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สารบัญ

หน่วยที่ ๑ กิจกรรมดนตร ี ๑ 
 บทที	่๑		 หลักการดนตรี	 ๒ 
	 บทที	่๒	 เสียงดนตรี	 ๙	 
	 บทที	่๓	 โน้ตดนตรีและบันไดเสียง	 ๑	 
	 บทที	่๔	 ขับร้องเพลงไพเราะ	 ๓๒ 
	 บทที	่๕	 การบรรเลงและการสร้างสรรค์ทางดนตรี	 ๔๕ 
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ประจำาหน่วยที่ ๑ 	 ๖๑ 
 แบบบันทึกผลการเรียน ประจำาหน่วยที่ ๑	 ๖๒ 
 

หน่วยที่ ๒ ดนตรีกับวัฒนธรรม  ๖๔ 
 บทที	่๑		 ดนตรีกับงานประเพณีในท้องถิ่น	 	๖๕ 
	 บทที	่๒	 คุณค่าของดนตรี	 	๗๒ 
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ประจำาหน่วยที่ ๒ 	 	๗๘ 
 แบบบันทึกผลการเรียน ประจำาหน่วยที่ ๒	 	๗๙ 

 

หน่วยที่ ๓ นาฏศิลป์น่ารู ้  ๘๐ 

 บทที	่๑		 พื้นฐานนาฏศิลป์ไทย	 	๘๑ 
	 บทที	่๒	 ลีลานาฏศิลป์	 	๘๘ 
	 บทที	่๓	 พื้นฐานการละคร	 	๑๐๙ 
	 บทที	่๔	 การชมการแสดงนาฏศิลป์และละคร	 	๑๑๙ 
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ประจำาหน่วยที่ ๓ 	 	๑๒๗ 
 แบบบันทึกผลการเรียน ประจำาหน่วยที่ ๓	 	๑๒๘

หน่วยที่ ๔ นาฏศิลป์ท้องถิ่นไทย ๑๒๙ 

 บทที	่๑		 นาฏศิลป์กับวัฒนธรรมท้องถิ่น	 ๑๓๐ 

 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ประจำาหน่วยที่ ๔ 	 ๑๔๓ 
 แบบบันทึกผลการเรียน ประจำาหน่วยที่ ๔	 ๑๔๔

กิจกรรมประเมินความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ ๑๔๕
โครงงานศิลปะ    ๑๔๗ 
กิจกรรมบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ๑๔๘ 
กิจกรรมบูรณาการจิตอาสา ๑๔๘
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__ ประเภทของเครื่องดนตรี
__ เสียงของเครื่องดนตรีแต่ละประเภท
__ การใช้และการดูแลรักษาเครื่องดนตรี
 ของตน

แผนผังความคิดประจำาหน่วยการเรียนรู้ที่	๑ เปาหมายการเรียนรู้ประจำาหน่วยที่	๑

เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ ผู้เรียนจะมีความรู้ความสามารถต่อไปนี้
๑. ระบุองค์ประกอบดนตรีในเพลงที่ใช้ในการสื่ออารมณ์
๒. จำาแนกลักษณะของเสียงขับร้องและเครื่องดนตรีที่อยู่ในวงดนตรีประเภท

ต่างๆ
๓. อ่าน เขียนโน้ตดนตรีไทยและสากล ๕ ระดับเสียง
๔. ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงจังหวะและทำานอง
๕. ร้องเพลงไทยหรือเพลงสากลหรือเพลงไทยสากลที่เหมาะสมกับวัย
๖. ด้นสดง่ายๆ โดยใช้ประโยคเพลงแบบถาม-ตอบ
๗. ใช้ดนตรีร่วมกับกิจกรรมในการแสดงออกตามจินตนาการ

คุณภาพที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

๑. รู้และเข้าใจองค์ประกอบดนตรีในเพลงที่ใช้ในการสื่ออารมณ์
๒. รู้และเข้าใจลักษณะของเสียงขับร้อง และเสียงเครื่องดนตรีท่ีอยู่ใน

