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แนวทางการจัดการเรียนรู้ดนตรีไทยปฏิบัติ โดยผสมผสานวิธีสอนของภูมิปัญญาดนตรีไทย ฉบับนี้
เป็นเอกสารที่จัดทาขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย
สาหรับครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ จัดทาขึ้นโดย
บูรณาการวิธีการจัดการเรียนการสอนของภูมิปัญญาดนตรีไทย และการจัดการเรียนการสอนดนตรีใน
สถานศึกษา เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ดนตรีไทยภาคปฏิบัติขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครูผู้สอน
ที่รับผิดชอบการจัดการเรียนรู้กิจกรรมดนตรีไทย นาไปพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านดนตรีไทย
เนื้อหาเอกสารประกอบด้วย ความสาคัญของดนตรีไทย การจัดการเรียนการสอนดนตรีไทย
ปฏิบัติ และแนวทางการจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยปฏิบัติ โดยผสมผสานวิธีสอนของภูมิปัญญาดนตรีไทย
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เนื้อหาของเอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยปฏิบัติ โดยผสมผสานวิธี
สอนของภูมิปัญญาดนตรีไทยฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ครูผู้สอนให้สามารถนาไปใช้ในการจัดเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพ และขอขอบคุณท่านผู้เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมการดาเนินการจัดทา
เอกสารฉบับนี้ จนสาเร็จลุล่วงด้วยดี
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ส่วนที่ ๑
บทนำ
ควำมสำคัญของดนตรีไทย
ดนตรีไทยเป็นวัฒนธรรมสำคัญที่แสดงถึงควำมเป็นชำติไทย ถ่ำยทอดเป็นเอกลักษณะ สืบทอด
ต่อกัน มำจนเป็ น วัฒ นธรรมส ำคัญ บ่ งบอกถึงควำมเป็ นไทยและศิล ปะประจำชำติ ดนตรีไทย ไม่ได้
เพียงแต่เป็นเครื่องช่วยให้เกิดควำมบันเทิงเท่ำนั้น แต่ยังมีคุณค่ำเป็นส่วนสำคัญ ในกำรประกอบพิธีกรรม
สำคัญเกี่ยวข้องกับศำสนำ และยังมีอิทธิพลต่อสังคมของคนไทยอีกหลำยกลุ่ม เป็นศิลปะอีกแขนงหนึ่ง
ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด กำรแสดงออกที่ ง ดงำมและมี คุ ณ ค่ ำ นอกจำกนี้ ยั ง ช่ ว ยสร้ ำ งเสริ ม บุ ค ลิ ก ภำพ สมำธิ
สติปั ญ ญำ กล่ อ มเกลำจิ ต ใจและอำรมณ์ ให้ ส ำมำรถอยู่ ร่ว มกัน ในสั งคมได้ อย่ ำงสั น ติสุ ข และยังเป็ น
“ศำสตร์” ที่มีควำมสำคัญต่อกำรเรียนรู้และพัฒนำกำรของเด็ก ทั้งนี้ได้กำหนดให้มีกำรเรียนกำรสอนวิชำ
ดนตรี ไทย ในระดับ กำรศึ ก ษำต่ำง ๆ เป็ น กำรเปิ ด โอกำสให้ ผู้ เรียนค้ น พบ แสดงควำมสำมำรถและ
ศั ก ยภำพของตน ส่ งเสริ ม กำรเรี ย นรู้ ข องผู้ เรี ย น ให้ เกิ ด กำรพั ฒ นำรอบด้ ำ น ดั ง พระบรมรำโชวำท
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ในพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร ของมหำวิทยำลัยศิลปำกร ณ วังท่ำพระ
เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลำคม ๒๕๐๙ ควำมตอนหนึ่งว่ำ
"...กำรศึกษำด้ำนศิลปวัฒนธรรมเป็นกำรศึกษำที่สำคัญและควรจะดำเนิน ควบคู่กันไป
กับกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์ เพรำะควำมเจริญของบุคคล ตลอดจนถึงควำมเจริญของ
ประเทศมีทั้งทำงวัตถุและจิตใจ ควำมเจริญทั้งสองทำงนี้ จะต้องมีประกอบกัน เกื้อกูลและ
ส่งเสริมกัน..."
(พระบรมรำโชวำท ด้ำนศิลปวัฒนธรรม. ๒๕๐๙ : ออนไลน์)
กำรเรียนรู้ดนตรีไทย จะช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกำสพัฒนำศักยภำพด้ำนดนตรีไทย อย่ำงไม่มี
ขอบเขต มีทัศนคติที่ดีต่อดนตรี ไทย เรียนรู้ดนตรีได้อย่ำงมีควำมหมำย รู้ซึ้งถึงสุนทรียรส และซำบซึ้งใน
ดนตรีไทย ซึ่งแนวทำงกำรจัดกิจกรรมดนตรีไทย แบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะคือ กิจกรรมดนตรีไทยสำหรับ
ผู้เรียนที่ต้องกำรศึกษำดนตรี ไทยเป็นวิชำเอก โดยให้ผู้เรียนได้มีโอกำสศึกษำและฝึกฝนทักษะดนตรีไทย
ตำมควำมถนัด ควบคู่กันไปกับกำรเรียนทฤษฎีดนตรี ไทยด้ำนต่ำงๆ และสำหรับผู้เรียนที่เรียนวิชำดนตรี
ไทยเป็นวิชำทั่วไป เป็นกำรศึกษำดนตรีไทย ในลักษณะของกำรผู้ฟังดนตรีไทยที่ดี เรียนรู้สำระดนตรีไทย
พอเพียงกับระดับควำมสำมำรถของแต่ละคน
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ สำระกำรเรียนรู้ศิลปะ สำระ
ดนตรี กำหนดให้ผู้เรียน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจองค์ประกอบดนตรี แสดงออกทำงดนตรีอย่ำงสร้ำงสรรค์
วิเครำะห์ วิพำกษ์ วิจำรณ์คุณค่ำดนตรี ถ่ำยทอดควำมรู้สึก ทำงดนตรีอย่ำงอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ใน
ชีวิต ประจ ำวัน เข้ ำใจควำมสั ม พั น ธ์ร ะหว่ำงดนตรี ประวัติ ศำสตร์ และวัฒ นธรรม เห็ น คุ ณ ค่ ำดนตรี
ที่ เป็ น มรดกทำงวั ฒ นธรรม ภู มิ ปั ญ ญำท้ อ งถิ่ น ภู มิ ปั ญ ญำไทย และสำกล ร้อ งเพลง และเล่ น ดนตรี
ในรูปแบบต่ำง ๆ แสดงควำมคิดเห็น เกี่ยวกับเสียงดนตรี แสดงควำมรู้สึกที่มีต่อดนตรีในเชิงสุนทรียะ
เข้ำใจควำมสัมพันธ์ระหว่ำงดนตรีกับประเพณีวัฒนธรรม และเหตุกำรณ์ในประวัติศำสตร์
(กระทรวงศึกษำธิกำร, ๒๕๕๒ : ๓)

๒
ดนตรีจึงมีควำมสำคัญจำเป็นอย่ำงยิ่ง ที่ผู้เรียนควรได้รับกำรพัฒนำให้เป็นตำมหลักแกนกลำง
กำรศึกษำพุทธศักรำช ๒๕๕๑ กำรเรียนรู้ดนตรีจะส่งผลต่อผู้เรียนในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
๑. พัฒนำศักยภำพทำงด้ำนบุคลิกภำพและควำมเป็นตัวตน กำรได้ทำกิจกรรมดนตรี ไม่ว่ำจะ
เป็นกำรร้องเพลง เล่นดนตรี เต้นรำ ดนตรีจะมีส่วนช่วยพัฒนำบุคลิกภำพ และควำมเป็นตัวตนให้บุคคล
นั้น ๆ มีควำมมั่นใจ กล้ำแสดงออก กล้ำคิดกล้ำทำ และมีบุคลิกภำพที่ดีขึ้น
๒. พัฒนำศักยภำพทำงด้ำนอำรมณ์ องค์ประกอบสำคัญของดนตรี ได้แก่ คำร้อง จังหวะและ
ทำนอง ซึ่งเมื่อ น ำมำรวมกันจะเกิดเป็ น บทเพลงขึ้น และในเพลงแต่ล ะเพลงนั้น ต่ำงก็มีลั กษณะหรือ
เอกลักษณ์ของดนตรีที่แตกต่ำงกันออกไป เพลงที่มีทำนองและจังหวะช้ำๆทำให้รู้สึกสงบ มีสมำธิและผ่อน
คลำย เพลงที่มีทำนองและจังหวะเร็วๆช่วยทำให้อำรมณ์ค รึกครื้น กระฉับกระเฉงและอยำกเคลื่อนไหว
ร่ำงกำย เพลงที่มีคำร้องเศร้ำสะเทือนใจ จะทำให้คนฟังอำรมณ์อ่อนไหวตำมไปด้วย ในขณะที่เพลงที่มี
คำร้องปลุกใจ จะทำให้คนฟังมีควำมคึกคัก ฮึกเหิมและกล้ำหำญตำมไปด้วย
๓. พัฒนำศักยภำพทำงด้ำนสติปัญญำ มีงำนวิจัยมำกมำยที่ยอมรับว่ ำ ดนตรีสำมำรถพัฒนำ
สติปัญญำของมนุษย์ได้ ยิ่งถ้ำได้มีกำรใช้ดนตรีพัฒนำตั้งแต่วัยเด็กด้วยแล้ว จะยิ่งเพิ่มศักยภำพของสมอง
ได้มำกขึ้นด้วย นอกจำกนี้ดนตรียังช่วยในเรื่องของกำรวิเครำะห์ กำรสังเครำะห์ กำรคิดอย่ำงมีระบบและ
พัฒนำสมองในด้ำนควำมทรงจำด้วย ดังนั้น กำรสนับสนุนให้เด็กได้มีกิจกรรมดนตรีควบคู่ไปกับกำรเรียน
เช่น ได้ร้องเพลง ได้ฟังเพลง ได้เล่นเครื่องดนตรี จะมีส่วนช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ด้ำนกำรเรียนในวิชำต่ำง ๆ
เพิ่มสูงขึ้น เพรำะดนตรีช่วยให้เกิดควำมเชื่อมโยงระหว่ำง ควำมมีเหตุมีผลกับจินตนำกำร จึงทำส่งผล
ทำให้มีกำรคิดวิเครำะห์ หำควำมเป็นเหตุเป็นผลได้ดียิ่งขึ้น
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนดนตรีไทย จึงนับว่ำเป็นกระบวนกำรสำคัญ ที่ครูผู้สอนในสถำนศึกษำ
ต้องคำนึงถึง โดยนำแนวคิด หลักกำรต่ำง ๆ ของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนดนตรีไทย มำใช้ในกำรพัฒนำ
ผู้เรียน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง สภำพปัจจุบันที่เด็กและเยำวชนไทย เห็นควำมสำคัญและคุณค่ำของดนตรีไทย
ลดน้อยลง กำรสรรหำแนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพื่อนำไปใช้พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้
ดนตรีไทย จึงเป็นเรื่องสำคัญจำเป็นอย่ำงยิ่ง สำหรับกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำด้ำนดนตรีไทย
ตำมหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนปัจจุบัน
แนวคิดกำรสอนทักษะปฏิบัติ
ฝึก ตำมพจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พุทธศักรำช ๒๕๔๒ หมำยถึง ทำ (บอก แสดง
หรื อ ปฏิ บั ติ ) เพื่ อให้ เกิ ดควำมรู้ค วำมเข้ำใจ จนเป็ น หรือ มีค วำมช ำนำญ และค ำว่ำ ปฏิ บั ติ หมำยถึ ง
ดำเนินกำรตำมระเบียบแบบแผน (รำชบัณฑิตยสถำน, ๒๕๔๖ : ๗๕๑ และ ๖๔๗)
วีระ ไทยพำนิช (๒๕๕๑ : ๑๕) กล่ำวว่ำ กำรปฏิบัติ (Practice) คือ กำรปฏิบัติจริงในสิ่งที่เรียน
มำซึ่งกำรปฏิบัติ บ่อย ๆ ก็จะเป็นกำรกระทำซ้ำ ๆ จุดมุ่งหมำยสำคัญของกำรฝึกปฏิบัติซ้ำ ๆ เพื่อลงมือ
กระทำจริงและเป็นกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ตรง
สรุป ได้ ว่ำ เทคนิ คกำรสอนโดยใช้กำรฝึ กและปฏิบัติ หมำยถึง กลวิธีที่ครูใช้ในกำรดำเนิ น
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน โดยให้นักเรียนได้ทำ แสดงหรือปฏิบัติเพื่อให้เกิดควำมชำนำญในสิ่งที่ได้ฝึกนั้น
วัตถุประสงค์ของกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน โดยให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ มีหลำยประกำรที่สำคัญ
ได้แก่

๓
๑. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีประสบกำรณ์ตรง ทำให้เข้ำใจในสิ่งที่เรียนได้ดีขึ้น
๒. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะและเกิดกำรเรียนรู้ที่คงทนมำกยิ่งขึ้น
๓. เพื่อลดควำมเบื่อหน่ำยและสร้ำงควำมตื่นตัวให้กับผู้เรียนเรียน
๔. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกำสได้ประเมินตนเองว่ำทำสิ่งที่ได้รับมอบหมำยได้หรือไม่
๕. เพื่อให้ครูผู้สอน สำมำรถประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียน จำกกำรสังเกตผลงำนของ
ผู้เรียนที่ได้จำกกำรฝึกปฏิบัติ
๖. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะและเกิดควำมชำนำญในสิ่งที่ได้ฝึกปฏิบัติ ซึ่งเป็นพื้นฐำนกำรเรียนรู้
ในสิ่งที่ซับซ้อนมำกยิ่งขึ้น
๗. เพื่อเสริมสร้ำงปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงครูผู้สอนกับผู้เรียน และระหว่ำงนักเรียนด้วยกันเอง เช่น
ในกรณี “เพื่อนสอนเพื่อน” เป็นต้น และก่อให้เกิดควำมสำมัคคีมำกยิ่งขึ้น
กำรสอนทักษะ เป็ น ลักษณะของพฤติกรรม ที่แสดงถึงควำมสำมำรถในกำรแสดงออกได้
ต่อเนื่องกัน หรือกำรประสำนสัมพันธ์กันของอวัยวะส่วนต่ำง ๆ ของร่ำงกำย หรือควำมคิดที่โต้ตอบต่อ
ปัญหำอย่ำงคล่องแคล่ว องค์ประกอบที่จำเป็นในกำรเรียนกำรสอนทักษะกำรปฏิบัติ ได้แก่ ผู้เรียน ที่
ต้องมีควำมพร้อมด้ำนวุฒิ ภำวะประสบกำรณ์ และแรงจูงใจ ผู้สอน ต้องศึกษำภูมิหลังเพื่อฝึกฝนทักษะ
ที่ขำดให้สมบูรณ์ และส่งเสริมด้ำนทักษะที่มีอยู่แล้วให้มีควำมชำนำญมำกขึ้น นอกจำกนี้เครื่องดนตรี ก็มี
ควำมจำเป็นที่จะต้องมีคุณภำพดี
สรุป ได้ว่ำ ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้ นักเรียนได้ฝึ กปฏิบัตินั้น ครูต้องใช้ กลวิธี
ต่ำงๆ เพื่อให้กำรฝึกและปฏิบัติเกิดผลมำกที่สุด เทคนิคที่สำคัญ ได้แก่ ครูต้องสังเกตกำรฝึกและปฏิบัติ
ของผู้ เรีย น และพร้อมที่จะช่วยเหลื อทันทีที่นักเรียนมีปัญหำหรือเกิดข้อสงสั ย รวมทั้งให้ คำแนะนำ
คำอธิบำยหรือผลป้อนกลับเกี่ยวกับผลกำรฝึกและปฏิบัติของนักเรียน นอกจำกนี้ กิจกรรมที่ครูฝึกต้องเป็น
กิจกรรมที่ท้ำทำยและหลำกหลำยและครูต้องใช้คำถำมกระตุ้นอย่ำงสม่ำเสมอ
กำรฝึกทักษะกำรปฏิบัติเครื่องดนตรีที่มีคุณภำพ ต้องมีกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ดังนี้
๑. กำรเตรียมตัว โดยทำจิตใจให้แจ่มใส สดชื่น เบิกบำน มีควำมตั้งใจฝึกฝน มีเครื่องดนตรี
ที่มีคุณภำพ มีสถำนที่ที่เหมำะสมในกำรฝึกซ้อม มีสุขภำพแข็งแรง และมีทัศนคติที่ดีต่อกำรฝึกทักษะ
กำรปฏิบัติเครื่องดนตรี
๒. วิธีกำรฝึกปฏิบัติควรฝึกจำกส่วนย่อยไปหำส่วนรวม เน้นควำมแม่ นยำในสภำพที่เป็นจริง
ให้มำกที่สุด โดยคำนึงถึงคุณภำพกำรฝึก และมีกำรประเมินควำมก้ำวหน้ำของกำรฝึกเป็นระยะเพื่อสร้ำง
แรงจูงใจในกำรฝึกครั้งต่อไป
ควำมสำคัญของทักษะกำรปฏิบัติเครื่องดนตรี ส่งผลทำให้กำรศึกษำวิชำดนตรี เป็นกำรศึกษำ
ที่สมบูรณ์ ในส่วนของผู้เรียน กำรปฏิบัติเครื่องดนตรี จะช่วยทำให้ผู้เรียน เรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และบรรลุวัตถุประสงค์ เป็นส่วนสำคัญช่วยทำให้เกิดควำมเข้ำใจสำระดนตรีได้ดียิ่งขึ้น โดยที่เนื้อหำสำระ
ดนตรีจะถูกสอนผ่ำนทักษะกำรปฏิบัติเครื่องดนตรี กำรจัดกำรเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนปฏิบัติเครื่องดนตรี
จึงเป็นหัวใจสำคัญของกำรศึกษำดนตรี

