบเนน

ให้มนุษย์รับประทานอาหารให้ครบ ๕ หมู่ ออกก�าลังกายอย่างเหมาะสมและสม�่าเสมอ พักผ่อนให้ให้มนุษย์รับประทานอาหารให้ครบ ๕ หมู่ ออกก�าลังกายอย่างเหมาะสมและสม�่าเสมอ พักผ่อนให้ให้มนุษย์รับประทานอาหารให้ครบ ๕ หมู่ ออกก�าลังกายอย่างเหมาะสมและสม�่าเสมอ พักผ่อนให้

 การพฒันามนษุย์ม ี๒ ส่วน คอื ส่วนแรก เป็นการพฒันาทางกายภาพ ในวงการแพทย์ได้แนะน�า

ให้มนุษย์รับประทานอาหารให้ครบ ๕ หมู่ ออกก�าลังกายอย่างเหมาะสมและสม�่าเสมอ พักผ่อนให้

 การพฒันามนษุย์ม ี๒ ส่วน คอื ส่วนแรก เป็นการพฒันาทางกายภาพ ในวงการแพทย์ได้แนะน�า

ให้มนุษย์รับประทานอาหารให้ครบ ๕ หมู่ ออกก�าลังกายอย่างเหมาะสมและสม�่าเสมอ พักผ่อนให้

 การพฒันามนษุย์ม ี๒ ส่วน คอื ส่วนแรก เป็นการพฒันาทางกายภาพ ในวงการแพทย์ได้แนะน�า

ให้มนุษย์รับประทานอาหารให้ครบ ๕ หมู่ ออกก�าลังกายอย่างเหมาะสมและสม�่าเสมอ พักผ่อนให้ให้มนุษย์รับประทานอาหารให้ครบ ๕ หมู่ ออกก�าลังกายอย่างเหมาะสมและสม�่าเสมอ พักผ่อนให้ให้มนุษย์รับประทานอาหารให้ครบ ๕ หมู่ ออกก�าลังกายอย่างเหมาะสมและสม�่าเสมอ พักผ่อนให้ให้มนุษย์รับประทานอาหารให้ครบ ๕ หมู่ ออกก�าลังกายอย่างเหมาะสมและสม�่าเสมอ พักผ่อนให้ให้มนุษย์รับประทานอาหารให้ครบ ๕ หมู่ ออกก�าลังกายอย่างเหมาะสมและสม�่าเสมอ พักผ่อนให้ให้มนุษย์รับประทานอาหารให้ครบ ๕ หมู่ ออกก�าลังกายอย่างเหมาะสมและสม�่าเสมอ พักผ่อนให้ให้มนุษย์รับประทานอาหารให้ครบ ๕ หมู่ ออกก�าลังกายอย่างเหมาะสมและสม�่าเสมอ พักผ่อนให้ให้มนุษย์รับประทานอาหารให้ครบ ๕ หมู่ ออกก�าลังกายอย่างเหมาะสมและสม�่าเสมอ พักผ่อนให้ให้มนุษย์รับประทานอาหารให้ครบ ๕ หมู่ ออกก�าลังกายอย่างเหมาะสมและสม�่าเสมอ พักผ่อนให้ให้มนุษย์รับประทานอาหารให้ครบ ๕ หมู่ ออกก�าลังกายอย่างเหมาะสมและสม�่าเสมอ พักผ่อนให้ให้มนุษย์รับประทานอาหารให้ครบ ๕ หมู่ ออกก�าลังกายอย่างเหมาะสมและสม�่าเสมอ พักผ่อนให้ให้มนุษย์รับประทานอาหารให้ครบ ๕ หมู่ ออกก�าลังกายอย่างเหมาะสมและสม�่าเสมอ พักผ่อนให้ให้มนุษย์รับประทานอาหารให้ครบ ๕ หมู่ ออกก�าลังกายอย่างเหมาะสมและสม�่าเสมอ พักผ่อนให้ให้มนุษย์รับประทานอาหารให้ครบ ๕ หมู่ ออกก�าลังกายอย่างเหมาะสมและสม�่าเสมอ พักผ่อนให้ให้มนุษย์รับประทานอาหารให้ครบ ๕ หมู่ ออกก�าลังกายอย่างเหมาะสมและสม�่าเสมอ พักผ่อนให้ให้มนุษย์รับประทานอาหารให้ครบ ๕ หมู่ ออกก�าลังกายอย่างเหมาะสมและสม�่าเสมอ พักผ่อนให้

 การพฒันามนษุย์ม ี๒ ส่วน คอื ส่วนแรก เป็นการพฒันาทางกายภาพ ในวงการแพทย์ได้แนะน�า

ให้มนุษย์รับประทานอาหารให้ครบ ๕ หมู่ ออกก�าลังกายอย่างเหมาะสมและสม�่าเสมอ พักผ่อนให้

 การพฒันามนษุย์ม ี๒ ส่วน คอื ส่วนแรก เป็นการพฒันาทางกายภาพ ในวงการแพทย์ได้แนะน�า การพฒันามนษุย์ม ี๒ ส่วน คอื ส่วนแรก เป็นการพฒันาทางกายภาพ ในวงการแพทย์ได้แนะน�า การพฒันามนษุย์ม ี๒ ส่วน คอื ส่วนแรก เป็นการพฒันาทางกายภาพ ในวงการแพทย์ได้แนะน�า

์ใช้กับส่วนใดได้บ้าง ์ใช้กับส่วนใดได้บ้าง ์ใช้กับส่วนใดได้บ้าง 

ด้านต่างๆ ท้ังท่ีเป็นอาชีพดนตรีโดยตรงของนักดนตรี และอาชีพดนตรีท่ีสัมพันธ์กับอาชีพอื่นๆด้านต่างๆ ท้ังท่ีเป็นอาชีพดนตรีโดยตรงของนักดนตรี และอาชีพดนตรีท่ีสัมพันธ์กับอาชีพอื่นๆ

ไปสูกิ่จกรรมนนัทนาการ กิจกรรมทางสงัคม ประเพณี และก้าวไปสูก่ารน�าดนตรมีาประกอบอาชพีไปสูกิ่จกรรมนนัทนาการ กิจกรรมทางสงัคม ประเพณี และก้าวไปสูก่ารน�าดนตรมีาประกอบอาชพีไปสูกิ่จกรรมนนัทนาการ กิจกรรมทางสงัคม ประเพณี และก้าวไปสูก่ารน�าดนตรมีาประกอบอาชพีไปสูกิ่จกรรมนนัทนาการ กิจกรรมทางสงัคม ประเพณี และก้าวไปสูก่ารน�าดนตรมีาประกอบอาชพีไปสูกิ่จกรรมนนัทนาการ กิจกรรมทางสงัคม ประเพณี และก้าวไปสูก่ารน�าดนตรมีาประกอบอาชพีไปสูกิ่จกรรมนนัทนาการ กิจกรรมทางสงัคม ประเพณี และก้าวไปสูก่ารน�าดนตรมีาประกอบอาชพีไปสูกิ่จกรรมนนัทนาการ กิจกรรมทางสงัคม ประเพณี และก้าวไปสูก่ารน�าดนตรมีาประกอบอาชพีไปสูกิ่จกรรมนนัทนาการ กิจกรรมทางสงัคม ประเพณี และก้าวไปสูก่ารน�าดนตรมีาประกอบอาชพี

ด้านต่างๆ ท้ังท่ีเป็นอาชีพดนตรีโดยตรงของนักดนตรี และอาชีพดนตรีท่ีสัมพันธ์กับอาชีพอื่นๆ

ไปสูกิ่จกรรมนนัทนาการ กิจกรรมทางสงัคม ประเพณี และก้าวไปสูก่ารน�าดนตรมีาประกอบอาชพีไปสูกิ่จกรรมนนัทนาการ กิจกรรมทางสงัคม ประเพณี และก้าวไปสูก่ารน�าดนตรมีาประกอบอาชพีไปสูกิ่จกรรมนนัทนาการ กิจกรรมทางสงัคม ประเพณี และก้าวไปสูก่ารน�าดนตรมีาประกอบอาชพี

ด้านต่างๆ ท้ังท่ีเป็นอาชีพดนตรีโดยตรงของนักดนตรี และอาชีพดนตรีท่ีสัมพันธ์กับอาชีพอื่นๆ

ไปสูกิ่จกรรมนนัทนาการ กิจกรรมทางสงัคม ประเพณี และก้าวไปสูก่ารน�าดนตรมีาประกอบอาชพีไปสูกิ่จกรรมนนัทนาการ กิจกรรมทางสงัคม ประเพณี และก้าวไปสูก่ารน�าดนตรมีาประกอบอาชพีไปสูกิ่จกรรมนนัทนาการ กิจกรรมทางสงัคม ประเพณี และก้าวไปสูก่ารน�าดนตรมีาประกอบอาชพีไปสูกิ่จกรรมนนัทนาการ กิจกรรมทางสงัคม ประเพณี และก้าวไปสูก่ารน�าดนตรมีาประกอบอาชพี

ด้านต่างๆ ท้ังท่ีเป็นอาชีพดนตรีโดยตรงของนักดนตรี และอาชีพดนตรีท่ีสัมพันธ์กับอาชีพอื่นๆ

ไปสูกิ่จกรรมนนัทนาการ กิจกรรมทางสงัคม ประเพณี และก้าวไปสูก่ารน�าดนตรมีาประกอบอาชพีไปสูกิ่จกรรมนนัทนาการ กิจกรรมทางสงัคม ประเพณี และก้าวไปสูก่ารน�าดนตรมีาประกอบอาชพี
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อธบิายความรู
Explain

เพียงพอ เพื่อพัฒนาร่างกายให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ส่วนที่ ๒ เป็นการพัฒนาทางด้านจิตใจ

และอารมณ์ เพื่อน�าไปสู่สุนทรียภาพและการเห็นคุณค่าของชีวิต  

 ในวงการแพทย์มีการค้นคว้าวิจัยพบว่า ดนตรีมีส่วนในการพัฒนาคุณภาพมนุษย์ จึงมี

การส่งเสรมิให้มารดาทีต่ัง้ครรภ์ฟังเพลงประเภทที่ชวนให้เกิดความเพลิดเพลินใจ โดยให้เปิดเสียง

ดนตรีด้วยจังหวะเบาๆ ส�าหรับทารกที่อยู่ในครรภ์ และเพิ่มท�านองเพลงและจังหวะที่เร็ว หรือ

ซับซ้อนข้ึนตามระยะการเจริญเติบโตของทารกจนกระทั่งถึงวันคลอด แม้เมื่อคลอดจากครรภ์

มารดาแล้วกย็งัให้ฟังเพลงต่อไปอีก ส�าหรบัสังคมไทยในอดตี มกีารร้องเพลงกล่อมลกูให้เกดิความ

เพลิดเพลินทัง้แม่และลกูน้อย เสยีงเพลงกล่อมลกูช่วยประสานสายใยรกัของแม่ท่ีมต่ีอลกู เสยีงเพลง

ที่ผสมผสานระหว่างค�าร้องท�านองของเพลงกล่อมลูก จึงเป็นดนตรีที่ได้ท�าหน้าที่พัฒนาคุณภาพ

ทางจิตใจให้มีความสุข เมื่อสุขใจ ร่างกายก็เกิดความสบายและมีความสมบูรณ์แข็งแรง 

 ๒.๒	ดนตรีไทยกับการผ่อนคลาย

 เพลงไทยมีวัตถุประสงค์ในการใช้ ๓ ประการ คือ เพลงเพื่อพิธีกรรม เพลงเพื่อประกอบ

การแสดง และเพลงที่ใช้บรรเลงในโอกาสทั่วๆ ไป เพลงไทยจึงมีแนวเพลงที่ด�าเนินไปอย่างเป็น

ทางการและอย่างไม่เป็นทางการ สามารถน�ามาบรรเลงโดยเสรี จนน�าไปสู่เพลงเพื่อการฟังที่สร้าง

ความไพเราะและก่อให้เกิดความรู้สึกและอารมณ์ที่หลากหลาย 

 การฟังเพลงเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยผ่อนคลายความเคร่งเครียดจากการเรียน การท�างาน หรือ

จากปัญหาและความวุ ่นวายต่างๆ การฟัง

เพลงไทยจัดเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ เช่น

เดียวกับการเล่นเครื่องดนตรี และการขับร้อง

ก็เป็นกิจกรรมหน่ึงที่ในวงการการศึกษาได้มี

การส่งเสริมให้ผู ้เรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัยไป

จนถึงระดับอุดมศึกษาใช้ดนตรีไทยเพื่อช่วย

ผ่อนคลายอารมณ์ ดนตรีมีส่วนส�าคัญในการ

ปรุงจิตใจให้รู้สึกเป็นสุข เมื่ออารมณ์มีความสุข 

สมองย่อมปลอดโปร่ง ดังน้ัน การเล่นดนตรี

จงึเป็นการบรูณาการให้เกดิการพฒันาคุณภาพ

ทางด้านร่างกายและจิตใจ และยังเป็นการ

ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะอีกด้วย กำรเล ่นดนตรีร ่วมกัน นอกจำกจะท�ำให้เกิดควำม
สนุกสนำน เพลิดเพลินแล้ว ยังเป็นกำรใช้เวลำว่ำงให้เกิด
ประโยชนและเสริมสร้ำงควำมสำมัคคีอีกด้วย

๗ 

อธบิายความรู Explain

 ใหนักเรียนกลุมที่ 2 ที่ไดศึกษา คนควา 

หาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับดนตรีไทยกับการ

ประยุกตใช สงตัวแทน 2 - 3 คน ออกมาอธิบาย

ความรูในหัวขอดนตรีกับผอนคลาย ตามที่ได

ศึกษามาหนาชั้นเรียน จากนั้นครูถามนักเรียนวา

 •  ดนตรีชวยในการผอนคลายไดจริงหรือไม 

อยางไร

   (แนวตอบ นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น

ไดอยางอิสระ)

 •  นักเรียนควรเลือกฟงเพลงประเภทใด

ที่จะชวยใหเกิดความผอนคลาย

   (แนวตอบ นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น

ไดอยางอิสระ)

 •  เพราะเหตุใด จึงมีคํากลาววา “การฟงเพลง 

เปนวธิกีารหนึง่ทีช่วยผอนคลายความเครยีด”

   (แนวตอบ เพราะเสียงเพลงมีสวนชวยปรุงแตง

จิตใจใหมีความรูสึกเปนสุข เมื่อจิตใจเปนสุข 

อารมณก็ยอมมีสุข สมองปลอดโปรง 

ความเครียดก็จะเบาบางลงไป)