วงดนตรีประเภทต่างๆ
๓. อ่าน เขียนโน้ตไทยและสากลในรูปแบบต่างๆ
๔. ร้องและบรรเลงเครื่องดนตรี และด้นสดอย่างง่าย
๕. สามารถใช้ดนตรีประกอบกิจกรรมทางนาฏศิลปและการเล่าเรื่อง

๑Ë¹èÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙé·Õè

องค์ประกอบทางดนตรี

การสื่ออารมณ์บทเพลงด้วย

องค์ประกอบทางดนตรี

ลักษณะของเสียงขับร้อง

ลักษณะของเสียงวงดนตรี

สัญลักษณ์ทางดนตรี

บันไดเสียง
กิจกรรม
ดนตรี

เสียงดนตรี

โน้ตดนตรีและบันไดเสียง

การขับร้องเพลงไทย

การขับร้องเพลงไทยสากล

การขับร้องเพลงประสานเสียง

การขับร้องแบบด้นสด

ขับร้องเพลงไพเราะการบรรเลงเครื่องประกอบจังหวะ

การบรรเลงทำานองด้วยเครื่องดนตรี

การบรรเลงดนตรีประกอบกิจกรรมนาฏศิลป

การสร้างสรรค์เสียงประกอบการเล่าเรื่อง

การบรรเลงและการสร้างสรรค์
ทางดนตรี

หลักการดนตรี

กิจกรรม´นµรี
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กิจกรรมนÓÊู‹การเรยีน

ตัวชี้วัดชั้นป	

มฐ.ศ ๒.๑ (๑) ระบอุงค์ประกอบดนตรีในเพลง

ที่ใช้ในการสื่ออารมณ์

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้แกนกลาง รายวิชาศิลปะ ชั้น ป.๕

º··Õè ñ ËÅÑ¡¡ÒÃ´¹µÃÕ

เพลงตื่นเถิดช�วไทย

เนื้อรอง พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ ทำ�นอง พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ

(สรอย) ตื่นเถิดชาวไทย อยาหลับใหลลุมหลง

 ชาติจะเรืองด�ารง ก็เพราะเราทั้งหลาย

 ถามัวหลับมัวหลง เราก็คงมลาย

 เราตองเรงขวนขวาย ตื่นเถิดชาวไทย

	 	 บ้านเมืองยามเฟองฟุงรุ่งเรือง	 ก็อย่าลืมขวนขวาย

	 เผลอตัวศึกมา	 เราจะพากันตาย

	 จ�าไว้เถอะสหาย	 ตื่นเถิดชาวไทย

    (สรอย)

	 	 ชาติไทยเราไม่น้อมยอมใคร	 จะสู้จนชีพสลาย

	 หวังผดุงแหลมทอง	 เราพี่น้องหญิงชาย

	 อย่าให้ชาติสูญหาย	 ตื่นเถิดชาวไทย

    (สรอย)

สาระพื้นฐาน

● องค์ประกอบทางดนตรี

●  การสื่ออารมณ์บทเพลงด้วย 

 องค์ประกอบทางดนตรี

ความรู้ฝังแน่นติดตัวผู้เรียน	 	

●  องค์ประกอบทางดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของ

เพลง ซึ่งบ่งบอกถึงลักษณะของบทเพลง

ที่สื่ออารมณ์ของเพลงได้

ãËŒ¹ŒÍ§æ ÃŒÍ§à¾Å§¹Õé áÅŒÇºÍ¡
ÍÒÃÁ³�¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡Ç‹Òà»š¹ÍÂ‹Ò§äÃ
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 ñ. Í§¤�»ÃÐ¡Íº·Ò§´¹µÃÕ
องค์ประกอบทางดนตรี หมายถึง รายละเอียดต่างๆ ทางดนตรี ที่นำามาประกอบกัน

เป็นบทเพลง ทำาให้บทเพลงนั้นมีความสมบูรณ์ เกิดความไพเราะ ดังนั้น เราจึงต้องเรียนรู้ถึง

องค์ประกอบของดนตรี เพื่อสร้างความเข้าใจในบทเพลงต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งองค์ประกอบ