๔

ทฤษฎีกำรเรียนรู้ (The Learning theory)
กำรเรียนรู้ เป็นกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจำกเดิม ไปสู่พฤติกรรมใหม่ที่ค่อนข้ำง
ถำวร และพฤติกรรมใหม่นี้เป็นผลมำจำกประสบกำรณ์หรือกำรฝึกฝน มิใช่เป็นผลจำกกำรตอบสนองตำม
ธรรมชำติหรือสัญชำตญำณ หรือวุฒิภำวะ หรือควำมบัง เอิญ พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจะต้องเปลี่ยนไปอย่ำง
ค่อนข้ำงถำวร จึงจะถือว่ำเกิดกำรเรียนรู้ขึ้น หำกเป็นกำรเปลี่ยนแปลงชั่วครำว ก็ไม่ถือว่ำเป็นกำรเรียนรู้
ซึง่ ธรรมชำติของกำรเรียนรู้นั้นเป็นกระบวนกำรชนิดหนึ่ง (ดวงเดือน ศำสตรภัทร, ๒๕๔๖) ประกอบด้วย
๑. จุดมุ่งหมำยของผู้เรียน (Goal) หมำยถึง สิ่งที่ผู้เรียนต้องกำรหรือมุ่งหวัง กำรเรียนโดยไม่มี
จุดมุ่งหมำย ไม่ทรำบว่ำจะเรียนไปทำไม ย่อมไม่บังเกิดผลดี ครูจึงควรชี้ให้ผู้เรียนเข้ำใจถึงจุดมุ่งหมำย
กำรเรียนวิชำต่ำง ๆ ว่ำคืออะไร เพื่ออะไร
๒. ควำมพร้อม (Readiness) เป็นลักษณะเฉพำะตัวของผู้เรียนแต่ละคน รวมถึง วุฒิภำวะของ
ผู้เรียนด้วย คนที่มีควำมพร้อมจะเรียนได้ดีกว่ำทั้ง ๆ ที่อยู่ในสถำนกำรณ์เดียวกัน จึงควรสร้ำงแรงจูงใจให้
เกิดขึ้นกับนักเรียนเพื่อให้เขำพร้อมที่จะเรียนได้
๓. สถำนกำรณ์ (Situation) หมำยถึง สิ่งแวดล้อมหรือสิ่งเร้ำต่ำง ๆ ที่มำกระทำต่อผู้เรียน เช่น
กำรเรียนกำรสอน สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ เป็นต้น กำรจะเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดี เมื่อได้เข้ำไปมีประสบกำรณ์ใน
สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ อย่ำงแท้จริง
๔. กำรแปลควำมหมำย (Interpretation) เป็นกำรศึกษำหำแนวทำง ในสถำนกำรณ์ที่กำลัง
เผชิญอยู่เพื่อเข้ำไปสู่จุดมุ่งหมำย หรือกำรวำงแผนกำรกระทำเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมำย โดยพิจำรณำนำ
สิ่งแวดล้ อมหรื อสถำนกำรณ์ มำใช้ให้ เป็นประโยชน์ กำรจะบรรลุ จุดมุ่งหมำยนั้นอำจมีห ลำยวิธี และ
อำจจะมี วิ ธี ห นึ่ งที่ ดี ที่ สุ ด กำรที่ ค นจะเลื อ กวิ ธี ห นึ่ ง วิ ธี ใดนั้ น ขึ้ น อยู่ กั บ ควำมสำมำรถในกำรแปล
ควำมหมำยเป็นสำคัญ
๕. ลงมือกระทำ (Action) เมื่อแปลสถำนกำรณ์แล้ว ผู้เรียนจะลงมือตอบสนองสถำนกำรณ์หรือ
สิ่งเร้ำในทันที กำรกระทำนั้นผู้เรียนย่อมจะคำดหวังว่ำจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่ให้บรรลุจุดมุ่งหมำยที่ตั้งไว้
๖. ผลที่ตำมมำ (Consequence) หลังจำกตอบสนองสิ่งเร้ำหรือสถำนกำรณ์แล้ว ผลที่ตำมมำ
คือ อำจจะประสบผลส ำเร็จ ตำมจุดมุ่งหมำย เกิดควำมพอใจ (Confirm) ถ้ำไม่ประสบผลสำเร็จ ย่อม
ไม่พอใจ ผิดหวัง (Contradict) ถ้ำประสบผลสำเร็จ ก็จะเป็นแรงจูงใจให้ทำกิจกรรมอย่ำงเดิมอีก หำก
ไม่บรรลุจุดมุ่งหมำยอำจหมดกำลังใจ ท้อแท้ที่จะตอบสนองหรือทำพฤติกรรมต่อไป
๗. ปฏิกิริยำต่อควำมผิดหวัง (Contradict) ซึ่งจะกระทำใน ๒ ลักษณะคือ ปรับปรุงกำรกระทำ
ของตนใหม่เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมำย โดยย้อนไปพิจำรณำหรือแปลสถำนกำรณ์หรือสิ่งเร้ำใหม่ แล้วหำวิธี
กระทำพฤติกรรมที่เหมำะสมเพื่อให้ บ รรลุจุดมุ่งหมำยปลำยทำงให้ ได้ อีกประกำรหนึ่ง อำจเลิกไม่ทำ
กิจกรรมนั้นอีก หรืออำจจะกระทำซ้ำ ๆ อย่ำงเดิมโดยไม่เกิดผลอะไรเลยก็ได้
ทฤษฎีกำรเรียนรู้ เป็นแนวคิดที่ได้รับกำรยอมรับว่ำ สำมำรถอธิบำยลักษณะกำรเกิดกำรเรียนรู้
อธิบำยเหตุผลกำรได้มำขององค์ควำมรู้ กำรรักษำไว้และกำรเรียกใช้องค์ควำมรู้ในแต่ละบุคคล สิ่งเหล่ำนี้
สำมำรถเป็นแนวทำงช่วยให้ผู้สอน ใช้เครื่องมือในกำรเรียนกำรสอนรวมถึงเทคนิคและวิธีกำรต่ำง ๆ ที่
จะส่งเสริมสนับสนุนกำรเรียนรู้ และทำให้ผู้เรียนบรรลุตำมจุดประสงค์ในกำรเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ดังนั้ น ผู้ ส อนจะต้ อ งพิ จ ำรณำเลื อ กหรือ ออกแบบกำรสอน (Instructional Design) ให้ เหมำะสมกั น
สถำนกำรณ์ เพรำะกำรเรียนรู้ของมนุษย์จะแตกต่ำงกัน เช่น กำรเรียนรู้ของเด็กและผู้ใหญ่ ก็ไม่เหมือนกัน
เด็กจะเรียนรู้ด้วยกำรเรียนในห้อง กำรซักถำม ผู้ใหญ่มักเรียนรู้ด้วยประสบกำรณ์ที่มีอยู่ เป็นต้น

