ชุดการเรียนรู้ดนตรีไทยที่เน้นทักษะปฏิบตั ิ
เรื่อง เรียนรู้สู่การบรรเลงขลุ่ยเพียงออ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชุดที่ 2

รู้เรื่องเครือ่ งดนตรีไทย

นายสุขสันต์ ฉายาวาศ
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สังกัดสานักการศึกษา เทศบาลเมืองสระบุรี
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ชุดการเรียนรู้ดนตรีไทยที่เน้นทักษะปฏิบัติ
เรื่อง เรียนรู้สู่การบรรเลงขลุ่ยเพียงออ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชุดที่ 2 รู้เรื่องเครื่องดนตรีไทย

สอนโดย
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คานา

ชุ ด การเรี ย นรู้ ด นตรี ไ ทยที่ เ น้ น ทั ก ษะปฏิ บั ติ เรื่ อ ง เรี ย นรู้ สู่ ก ารบรรเลงขลุ่ ย เพี ย งออ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีทั้งหมด 6 ชุด ซึ่งชุดนี้เป็นชุดที่ 2
เรื่ อง รู้ เรื่ องเครื่องดนตรีไทย จั ดทาขึ้นเพื่อ เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้เกี่ยวกับดนตรีไทยจนนาไปสู่ การ
ฝึกทักษะทางดนตรีไทยโดยการฝึกเป่าขลุ่ยเพียงออ เพราะเป็นเครื่องดนตรีไทยที่หาได้ง่ายและราคาถูก
นักเรีย นสามารถน ามาฝึ กปฏิบั ติได้ทุกคน มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ
ส่งเสริมให้ผู้เรีย นเกิดความสนใจ เหมาะสมกับวัย ระดับชั้น และเป็นการเติมเต็มตามศักยภาพในการ
เล่ น ดนตรี ของผู้เรี ย นให้ สู งที่สุ ด เพราะการเล่นดนตรีไทยเป็นทักษะที่จาเป็นอย่างยิ่ง เป็นการพัฒ นา
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ก่อให้เกิดความสนุกสนาน และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้อีกด้วย ซึ่งผู้เรียน ได้
ศึกษาและเรี ย นรู้ ด้ว ยตนเอง โดยมีครู เป็นผู้ คอยให้ คาแนะนา ส่ งเสริมการพัฒ นาด้านความรู้ เจตคติ
คุณธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ผู้จั ดทาหวังเป็น อย่างยิ่งว่า ชุด การเรียนรู้ดนตรีไทยที่เน้นทักษะปฏิบัติ ชุดนี้ จะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญของดนตรีไทยอันเป็นเอกลักษณ์
ประจาชาติ ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ สามารถนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน ได้
และส่งเสริมให้ครู จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นส่วนสาคัญในการพัฒนาทักษะ
การเล่นดนตรีไทย

สุขสันต์ ฉายาวาศ

ช ุดที่ 2 รเ้ ู รือ่ งเครือ่ งดนตรีไทย

ก

ช ุดการเรียนรด้ ู นตรีไทย

สารบัญ

เรื่อง
คานา
สารบัญ
คาชี้แจง
แผนผังแสดงขั้นตอนการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ดนตรีไทย
คาแนะนาสาหรับนักเรียน
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง ประเภทของเครื่องดนตรีไทย
ใบงานที่ 1 เรื่อง ประเภทของเครื่องดนตรีไทย
ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง หน้าที่ของเครื่องดนตรีไทย
ใบงานที่ 2 เรื่อง หน้าที่ของเครื่องดนตรีไทย
ใบความรู้ที่ 3 เรื่อง การดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทย
ใบงานที่ 3 เรื่อง การดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทย
แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)
บรรณานุกรม
กระดาษคาตอบแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน
เฉลยใบงานที่ 1
เฉลยใบงานที่ 2
เฉลยใบงานที่ 3
แบบบันทึกคะแนนชุดการเรียนรู้ดนตรีไทย

หน้า
ก
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32
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คาชี้แจง

1. ชุดการเรียนรู้ดนตรีไทยที่เน้นทักษะปฏิบัติ เรื่อง เรียนรู้สู่การบรรเลงขลุ่ยเพียงออ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีจานวนทั้งหมด 6 ชุด ดังนี้
ชุดที่ 1 เรื่อง พื้นฐานการดนตรีไทย
ชุดที่ 2 เรื่อง รู้เรื่องเครื่องดนตรีไทย
ชุดที่ 3 เรื่อง วงดนตรีไทยในสังคม
ชุดที่ 4 เรื่อง ทักษะพื้นฐานการเป่าขลุ่ยเพียงออ
ชุดที่ 5 เรื่อง การฝึกเป่าขลุ่ยเพียงออเบื้องต้น
ชุดที่ 6 เรื่อง เพลงขลุ่ยบรรเลงครื้นเครงใจ
2. ชุดการเรียนรู้ดนตรีไทยชุดนี้เป็นชุดที่ 2 เรื่อง รู้เรื่องเครื่องดนตรีไทย ใช้ประกอบแผนการ
จัดการเรียนรู้วิชาดนตรี รหัสวิชา ศ 21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 3 แผน เวลา 3 ชั่วโมง
3. ชุดการเรียนรู้ดนตรีไทยที่เน้นทักษะปฏิบัติชุดนี้ ประกอบด้วย
3.1 คาชี้แจง
3.2 แผนผังแสดงขั้นตอนการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ดนตรีไทย
3.3 คาแนะนาสาหรับนักเรียน
3.4 มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการเรียนรู้/จุดประสงค์การเรียนรู้
3.5 แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน
3.6 ใบความรู้ที่ 1-3
3.7 ใบงานที่ 1-3
3.8 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน
3.9 เฉลยใบงานที่ 1-3
3.10 แบบบันทึกคะแนนชุดการเรียนรู้ดนตรีไทย
4. ผู้ใช้ชุดการเรียนรู้ดนตรีไทยควรศึกษาคาแนะนาในการใช้ชุดการเรียนรู้ดนตรีไทยก่อนใช้ทุกครั้ง
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แผนผังแสดงขั้นตอนการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ดนตรีไทย
ชุดที่ 2 รู้เรื่องเครื่องดนตรีไทย

1. อ่านคาชี้แจง/คาแนะนาการใช้ชุดการเรียนรู้ดนตรีไทย
ไม่ผ่านเกณฑ์
2. ศึกษาชุดการเรียนรู้ดนตรีไทยโดยปฏิบัติกิจกรรม
- ทาแบบทดสอบก่อนเรียน
- ศึกษาค้นคว้าใบความรู้ในชุดการเรียนรู้ดนตรีไทย
- ปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนในชุดการเรียนรู้ดนตรีไทย
- ทากิจกรรมในใบงานที่กาหนดให้ในชุดการเรียนรู้ดนตรีไทย
- ทาแบบทดสอบหลังเรียน

3. ตรวจสอบคาตอบแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน,
และใบงานจากเฉลยที่ให้มาในชุดการเรียนรู้ดนตรีไทย

การประเมินผล

ผ่านเกณฑ์

4. ศึกษาชุดการเรียนรู้ดนตรีไทยชุดที่ 3 ต่อไป

ช ุดที่ 2 รเ้ ู รือ่ งเครือ่ งดนตรีไทย

2

ช ุดการเรียนรด้ ู นตรีไทย

คาแนะนาสาหรับนักเรียน

การเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ดนตรีไทยที่เน้นทักษะปฏิบัติ เรื่อง เรียนรู้สู่การบรรเลงขลุ่ยเพียงออ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุดที่ 2 รู้เรื่องเครื่องดนตรีไทย ใช้เวลา
3 ชั่วโมง เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนได้ง่ายขึ้น มีความรู้ความเข้าใจดีขึ้น โดยให้นักเรียนปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่กาหนดไว้ ซึ่งมีครูเป็นผู้ให้คาปรึกษา โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
1. นักเรียนอ่านคาชี้แจง และคาแนะนาให้เข้าใจก่อนลงมือศึกษาชุดการเรียนรู้ดนตรีไทย
2. นักเรียนทาความเข้าใจมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
3. นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน จานวน 10 ข้อ โดยใช้เวลา 10 นาที เพื่อตรวจสอบความรู้
พื้นฐานของนักเรียน
4. นักเรียนศึกษาเนื้อหาแต่ละเรื่องในใบความรู้ให้เข้าใจก่อนทาใบงานในชุดการเรียนรู้ดนตรีไทย
ถ้านักเรียนทาใบงานไม่ได้ ให้กลับไปอ่านทบทวนเนื้อหาอีกครั้ง หรือปรึกษาครูผู้สอน
5. เมื่อนักเรียนทาใบงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนเปลี่ยนกันตรวจคาตอบได้จากเฉลยใบงาน
และบันทึกผลคะแนนที่ได้ลงในแบบบันทึกคะแนน โดยครูคอยให้คาแนะนาและอธิบายเพิ่มเติม
6. นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน จานวน 10 ข้อ โดยใช้เวลา 10 นาที เพื่อตรวจสอบความ
ก้าวหน้าทางการเรียน นักเรียนตรวจคาตอบแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนด้วยตนเองแล้วบันทึกผล
คะแนนที่ได้ลงในแบบบันทึกคะแนน ซึ่งนักเรียนต้องทากิจกรรมให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะผ่านเกณฑ์
ถ้านักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่กาหนดไว้ให้ทบทวนเนื้อหา แล้วทาแบบทดสอบหลังเรียนอีกครั้ง หากผ่านเกณฑ์
ให้ศึกษาชุดการเรียนรู้ดนตรีไทย ชุดที่ 3 ต่อไป
เด็กๆ ศึกษาคาแนะนา
การใช้ให้เข้าใจนะครับ
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มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ 2 ดนตรี
มาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์
คุ ณ ค่ า ดนตรี ถ่ า ยทอดความรู้ สึ ก ความคิ ด ต่ อ ดนตรี อ ย่ า งอิ ส ระ ชื่ น ชม และประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน

ตัวชี้วัด
1) ศ 2.1 ม.1/2 เปรียบเทียบเสียงร้องและเสียงของเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ต่างกัน
2) ศ 2.1 ม.1/9 ใช้และบารุงรักษาเครื่องดนตรีอย่างระมัดระวังและรับผิดชอบ

สาระการเรียนรู้
- ประเภทของเครื่องดนตรีไทย
- หน้าที่ของเครื่องดนตรีไทย
- การดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทย
-
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จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ (Knowledge : K)

1. มีความเข้าใจและอธิบายลักษณะของเครื่องดนตรีไทยแต่ละประเภทได้
2. มีความเข้าใจและอธิบายหน้าที่ของเครื่องดนตรีไทยแต่ละประเภทได้
3. อธิบายวิธีการใช้และดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทยได้อย่างถูกต้อง

ด้านทักษะกระบวนการ (Process : P)

4. จาแนกประเภทเครื่องดนตรีไทยและยกตัวอย่างเครื่องดนตรีไทยแต่ละประเภทได้
5. จาแนกหน้าที่และลักษณะการใช้งานของเครื่องดนตรีไทยแต่ละประเภทได้
6. ใช้และดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทยได้อย่างระมัดระวัง

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attitude : A)

7. สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นและนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
8. เห็นคุณค่าของดนตรีไทย ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย
9. ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทางาน

ช ุดที่ 2 รเ้ ู รือ่ งเครือ่ งดนตรีไทย

5

ช ุดการเรียนรด้ ู นตรีไทย

แบบทดสอบก่อนเรียน
ชุดที่ 2 รู้เรื่องเครื่องดนตรีไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คาชี้แจง
1. แบบทดสอบเป็นแบบเลือกตอบจานวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน เวลาในการทา 10 นาที
2. ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงคาตอบเดียว และทาเครื่องหมาย ( X ) ลงใน
กระดาษคาตอบให้ตรงกับข้อที่ต้องการ
3. ตั้งใจทาแบบทดสอบด้วยความรอบคอบให้ครบทุกข้อ ตามความเข้าใจของตนเอง
1. เครื่องดนตรีไทย ประกอบด้วยประเภทใดบ้าง
ก. เครื่องสาย เครื่องเป่า และเครื่องตี
ข. เครื่องดีด เครื่องสี เครื่องตี และเครื่องเขย่า
ค. เครื่องสาย เครื่องเป่า และเครื่องสี
ง. เครื่องดีด เครื่องสี เครื่องตี และเครื่องเป่า
2. ข้อใดไม่ใช่เครื่องดนตรีไทย
ก. ปี่ชวา
ค. ไวโอลิน

ข. ซอด้วง
ง. กระจับปี่

3. ข้อใดจัดเป็นเครื่องดนตรีไทยประเภทเดียวกันทั้งหมด
ก. ซึง พิณเปี๊ยะ จะเข้
ข. ซอด้วง สะล้อ แคน
ค. ปี่ใน ระนาดเอก ซออู้
ง. ฉิ่ง โปงลาง ขลุ่ยเพียงออ
4. เครื่องดนตรีในข้อใดไม่เข้าพวก
ก. ตะโพน
ค. กลองทัด

ข. ระนาดเอกเหล็ก
ง. โทน รามะนา

5. เครื่องดนตรีใดเปรียบเสมือนเป็นทานองหลักหรือทางหลัก
ก. ระนาดเอก
ข. ตะโพน
ค. ปี่ใน
ง. ฆ้องวงใหญ่
6. ข้อใดเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้กากับจังหวะทั้งหมด
ก. จะเข้ กลองยาว โทน
ข. กรับเสภา ฉาบ ปี่ชวา
ค. ฉิ่ง รามะนา ขลุ่ยเพียงออ
ง. กลองแขก โหม่ง ตะโพน