 •  การนําดนตรีมาใชใหเกิดการผอนคลาย

มีวิธีในการเลือกใชอยางไรจึงจะเหมาะสม

   (แนวตอบ ดนตรีจะตองมีทวงทํานองสูง - ตํ่า 

จังหวะของดนตรีจะตองมีความชา

หรือความเร็วที่สมํ่าเสมอ เนื้อรองควรมี

เนื้อหาที่สรางสรรคและจรรโลงใจ 

และจะตองมีการประสานเสียงที่กลมกลืนกัน 

ถามีดนตรีมากกวาหนึ่งเสียง ระดับเสียงที่ฟง

แลวทําใหเกิดการผอนคลายจะมีความดัง

ไมมากนัก ประมาณ 40 - 50 เดซิเบล)

 ใหนักเรียนวิเคราะหความสําคัญของดนตรีกับการผอนคลาย 

ลงกระดาษรายงาน นําสงครูผูสอน

กจิกรรมสรางเสรมิกจิกรรมสรางเสรมิ

กิจกรรมทาทายกิจกรรมทาทาย

 ใหนักเรียนเลือกฟงเพลงไทยตามความสนใจของตนเอง 1 เพลง 

จากนั้นเขียนบรรยายความรูสึกที่เกิดขึ้นจากการฟงเพลง ลงกระดาษ

รายงาน นําสงครูผูสอน

 เพลงไทยมีวัตถุประสงค์ในการใช้ ๓ ประการ คือ เพลงเพื่อพิธีกรรม เพลงเพื่อประกอบ
1

 เกร็ดแนะครู

 ครูควรเปดซีดี หรือดีวีดี หรือสื่ออินเทอรเน็ตเกี่ยวกับเพลงไทยที่มีจังหวะ 

และทํานองเพลงที่ไพเราะออนหวานใหนักเรียนฟง โดยครูใหนักเรียนนั่งหลับตาและ

ฟงเพลงจนจบ เพื่อใหนักเรียนสามารถซึมซับความไพเราะของเสียงเพลง 

และสามารถออกมาเลาใหเพือ่นฟงหนาชัน้เรยีนไดวา นกัเรยีนรูสกึผอนคลายอยางไร

เมื่อไดฟงเพลง ซึ่งจะทําใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับดนตรี

กับการผอนคลายไดดียิ่งขึ้น

 นักเรียนควรรู

 1  เพลงไทย  เปนเพลงที่มีทํานองเปนเอกลักษณแบบไทย การบรรเลง 

การขับรองที่เปนแบบไทยและแตงตามหลักของดนตรีไทย สามารถแบงออกไดเปน 

2 ประเภท คือ เพลงบรรเลงและเพลงขับรอง

คูมือครู 7

เดียวกับการเล่นเครื่องดนตรี และการขับร้อง

เพลงไทยจัดเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ เช่น

เดียวกับการเล่นเครื่องดนตรี และการขับร้อง

เพลงไทยจัดเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ เช่น

จากปัญหาและความวุ ่นวายต่างๆ การฟัง

เพลงไทยจัดเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ เช่น

จากปัญหาและความวุ ่นวายต่างๆ การฟัง

เพลงไทยจัดเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ เช่น

จากปัญหาและความวุ ่นวายต่างๆ การฟัง

เดียวกับการเล่นเครื่องดนตรี และการขับร้องเดียวกับการเล่นเครื่องดนตรี และการขับร้องเดียวกับการเล่นเครื่องดนตรี และการขับร้องเดียวกับการเล่นเครื่องดนตรี และการขับร้องเดียวกับการเล่นเครื่องดนตรี และการขับร้องเดียวกับการเล่นเครื่องดนตรี และการขับร้องเดียวกับการเล่นเครื่องดนตรี และการขับร้องเดียวกับการเล่นเครื่องดนตรี และการขับร้องเดียวกับการเล่นเครื่องดนตรี และการขับร้องเดียวกับการเล่นเครื่องดนตรี และการขับร้อง

ก็เป็นกิจกรรมหน่ึงที่ในวงการการศึกษาได้มี

เดียวกับการเล่นเครื่องดนตรี และการขับร้องเดียวกับการเล่นเครื่องดนตรี และการขับร้องเดียวกับการเล่นเครื่องดนตรี และการขับร้องเดียวกับการเล่นเครื่องดนตรี และการขับร้องเดียวกับการเล่นเครื่องดนตรี และการขับร้องเดียวกับการเล่นเครื่องดนตรี และการขับร้องเดียวกับการเล่นเครื่องดนตรี และการขับร้อง

ก็เป็นกิจกรรมหน่ึงที่ในวงการการศึกษาได้มี

เดียวกับการเล่นเครื่องดนตรี และการขับร้องเดียวกับการเล่นเครื่องดนตรี และการขับร้องเดียวกับการเล่นเครื่องดนตรี และการขับร้องเดียวกับการเล่นเครื่องดนตรี และการขับร้องเดียวกับการเล่นเครื่องดนตรี และการขับร้องเดียวกับการเล่นเครื่องดนตรี และการขับร้องเดียวกับการเล่นเครื่องดนตรี และการขับร้องเดียวกับการเล่นเครื่องดนตรี และการขับร้องเดียวกับการเล่นเครื่องดนตรี และการขับร้องเดียวกับการเล่นเครื่องดนตรี และการขับร้องเดียวกับการเล่นเครื่องดนตรี และการขับร้อง

เพลงไทยจัดเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ เช่นเพลงไทยจัดเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ เช่นเพลงไทยจัดเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ เช่นเพลงไทยจัดเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ เช่นเพลงไทยจัดเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ เช่นเพลงไทยจัดเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ เช่น

จากปัญหาและความวุ ่นวายต่างๆ การฟังจากปัญหาและความวุ ่นวายต่างๆ การฟังจากปัญหาและความวุ ่นวายต่างๆ การฟัง

ความไพเราะและก่อให้เกิดความรู้สึกและอารมณ์ที่หลากหลาย 

 การฟังเพลงเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยผ่อนคลายความเคร่งเครียดจากการเรียน การท�างาน หรือ

ความไพเราะและก่อให้เกิดความรู้สึกและอารมณ์ที่หลากหลาย 

 การฟังเพลงเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยผ่อนคลายความเคร่งเครียดจากการเรียน การท�างาน หรือ

ความไพเราะและก่อให้เกิดความรู้สึกและอารมณ์ที่หลากหลาย 

ทางการและอย่างไม่เป็นทางการ สามารถน�ามาบรรเลงโดยเสรี จนน�าไปสู่เพลงเพื่อการฟังที่สร้าง

ความไพเราะและก่อให้เกิดความรู้สึกและอารมณ์ที่หลากหลาย 

ทางการและอย่างไม่เป็นทางการ สามารถน�ามาบรรเลงโดยเสรี จนน�าไปสู่เพลงเพื่อการฟังที่สร้าง

ความไพเราะและก่อให้เกิดความรู้สึกและอารมณ์ที่หลากหลาย 

ทางการและอย่างไม่เป็นทางการ สามารถน�ามาบรรเลงโดยเสรี จนน�าไปสู่เพลงเพื่อการฟังที่สร้าง

 การฟังเพลงเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยผ่อนคลายความเคร่งเครียดจากการเรียน การท�างาน หรือ การฟังเพลงเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยผ่อนคลายความเคร่งเครียดจากการเรียน การท�างาน หรือ

ความไพเราะและก่อให้เกิดความรู้สึกและอารมณ์ที่หลากหลาย 

 การฟังเพลงเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยผ่อนคลายความเคร่งเครียดจากการเรียน การท�างาน หรือ

ความไพเราะและก่อให้เกิดความรู้สึกและอารมณ์ที่หลากหลาย 

 การฟังเพลงเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยผ่อนคลายความเคร่งเครียดจากการเรียน การท�างาน หรือ การฟังเพลงเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยผ่อนคลายความเคร่งเครียดจากการเรียน การท�างาน หรือ

ความไพเราะและก่อให้เกิดความรู้สึกและอารมณ์ที่หลากหลาย 

 การฟังเพลงเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยผ่อนคลายความเคร่งเครียดจากการเรียน การท�างาน หรือ การฟังเพลงเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยผ่อนคลายความเคร่งเครียดจากการเรียน การท�างาน หรือ การฟังเพลงเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยผ่อนคลายความเคร่งเครียดจากการเรียน การท�างาน หรือ
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 เพลงไทยมีวัตถุประสงค์ในการใช้ ๓ ประการ คือ เพลงเพื่อพิธีกรรม เพลงเพื่อประกอบ

การแสดง และเพลงที่ใช้บรรเลงในโอกาสทั่วๆ ไป เพลงไทยจึงมีแนวเพลงที่ด�าเนินไปอย่างเป็น
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ที่ผสมผสานระหว่างค�าร้องท�านองของเพลงกล่อมลูก จึงเป็นดนตรีที่ได้ท�าหน้าที่พัฒนาคุณภาพ

สมบูรณ์แข็งแรง 
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เพลิดเพลินทัง้แม่และลกูน้อย เสยีงเพลงกล่อมลกูช่วยประสานสายใยรกัของแม่ท่ีมต่ีอลกู เสยีงเพลง

ที่ผสมผสานระหว่างค�าร้องท�านองของเพลงกล่อมลูก จึงเป็นดนตรีที่ได้ท�าหน้าที่พัฒนาคุณภาพ

เพลิดเพลินทัง้แม่และลกูน้อย เสยีงเพลงกล่อมลกูช่วยประสานสายใยรกัของแม่ท่ีมต่ีอลกู เสยีงเพลง

ที่ผสมผสานระหว่างค�าร้องท�านองของเพลงกล่อมลูก จึงเป็นดนตรีที่ได้ท�าหน้าที่พัฒนาคุณภาพ

เพลิดเพลินทัง้แม่และลกูน้อย เสยีงเพลงกล่อมลกูช่วยประสานสายใยรกัของแม่ท่ีมต่ีอลกู เสยีงเพลง

สมบูรณ์แข็งแรง สมบูรณ์แข็งแรง สมบูรณ์แข็งแรง 

ที่ผสมผสานระหว่างค�าร้องท�านองของเพลงกล่อมลูก จึงเป็นดนตรีที่ได้ท�าหน้าที่พัฒนาคุณภาพ

สมบูรณ์แข็งแรง สมบูรณ์แข็งแรง สมบูรณ์แข็งแรง สมบูรณ์แข็งแรง สมบูรณ์แข็งแรง สมบูรณ์แข็งแรง 

ที่ผสมผสานระหว่างค�าร้องท�านองของเพลงกล่อมลูก จึงเป็นดนตรีที่ได้ท�าหน้าที่พัฒนาคุณภาพ

สมบูรณ์แข็งแรง สมบูรณ์แข็งแรง สมบูรณ์แข็งแรง สมบูรณ์แข็งแรง สมบูรณ์แข็งแรง สมบูรณ์แข็งแรง 

ที่ผสมผสานระหว่างค�าร้องท�านองของเพลงกล่อมลูก จึงเป็นดนตรีที่ได้ท�าหน้าที่พัฒนาคุณภาพ

สมบูรณ์แข็งแรง สมบูรณ์แข็งแรง สมบูรณ์แข็งแรง สมบูรณ์แข็งแรง สมบูรณ์แข็งแรง สมบูรณ์แข็งแรง สมบูรณ์แข็งแรง 

ที่ผสมผสานระหว่างค�าร้องท�านองของเพลงกล่อมลูก จึงเป็นดนตรีที่ได้ท�าหน้าที่พัฒนาคุณภาพที่ผสมผสานระหว่างค�าร้องท�านองของเพลงกล่อมลูก จึงเป็นดนตรีที่ได้ท�าหน้าที่พัฒนาคุณภาพที่ผสมผสานระหว่างค�าร้องท�านองของเพลงกล่อมลูก จึงเป็นดนตรีที่ได้ท�าหน้าที่พัฒนาคุณภาพที่ผสมผสานระหว่างค�าร้องท�านองของเพลงกล่อมลูก จึงเป็นดนตรีที่ได้ท�าหน้าที่พัฒนาคุณภาพที่ผสมผสานระหว่างค�าร้องท�านองของเพลงกล่อมลูก จึงเป็นดนตรีที่ได้ท�าหน้าที่พัฒนาคุณภาพที่ผสมผสานระหว่างค�าร้องท�านองของเพลงกล่อมลูก จึงเป็นดนตรีที่ได้ท�าหน้าที่พัฒนาคุณภาพที่ผสมผสานระหว่างค�าร้องท�านองของเพลงกล่อมลูก จึงเป็นดนตรีที่ได้ท�าหน้าที่พัฒนาคุณภาพ

 •  ดนตรีชวยในการผอนคลายไดจริงหรือไม  •  ดนตรีชวยในการผอนคลายไดจริงหรือไม 

อยางไรอยางไรอยางไรอยางไร

ความรูในหัวขอดนตรีกับผอนคลาย ตามที่ได

ศึกษามาหนาชั้นเรียน จากนั้นครูถามนักเรียนวา

ความรูในหัวขอดนตรีกับผอนคลาย ตามที่ได

ศึกษามาหนาชั้นเรียน จากนั้นครูถามนักเรียนวา

ความรูในหัวขอดนตรีกับผอนคลาย ตามที่ได

ประยุกตใช สงตัวแทน 2 - 3 คน ออกมาอธิบาย

ความรูในหัวขอดนตรีกับผอนคลาย ตามที่ได

ประยุกตใช สงตัวแทน 2 - 3 คน ออกมาอธิบายประยุกตใช สงตัวแทน 2 - 3 คน ออกมาอธิบาย

ความรูในหัวขอดนตรีกับผอนคลาย ตามที่ได

ประยุกตใช สงตัวแทน 2 - 3 คน ออกมาอธิบายประยุกตใช สงตัวแทน 2 - 3 คน ออกมาอธิบาย

ศึกษามาหนาชั้นเรียน จากนั้นครูถามนักเรียนวาศึกษามาหนาชั้นเรียน จากนั้นครูถามนักเรียนวาศึกษามาหนาชั้นเรียน จากนั้นครูถามนักเรียนวา

ความรูในหัวขอดนตรีกับผอนคลาย ตามที่ได

ศึกษามาหนาชั้นเรียน จากนั้นครูถามนักเรียนวาศึกษามาหนาชั้นเรียน จากนั้นครูถามนักเรียนวาศึกษามาหนาชั้นเรียน จากนั้นครูถามนักเรียนวา

ความรูในหัวขอดนตรีกับผอนคลาย ตามที่ได

ศึกษามาหนาชั้นเรียน จากนั้นครูถามนักเรียนวาศึกษามาหนาชั้นเรียน จากนั้นครูถามนักเรียนวาศึกษามาหนาชั้นเรียน จากนั้นครูถามนักเรียนวาศึกษามาหนาชั้นเรียน จากนั้นครูถามนักเรียนวา