๕

ทฤษฎีกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำสุนทรียภำพทำงดนตรี
สุกรี เจริญสุข (๒๕๔๐ : ๑๘) อธิบำย ทฤษฎีกำรเรียนรู้ เพื่อพัฒนำสุนทรียภำพทำงดนตรี ๓
แนวทำง คือ ทฤษฎีควำมเหมือน ทฤษฎีควำมแตกต่ำง และทฤษฎีควำมเป็นฉัน ดนตรีเป็นควำมไพเรำะ
ของเสียง อำศัยกำรเรียนรู้จำกควำมเหมือนพัฒนำไปสู่ควำมแตกต่ำง และควำมเป็นฉันที่เป็นแก่นแท้ทำง
วัฒนธรรม
จำกทฤษฎีพัฒนำสุนทรียภำพทำงดนตรีทั้ง ๓ แนวทำง นำมำใช้พัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ทำง
ดนตรีได้ ๕ ขั้นตอน ดังนี้
๑. ทฤษฎีกำรเลียนแบบ เป็นกระบวนกำรที่เด็กจะต้องได้ยินเสียงดนตรี ได้เห็นและได้สัมผัส
แล้วลอกเลียนให้เหมือนแบบ แบบในที่นี้หมำยถึงครู
๒. ทฤษฎีกำรทำซ้ำ เป็นกำรฝึกทักษะจนเกิดควำมแม่นยำ หรือเกิดควำมชำนำญ จนสำมำรถ
ควบคุม กำกับ และจัดกำร(ทักษะทำงดนตรี) ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๓. ทฤษฎีกำรแหกคอก เกิดจำกกำรทำซ้ำจนเกิดควำมเบื่อหน่ำย ต้องเปลี่ยนแปลง เพื่อจะ
สร้ำงสิ่งใหม่ แสวงหำสิ่งใหม่ในบำงส่วน
๔. ทฤษฎีทำงเทวดำ เป็นกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนด้ำนทักษะที่สมบูรณ์ บนพื้นฐำนควำมถูกต้อง
และแม่นยำ เป็นตัวของตัวเอง
๕. ทฤษฎีควำมเป็นฉัน เป็นกำรแสดงออกทำงผลงำน ซึ่งเป็นหัวใจของงำนศิลปะและเป็น
ผลงำนของดนตรี
แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ ด้ำนดนตรีไทย ที่นำมำใช้ในกำรพัฒนำ
นักเรียนนั้ น โดยลักษณะเฉพำะของวิช ำดนตรีไทยที่เน้นทักษะกำรปฏิบัติ นับได้ ว่ำ ครูผู้สอนยังคง
มีควำมสำคัญจำเป็นตำมทฤษฎีกำรเลียนแบบ ที่ครูผู้สอนต้องเป็นแบบอย่ำงที่ดี ทฤษฎีกำรทำซ้ำ ผู้เรียน
ต้อ งได้ รั บ กำรฝึ ก ฝนจนขึ้น ใจ จนเกิ ดทั ก ษะทำงดนตรีที่ มี ควำมคงทน หลั งจำกนั้ น ครูผู้ ส อน ควรจั ด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้คิดสร้ำงสรรค์ทำงดนตรี ตำมทฤษฎีกำรแหกคอกเพื่อให้ผู้เรียน ได้แสวงหำและ
สร้ำงสิ่งใหม่ทำงดนตรี สำมำรถสร้ำงสรรค์ผลงำนด้ ำนทักษะที่สมบูรณ์ บนพื้นฐำนควำมถูกต้องและ
แม่นยำเป็นตัวของตัวเอง
ข้อควรคำนึงในกำรสอนดนตรีไทยปฏิบัติ
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนดนตรีไทยภำคปฏิบัติ วิธีสอนที่ควรคำนึงมีรำยละเอียด ดังนี้
๑. สอนให้ผู้เรียนนั่งให้ถูกแบบแผนแห่งกำรใช้เครื่องดนตรีชนิดนั้น ๆ ควรจะนั่งขัดสมำธิหรือ
นั่งพับเพียบ แต่จะนั่งอย่ำงไรก็ตำมจะต้องให้มีท่ำทำงอกผำยไหล่ผึ่ง ไม่งอหลัง
๒. สอนให้ผู้เรียนจับเครื่องดนตรีได้ถูกลักษณะ เช่น จะเข้ จะต้องพันไม้ดีดอย่ำงไร วำงนิ้วและ
มืออย่ำงไร ตรงไหน หรือกำรปฏิบัติฆ้องวง ควรจับไม้ตีอย่ำงไร ถ้ำเรียนซอควรจะจับคันชักอย่ำงไร วำงนิ้ว
ตรงไหน เป็นต้น
๓. เริ่มสอนโดยฝึกพื้นฐำนเครื่องดนตรีไทยแต่ละชนิดก่อน โดยยังไม่ต้องปฏิบัติเป็นเพลง เช่น
สอนให้ดีดจะเข้โดยให้ใช้สำยเปล่ำทั้งสำมสำย สีซอสำยเปล่ำโดยไม่ต้องลงนิ้ว ต่อไปจึงไล่เสียงเรียงกัน
และข้ำมขั้นเป็นระยะๆ ตั้งแต่ง่ำยไปหำยำก ส่วนกำรฝึกหัดเครื่องดนตรีในวงปี่พำทย์ ควรนำแบบแผน
โบรำณมำใช้ เช่น ฝึกหัดฆ้องวงก่อน โดยครูจะจับมือให้ตีเพลงสำธุกำรและต่อเพลงโหมโรงเย็นต่อไป
เครื่องดนตรีประเภทดีด สี ควรจะได้ฝึกโสตประสำทให้รู้จักกำรเทียบเสียงเฉพำะเครื่องดนตรี
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๔. สอนเพลงที่มีรูปแบบเนื้อหำที่เป็นเพลงสั้นๆ ง่ำยๆ ไปก่อน เช่น เพลงฉิ่ง จระเข้หำงยำว
เป็นต้น แล้วจึงค่อยเลื่อนกำรต่อเพลงให้ยำกขึ้น ตำมลำดับควำมสำมำรถของผู้เรียน โดยในขั้นนี้ควรสอน
ให้ผู้เรียนรู้จักจังหวะไปด้วย เช่น จังหวะฉิ่งตรงกับทำนองเพลงอย่ำงไร
๕. ผู้เรียนคนใดสำมำรถเรียนดนตรีชนิดอื่นต่อไปได้ ควรเปลี่ยนเครื่องดนตรีให้กับผู้เรียน เช่น
ผู้เรียนปี่พำทย์ เมื่อฝึกหัดตีฆ้องได้ดีพอสมควรแล้ว มีคุณลักษณะสำมำรถเป็นคนระนำดเอกได้ เริ่มฝึกหัด
ระนำดเอก ปี่ ระนำดทุ้ม ก็ปรับเปลี่ยนเครื่องดนตรีให้ผู้เรียนสำมำรถก้ำวหน้ำต่อไปได้
๖. สอนให้รู้ว่ำ ทำนองอย่ำงใดสำมำรถใช้แทนกันได้บ้ำง โดยเปรียบเทียบให้เห็นว่ำ ทำนองที่มี
ลักษณะใดที่สำมำรถแทนกันได้ โดยใช้เม็ดพรำยให้ผิดแปลกออกไป หรือตรงกันอย่ำงไร ให้ผู้เรียนทรำบ
อย่ำงชัดเจน ในลำดับต่อไปหลังจำกนั้นก็เป็นไปตำมควำมสำมำรถ เชำวน์และควำมรู้ของผู้เรียน ถ้ำมี
ควำมสำมำรถที่จะเรียนเพลงเดี่ยวได้ ตำมวิชำกำรของเครื่องดนตรีนั้น ๆ ครูก็ควรจะสอนให้ เพื่อเป็น
กำลังใจแก่ผู้เรียน
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ได้ทรงตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับกำรสอน
ดนตรีไทยให้แก่เด็กๆ โดยทรงเสนอแนะวิธีกำรสอนดนตรีไทย ไว้ดังนี้
๑. ปัญหำที่ว่ำควรให้เด็กเริ่มหัดดนตรีเมื่ออำยุเท่ำไร ทรงเห็นว่ำ เรื่องอำยุไม่ใช่เงื่อนไขสำคัญ
เริ่มสอนได้เมื่อเด็กพอจะเข้ำใจและมีใจรัก แต่ไม่ควรบังคับหรือหักโหมตั้งแต่ต้น เพรำะอำจทำให้เด็ก
มีควำมฝังใจที่ไม่ดี แทนที่จะรักก็อำจจะเกลี ยดดนตรีไทยและไม่อยำกฝึกอีกเลย ทรงเคยทดลองให้
เด็กชั้นประถม ๑ เรียน เด็กเรียนได้และเล่นเข้ำวงได้ดี
๒. กำรเลือกเครื่องดนตรีให้เด็กที่เพิ่งเริ่มฝึก ในเบื้องต้นควรเลือกเครื่องระดับธรรมดำสำหรับ
ฝึกหัดไปก่อน ยังไม่ควรซื้อของดีของแพงให้เพรำะเด็กยังไม่รู้ จักรักษำ เมื่อเล่นเป็นแล้วจึงค่อยใช้ของดีขึ้น
เครื่องดนตรีรำคำไม่แพงนักแต่คุณภำพใช้ได้ก็มี ที่สำคัญคือต้องเลือกเป็น เลื อกเครื่องที่เสียงไม่เพี้ยน
๓. ผู้ส อน ควรมีวิธีฝึ กให้ เด็กฟังระดับเสียงของเครื่องดนตรีให้ จำได้แม่นยำ จะได้ขึ้นเสียง
เครื่องดนตรีด้วยตนเองได้ ทรงเห็นว่ำเครื่องดนตรีที่เหมำะสำหรับกำรฝึกหัดให้เด็กฟังเสียงคือ อังกะลุง
เพรำะรำคำไม่แพง เป็นเครื่องดนตรีที่หัดง่ำย ไม่ต้องกลัวเรื่องเสียงเพี้ยน ไม่ยุ่งยำกในกำรตั้งเสียงก่อนเล่น
และเด็กจะสนุกกับกำรหัดเขย่ำอังกะลุงด้วย
๔. กำรสอนเด็กให้ร้องเพลงไทย ครูมักจะสอนให้เด็กร้องเพลงหมู่ เพรำะนักเรียนมีมำก สอน
ร้องเพลงหมู่จึงสะดวก แต่ครูควรแยกให้เด็กฝึกร้องทีละคนด้วย จะได้แก้ไขตรงที่ร้องผิดหรือเพี้ยน และ
กำรให้เด็กร้องเพลงหมู่ควรจะมีเครื่องดนตรีบรรเลงคลอไปด้วย เสียงจะได้ไม่เพี้ยน สำหรับเด็กเล็กควรให้
ร้องโดยมีดนตรีคลอแบบลำลอง เพรำะฝึกง่ำย ไม่น่ำเบื่อ
๕. ครูผู้สอนควรกวดขัน ให้เด็กออกเสียงคำให้ชัดเจน รวมทั้งกำรแบ่งวรรคตอนในกำรร้อง
เพื่อไม่ให้เสียควำม และอย่ำละเลยเมื่อเด็กร้องเสียงเพี้ยน
๖. ควรเลือกเพลงให้เหมำะกับเด็ก รวมทั้งเนื้อหำของเพลงด้วย
๗. ต้องเทียบเสียงเครื่องดนตรีให้ดีก่อนบรรเลง
๘. ท่ำทำงกำรนั่งกำรจับเครื่องดนตรีต้องให้ถูกต้องเหมำะสม
๙. ควรปลูกฝังให้เด็กรักและรู้จักรักษำเครื่องดนตรี ไม่ข้ำมเครื่องดนตรี เพรำะถือว่ำมีครู
เครื่องดนตรีทชี่ ำรุดเล็กๆ น้อยๆ เช่น สำยซอขำด ก็ควรหัดเปลี่ยนสำยเองให้ได้
๑๐. ควรสอนให้เด็กรู้จักเคำรพนบไหว้ครูผู้สอน รู้จักกตัญญูรู้คุณ รู้จักกำรปฏิบัติตนต่อครูบำ
อำจำรย์ อันเป็นควำมงำมทำงวัฒนธรรมของไทยที่ไม่มีประเทศใดเสมอเหมือน
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ส่วนที่ ๒
การจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยปฏิบัติ
การจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยในอดีต เป็นวัฒนธรรมสาคัญที่สืบทอดต่อกันมา มีรูปแบบ
ลักษณะเฉพาะที่โดดเด่น แต่ปัจจุบันความนิยมดนตรีไทยผันแปรไปตามกาลเวลา และสภาพของสังคมที่
แตกต่างกับในอดีตเป็นอย่างมาก โอกาสทีจ่ ะสัมผัสกับดนตรีไทยในชีวิตประจาวัน มีน้อยลงจนดูเหมือนว่า
ดนตรีไทย จะไม่มีวิวัฒนาการสืบไปในอนาคต ซึง่ ในปัจจุบันดนตรีไทย ยังมีความจาเป็นที่เด็กและเยาวชน
ต้องเรียนรู้ ทั้งนี้การจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยในอดีต และการสอนดนตรีไทยในสถานศึกษาปัจจุบัน
มีรูปแบบและแนวทางจัดการเรียนการสอน ที่มีลักษณะแตกต่างกันในบางส่วน และมีลักษณะที่คล้ายคลึง
กันในบางส่วน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
การจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยของภูมิปัญญาดนตรีไทย
การเรียนการสอนดนตรีไทยในอดีต เป็นวัฒนธรรมแบบมุขปาฐะคือ ถ่ายทอดแบบปากต่อปาก
ไม่มีการบันทึกโน้ตอย่างปัจจุบัน ผู้เรียนต้องจดจาทางเพลงจากครูผู้สอน ลักษณะการถ่ายทอดองค์ความรู้
แบบมุขปาฐะนี้ พบมากในประเทศไทย เนื่องจากไม่นิยมการจดบันทึกวิชาความรู้เพื่อเผยแพร่เท่ าไรนัก
วิชาความรู้บางอย่าง มีการปกปิดเป็นความลับ จะสืบทอดให้เฉพาะแต่สายเลือดเดียวกันเท่านั้น เช่น ผู้ที่รู้
เรื่องการรักษาโรค ยาสมุนไพรต่าง ๆ ก็จะเก็บความรู้นั้นไว้กับตัว เพื่อใช้ประกอบอาชีพของตนเอง จะนา
ความรู้ เหล่ านี้ ไปเล่ าต่อหรื อบั น ทึ กให้ คนอื่น ทราบก็เกรงว่า จะส่ งผลกระทบต่อ อาชีพ ของตนเอง จึ ง
ถ่ายทอดให้เฉพาะลูกหลาน เพื่อไว้ใช้ทามาหากินต่อไป ดนตรีไทยก็เช่นกัน เนื่องจากเป็นการถ่ายทอด
แบบปากต่อปาก และบางครั้งครูผู้ประพันธ์เพลงก็ไม่ได้สอนให้ลูกศิษย์ทั้งหมด หรืออาจเป็นเพราะลูก
ศิษย์ไม่สามารถเรียนรู้เพลงได้ เมื่อครูท่านนั้นเสียชีวิตไป บทเพลงจึงสูญหายไปด้วย
วัฒนธรรมแบบมุขปาฐะมีส่วนดี คือ การเรียนรู้ดนตรีไทยแบบปากต่อปาก มือต่อมือกับครู
ดนตรีนั้น ทาให้ครูกับศิษย์มีความผูกพันต่อกัน อีกทั้งในทางดนตรีนั้น การจดจาทานองเพลงให้ได้นั้นเป็น
เรื่องที่สาคัญ คือเมื่อผู้เรียนจดจาทานองเพลงได้อย่างแม่นยาดีแล้ว การปฏิบัติเครื่องดนตรีจะง่ายขึ้น
แนวทางการจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยของภูมิปัญญาดนตรีไทย มีรูปแบบวิธีการ ดังนี้
๑. แนวคิดการจัดการเรียนการสอน
การถ่ายทอดดนตรีไทยในอดีต เป็น การถ่ายทอดแบบท่องจาเป็นเอกลักษณ์ วัฒ นธรรม
การถ่ายทอดดนตรีไทย ไม่มีการใช้ตัวโน้ต เป็นการถ่ายทอดในลักษณะที่ครูผู้สอนถ่ายทอดแบบตัวต่อตัว
กับผู้รับการถ่ายทอด ซึ่งวัฒนธรรมการถ่ายทอดดนตรีไทย เป็นวัฒนธรรมการถ่ายทอดที่ให้ความสาคัญ
ในความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน และความอดทนในการฝึกฝน เพื่อให้เกิดทักษะในการบรรเลงที่
เชี่ยวชาญมากขึ้น รวมไปถึงเป็นกระบวนการที่มีการถ่ายทอดเรื่อง คติความเชื่อ วิถีชีวิตและการปฏิบัติตัว
ที่เหมาะสมในฐานะนักดนตรี ให้ผู้รับการถ่ายทอดได้รับการเรียนรู้ ไปพร้อมกัน รูปแบบการถ่ายทอด
ดาเนินการในลักษณะของบ้านดนตรี โดยผู้เรียนต้องฝากตัวเข้าเป็นศิษย์ อาศัยกินอยู่หลับนอนในบ้านครู
และคอยดูแลปรนนิบัติครูเพื่อแลกความรู้
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๒. ความเชื่อและขนบปฏิบัติ
ภูมิปัญญาดนตรีไทย มีการสืบทอดขนบธรรมเนียมปฏิบัติต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน
ดนตรีไทย คือ ขนบประเพณีและความเชื่อในการรับศิษย์ โดยผู้เรียนต้องมีผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองนามา
ฝากเรียนดนตรีไทย และจะต้องนากานล ได้แก่ ขันล้างหน้า ผ้าเช็ดหน้า ดอกไม้ ธูป เทียน และเงิน
จานวนตามแต่ครูเรียกร้อง (๖ สลึง หรือ ๖ บาท หรือ สิบสองบาท หรือ ๑๐๖ บาท) นามามอบให้ครู
เพื่อประกอบพิ ธีกรรมในการรับ ศิษ ย์ โดยกาหนดในวันพฤหั ส บดี ซึ่งนักดนตรีไทยถื อว่าเป็น วัน ครู
ครูผู้สอน จะทาพิธีจับข้อมือโดยใช้ฆ้องวงใหญ่ บรรเลงเพลงสาธุการ (สาหรับการเรียนปี่พาทย์)
นอกจากนี้ ยังมีความเชื่ออื่น ๆ ที่ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ เช่น การครอบครูเรียนดนตรีไทย
การเรียนรู้และบรรเลงเพลงหน้าพาทย์ชั้นสูง การแสดงความเคารพเครื่องดนตรี ไม่เดินข้าม ไม่ตีตะโพน
(ตีเล่น) เพราะเชื่อว่าตะโพนเป็นตัวแทนของครูเทพ เป็นต้น
๓. เนื้อหา
เนื้อหาดนตรีไทย (หลักสูตร) ครูภูมิปัญญาดนตรีไทย จะมีการกาหนดรูปแบบเนื้อหา ที่เป็น
แนวทางพื้นฐานไว้ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนดนตรีไทย สามารถนาประสบการณ์จากเนื้อหาดนตรีใน
แต่ละขั้น พัฒนาไปสู่การเรียนที่สูงขึ้น ผู้เรียนดนตรีไทยทุกคนต้องผ่านหลักสูตรเนื้อหาเป็นขั้นๆ ผู้เรียนจะ
ได้เรียนและมีพื้นฐานการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยสูงมาก เนื้อหาดนตรีที่กาหนดขึ้นเชื่อมโยงกับ พิธีกรรม
ต่าง ๆ ในสังคมไทย เช่น พิธีบวชนาค พิธีทาบุญในโอกาสต่างๆ พิธีแต่งงาน เป็นต้น ซึ่งในอดีตดนตรีไทย
ทาหน้าที่ประกอบพิธีกรรมต่างๆ เป็นส่วนใหญ่ หากมองอย่างแท้จริง พบว่า นอกจากจุดประสงค์ดังกล่าว
ข้างต้ น เพื่ อเป็ น การวางพื้ น ฐานทางดนตรีที่ ดีแล้ วนั้ น สุ ดท้ ายปลายทางที่ค รูดนตรีไทยคาดหมายไว้
นอกจากเพื่อหวังให้เป็นนักดนตรีที่ดีมีฝี มือแล้ว ยังเพื่อประกอบอาชีพด้วย เนื้อหาดนตรีแบบดั้งเดิม ที่
ภูมิปัญญาดนตรีไทย กาหนดไว้เป็นขั้น ๆ โดยมีขั้นตอน ผ่านการครอบครูดนตรี ดังนี้
๓.๑ อันดับแรกครอบอย่างย่อ ผู้เรียนนาดอกไม้ ธูปเทียนและเงินกานลมาคารวะครู โดย
ครูจ ะจั บ ข้อ มือให้ ผู้ เรี ย นตีฆ้อ งวงใหญ่ ตอนขึ้นต้ นท านองเพลงสาธุการ ๓ ครั้ง ผู้ เรียนจะเรียนเพลง
สาธุการจนจบ และเรียนเพลงชุดโหมโรงเย็น ยกเว้นเพลงตระไว้ ๑ เพลง และสารมารถเรียนเพลงอื่นได้
ตามแต่ครูจะเห็นสมควร
๓.๒ อันดับที่สอง เมื่อผู้เรียนได้เรียนเพลงโหมโรงเย็น จนจบแล้ว และจะเริ่มเรียนเพลง
ตระโหมโรงซึ่งได้เว้นไว้เมื่อเรียนในอันดับแรก ครูผู้สอนจะจับข้อมือให้ตีฆ้องวงใหญ่ ตอนขึ้นต้นทานอง
เพลงตระโหมโรง ๓ ครั้ง สามารถเรียนเพลงไทยอื่น ๆ ได้ต่อไป เช่น เพลงโหมโรงเช้า เพลงช้า เพลงเร็ว
เพลงเรื่อง และเพลงประเภทอื่น ๆ ตามที่ครูผู้สอนจะเห็นสมควร
๓.๓ อันดับที่สาม เป็น การเริ่มเรียนเพลงโหมโรงกลางวัน ซึ่งครูผู้สอนจะจับข้อมือให้ ตี
ฆ้องวงใหญ่ ตอนขึ้นต้น ทานองเพลงตระบองกัน ๓ ครั้ง เพราะจัดว่าเพลงตระบองกัน เป็นเพลงสาคัญ
ในเพลงชุดโหมโรงกลางวัน
๓.๔ อัน ดับ ที่สี่ เริ่มเรีย นการบรรเลงเพลงหน้าพาทย์ ชั้นสู ง ครูผู้ส อนจะจับข้อมือให้ ตี
ฆ้องวงใหญ่ ตอนขึ้น ต้ น ท านองเพลงบาทสกุณี ๓ ครั้ง เพราะจัด ว่าเพลงบาทสกุณี เป็น เพลงส าคั ญ
ในประเภทเพลงหน้าพาทย์ชั้นสูง
๓.๕ อันดับห้า เริ่มเรียนเพลงองค์พระพิราพ ครูจะจับข้อมือให้ตีฆ้องวงใหญ่ ตอนขึ้นต้น
ทานองเพลงเพลงองค์พระพิราพ เพราะจัดว่าเป็นเพลงหน้าพาทย์สูงสุด
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ทั้งนี้ การเรียนดนตรีไทยประเภทอื่น เช่น สีซอ ดีดจะเข้ เป่าปี่ เป่าขลุ่ย ตลอดทั้งขับร้อง จะมี
ขั้นตอนในการเรียน โดยจับข้อมือในสิ่งที่พอจะจับได้ เช่น ซอ จะเข้ โดยใช้เพลงประเภทที่เครื่องดนตรี
ชนิดนั้นใช้บรรเลง หรือใช้ฉิ่งครอบศีรษะของผู้เรียน ซึ่งการใช้ฉิ่งครอบศีรษะนี้ ใช้ได้กับการครอบเรียน
ดนตรีไทยทุกประเภทที่ไม่สะดวกในการจับข้อมือ และหลั งจากนั้นสามารถเรียนเพลงต่าง ๆ ตามที่
ครูผู้สอนเห็นสมควร
๔. วิธีสอน
การจัดการเรีย นการสอนดนตรีไทย ของครูภูมิปัญ ญาดนตรีไทย อาศัยความใกล้ชิดเป็น
แรงจูงใจในการปลูกฝัง ซึ่งอาจเริ่มที่บ้าน ทีผ่ ู้ปกครองเป็นนักดนตรีไทย การได้ยินหรือเคยชินนี้เอง จะ
เกิดการเรียนรู้ได้ อย่างรวดเร็ว ผู้ที่มีฝีมือทางด้านดนตรี จึงนับว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถ เพราะต้องมี
ความทรงจาดีเลิศ การดนตรีไทยไม่มีเครื่องบันทึกเสียงชนิดใดที่จะบันทึกได้ละเอียดลออ ดังนั้นตั้งแต่
สมัยโบราณมาจึงใช้วิธีการสั่งสอนด้วยความทรงจา และปฏิบัติอย่างจริงจังจนเกิดความชานาญ ทานอง
เพลงอาจผิดเพี้ยนกันไปตามความนิยมและความสามารถของผู้สอน โดยมากครูจะสอนศิษย์ตามปฏิภาณ
ความสามารถและความฉลาดของศิษย์ ผู้ใดมีความสามารถดีจะได้ทานองที่แปลก ไพเราะ และโลดโผน
พิสดารกว่าผู้ไม่มีฝีมือ
การเลือกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย ครูมักเลือกให้ศิษย์เรียน โดยพิจารณาตามความเหมาะสม
และความสามารถของผู้เรียน ตลอดจนการนาไปใช้ประโยชน์ ซึง่ ผู้เรียนดนตรีไทยในอดีตจะต้องพักอาศัย
อยู่ที่บ้านครู ต้องช่วยครูทางานต่าง ๆ การเรียนการสอนดนตรีและซ้อมเพลง จึงสามารถจัดกิจกรรมได้ทั้ง
ในเวลากลางวันและกลางคืน หรือเป็นช่วงเวลาที่ครูผู้สอนกาหนดขึ้นตลอดเวลา โดยลักษณะการถ่ายทอด
ของผู้สอนใช้วิธีสอน ๓ แบบคือ
๔.๑ ครูเป็นผู้สอนเป็นผู้ถ่ายทอดให้ศิษย์ด้วยตนเอง ครูจะเป็นผู้มีบทบาทมาก โดยเป็น
ผู้แนะนาทั้งภาคความรู้และภาคปฏิบัติ ครูมักดูแลเอาใจใส่ เข้มงวดกวดขันในการฝึกฝนศิษย์และต้องมี
เวลาให้กับศิษย์อย่างเต็มที่ โดยมีวิธีการถ่ายทอด ดังนี้
๑) การบรรยาย นิ ยมปฏิบัติเพื่อเป็นการแนะนาเครื่องดนตรี เช่น รูปร่างลั กษณะ
ทั่วไป การนาไปใช้ การเก็บรักษาเครื่องดนตรี เป็นต้น วิธีการปฏิบัติ เช่น การจับไม้ การนั่ง เป็นต้น และ
ยังเพื่อเป็นการอบรม กิริยามารยาท ศีลธรรม การทาตัวเป็นคนดีในสังคม ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญนอกเหนือจาก
การเรียนดนตรี ที่ครูดนตรีไทยให้ความสาคัญมากด้วยส่วนหนึ่ง ลักษณะการสอนจะไม่นิยมใช้โน้ต
มักบรรยายโดยใช้วิธีเปล่งเสียงให้ศิษย์ปฏิบัติตาม โดยนิยมออกเสียงเพลงโดยความเข้าใจของครูและศิษย์
ร่วมกัน เช่น ทิง โนง โทง โถ่ง เตง ติง แนง แต่ง เป็นต้น
๒) การสาธิต เป็นวิธีการสาคัญที่ใช้สอนดนตรีภาคปฏิบัติ ครูผู้สอนจะแสดงให้ผู้เรียน
เห็นภาพการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยครูจะมีเครื่องดนตรีประจาตัว เช่น ระนาดเอก สาธิตให้ผู้เรียน
ได้ปฏิบัติตาม นับว่าเป็นวิธีการที่ปฏิบัติกันมาก ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
๔.๒ ศิษย์รุ่นพี่เป็นผู้ ถ่ายทอดแทนครู (พี่ช่วยน้อง) โดยการมอบหมายของครูผู้สอน ให้
ศิษย์รุ่นพี่ ที่ครูมีความไว้วางใจ เป็นผู้สอนแทนครู
๔.๓ ศิษย์รุ่นเดียวกันถ่ายทอดกันเอง (เพื่อนช่วยเพื่อน) การเรียนการสอนดนตรีไทยปฏิบัติ
ต้องใช้เวลามาก ผู้เรียนที่เรียนรู้ช้าความจาไม่ดี เพื่อนที่เรียนด้วยกันจึงผู้ช่วยถ่ายทอดให้กันและกันได้เป็น
อย่างดี ทั้งนี้การถ่ายทอดกันเองมักอยู่ในความดูแลของครู คอยดูแลแนะนาเพิ่มเติม
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๕. สื่อการเรียนการสอน
ครูภูมิปัญญาดนตรีไทย จัดการเรียนการสอนดนตรีไทยโดยใช้สื่อประกอบการสอน ดังนี้
๕.๑ เครื่องดนตรี เป็ นสื่อที่สาคัญที่สุด ครูมักสะสมเครื่องดนตรี ไทยที่มีคุณภาพดี เช่น
ฆ้องสัมฤทธิ์ กลองไม้ชิงชัน ระนาดเอกไม้ชิงชัน เป็นต้น การมีเครื่องดนตรีที่มีคุณภาพดี ย่อมส่งผลต่อ
การเรียนปฏิบัติของผู้เรียนด้วย
๕.๒ สื่อหรืออุปกรณ์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ เป็นสื่ออุปกรณ์อีกประเภทหนึ่ง ที่นิยมนามาใช้
ในการจั ด การเรี ย นการสอน เช่ น การฝึ ก ข้อ มื อ ด้ ว ยการตี ลู ก มะพร้าว แทนการใช้ เครื่อ งดนตรีจริ ง
นอกจากนี้ สื่อธรรมชาติอีกอย่างหนึ่ง ที่ใช้สาหรับประกอบการฝึกเรียนดนตรีได้อย่างดี คือ น้า ใช้เป็นสื่อ
ประกอบการฝึกไล่มือ สาหรับนักดนตรีที่เล่นเครื่องดนตรีประเภท เครื่องหนัง ได้แก่ เปิงมาง เนื่องจาก
เป็นเครื่องดนตรีที่ต้องรัวให้ร่อน (ตีสองมือสลับกันจากช้าไปเร็ว) การเรียนโดยผู้เรียนตีเปิงมางนาน ๆ จะ
เจ็บมือ และมีเสียงดัง (ไม่เป็นทานองเพลง) ครูจึงนิยมให้ผู้เรียน “ตีน้า” โดยฝึกในแม่น้า ยืนตีผิวน้า ไล่มือ
เช่นเดียวกับตีเปิงมาง เนื่องจากผิวน้ามีแรงหนืด เมื่อฝึกบ่อย ๆ ช่วยทาให้ตีร่อนขึ้น เป็นต้น
๖. จิตวิทยาการสอน
ครูภูมิปัญญาดนตรีไทย จะปฏิบัติตัวกับศิษย์เหมือนคนในครอบครัว หรือญาติพี่น้อง มีการใช้
จิตวิทยาการเสริมแรง ได้แก่ ชมเชย ให้ รางวัล การปรับให้ฝึกซ้อมเพลงมากขึ้น เพื่อเป็นการเสริมแรง
ทางบวกให้กับผู้เรียน นอกจากนี้การลงโทษ เช่น ว่ากล่าวตักเตือน ดุ ตี ซึ่งเป็นการเสริมแรงทางลบเพื่อ
เป็นการบังคับ ให้ผู้เรียนปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบแบบแผนที่กาหนด ควบคุมให้ผู้เรียนตั้งใจเรียน
๗. การวัดผลและประเมินผล
การวัดประเมินผลการจัดการเรียนการสอนดนตรีไทย ครูภูมิปัญญาดนตรีไทย ใช้วิธีการสังเกต
การปฏิบัติเครื่องดนตรีเป็นหลักในการวัดผล ครูเป็นผู้กาหนดเกณฑ์ด้านทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย
ว่ามีคุณภาพระดับใด ส่วนใหญ่เน้นการประเมินด้าน ทานอง จังหวะ และการปฏิบัติตามศัพท์สังคีต เป็น
เกณฑ์ที่ใช้ประเมิน
การเรียนการสอนดนตรีตามวัฒนธรรมไทยในอดีต ผู้เรียนต้องเข้าไปขอฝากตัวเป็นศิษย์กับครู
โดยก่อนจะรับเป็นศิษย์ครูเพลงจะทดสอบความอดทนต่างๆ นาๆ จนแน่ใจว่าผู้เรียนมีความพร้อมทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจเพียงพอแล้ว จึงจะเริ่มถ่ายทอดการบรรเลงบทเพลงให้ ซึ่งผู้เรียนแต่ละคนต้องใช้เวลา
แรมเดือนแรมปี มุ่งมั่นบากบั่น พยายามทุ่มเทแรงกายแรงใจ เพื่อให้ผ่านบททดสอบเป็นนักดนตรีไทยที่ดี
มีคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยในสถานศึกษา
ปัจจุบั นสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก เนื่องจากความก้าวหน้าทางวิทยาการและ
เทคโนโลยี ความเจริญทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคม ทาให้ข่าวสารข้อมูลต่างๆ สามารถส่งผ่านถึงกัน
ได้อย่างรวดเร็ว กิจกรรมต่าง ๆ ในสังคม เหตุการณ์บ้านเมือง การแต่งกาย สิ่งบันเทิง ตลอดจนแนวคิด
และการกระทาต่าง ๆ สามารถถ่ายทอดมายังประเทศไทยอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังได้รับวัฒนธรรม
ต่างชาติหลั่งไหลเข้ามา ผนวกกับความเจริญทางวัตถุ ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทย
ทาให้ศิลปวัฒนธรรมเกิดการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งดนตรีไทยด้วย (ปัญญา รุ่งเรือง, ๒๕๔๕)
การจัดการเรียนการสอนดนตรีไทย ของครูผู้สอนดนตรีในสถานศึกษา มี รูปแบบวิธีการจัด
การเรียนการสอน ดังนี้
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๑. แนวคิดการจัดการเรียนการสอน
ดนตรี ไทย เป็ น วิ ช าหนึ่ งที่ ห ลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๑
กาหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ บรรจุอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ซึ่งเป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียน
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ ชื่นชมความงาม มีสุนทรียภาพ ความมีคุณค่ า ซึ่งมีผล
ต่อคุ ณ ภาพชีวิต มนุ ษ ย์ ทั้ งด้านร่างกาย จิ ตใจ สติ ปัญ ญา อารมณ์ สั งคม ตลอดจนน าไปสู่ การพั ฒ นา
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองอันเป็นพื้นฐานการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้
หลั กสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กาหนดให้ ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจ องค์ประกอบดนตรี แสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่า
ดนตรี ถ่ า ยทอดความรู้ สึ ก ทางดนตรี อ ย่ า งอิ ส ระ ชื่ น ชมและประยุ ก ต์ ใช้ ในชี วิ ต ประจ าวั น เข้ า ใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าดนตรี ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล ร้องเพลงและเล่นดนตรี ในรูปแบบต่าง ๆ แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเสียงดนตรี แสดงความรู้สึกที่มีต่อดนตรีในเชิงสุนทรียะ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับ
ประเพณีวัฒนธรรมและเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ โดยกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ด้านดนตรี จานวน
๒ มาตรฐาน ได้ แ ก่ มาตรฐาน ศ ๒.๑ เข้ า ใจและแสดงออกทางดนตรี อ ย่ า งสร้ า งสรรค์ วิ เคราะห์
วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน และมาตรฐาน ศ ๒.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็น
คุ ณ ค่ าของดนตรี ที่ เป็ น มรดกทางวั ฒ นธรรม ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ภู มิ ปั ญ ญาไทยและสากล โดยให้
สถานศึกษากาหนดโครงสร้างเวลาเรียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นาสู่การปฏิบัติ ตามบริบทของ
สถานศึ กษา (ส่ ว นใหญ่ ก าหนดเวลาเรียน ๘๐ ชั่ว โมงต่ อปี ) โดยให้ ผู้ เรีย นได้ เรีย นรู้ สาระทั ศ นศิ ล ป์
นาฏศิลป์และดนตรี
นอกจากนี้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียน
เกิดสมรรถนะสาคัญ ๕ ประการ โดยสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสาคัญ
ตามหลักสูตร คือ
๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้
ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ ยนข้อมูล
ข่าวสารและประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรอง
เพื่อขจัด และลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและ
ความถูกต้อง ตลอดจนการเลื อกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคานึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเอง
และสังคม
๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด
อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนาไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
๓. ความสามารถในการแก้ปัญ หา เป็นความสามารถในการแก้ปัญ หาและอุปสรรคต่าง ๆ
ที่เผชิ ญ ได้ อย่ างถู กต้ องเหมาะสมบนพื้ นฐานของหลั กเหตุผ ล คุ ณ ธรรมและข้อมู ล สารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง
สังคมและสิ่งแวดล้อม