ช ุดที่ 2 รเ้ ู รือ่ งเครือ่ งดนตรีไทย
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7. ข้อใดเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้ดาเนินทานองทั้งหมด
ก. ระนาดเอก ตะโพน ซออู้
ข. จะเข้ ฆ้องวงเล็ก ขลุ่ยเพียงออ
ค. ซอด้วง กลองทัด ระนาดทุ้ม
ง. กรับ โหม่ง ขลุ่ยเพียงออ
8. ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์หลักของการใช้และดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทย
ก. ความสวยงามน่าใช้
ข. ทาให้สะดวกในการหยิบใช้
ค. ความเป็นระเบียบ
ง. ยืดอายุการใช้งานของเครื่องดนตรี
9. ข้อใดเป็นวิธีดูแลรักษาเครื่องสายที่มีคันชัก
ก. ชโลมน้ายากันสนิมก่อนเก็บ
ค. หย่อนสาย ก่อนนาไปแขวน

ข. แยกคันชัก ไปเก็บไว้อีกที่
ง. ดึงสายให้ตึง ก่อนนาไปแขวน

10. เครื่องดนตรีข้อใดมีวิธีการใช้และดูแลรักษาแบบเดียวกันหมด
ก. ฆ้องวงใหญ่ ซอด้วง
ข. ระนาดเอก ระนาดทุ้ม
ค. ระนาดเอก ระนาดเอกเหล็ก
ง. ซอด้วง ขิม

มาทดสอบความรู้
ก่อนเรียนกันหน่อยนะจ๊ะ

ช ุดที่ 2 รเ้ ู รือ่ งเครือ่ งดนตรีไทย
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ใบความรู้ที่ 1
เรื่อง ประเภทของเครื่องดนตรีไทย

เครื่องดนตรีไทย
เครื่ องดนตรี ไทย เป็ นสิ่ งประดิษฐ์ ที่เกิดจากภูมิปัญญาไทย แสดงให้ เห็ นเอกลั กษณ์ของความ
เป็นไทย สร้างขึ้นมาเพื่อความเหมาะสมกับคนไทย และความเป็นอยู่อย่างไทย สันนิษฐานว่ามีต้นกาเนิดมา
จากการรับเอาวัฒนธรรมทางดนตรีของชาติต่างๆ เข้ามาผสมผสานกัน เช่น อินเดีย จีน ลาว พม่า มอญ
เป็นต้น และมีความเชื่อว่าดนตรีไทยเกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านที่นาเอาวัสดุที่มีอยู่ในธรรมชาติมาสร้าง
เป็นเครื่องดนตรีที่นิยมนามาเล่นกันในท้องถิ่น
ผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทยแบ่งเครื่องดนตรีไทยออกเป็น 4 ประเภท โดยยึดหลักการทาให้เกิดเสียง
และวิธีบรรเลง คือ เครื่องดีด เครื่องสี เครื่องตี และเครื่องเป่า
1. เครื่องดีด
เป็นเครื่องดนตรีประเภทที่มีสาย เกิดเสียงได้โดยการดีดด้วยมือข้างหนึ่งและมืออีกข้างหนึ่งกดสาย
ตามเสียงที่ต้องการหรือใช้ไม้ดีดสาย ลักษณะของเครื่องดนตรีประเภทนี้ประกอบด้วยส่วนที่เป็นกระพุ้ง
เรียกว่า “กะโหลก" สาหรับทาให้เสียงที่ดีดดังกังวาน มีคันทวนลูกบิด สะพานหนูหรือนม เป็นส่วนประกอบ
ที่ทาให้เกิดเสียง เช่น ซึง จะเข้ พิณน้าเต้า พิณเปี๊ยะ และกระจับปี่ เป็นต้น

ซึง

จะเข้

พิณเปี๊ยะ

กระจับปี่

ภาพที่ 1 เครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องดีด
(ที่มา : https://www.google.co.th)
ช ุดที่ 2 รเ้ ู รือ่ งเครือ่ งดนตรีไทย
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2. เครื่องสี
เป็นเครื่องดนตรีที่ดัดแปลงมาจากเครื่องดีด มีสาย และกะโหลกเสียงเป็นส่วนประกอบที่สาคัญ
เช่นเดียวกับเครื่องดีด ทาให้เกิดเสียงโดยใช้คันชักสีที่สาย ซึ่งมีหลายประเภท เช่น ซอสามสาย ซออู้
ซอด้วง และสะล้อ เป็นต้น

ซอสามสาย

ซอด้วง

สะล้อ

ซออู้

ภาพที่ 2 เครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสี
(ที่มา : https://www.google.co.th)
3. เครื่องตี
เป็นเครื่องดนตรีประเภทเก่าแก่ที่สุดที่มนุษย์รู้จักใช้แต่ก็ได้แก้ไขปรับปรุงให้วิวัฒนาการมาโดย
ลาดับ ทาให้เกิดเสียงได้โดยการตีหรือการเคาะ เครื่องตีเมื่อแบ่งตามวัตถุที่ทา แบ่งได้ 3 ประเภท คือ
1) เครื่องตีทาด้วยไม้ ได้แก่ เกราะ โกร่ง กรับคู่ กรับพวง กรับเสภา ระนาดเอก ระนาดทุ้ม
โปงลาง เป็นต้น

ระนาดเอก

กรับพวง

กรับเสภา

ภาพที่ 3 เครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องตีที่ทาด้วยไม้
(ที่มา : https://www.google.co.th)
ช ุดที่ 2 รเ้ ู รือ่ งเครือ่ งดนตรีไทย
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2) เครื่องตีทาด้วยโลหะ ได้แก่ ฉิ่ง ฉาบเล็ก ฉาบใหญ่ ระนาดเอกเหล็ก ระนาดทุ้มเหล็ก
มโหระทึก ฆ้องมอญ ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก ฆ้องเดี่ยว ฆ้องคู่ ฆ้องราว ฆ้องราง เป็นต้น

ฉิ่ง

ฆ้องมอญ

ฆ้องวงใหญ่

ฉาบใหญ่

ภาพที่ 4 เครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องตีที่ทาด้วยโลหะ
(ที่มา : https://www.google.co.th)
3) เครื่องตีทขี่ ึงด้วยหนัง ได้แก่ กลองทัด กลองชาตรี กลองตะโพน กลองแขก กลองสะบัดไชย
กลองมลายู กลองชนะ กลองยาว กลองสองหน้า รามะนาลาตัด ตะโพนไทย ตะโพนมอญ โทนมโหรี
ตะโล้ดโป๊ด เปิงมางคอก บัณเฑาะว์ เป็นต้น

กลองสองหน้า

บัณเฑาะว์

กลองยาว
เปิงมางคอก

กลองทัด

ภาพที่ 5 เครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องตีที่ขึงด้วยหนัง
(ที่มา : https://www.google.co.th)