ทางดนตรีที่ควรเรียนรู้ มีดังนี้

  เป็นตัวกำาหนดความช้าหรือเร็วของ

เพลง ซึ�งขึ้นอยู่กับผู้ประพันธ์เพลงว่า จะให้

มีเน�้อร้องที่มีลักษณะเสียงสั้น เสียงยาวมา

เรียบเรียงให้เกิดจังหวะช้าหรือเร็วอย่างไร

  เป็นการขับร้องและบรรเลงดนตรี

ไปพร้อมกันหรือการขับร้องร่วมกันเป็นหมู่

คณะ หรือการบรรเลงเครื่องดนตรีร่วมกัน 

ซึ่งการประสานเสียงจะต้องเป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน ให้สอดคล้องกลมกลืนกัน ฟังแล้ว

ไม่ขัดหู บทเพลงจึงจะมีความไพเราะ

  เป็นโครงสร้างของบทเพลง

ซึ่งได้จัดวรรคเพลง วลีเพลง ประโยค

เพลง การซำ้าและการเปลี่ยนทำานอง

เพลง ตามความต้องการของผู้ประพันธ์

  เป็นการนำาเอาเสียงของดนตรี

ที่มีทั้งระดับเสียงสูงและระดับเสียงตำ่ามา

เรียบเรียงให้อยู่ในแนวระดับสูงข้ึน และ

ตำ่าลง ตามที่ผู้ประพันธ์เพลงต้องการ

รูปแบบ

จังหวะ ทำานอง

องค์ประกอบทางดนตรี

การประสานเสียง
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๒.	ให้เลือกฟังเพลงไทยสากลมา	๑	เพลง	แล้วเขียนบันทึกเกี่ยวกับองค์ประกอบของเพลงที่สังเกตได้	
ลงในกรอบ

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่ ๑

ชื่อเพลง ..............................................................................................................................................................................................................................................................................

๑)	 จังหวะ	มีลักษณะ ....................................................................

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

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

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

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

๒)	ทำานอง มีลักษณะ ..................................................................

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

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

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

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

๓)	การประสานเสียง มีลักษณะ .........................................

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

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

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

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

๔)	รูปแบบ มีลักษณะ ............................................................. 

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

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

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

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

ชื่อเพลง ..............................................................................................................................................................................................................................................................................

๑)	 จังหวะ	มีลักษณะ ....................................................................

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

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

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

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

๒)	ทำานอง มีลักษณะ ..................................................................

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

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

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

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

๓)	การประสานเสียง มีลักษณะ .........................................

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

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

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

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

๔)	รูปแบบ มีลักษณะ ............................................................. 

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

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

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

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

๑.	 ให้เลือกฟังเพลงไทยมา	๑	เพลง	แล้วเขียนบันทึกเก่ียวกับองค์ประกอบของเพลงท่ีสังเกตได้ลงในกรอบ
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 การสื่ออารมณ์ของบทเพลง เป็นการถ่ายทอดความรู ้สึก อารมณ์ และเนื้อหา

ของเพลงให้กับผู ้ฟังได้รับรู้ถึงความไพเราะของบทเพลงนั้น ซึ่งการสื่ออารมณ์ของเพลง 

เราสามารถใช้องค์ประกอบทางดนตรีมาใช้ในการสื่ออารมณ์เพลงได้ เช่น

	 ๑.	 จังหวะกับอารมณ์ของบทเพลง

  เพลงแต่ละเพลงจะมีจังหวะเป็นตัวกำากับ และมีความแตกต่างกันออกไป ซ่ึง

ทำาให้สามารถสื่ออารมณ์ของบทเพลงได้แตกต่างกันออกไปด้วย เช่น เพลงที่จังหวะช้า ทำาให้

มีอารมณ์เศร้า เพลงที่มีจังหวะเร็ว ทำาให้มีอารมณ์สนุกสนาน เป็นต้น

	 ๒.	 ทำานองกับอารมณ์ของบทเพลง

  เพลงแต่ละเพลงจะมีทำานองที่แตกต่างกันออกไป บางเพลงอาจมีลักษณะทำานอง

เป็นเสียงสูง เสียงตำ่า เสียงแหลม หลายรูปแบบ จึงทำาให้อารมณ์ของเพลงมีความแตกต่างกัน