๑๒
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ใน
การดาเนินชีวิตประจาวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทางาน และการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ
มี ทั กษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่ อการพั ฒ นาตนเองและสั งคม ในด้ านการเรี ยนรู้ การสื่ อสาร
การทางาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและ
พลโลก ได้แก่ ๑) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ๒) อสัตย์สุจริต ๓) มีวินัย ๔) ใฝ่เรียนรู้ ๕) อยู่อย่างพอเพียง
๖) มุ่งมั่นในการทางาน ๗) รักความเป็นไทย และ ๘) มีจิตสาธารณะ (กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๒ :
๒๓-๔๓)
แนวคิดของการศึกษาดนตรี ตามหลั กสู ตรแกนกลางการศึกษา พุ ทธศักราช ๒๕๕๑ มุ่งให้
ผู้เรียนรักดนตรี โดยให้ผู้เรียนได้เรียน ได้เล่นดนตรีอย่างมีความสุขและสนุกสนาน ทาให้เกิดการเรียนรู้
อย่างรวดเร็ว เกิดความคิดสร้างสรรค์ในขั้นสูง การพัฒนาสมองโดยผ่านกิจกรรมดนตรี จึงเป็นการวาง
พื้นฐานสาหรับเด็กที่จะเติบโตไปในอนาคต เด็กจะเป็นผู้ที่มีความฉับไวในการแก้ปัญหา เพราะดนตรี
ช่วยพัฒนาความฉลาดให้กับเด็กส่วนนี้
๒. ความเชื่อและขนบปฏิบัติ
การจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยในสถานศึกษา ครูผู้สอนจะต้องพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ มีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกาหนด การจัดการเรียน
การสอนดนตรีไทย จึงมีรูปแบบวิธีการที่ไม่เน้นความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ กอปรกับ เป็น
การเรียนตามหลักสูตรที่ผู้เรียนทุกคนต้องเรียนและผู้เรียนมีจานวนมาก
๓. เนื้อหา
เนื้อหา การจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยในระบบการศึกษาของสถานศึกษา จะจัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาทางดนตรี ดังนี้
ชั้น
ตัวชี้วัด
ป.๑ ๔. มีส่วนร่วมในกิจกรรมดนตรีอย่าง
สนุกสนาน
ป. ๒ ๓. เคาะจังหวะหรือเคลื่อนไหวร่างกาย
ให้สอดคล้องกับเนื้อหาของเพลง
๔. ร้องเพลงง่าย ๆ ที่เหมาะสมกับวัย

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
กิจกรรมดนตรี
- การร้องเพลง
- การเคาะจังหวะ
- การเคลื่อนไหวประกอบบทเพลง
การเคลื่อนไหวประกอบเนื้อหาในบทเพลง
การเล่นเครื่องดนตรีประกอบเพลง
การขับร้อง

๑๓
ชั้น
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ป.๓ ๑. ระบุ รู ป ร่ า งลั ก ษณะของเครื่ อ งดนตรี รูปร่างลักษณะของเครื่องดนตรี
ที่เห็นและได้ยินในชีวิตประจาวัน
เสียงของเครื่องดนตรี
๔. ขับร้องและบรรเลงดนตรีง่าย ๆ
การขับร้องเดี่ยวและหมู่
การบรรเลงเครื่องดนตรีประกอบเพลง
๖. แสดงความคิดเห็ น เกี่ย วกับ เสียงดนตรี การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงร้องและ
เสียงขับร้องของตนเองและผู้อื่น
เสียงดนตรี
- คุณ ภาพเสียงร้อง
- คุณภาพเสียงดนตรี
ป.๔ ๒. จาแนกประเภทของเครื่องดนตรีที่ใช้ใน ประเภทของเครื่องดนตรี
เพลงที่ฟัง
เสียงของเครื่องดนตรีแต่ละประเภท
๓. ระบุทิศทางการเคลื่อนที่ขึ้น – ลงง่าย ๆ การเคลื่อนที่ขึ้น – ลงของทานอง
ของท านอง รู ป แบบจั งหวะและความเร็ว รูปแบบจังหวะ
ของจังหวะในเพลงที่ฟัง
ความช้า - เร็วของจังหวะ
๔. อ่าน เขียนโน้ตดนตรีไทยและสากล
โครงสร้างโน้ตเพลงไทย
- การแบ่งห้อง
- การแบ่งจังหวะ
ป.๔ ๖. ใช้และเก็บเครื่องดนตรีอย่างถูกต้องและ การใช้และการดูแลรักษาเครื่องดนตรี ของตน
ปลอดภัย
๗. ระบุว่าดนตรีสามารถใช้ในการสื่อ
ความหมายของเนื้อหาในบทเพลง
เรื่องราว
ป.๕ ๑. ระบุ องค์ป ระกอบดนตรีในเพลงที่ใช้ใน การสื่ ออารมณ์ ของบทเพลงด้ วยองค์ ประกอบ
การสื่ออารมณ์
ดนตรี
- จังหวะกับอารมณ์ของบทเพลง
- ทานองกับอารมณ์ของบทเพลง
๒. จาแนกลักษณะของเสียงขับร้องและ
ลักษณะเสียงของวงดนตรีประเภทต่าง ๆ
เครื่องดนตรีที่อยู่ในวงดนตรีประเภทต่าง ๆ
ป.๕ ๔. ใช้ เ ครื่ อ งดนตรี บ รรเลงจั ง หวะ และ การบรรเลงเครื่องประกอบจังหวะ
ทานอง
การบรรเลงทานองด้วยเครื่องดนตรี
๕. ร้องเพลงไทยหรือเพลงสากลหรือเพลง การร้องเพลงไทยในอัตราจังหวะสองชั้น
ไทยสากลที่เหมาะสมกับวัย
๗. ใช้ดนตรีร่วมกับกิจกรรม
การบรรเลงดนตรีประกอบกิจกรรมนาฏศิลป์
ในการแสดงออกตามจินตนาการ

๑๔
ชั้น
ตัวชี้วัด
ป.๖ ๑. บรรยายเพลงที่ฟัง โดยอาศัย
องค์ประกอบดนตรี และศัพท์สังคีต
๒. จาแนกประเภทและบทบาทหน้าที่
เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรี
ที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ
๔. ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบ
การร้องเพลง ด้นสด ที่มีจังหวะและทานอง
ง่าย ๆ
๕. บรรยายความรู้สึกที่มีต่อดนตรี

ม.๑ ๑. อ่าน เขียน ร้องโน้ตไทย และโน้ตสากล
๒. เปรียบเทียบเสียงร้องและเสียง
ของเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรม
ที่ต่างกัน
๓. ร้ อ งเพลงและใช้ เครื่ อ งดนตรีบ รรเลง
ประกอบการร้องเพลงด้วยบทเพลง
ที่หลากหลายรูปแบบ
๔. จั ด ประเภ ทของวงดนตรี ไ ทยและ
วงดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ
๕. แสดงความคิ ดเห็ น ที่ มีต่ออารมณ์ ของ
บทเพลงที่มีความเร็วของจังหวะ
และความดัง - เบา แตกต่างกัน
๗. นาเสนอตัวอย่างเพลงที่ตนเองชื่นชอบ
และอภิป รายลั กษณะเด่น ที่ท าให้ งานนั้ น
น่าชื่นชม

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
องค์ประกอบดนตรีและศัพท์สังคีต
เครื่องดนตรีไทยแต่ละภาค
บทบาทและหน้าที่ของเครื่องดนตรี
การร้องเพลงประกอบดนตรี
การสร้างสรรค์รูปแบบจังหวะและทานองด้วย
เครื่องดนตรี
การบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็น
ที่มีต่อบทเพลง
- เนื้อหาในบทเพลง
- องค์ประกอบในบทเพลง
- คุณภาพเสียงในบทเพลง
เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี
- โน้ตบทเพลงไทย อัตราจังหวะสองชั้น
เสี ย งร้ อ งแ ล ะ เสี ย งข อ ง เค รื่ อ งด น ต รี
ในบทเพลงจากวัฒนธรรมต่าง ๆ
- วิธีการขับร้อง
- เครื่องดนตรีที่ใช้
ก ารร้ อ งแ ล ะ ก ารบ รรเล งเค รื่ อ งด น ต รี
ประกอบการร้อง บทเพลงพื้นบ้าน บทเพลง
ไทยเดิม
วงดนตรีพื้นเมือง
วงดนตรีไทย
การถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลง
- จังหวะกับอารมณ์เพลง
- ความดัง-เบากับอารมณ์เพลง
- ความแตกต่างของอารมณ์เพลง
การนาเสนอบทเพลงที่ตนสนใจ

๑๕
ชั้น
ตัวชี้วัด
ม.๑ ๘. ใช้เกณฑ์สาหรับประเมินคุณภาพ
งานดนตรีหรือเพลงที่ฟัง

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
การประเมินคุณภาพของบทเพลง
-คุณภาพด้านเนื้อหา
-คุณภาพด้านเสียง
-คุณภาพด้านองค์ประกอบดนตรี
การใช้และบารุงรักษาเครื่องดนตรีของตน

๙. ใช้และบารุงรักษาเครื่องดนตรี
อย่างระมัดระวังและรับผิดชอบ
ม.๒ ๒. อ่าน เขียนร้องโน้ตไทย และโน้ตสากลที่ เครือ่ งหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี
มีเครื่องหมายแปลงเสียง
- โน้ตจากเพลงไทยอัตราจังหวะสองชั้น
๓. ระบุ ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ ปัจจัยในการสร้างสรรค์บทเพลง
สร้างสรรค์งานดนตรี
- จินตนาการในการสร้างสรรค์บทเพลง
- การถ่ายทอดเรื่องราวความคิดในบทเพลง
๔. ร้องเพลง และเล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวง เทคนิคการร้องและบรรเลงดนตรี
- การร้องและบรรเลงเดี่ยว
- การร้องและบรรเลงเป็นวง
๕. บรรยายอารมณ์ของเพลงและความรู้สึกที่ การบรรยายอารมณ์และความรู้สึกในบทเพลง
มีต่อบทเพลงที่ฟัง
๖. ประเมิ น พั ฒ นาการทั ก ษะทางดนตรี การประเมินความสามารถทางดนตรี
ของตนเอง หลังจากการฝึกปฏิบัติ
- ความถูกต้องในการบรรเลง
- การควบคุมคุณภาพเสียงในการร้องและ
บรรเลง
๗. ระบุ ง านอาชี พ ต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ อาชีพทางด้านดนตรี
ดนตรีและบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง บทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง
ม.๓ ๑. เปรี ย บเที ย บองค์ป ระกอบที่ ใช้ ในงาน การเปรียบเทียบองค์ประกอบในงานศิลปะ
ดนตรีและงานศิลปะอื่น
- การใช้องค์ประกอบในการสร้างสรรค์
งานดนตรีและศิลปะแขนงอื่น
- เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์งานดนตรี
และศิลปะแขนงอื่น
๒. ร้องเพลง เล่นดนตรีเดี่ยว และรวมวง เทคนิคและการแสดงออกในการขับร้องและ
โดยเน้นเทคนิคการร้อง การเล่น
บรรเลงดนตรีเดี่ยวและรวมวง
การแสดงออก และคุณภาพสียง
๔. อธิบายเหตุผลในการเลือกใช้
การเลือกใช้องค์ประกอบในการสร้างสรรค์
องค์ ป ระกอบดนตรี ใ นการสร้ า งสรรค์
- การเลือกจังหวะเพื่อสร้างสรรค์บทเพลง
งานดนตรีของตนเอง
- การเรียบเรียงทานองเพลง

๑๖
ชั้น
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ม.๓ ๕. เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งระหว่ า ง การเปรียบเทียบความแตกต่างของบทเพลง
งานดนตรีของตนเองและผู้อื่น
- สาเนียง
- อัตราจังหวะ
- รูปแบบบทเพลง
- การประสานเสียง
- เครื่องดนตรีที่บรรเลง
๖. อธิบายเกี่ยวกับอิทธิพลของดนตรี
อิทธิพลของดนตรี
ที่มีต่อบุคคลและสังคม
- อิทธิพลของดนตรีต่อบุคคลและต่อสังคม
๗. นาเสนอหรือจัดการแสดงดนตรี
การจัดการแสดงดนตรีในวาระต่าง ๆ
ที่เหมาะสมโดยการบูรณาการกับสาระ
- การเลือกวงดนตรี
การเรียนรู้อื่นในกลุ่มศิลปะ
- การเลือกบทเพลง
- การเลือกและจัดเตรียมสถานที่
- การเตรียมบุคลากร
- การเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือ
- การจัดรายการแสดง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กาหนดเนื้อหาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
เนื้อหาสาระทางดนตรีในภาคทฤษฎี เพื่อนาความรู้ไปใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้เป็นลาดับชั้น ควบคู่ไป
กับการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ โดยกาหนดเนื้อหาสาระการเรียนรู้ เรียงร้อยตั้งแต่ละระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๑ จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อให้ครูผู้สอนนาไปใช้จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
๔. วิธีการสอน
การจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยในสถานศึกษา ครูผู้สอนที่ต้องนาหลักสูตรสถานศึกษา
สู่การปฏิบัติ ซึ่งดนตรีไทยเป็นวิชาหนึ่งในสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กาหนด วิธีการจัดการเรียนการสอนดาเนินตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยเน้นการดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ดังนี้
๔.๑ ผู้เรียนมีบทบาทรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตน ผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้ บทบาทของ
ผู้สอน คือ ผู้สนับสนุน (Supporter) และเป็นแหล่งความรู้ Resource Person) ของผู้เรียน โดยผู้เรียน
ร่วมรับผิดชอบตั้งแต่เลือก และวางแผนสิ่งที่ตนจะเรียนหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการเลือกและจะเริ่มต้น
การเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการศึกษาค้นคว้ารับผิดชอบการเรียนตลอดจนประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง
๔.๒ เนื้อหาวิชามีความสาคัญและมีความหมายต่อการเรียนรู้ ในการออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ ปัจจัยสาคัญที่ ได้แก่ เนื้อหาวิชาประสบการณ์เดิมและความต้องการของผู้เรียน การเรียนรู้ที่
สาคัญและมีความหมายจึงขึ้นอยู่กับเนื้อหา และเทคนิคการสอน
๔.๓ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ จะได้รับความสนุกสนานจากการเรียน จาก
การเข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ได้ทางานร่วมกัน ได้ค้นพบข้อคาถามและคาตอบ ประเด็นที่ท้าทาย
ความสามารถในเรื่องใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งการบรรลุผลสาเร็จของงานที่พวกเขาริเริ่มด้วยตนเอง