ช ุดที่ 2 รเ้ ู รือ่ งเครือ่ งดนตรีไทย
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4. เครื่องเป่า
เป็นเครื่องดนตรีประเภทที่ใช้ลมเป่าให้เกิดเสียง ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1) เครื่องเป่าทีไ่ ม่มีลิ้น มีแต่รูบังคับให้ลมที่เป่าหักมุมแล้วเกิดเป็นเสียง เรียกว่า " ขลุ่ย " ได้แก่
ขลุ่ยหลีบ ขลุ่ยเพียงออ ขลุ่ยอู้ สังข์ เป็นต้น

ขลุ่ยหลีบ

ขลุ่ยเพียงออ

ขลุ่ยอู้

สังข์

ภาพที่ 6 เครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องเป่าที่ไม่มีลิ้น
(ที่มา : https://www.google.co.th)
2) เครื่องเป่าทีม่ ีลิ้น ทาด้วยใบไม้ หรือไม้ไผ่ หรือโลหะ สาหรับเป่าลมเข้าไปในลิ้น แล้วลิ้นจะเกิด
ความเคลื่อนไหวทาให้เกิดเสียงขึ้น เรียกว่า " ลิ้นปี่ " และเรียกเครื่องดนตรีประเภทนี้ว่า " ปี่ " ได้แก่ ปี่นอก
ปี่กลาง ปี่ใน ปี่ชวา ปี่มอญ ปี่อ้อ แคน เป็นต้น

ปี่มอญ

ปี่นอก

ปี่กลาง

ปี่ใน

แคน

ภาพที่ 7 เครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องเป่าที่มีลิ้น
(ที่มา : https://www.google.co.th)
ช ุดที่ 2 รเ้ ู รือ่ งเครือ่ งดนตรีไทย
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ใบงานที่ 1
เรื่อง ประเภทของเครื่องดนตรีไทย
คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนชื่อเครื่องดนตรีไทยลงในแผนผังความคิดประเภทละ 4 ชนิด (10 คะแนน)

1. ……………………………………
2. ……………………………………
3. ……………………………………
4. ……………………………………

1. ……………………………………
2. ……………………………………
3. ……………………………………
4. ……………………………………

......................
..................

......................
...

เครื่องดนตรีไทย

......................
....

......................
.

1. ……………………………………
2. ……………………………………
3. ……………………………………
4. ……………………………………

1. ……………………………………
2. ……………………………………
3. ……………………………………
4. ……………………………………

ชื่อ....................................................................................ชั้น..................เลขที่..............
วันที่............เดือน.................................พ.ศ. .................
ช ุดที่ 2 รเ้ ู รือ่ งเครือ่ งดนตรีไทย
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ใบความรู้ที่ 2
เรื่อง หน้าที่ของเครื่องดนตรีไทย

เครื่องดนตรีไทยแต่ละชนิดจะมีหน้าที่ในการบรรเลงที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะของการสร้าง
เสียงของเครื่องดนตรีแต่ละชิ้น เช่น บางชิ้นมีเสียงสูง บางชิ้นมีเสียงต่า เป็นต้น ซึ่งแบ่งหน้าที่ตามลักษณะ
การใช้งานหรือหน้าที่การบรรเลงในวงดนตรีไทยได้เป็น 2 ประเภท คือ เครื่องดนตรีไทยที่ใช้กากับจังหวะ
และเครื่องดนตรีไทยที่ใช้ดาเนินทานอง
1. เครื่องดนตรีไทยที่ใช้กากับจังหวะ

เป็นเครื่องดนตรีที่ใช้สาหรับบรรเลงประกอบจังหวะเพลง เสียง
ของเครื่องดนตรีประเภทนี้ ไม่สามารถไล่ระดับเสียงสูง-ต่าได้ เพราะ
มีเสียงสูง-ต่า ไม่ถึง 7 เสียง เช่น ฉิ่ง ฉาบ กรับ โหม่ง ตะโพน กลอง
ทัด กลองแขก โทน รามะนา เป็นต้น ซึง่ แต่ละชนิดมีวิธีการบรรเลงที่
แตกต่างกันไป

ฉิ่ง
ใช้ตีกากับจั งหวะของเพลง
ให้ ด าเนิ น ไปโดยสม่ าเสมอ ซึ่ ง
อาจเปลี่ยนแปลงลักษณะการตี
ไปตามจังหวะและ
ตามทานองของ
เพลงนั้นๆ

กรับ
ใช้ตีกากับจังหวะ โดยมุ่งตี
เน้ น จั ง หวะปิ ด หรื อ จั ง หวะตก
เช่น ในจังหวะ “ฉิ่ง” “ฉับ”
กรับจะตีเฉพาะที่
ลงจังหวะ “ฉับ”
เท่านั้น

ช ุดที่ 2 รเ้ ู รือ่ งเครือ่ งดนตรีไทย
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กลองทัด
เป็นเครื่องดนตรีที่ประกอบ
อยู่ในวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ใช้บรรเลง
เข้าคู่กับตะโพน พบเห็นได้
ในการแสดงประเภท
โขน ลิเก เป็นต้น

ตะโพน
ใช้ตีกากับจังหวะหน้าทับ โดย
ตี สอดสลั บให้ สั มพั นธ์ กลมกลื น
กับเสียงกลองทัด โดยทา
หน้าที่ควบคุม
ความช้า-เร็ว
ของเพลง

โหม่ง
โหม่ง คือ ฆ้องคู่ เสียงต่างกัน
เสียงแหลมเรียกว่า "เสียงโหม่ง"
เสียงทุ้มเรียกว่า"เสียงหมุ่ง"
ใช้ตีกากับจังหวะใหญ่
เช่นเดียวกับกรับ

โทน - รามะนา
ใช้ตีกากับจังหวะ ซึ่งทาหน้าที่
ควบคุ ม จั ง หวะหน้ า ทั บ โดยตี
สอดสลับกันไปมาระหว่างโทน
กับรามะนา

2. เครื่องดนตรีไทยที่ใช้ดาเนินทานอง

เป็ น เครื่ อ งดนตรี ที่ ใ ช้ ส าหรั บ บรรเลงเป็ น ท านองเพลง
ส่วนมากเป็นเครื่องดนตรีที่มีเสียงสูง -ต่า เรียงลาดับกันมากกว่า
7 เสียง โดยแบ่งย่อยเป็น 2 ประเภท คือ เครื่องนาและเครื่อง
ตาม ซึ่งเป็นการแบ่งกลุ่มเครื่องดนตรีไทยให้มีหน้าที่เป็นฝ่ายนา
และฝ่ายตามในการบรรเลงแบบ “ลูกล้อ” และ “ลูกขัด”
ลูกล้อ คือ เครื่องดนตรีที่เล่นโน้ตเพลงเหมือนกับพวกเครื่องนา
ลูกขัด คือเครื่องดนตรีที่เล่นโน้ตเพลงเหมือนพวกเครื่องตาม
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เครื่องดนตรีที่ทาหน้าที่เป็น
เครื่องนา จะมีเสียงแหลมและดัง

