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พื้นฐานตัวโนต11àÃ×èÍ§·Õè

 ตัวโนตเปนพื้นฐานการเรียนดนตรี เพราะจะ
ทาํใหเดก็ ๆ   รูจักระดบัเสยีงของเพลง และสามารถ
นําไปใชไดอยางถูกตอง
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เสียงสูง-เสียงตํ่า

1  ดูรูปเครื่องดนตรีที่กําหนด แลวบอกลักษณะเสียงสูง-ตํ่า

1กิจกรรมที่

ไวโอลิน มีเสียง ………………..

กีตารเบส มีเสียง ………………..

เชลโล มีเสียง ………………..

………………..

ขลุยรคีอรเดอร มเีสยีง ………………..ขลุยรคีอรเดอร มเีสยีง

เครื่องดนตรี 1 ชิ้น สามารถทําไดทั้งเสียงสูงและ
เสียงตํ่า ลองเลือกเครื่องดนตรี ใกลตัว 
มาทําใหเกิดเสียงอยางนอย 2 ตัวโนต
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2  เปรียบเทียบเสียงของโนตที่กําหนดให โดยฟงจากเครื่องดนตรีหรือ
ใหครูเปนผูทําเสียงตามโนต

10. มี ลา โด ซอล

9. เร โด ที ลา

8. ซอล มี เร ฟา

7. ที ลา โด มี

6. มี โด ฟา

5. ที ลา ซอล

4. ฟา มี เร (สงู)

3. โด (สงู) ซอล มี (สงู)

2. ฟา เร

1. โด มี

ใสเครือ่งหมาย   >  เมือ่เสยีงสงูกวา และ  <   เมือ่เสยีงตํา่กวา

เครื่องดนตรีที่ฟง คือ …………………………………………………………….
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โนต้คาบเส้นและโนต้ในช่อง

1  เขียนและฝกออกเสียงตามตัวโนตคาบเสนตอไปนี้ แลวเขียนเติม
ขอมูล และบันทึกผล

2กิจกรรมที่

ตัวโนตที่คาบบนเสน คือ ตัวโนต
ที่ทับบนบรรทัดหาเสน

1. จากภาพ ตัวโนตที่คาบบนเสน คือ ………………………………………………………………………………………..

2. เสียงที่ตํ่าที่สุดในบรรทัดหาเสนนี้ คือ  ………………………………………………………………………………..

3. เสียงที่สูงที่สุดในบรรทัดหาเสนนี้ คือ  ………………………………………………………………………………..

4. ชนิดของโนต คือ  ………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ดี   พอใช  ควรปรับปรุงประเมินตนเองโดยวาดภาพตอไปนี้

บันทึกการออกเสียงตามตัวโนต

เขียนตัวโนตคาบเสนใหตรงกับเสียงที่กําหนด

มี ซอล ที เร (สูง) ฟา (สูง)

ฟา (สูง) เร (สูง) ที ซอล มี

เสยีง ผลการปฏบิตัิ

มี

ซอล

ที

เสยีง ผลการปฏบิตัิ

เร (สูง)

ฟา (สูง)
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ตัวโนตที่อยู ในชอง คือ ตัวโนต
ที่ ไมทับเสนบนบรรทัดหาเสน

 ดี   พอใช  ควรปรับปรุงประเมินตนเองโดยวาดภาพตอไปนี้

บันทึกการออกเสียงตามตัวโนต

2  เขียนและฝกออกเสียงตามตัวโนตที่อยูในชองตอไปนี้  แลวเขียน
เติมขอมูล และบันทึกผล

1. จากภาพ ตัวโนตที่อยูในชอง คือ ………………………………………………………………………………………..

2. เสียงที่ตํ่าที่สุดในบรรทัดหาเสนนี้ คือ  ………………………………………………………………………………..

3. เสียงที่สูงที่สุดในบรรทัดหาเสนนี้ คือ  ………………………………………………………………………………..

4. ชนิดของโนต คือ  ………………………………………………………………………………………………………………………………..

ฟา ลา โด (สูง) มี (สูง) ซอล (สูง)

เสยีง ผลการปฏบิตัิ

ฟา

ลา

โด (สูง)

เสยีง ผลการปฏบิตัิ

มี (สูง)

ซอล (สูง)

เขียนตัวโนตที่อยูในชองใหตรงกับเสียงที่กําหนด

ซอล (สูง) มี (สูง) โด (สูง) ลา ฟา
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3  เขียนและฝกออกเสียงตามตัวโนตที่กําหนด แลวเขียนเติมขอมูล 
และบันทึกผล

เมื่อนําตัวโนตที่คาบบนเสน และตัวโนตที่อยู ในชองมา
เขียนเรียงกัน ก็จะเกิดเสียงไลระดับแบบขั้นบันได

1. จากภาพ ตัวโนตที่คาบบนเสน คือ ………………………………………………………………………………………..