๑๗
๔.๔ สัมพันธภาพระหว่างผู้เรียน การมีสัมพันธภาพในกลุ่ม จะช่วยส่งเสริมความเจริญ
งอกงามการพั ฒ นาความเป็ น ผู้ ใหญ่ การปรับ ปรุงการทางานและการจัดการกับชีวิตของแต่ละบุคคล
สัมพันธภาพระหว่างสมาชิกในกลุ่มจึงเป็นสิ่งสาคัญที่จะช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
ของผู้เรียน
๔.๕ ผู้สอน คือ ผู้อานวยความสะดวกและเป็นแหล่งความรู้ ในการจัดการเรียนการสอน
แบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ผู้สอนจะต้องมีความสามารถที่จะค้นพบความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียน
เป็นแหล่งความรู้ที่ทรงคุณค่าของผู้เรียน และสามารถค้นคว้าหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ ที่เหมาะสมกับผู้เรียน
สิ่งที่สาคัญที่สุดคือ ความเต็มใจของผู้สอนที่จะช่วยเหลือโดยไม่มีเงื่อนไข ผู้สอนจะให้ทุกอย่างแก่ผู้เรียน
ไม่ว่าจะเป็นความเชี่ยวชาญ ความรู้ เจตคติและการฝึกฝน โดยผู้เรียนมีอิสระที่จะรับหรือไม่รับการให้ก็ได้
๔.๖ ผู้เรียนมีโอกาสเห็นตนเองในแง่มุมที่แตกต่างจากเดิม การจัดการเรียนการสอน มุ่งให้
ผู้เรียนมองเห็นตนเองในแง่มุมที่แตกต่างออกไป ผู้เรียนจะมีความมั่นใจในตนเอง และควบคุมตนเองได้
มากขึ้นสามารถเป็ นในสิ่งที่อยากเป็ นมีวุฒิ ภาวะสู งมากขึ้น ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนให้ สอดคล้องกับ
สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมกับเหตุการณ์ต่าง ๆ มากขึ้น
๔.๗ พัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนหลายๆ ด้านพร้อมกันไป การเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ เป็นจุดเริ่มของการพัฒนาผู้เรียนหลายๆ ด้าน เช่น คุณลักษณะด้านความรู้ ความคิด
ด้านการปฏิบัติ และด้านอารมณ์ ความรู้สึกจะได้รับการพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน
การจัดการเรียนการสอนดนตรี เป็น การจัดการเรียนรู้เพื่อใหผู้เรียนมี ความรู้ ความสามารถ
ตามมาตรฐานการเรี ยนรู้สมรรถนะสาคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กาหนดไวในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยยึดหลักวาผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด เชื่อวาทุกคน
มีความสามารถเรียนรู้ และพัฒ นาตนเองได ยึดประโยชนที่เกิดกับผู้เรียน กระบวนการจัดการเรียนรู้
ตองสงเสริมใหผู้เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ คานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคลและพัฒนาการทางสมอง เนนใหความสาคัญทั้งความรู้ และคุณธรรม
๕. สื่อการสอน
สื่อการเรียนการสอนดนตรี เป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้
ผู้ เรี ย นเข้ า ถึ ง ความรู้ ทั ก ษะกระบวนการ และคุ ณ ลั ก ษณะตามมาตรฐานของหลั กสู ต รได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภ าพ สื่ อการเรีย นรู้มีห ลากหลายประเภท ทั้งสื่ อธรรมชาติ สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี และ
เครือข่ายการเรียนรู้ต่างๆ ที่มีในท้องถิ่น การเลือกใช้สื่อควรเลือกให้มีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ
และลีลาการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน
การจัดหาสื่อการเรียนรู้ ผู้ เรียนและผู้ส อนสามารถจัดทาและพัฒ นาขึ้นเอง หรือปรับปรุง
เลือกใช้อย่างมีคุณภาพจากสื่อต่างๆ ที่มีอยู่รอบตัวเพื่อนามาใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ
ส่งเสริมและสื่อสารให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาควรจัดให้ มีอย่างพอเพียง เพื่อพัฒ นาให้
ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและผู้มีหน้าที่
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยดาเนินการดังนี้
๑. จั ด แหล่ งการเรี ย นรู้ ศู น ย์สื่ อ การเรีย นรู้ ระบบสารสนเทศการเรีย นรู้ และเครือ ข่ าย
การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน เพื่อการศึกษาค้นคว้าและการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษา ท้องถิ่น ชุมชน สังคมโลก

๑๘
๒. จัดทาและจัดหาสื่อการเรียนรู้สาหรับการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียน เสริมความรู้ให้ผู้สอน
รวมทั้งจัดหาสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้
๓. เลือกและใช้สื่อการเรียนรู้ที่มีคุ ณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย สอดคล้อง
กับวิธีการเรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน
๔. ประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรู้ที่ใช้อย่างเป็นระบบ
๕. ศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
๖. มี ก ารก ากั บ ติ ด ตาม ประเมิ น คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพ เกี่ ย วกั บ สื่ อ และการใช้ สื่ อ
การเรียนรู้เป็นระยะๆ และสม่าเสมอ
สื่อการสอนที่ครูผู้สอนใช้จัดการเรียนการสอนดนตรีไทยภาคปฏิบัติ นอกเหนือจากอุปกรณ์
คือเครื่องดนตรีไทยแล้ว การถ่ายทอดองค์ความรู้ยังนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษามาใช้ เป็นสื่อการสอน
เช่น แบบฝึก ชุดการสอน เอกสารประกอบการเรียนการสอน เป็นต้น นวัตกรรมที่นามาใช้เป็นสื่ อ
เหล่านี้ เป็นเครื่องมือที่ครูผู้สอนเป็นผู้คอยอานวยความสะดวก ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน ดังนั้น
รูปแบบการถ่ายทอดมักใช้วิธีการตามรูปแบบนวัตกรรมนั้นๆ
๖. จิตวิทยาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการดนตรีไทย ครูผู้สอนดาเนินการพัฒนาตามหลักจิตวิทยาการศึกษา โดย
ดาเนินการ ดังนี้
๖.๑ ก่อนที่จะให้ผู้เรียนเกิดความรู้ใหม่ ต้องแน่ใจว่า ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ
ความรู้ใหม่มาแล้ว
๖.๒ แนะนาให้ผู้เรียนเข้าใจถึงจุดมุ่งหมายของการเรียนที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง
๖.๓ ไม่ลงโทษผู้ที่เรียนเร็วหรือช้ากว่าคนอื่นๆ และไม่มุ่งหวังว่าผู้เรียนทุกคนจะต้องเกิด
การเรียนรู้ที่เท่ากันในเวลาเท่ากัน
๖.๔ ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนแรกได้ดีแล้วจึงจะสอนบทเรียนต่อไป
๖.๕ พยายามชี้แนะให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของบทเรียนที่มีความสัมพันธ์กัน
จิตวิทยาการจัดการเรียนการสอนดนตรีในสถานศึกษา ครูผู้สอนเน้น การเสริมแรงทางบวก
(Positive Reinforcement ) เป็นการให้สิ่งเสริมแรงที่ผู้เรียนพึงพอใจ ส่งผลทาให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรม
ถี่ ขึ้ น ไม่ ใช้ ก ารลงโทษทางลบ (Negative Punishment) เป็ น การน าสิ่ งเร้าที่ บุ ค คลพึ งพอใจ หรือ สิ่ ง
เสริมแรงออกไป มีผลทาให้บุคคลแสดงพฤติกรรมลดลง
๗. การวัดผลและประเมินผล
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ดาเนินการบนหลักการพื้นฐาน ๒ ประการ คือ
การประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน ว่าผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามตัวชี้วัด เพื่อให้
บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะสาคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รายละเอียด ดังนี้
๗.๑ ประเมินระดับชั้นเรียน โดยการซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน การประเมิน
โครงงาน การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน แฟ้มสะสมงาน แบบทดสอบ ฯลฯ โดยผู้สอนเป็น ผู้ประเมินเอง
และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน ผู้ปกครองร่วมประเมิน ในกรณีที่ไม่ผ่าน
ตัวชี้วัด ให้มีการสอนซ่อมเสริม เป็ นการตรวจสอบว่า ผู้เรียนมีพัฒ นาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้
มากน้อยเพียงใด มีสิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมในด้านใด เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้สอน
ใช้ปรับปรุงการเรียนการสอน

๑๙
๗.๒ ประเมินระดับสถานศึกษา เป็นการประเมินที่สถานศึกษาดาเนินการเพื่อตัดสินผล
การเรียนของผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะ
อั น พึ ง ประสงค์ และกิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เรี ย น นอกจากนี้ เพื่ อ ให้ ได้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การจั ด การศึ ก ษา
ของสถานศึกษา ว่าส่ งผลต่อการเรีย นรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผู้เรียนมีจุดพัฒ นาในด้านใด
รวมทั้งสามารถนาผลการเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษา เปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ ผลการประเมิน
ระดับ สถานศึกษา จะเป็ น ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงนโยบาย หลักสู ตร โครงการ หรือ
วิธีการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตาม
แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา และการรายงานผลการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและชุมชน
๗.๓ ประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพื้นที่
การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตามหลั กสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นข้อมูล
พื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึ กษา ตามภาระความรับผิดชอบ โดยประเมิน
คุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ด้วยข้อสอบมาตรฐานที่จัดทาและดาเนินการโดยเขตพื้นที่การศึกษา หรือ
ด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด ในการดาเนินการจัดสอบ นอกจากนี้ยังได้จากการตรวจสอบ
ทบทวนข้อมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
๗.๔ ประเมิ น ระดับ ชาติ เป็ น การประเมิน คุ ณ ภาพผู้ เรียนในระดับ ชาติ ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนทุกคนที่เรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ ๓ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้ารับการประเมิน ผลจาก
การประเมิน ใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่าง ๆ เพื่อนาไปใช้ในการวางแผน
ยกระดับ คุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ ในระดับนโยบายของ
ประเทศ

๒๐

ส่วนที่ ๓
แนวทางการจัดการเรียนรูด้ นตรีไทยปฏิบัติโดยผสมผสานวิธสี อนภูมิปัญญาดนตรีไทย
การจัดการศึกษาในสถานศึกษามีการพัฒนาไปมาก การศึกษาปัจจุบันมุ่งส่งเสริมให้คนรู้จัก
การเสาะแสวงหาความรู้ และนาความรู้ไปพัฒนาให้ชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ความรู้ต่างๆ หลั่งไหล
รวมศูนย์อยู่ในสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชน ทาให้ครูผู้สอนต้องเปลี่ยนบทบาทจากเดิม โดยเฉพาะวิชา
ดนตรีไทย ทั้งนี้ครูผู้สอนจึงต้องปรับเปลี่ยนกลวิธีในการจัด การเรียนการสอน ทาความเข้าใจในธรรมชาติ
ของวิชาและลักษณะเฉพาะ ว่ามีเนื้อหาสาระสาคัญอย่างไร เพื่อ นาไปวางแผนการสอนให้ครอบคลุมถึง
เนื้อหาสาระดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลให้การเรียนการสอนวิชาดนตรีไทย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตาม
เป้าหมายเพื่อผลสาเร็จของการสอน ทั้งยังช่วยสืบสานดนตรีไทยที่ยั่งยืน
แนวทางการสอนดนตรีไทยปฏิบัติโดยผสมผสานวิธีสอนภูมิปัญญาดนตรีไทย ดาเนินการโดย
นาจุดเด่นของการจัดการเรียนการสอนของภูมิปัญญาด้านดนตรีไทย และแนวทางการสอนดนตรีใน
สถานศึกษา ที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัยมาจัดทาแนวทางการสอนดนตรีไทย สาหรับครูผู้สอนวิชา
ดนตรีไทย ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ โดยเฉพาะด้าน
ทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เป็นหลักการสาคัญ ดังนี้
๑. สร้างสิ่งยึดเหนี่ยวด้านจิตใจ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดนตรีไทยภาคปฏิบัติ ครูผู้สอนควรกาหนดกิจกรรมเพื่อ
สร้างสิ่งยึดเหนี่ยวด้านจิตใจ เพื่อสร้างขวัญกาลังใจ โดยใช้กิจกรรมไหว้ครูดนตรีไทย นอกจากนี้ ยังเป็น
กิจกรรมสาคัญ ที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยทุกคน ได้แสดงออกถึงความกตัญญู
กตเวทีต่อครู ๒ ความหมาย คือ
๑) ครูที่เป็นเทพเจ้า หมายถึง ครูของครูที่ได้ล่วงลับไปแล้วถือว่าไปเป็นเทวดา
๒) ครูที่อบรมสั่งสอนโดยตรง หมายถึง ครูที่รับเป็นศิษย์ หรือครูที่แนะนา หมายถึง
เพื่อนนักดนตรีด้วยกันที่ได้ชี้แนะความรู้ รวมหมายถึง ครูพักลักจา (เรียกเชิงอุปมา) ซึ่งหมายถึง วิชา
ความรู้ ที่จดจา แอบเรียนรู้มาจากผู้อื่น
การไหว้ครูและบู ช าครู ของคนไทย ถือปฏิบัติ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญ ญู กตเวที ต่อ
บุพการีเป็นนิสัย ไม่ว่าประกอบกิจกรรมทางด้านใด วิชาใด จะแสดงออกด้านการเคารพบูชา ระลึกถึง
คุณ านุ คุ ณ ถ้ามีโอกาสที่จ ะตอบแทนบุ ญ คุณ ได้มักจะท าเสมอ โดยท าได้ตามโอกาสและฐานะ เช่ น
ช่วยเหลือเงินทอง ช่วยเหลือทาการงาน หากครูได้ สิ้นชีพไปแล้ว ก็ทาบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้หรือเชิดชู
เกียรติคุณในสิ่งที่ครูได้กระทาไว้ให้แพร่หลาย เป็นต้น การไหว้ครู บูชาครู จึงเป็นวัฒนธรรมของคนไทย
มาแต่โบราณกาล เป็นมรดกไทยที่ดีงามด้วย
การไหว้ครูสาหรับการเรียนดนตรีไทย ผู้เกี่ยวข้องจะให้ความสาคัญมาก ซึ่งการไหว้ครูสามารถ
ปฏิบัติได้ ดังนี้
๑. การไหว้ครูสาหรับผู้เริ่มเรียน โดยผู้เรียนจะนากานล ประกอบด้วย ขันล้างหน้า ผ้าขาว
ดอกไม้ ธูป เทียน เงินกานล ไปฝากตัวกับครู ทาพิธีมอบตัวต่อครู การเรียนดนตรีไทยนั้น เริ่มด้วยการ
ไปมอบตัวต่อครูในวันพฤหัสบดีก่อน แล้วจึงจะเรียนในวันอื่นต่อไป

๒๑
๒. การไหว้ครู ก่อนการบรรเลงดนตรี ซึ่งนักดนตรีไทยทุกคนพึงปฏิบัติ โดยจัดหากานล ได้แก่
ดอกไม้ ธูป เทียน เหล้า บุหรี่ หมากและเงิน จานวน ๑๒ บาทและมอบให้ผู้อาวุโสสูงสุดเป็นตัวแทน
กล่าวคาไหว้ครู นักดนตรีไทยทุกคนพึงราลึกถึงบุญคุณครู ณ โอกาสนั้นด้วย
กล่ าวคาบู ช าครู และขอพรให้ ช่วยส่ งเสริ ม ประสิ ทธิ์ประสาทวิทยาการ ด้านดนตรี ไทยให้
ชาญฉลาด เป็นต้น ด้วยคากล่าวคาบูชาครูทเี่ ป็นภาษาบาลี เช่น
อิมัง ทีปัง บุปผัง วรังคันธัง ครูอาจาริยัง ปฏิคคันหาหิ วันทา อาจาริยัง อุปาทไสยัง วินัส
สันติ สิทธิ ปรประชา ตัสมิง ภวันตุเต
จากคาบูชาครูดังกล่าว สามารถแปลเป็นภาษาไทยเพื่อความเข้าใจ นาไปสู่การปฏิบัติเพื่อ
ประโยชน์อย่างแท้จริง ทั้งด้านกาย และใจต่อนักดนตรีไทย ได้ดังนี้
อิมัง
แปลความหมายได้ว่า นี้
ทีปัง
แปลความหมายได้ว่า เทียน ประทีป
บุปผัง
แปลความหมายได้ว่า ดอกไม้
วรัง
แปลความหมายได้ว่า ดี
คันทัง
แปลความหมายได้ว่า หอม
ครูอาจาริยัง แปลความหมายได้ว่า ครู อาจารย์
ปฏิคันหา
แปลความหมายได้ว่า จงรับ
หิ
แปลความหมายได้ว่า ท่าน
วันทา
แปลความหมายได้ว่า ไหว้
อุปาทไสยัง
แปลความหมายได้ว่า คุณไสย ที่ทาให้พินาศ
วินัส
แปลความหมายได้ว่า พินาศ
สันติ
แปลความหมายได้ว่า สงบสุข
สิทธิ
แปลความหมายได้ว่า สาเร็จ
ปร
แปลความหมายได้ว่า คนอื่น
ประชา
แปลความหมายได้ว่า คนต่อๆ ไป
ตัสมิง
แปลความหมายได้ว่า ในนั้น
ภวันตุ
แปลความหมายได้ว่า จงมี
เต
แปลความหมายได้ว่า แก่ท่าน
ความหมายของคาบูชาครูโดยรวม คือ ดอกไม้ ของหอม ธูปเทียน ที่จุดแล้วนี้ ขอคุณครูท่าน
จงรับไหว้ครู ด้วยใจเคารพ ขออุปสรรคจงพินาศ ความสาเร็จจงมีแด่ท่านผู้นอบน้อม
คากล่าวบู ชาครูของนั กดนตรีไทย มักเป็นการสื บทอดปากต่อปาก ไม่มี การจดบันทึกไว้แต่
อย่างใด ครูหลายคนจึงมีคาบูชาครูต่างๆ หลากหลาย แต่มักมีสานานคล้ายคลึงกัน ความหมายเดียวกัน
เช่น
อิมัง อัคคี พหูปุปผัง อหังวันทามิ อาจาริยั ง อุปวัตไสยัง วิสันติ สิทธิปะระปะชา อิมัสมิง
ภะวันตุเต อัคคี พหูบุปผัง อหังวันทา ครูอาจาริยัง อุปวัตไสยัง บูชามิ
๓. การไหว้ครูดนตรีไทยประจาปี เป็นพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์ แต่สาหรับพุทธศาสนิกชน
จะมีพิธีสงฆ์ คือ บูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ด้วย ประเพณี ของไทยในอดีตนั้น ไม่ว่าวิชาใดก็ตาม
ต้องทาการเคารพครูเสียก่อน (รายละเอียดดังภาคผนวก ก)