ระนาดเอก

ฆ้องวงเล็ก

ทาหน้าที่บรรเลงเป็นผู้นาวง
มี ลี ล าการบรรเลงและลู ก เล่ น
ต่ า งๆ โดยยึ ด ท านองหลั ก จาก
ฆ้องวงใหญ่

ซอด้วง

ท าหน้ า ที่ ส อดแทรกการ
บรรเลงให้น่าฟัง บรรเลงทานอง
คล้ายระนาดเอก แต่ตีเก็บถี่กว่า
ระนาดเอก

จะเข้

ทาหน้าที่เป็นผู้นาวงและเป็น
หลักในการดาเนินทานองอ้างอิง

ทาหน้าที่ดาเนินทานองเข้า
กับวงตามเนื้อร้องหรือสอดแทรก
กับเครื่องดนตรีดาเนิน
ทานองอื่น

ขลุ่ยหลีบ
ทาหน้าที่ดาเนินทานองนาวง
หากร่วมบรรเลงกับขลุ่ยเพียงออ
จะมีช่วงที่หยอกล้อและขัดกันบ้าง
ให้มีความไพเราะ
น่าฟังขึ้น
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เครื่องดนตรีที่ทาหน้าที่เป็น
เครื่องตาม จะมีเสียงทุ้ม นุ่มนวล

ฆ้องวงใหญ่

ระนาดทุ้ม
ทาหน้าที่บรรเลงล้อหรือขัด
กับระนาดเอกแต่ยึดทานองหลัก
จากฆ้องวงใหญ่เช่นกัน

ซออู้

ทาหน้าที่ดาเนินทานองเป็น
หลั ก ของเพลงในรู ป แบบการ
ประสมวงต่างๆ โดยบรรเลงเป็น
ทานองห่างๆ

ขลุ่ยเพียงออ

ท าหน้ า ที่ ด าเนิ น ท านองแต่
อาจมีช่วงที่ล้อหรือขัดกับซอด้วง
ให้มีความไพเราะใน
การบรรเลง

ทาหน้าที่ดาเนินลี ลาไปตาม
เนื้ อ เพลง หรื อ เชื่ อ มประสาน
เสียงการดาเนินทานอง

ขลุ่ยอู้
ทาหน้าที่ดาเนินทานองคล้าย
ขลุ่ยเพียงออ ส่วนใหญ่ใช้ใน
วงปี่พาทย์ดึกดาบรรพ์
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ใบงานที่ 2
เรื่อง หน้าที่ของเครื่องดนตรีไทย
คาชี้แจง ให้นักเรียนพิจารณาภาพเครื่องดนตรีไทย แล้วบอกรายละเอียดลงในตาราง (10 คะแนน)

5)

1)
3)

9)
7)

6)

2)
4)

ชื่อเครื่องดนตรีไทย
1)………………………………………………….
2)………………………………………………….
3)………………………………………………….
4)………………………………………………….
5)………………………………………………….
6)………………………………………………….
7)………………………………………………….
8)………………………………………………….
9)………………………………………………….
10)……………………………………………….

10)
8)

ลักษณะการใช้งานของเครื่องดนตรีไทย
ใช้กากับจังหวะ ใช้ดาเนินทานอง
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….

………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….

ชื่อ....................................................................................ชั้น..................เลขที่..............
วันที่............เดือน.................................พ.ศ. .................
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ใบความรู้ที่ 3
เรื่อง การดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทย

การดูแลรักษาเครื่องดนตรีให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้จะช่วยเอื้อประโยชน์ต่อการนามาใช้ได้ทุกครั้ง
และช่วยให้เครื่องดนตรีมีความคงทน รวมทั้งมีอายุการใช้งานที่นานขึ้น โดยหลักการดูแลรักษาเครื่องดนตรี
ของไทยที่สาคัญ มีดังนี้

1. การดูแลรักษาเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีด

เครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีด เช่น จะเข้ กระจับปี่ ซึง และพิณต่างๆ เป็นต้น
ก่อนนามาใช้ทุกครั้งต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื่องดนตรีให้เรียบร้อย ปรับเสียง
และตั้งระดับเสียงให้ถูกต้อง เมื่อเลิกใช้แล้วให้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
ควรลดสายให้หย่อนพอประมาณ ต้องไม่ให้หย่อนเกินไป
นาผ้าชุบน้าพอหมาดๆ เช็ดถูบริเวณตัวเครื่องดนตรีนั้นๆ ให้สะอาด
นาผ้ามาคลุมให้มิดชิดและวางในที่ที่เหมาะสม เช่น ในตู้ หรือในห้องเก็บ
เครื่องดนตรี

ช ุดที่ 2 รเ้ ู รือ่ งเครือ่ งดนตรีไทย

ช ุดการเรียนรด้ ู นตรีไทย

2. การดูแลรักษาเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสี

เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสี เช่น ซอด้วง ซออู้ ซอสามสาย และสะล้อ เป็นต้น
เมื่อเลิกใช้แล้วให้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
ควรผ่อนสายของซอทุกสายให้หย่อนพอประมาณ
ปลดเลื่อนหมอนหรือหย่องซอขึ้นไว้บนขอบกระบอกหรือกะโหลกซอเพื่อป้องกัน
หน้าซอยุบตัวจากการกดทับของสาย
เก็บคันชักเข้าที่ให้ส่วนที่มือจับด้านขวามือไปคล้องกับลูกบิด แล้วจัดระดับคันชัก
กับซอให้เข้าที่
ไม่ควรพิงซอไว้ข้างฝาผนัง เพราะอาจล้มจนเกิดความเสียหาย
นาผ้าสาลีชุบน้าพอหมาดๆ เช็ดส่วนต่างๆ ของซอให้สะอาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ส่วนกระบอกและกะโหลกซอ เพราะจะมีฝุ่นของยางสนติดสะสมอยู่
นาเก็บเข้าถุงผ้าหรือกล่องที่มิดชิดแล้วนาไปวางในที่ที่เหมาะสม

3. การดูแลรักษาเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี

เครื่องดนตรี ประเภทเครื่ องตีกากับจังหวะ เช่น ฉิ่ง ฉาบเล็ก ฉาบใหญ่ กรับ
โหม่ง เป็นต้น เมื่อเลิกใช้แล้วให้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
ทาความสะอาดด้วยการใช้ผ้าเช็ดถูเครื่องดนตรีนั้นๆ ให้สะอาด
ไม่ควรให้เครื่องตีกากับจังหวะที่เป็นโลหะถูกน้า เพราะจะทาให้เป็นสนิม
เก็บวางหรือใส่ไว้ในกล่องเก็บเครื่องดนตรีให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
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เครื่ อ งดนตรี ป ระเภทเครื่ อ งหนั ง เช่ น กลองทั ด ตะโพนไทย ตะโพนมอญ
กลองแขก กลองมลายู กลองสองหน้า กลองยาว กลองหาง โทน ร ามะนา เป็ นต้ น
เครื่ องดนตรี ลั ก ษณะนี้ มัก จะน าหนั งสั ตว์ มาขึ้น หน้ าหุ้ มกลอง ตรึ งด้ ว ยหมุ ดบางชนิ ด
โยงด้ว ยสายที่ท าจากหนั งสั ตว์ สายหวาย เป็น ต้น เมื่ อเลิ กใช้แล้ ว ให้ ดาเนิน การตาม
ขัน้ ตอน ดังนี้
ทาความสะอาดด้วยการใช้ผ้าเช็ดถูเครื่องดนตรีนั้นๆ ให้สะอาด
ล้างหรือเช็ดทาความสะอาดหน้ากลองที่ติดจ่ากลองหรือข้าวบดสาหรับถ่วงหน้า
กลองให้สะอาดเพราะข้าวบดถ่ว งหรือจ่ากลองที่มีส่ว นผสมของขี้เถ้า หากไม่ทาความ
สะอาดให้ดีแล้ว ความเค็มของขี้เถ้าจะกัดแผ่นหนังกลองให้เกิดความเสียหายได้

เครื่ อ งดนตรี ป ระเภทเครื่ อ งตี ด าเนิ น ท านอง เช่ น ระนาดเอก ระนาดทุ้ ม
ระนาดเอกเหล็ก ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก ฆ้องมอญ โปงลาง เป็นต้น เมื่อเลิกใช้งานแล้ว
ให้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
ทาความสะอาดด้วยการใช้ผ้าเช็ดถูเครื่องดนตรีนั้นๆ ให้สะอาด
ระนาดเอก และระนาดทุ้ม ให้ปลดเชือกจากตะขอแขวนทางด้านซ้าย 1 อัน
เพราะส่วนนี้ต้องรับน้าหนักผืนระนาดจึงต้องปลดเชือก เพื่อป้องกันเชือกขาด
การเคลื่อนย้ายระนาด ควรยกขึ้นทั้งรางไม่ควรลากหรือดึง เพราะจะทาให้ราง
ระนาดล้ม เกิดความเสียหายได้ และทาให้พื้นบริเวณที่ลากเป็นรอย
ถ้าเป็นฆ้องวง ควรวางราบกับพื้น ไม่ควรวางตั้งหรือวางพิงไว้ข้างฝาผนัง เพราะ
อาจทาให้วงฆ้องล้มลงหรือหักลงได้
ถ้าตะกั่วที่ติดใต้ผืนระนาดหลุด ควรใช้ไม้ขีดไฟลนเพื่อให้ตะกั่วอ่อนตัว แล้วติด
เข้าไว้ตามเดิม ห้ามใช้เทียนไขลน เพราะอาจทาให้น้าตาเทียนหยดผสมกับตะกั่ว ทาให้
ลื่นและติดไม่ได้
ตั้งวางเครื่องดนตรีไว้อย่างเป็นระเบียบโดยมิให้ถูกแสงแดด เพื่อป้องกันมิให้
ตะกั่วถ่วงเสียงละลายหรือส่วนประกอบที่เป็นไม้แตกหัก บิดเบี้ยว
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4. การดูแลรักษาเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่า

เครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่า เช่น ปี่ใน ปี่นอก ปี่ชวา ปี่มอญ ปี่อ้อ แคน ขลุ่ย
ชนิดต่างๆ เป็นต้น ลักษณะโดยทั่วไปของปี่มักจะทาด้วยไม้ แต่บางชนิดจะแทรกด้วย
กาพวด ลิ้นโลหะหรื อลิ้นใบตาล ก่อนนามาใช้ควรตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื่อง
ดนตรีให้เรียบร้อยเสียก่อน และปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีบรรเลงเครื่องดนตรีแต่ละชนิดให้
ถูกต้อง เมื่อเลิกใช้แล้วให้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
ควรทาความสะอาดรูที่ปากเป่าด้วยน้าหรือแอลกอออล์ จากนั้นเช็ดด้วยผ้าแห้งที่
สะอาดเพื่อป้องกันเชื้อโรค
แช่ลิ้นปี่ในน้ายาฆ่าเชื้อโรค เก็บกาพวดปี่ และลิ้นปี่ไว้ในกรักปี่ให้เรียบร้อย
ไม่ควรนาขลุ่ยหรือปี่ไปล้างน้าทั้งเลา เพราะอาจทาให้เนื้อไม้ขยายตัวส่งผลต่อ
ระบบเสียง
ห้ามนาเลาปี่ เลาขลุ่ย หรือตัวแคนไปตากแดด หรือตั้งไว้ในที่มีอุณหภูมิสูง
เพราะจะทาให้เครื่องดนตรีปริแตก หรือโครงสร้างภายในเสียหาย ส่งผลกระทบต่อระบบ
เสียงของเครื่องดนตรีชนิดนั้นๆ
ควรเก็บใส่ถุงให้มิดชิดเพื่อป้องกันฝุ่นหรือร้อยเชือกแขวนไว้ให้เป็นระเบียบ
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ใบงานที่ 3
เรื่อง การดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทย
คาชี้แจง ให้นักเรียนพิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้ แล้วทาเครื่องหมาย
หน้าข้อที่ถูก และ
ทาเครื่องหมาย
หน้าข้อที่ผิด พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลประกอบ (10 คะแนน)