ออกไป เช่น เพลงทีม่ทีำานองเสยีงสงูหรือตำา่ถี่ๆ  กจ็ะทำาให้มีอารมณ์สนกุสนานคร้ืนเครง เป็นต้น

▲ จังหวะและทำานองเพลงที่ดี จะสื่ออารมณ์เพลงได้ประทับใจ
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เพลงนกขมิ้นเพลงนกขมิ้น

เจ้านกขมิ้นเหลืองอ่อนเอย	 ค�่าแล้วจะนอนที่ตรงไหน
จะนอนไหนก็นอนได้	 สุมทุมพุ่มไม้ก็เคยนอน
ลมพระพายชายพัดมาอ่อนอ่อน	 เจ้าเคยจรมานอนรัง	เอย

เพลงนกขมิ้นเพลงระบำ�ช�วเก�ะ

เริงระบ�าชาวเกาะ	 	 ไพเราะเสนาะจับใจ

สายน�้าหลั่งไหล (ซ�้า) กระทบหาดทรายดังครืน ครืน (ซ�้า)

ฟังเพลง	หรือร่วมกันร้องเพลงตามที่กำาหนด	จากนั้นตอบคำาถาม

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่ ๒

๑) เพลงนี้มีจังหวะอย่างไร       ❍ ช้า       ❍ เร็ว

๒) เพลงนีฟ้งัแลว้ใหอ้ารมณแ์ละความรูส้กึอยา่งไร ..................................................................................................................................

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

๓) ทำานองของเพลงนี้ มีลักษณะอย่างไร ........................................................................................................................................................

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

๔) เพลงนี้มีการประสานเสียงหรือไม่       ❍ มี       ❍ ไม่มี

๕) เพลงนีม้คีวามหมายเกีย่วกบัอะไร ...................................................................................................................................................................

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

๑) เพลงนี้มีจังหวะอย่างไร       ❍ ช้า       ❍ เร็ว

๒) เพลงนี้ฟงัแล้วให้อารมณ์และความรู้สึกอย่างไร .................................................................................................................................

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

๓) ทำานองของเพลงนี้ มีลักษณะอย่างไร .......................................................................................................................................................

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

๔) เพลงนี้มีการประสานเสียงหรือไม่       ❍ มี       ❍ ไม่มี

๕) เพลงนี้มีความหมายเกี่ยวกับอะไร ................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................................................................................
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(เขียนหรือติดเนื้อเพลง)

ฟังเพลงไทยสากลที่ชื่นชอบมา	๑	เพลง	แล้ววิเคราะห์องค์ประกอบเพลงและบันทึกข้อมูล

จังหวะ

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

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

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

การประสานเสียง

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

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

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

ทำานอง

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

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

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

รูปแบบ

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

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

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

 เพลง ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ..

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

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

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

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

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

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

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

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
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		๑.		 เพลงที่ไพเราะ ต้องมีลักษณะอย่างไร