๒๒
การจัดการเรียนการสอนดนตรีไทย ครูผู้สอนควรสร้างสิ่งยึดเหนี่ยว โดยนากิจกรรมการไหว้
และบูชาครู ปฏิบัติควบคู่กัน การกล่าวคาบูชาครู สามารถใช้เป็นภาษาบาลี หรือภาษาไทย ได้ไม่ถือว่า
เป็นการผิดถูกแต่อย่างใด สามารถเลือกปฏิบัติได้ตามบริบทและความเหมาะสม เพราะมีเป้าหมายเพื่อ
เป็ น การแสดงความเคารพ ระลึ กถึงพระคุณ ของครูผู้ สั่ งสอนประสิ ทธิ์ป ระสาทวิช าความรู้ให้ แก่ศิษ ย์
สมควรแก่ศิษย์ทุกคนพึงปฏิบัติ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีที่สามารถพึงทาได้ ในยามที่จะใช้
ประโยชน์จากศิลปะวิทยาการดนตรีไทย
ประโยชน์ของการไหว้ครูดนตรีไทย มีหลายประการ คือ
๑) เป็นการรักษาประเพณีอันเป็นวัฒนธรรมของไทย
๒) เป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวที อันเป็นเครื่องหมายของคนดี
๓) เป็ น การบ ารุ งขวัญ ของผู้ ที่ ร่ว มพิ ธี ไหว้ครูแ ละครอบครู เพราะได้ ก ระท าพิ ธีต่ าง ๆ
ครบถ้วนแล้ว เวลาที่จะปฏิบัติดนตรีไทย จะมีจิตใจที่มั่นคงและมีขวัญดี
๔) ส่ งเสริ มความสามัคคีระหว่างดุริยางคศิล ปิน ด้วยกัน เพราะในการประกอบพิธีนั้ น
นอกจากผู้ที่ได้มาร่วมในพิธีไหว้ครู จะได้พบปะสังสรรค์กันเป็นอันดี ยังเป็นการเชื่อมความสามัคคีในหมู่
ศิลปินด้วยกันให้แน่นแฟ้นขึ้น
๒. ตระหนักในความสาคัญของการสอนทักษะการปฏิบัติดนตรีไทย
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดนตรีไทยปฏิบัติ ครูผู้สอนควรตระหนักถึงความสาคัญ ของ
การสอนทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย และประโยชน์ของการเรียนดนตรีไทย มีรายละเอียด ดังนี้
๑. กิจกรรมการเรียนรู้ด้านความรู้ดนตรี มีส่วนช่วยในการพัฒนา EQ (Emotional Quotient)
หรือ ความฉลาดทางอารมณ์ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทางด้านสติปัญญา IQ (Intelligence Quotient)
ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการพัฒนาด้านจิตใจ สมาธิ อารมณ์ เป็นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมองซีกขวา
๒. กิจกรรมการเรียนรู้ดา้ นทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรี ช่วยสร้างเสริมช่วงสมาธิ ลดภาวะ
ทางอารมณ์รุนแรง เสริมสร้างความจา กระตุ้นการทางานของสมองและกล้ามเนื้อในร่างกาย เปิดสังคมใน
ด้านปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น กล้าแสดงออก พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ : Emotional Quotient)
เป็นความสามารถพิเศษในการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะ
การปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย ยังเป็นการส่งเสริมความเป็นไทยและการฝึกกิริยามารยาทอย่างไทย แฝงอยู่
ในการเรียนดนตรีไทย และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเจตคติ ได้แก่ ความซาบซึ้ง รักหวงแหน
และมีจิตอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
นอกจากนี้ ดนตรีไทยมีประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียนในแต่ละด้าน ดังนี้
๑. ดนตรีพัฒนาทางด้านร่างกาย เมื่อผู้เรียนได้ฟังเสียงดนตรี ที่มีทานองและจังหวะที่สนุก
สามารถร่ ว มกิ จ กรรมโดย กระโดดโลดเต้ น เคลื่ อ นไหวร่า งกาย ตามเสี ย งดนตรีอ ย่ างมี ค วามสุ ข
สนุกสนาน จึงเป็นการช่วยให้ ผู้เรียนมีร่างกายแข็งแรง เพราะได้บริหารกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกาย เช่น
แขน ขา นิ้วมือ คอ ไหล่ นอกจากนี้ ยังช่วยพัฒนาศักยภาพทางด้านบุคลิกภาพ ให้บุคคลนั้นมีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทาและกล้าแสดงออกทาให้มีบุคลิกภาพที่ดีขึ้น
ทั้งนี้ การปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย ผู้เรียนสามารถพัฒนาทางด้านร่างกายในขณะฝึกซ้อม และ
นาเสนอผลงาน เช่น มือ ไหล่ สายตา เป็นต้น

๒๓
๒. ดนตรีพัฒนาทางด้านอารมณ์และจิตใจ ดนตรีที่มีจังหวะช้า ทาให้อารมณ์ผ่อนคลาย สงบ
มีส มาธิ และช่วยกล่ อมเกลาจิตใจให้ อ่อนโยน ในขณะที่ ดนตรีที่มีจังหวะเร็ว ทาให้ มีอารมณ์ แจ่มใส
ครึกครื้นและมีจิตใจที่เบิกบาน สุกรี เจริญสุข (๒๕๕๐ : ๖๙-๑๐๐) ได้อธิบายถึง การนาดนตรีไทยไปใช้
พัฒนาศักยภาพของสมองได้ ดังนี้
๒.๑ สร้างสรรค์จิน ตนาการ โดยบทเพลงไทย สามารถสร้างแรงบันดาลให้ ผู้เรียนเกิด
ความคิดสร้างสรรค์ได้ ด้วยบทเพลงไทยที่มีลักษณะ สร้างความโปร่งใส สดชื่น เบิกบาน กระหยิ่มยิ้มย่อง
เช่น เพลงบุหลันลอยเลื่อน ๒ ชั้น เพลงลาวคาหอม ๒ ชั้น เพลงกฤษดาภินิหาร เพลงเขมรลออองค์ ๒ ชั้น
เพลงศรีอยุธยา เป็นต้น
๒.๒ การผ่ อนคลาย บทเพลงไทยที่ ใช้คลายเครียด เช่น เพลงลาวดาเนินทราย ๒ ชั้น
เพลงพม่าประเทศ เพลงลาวดวงเดือน เพลงพื้นบ้านภาคเหนือ เช่น เพลงฤาษีหลงถ้า เพลงฟ้อนสาวไหม
เพลงพื้นบ้านภาคอีสาน เช่น เพลงเซิ้ง เพลงแห่ปราสาทผึ้ง เพลงแว่วเสียงโปงลาง (เพลงหมากกลิ้งกล่อม)
เพลงแหย่ไข่มดแดง และเพลงรองเง็ง เป็นต้น
๒.๓ กระตุ้นและเรียกร้องความสนใจ โดยมีบทเพลงต่าง ๆ ที่เร้าอารมณ์ให้เกิดความสนใจ
เช่น เพลงคลื่นกระทบฝั่ง เพลงกฤษดาภินิหาร เป็นต้น
๒.๔ ช่วยปลุกสมองให้ตื่น โดยมีบทเพลงต่าง ๆ เช่น เพลงอัศวลีลา เพลงเขมรลออองค์
เพลงโหมโรงขวัญเมือง เพลงพม่าเขว เพลงค้างคาวกินกล้วย เป็นต้น
๒.๕ สร้างความรู้สึกสะเทือนใจ โดยมีบทเพลต่าง ๆ เช่น เพลงมอญกละ เพลงแขกขาว
เพลงราตรีประดับดาว เป็นต้น
๓. ดนตรีพัฒนาทางด้านสังคม
๓.๑ กิจกรรมดนตรีแบบกลุ่ม ผู้เรียนได้ทากิจกรรมดนตรีร่วมกับผู้อื่น เช่น การร้องเพลง
เต้นระบา ราละคร หรือ การรวมวงดนตรี เป็นการช่วยส่งเสริมให้ได้รู้จักการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น และ
ได้เรียนรู้การทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดีขึ้น
๓.๒ กิจกรรมดนตรีแบบเดี่ยว เช่น การเล่นดนตรี การร้องเพลง หรือการเต้นระบาราฟ้อน
คนเดียวต่อหน้าคนอื่น เป็นการสนับสนุนให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถให้เป็นที่ยอมรับของผู้อื่น ซึ่งเป็น
การส่งเสริมให้เห็นคุณค่าในตัวเอง (self-esteem) และตระหนักถึงคุณค่าของตัวเอง (Ego Asset)
๔. ดนตรีช่วยพัฒนาทางด้านสติปัญญา ทาให้มีการคิดอย่างเป็นระบบ และช่วยในเรื่องของ
ความจา การสนับสนุนให้ผู้เรียน ได้มีกิจกรรมด้านดนตรีควบคู่ไปกับการเรียน ไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลง
ฟังเพลงที่ชอบ เล่นเครื่องดนตรีที่สนใจ สิ่งเหล่านี้จะมีส่วนช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนในวิชาต่างๆ
เพิ่มสูงขึ้น เพราะดนตรี จะช่วยให้เกิดความเชื่อมโยง ระหว่างความมีเหตุมีผลกับจินตนาการ ส่งผลให้
การคิดวิเคราะห์ได้ผลดียิ่งขึ้น พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เช่น คิดท่าเต้นแบบต่าง ๆ คิดค้นวิธีปฏิบัติ
เครื่องดนตรีประเภทต่าง ๆ หรือแต่งเนื้อเพลงหรือทานองเพลง เป็นต้น
การจั ด การเรีย นการสอนดนตรีไทยปฏิ บั ติ ครู ผู้ ส อนจึงควรตระหนั ก ในความส าคัญ และ
ประโยชน์อันจะเกิดขึ้นจากการเรียนการสอนดนตรีไทย ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จึงต้องให้
ความสาคัญกับการเรียนภาคความรู้ อันได้แก่ เนื้อหาสาระทางดนตรีไทย และวรรณคดีดนตรีไทย ในด้าน
ทักษะการปฏิบัติ โดยให้ผู้เรียนฝึกทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรี ไทย ที่ถูกต้องตามหลักการดนตรีไทย
ควบคู่กันไป ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

๒๔
๓. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
ครูผู้สอนต้องมีความต่อเนื่อง ในการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้ เรียนเป็นสาคัญ โดยพัฒนา
สื่อ/นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน อย่างเป็นรูปธรรม ตามทฤษฎีเลียนแบบ ทฤษฎีทาซ้า ทฤษฎี
การสร้างสรรค์ โดยมีแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
๑. เนื้อหาที่ใช้ในการสอน เป็นเนื้อหาที่ผู้เรียนเรียนรู้ได้ง่าย ตามหลักการเรียนรู้จากง่ายไปยาก
จากส่วนย่อย ไปส่วนใหญ่ โดยผ่านการฝึกปฏิบัติตามแบบฝึก ของเครื่องดนตรีแต่ละประเภท เนื้อหา
ที่จัดสาหรับผู้เรียนที่เริ่มเรียน ได้แก่ เป็นเพลงในอัตราจังหวะ ๒ ชั้น เช่น เพลงเต้ยโขง เพลงลาวพุงดา
เพลงลาวเสี่ยงเทียน เพลงสร้อยลาปาง เป็นต้น โดยพัฒ นาผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งวรรณคดีดนตรี ไทยไป
พร้อมกับการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย
๒. วิธีสอน เน้นการสอนตามทฤษฎีเลียนแบบ ฝึกปฏิบัติจนเกิดความชานาญ ตามทฤษฎีทาซ้า
และปฏิบั ติตามธรรมชาติของเครื่องดนตรี ไทยแต่ล ะประเภท โดยนาหลักการจัดการเรียนรู้ ในแต่ล ะ
ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน ขั้นสอน และขั้นสรุปบทเรียนมาใช้ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
๓. สื่ อ /นวั ต กรรม ครู ผู้ ส อนควรน ากระบวนการวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นมาใช้ ในการพั ฒ นาสื่ อ
นวัตกรรมการสอนทั กษะการปฏิ บั ติเครื่องดนตรีไทย เช่น แบบฝึ ก ปฏิ บัติเครื่องดนตรีไทย เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน ชุดการสอน เป็นต้น ตามความพร้อมของผู้สอน และบริบทของสถานศึกษา
๔. จิตวิทยา โดยครูผู้สอนควรแนวคิดหลักการเสริมแรง ดังนี้
๑) การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการเสริมแรง การเสริมแรงทางบวกจะส่งผลดีกว่า
๒) การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความใกล้ชิดระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนอง
๓) การเสริมแรงมีหลายวิธี อาจใช้วัตถุสิ่งของ หรือถ้อยคาที่แสดงความรู้สึก ที่สามารถ
สร้างบรรยากาศ กระตุ้นให้ความพึงพอใจให้เกิดความสาเร็จหรือเครื่องบอกผลการกระทาว่าถูกผิด และ
อาจเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเสริมแรงต่อไป
๔) การเสริมแรงควรจะต้องดาเนินการอย่างสม่าเสมอ หลักการเสริมแรงทาให้สามารถ
ปรับพฤติกรรมได้
๕) ควรให้การเสริมแรงทันที ที่มีการตอบสนองได้อย่างถูกต้อง ซึ่งควรจะเกิดขึ้นภายใน
ประมาณ ๑๐ วินาที หากมีการตอบสนองที่ต้องการซ้าหลายครั้ง ๆ ควรเลือกให้มีการเสริมแรงบางคราว
แทนที่จะเสริมแรงทุกครั้งไป
๖) ควรจะจัดกิจกรรมการเรียนให้เป็นไปตามลาดับจากง่ายไปยาก และเป็นตอนสั้น ๆ
ที่สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียน
๕. การวัดประเมินผล ครูผู้สอนควรดาเนินการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน ที่ มุ่งเน้น
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ประเมินพัฒนาการ และประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน
๔. เป็นหนึ่งมาตรฐานการปฏิบัติเครื่องดนตรี
การจัดการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย นอกจากการฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
เครื่องดนตรีไทยแต่ละชนิด ตามความสนใจ ความพร้อมของผู้เรียนแล้ว หลังจากนั้นผู้เรียนควรสามารถ
น าความรู้ ทั กษะการปฏิ บั ติ เครื่ องดนตรี ไทยแต่ ล ะประเภทมาประสมวง ตามรูป แบบการประสม
วงดนตรีไทย ได้แก่ วงเครื่องสาย วงมโหรี วงปี่พาทย์ จึงต้องมีการประเมินคุณภาพที่เป็นมาตรฐาน
เพื่อให้ได้ผู้แสดงทีม่ ีคุณภาพในระดับเดียวกัน ทั้งนี้เครื่องมือวัดผลที่ครูผู้สอนควรนามาใช้ ได้แก่

๒๕
๑. เครื่องมือวัดด้านความรู้ความเข้าใจ วิธีการวัดที่ใช้ทั่วไป ได้แก่ วิธีการทดสอบ ซึ่งอาจใช้
วิธีการเขียนตอบ หรือการสอบปากเปล่า จะเป็นการประเมินพฤติกรรมนักเรียน
๑) แบบทดสอบปากเปล่า เป็นวิธีการวัดความรู้ ความเข้าใจ โดยครูตั้งคาถามแล้วให้
นักเรียนตอบปากเปล่า ซึ่งสะดวก ไม่ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์มากและประหยัด เหมาะสาหรับนักเรียนที่ยังไม่มี
ความสามารถทางการเขียน
๒) แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความสามารถ ด้านพุทธิพิ สัย
ของนั ก เรี ย น ด้ านระดั บ ความเข้ าใจ ซึ่งอาจสร้างแบบทดสอบอิ งเกณฑ์ ช นิ ด แบบทดสอบอิ งมวล
ประสบการณ์ (Domain Referenced Test)
๒. เครื่องมือวัดด้านการปฏิบัติงานหรือด้านทักษะพิสัย จะเป็น การวัดพฤติกรรมที่แสดงออก
ด้านการปฏิบัติของนักเรียน วิธีหลักที่ใช้ คือ การสังเกตและการตรวจผลงาน ด้วยเครื่องมือที่มีความ
หลากหลาย ซึ่งทาให้ผู้สอนทราบถึงคุณภาพของการปฏิบัติงาน และคุณภาพของผลงานที่เกิดขึ้นจาก
การปฏิบัติ อาจมีกระบวนการประเมิน ดังนี้
๑) การทดสอบภาคปฏิบัติชนิดใช้ตัวแทนกลุ่มงาน (Work Sample Test) เป็นการ
คัดเลื อกงานให้ นั กเรีย นท างาน ที่ใช้ค วามสามารถหลาย ๆ อย่าง การทดสอบชนิ ดนี้ จึงสามารถวัด
ความสามารถนักเรียนได้หลาย ๆ ด้านในคราวเดียวกัน
๒) การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เป็นการประเมินที่มีหลักการ
สาคัญคือ ดาเนินการเรียนการสอนและประเมินผลในกระบวนการเดียวกัน การประเมินตามสภาพจริง
จะใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่นการสังเกต การสัมภาษณ์ การบันทึกจากผู้เกี่ยวข้อง การใช้ระเบียนสะสม
การทดสอบตามสภาพจริง (Authentic Test) และการประเมิน จากแฟ้ มสะสมงาน (Portfolio) ส่ ว น
เครื่องมือที่ใช้มี หลากหลายชนิด ขึ้นอยู่กับวิธีการประเมินของครูผู้สอน เช่น แบบตรวจสอบรายการ
แบบจัดอันดับ แบบมาตราส่วนประมาณค่า แบบระเบียนสะสม แบบรายงานประเมินตนเอง เป็นต้น
๓) การประเมินจากผลงาน/ ชิ้นงาน โดยครูผู้สอนต้องทราบสิ่งที่ตนเองสอนเพื่อเป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการตัดสินว่า ผลงานหรือชิ้นงานที่นักเรียนปฏิบัตินั้น แตกต่างจากแบบที่ครูสอนมากน้อย
เพียงใด เพื่อตัดสินว่านักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์หรือไม่ นอกจากนี้ ครูผู้สอนต้องทราบพัฒนาการของ
นักเรียนรายบุคคลในแต่ละด้าน จึงทราบว่านักเรียนในแต่ละคน มีความสามารถพื้นฐานในระดับใด เมื่อ
เห็นผลงานหรือชิ้นงานของนักเรียน จึงสามารถสรุปได้ว่านักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ หรือไม่ หรืออาจ
ประเมินโดยใช้การคิดวิเคราะห์ จากแบบสอบถาม โดยที่แบบสอบถาม สามารถใช้เป็นเครื่องมือช่วยใน
การตัดสินใจว่า นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์หรือไม่
๔) การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่ง ที่มีศักยภาพ
ในการให้ข้อมูลสารสนเทศด้านต่าง ๆ เช่น ความสามารถของผู้สร้างแฟ้มสะสมงาน ตามวัตถุประสงค์
ลักษณะนิสัย และเอกลักษณ์เฉพาะของบุคคล สามารถประเมินได้ในหลายกลุ่มสาระ ในงานชิ้นเดียวกัน
๕) การประเมินจากโครงงาน เป็นกิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผลที่มี
ประสิ ท ธิภ าพสู งที่ นั กเรี ย นใช้ทั กษะการอ่าน การวิเคราะห์ ปั ญ หา การหาทางเลื อกในการแก้ปั ญ หา
ที่หลากหลาย ดาเนินการแก้ปัญหา สรุปผลการดาเนินงาน นาเสนอผลต่อสาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง
การจัดการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานจะสอดคล้องกับ ทฤษฎีห ลั กที่อยู่เบื้องหลั งของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ คือ ทฤษฎีสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง สาหรับการวัดและ