1. กนกพร นาผ้าหมาดๆ ทาความสะอาดจะเข้ แล้วนาผ้ามาคลุมให้มิดชิด
เหตุผล………………………………………………………………………………………………………………………
2. พงษ์พิพัฒน์ จุดเทียนไขลนตะกั่วระนาด เมื่ออ่อนตัวจึงนาไปติดไว้ที่เดิม
เหตุผล………………………………………………………………………………………………………………………
3. ชัยวัฒน์ ตั้งวางระนาดเอกในที่มีอากาศโปร่ง แสงแดดส่องถึงเพื่อป้องกันเชื้อรา
เหตุผล………………………………………………………………………………………………………………………
4. พงศภัค ใช้ผ้าเช็ดถูฉิ่งและฉาบให้สะอาด แล้วนาไปเก็บในที่แห้งห่างไกลความชื้น
เหตุผล………………………………………………………………………………………………………………………
5. มณีรัตน์ ลดสายซอด้วง พร้อมทั้งเอาหย่องออกทุกครั้งหลังจากบรรเลงเสร็จ
เหตุผล………………………………………………………………………………………………………………………
6. พนธกร ทาความสะอาดเลาขลุ่ย ด้วยการนาไปแช่น้าทุกครั้ง
เหตุผล………………………………………………………………………………………………………………………
7. นภัสสร ทาความสะอาดรูปากเป่าขลุ่ยด้วยแอลกอออล์ แล้วเช็ดด้วยผ้าแห้งที่สะอาด
เหตุผล………………………………………………………………………………………………………………………
8. ณัฐพล นาฆ้องวงเล็กไปเก็บโดยพิงไว้ข้างฝาผนังห้องดนตรี
เหตุผล………………………………………………………………………………………………………………………
9. ชญานินท์ ใช้ผ้าเช็ดถูหน้ากลองโดยนาเอาจ่ากลองออกก่อน แล้วจึงนาไปเก็บให้เรียบร้อย
เหตุผล………………………………………………………………………………………………………………………
10. มนัสนันท์ ปลดเชือกระนาดออกทั้ง 2 ข้าง หลังจากเล่นเสร็จ
เหตุผล………………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อ....................................................................................ชั้น..................เลขที.่ .............
วันที่............เดือน.................................พ.ศ. .................
ช ุดที่ 2 รเ้ ู รือ่ งเครือ่ งดนตรีไทย
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แบบทดสอบหลังเรียน
ชุดที่ 2 รู้เรื่องเครื่องดนตรีไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คาชี้แจง
1. แบบทดสอบเป็นแบบเลือกตอบจานวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน เวลาในการทา 10 นาที
2. ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงคาตอบเดียว และทาเครื่องหมาย ( X ) ลงใน
กระดาษคาตอบให้ตรงกับข้อที่ต้องการ
3. ตั้งใจทาแบบทดสอบด้วยความรอบคอบให้ครบทุกข้อ ตามความเข้าใจของตนเอง
1. ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์หลักของการใช้และดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทย
ก. ความสวยงามน่าใช้
ข. ทาให้สะดวกในการหยิบใช้
ค. ความเป็นระเบียบ
ง. ยืดอายุการใช้งานของเครื่องดนตรี
2. เครื่องดนตรีใดเปรียบเสมือนเป็นทานองหลักหรือทางหลัก
ก. ระนาดเอก
ข. ตะโพน
ค. ปี่ใน
ง. ฆ้องวงใหญ่
3. เครื่องดนตรีข้อใดมีวิธีการใช้และดูแลรักษาแบบเดียวกันหมด
ก. ฆ้องวงใหญ่ ซอด้วง
ข. ระนาดเอก ระนาดทุ้ม
ค. ระนาดเอก ระนาดเอกเหล็ก
ง. ซอด้วง ขิม
4. ข้อใดไม่ใช่เครื่องดนตรีไทย
ก. ปี่ชวา
ค. ไวโอลิน

ข. ซอด้วง
ง. กระจับปี่

5. ข้อใดเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้ดาเนินทานองทั้งหมด
ก. ระนาดเอก ตะโพน ซออู้
ข. จะเข้ ฆ้องวงเล็ก ขลุ่ยเพียงออ
ค. ซอด้วง กลองทัด ระนาดทุ้ม
ง. กรับ โหม่ง ขลุ่ยเพียงออ
6. ข้อใดเป็นวิธีดูแลรักษาเครื่องสายที่มีคันชัก
ก. ชโลมน้ายากันสนิมก่อนเก็บ
ค. หย่อนสาย ก่อนนาไปแขวน

ข. แยกคันชัก ไปเก็บไว้อีกที่
ง. ดึงสายให้ตึง ก่อนนาไปแขวน
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7. เครื่องดนตรีในข้อใดไม่เข้าพวก
ก. ตะโพน
ค. กลองทัด

ข. ระนาดเอกเหล็ก
ง. โทน รามะนา

8. เครื่องดนตรีไทย ประกอบด้วยประเภทใดบ้าง
ก. เครื่องสาย เครื่องเป่า และเครื่องตี
ข. เครื่องดีด เครื่องสี เครื่องตี และเครื่องเขย่า
ค. เครื่องสาย เครื่องเป่า และเครื่องสี
ง. เครื่องดีด เครื่องสี เครื่องตี และเครื่องเป่า
9. ข้อใดจัดเป็นเครื่องดนตรีไทยประเภทเดียวกันทั้งหมด
ก. ซึง พิณเปี๊ยะ จะเข้
ข. ซอด้วง สะล้อ แคน
ค. ปี่ใน ระนาดเอก ซออู้
ง. ฉิ่ง โปงลาง ขลุ่ยเพียงออ
10. ข้อใดเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้กากับจังหวะทั้งหมด
ก. จะเข้ กลองยาว โทน
ข. กรับเสภา ฉาบ ปี่ชวา
ค. ฉิ่ง รามะนา ขลุ่ยเพียงออ
ง. กลองแขก โหม่ง ตะโพน

ไม่ยากเลยจ้ะ หวังว่าคง
ทาได้ทุกคนนะจ๊ะ
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กระดาษคาตอบ

ชุดการเรียนรู้ดนตรีไทย ชุดที.่ ........เรื่อง......................................................................................
ชื่อ...................................................................................ชั้น...........................เลขที่...................
โรงเรียน......................................................................................................................................

คาชี้แจง

ให้นักเรียนทาเครื่องหมาย (X) ลงในช่องที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว

แบบทดสอบก่อนเรียน

ข้อ

ก

ตัวเลือก
ข
ค

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

คะแนนที่ได้

แบบทดสอบหลังเรียน

ง

ข้อ

ก

ตัวเลือก
ข
ค

ง

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

10

คะแนนที่ได้

10
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน
ข้อ
เฉลย
1.
ง
2.
ค
3.
ก
4.
ข
5.
ง
6.
ง
7.
ข
8.
ก
9.
ค
10.
ข

แบบทดสอบหลังเรียน
ข้อ
เฉลย
1.
ก
2.
ง
3.
ข
4.
ค
5.
ข
6.
ค
7.
ข
8.
ง
9.
ก
10.
ง
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เฉลยใบงานที่ 1
เรื่อง ประเภทของเครื่องดนตรีไทย
คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนชื่อเครื่องดนตรีไทยลงในแผนผังความคิดประเภทละ 4 ชนิด (10 คะแนน)
(ตัวอย่าง)

1. ……จะเข้………………………
2. ……กระจับปี่…………………
3. ……พิณน้าเต้า……….………
4. ……พิณเปี๊ยะ...………………

1. ……ซออู้……………..…………
2. ……ซอด้วง………….…………
3. ……ซอสามสาย………………
4. ……สะล้อ………………………

.....เครื่องสี.....

....เครื่องดีด....

เครื่องดนตรีไทย

.....เครื่องตี.....

...เครื่องเป่า....