2. จากภาพ ตัวโนตที่อยูในชอง คือ …………………………………………………………………………………………….

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. เสียงที่ตํ่าที่สุดในบรรทัดหาเสนนี้ คือ  ………………………………………………………………………………..

4. เสียงที่สูงที่สุดในบรรทัดหาเสนนี้ คือ  ………………………………………………………………………………..

5. ชนิดของโนต คือ  ………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ดี   พอใช  ควรปรับปรุงประเมินตนเองโดยวาดภาพตอไปนี้

เสยีง ผลการปฏบิตัิ

ซอล (ตํ่า)

ลา (ตํ่า)

ที (ตํ่า)
โด

เร

มี

ฟา

เสยีง ผลการปฏบิตัิ

ซอล

ลา

ที  
โด (สูง)

เร (สูง)

มี (สูง)

ฟา (สูง)

ซอล (สูง)

บันทึกการออกเสียงตามตัวโนต

ซอล   ลา   ที   โด   เร   มี   ฟา   ซอล  ลา   ที   โด   เร   มี   ฟา   ซอล
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สัญลักษณแ์ทนเสียง

1  ระบายสีลักษณะของตัวโนตและคําอานของตัวโนตใหตรงกับสี
ที่กําหนดให แลวเขียนลงในบรรทัดหาเสน

3กิจกรรมที่

• เขียนโนตที่พบดานบนลงในบรรทัดหาเสน

โนตตัวดํา ด

ด

ด

ด

ร

ร

ร

ร

ม

ม

ม

ม

โนตตัวดํา

โนตตัวดํา

ตัวหยุดโนตตัวดํา

โนตตัวกลม

โนตตัวขาว

โนตตัวกลม

ตัวหยุดโนตตัวขาว
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2  วง ลอมรอบคําอานที่ตรงกับตัวโนต แลวฝกเขียนตัวโนตบน
บรรทัดหาเสน

• เขียนตัวโนตที่ตรงกับเสียงที่กําหนดให (โนตตัวกลม)

• เขียนตัวโนตที่ตรงกับเสียงที่กําหนดให (โนตตัวขาว)

ด   ร   ม   ฟ   ซ ด   ร   ม   ฟ   ซ

ด   ร   ม   ฟ   ซ

ด   ร   ม   ฟ   ซ ด   ร   ม   ฟ   ซ

ด ร ม ฟ ซ

ด ร ม ฟ ซ
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3  เขียนบอกเสียงตัวโนตที่กําหนด แลวทําเสียงของตัวโนตใหถูกตอง
และบันทึกผล

 ดี   พอใช  ควรปรับปรุงประเมินตนเองโดยวาดภาพตอไปนี้

เสยีง ผลการปฏบิตัิ

โด

เร

มี
ฟา

ซอล

ลา

บันทึกการออกเสียงตามตัวโนต

เสียง…………………..

เสียง…………………..

เสียง…………………..

เสียง…………………..

เสียง…………………..

เสียง…………………..
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จังหวะ

1  ปรบมือตามจังหวะเพลงไทยที่กําหนด แลวบันทึกผล

4กิจกรรมที่

 ดี   พอใช  ควรปรับปรุงประเมินตนเองโดยวาดภาพตอไปนี้

เสยีง ผลการปฏบิตัิ

สามชั้น

สองชั้น

ชั้นเดียว

บันทึกการปฏิบัติ

วิธีฝกเคาะจังหวะเพลงไทย
จังหวะ ฉิ่ง ใหตบโตะหรือตัก (สัญลักษณ        )
จังหวะ ฉับ ใหตบมือ (สัญลักษณ  )

จังหวะสามชั้น ฉิ�ง ฉิ�งฉับ ฉับ

การเคาะ
จังหวะ

จังหวะสองชั้น

จังหวะชั้นเดียว

ฉิ�ง ฉิ�ง ฉิ�ง ฉิ�งฉับ ฉับ ฉับ ฉับ

การเคาะ
จังหวะ

การเคาะ
จังหวะ

ฉิ�ง ฉิ�ง ฉิ�ง ฉิ�ง ฉิ�ง ฉิ�ง ฉิ�ง ฉิ�งฉับ ฉับ ฉับ ฉับ ฉับ ฉับ ฉับ ฉับ
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