๒๖
ประเมิ น เพื่ อ ตรวจผลการเรี ย นรู้ ด้ านการปฏิ บั ติ งาน โดยวั ด และประเมิ น ผลจากกิ จ กรรมโครงงาน
ครูผู้สอนสามารถนามาใช้ในการสรุปผลด้านการปฏิ บัติได้เป็นอย่างดี เพราะทาให้ทราบข้อมูลสารสนเทศ
ในด้านต่าง ๆ เป็นการยืนยันว่า นักเรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง แสดงความสามารถของนักเรียน
ด้านการแก้ปั ญ หา สามารถเห็ น ร่อ งรอยด้ านการคิ ดและการท างาน และสามารถในการออกแบบ
การนาเสนองาน สาหรับการจัดการเรียนการสอนทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย สามารถนามาใช้ได้
เป็นอย่างดี
๓. เครื่องมือวัดจิตพิสัย ในกลุ่มสาระศิลปะ มีพฤติกรรมด้านจิตพิสัยเป็นจานวนมาก เช่น
ชื่นชม เห็นคุณค่าของดนตรีไทย เครื่องมือที่ใช้วัด มีดังนี้
๑) แบบสังเกต เป็นการบันทึกการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ขณะเข้าร่วมกิจกรรม
ตลอดจนการเข้าร่ วมกิจ กรรมอย่ างสม่าเสมอ ทั้ งในเวลาและกิ จกรรมนอกเวลาเรียน ผู้ บัน ทึ ก หรือ
ประเมินจะต้องบันทึกเป็นระยะเวลายาว
๒) แบบประเมินตนเอง เป็นแบบประเมินที่ให้นักเรียนประเมินตนเอง ซึ่งมีรายการให้
นักเรียนประเมิน ซึ่งอาจใช้แบบสารวจรายการหรือมาตราส่วนประมาณค่าได้
๓) แบบประเมินค่านิยมหรือเจตคติ เป็นแบบวัดให้นักเรียนตอบ ซึ่งมีหลายแบบ เช่น
มาตราส่วนประมาณค่าแบบลิเคิร์ท เพื่อตรวจสอบค่านิยมนักเรียน จาแนกค่านิยมทั้งในทางบวกและ
ทางลบ
๕. การนาเสนอผลงาน
เวทีนาเสนอผลงาน สาหรับนักดนตรีไทยมีความสาคัญจาเป็นอย่างยิ่ง เป็นเป้าหมายสาคัญ
หลังจากครูผู้สอนจัดการเรียนการสอน พัฒนาศักยภาพนักเรียนจนมีความสามารถทางดนตรีไทย เป็น
อย่างดีและมีมาตรฐาน ครูผู้สอนควรจัดหาวิธีการให้ผู้เรียนได้นาเสนอผลงานการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย
อาจอยู่ในรูปแบบการแสดงเดี่ยวหรือการประสมวงดนตรีไทย และมีเป้าหมายเพื่อการแสดงศักยภาพของ
ผู้เรียนด้านดนตรี เวทีนาเสนอมีหลากหลายรูปแบบ ดังนี้
๑. การนาเสนอโครงงานการรวมวงดนตรีไทย โดยครูผู้สอนมอบหมายให้ นักเรียนนาเสนอ
ผลงานในรูป แบบโครงงานตามหลั กสูตร เพื่อเป็นการตรวจสอบคุณ ภาพผู้เรียนด้านทักษะการปฏิบัติ
เครื่องดนตรีไทยได้ด้วย
๒. จั ด หาเวที น าเสนอโดยบริ ก ารชุ ม ชน สั ง คม โดยผู้ เรี ย นสามารถน าเสนอผลงานใน
สถานการณ์จริง เช่น งานบวช งานแต่งงาน งานศพ เป็นต้น หรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น งาน
ทาบุญหน่วยงาน งานวันครู เป็นต้น
๓. จัดหาเวทีโดยผ่านการประกวดแข่งขัน ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดนตรีไทย
ปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันดนตรีไทย ต่าง ๆ เช่น งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน การประกวดแข่งขันตามโอกาสที่หน่วยงานต่างๆ ได้จัดขึ้น เป็นต้น
๔. การแสดงมหกรรมดนตรีไทย คือ กิจกรรมดนตรีไทยที่มหาศาล ใหญ่โต โดยนานักเรียนมา
บรรเลงดนตรีไทยร่วมกันหลายๆ วง นักเรียนจานวนมาก อาจเป็นหลายสิบหรือจานวน ๑๐๐ คนขึ้นไป
โดยที่ทุกคนบรรเลงเครื่องดนตรีไทยเท่าที่มีอยู่ ตามที่ได้ฝึกหัดกันไว้ มีครูเป็นผู้กาหนดนัดหมายและ
ควบคุม จุดมุ่งหมายเพื่อแสดงพลังของการรวมตัวทากิจกรรมด้านดนตรีไทย โดยอาจคานึงถึงวิชาการ
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ดนตรีไทยหรือไม่ก็ตาม การทากิจกรรมนี้ อาจเป็นการนาเครื่องดนตรีพื้นเมืองมาผสมกันได้ โดยใช้คาว่า
มหกรรมดนตรีพื้นบ้าน (พื้นเมือง) หรือการนาวงดนตรีหลายวงมาบรรเลงร่วมกันเป็นวงเดียว สามารถ
เรียกได้ว่า มหกรรมดนตรีไทย เช่นเดียวกับมหกรรมสินค้าไทย ดังนั้น หากมองการจัดมหกรรมดนตรีไทย
ในแง่รูปลักษณ์อาจสรุปได้ว่า เป็นการรวมตัวทากิจกรรม (บรรเลง) เป็นจานวนมาก มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้
เกิดความยิ่ งใหญ่ ขยายโอกาสให้เด็กได้มีโอกาสแสดงออกให้ มากที่สุ ด และการรวมกันไม่ได้กาหนด
สัดส่วน ชนิด หรือจานวนเครื่องดนตรีไทยไว้คงที่แน่นอน ขึ้นอยู่กับทรัพยากรที่มีอยู่และต้องปรับเสียงให้
เข้ากัน ซึง่ คุณค่าของการจัดมหกรรมดนตรีนั้นมีมากมาย ซึ่งอาจสรุปประเด็นสาคัญ ๆ ได้ดังนี้
๑) เด็กที่หัดดนตรีทุกคนได้ร่วมกิจกรรมนี้ เพราะจานวนผู้เล่นมากยิ่งดี
๒) เสียงที่เกิดขึ้นเป็นเสียงที่มีพลังของความสามัคคี
๓) ไม่ต้องอาศัยเทคนิคชั้นสูง นอกจากความพร้อมเพรียงซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือ
สามัคคีของครูผู้สอนและคณะดาเนินการ
แนวทางการจัดการเรียนรู้ดนตรีไทยปฏิบัติ โดยผสมผสานวิธี สอนภูมิปัญญาดนตรีไทย เป็น
แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนดนตรีไทย ที่คาดหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน
ดนตรีไทยปฏิบัติในสถานศึกษา โดยบูรณาการแนวติดหลักการการจัดการเรียนการสอนดนตรีไทย ใน
อดีตกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนด้านดนตรีไทย ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมอันมีค่าของไทย ให้อยู่คู่ชาติตลอดไปอย่างเป็นรูปธรรม
ต่อไป
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การไหว้ครูดนตรีไทย

๓๑

การไหว้ครูดนตรีไทย
การไหว้ครูนั้น คนไทยมักปฏิบัติกันทุกอย่างไม่ว่าจะประกอบกิจกรรมใด คนไทยมีความกตัญญู
กตเวทีต่อบุพการีเป็นนิสัย มักเคารพบูชาระลึกถึงคุณานุคุณ ถ้ามีโอกาสตอบแทนคุณได้ มักจะกระทาเสมอ
การไหว้ครูของดนตรีไทย มีรายละเอียด ดังนี้
ลาดับขั้นตอนการจัดพิธีไหว้ครู
ผู้ที่จะเรียนดนตรีครั้งแรก จะต้องมีดอกไม้ธูปเทียนไปให้ครูผู้สอนบูช าครู (เทวดา) เรียกว่า เป็น
การไหว้ครูขั้น ที่ ๑ แล้ วจึ งเรียนเพลงจากง่ายไปถึงยากพอสมควร จนสามารถบรรเลงร่วมวงกับผู้อื่นได้
(เทียบเท่าชั้นประถม ๑ ถึงมัธยม ๖) ต่อไปขั้นที่ ๒ เมื่อมีความรู้และฝีมือดีแล้วก็จะเรียนเพลงยากๆ ขึ้นไป
จนถึงเพลงเดี่ ย วที่ไม่ย ากเกิน ไป (เทีย บเท่าอุดมศึกษา) ขั้น ที่ ๓ มี ความสามารถท าการสอนผู้ อื่น ได้ ซึ่ ง
ครูผู้สอนจะอนุญาตหรือรับรองได้ (เทียบเท่าปริญญาตรี) ผู้รับมอบให้เป็นครูต้องมีเครื่องกระยาบวชสังเวย
และดอกไม้ธูปเทียน บูชาครูเทวดาด้วย (จัดไม่ต้องใหญ่โตอย่างการไหว้ครูใหญ่ประจาปี) ขั้นที่ ๔ เพื่อขอรับ
อนุญาตเพื่อจัดทาการพิธีไหว้ครูให้แก่ศิษย์ได้ ขั้นนี้ต้องจัดเครื่องสังเวยครบตามรูปแบบการไหว้ครูใหญ่ทุก
ประการ จึงจะเรียกตามภาษานักดนตรีว่า ขอรับการประสิทธิ์ประศาสน์ให้เป็นครูผู้ทาพิธีอ่านโองการ แล้ว
จึงสามารถเป็นพิธีกรอ่านโองการใน พิธีไหว้ครู และ ครอบ ศิษ ย์ที่มีวิชาความรู้ดี ประพฤติดีให้เป็นผู้ทาพิธี
ไหว้ครูประจาปีต่อไป
คากล่าวบูชาครู
คากล่าวบูชาครู หรือคาถา อ่านโองการในพิธีไหว้ครูดนตรีไทยนี้ ได้เค้ามาจากพิธีพราหมณ์เมื่อ
ไทยรับมาปฏิบัติ ก็เพิ่มพิธีทางพระพุทธศาสนาเข้าด้วย ต้องเริ่มด้วยอาราธนาคานมัสการคุณพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ์ก่อน แล้วจึงเชิญเทพเจ้าต่างๆ ซึ่งในคาอ่านโองการจะมีออกพระนาม เช่น พระอิศวร
พระนารายณ์ โดยเฉพาะดุริยะเทพ ๓ พระองค์ คือ พระวิษณุกรรม พระปัญจสิขรณ์ และพระปรคนธรรพ
ซึ่งนักดนตรีเคารพว่า เป็นอาจารย์ใหญ่ฝ่ายปี่พาทย์ และพระพิราพ ซึ่งเป็นที่เคารพของพวกฝ่ายนาฏศิลป์
เพราะว่าดนตรีและนาฏศิล ป์ นั บ ถือเทพทั้ง ๒ องค์ คือ พระปรคนธรรพ และพระพิราพ เช่นเดียวกัน
ในการเชิญครูเทพทั้งหลายเข้าสู่บริเวณพิธี จะมีดนตรีประกอบเรียกว่าหน้าพาทย์ต่างๆ
นอกจากนี้ยังมีการเชิญพระฤาษีอีก ๗ ตน (องค์) มาช่วยอวยพรด้วย ในตารากล่าวว่า มีฤาษี
ร้อยกว่าองค์ที่เป็นอาจารย์ประจาวิชาต่างๆ เช่น บางองค์ก็คงเคยได้ยินชื่อจากในเรื่องรามายณะ จากบท
พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ร.๖ เช่น ฤาษีทุรวาท ฤาษีโคบุตร ฤาษีวิศวามิศร์
ฯลฯ และที่ยังไม่เคยได้ยินชื่ออีกมาก ในการเชิญมาในพิธีไหว้ครูนี้ก็เลือกจากนามของฤาษี ที่คิดว่าเป็น
มงคลนามของการดนตรีและนาฏศิลป์ เท่าที่เคยรู้จักกันมาในหมู่นักศิลปประเภทนี้แล้วคือ พระภรตมุนีพระ
นารท (พระฤาษีนารอด) ได้เชิญเพิ่มอีก ๕ องค์คือ พระฤาษีสิทธิไชย พระฤาษีสิทธิมนต์ พระฤาษีทัศนมงคล
พระฤาษีขจรบันลือลาภ พระฤาษีกัสสป บรมครูฝ่ายเกษตรซึ่งทุกคนจาเป็นต้องบูชา

๓๒
ดนตรีประกอบพิธีไหว้ครู
เมื่อพิธีกร หรือแขกผู้มีเกียรติรับเชิญ เริ่มจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูป ดนตรีบรรเลงเพลงสาธุการ
เพลงสาธุการมีประวัติว่า เมื่อพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แรกอุบัติขึ้นในโลก ทรงพระนามว่า
“ตัณหังกร” ก็มีผู้มาเลื่อมใสมาเคารพบูชาเหนือการปฏิบัติ ตามลัทธิของศาสนาพราหมณ์กันเป็นจานวน
มาก รวมทั้งเทพทั้งหลายด้วย พระมหาพรหมซึ่งมีศักดานุภาพมากก็สงสัยว่าจะมีผู้อื่นใดเก่งยิ่งกว่าพระองค์
จึงใคร่จะทดลองคาเลื่องลือนั้น พระพรหมจึงไปท้าพนันกับพระพุทธเจ้า โดยให้ผลัดกันซ่อนหา พระพุทธเจ้า
ทรงรับคาท้า ให้พระพรหมผู้ท้าไปซ่อนก่อน ไม่ว่าพระพรหมจะไปซ่อนที่ใดๆ พระพุทธเจ้าทรงเล็งเห็นได้ทุก
แห่ง พอถึงคราวพระพุทธเจ้าทรงซ่อนบ้าง พระพรหมหาทั่วโลกสวรรค์ มนุษย์ก็มิได้พบ จึงทู ลขอยอมแพ้
พระพุ ทธเจ้ า ให้ พ ระพรหมยื่ น พระหั ตถ์ ขึ้นไปบนพระเศียรของพระพรหมเอง ก็จับ ถูกข้อพระบาทของ
พระพุทธเจ้า เป็นอันว่าพระพรหมก็หมดทิฐิ เทวดาทั้งหลายที่ไปประชุมก็สาธุการขึ้นพร้อมกัน พร้อมทั้ง
บรรเลงเพลงดนตรี ด้ ว ย จึ งเรี ย กเพลงนั้ น ว่าสาธุก าร (แต่ ค งไม่ ใช่ท านองอย่ า งมนุ ษ ย์ที่ ใช้ บ รรเลงอยู่นี้ )
หลังจากนั้นก็ใช้เพลงสาธุการ ในการเคารพนมัสการในพิธีสงฆ์เป็นอันดับแรกตลอดมา เช่น ก่อนพระเทศน์
ลาดับการปฏิบัติในพิธีไหว้ครูดนตรีไทย
ตอนที่ ๑ อัญเชิญและบูชาครู เทพ เทวดา ฤาษี และครู มนุษย์ผู้ล่วงลับไปแล้ว
๑. พิธีกร และผู้เข้าร่วมพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กล่าวคาถาซึ่งมีความหมายถึง การขอ
สมาอภัยโทษที่ได้ทาผิดล่วงเกินไปแล้ว ดนตรีบรรเลงเพลง สาธุการ ซ้าอีกครั้งเป็นการแสดงว่าทุกคนบูชา
พระพุทธเจ้า
๒. พิธีกรกล่าวนาบูชา บทบูชาคุณครูบาอาจารย์ขอให้มีความสุขปราศจากโรคภัย และมีลาภ
ดนตรีบรรเลง เพลงสาธุการกลอง ซึ่งไม่ใช่เพลงเดียวกับสาธุการ และมีความหมายรวมไปถึงครู บิดามารดา
ด้วย
๓. พิธีกรกล่าวนาบูชาอัญเชิญพระอิศวร พระนารายณ์ และเทวดาทั้งหลาย ดนตรีบรรเลง เพลง
กลม แผละ ตระสันนิบาต หน้าพาทย์เพลง “กลม” หมายถึงองค์พระอิศวรผู้เป็นใหญ่ต่อด้วยเพลง “แผละ”
ซึ่งเป็นเพลงหน้าพาทย์ประจาครุฑพาหนะของพระนารายณ์และเพลง ตระสันนิบาต หมายถึง เทพทั้งหลาย
ที่มาร่วมประชุมพร้อมกัน
๔. พิธีกรกล่าวนาอัญเชิญพระปัญจสิงขรณ์ ถวายเครื่องสังเวยและขอพร ดนตรีบรรเลง เพลง
ตระเชิญ ตระเทวาประสิทธิ์ (ให้พร)
๕. พิธีกรกล่าวนาอัญเชิญ พระวิษณุกรรม พระปัญจสิขรณ์ และพระปรคนธรรพ พร้อมกันทั้ง ๓
องค์ เพื่อถวายเครื่องสังเวย ดนตรีบรรเลง เพลงบาทสกุณี เสมอข้ามสมุทร ตระพระปรคนธรรพ
๖. พิธีกรกล่าวนาอัญเชิญ พระฤาษี ๗ องค์ ดนตรีบรรเลง เสมอเถร พราหมณ์เข้า
๗. พิธีกรกล่าวนา เชิญครูทั้งหลายทั้งเทพและพราหมณ์ที่มิได้ออกนาม ดนตรีบรรเลง เพลง
ดาเนินพราหมณ์
๘. พิธีกรกล่าวนา บูชาเทวดาทั้งหลาย ถวายดอกไม้ เครื่องหอม ฯลฯ ดนตรีบรรเลง เพลงเหาะ
๙. พิธีกรกล่าวนา บูชาท่านครู (มนุษย์) ที่ล่วงลับไปแล้ว (ออกนาม) เชิญมาร่วมพิธีรับเครื่อง
สังเวย ขอพร ดนตรีบรรเลง เพลงเสมอ ๓ ลา , รัว ๓ ลา

๓๓
ตอนที่ ๒ ผู้เข้าพิธีทุกคนจุดธูปใหม่อีกครั้ง
๑. พิธีกรกล่าวนา คาถาอัญเชิญพระพิราพ ดนตรีบรรเลง เพลงพระพิราพทั้งองค์ ซึ่งนักดนตรีมัก
เรียกว่า เพลง องค์พระ หรือ เพลงคุกพาทย์
๒. พิธีกรกล่าวนา เชิญเข้าในพิธี ถวายธูปเทียน ดนตรีบรรเลง เพลงเสมอมาร (ผู้ช่วยในพิธีเตรียม
จัดและหยิบของที่จะถวายครูทุกสิ่ง)
ตอนที่ ๓ ถวายเครื่องดนตรีฝ่ายเทพ
๑. พิธีกรกล่าวนา ถวายเครื่องกระยาบวชสังเวย ดนตรีบรรเลง เพลงนั่งกิน
๒. พิธีกรกล่าวนา ถวายเครื่องพระพิราพ ดนตรีบรรเลง เพลงเซ่นเหล้า (ระหว่างนี้อาจมี
การบรรเลงดนตรีหรือ รานาฏศิลป์ถวายมือ แด่ “ครู” ที่อัญเชิญมาในพิธีฯ)
๓. พิธีกรกล่าวนา ลาเครื่องสังเวย
๔. พิธีกรกล่าวนา เชิญครูเสด็จเข้าที่ หรือเสด็จกลับไปจากพิธีฯ ดนตรีบรรเลง เพลงพราหมณ์
ออก และ เสมอเข้าที่เมื่อนาเครื่องสังเวยออกไปหมดแล้ว พิธีกรโปรยข้าวตอกดอกไม้ไปที่เครื่องดนตรี และ
พรมน้ามนต์ ดนตรีบรรเลง เพลงโปรยข้าวตอก
๕. พรมน้ามนต์ และเจิมผู้เข้าร่วมพิธีและศิษย์จบพิธี บรรเลง เพลงกราวรา
สถานที่ประกอบพิธีไหว้ครู/ศีรษะครู
สถานที่ประกอบพิธีไหว้ครู ควรจะมีบริเวณกว้างขวางมาก ๆ ให้พอที่บรรดา ศิษยานุศิษย์และผู้ที่
จะมาร่วมพิธีได้นั่งพอสบายเนื่องจากพิธีไหว้ครูนั้น ใช้เวลาในการประกอบพิธีนานพอสมควร การจัดสถานที่
สาหรับตั้งศีรษะครูและเครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีสากล รวมถึงเครื่องดนตรีพื้นบ้านต่าง ๆ ต้องจัดยก
แท่นสูง ทาแท่นลดหลั่นให้ถูกต้องระดับชั้นสูง ต่า ของศีรษะเทพเจ้าที่เราจะอัญเชิญมาตั้งในการประกอบพิธี
ไหว้ครู ควรจะมีครบถ้วนตามที่มีอยู่ในคาอ่านโองการไหว้ครูเป็นอย่างน้อย สาหรับการไหว้ครูดนตรีไทย
มีการเชิญมาตั้ง คือ พระอิศวร พระนารายณ์ พระพรหม พระวิสสุกรรม พระปัญจสิขร พระปรคนธรรพ
พระฤาษี พระคเณศร์ พระพิราพ
ขันไหว้ครู
ขันไหว้ครู คือ สิ่งที่ “ศิษย์” นาไป กานัล แด่ “ครู” หรือที่เรียกกันว่า กานลครู เพื่อเป็นเครื่อง
แสดงความเคารพบูชาครูที่ท่านยอมรับเป็นศิษย์ พิธีการนี้กระทาหลังจาก “ผู้ประกอบพิธี” ได้อ่านโองการฯ
อัญเชิญเทพยดามายังพิธีเพื่อรับเครื่องกระยาบวด สังเวย รับการขอขมากรรมและขอให้ท่านอานวยพรแก่
ศิษย์ใหม่ในครั้งนั้น ในขันไหว้ครู มีสิ่งของ ๕ อย่าง และถ้านับ “ขัน” รวมด้วยก็เป็น ๖ อย่าง คือ
๑. ขัน ที่ใช้ใส่สิ่งของกานลครู เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ เปรียบเหมือนว่าถ้าครูใช้ขันล้างหน้า ศิษย์ก็
ได้รับการชาระสิ่งสกปรกต่าง ๆของตนออกไป และสิ่งของที่นามาพร้อมกับขัน คือ
๒. ดอกไม้ ใช้บูชาครู แสดงถึงความอ่อนน้อมยอมตัวเป็นศิษย์ นิยมใช้หญ้าแพรก ดอกมะเขือ ซึ่ง
มีความหมายให้มีสติปัญญาแตกฉาน เรียนรู้ได้ดี เช่นเดียวกับดอกไม้นั้น
๓. ธูป ที่ใช้จุดบูชาพระรัตนตรัย ๓ ดอก หมายถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ธูปในที่นี้
หมายถึง สมาธิ ความอดทน พากเพียรพยายาม ในการฝึกดนตรีและนาฏศิลป์