ความรูในหัวขอดนตรีกับผอนคลาย ตามที่ได

ศึกษามาหนาชั้นเรียน จากนั้นครูถามนักเรียนวาศึกษามาหนาชั้นเรียน จากนั้นครูถามนักเรียนวา

 •  ดนตรีชวยในการผอนคลายไดจริงหรือไม 

ศึกษามาหนาชั้นเรียน จากนั้นครูถามนักเรียนวาศึกษามาหนาชั้นเรียน จากนั้นครูถามนักเรียนวาศึกษามาหนาชั้นเรียน จากนั้นครูถามนักเรียนวาศึกษามาหนาชั้นเรียน จากนั้นครูถามนักเรียนวาศึกษามาหนาชั้นเรียน จากนั้นครูถามนักเรียนวาศึกษามาหนาชั้นเรียน จากนั้นครูถามนักเรียนวา

ความรูในหัวขอดนตรีกับผอนคลาย ตามที่ได

ศึกษามาหนาชั้นเรียน จากนั้นครูถามนักเรียนวา

 •  ดนตรีชวยในการผอนคลายไดจริงหรือไม 

ศึกษามาหนาชั้นเรียน จากนั้นครูถามนักเรียนวาศึกษามาหนาชั้นเรียน จากนั้นครูถามนักเรียนวาศึกษามาหนาชั้นเรียน จากนั้นครูถามนักเรียนวาศึกษามาหนาชั้นเรียน จากนั้นครูถามนักเรียนวาศึกษามาหนาชั้นเรียน จากนั้นครูถามนักเรียนวาศึกษามาหนาชั้นเรียน จากนั้นครูถามนักเรียนวาศึกษามาหนาชั้นเรียน จากนั้นครูถามนักเรียนวาศึกษามาหนาชั้นเรียน จากนั้นครูถามนักเรียนวาศึกษามาหนาชั้นเรียน จากนั้นครูถามนักเรียนวาศึกษามาหนาชั้นเรียน จากนั้นครูถามนักเรียนวา

ความรูในหัวขอดนตรีกับผอนคลาย ตามที่ได

ศึกษามาหนาชั้นเรียน จากนั้นครูถามนักเรียนวา

ความรูในหัวขอดนตรีกับผอนคลาย ตามที่ได

ศึกษามาหนาชั้นเรียน จากนั้นครูถามนักเรียนวา

ความรูในหัวขอดนตรีกับผอนคลาย ตามที่ไดความรูในหัวขอดนตรีกับผอนคลาย ตามที่ไดความรูในหัวขอดนตรีกับผอนคลาย ตามที่ไดความรูในหัวขอดนตรีกับผอนคลาย ตามที่ไดความรูในหัวขอดนตรีกับผอนคลาย ตามที่ไดความรูในหัวขอดนตรีกับผอนคลาย ตามที่ไดความรูในหัวขอดนตรีกับผอนคลาย ตามที่ได

ประยุกตใช สงตัวแทน 2 - 3 คน ออกมาอธิบาย

ความรูในหัวขอดนตรีกับผอนคลาย ตามที่ได

ประยุกตใช สงตัวแทน 2 - 3 คน ออกมาอธิบาย

ความรูในหัวขอดนตรีกับผอนคลาย ตามที่ได

ประยุกตใช สงตัวแทน 2 - 3 คน ออกมาอธิบาย

ความรูในหัวขอดนตรีกับผอนคลาย ตามที่ได

 ใหนักเรียนกลุมที่ 2 ที่ไดศึกษา คนควา 

หาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับดนตรีไทยกับการ

 ใหนักเรียนกลุมที่ 2 ที่ไดศึกษา คนควา 

หาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับดนตรีไทยกับการหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับดนตรีไทยกับการ

 ใหนักเรียนกลุมที่ 2 ที่ไดศึกษา คนควา 

หาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับดนตรีไทยกับการ

 ใหนักเรียนกลุมที่ 2 ที่ไดศึกษา คนควา 

หาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับดนตรีไทยกับการหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับดนตรีไทยกับการ

 ใหนักเรียนกลุมที่ 2 ที่ไดศึกษา คนควา 

หาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับดนตรีไทยกับการหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับดนตรีไทยกับการหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับดนตรีไทยกับการหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับดนตรีไทยกับการ

 ใหนักเรียนกลุมที่ 2 ที่ไดศึกษา คนควา 

หาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับดนตรีไทยกับการหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับดนตรีไทยกับการหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับดนตรีไทยกับการหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับดนตรีไทยกับการหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับดนตรีไทยกับการหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับดนตรีไทยกับการหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับดนตรีไทยกับการ

 ใหนักเรียนกลุมที่ 2 ที่ไดศึกษา คนควา 

หาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับดนตรีไทยกับการหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับดนตรีไทยกับการ

 ใหนักเรียนกลุมที่ 2 ที่ไดศึกษา คนควา 

หาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับดนตรีไทยกับการหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับดนตรีไทยกับการหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับดนตรีไทยกับการหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับดนตรีไทยกับการ

 ใหนักเรียนวิเคราะหความสําคัญของดนตรีกับการผอนคลาย  ใหนักเรียนวิเคราะหความสําคัญของดนตรีกับการผอนคลาย  ใหนักเรียนวิเคราะหความสําคัญของดนตรีกับการผอนคลาย 

จากนั้นเขียนบรรยายความรูสึกที่เกิดขึ้นจากการฟงเพลง ลงกระดาษจากนั้นเขียนบรรยายความรูสึกที่เกิดขึ้นจากการฟงเพลง ลงกระดาษจากนั้นเขียนบรรยายความรูสึกที่เกิดขึ้นจากการฟงเพลง ลงกระดาษจากนั้นเขียนบรรยายความรูสึกที่เกิดขึ้นจากการฟงเพลง ลงกระดาษ

 ใหนักเรียนเลือกฟงเพลงไทยตามความสนใจของตนเอง 1 เพลง 

จากนั้นเขียนบรรยายความรูสึกที่เกิดขึ้นจากการฟงเพลง ลงกระดาษจากนั้นเขียนบรรยายความรูสึกที่เกิดขึ้นจากการฟงเพลง ลงกระดาษจากนั้นเขียนบรรยายความรูสึกที่เกิดขึ้นจากการฟงเพลง ลงกระดาษจากนั้นเขียนบรรยายความรูสึกที่เกิดขึ้นจากการฟงเพลง ลงกระดาษจากนั้นเขียนบรรยายความรูสึกที่เกิดขึ้นจากการฟงเพลง ลงกระดาษจากนั้นเขียนบรรยายความรูสึกที่เกิดขึ้นจากการฟงเพลง ลงกระดาษจากนั้นเขียนบรรยายความรูสึกที่เกิดขึ้นจากการฟงเพลง ลงกระดาษจากนั้นเขียนบรรยายความรูสึกที่เกิดขึ้นจากการฟงเพลง ลงกระดาษ

สรางเสรมิสรางเสรมิสรางเสรมิสรางเสรมิสรางเสรมิสรางเสรมิสรางเสรมิสรางเสรมิสรางเสรมิสรางเสรมิสรางเสรมิสรางเสรมิสรางเสรมิสรางเสรมิสรางเสรมิสรางเสรมิสรางเสรมิสรางเสรมิสรางเสรมิสรางเสรมิ

 ใหนักเรียนเลือกฟงเพลงไทยตามความสนใจของตนเอง 1 เพลง  ใหนักเรียนเลือกฟงเพลงไทยตามความสนใจของตนเอง 1 เพลง  ใหนักเรียนเลือกฟงเพลงไทยตามความสนใจของตนเอง 1 เพลง  ใหนักเรียนเลือกฟงเพลงไทยตามความสนใจของตนเอง 1 เพลง  ใหนักเรียนเลือกฟงเพลงไทยตามความสนใจของตนเอง 1 เพลง  ใหนักเรียนเลือกฟงเพลงไทยตามความสนใจของตนเอง 1 เพลง  ใหนักเรียนเลือกฟงเพลงไทยตามความสนใจของตนเอง 1 เพลง  ใหนักเรียนเลือกฟงเพลงไทยตามความสนใจของตนเอง 1 เพลง  ใหนักเรียนเลือกฟงเพลงไทยตามความสนใจของตนเอง 1 เพลง  ใหนักเรียนเลือกฟงเพลงไทยตามความสนใจของตนเอง 1 เพลง 

๗

ไมมากนัก ประมาณ 40 - 50 เดซิเบล)

แลวทําใหเกิดการผอนคลายจะมีความดัง

ไมมากนัก ประมาณ 40 - 50 เดซิเบล)

แลวทําใหเกิดการผอนคลายจะมีความดังแลวทําใหเกิดการผอนคลายจะมีความดัง

ถามีดนตรีมากกวาหนึ่งเสียง ระดับเสียงที่ฟง

แลวทําใหเกิดการผอนคลายจะมีความดัง

ถามีดนตรีมากกวาหนึ่งเสียง ระดับเสียงที่ฟง

ไมมากนัก ประมาณ 40 - 50 เดซิเบล)ไมมากนัก ประมาณ 40 - 50 เดซิเบล)ไมมากนัก ประมาณ 40 - 50 เดซิเบล)ไมมากนัก ประมาณ 40 - 50 เดซิเบล)ไมมากนัก ประมาณ 40 - 50 เดซิเบล)ไมมากนัก ประมาณ 40 - 50 เดซิเบล)ไมมากนัก ประมาณ 40 - 50 เดซิเบล)ไมมากนัก ประมาณ 40 - 50 เดซิเบล)ไมมากนัก ประมาณ 40 - 50 เดซิเบล)ไมมากนัก ประมาณ 40 - 50 เดซิเบล)ไมมากนัก ประมาณ 40 - 50 เดซิเบล)ไมมากนัก ประมาณ 40 - 50 เดซิเบล)ไมมากนัก ประมาณ 40 - 50 เดซิเบล)ไมมากนัก ประมาณ 40 - 50 เดซิเบล)ไมมากนัก ประมาณ 40 - 50 เดซิเบล)ไมมากนัก ประมาณ 40 - 50 เดซิเบล)ไมมากนัก ประมาณ 40 - 50 เดซิเบล)ไมมากนัก ประมาณ 40 - 50 เดซิเบล)ไมมากนัก ประมาณ 40 - 50 เดซิเบล)ไมมากนัก ประมาณ 40 - 50 เดซิเบล)ไมมากนัก ประมาณ 40 - 50 เดซิเบล)ไมมากนัก ประมาณ 40 - 50 เดซิเบล)ไมมากนัก ประมาณ 40 - 50 เดซิเบล)ไมมากนัก ประมาณ 40 - 50 เดซิเบล)ไมมากนัก ประมาณ 40 - 50 เดซิเบล)ไมมากนัก ประมาณ 40 - 50 เดซิเบล)

แลวทําใหเกิดการผอนคลายจะมีความดังแลวทําใหเกิดการผอนคลายจะมีความดังแลวทําใหเกิดการผอนคลายจะมีความดังแลวทําใหเกิดการผอนคลายจะมีความดังแลวทําใหเกิดการผอนคลายจะมีความดังแลวทําใหเกิดการผอนคลายจะมีความดัง

และจะตองมีการประสานเสียงที่กลมกลืนกัน และจะตองมีการประสานเสียงที่กลมกลืนกัน และจะตองมีการประสานเสียงที่กลมกลืนกัน และจะตองมีการประสานเสียงที่กลมกลืนกัน และจะตองมีการประสานเสียงที่กลมกลืนกัน 

เนื้อหาที่สรางสรรคและจรรโลงใจ 

และจะตองมีการประสานเสียงที่กลมกลืนกัน และจะตองมีการประสานเสียงที่กลมกลืนกัน และจะตองมีการประสานเสียงที่กลมกลืนกัน และจะตองมีการประสานเสียงที่กลมกลืนกัน และจะตองมีการประสานเสียงที่กลมกลืนกัน 

เนื้อหาที่สรางสรรคและจรรโลงใจ 

และจะตองมีการประสานเสียงที่กลมกลืนกัน และจะตองมีการประสานเสียงที่กลมกลืนกัน และจะตองมีการประสานเสียงที่กลมกลืนกัน และจะตองมีการประสานเสียงที่กลมกลืนกัน และจะตองมีการประสานเสียงที่กลมกลืนกัน และจะตองมีการประสานเสียงที่กลมกลืนกัน 

เนื้อหาที่สรางสรรคและจรรโลงใจ 

ถามีดนตรีมากกวาหนึ่งเสียง ระดับเสียงที่ฟง

และจะตองมีการประสานเสียงที่กลมกลืนกัน และจะตองมีการประสานเสียงที่กลมกลืนกัน และจะตองมีการประสานเสียงที่กลมกลืนกัน และจะตองมีการประสานเสียงที่กลมกลืนกัน และจะตองมีการประสานเสียงที่กลมกลืนกัน และจะตองมีการประสานเสียงที่กลมกลืนกัน และจะตองมีการประสานเสียงที่กลมกลืนกัน และจะตองมีการประสานเสียงที่กลมกลืนกัน และจะตองมีการประสานเสียงที่กลมกลืนกัน และจะตองมีการประสานเสียงที่กลมกลืนกัน 



ตรวจสอบผล

Evaluate

ขยายความเขาใจ

Expand

อธิบายความรู

Explain

สํารวจคนหา

Explore

กระตุนความสนใจ

Engage

อธบิายความรู
Explain

 ๒.๓	ดนตรีกับการบ�าบัดรักษา

 การเจ็บป่วยของมนุษย์ จ�าแนกได้ ๒ ลักษณะ คือ อาการเจ็บป่วยทางกาย เช่น ปวดศีรษะ 

เป็นไข้ ปวดท้อง ปวดหลัง ปวดหู ปวดฟัน  

กระเพาะอักเสบ เป็นต้น และอาการเจ็บป่วย 

ทางใจ เช่น อาการซึมเศร้า อาการสับสน 

ในใจ เป็นต้น นอกจากนี ้อาจมอีาการบางอย่าง 

บกพร่อง หรือผิดปกติมาตั้งแต่แรกเกิด เช่น 

ออทิสติก (Autistic) เป็นต้น ซึ่งอาการดังกล่าว 

มีกระบวนการรักษาด้วยขั้นตอนตามหลัก

วิชาการแพทย์

 ส�าหรับในส่วนของดนตรี สามารถน�ามา

บ�าบัดผู้ป่วยที่เรียกว่า “ดนตรีบ�าบัด” ซ่ึงใช้ 

บ�าบัดทั้งทางกายและจิตใจ กระบวนการรักษา

แบบนี้แพทย์จะให้ผู้ป่วยเล่นดนตรี เพื่อช่วย

ให้การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อเกิดภาวะการ

เปลี่ยนแปลงในขณะท่ีผู้ป่วยเองก็เพลิดเพลินในการเล่นดนตรี หรืออาจใช้วิธีการรักษาเพื่อฟื้นฟู