1. ……ฉิ่ง........……………………
2. ……กลองทัด………….………
3. ……ระนาดเอก……….………
4. ……ฆ้องวงใหญ่...……………

1. ……แคน…………………..……
2. ……ขลุ่ยอู้………………………
3. ……ขลุ่ยเพียงออ.……………
4. ……ปี่ชวา...……………………

ชื่อ....................................................................................ชั้น..................เลขที.่ .............
วันที่............เดือน.................................พ.ศ. .................
ช ุดที่ 2 รเ้ ู รือ่ งเครือ่ งดนตรีไทย
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เฉลยใบงานที่ 2
เรื่อง หน้าที่ของเครื่องดนตรีไทย
คาชี้แจง ให้นักเรียนพิจารณาภาพเครื่องดนตรีไทย แล้วบอกรายละเอียดลงในตาราง (10 คะแนน)

5)

1)
3)

9)
7)

6)

2)
4)

ชื่อเครื่องดนตรีไทย
1)……โทน-รามะนา…………..…………….
2)……ฉิ่ง……………………………..………….
3)……จะเข้………………………….………….
4)……ซออู้…………………………….……….
5)……ระนาดเอก…………………………….
6)……ตะโพน………………………………….
7)……ฆ้องวงเล็ก…………………………….
8)……กรับเสภา..…………………………….
9)……กลองทัด……………………………….
10)…ขลุ่ยเพียงออ………………………….

10)
8)

ลักษณะการใช้งานของเครื่องดนตรีไทย
ใช้กากับจังหวะ ใช้ดาเนินทานอง

………………………….

………………………….
………………………….
………………………….
………………………….

………………………….
………………………….

………………………….

………………………….
………………………….

………………………….
………………………….

………………………….

………………………….

………………………….
………………………….

………………………….
………………………….
………………………….

………………………….

ชื่อ....................................................................................ชั้น..................เลขที่..............
วันที่............เดือน.................................พ.ศ. .................
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30

ช ุดการเรียนรด้ ู นตรีไทย

31

เฉลยใบงานที่ 3
เรื่อง การดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทย
คาชี้แจง ให้นักเรียนพิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้ แล้วทาเครื่องหมาย
หน้าข้อที่ถูก และ
ทาเครื่องหมาย
หน้าข้อที่ผิด พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลประกอบ (10 คะแนน)
1. กนกพร นาผ้าหมาดๆ ทาความสะอาดจะเข้ แล้วนาผ้ามาคลุมให้มิดชิด
เหตุผล…เป็นการทาความสะอาดจะเข้ที่ถูกวิธี และนาผ้ามาคลุมเพื่อป้องกันฝุ่นละออง…….…..…
2. พงษ์พิพัฒน์ จุดเทียนไขลนตะกั่วระนาด เมื่ออ่อนตัวจึงนาไปติดไว้ที่เดิม
เหตุผล…ไม่ควรใช้เทียนไขลนจะทาให้น้าตาเทียนหยดผสมกับตะกั่วทาให้ลื่นและติดไม่ได้……….
3. ชัยวัฒน์ ตั้งวางระนาดเอกในที่มีอากาศโปร่ง แสงแดดส่องถึงเพื่อป้องกันเชื้อรา
เหตุผล…ไม่ควรให้ถูกแสงแดดจะทาให้ตะกั่วถ่วงเสียงละลายหรือส่วนประกอบที่เป็นไม้แตกหัก
4. พงศภัค ใช้ผ้าเช็ดถูฉิ่งและฉาบให้สะอาด แล้วนาไปเก็บในที่แห้งห่างไกลความชื้น
เหตุผล…เป็นการรักษาเครื่องดนตรีที่เป็นโลหะอย่างถูกวิธี ถ้าใกล้ความชื้นจะทาให้เป็นสนิม…..
5. มณีรัตน์ ลดสายซอด้วง พร้อมทั้งเอาหย่องออกทุกครั้งหลังจากบรรเลงเสร็จ
เหตุผล…เป็นการดูแลรักษาซอด้วงที่ถูกวิธี ซึ่งจะช่วยป้องกันการยุบตัวของหน้าซอ……..…………
6. พนธกร ทาความสะอาดเลาขลุ่ย ด้วยการนาไปแช่น้าทุกครั้ง
เหตุผล…ไม่ควรนาเลาขลุ่ยไปแช่น้า เพราะจะทาให้เนื้อไม้ขยายตัวส่งผลต่อระบบเสียง……..……
7. นภัสสร ทาความสะอาดรูปากเป่าขลุ่ยด้วยแอลกอออล์ แล้วเช็ดด้วยผ้าแห้งที่สะอาด
เหตุผล…เป็นการทาความสะอาดรูปากเป่าขลุ่ยที่ถูกวิธี เพราะจะช่วยป้องกันเชื้อโรค…………….
8. ณัฐพล นาฆ้องวงเล็กไปเก็บโดยพิงไว้ข้างฝาผนังห้องดนตรี
เหตุผล…ไม่ควรวางพิงไว้ข้างฝาผนังจะทาให้วงฆ้องล้มลงหรือหักลงได้แต่ควรวางราบกับพื้น…..
9. ชญานินท์ ใช้ผ้าเช็ดถูหน้ากลองโดยนาเอาจ่ากลองออกก่อน แล้วจึงนาไปเก็บให้เรียบร้อย
เหตุผล…จ่ากลองมีส่วนผสมของขี้เถ้า ซึง่ ความเค็มของขี้เถ้าจะกัดแผ่นหนังกลองให้เกิดความ
...เสียหายได้ จึงต้องเอาจ่ากลองออกก่อนทาความสะอาด…..………………………………………
10. มนัสนันท์ ปลดเชือกระนาดออกทั้ง 2 ข้าง หลังจากเล่นเสร็จ
เหตุผล…จะทาให้ระนาดหล่นตกกระแทก และเกิดความเสียหายได้……………………………..………
ชื่อ....................................................................................ชั้น..................เลขที.่ .............
วันที่............เดือน.................................พ.ศ. .................
ช ุดที่ 2 รเ้ ู รือ่ งเครือ่ งดนตรีไทย

ช ุดการเรียนรด้ ู นตรีไทย
แบบบันทึกคะแนนชุดการเรียนรู้ดนตรีไทย
ชุดที่ 2 รู้เรื่องเครื่องดนตรีไทย

ชื่อ...................................................................................ชั้น...........................เลขที่...................
โรงเรียน......................................................................................................................................

คาชี้แจง

ให้นักเรียนตรวจคาตอบจากเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน และเฉลยใบงาน
แล้วบันทึกคะแนนของตนเองลงในแบบบันทึกคะแนนต่อไปนี้
รายการประเมิน
1. แบบทดสอบก่อนเรียน
2. ใบงานที่ 1
3. ใบงานที่ 2
4. ใบงานที่ 3
5. แบบทดสอบหลังเรียน
รวม

สรุป

คะแนนเต็ม
10
10
10
10
10
50

ผ่าน

คะแนนที่ได้

ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 60 ขึ้นไป (30 คะแนนขึ้นไป)
- กรณีผ่านเกณฑ์ ให้ศึกษาชุดการเรียนรู้ดนตรีไทยชุดต่อไปได้
- กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ ให้กลับไปอ่านทบทวนบทเรียน แล้วทาแบบทดสอบหลังเรียนอีกครั้ง
หากยังไม่ผ่านหรือมีข้อสงสัยให้นักเรียนยืมชุดการเรียนรู้ดนตรีไทย ไปศึกษานอกเวลาเรียน
หรือปรึกษาครูผู้สอน
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