๓๔
๔. เทียน ที่ใช้จุดบูชาพระ หมายถึง “ปัญญา” ซึ่งเปรียบเหมือนแสงสว่างของเทียนที่นาสู่
ความสว่างไสวของการศึกษาเล่าเรียน ที่ต้องการให้สาเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ต้องการ
๕. ผ้าขาว หมายถึง “ศีล” ที่บริสุทธิ์ เป็นความบริสุทธิ์ใจของศิษย์ที่ประสงค์จะขอเรียนรู้วิชาการ
จากครู “ผ้าขาว” ถือว่าเป็นสิ่งมีค่าหายากใช้ประโยชน์ได้สารพัด
๖. เงินกานล หมายถึง “ความกตัญญู” ที่ศิษย์ตอบแทนครู มิใช่ค่าตอบแทน แต่ถือว่าการ
ถ่ายทอดวิชาการทางด้านศิลปะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นมรดกที่ครูมอบให้ด้วยความรัก ความเมตตา
การเจิมหน้า
ในพิธีไหว้ครูผู้ประกอบพิธีท่านจะเลือกสรรนิ้วที่มีความหมายในการให้คุณด้านความดีความงาม
คือ นิ้วนาง แต่นิ้วนางเป็นนิ้วที่มีกาลังน้อย ท่านจึงเลือกนิ้วหัวแม่มือซึ่งเป็นนิ้วที่ให้คุณอย่างดีเลิศ เข้าประกบ
กับนิ้วนางแตะแป้งสาหรับเจิมหน้าแก่บรรดาศิษยานุศิษย์ ซึ่งทาให้ความหมายเมื่อรวมกันแล้วคือมีความดี
งามอย่างยอดยิ่ง
ประโยชน์ของการไหว้ครู
การที่ได้ประกอบพิธีไหว้ครูตามประเพณีที่ถูกต้อง ย่อมบังเกิดประโยชน์ได้หลายประการ คือ
๑. ได้รักษาประเพณีอันเป็นวัฒนธรรมอันดีของไทยไว้ให้ยืนยงต่อไป
๒. ได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีอันเป็นเครื่องหมายของคนดีเป็นแบบอย่างส่งเสริมให้ศิษย์
รุ่นต่อ ๆ ไป รู้สึกกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์เป็นการบารุงขวัญ ของผู้ที่ได้ร่วมในพิธีไหว้ครูและครอบครู
เพราะว่าได้กระทาพิธีต่าง ๆ ครบถ้วนตามแบบแผนแล้ว เวลาที่จะปฏิบัติก็จะมีจิตใจมั่นคง และมีขวัญดี
๓. เป็นการเสริมความสามัคคีระหว่างศิลปินด้วยกัน เพราะในการประกอบพิธี ไหว้ครูนั้น บรรดา
นักดนตรี - นักแสดงทั้งหลาย แม้จะอยู่คนละคณะก็มักจะมาร่วมในพิธีไหว้ครูด้วยกัน ได้พบปะสังสรรค์กัน
เป็นอันดี เป็นการเชื่อม ความสามัคคีในหมู่ดุริยางค์ด้วยกันให้แน่นแฟ้น

๓๕

ภาคผนวก ข
การประเมินตามสภาพจริงการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย

๓๖

เกณฑ์การประเมินตามสภาพจริง
(Scoring Rubrics)
การประเมินตามสภาพจริง ให้ความสาคัญต่อการแสดงออกที่แท้จริงของนักเรียนขณะทากิจกรรม
งาน หรือกิจกรรมที่กาหนด ซึ่งมีแนวทางไปสู่ความสาเร็จของงาน และมีวิธีการหาคาตอบได้หลายแนวทาง
คาตอบที่ได้อาจมิใช่แนวทางที่กาหนดไว้เสมอไป จึงทาให้การตรวจให้คะแนนไม่ชัดเจน เหมือนการใช้ข้อสอบ
แบบเลือกตอบ ดังนั้น การประเมินจากสภาพจริง จึงต้องมีการกาหนดแนวทางการให้คะแนนอย่างชัดเจน
แนวทางการประเมิน นั้น จะต้องมีมาตรวัดว่านักเรียนทาอะไรได้ส าเร็จ และความสาเร็จอยู่ในระดับใด ซึ่ง
เรียกว่า รูบริค (Rubric)
การก าหนดเกณฑ์ ก ารประเมิน (Scoring Rubrics) ครูและนั กเรีย น ควรจะก าหนดเกณฑ์ ก าร
ประเมิน ร่ ว มกัน ซึ่งควรจะจั ดท าให้ เสร็ จ ก่อนที่นั กเรียนจะได้ล งมื อปฏิ บั ติงาน เพราะเกณฑ์ การประเมิ น
สามารถใช้เป็ น เครื่ องมือในการสอน เปรีย บเสมือนเป้าหมายในการเรียนที่นั กเรียนจะต้องรับ ทราบว่าครู
ต้องการอะไร และนักเรียนจะต้องทาอะไรเพื่อจะได้คะแนนนั้นมา การกาหนดเกณฑ์การประเมิน (Scoring
Rubrics) จะช่วยให้สิ่งคาดหวังและมาตรฐานของงานชัดเจนขึ้น
รูบริค มีประโยชน์อย่างมากต่อการประเมิน ทั้งนี้เพราะเหตุผลดังนี้
๑. ช่วยให้การคาดหวังของครู ที่มีต่อผลงานของนักเรียนบรรลุผลสาเร็จได้ โดยนักเรียนจะเกิด
ความเข้าใจ และสามารถใช้รูบริคต่อการประเมินและพัฒนาชิ้นงานของตน
๒. ช่วยให้ครูเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นว่า ต้องการให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้หรือพัฒนาการอะไรบ้าง
๓. ช่วยให้นักเรียนสามารถระบุคุณลักษณะจากงานที่เป็นตัวอย่างได้โดยใช้รูบริคตรวจสอบ
๔. ช่วยให้นักเรียนสามารถควบคุมตนเองในการปฏิบัติงานเพื่อไปสู่ความสาเร็จได้
๕. เป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของนักเรียนได้
เป็นอย่างดี
๖. ช่วยให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ปกครอง ผู้สนับสนุน ศึกษานิเทศก์ ได้เกิดความเข้าใจเกณฑ์ใน
การตัดสินผลงานนักเรียนที่ครูใช้
๗. ช่วยในการให้เหตุผลประกอบการให้ระดับผลการเรียนของนักเรียนได้
๘. ช่วยเพิ่มคุณภาพผลงานของนักเรียน
การสร้างรูบริค อาจทาขึ้นเพื่อจุดประสงค์ดังนี้
๑. เพื่อประเมินกระบวนการ (Process) เช่น ประเมินการเรียนรู้เป็นทีม กลยุทธการสัมภาษณ์
เป็นต้น
๒. เพื่อประเมินผลผลิต (Product) เช่น ประเมินแฟ้มสะสมผลงาน รายงานการวิจัย นิทรรศการ
ผลงานศิลปะ เป็นต้น
๓. เพื่อประเมินการปฏิบัติ (Performance) เช่น ประเมินการนาเสนอปากเปล่า การอภิปราย
การสาธิต เป็นต้น

๓๗
การประเมินผลทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย
การประเมินผลการปฏิบัติดนตรีไทย สามารถทาได้หลายลักษณะ เช่น การบรรเลงเครื่องดนตรี
แบบเดี่ยว (ทีละคน) การบรรเลงเดี่ยวโดยมีเครื่องกากับจังหวะ การบรรเลงเป็นกลุ่ม หรือการบรรเลงเป็นวง
โดยที่ผู้สอน อาจกาหนดลักษณะการบรรเลงหรือเพลงที่ใชบรรเลงให้ ผู้เรียนได้ ปฏิบัติ เมื่อจะดาเนินการ
ประเมินผล ผู้สอนตองแจงวัตถุประสงค ของการประเมินใหผู้เรียนทราบลวงหนา โดยทั่วไปการประเมิน
ด้านทักษะปฏิบัติดนตรี ไทยจะประกอบดวย ประเด็นหัวขอตาง ๆ ดังนี้
๑. จังหวะ หมายถึง การบรรเลงทานองเพลงได สอดคลองกลมกลืนกับเครื่ องประกอบ จังหวะ
โดยไม่ มีการสะดุด หยุดชะงัก ความเร็ วในการบรรเลงต้องมีความแนบเนี ยนเหมาะสมกั บอัตราของเพลง
และยังรวมไปถึงแนวในการบรรเลงทั้งในตอนขึ้นและตอนจบวามี ความไพเราะนุม่ นวลน่าฟังเพียงใด
๒. ทานอง หมายถึง ความแม่นยาในทานองของเพลงที่ใชในการบรรเลงดนตรีไทย มีความทรงจาดี
และรู้จักทานองเพลงทีบ่ รรเลงอยางลึกซึง้
๓. เสียง หมายถึง ความสามารถในการควบคุมระดับเสียงของเครื่องดนตรี ที่บรรเลงให้มี ความชัด
และไพเราะนาฟงตลอดเวลาที่ทาการบรรเลง รวมทั้งรู้จักเนนเสียงหนักเบาใหมีความไพเราะเหมาะสมกับ
ท่วงทานองและอารมณของเพลง
๔. บุคลิกภาพ หมายถึง ทวงทีกิริยาในขณะที่ทาการบรรเลง มีทวงทาสงางาม แสดงออกถึง
ความมั่นใจในการบรรเลง มีลักษณะการนั่งและจับเครื่องดนตรี สายงามตามหลักดุริยางคศิลปของดนตรีไทย
๕. เทคนิควิธีการ หมายถึง การรู้จักใช้วิธีพลิกแพลง ในการบรรเลงเพื่อให้เพลงมี ความไพเราะน่ า
ฟังมากยิ่งขึ้น แต่ต้องมีความถูกตองเหมาะควรในการบรรเลงตามหลักดุริยางคศิลป์ของไทย และเหมาะสมกับ
เอกลักษณของเครื่องดนตรี แตละเครื่องมือดวย

๓๘
ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย
๑. เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติขลุ่ยเพียงออ
ประเด็น
การประเมิน
การนั่ง การจับและ
การวางนิ้ว
ทานอง
จังหวะ
คุณภาพเสียง
การสร้างสรรค์
(แม่นยา อารมณ์เพลง
กระตือรือร้น)

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน
๒ คะแนน
นั่งตัวตรง จับขลุ่ยถูกต้อง ปฏิบัติได้ ๒ ข้อรายการ
การวางนิ้วถูกต้อง
ปฏิบัติทานองถูกต้องตั้งแต่ ปฏิบัติทานองถูกต้อง
ร้อยละ ๗๕ ของทานอง ร้อยละ ๕๐-๗๔ ของ
เพลงขึ้นไป
ทานองเพลง
ปฏิบัติจังหวะถูกต้องตั้งแต่ ปฏิบัติจังหวะถูกต้อง
ร้อยละ ๗๕ ของทานอง ร้อยละ ๕๐-๗๔ ของ
เพลงขึ้นไป
ทานองเพลง
คุณภาพเสียงชัดเจน
คุณภาพเสียงชัดเจน
สม่าเสมอ
บางส่วน
มีความแม่นยา แสดง
ปฏิบัติได้ ๒ ข้อรายการ
อารมณ์เพลง และ
กระตือรือร้น

เกณฑ์การตัดสิน/ระดับคุณภาพ
๑๒ - ๑๕ คะแนน
ระดับคุณภาพ ดี
๘ - ๑๑ คะแนน
ระดับคุณภาพ ปานกลาง
๑ - ๗ คะแนน
ระดับคุณภาพ ปรับปรุงแก้ไข

๑ คะแนน
ปฏิบัติได้ ๑ ข้อ
รายการ
ปฏิบัติทานองถูกต้อง
ต่ากว่าร้อยละ ๕๐ ของ
ทานองเพลง
ปฏิบัติจังหวะถูกต้อง
ต่ากว่าร้อยละ ๕๐ ของ
ทานองเพลง
คุณภาพเสียงไม่ชัดเจน
ปฏิบัติได้ ๑ ข้อ
รายการ

๓๙
๒. เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติซอด้วง
ประเด็น
การประเมิน
การจับซอ
การลงนิ้ว
ทานอง
จังหวะ
คุณภาพเสียง

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน
๒ คะแนน
จับซอด้วงได้ถูกต้อง
จับซอด้วงได้ถูกต้อง ตาม
ตามตาแหน่งและมีความ ตาแหน่งแต่ขาดความ
มั่นคงในการจับ
มั่นคงในการจับ
ลงนิ้วได้ถูกต้องและ
ลงนิ้วได้ถูกต้อง แต่ขาด
ปฏิบัติได้ต่อเนื่อง
ความต่อเนื่อง
ปฏิบัติทานองได้ถูกต้อง ปฏิบัติทานองได้ถูกต้อง
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
ร้อยละ ๕๐-๗๙
ปฏิบัติจังหวะได้ถูกต้อง ปฏิบัติจังหวะได้ถูกต้อง
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
ร้อยละ ๕๐-๗๙
คุณภาพเสียงชัดเจน
คุณภาพเสียงชัดเจน
สม่าเสมอ
บางส่วน

เกณฑ์การตัดสิน/ระดับคุณภาพ
๑๒ - ๑๕ คะแนน
ระดับคุณภาพ ดี
๘ - ๑๑ คะแนน
ระดับคุณภาพ ปานกลาง
๑ - ๗ คะแนน
ระดับคุณภาพ ปรับปรุงแก้ไข

๑ คะแนน
จับซอด้วงไม่ถูกต้อง ตาม
ตาแหน่งและขาดความ
มั่นคงในการจับ
ลงนิ้วไม่ถูกต้อง
ปฏิบัติทานองได้ถูกต้องต่า
กว่าร้อยละ ๕๐
ปฏิบัติจังหวะได้ถูกต้องต่า
กว่าร้อยละ ๕๐
คุณภาพเสียงไม่ชัดเจน

๔๐
๓. เกณฑ์การประเมินการขับร้องเพลงไทย
ประเด็น
การประเมิน
ทานองเพลง
จังหวะ
การเอื้อนเสียง
เนื้อร้อง
การหายใจ

๓ คะแนน
ปฏิบัติทานองได้ถูกต้อง
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
ปฏิบัติจังหวะได้ถูกต้อง
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
ปฏิบัติทานองได้ถูกต้อง
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
ปฏิบัติเนื้อร้องได้ถูกต้อง
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
คุณภาพการหายใจ
ถูกต้องชัดเจน ทุกจุด

เกณฑ์การให้คะแนน
๒ คะแนน
ปฏิบัติทานองได้ถูกต้อง
ร้อยละ ๕๐-๗๙
ปฏิบัติจังหวะได้ถูกต้อง
ร้อยละ ๕๐-๗๙
ปฏิบัติทานองได้ถูกต้อง
ร้อยละ ๕๐ - ๗๙
ปฏิบัติเนื้อร้องได้ถูกต้อง
ร้อยละ ๕๐ - ๗๙
คุณภาพการหายใจ
ถูกต้องชัดเจน บางส่วน

เกณฑ์การตัดสิน/ระดับคุณภาพ
๑๒ - ๑๕ คะแนน
ระดับคุณภาพ ดี
๘ - ๑๑ คะแนน
ระดับคุณภาพ ปานกลาง
๑ - ๗ คะแนน
ระดับคุณภาพ ปรับปรุงแก้ไข

๑ คะแนน
ปฏิบัติทานองได้ถูกต้องต่า
กว่าร้อยละ ๕๐
ปฏิบัติจังหวะได้ถูกต้องต่า
กว่าร้อยละ ๕๐
ปฏิบัติทานองได้ถูกต้องต่า
กว่าร้อยละ ๕๐
ปฏิบัติเนื้อร้องได้ถูกต้อง
ต่ากว่าร้อยละ ๕๐
คุณภาพการหายใจ ไม่
ชัดเจน

๔๑
๔. เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติอังกะลุง
ประเด็น
การประเมิน
การนั่ง การจับ การวาง
อังกะลุง
ทานอง
จังหวะ
คุณภาพเสียง
การสร้างสรรค์
(แม่นยา อารมณ์เพลง
กระตือรือร้น)

เกณฑ์การให้คะแนน
๓ คะแนน
๒ คะแนน
นั่งตัวตรง จับอังกะลุงวาง ปฏิบัติได้ ๒ ข้อรายการ
อังกะลุง ถูกต้อง
ปฏิบัติทานองถูกต้องตั้งแต่ ปฏิบัติทานองถูกต้อง
ร้อยละ ๗๕ ของทานอง ร้อยละ ๕๐-๗๔ ของ
เพลงขึ้นไป
ทานองเพลง
ปฏิบัติจังหวะถูกต้องตั้งแต่ ปฏิบัติจังหวะถูกต้อง
ร้อยละ ๗๕ ของทานอง ร้อยละ ๕๐-๗๔ ของ
เพลงขึ้นไป
ทานองเพลง
คุณภาพเสียงชัดเจน
คุณภาพเสียงชัดเจน
สม่าเสมอ
บางส่วน
มีความแม่นยา แสดง
ปฏิบัติได้ ๒ ข้อรายการ
อารมณ์เพลง และ
กระตือรือร้น

เกณฑ์การตัดสิน/ระดับคุณภาพ
๑๒ - ๑๕ คะแนน
ระดับคุณภาพ ดี
๘ - ๑๑ คะแนน
ระดับคุณภาพ ปานกลาง
๑ - ๗ คะแนน
ระดับคุณภาพ ปรับปรุงแก้ไข

๑ คะแนน
ปฏิบัติได้ ๑ ข้อ
รายการ
ปฏิบัติทานองถูกต้อง
ต่ากว่าร้อยละ ๕๐ ของ
ทานองเพลง
ปฏิบัติจังหวะถูกต้อง
ต่ากว่าร้อยละ ๕๐ ของ
ทานองเพลง
คุณภาพเสียงไม่ชัดเจน
ปฏิบัติได้ ๑ ข้อ
รายการ