จิตใจผู้ป่วยด้วยการฟังเพลง หรือเข้าร่วมกิจกรรมดนตรีต่างๆ เป็นการฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้ป่วยให้

ผ่อนคลายและเป็นผลดีต่อการรักษาผู้ป่วย 

 นอกจากนี้ ในสังคมของชาวบ้านทุกภาคของประเทศไทย มีการน�าดนตรีไปใช้ในการรักษา 

ผู้ป่วยทางจิตใจ หรือผู้ท่ีมีอาการท่ีบ่งบอกถึงความผิดปกติ โดยใช้ร่างทรงของผู้ท�าพิธีและมี 

เครือ่งประกอบพธิกีรรมต่างๆ มนีกัดนตรที�าหน้าทีบ่รรเลงดนตร ีขบัร้อง และท�าจงัหวะ บางพธิมีกีารร�า 

ของเจ้าพิธี ผู้เข้าร่วมพิธี และผู้ป่วยด้วย บางพิธีมีการอัญเชิญวิญญาณของเทพเจ้า หรือบรรพชน 

เข้าสูร่่างทรง เพือ่ซกัถามอาการเจบ็ป่วย แสดงการรกัษา หรอืบอกสรรพคณุยาในการรกัษา ดนตรใีน 

พธิกีรรมทีใ่ช้บ�าบดัผูป่้วยมชีือ่เรยีกตามแต่ละท้องถิน่ เช่น ทางภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื มพีธิเีหยา

พิธีลงข่วง พิธีร�าผีฟ้า ภาคเหนือ มีพิธีลงผี พิธีกรรมฟ้อนผีมด ผีเม็ง ภาคใต้ มีพิธีตือรี พิธีโนรา

โรงครูนายมนต์ (โต๊ะครึม) ภาคกลาง มีดนตรีหัวไม้ พิธีไหว้ครูเจ้า เป็นต้น เมื่อผ่านกระบวนการ

ของพิธีกรรมดังกล่าวแล้ว ผู้ป่วยจะเกิดความรู้สึกผ่อนคลาย มีก�าลังใจ และรับรู้ว่าตนเองได้รับ

การบ�าบัดแล้ว เมื่อจิตใจรับรู้ถึงการผ่านการบ�าบัด บางรายเชื่อว่าตนหายเจ็บป่วย อาการทางกาย 

ก็เกิดผลดีตามไปด้วย 

หุ่นจ�ำลองพิธีร�ำผีฟ้ำในภำคตะวันออกเฉียงเหนือเป็น
พิธีกรรมที่ใช้ดนตรีในกำรบ�ำบัดรักษำโรคภัยไข้เจ็บ
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ในสังคมปจจุบันการใชดนตรีเพื่อบําบัดรักษามีประโยชนอยางไร

แนวตอบ   ประโยชนของดนตรีบําบัด มีดังตอไปนี้

 1.  ปรับสภาพจิตใจใหอยูในสภาวะสมดุล มีมุมมอง

และความคิดสรางสรรคในเชิงบวก

 2. ผอนคลายความตึงเครียด ลดความวิตกกังวล

 3.  กระตุน เสริมสราง พัฒนาทักษะการเรียนรูและความจํา 

 4. กระตุนประสาทสัมผัสการรับรู

 5. ลดอาการเจ็บปวดจากสาเหตุตางๆ

 6. สรางสัมพันธภาพที่ดีในการบําบัดรักษาตางๆ

อธบิายความรู Explain

 ใหนกัเรยีนกลุมที ่3 ทีไ่ดศกึษา คนควา หาความรู

เพิ่มเติมเกี่ยวกับดนตรีไทยกับการประยุกตใช 

สงตัวแทน 2 - 3 คน ออกมาอธิบายความรูในหัวขอ

ดนตรีกับการบําบัดรักษา ตามที่ไดศึกษามา 

หนาชั้นเรียน จากนั้นครูถามนักเรียนวา

 •  สิ่งใดคือเปาหมายสําคัญของการใชดนตรี

ในการบําบัดรักษา

   (แนวตอบ เปาหมายสําคัญจะเนนในดาน

พัฒนาการทางรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม 

ขึ้นอยูกับความจําเปนของแตละบุคคลที่เขามา

รับการบําบัด)

 •  สิ่งใดที่จัดเปนลักษณะเดนของดนตรีบําบัด

   (แนวตอบ ดนตรีบําบัดมีลักษณะเดน

หลายดาน ไดแก สามารถประยุกตเขากับ

ระดับความสามารถของบุคคลไดงาย 

กระตุนการทํางานของสมองไดหลายสวน 

กระตุนและสงเสริมพัฒนาการทุกดาน 

ชวยพัฒนาอารมณ จิตใจ เสริมสรางทักษะ

ทางสังคมและการสื่อสาร ใหการรับรูที่มี

ความหมายและความสนุกสนานไปพรอมกัน 

และประสบความสําเร็จในการบําบัดไดงาย 

เนื่องจากสามารถนํามาประยุกตใชไดกับ

ทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับความสามารถ)

 •  พิธี “ลงขวง” ตามความเชื่อของคนไทย

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) มีความ

เกี่ยวของกับดนตรีกับการบําบัดรักษาอยางไร

   (แนวตอบ ชาวอีสานเชื่อวาการลงขวง

เปนการเชิญวิญญาณเขาคนทรงเพื่อมารักษา

อาการเจ็บปวย โดยจะมีการรําดาบประกอบ

การเปาแคนที่มีทํานองสนุกสนานประกอบ

การรักษา ซึ่งในตอนทายของพิธีคนปวย

จะลุกขึ้นมารายรําดวย)

บัดผู้ป่วยที่เรียกว่า “ดนตรีบ�าบัด” ซ่ึงใช้

พิธีลงข่วง พิธีร�าผีฟ้า ภาคเหนือ มีพิธีลงผี พิธีกรรมฟ้อนผีมด ผีเม็ง ภาคใต้ มีพิธีตือรี พิธีโนรา

1

2

ขอสอบเนน การคิดขอสอบเนน การคิด
 แนว O-NET นักเรียนควรรู

 1  ดนตรีบําบัด  การวางแผนในการใชกิจกรรมทางดนตรีควบคุมในกลุมของคน

ทุกวัย ไมวาจะเปนวัยเด็กจนถึงวัยสูงอายุ เพื่อใหบรรลุผลในการรักษาโรค

ที่เกิดมาจากความบกพรองตางๆ เชน ความผิดปกติทางดานอารมณ ทางรางกาย 

ทางดานสติปญญา เปนตน

 2  รําผีฟา  เปนการรําบวงสรวงตอผฟีา หรอืพญาแถน เพือ่ขอความเปนสริมิงคล 

พรอมทั้งอัญเชิญทานใหลงมาชวยปดเปาทุกขโศก โรคภัย รักษาอาการเจ็บไขของ

ชาวบานที่มาชุมนุมในพิธี

 มุม IT

 นักเรียนสามารถชมการแสดงรําผีฟา ไดจาก 

http://www.youtube.com โดยคนหาจากคําวา รําผีฟา

คูมือครู8

เนื่องจากสามารถนํามาประยุกตใชไดกับ

 •  พิธี  •  พิธี 

ทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับความสามารถ)ทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับความสามารถ)

เนื่องจากสามารถนํามาประยุกตใชไดกับเนื่องจากสามารถนํามาประยุกตใชไดกับเนื่องจากสามารถนํามาประยุกตใชไดกับ

ความหมายและความสนุกสนานไปพรอมกัน 

และประสบความสําเร็จในการบําบัดไดงาย 

ความหมายและความสนุกสนานไปพรอมกัน 

ทางสังคมและการสื่อสาร ใหการรับรูที่มี

ความหมายและความสนุกสนานไปพรอมกัน 

ทางสังคมและการสื่อสาร ใหการรับรูที่มี

ความหมายและความสนุกสนานไปพรอมกัน 

ทางสังคมและการสื่อสาร ใหการรับรูที่มีทางสังคมและการสื่อสาร ใหการรับรูที่มี

และประสบความสําเร็จในการบําบัดไดงาย และประสบความสําเร็จในการบําบัดไดงาย 

ความหมายและความสนุกสนานไปพรอมกัน ความหมายและความสนุกสนานไปพรอมกัน ความหมายและความสนุกสนานไปพรอมกัน 

และประสบความสําเร็จในการบําบัดไดงาย 

ความหมายและความสนุกสนานไปพรอมกัน ความหมายและความสนุกสนานไปพรอมกัน 

และประสบความสําเร็จในการบําบัดไดงาย และประสบความสําเร็จในการบําบัดไดงาย 

ความหมายและความสนุกสนานไปพรอมกัน ความหมายและความสนุกสนานไปพรอมกัน 

และประสบความสําเร็จในการบําบัดไดงาย และประสบความสําเร็จในการบําบัดไดงาย และประสบความสําเร็จในการบําบัดไดงาย และประสบความสําเร็จในการบําบัดไดงาย และประสบความสําเร็จในการบําบัดไดงาย 

ความหมายและความสนุกสนานไปพรอมกัน 

และประสบความสําเร็จในการบําบัดไดงาย 

ความหมายและความสนุกสนานไปพรอมกัน 

เนื่องจากสามารถนํามาประยุกตใชไดกับ

ความหมายและความสนุกสนานไปพรอมกัน 

และประสบความสําเร็จในการบําบัดไดงาย และประสบความสําเร็จในการบําบัดไดงาย และประสบความสําเร็จในการบําบัดไดงาย และประสบความสําเร็จในการบําบัดไดงาย และประสบความสําเร็จในการบําบัดไดงาย และประสบความสําเร็จในการบําบัดไดงาย และประสบความสําเร็จในการบําบัดไดงาย 
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กระตุนและสงเสริมพัฒนาการทุกดาน 

ชวยพัฒนาอารมณ จิตใจ เสริมสรางทักษะ

กระตุนการทํางานของสมองไดหลายสวน 

กระตุนและสงเสริมพัฒนาการทุกดาน 

กระตุนการทํางานของสมองไดหลายสวน 

กระตุนและสงเสริมพัฒนาการทุกดาน 

ชวยพัฒนาอารมณ จิตใจ เสริมสรางทักษะชวยพัฒนาอารมณ จิตใจ เสริมสรางทักษะ

กระตุนและสงเสริมพัฒนาการทุกดาน กระตุนและสงเสริมพัฒนาการทุกดาน 

ชวยพัฒนาอารมณ จิตใจ เสริมสรางทักษะ

กระตุนและสงเสริมพัฒนาการทุกดาน กระตุนและสงเสริมพัฒนาการทุกดาน กระตุนและสงเสริมพัฒนาการทุกดาน 

ชวยพัฒนาอารมณ จิตใจ เสริมสรางทักษะชวยพัฒนาอารมณ จิตใจ เสริมสรางทักษะ

กระตุนและสงเสริมพัฒนาการทุกดาน กระตุนและสงเสริมพัฒนาการทุกดาน 

ชวยพัฒนาอารมณ จิตใจ เสริมสรางทักษะชวยพัฒนาอารมณ จิตใจ เสริมสรางทักษะชวยพัฒนาอารมณ จิตใจ เสริมสรางทักษะชวยพัฒนาอารมณ จิตใจ เสริมสรางทักษะชวยพัฒนาอารมณ จิตใจ เสริมสรางทักษะ

กระตุนและสงเสริมพัฒนาการทุกดาน กระตุนและสงเสริมพัฒนาการทุกดาน กระตุนและสงเสริมพัฒนาการทุกดาน 

ชวยพัฒนาอารมณ จิตใจ เสริมสรางทักษะ

กระตุนและสงเสริมพัฒนาการทุกดาน 

ชวยพัฒนาอารมณ จิตใจ เสริมสรางทักษะชวยพัฒนาอารมณ จิตใจ เสริมสรางทักษะชวยพัฒนาอารมณ จิตใจ เสริมสรางทักษะชวยพัฒนาอารมณ จิตใจ เสริมสรางทักษะชวยพัฒนาอารมณ จิตใจ เสริมสรางทักษะชวยพัฒนาอารมณ จิตใจ เสริมสรางทักษะ

ในใจ เป็นต้น นอกจากนี ้อาจมอีาการบางอย่างในใจ เป็นต้น นอกจากนี ้อาจมอีาการบางอย่าง

ทางใจ เช่น อาการซึมเศร้า อาการสับสน
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ชาวบานที่มาชุมนุมในพิธี

พรอมทั้งอัญเชิญทานใหลงมาชวยปดเปาทุกขโศก โรคภัย รักษาอาการเจ็บไ

ชาวบานที่มาชุมนุมในพิธี
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บดัผูป่้วยมชีือ่เรยีกตามแต่ละท้องถิน่ เช่น ทางภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื มพีธิเีหยาบดัผูป่้วยมชีือ่เรยีกตามแต่ละท้องถิน่ เช่น ทางภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื มพีธิเีหยาบดัผูป่้วยมชีือ่เรยีกตามแต่ละท้องถิน่ เช่น ทางภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื มพีธิเีหยาบดัผูป่้วยมชีือ่เรยีกตามแต่ละท้องถิน่ เช่น ทางภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื มพีธิเีหยา

พิธีลงข่วง พิธีร�าผีฟ้า ภาคเหนือ มีพิธีลงผี พิธีกรรมฟ้อนผีมด ผีเม็ง ภาคใต้ มีพิธีตือรี พิธีโนรา

บดัผูป่้วยมชีือ่เรยีกตามแต่ละท้องถิน่ เช่น ทางภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื มพีธิเีหยาบดัผูป่้วยมชีือ่เรยีกตามแต่ละท้องถิน่ เช่น ทางภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื มพีธิเีหยาบดัผูป่้วยมชีือ่เรยีกตามแต่ละท้องถิน่ เช่น ทางภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื มพีธิเีหยาบดัผูป่้วยมชีือ่เรยีกตามแต่ละท้องถิน่ เช่น ทางภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื มพีธิเีหยาบดัผูป่้วยมชีือ่เรยีกตามแต่ละท้องถิน่ เช่น ทางภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื มพีธิเีหยา

พิธีลงข่วง พิธีร�าผีฟ้า ภาคเหนือ มีพิธีลงผี พิธีกรรมฟ้อนผีมด ผีเม็ง ภาคใต้ มีพิธีตือรี พิธีโนรา

บดัผูป่้วยมชีือ่เรยีกตามแต่ละท้องถิน่ เช่น ทางภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื มพีธิเีหยา

พิธีลงข่วง พิธีร�าผีฟ้า ภาคเหนือ มีพิธีลงผี พิธีกรรมฟ้อนผีมด ผีเม็ง ภาคใต้ มีพิธีตือรี พิธีโนรา

บดัผูป่้วยมชีือ่เรยีกตามแต่ละท้องถิน่ เช่น ทางภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื มพีธิเีหยา

พิธีลงข่วง พิธีร�าผีฟ้า ภาคเหนือ มีพิธีลงผี พิธีกรรมฟ้อนผีมด ผีเม็ง ภาคใต้ มีพิธีตือรี พิธีโนราพิธีลงข่วง พิธีร�าผีฟ้า ภาคเหนือ มีพิธีลงผี พิธีกรรมฟ้อนผีมด ผีเม็ง ภาคใต้ มีพิธีตือรี พิธีโนรา

บดัผูป่้วยมชีือ่เรยีกตามแต่ละท้องถิน่ เช่น ทางภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื มพีธิเีหยาบดัผูป่้วยมชีือ่เรยีกตามแต่ละท้องถิน่ เช่น ทางภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื มพีธิเีหยาบดัผูป่้วยมชีือ่เรยีกตามแต่ละท้องถิน่ เช่น ทางภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื มพีธิเีหยา

พิธีลงข่วง พิธีร�าผีฟ้า ภาคเหนือ มีพิธีลงผี พิธีกรรมฟ้อนผีมด ผีเม็ง ภาคใต้ มีพิธีตือรี พิธีโนรา

บดัผูป่้วยมชีือ่เรยีกตามแต่ละท้องถิน่ เช่น ทางภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื มพีธิเีหยา
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๒.4	ดนตรีกับการศึกษา

 ในหลายสังคมและวัฒนธรรมถือว่าดนตรีเป็นวิชาของชนชั้นสูงและนักปราชญ์ราชบัณฑิต 

ดนตรีบางประเภทได้รับการพัฒนาไปตาม

ภมูปัิญญาของนกัปราชญ์ทางดนตร ีเช่น ดนตรี

จนี ดนตรกีรกี ดนตรอีนิเดยี เป็นต้น ในประเทศ

อินเดียที่มีการแบ่งชั้นวรรณะได้มีการก�าหนด

บทร้องท�านองสวดต่อพระผู้เป็นเจ้าไว้ส�าหรับ

ชนวรรณะสูง ห้ามวรรณะศูทรและวรรณะ

จัณฑาลเล่น หรือแม้แต่ฟังดนตรี แต่ภายหลัง

เมือ่พระภรตฤๅษีได้เขียนต�ารานาฏยศาสตร์ข้ึน 

ท�าให้ทุกวรรณะสามารถเข้าถึงนาฏศิลป ดนตรี 

บทเพลง และบทสวดได้ 

 ส�าหรับการเรียนการสอนดนตรีของไทยมี

ทั้งดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน และดนตรีสากล 

มีการศึกษาทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี ใน

ระดับมัธยมศึกษามีการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

วิทยาลัยนาฏศิลป ๑๒ แห่ง ทั่วประเทศ หลักสูตรเตรียมศิลปิน (เทียบชั้นมัธยมปีที่ ๔ - ๖)

ของวิทยาลัยดริุยางคศลิป มหาวทิยาลยัมหดิล หลกัสตูรดนตรีระดบัมัธยมศกึษาของมหาวทิยาลยั

พายัพ จังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 การศึกษาดนตรีในระดับอุดมศึกษา ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาโท มีการเปิดสอนใน

มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ เช่น

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น     มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล     มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 มหาวิทยาลัยบูรพา      มหาวิทยาลัยพายัพ 

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     มหาวิทยาลัยมหิดล   

 มหาวิทยาลัยรังสิต      มหาวิทยาลัยราชภัฏ (บางแห่ง) 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เป็นต้น  

วิทยำลัยดุริยำงคศิลป มหำวิทยำลัยมหิดล เป็นหน่วยงำน
รัฐที่มีกำรจัดกำรเรียน กำรสอนเกี่ยวกับดนตรีไทย ดนตรี
พื้นบ้ำน และดนตรีสำกลโดยตรง

๙ 

อธบิายความรู Explain

 ใหนกัเรยีนกลุมที ่4 ทีไ่ดศกึษา คนควา หาความรู

เพิ่มเติมเกี่ยวกับดนตรีไทยกับการประยุกตใช 

สงตัวแทน 2 - 3 คน ออกมาอธิบายความรูในหัวขอ

ดนตรีกับการศึกษา ตามที่ไดศึกษามาหนาชั้นเรียน 

จากนั้นครูถามนักเรียนวา

 •  ดนตรีมีความสัมพันธตอการศึกษาอยางไร

   (แนวตอบ เสียงดนตรีที่นํามาใชประกอบ

ในการสอนแบบสรางสรรคทางศิลปะ 

สามารถสงเสริมพัฒนาการทางอารมณ 

เสริมสรางความคิดสรางสรรค จินตนาการ 

ชวยกระตุนใหมีการแสดงออกในเชิงบวก 

สงเสริมความสัมพันธระหวางประสาทหู

และกลามเนื้อมือ ใหมีความสอดคลอง

กับการใชความคิด ทําใหหายเหนื่อย

และผอนคลายความตึงเครียด)

 •  หากในสถาบันการศึกษาไมมีการเรียน

การสอนเกี่ยวกับดนตรีจะกอใหเกิดสิ่งใด

   (แนวตอบ ดนตรีอาจไมไดรับความนิยม

และสูญหายไปในที่สุด)

 •  การเรียนดนตรีในสถานศึกษาจะทําให

นักเรียนไดเรียนรูในเรื่องใด

   (แนวตอบ การเรียนดนตรีในสถานศึกษาจะ

ทําใหไดรับความรูในเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้

  1.  เขาใจและแสดงออกทางดนตรี

อยางสรางสรรค สามารถวิเคราะห 

วพิากษ วจิารณคณุคาของดนตร ีสามารถ

ถายทอดความรูสึก ความคิดเห็น

ตอดนตรีอยางอิสระ ชื่นชม และนํามา

ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได

  2.  เขาใจความสัมพันธระหวางดนตรี 

ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม เห็นคุณคา

ของดนตรีที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม 

ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย

และภูมิปญญาสากล)

จนี ดนตรกีรกี ดนตรอีนิเดยี เป็นต้น ในประเทศ
1

 เพราะเหตุใดจึงมีการกําหนดใหทุกโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอน

วิชาดนตรีไทย

 1.  เพราะตองการใหนักเรียนรูจักเครื่องดนตรีไทย

 2.  เพราะตองการใหนักเรียนใชเวลาวางปฏิบัติกิจกรรมที่เกิดประโยชน

 3.  เพราะตองการใหรูจักวิธีทําเครื่องดนตรี เนื่องจากทุกโรงเรียนตองใช

 4.  เพราะตองการใหตระหนักถึงความสําคัญของดนตรีไทยในฐานะมรดก

ทางวัฒนธรรมของชาติ

วิเคราะหคําตอบ   ตอบขอ 4. เพราะดนตรีไทยจัดเปนมรดกทาง

วัฒนธรรมของชาติที่นักเรียนทุกคนตองรวมมือรวมใจกันในการสืบสาน

และอนุรักษดนตรีไทยใหคงอยูสืบตอไป จึงมีการกําหนดใหทุกโรงเรียน

มีการสอนวิชาดนตรี เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักเรียนเกิดความรัก

และความภาคภูมิใจในมรดกอันลํ้าคาทางวัฒนธรรมของชาติไทย

ขอสอบเนน การคิดขอสอบเนน การคิด
 แนว O-NET

 มุม IT

 นักเรียนสามารถชมและฟงการบรรเลงดนตรีอินเดีย 

ไดจาก http://www.youtube.com โดยคนหาจากคําวา ดนตรีอินเดีย

 นักเรียนควรรู

 1  ดนตรีอินเดีย  แบงออกไดเปน 2 ฝาย คือ ดนตรีประจําชาติฝายฮินดู  

และฝายมุสลิม วัฒนธรรมทางดนตรีอินเดียจะแบงแยกกันอยางชัดเจน ไมวาจะเปน

การเรียกชื่อเครื่องดนตรี ประเภทของเครื่องดนตรี แตคงมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน ก็คือ

ชาวอินเดียจะใชเสียงดนตรีเปนสื่อติดตอกับพระเจาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองเคารพ

นับถืออยู เชน พระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ พระพิฆเนศ เปนตน

คูมือครู 9

พายัพ จังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ของวิทยาลัยดริุยางคศลิป มหาวทิยาลยัมหดิล หลกัสตูรดนตรีระดบัมัธยมศกึษาของมหาวทิยาลยั

พายัพ จังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ของวิทยาลัยดริุยางคศลิป มหาวทิยาลยัมหดิล หลกัสตูรดนตรีระดบัมัธยมศกึษาของมหาวทิยาลยัของวิทยาลัยดริุยางคศลิป มหาวทิยาลยัมหดิล หลกัสตูรดนตรีระดบัมัธยมศกึษาของมหาวทิยาลยั

วิทยาลัยนาฏศิลป ๑๒ แห่ง ทั่วประเทศ หลักสูตรเตรียมศิลปิน (เทียบชั้นมัธยมปีที่ ๔ - ๖)

ของวิทยาลัยดริุยางคศลิป มหาวทิยาลยัมหดิล หลกัสตูรดนตรีระดบัมัธยมศกึษาของมหาวทิยาลยั

วิทยาลัยนาฏศิลป ๑๒ แห่ง ทั่วประเทศ หลักสูตรเตรียมศิลปิน (เทียบชั้นมัธยมปีที่ ๔ - ๖)

ของวิทยาลัยดริุยางคศลิป มหาวทิยาลยัมหดิล หลกัสตูรดนตรีระดบัมัธยมศกึษาของมหาวทิยาลยั

พายัพ จังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 การศึกษาดนตรีในระดับอุดมศึกษา ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาโท มีการเปิดสอนใน

พายัพ จังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยมหาสารคามพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 การศึกษาดนตรีในระดับอุดมศึกษา ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาโท มีการเปิดสอนใน

พายัพ จังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยมหาสารคามพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยมหาสารคามพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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สงตัวแทน 2 - 3 คน ออกมาอธิบายความรูในหัวขอสงตัวแทน 2 - 3 คน ออกมาอธิบายความรูในหัวขอ

ดนตรีกับการศึกษา ตามที่ไดศึกษามาหนาชั้นเรียน 

สงตัวแทน 2 - 3 คน ออกมาอธิบายความรูในหัวขอสงตัวแทน 2 - 3 คน ออกมาอธิบายความรูในหัวขอ

ดนตรีกับการศึกษา ตามที่ไดศึกษามาหนาชั้นเรียน 

จากนั้นครูถามนักเรียนวาจากนั้นครูถามนักเรียนวาจากนั้นครูถามนักเรียนวาจากนั้นครูถามนักเรียนวาจากนั้นครูถามนักเรียนวาจากนั้นครูถามนักเรียนวาจากนั้นครูถามนักเรียนวาจากนั้นครูถามนักเรียนวาจากนั้นครูถามนักเรียนวาจากนั้นครูถามนักเรียนวาจากนั้นครูถามนักเรียนวาจากนั้นครูถามนักเรียนวา

 •  ดนตรีมีความสัมพันธตอการศึกษาอยางไร

จากนั้นครูถามนักเรียนวาจากนั้นครูถามนักเรียนวาจากนั้นครูถามนักเรียนวาจากนั้นครูถามนักเรียนวาจากนั้นครูถามนักเรียนวาจากนั้นครูถามนักเรียนวาจากนั้นครูถามนักเรียนวา

 •  ดนตรีมีความสัมพันธตอการศึกษาอยางไร

จากนั้นครูถามนักเรียนวาจากนั้นครูถามนักเรียนวาจากนั้นครูถามนักเรียนวาจากนั้นครูถามนักเรียนวาจากนั้นครูถามนักเรียนวาจากนั้นครูถามนักเรียนวาจากนั้นครูถามนักเรียนวาจากนั้นครูถามนักเรียนวาจากนั้นครูถามนักเรียนวาจากนั้นครูถามนักเรียนวาจากนั้นครูถามนักเรียนวาจากนั้นครูถามนักเรียนวา

ดนตรีกับการศึกษา ตามที่ไดศึกษามาหนาชั้นเรียน ดนตรีกับการศึกษา ตามที่ไดศึกษามาหนาชั้นเรียน ดนตรีกับการศึกษา ตามที่ไดศึกษามาหนาชั้นเรียน ดนตรีกับการศึกษา ตามที่ไดศึกษามาหนาชั้นเรียน ดนตรีกับการศึกษา ตามที่ไดศึกษามาหนาชั้นเรียน ดนตรีกับการศึกษา ตามที่ไดศึกษามาหนาชั้นเรียน 

สงตัวแทน 2 - 3 คน ออกมาอธิบายความรูในหัวขอ

ดนตรีกับการศึกษา ตามที่ไดศึกษามาหนาชั้นเรียน 

สงตัวแทน 2 - 3 คน ออกมาอธิบายความรูในหัวขอ

ดนตรีกับการศึกษา ตามที่ไดศึกษามาหนาชั้นเรียน 

สงตัวแทน 2 - 3 คน ออกมาอธิบายความรูในหัวขอ

ดนตรีกับการศึกษา ตามที่ไดศึกษามาหนาชั้นเรียน 

 ใหนกัเรยีนกลุมที ่4 ทีไ่ดศกึษา คนควา หาความรู

เพิ่มเติมเกี่ยวกับดนตรีไทยกับการประยุกตใช 

 ใหนกัเรยีนกลุมที ่4 ทีไ่ดศกึษา คนควา หาความรู

เพิ่มเติมเกี่ยวกับดนตรีไทยกับการประยุกตใช 

 ใหนกัเรยีนกลุมที ่4 ทีไ่ดศกึษา คนควา หาความรู ใหนกัเรยีนกลุมที ่4 ทีไ่ดศกึษา คนควา หาความรู

เพิ่มเติมเกี่ยวกับดนตรีไทยกับการประยุกตใช เพิ่มเติมเกี่ยวกับดนตรีไทยกับการประยุกตใช 

 ใหนกัเรยีนกลุมที ่4 ทีไ่ดศกึษา คนควา หาความรู

เพิ่มเติมเกี่ยวกับดนตรีไทยกับการประยุกตใช 

 ใหนกัเรยีนกลุมที ่4 ทีไ่ดศกึษา คนควา หาความรู

เพิ่มเติมเกี่ยวกับดนตรีไทยกับการประยุกตใช เพิ่มเติมเกี่ยวกับดนตรีไทยกับการประยุกตใช 

 ใหนกัเรยีนกลุมที ่4 ทีไ่ดศกึษา คนควา หาความรู

เพิ่มเติมเกี่ยวกับดนตรีไทยกับการประยุกตใช เพิ่มเติมเกี่ยวกับดนตรีไทยกับการประยุกตใช เพิ่มเติมเกี่ยวกับดนตรีไทยกับการประยุกตใช เพิ่มเติมเกี่ยวกับดนตรีไทยกับการประยุกตใช 

 ใหนกัเรยีนกลุมที ่4 ทีไ่ดศกึษา คนควา หาความรู

เพิ่มเติมเกี่ยวกับดนตรีไทยกับการประยุกตใช เพิ่มเติมเกี่ยวกับดนตรีไทยกับการประยุกตใช เพิ่มเติมเกี่ยวกับดนตรีไทยกับการประยุกตใช เพิ่มเติมเกี่ยวกับดนตรีไทยกับการประยุกตใช เพิ่มเติมเกี่ยวกับดนตรีไทยกับการประยุกตใช เพิ่มเติมเกี่ยวกับดนตรีไทยกับการประยุกตใช เพิ่มเติมเกี่ยวกับดนตรีไทยกับการประยุกตใช 

 ใหนกัเรยีนกลุมที ่4 ทีไ่ดศกึษา คนควา หาความรู

เพิ่มเติมเกี่ยวกับดนตรีไทยกับการประยุกตใช เพิ่มเติมเกี่ยวกับดนตรีไทยกับการประยุกตใช 

 ใหนกัเรยีนกลุมที ่4 ทีไ่ดศกึษา คนควา หาความรู

เพิ่มเติมเกี่ยวกับดนตรีไทยกับการประยุกตใช เพิ่มเติมเกี่ยวกับดนตรีไทยกับการประยุกตใช เพิ่มเติมเกี่ยวกับดนตรีไทยกับการประยุกตใช เพิ่มเติมเกี่ยวกับดนตรีไทยกับการประยุกตใช เพิ่มเติมเกี่ยวกับดนตรีไทยกับการประยุกตใช เพิ่มเติมเกี่ยวกับดนตรีไทยกับการประยุกตใช เพิ่มเติมเกี่ยวกับดนตรีไทยกับการประยุกตใช 

 ใหนกัเรยีนกลุมที ่4 ทีไ่ดศกึษา คนควา หาความรู ใหนกัเรยีนกลุมที ่4 ทีไ่ดศกึษา คนควา หาความรู ใหนกัเรยีนกลุมที ่4 ทีไ่ดศกึษา คนควา หาความรู ใหนกัเรยีนกลุมที ่4 ทีไ่ดศกึษา คนควา หาความรู ใหนกัเรยีนกลุมที ่4 ทีไ่ดศกึษา คนควา หาความรู ใหนกัเรยีนกลุมที ่4 ทีไ่ดศกึษา คนควา หาความรู

วิเคราะหคําตอบ

วัฒนธรรมของชาติที่นักเรียนทุกคนตองรวมมือรวมใจกันในการสืบสาน

วิเคราะหคําตอบ

วัฒนธรรมของชาติที่นักเรียนทุกคนตองรวมมือรวมใจกันในการสืบสาน

วิเคราะหคําตอบ

วัฒนธรรมของชาติที่นักเรียนทุกคนตองรวมมือรวมใจกันในการสืบสานวัฒนธรรมของชาติที่นักเรียนทุกคนตองรวมมือรวมใจกันในการสืบสานวัฒนธรรมของชาติที่นักเรียนทุกคนตองรวมมือรวมใจกันในการสืบสานวัฒนธรรมของชาติที่นักเรียนทุกคนตองรวมมือรวมใจกันในการสืบสานวัฒนธรรมของชาติที่นักเรียนทุกคนตองรวมมือรวมใจกันในการสืบสานวัฒนธรรมของชาติที่นักเรียนทุกคนตองรวมมือรวมใจกันในการสืบสานวัฒนธรรมของชาติที่นักเรียนทุกคนตองรวมมือรวมใจกันในการสืบสาน

วิเคราะหคําตอบวิเคราะหคําตอบวิเคราะหคําตอบ

 4.  เพราะตองการใหตระหนักถึงความสําคัญของดนตรีไทยในฐานะมรดก

ทางวัฒนธรรมของชาติ

 4.  เพราะตองการใหตระหนักถึงความสําคัญของดนตรีไทยในฐานะมรดก

ทางวัฒนธรรมของชาติ

 4.  เพราะตองการใหตระหนักถึงความสําคัญของดนตรีไทยในฐานะมรดก

 3.  เพราะตองการใหรูจักวิธีทําเครื่องดนตรี เนื่องจากทุกโรงเรียนตองใช

 4.  เพราะตองการใหตระหนักถึงความสําคัญของดนตรีไทยในฐานะมรดก

 3.  เพราะตองการใหรูจักวิธีทําเครื่องดนตรี เนื่องจากทุกโรงเรียนตองใช

 4.  เพราะตองการใหตระหนักถึงความสําคัญของดนตรีไทยในฐานะมรดก

 3.  เพราะตองการใหรูจักวิธีทําเครื่องดนตรี เนื่องจากทุกโรงเรียนตองใช

ทางวัฒนธรรมของชาติทางวัฒนธรรมของชาติทางวัฒนธรรมของชาติทางวัฒนธรรมของชาติทางวัฒนธรรมของชาติทางวัฒนธรรมของชาติทางวัฒนธรรมของชาติทางวัฒนธรรมของชาติทางวัฒนธรรมของชาติทางวัฒนธรรมของชาติทางวัฒนธรรมของชาติทางวัฒนธรรมของชาติทางวัฒนธรรมของชาติทางวัฒนธรรมของชาติทางวัฒนธรรมของชาติทางวัฒนธรรมของชาติทางวัฒนธรรมของชาติทางวัฒนธรรมของชาติทางวัฒนธรรมของชาติทางวัฒนธรรมของชาติทางวัฒนธรรมของชาติทางวัฒนธรรมของชาติทางวัฒนธรรมของชาติ

 4.  เพราะตองการใหตระหนักถึงความสําคัญของดนตรีไทยในฐานะมรดก 4.  เพราะตองการใหตระหนักถึงความสําคัญของดนตรีไทยในฐานะมรดก 4.  เพราะตองการใหตระหนักถึงความสําคัญของดนตรีไทยในฐานะมรดก 4.  เพราะตองการใหตระหนักถึงความสําคัญของดนตรีไทยในฐานะมรดก 4.  เพราะตองการใหตระหนักถึงความสําคัญของดนตรีไทยในฐานะมรดก 4.  เพราะตองการใหตระหนักถึงความสําคัญของดนตรีไทยในฐานะมรดก 4.  เพราะตองการใหตระหนักถึงความสําคัญของดนตรีไทยในฐานะมรดก 4.  เพราะตองการใหตระหนักถึงความสําคัญของดนตรีไทยในฐานะมรดก

 3.  เพราะตองการใหรูจักวิธีทําเครื่องดนตรี เนื่องจากทุกโรงเรียนตองใช

 4.  เพราะตองการใหตระหนักถึงความสําคัญของดนตรีไทยในฐานะมรดก

 1.  เพราะตองการใหนักเรียนรูจักเครื่องดนตรีไทย

 2.  เพราะตองการใหนักเรียนใชเวลาวางปฏิบัติกิจกรรมที่เกิดประโยชน

 1.  เพราะตองการใหนักเรียนรูจักเครื่องดนตรีไทย

 2.  เพราะตองการใหนักเรียนใชเวลาวางปฏิบัติกิจกรรมที่เกิดประโยชน

 1.  เพราะตองการใหนักเรียนรูจักเครื่องดนตรีไทย 1.  เพราะตองการใหนักเรียนรูจักเครื่องดนตรีไทย 1.  เพราะตองการใหนักเรียนรูจักเครื่องดนตรีไทย

 2.  เพราะตองการใหนักเรียนใชเวลาวางปฏิบัติกิจกรรมที่เกิดประโยชน 2.  เพราะตองการใหนักเรียนใชเวลาวางปฏิบัติกิจกรรมที่เกิดประโยชน 2.  เพราะตองการใหนักเรียนใชเวลาวางปฏิบัติกิจกรรมที่เกิดประโยชน

 1.  เพราะตองการใหนักเรียนรูจักเครื่องดนตรีไทย

 2.  เพราะตองการใหนักเรียนใชเวลาวางปฏิบัติกิจกรรมที่เกิดประโยชน 2.  เพราะตองการใหนักเรียนใชเวลาวางปฏิบัติกิจกรรมที่เกิดประโยชน 2.  เพราะตองการใหนักเรียนใชเวลาวางปฏิบัติกิจกรรมที่เกิดประโยชน

 1.  เพราะตองการใหนักเรียนรูจักเครื่องดนตรีไทย

 2.  เพราะตองการใหนักเรียนใชเวลาวางปฏิบัติกิจกรรมที่เกิดประโยชน 2.  เพราะตองการใหนักเรียนใชเวลาวางปฏิบัติกิจกรรมที่เกิดประโยชน 2.  เพราะตองการใหนักเรียนใชเวลาวางปฏิบัติกิจกรรมที่เกิดประโยชน 2.  เพราะตองการใหนักเรียนใชเวลาวางปฏิบัติกิจกรรมที่เกิดประโยชน

 1.  เพราะตองการใหนักเรียนรูจักเครื่องดนตรีไทย

 2.  เพราะตองการใหนักเรียนใชเวลาวางปฏิบัติกิจกรรมที่เกิดประโยชน 2.  เพราะตองการใหนักเรียนใชเวลาวางปฏิบัติกิจกรรมที่เกิดประโยชน

 3.  เพราะตองการใหรูจักวิธีทําเครื่องดนตรี เนื่องจากทุกโรงเรียนตองใช

 2.  เพราะตองการใหนักเรียนใชเวลาวางปฏิบัติกิจกรรมที่เกิดประโยชน 2.  เพราะตองการใหนักเรียนใชเวลาวางปฏิบัติกิจกรรมที่เกิดประโยชน 2.  เพราะตองการใหนักเรียนใชเวลาวางปฏิบัติกิจกรรมที่เกิดประโยชน 2.  เพราะตองการใหนักเรียนใชเวลาวางปฏิบัติกิจกรรมที่เกิดประโยชน 2.  เพราะตองการใหนักเรียนใชเวลาวางปฏิบัติกิจกรรมที่เกิดประโยชน 2.  เพราะตองการใหนักเรียนใชเวลาวางปฏิบัติกิจกรรมที่เกิดประโยชน
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 มหาวิทยาลัยบางแห่งเปิดการศึกษาวิชาดนตรีถึงระดับปริญญาเอก คือ มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงนับว่าในประเทศไทยได้มีการพัฒนา

วทิยาการวชิาดนตรอีย่างก้าวไกล เพือ่รองรบัศกัยภาพทางดนตรขีองเยาวชนไทยให้ก้าวไปสูค่วาม

เป็นนักดนตรีที่มีความรู้ ความสามารถในระดับนานาชาติ น�าชื่อเสียงมาสู่ตนเอง ครอบครัว และ

ประเทศชาติต่อไป

 ๒.5	ดนตรีกับการโฆษณาและประชาสัมพันธ

การโฆษณา หมายถึง การป่าวประกาศ การบอกกล่าว การเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้อื่นทราบ เช่น 

การโฆษณาสนิค้า เป็นต้น ส่วนการประชาสมัพนัธ์ หมายถงึ การสือ่สารข้อมลูต่างๆ ให้รบัรูแ้ละเข้าใจ

ถูกต้องตรงกัน  การใช้ดนตรีในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของไทยปรากฏหลักฐานมาตั้งแต่

สมยัอยธุยา เรยีกว่า “ตฆ้ีองร้องป่าว” เพือ่บอกข่าวและข้อมลูส�าคญัของทางราชการ โดยเจ้าหน้าที่

ของรัฐจะใช้ไม้ท่อนตีฆ้องขนาดเล็กที่เรียกว่า “ฆ้องกระแต” และเมื่อประชาชนได้ยินเสียงก็จะ

มารวมตัวกันเพื่อรับฟังข่าวนั้น ส�าหรับในภาคใต้มีเพลงพื้นบ้านประเภทหนึ่งเรียกว่า “เพลงบอก” 

ศิลปินที่ร้องเพลงบอกมีแม่เพลงและลูกคู่ พร้อมฉิ่งตีให้จังหวะ ท�าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข่าวคราว

ของทางราชการ หรือกิจกรรมและงานเทศกาลต่างๆ ที่ต้องการบอกเล่าให้ประชาชนได้ทราบ 

กำรประชำสัมพันธกำรแสดงและกำรบรรเลงดนตรีไทย
มีกำรท�ำแผ่นป้ำยโฆษณำและประชำสัมพันธประกอบ

 ในปัจจุบันเมื่อระบบเทคโนโลยีด้านการ-

สื่อสารเจริญก้าวหน้า ทั้งการกระจายเสียง

ทางวิทยุ การแพร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์และ

รายการผ่านระบบอนิเทอร์เนต็ รายการโฆษณา

และประชาสัมพันธ์เรื่องราวต่างๆ รวมทั้งการ

ซ้ือขายสนิค้าและงานบริการต่างๆ มกีารแข่งขนั

กนัสงูมาก เพือ่เพิม่ยอดขาย หรอืน�าความส�าเรจ็

มาสูก่จิการต่างๆ การโฆษณาและประชาสมัพนัธ์

จึงได้มีการเลือกสรรดนตรีและบทเพลงที่มี

ความโดดเด่น น่าสนใจ เพือ่สร้างความสนใจแก่

ผู้บริโภค นอกจากนี้ ตามสถานที่ต่างๆ เช่น 

สถานีรถไฟ ห้างสรรพสินค้า โรงแรม สถานที่

บริการต่างๆ เป็นต้น ได้มีการน�าดนตรีและ

บทเพลงมาใช้เป็นเครื่องจูงใจผู้คน ซึ่งมีทั้งที่มี

ท�านองสั้นๆ หรือใช้เสียงเพลงสร้างบรรยากาศ

ให้ผู ้ฟังเกิดความสนใจและมีความสุขใจไป

พร้อมๆ กัน๑๐

อธบิายความรู Explain

1.  ใหนกัเรยีนกลุมที ่5 ทีไ่ดศกึษา คนควา หาความรู

เพิ่มเติมเกี่ยวกับดนตรีไทยกับการประยุกตใช

สงตัวแทน 2 - 3 คน ออกมาอธิบายความรูใน

หัวขอดนตรีกับการโฆษณาและประชาสัมพันธ 

ตามที่ไดศึกษามาหนาชั้นเรียน

2.  ใหนักเรียนดูภาพประชาสัมพันธการแสดงโขน

 จากนั้นครูถามนักเรียนวา

 

 •  จากภาพตองการสื่อใหเห็นถึงสิ่งใด

   (แนวตอบ เชิญชวนใหประชาชนไปชม

การแสดงโขน ชุดศึกมัยราพณ ซึ่งจัดโดย

มูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพ แสดงที่ศูนย

วัฒนธรรมแหงประเทศไทย ตั้งแตวันที่ 

15 - 31 กรกฎาคม 2554)

 •  ภาพนี้ใชหลักการโฆษณาและประชาสัมพันธ

ถูกตองเหมาะสมหรือไม อยางไร

   (แนวตอบ นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น

ไดอยางอิสระ)

 จากการศึกษาเกี่ยวกับดนตรีกับการโฆษณาและประชาสัมพันธ สามารถ

เชื่อมโยงกับการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี ในเรื่องเทคโนโลยี กลาวคือ เนื่องจากในปจจุบันระบบเทคโนโลยี

ดานการสื่อสารมีความเจริญกาวหนามากยิ่งขึ้น ทั้งการกระจายเสียงทางวิทยุ 

การแพรภาพทางโทรทัศนและรายการผานระบบอินเทอรเน็ต การโฆษณา

และประชาสัมพันธเรื่องราวตางๆ รวมทั้งการซื้อขายสินคาและการบริการ

ก็มีการแขงขันกันสูงขึ้น จึงมีการเลือกสรรดนตรีและบทเพลงนํามาใช

เพือ่การประชาสมัพนัธเพิม่มากขึน้ ผานทางเทคโนโลยทีีท่นัสมยัและมเีครอืขาย

เชื่อมโยงกันทั่วโลก ผูชม ผูฟง สามารถเสพความสุขทางดนตรีไดดวยตนเอง

ทุกที่ ทุกเวลา

บูรณาการเชื่อมสาระบูรณาการเชื่อมสาระ
 บูรณาการ

 เศรษฐกิจพอเพียง

  ดนตรีไทย เปนสิ่งที่นิยมนํามาใชในกิจกรรมที่เกี่ยวกับความเชื่อ ศาสนา ฯลฯ 

นอกจากนี้ ยังนําดนตรีมาประยุกตใชในกิจกรรมตางๆ มากมายตามความเหมาะสม

ของกิจกรรมนั้นๆ และเพื่อเปนการเสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับดนตรีไทย

กับการประยุกตใช ครูใหนักเรียนรวมกันอภิปรายในหัวขอ “ดนตรีไทยกับการ

ประยกุตใช ” ในประเดน็ตางๆ ทีน่าสนใจ โดยใหนกัเรยีนแสดงความคดิเหน็ประกอบวา 

ในการดําเนินชีวิตปจจุบัน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีสวนสําคัญตอดนตรีอยางไร 

จากนั้นครูช้ีแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับดนตรีไทยวา มีแนวคิดสัมพันธกับการดําเนินชีวิต 

ซึ่งจะเห็นไดจากบทเพลงตางๆ ที่แสดงใหเห็นวิถีชีวิตในแงมุมตางๆ

คูมือครู10

   (

 •  จากภาพตองการสื่อใหเห็นถึงสิ่งใด •  จากภาพตองการสื่อใหเห็นถึงสิ่งใด •  จากภาพตองการสื่อใหเห็นถึงสิ่งใด

   (   (   (   (   (   (   (

 •  จากภาพตองการสื่อใหเห็นถึงสิ่งใด •  จากภาพตองการสื่อใหเห็นถึงสิ่งใด •  จากภาพตองการสื่อใหเห็นถึงสิ่งใด

มารวมตัวกันเพื่อรับฟังข่าวนั้น ส�าหรับในภาคใต้มีเพลงพื้นบ้านประเภทหนึ่งเรียกว่า “เพลงบอก” 

ของรัฐจะใช้ไม้ท่อนตีฆ้องขนาดเล็กที่เรียกว่า “ฆ้องกระแต” และเมื่อประชาชนได้ยินเสียงก็จะ

มารวมตัวกันเพื่อรับฟังข่าวนั้น ส�าหรับในภาคใต้มีเพลงพื้นบ้านประเภทหนึ่งเรียกว่า “เพลงบอก” 

ของรัฐจะใช้ไม้ท่อนตีฆ้องขนาดเล็กที่เรียกว่า “ฆ้องกระแต” และเมื่อประชาชนได้ยินเสียงก็จะ

มารวมตัวกันเพื่อรับฟังข่าวนั้น ส�าหรับในภาคใต้มีเพลงพื้นบ้านประเภทหนึ่งเรียกว่า “เพลงบอก” 

ของรัฐจะใช้ไม้ท่อนตีฆ้องขนาดเล็กที่เรียกว่า “ฆ้องกระแต” และเมื่อประชาชนได้ยินเสียงก็จะ

สมยัอยธุยา เรยีกว่า “ตฆ้ีองร้องป่าว” เพือ่บอกข่าวและข้อมลูส�าคญัของทางราชการ โดยเจ้าหน้าที่

ของรัฐจะใช้ไม้ท่อนตีฆ้องขนาดเล็กที่เรียกว่า “ฆ้องกระแต” และเมื่อประชาชนได้ยินเสียงก็จะ

ศิลปินที่ร้องเพลงบอกมีแม่เพลงและลูกคู่ พร้อมฉิ่งตีให้จังหวะ ท�าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข่าวคราวศิลปินที่ร้องเพลงบอกมีแม่เพลงและลูกคู่ พร้อมฉิ่งตีให้จังหวะ ท�าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข่าวคราวศิลปินที่ร้องเพลงบอกมีแม่เพลงและลูกคู่ พร้อมฉิ่งตีให้จังหวะ ท�าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข่าวคราว

มารวมตัวกันเพื่อรับฟังข่าวนั้น ส�าหรับในภาคใต้มีเพลงพื้นบ้านประเภทหนึ่งเรียกว่า “เพลงบอก” มารวมตัวกันเพื่อรับฟังข่าวนั้น ส�าหรับในภาคใต้มีเพลงพื้นบ้านประเภทหนึ่งเรียกว่า “เพลงบอก” มารวมตัวกันเพื่อรับฟังข่าวนั้น ส�าหรับในภาคใต้มีเพลงพื้นบ้านประเภทหนึ่งเรียกว่า “เพลงบอก” มารวมตัวกันเพื่อรับฟังข่าวนั้น ส�าหรับในภาคใต้มีเพลงพื้นบ้านประเภทหนึ่งเรียกว่า “เพลงบอก” มารวมตัวกันเพื่อรับฟังข่าวนั้น ส�าหรับในภาคใต้มีเพลงพื้นบ้านประเภทหนึ่งเรียกว่า “เพลงบอก” มารวมตัวกันเพื่อรับฟังข่าวนั้น ส�าหรับในภาคใต้มีเพลงพื้นบ้านประเภทหนึ่งเรียกว่า “เพลงบอก” มารวมตัวกันเพื่อรับฟังข่าวนั้น ส�าหรับในภาคใต้มีเพลงพื้นบ้านประเภทหนึ่งเรียกว่า “เพลงบอก” มารวมตัวกันเพื่อรับฟังข่าวนั้น ส�าหรับในภาคใต้มีเพลงพื้นบ้านประเภทหนึ่งเรียกว่า “เพลงบอก” มารวมตัวกันเพื่อรับฟังข่าวนั้น ส�าหรับในภาคใต้มีเพลงพื้นบ้านประเภทหนึ่งเรียกว่า “เพลงบอก” มารวมตัวกันเพื่อรับฟังข่าวนั้น ส�าหรับในภาคใต้มีเพลงพื้นบ้านประเภทหนึ่งเรียกว่า “เพลงบอก” 

ของรัฐจะใช้ไม้ท่อนตีฆ้องขนาดเล็กที่เรียกว่า “ฆ้องกระแต” และเมื่อประชาชนได้ยินเสียงก็จะของรัฐจะใช้ไม้ท่อนตีฆ้องขนาดเล็กที่เรียกว่า “ฆ้องกระแต” และเมื่อประชาชนได้ยินเสียงก็จะของรัฐจะใช้ไม้ท่อนตีฆ้องขนาดเล็กที่เรียกว่า “ฆ้องกระแต” และเมื่อประชาชนได้ยินเสียงก็จะของรัฐจะใช้ไม้ท่อนตีฆ้องขนาดเล็กที่เรียกว่า “ฆ้องกระแต” และเมื่อประชาชนได้ยินเสียงก็จะ

ถูกต้องตรงกัน  การใช้ดนตรีในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของไทยปรากฏหลักฐานมาตั้งแต่

สมยัอยธุยา เรยีกว่า “ตฆ้ีองร้องป่าว” เพือ่บอกข่าวและข้อมลูส�าคญัของทางราชการ โดยเจ้าหน้าที่

การโฆษณาสนิค้า เป็นต้น ส่วนการประชาสมัพนัธ์ หมายถงึ การสือ่สารข้อมลูต่างๆ ให้รบัรูแ้ละเข้าใจ

ถูกต้องตรงกัน  การใช้ดนตรีในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของไทยปรากฏหลักฐานมาตั้งแต่

การโฆษณาสนิค้า เป็นต้น ส่วนการประชาสมัพนัธ์ หมายถงึ การสือ่สารข้อมลูต่างๆ ให้รบัรูแ้ละเข้าใจ

ถูกต้องตรงกัน  การใช้ดนตรีในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของไทยปรากฏหลักฐานมาตั้งแต่

การโฆษณาสนิค้า เป็นต้น ส่วนการประชาสมัพนัธ์ หมายถงึ การสือ่สารข้อมลูต่างๆ ให้รบัรูแ้ละเข้าใจการโฆษณาสนิค้า เป็นต้น ส่วนการประชาสมัพนัธ์ หมายถงึ การสือ่สารข้อมลูต่างๆ ให้รบัรูแ้ละเข้าใจ

 หมายถึง การป่าวประกาศ การบอกกล่าว การเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้อื่นทราบ เช่น 
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สมยัอยธุยา เรยีกว่า “ตฆ้ีองร้องป่าว” เพือ่บอกข่าวและข้อมลูส�าคญัของทางราชการ โดยเจ้าหน้าที่

ถูกต้องตรงกัน  การใช้ดนตรีในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของไทยปรากฏหลักฐานมาตั้งแต่ถูกต้องตรงกัน  การใช้ดนตรีในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของไทยปรากฏหลักฐานมาตั้งแต่
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ถูกต้องตรงกัน  การใช้ดนตรีในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของไทยปรากฏหลักฐานมาตั้งแต่ถูกต้องตรงกัน  การใช้ดนตรีในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของไทยปรากฏหลักฐานมาตั้งแต่

สมยัอยธุยา เรยีกว่า “ตฆ้ีองร้องป่าว” เพือ่บอกข่าวและข้อมลูส�าคญัของทางราชการ โดยเจ้าหน้าที่สมยัอยธุยา เรยีกว่า “ตฆ้ีองร้องป่าว” เพือ่บอกข่าวและข้อมลูส�าคญัของทางราชการ โดยเจ้าหน้าที่

ถูกต้องตรงกัน  การใช้ดนตรีในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของไทยปรากฏหลักฐานมาตั้งแต่

สมยัอยธุยา เรยีกว่า “ตฆ้ีองร้องป่าว” เพือ่บอกข่าวและข้อมลูส�าคญัของทางราชการ โดยเจ้าหน้าที่สมยัอยธุยา เรยีกว่า “ตฆ้ีองร้องป่าว” เพือ่บอกข่าวและข้อมลูส�าคญัของทางราชการ โดยเจ้าหน้าที่สมยัอยธุยา เรยีกว่า “ตฆ้ีองร้องป่าว” เพือ่บอกข่าวและข้อมลูส�าคญัของทางราชการ โดยเจ้าหน้าที่

ถูกต้องตรงกัน  การใช้ดนตรีในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของไทยปรากฏหลักฐานมาตั้งแต่ถูกต้องตรงกัน  การใช้ดนตรีในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของไทยปรากฏหลักฐานมาตั้งแต่ถูกต้องตรงกัน  การใช้ดนตรีในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของไทยปรากฏหลักฐานมาตั้งแต่

สมยัอยธุยา เรยีกว่า “ตฆ้ีองร้องป่าว” เพือ่บอกข่าวและข้อมลูส�าคญัของทางราชการ โดยเจ้าหน้าที่

ถูกต้องตรงกัน  การใช้ดนตรีในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของไทยปรากฏหลักฐานมาตั้งแต่

สมยัอยธุยา เรยีกว่า “ตฆ้ีองร้องป่าว” เพือ่บอกข่าวและข้อมลูส�าคญัของทางราชการ โดยเจ้าหน้าที่สมยัอยธุยา เรยีกว่า “ตฆ้ีองร้องป่าว” เพือ่บอกข่าวและข้อมลูส�าคญัของทางราชการ โดยเจ้าหน้าที่สมยัอยธุยา เรยีกว่า “ตฆ้ีองร้องป่าว” เพือ่บอกข่าวและข้อมลูส�าคญัของทางราชการ โดยเจ้าหน้าที่สมยัอยธุยา เรยีกว่า “ตฆ้ีองร้องป่าว” เพือ่บอกข่าวและข้อมลูส�าคญัของทางราชการ โดยเจ้าหน้าที่สมยัอยธุยา เรยีกว่า “ตฆ้ีองร้องป่าว” เพือ่บอกข่าวและข้อมลูส�าคญัของทางราชการ โดยเจ้าหน้าที่

ถูกต้องตรงกัน  การใช้ดนตรีในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของไทยปรากฏหลักฐานมาตั้งแต่ถูกต้องตรงกัน  การใช้ดนตรีในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของไทยปรากฏหลักฐานมาตั้งแต่ถูกต้องตรงกัน  การใช้ดนตรีในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของไทยปรากฏหลักฐานมาตั้งแต่ถูกต้องตรงกัน  การใช้ดนตรีในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของไทยปรากฏหลักฐานมาตั้งแต่ถูกต้องตรงกัน  การใช้ดนตรีในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของไทยปรากฏหลักฐานมาตั้งแต่ถูกต้องตรงกัน  การใช้ดนตรีในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของไทยปรากฏหลักฐานมาตั้งแต่ถูกต้องตรงกัน  การใช้ดนตรีในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของไทยปรากฏหลักฐานมาตั้งแต่ถูกต้องตรงกัน  การใช้ดนตรีในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของไทยปรากฏหลักฐานมาตั้งแต่ถูกต้องตรงกัน  การใช้ดนตรีในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของไทยปรากฏหลักฐานมาตั้งแต่

การโฆษณาสนิค้า เป็นต้น ส่วนการประชาสมัพนัธ์ หมายถงึ การสือ่สารข้อมลูต่างๆ ให้รบัรูแ้ละเข้าใจ

ถูกต้องตรงกัน  การใช้ดนตรีในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของไทยปรากฏหลักฐานมาตั้งแต่

การโฆษณาสนิค้า เป็นต้น ส่วนการประชาสมัพนัธ์ หมายถงึ การสือ่สารข้อมลูต่างๆ ให้รบัรูแ้ละเข้าใจการโฆษณาสนิค้า เป็นต้น ส่วนการประชาสมัพนัธ์ หมายถงึ การสือ่สารข้อมลูต่างๆ ให้รบัรูแ้ละเข้าใจการโฆษณาสนิค้า เป็นต้น ส่วนการประชาสมัพนัธ์ หมายถงึ การสือ่สารข้อมลูต่างๆ ให้รบัรูแ้ละเข้าใจการโฆษณาสนิค้า เป็นต้น ส่วนการประชาสมัพนัธ์ หมายถงึ การสือ่สารข้อมลูต่างๆ ให้รบัรูแ้ละเข้าใจการโฆษณาสนิค้า เป็นต้น ส่วนการประชาสมัพนัธ์ หมายถงึ การสือ่สารข้อมลูต่างๆ ให้รบัรูแ้ละเข้าใจการโฆษณาสนิค้า เป็นต้น ส่วนการประชาสมัพนัธ์ หมายถงึ การสือ่สารข้อมลูต่างๆ ให้รบัรูแ้ละเข้าใจ
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เป็นนักดนตรีที่มีความรู้ ความสามารถในระดับนานาชาติ น�าชื่อเสียงมาสู่ตนเอง ครอบครัว และเป็นนักดนตรีที่มีความรู้ ความสามารถในระดับนานาชาติ น�าชื่อเสียงมาสู่ตนเอง ครอบครัว และเป็นนักดนตรีที่มีความรู้ ความสามารถในระดับนานาชาติ น�าชื่อเสียงมาสู่ตนเอง ครอบครัว และเป็นนักดนตรีที่มีความรู้ ความสามารถในระดับนานาชาติ น�าชื่อเสียงมาสู่ตนเอง ครอบครัว และเป็นนักดนตรีที่มีความรู้ ความสามารถในระดับนานาชาติ น�าชื่อเสียงมาสู่ตนเอง ครอบครัว และเป็นนักดนตรีที่มีความรู้ ความสามารถในระดับนานาชาติ น�าชื่อเสียงมาสู่ตนเอง ครอบครัว และเป็นนักดนตรีที่มีความรู้ ความสามารถในระดับนานาชาติ น�าชื่อเสียงมาสู่ตนเอง ครอบครัว และ

วทิยาการวชิาดนตรอีย่างก้าวไกล เพือ่รองรบัศกัยภาพทางดนตรขีองเยาวชนไทยให้ก้าวไปสูค่วามวทิยาการวชิาดนตรอีย่างก้าวไกล เพือ่รองรบัศกัยภาพทางดนตรขีองเยาวชนไทยให้ก้าวไปสูค่วามวทิยาการวชิาดนตรอีย่างก้าวไกล เพือ่รองรบัศกัยภาพทางดนตรขีองเยาวชนไทยให้ก้าวไปสูค่วามวทิยาการวชิาดนตรอีย่างก้าวไกล เพือ่รองรบัศกัยภาพทางดนตรขีองเยาวชนไทยให้ก้าวไปสูค่วามวทิยาการวชิาดนตรอีย่างก้าวไกล เพือ่รองรบัศกัยภาพทางดนตรขีองเยาวชนไทยให้ก้าวไปสูค่วามวทิยาการวชิาดนตรอีย่างก้าวไกล เพือ่รองรบัศกัยภาพทางดนตรขีองเยาวชนไทยให้ก้าวไปสูค่วามวทิยาการวชิาดนตรอีย่างก้าวไกล เพือ่รองรบัศกัยภาพทางดนตรขีองเยาวชนไทยให้ก้าวไปสูค่วามวทิยาการวชิาดนตรอีย่างก้าวไกล เพือ่รองรบัศกัยภาพทางดนตรขีองเยาวชนไทยให้ก้าวไปสูค่วามวทิยาการวชิาดนตรอีย่างก้าวไกล เพือ่รองรบัศกัยภาพทางดนตรขีองเยาวชนไทยให้ก้าวไปสูค่วามวทิยาการวชิาดนตรอีย่างก้าวไกล เพือ่รองรบัศกัยภาพทางดนตรขีองเยาวชนไทยให้ก้าวไปสูค่วาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงนับว่าในประเทศไทยได้มีการพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงนับว่าในประเทศไทยได้มีการพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงนับว่าในประเทศไทยได้มีการพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงนับว่าในประเทศไทยได้มีการพัฒนา

 มหาวิทยาลัยบางแห่งเปิดการศึกษาวิชาดนตรีถึงระดับปริญญาเอก คือ มหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัยบางแห่งเปิดการศึกษาวิชาดนตรีถึงระดับปริญญาเอก คือ มหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัยบางแห่งเปิดการศึกษาวิชาดนตรีถึงระดับปริญญาเอก คือ มหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัยบางแห่งเปิดการศึกษาวิชาดนตรีถึงระดับปริญญาเอก คือ มหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัยบางแห่งเปิดการศึกษาวิชาดนตรีถึงระดับปริญญาเอก คือ มหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัยบางแห่งเปิดการศึกษาวิชาดนตรีถึงระดับปริญญาเอก คือ มหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัยบางแห่งเปิดการศึกษาวิชาดนตรีถึงระดับปริญญาเอก คือ มหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัยบางแห่งเปิดการศึกษาวิชาดนตรีถึงระดับปริญญาเอก คือ มหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัยบางแห่งเปิดการศึกษาวิชาดนตรีถึงระดับปริญญาเอก คือ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ซึ่งจะเห็นไดจากบทเพลงตางๆ ที่แสดงใหเห็นวิถีชีวิตในแงมุมตางๆซึ่งจะเห็นไดจากบทเพลงตางๆ ที่แสดงใหเห็นวิถีชีวิตในแงมุมตางๆ

จากนั้นครูช้ีแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับดนตรีไทยวา มีแนวคิดสัมพันธกับการดําเนินชีวิต 

ซึ่งจะเห็นไดจากบทเพลงตางๆ ที่แสดงใหเห็นวิถีชีวิตในแงมุมตางๆซึ่งจะเห็นไดจากบทเพลงตางๆ ที่แสดงใหเห็นวิถีชีวิตในแงมุมตางๆซึ่งจะเห็นไดจากบทเพลงตางๆ ที่แสดงใหเห็นวิถีชีวิตในแงมุมตางๆซึ่งจะเห็นไดจากบทเพลงตางๆ ที่แสดงใหเห็นวิถีชีวิตในแงมุมตางๆซึ่งจะเห็นไดจากบทเพลงตางๆ ที่แสดงใหเห็นวิถีชีวิตในแงมุมตางๆ

ในการดําเนินชีวิตปจจุบัน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีสวนสําคัญตอดนตรีอยางไร 

จากนั้นครูช้ีแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับดนตรีไทยวา มีแนวคิดสัมพันธกับการดําเนินชีวิต 

ในการดําเนินชีวิตปจจุบัน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีสวนสําคัญตอดนตรีอยางไร 

จากนั้นครูช้ีแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับดนตรีไทยวา มีแนวคิดสัมพันธกับการดําเนินชีวิต 

 ในประเดน็ตางๆ ทีน่าสนใจ โดยใหนกัเรยีนแสดงความคดิเหน็ประกอบวา 

ในการดําเนินชีวิตปจจุบัน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีสวนสําคัญตอดนตรีอยางไร 

 ในประเดน็ตางๆ ทีน่าสนใจ โดยใหนกัเรยีนแสดงความคดิเหน็ประกอบวา 

ในการดําเนินชีวิตปจจุบัน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีสวนสําคัญตอดนตรีอยางไร 

 ในประเดน็ตางๆ ทีน่าสนใจ โดยใหนกัเรยีนแสดงความคดิเหน็ประกอบวา 

กับการประยุกตใช ครูใหนักเรียนรวมกันอภิปรายในหัวขอ 

 ในประเดน็ตางๆ ทีน่าสนใจ โดยใหนกัเรยีนแสดงความคดิเหน็ประกอบวา 

จากนั้นครูช้ีแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับดนตรีไทยวา มีแนวคิดสัมพันธกับการดําเนินชีวิต จากนั้นครูช้ีแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับดนตรีไทยวา มีแนวคิดสัมพันธกับการดําเนินชีวิต 

ในการดําเนินชีวิตปจจุบัน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีสวนสําคัญตอดนตรีอยางไร ในการดําเนินชีวิตปจจุบัน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีสวนสําคัญตอดนตรีอยางไร 

จากนั้นครูช้ีแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับดนตรีไทยวา มีแนวคิดสัมพันธกับการดําเนินชีวิต 

ในการดําเนินชีวิตปจจุบัน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีสวนสําคัญตอดนตรีอยางไร 

จากนั้นครูช้ีแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับดนตรีไทยวา มีแนวคิดสัมพันธกับการดําเนินชีวิต 

ในการดําเนินชีวิตปจจุบัน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีสวนสําคัญตอดนตรีอยางไร 

จากนั้นครูช้ีแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับดนตรีไทยวา มีแนวคิดสัมพันธกับการดําเนินชีวิต 

ในการดําเนินชีวิตปจจุบัน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีสวนสําคัญตอดนตรีอยางไร 

จากนั้นครูช้ีแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับดนตรีไทยวา มีแนวคิดสัมพันธกับการดําเนินชีวิต จากนั้นครูช้ีแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับดนตรีไทยวา มีแนวคิดสัมพันธกับการดําเนินชีวิต 

ในการดําเนินชีวิตปจจุบัน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีสวนสําคัญตอดนตรีอยางไร 

จากนั้นครูช้ีแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับดนตรีไทยวา มีแนวคิดสัมพันธกับการดําเนินชีวิต 

ในการดําเนินชีวิตปจจุบัน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีสวนสําคัญตอดนตรีอยางไร 

จากนั้นครูช้ีแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับดนตรีไทยวา มีแนวคิดสัมพันธกับการดําเนินชีวิต จากนั้นครูช้ีแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับดนตรีไทยวา มีแนวคิดสัมพันธกับการดําเนินชีวิต จากนั้นครูช้ีแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับดนตรีไทยวา มีแนวคิดสัมพันธกับการดําเนินชีวิต จากนั้นครูช้ีแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับดนตรีไทยวา มีแนวคิดสัมพันธกับการดําเนินชีวิต จากนั้นครูช้ีแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับดนตรีไทยวา มีแนวคิดสัมพันธกับการดําเนินชีวิต 

ในการดําเนินชีวิตปจจุบัน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีสวนสําคัญตอดนตรีอยางไร 

จากนั้นครูช้ีแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับดนตรีไทยวา มีแนวคิดสัมพันธกับการดําเนินชีวิต 

ในการดําเนินชีวิตปจจุบัน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีสวนสําคัญตอดนตรีอยางไร 

จากนั้นครูช้ีแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับดนตรีไทยวา มีแนวคิดสัมพันธกับการดําเนินชีวิต 

ในการดําเนินชีวิตปจจุบัน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีสวนสําคัญตอดนตรีอยางไร 

จากนั้นครูช้ีแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับดนตรีไทยวา มีแนวคิดสัมพันธกับการดําเนินชีวิต 

ในการดําเนินชีวิตปจจุบัน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีสวนสําคัญตอดนตรีอยางไร 

จากนั้นครูช้ีแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับดนตรีไทยวา มีแนวคิดสัมพันธกับการดําเนินชีวิต จากนั้นครูช้ีแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับดนตรีไทยวา มีแนวคิดสัมพันธกับการดําเนินชีวิต จากนั้นครูช้ีแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับดนตรีไทยวา มีแนวคิดสัมพันธกับการดําเนินชีวิต จากนั้นครูช้ีแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับดนตรีไทยวา มีแนวคิดสัมพันธกับการดําเนินชีวิต จากนั้นครูช้ีแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับดนตรีไทยวา มีแนวคิดสัมพันธกับการดําเนินชีวิต จากนั้นครูช้ีแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับดนตรีไทยวา มีแนวคิดสัมพันธกับการดําเนินชีวิต จากนั้นครูช้ีแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับดนตรีไทยวา มีแนวคิดสัมพันธกับการดําเนินชีวิต จากนั้นครูช้ีแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับดนตรีไทยวา มีแนวคิดสัมพันธกับการดําเนินชีวิต 

ในการดําเนินชีวิตปจจุบัน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีสวนสําคัญตอดนตรีอยางไร ในการดําเนินชีวิตปจจุบัน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีสวนสําคัญตอดนตรีอยางไร 

จากนั้นครูช้ีแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับดนตรีไทยวา มีแนวคิดสัมพันธกับการดําเนินชีวิต 

ในการดําเนินชีวิตปจจุบัน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีสวนสําคัญตอดนตรีอยางไร ในการดําเนินชีวิตปจจุบัน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีสวนสําคัญตอดนตรีอยางไร ในการดําเนินชีวิตปจจุบัน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีสวนสําคัญตอดนตรีอยางไร ในการดําเนินชีวิตปจจุบัน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีสวนสําคัญตอดนตรีอยางไร ในการดําเนินชีวิตปจจุบัน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีสวนสําคัญตอดนตรีอยางไร ในการดําเนินชีวิตปจจุบัน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีสวนสําคัญตอดนตรีอยางไร ในการดําเนินชีวิตปจจุบัน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีสวนสําคัญตอดนตรีอยางไร ในการดําเนินชีวิตปจจุบัน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีสวนสําคัญตอดนตรีอยางไร ในการดําเนินชีวิตปจจุบัน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีสวนสําคัญตอดนตรีอยางไร 
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