  ก. มีผู้ร้องมากกว่า ๑ คน

  ข. ใช้เครื่องดนตรีไฟฟ้าบรรเลง

  ค. มีจังหวะทำานองสนุกสนาน

  ง. มีเสียงขับร้องและเสียงดนตรีที่ดี

	 ๒.	 ความช้าหรอืเรว็ของบทเพลง หมายถงึข้อใด

  ก. จังหวะ 

  ข. ทำานอง

  ค. รูปแบบ 

  ง. การประสานเสียง

	 ๓.	 จังหวะเพลงไทย ส่วนใหญ่เป็นจังหวะ  

แบบใด

  ก. เร็ว 

  ข. ช้า

  ค. ปานกลาง 

  ง. ช้าสลับเร็ว

	 ๔.	 ข้อใดทำาให้เกิดทำานองเพลง

  ก. เนื้อเพลง

  ข. ความช้าหรือเร็ว

  ค. การออกเสียงอักขระ

  ง. ระดับเสียงสูงหรือตำ่า

	 ๕.	 ข้อใดไม่ใช่รูปแบบของเพลง

  ก. วลีเพลง 

  ข. วรรคเพลง

  ค. จังหวะเพลง 

  ง. ประโยคเพลง

	 ๖.	 หากการบรรเลงดนตรีไม่สอดคล้องกับ  

การขับร้อง จะเกิดผลอย่างไร

  ก. ทำาให้เสียงเพลงดังมาก

  ข. ทำาให้จังหวะและทำานองช้า

  ค. ทำาให้เสียงเพลงไม่ไพเราะ

  ง. ทำาให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์ร่วมกับเพลง

	 ๗.	 องค์ประกอบทางดนตรี มีความสำาคัญอย่างไร

  ก. ทำาให้ร้องเพลงได้เร็วขึ้น

  ข. ทำาให้เพลงมีความไพเราะ

  ค. ทำาให้เล่นดนตรีได้ง่ายขึ้น

  ง. ทำาให้เครื่องดนตรีมีเสียงไพเราะ

	 ๘.	 ข้อใดทำาให้เกิดอารมณ์ในการฟังเพลง

  ก. หน้าตาผู้ขับร้อง

  ข. สถานที่ฟังดนตรี

  ค. เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลง

  ง. เสียงดนตรีและเสียงขับร้อง

	 ๙.	 เสียงทุ้มใหญ่ ทำาให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึก

อย่างไร

  ก. อบอุ่น 

  ข. ตื่นเต้น

  ค. ดีใจ 

  ง. โกรธ

	๑๐.	 เพลงที่มีจังหวะเร็ว สื่ออารมณ์ใด

  ก. เสียใจ 

  ข. โศกเศร้า

  ค. เบื่อหน่าย 

  ง. สนุกสนาน

แบบทดสอบที่	๑				:	กา	✗	คำาตอบที่ถูกที่สุด
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กิจกรรมนÓÊู‹การเรียน

ตัวชี้วัดชั้นป  

มฐ.ศ ๒.๑ (๒) จำาแนกลักษณะของเสียง

ขับร ้องและเครื่องดนตรีที่อยู ่ ในวงดนตรี

ประเภทต่างๆ

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้แกนกลาง	รายวิชาศิลปะ	ชั้น	ป.๕

º··Õè ò àÊÕÂ§´¹µÃÕ

สาระพื้นฐาน

●  ลักษณะของเสียงขับร้อง

●  ลักษณะของเสียงวงดนตรี

ความรู้ฝังแน่นติดตัวผู้เรียน  

●  ลักษณะของผู้ขับร้องและลักษณะของ

วงดนตรี ท่ีไม ่เหมือนกัน	 ทำาให้เสียง

ขบัร้องและเสียงการบรรเลงดนตรีมีความ

ไพเราะแตกต่างกันไป

¹ŒÍ§æ ¤Ô´Ç‹Ò¹Ñ¡ÃŒÍ§ã¹ÀÒ¾ 
ÁÕàÊÕÂ§áµ¡µ‹Ò§¡Ñ¹ÍÂ‹Ò§äÃ
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 ñ. ÅÑ¡É³Ð¢Í§àÊÕÂ§¢ÑºÃŒÍ§
	 เสียงคนเราเกิดจากการสั่นสะเทือนของเส้นเสียงในลำาคอ	 และอาศัยอวัยวะส่วนอื่นๆ	

ช่วยปรับเสียงให้มีระดับเสียงสูงตำ่าตามต้องการ	ทำาให้เสียงคนเรามีลักษณะคล้ายกับเสียงดนตรี	

จึงถือว่า	เสียงคนเราเป็นเสียงดนตรีชนิดหนึ่ง

	 คนเราได้พัฒนาเสียงของตนเองจากเสียงพูดมาเป็นเสียงขับร้องตั้งแต่ในอดีตจนมาถึง

ปัจจุบัน	 โดยเริ�มจากการสวดมนต์ขอพรจากสิ�งศักดิ์สิทธิ์	 การอ่านคำาประพันธ์	 การขับเสภา	

จนกลายเป็นรูปแบบการร้องเพลงประเภทต่างๆ	ดังที่เราได้ยินอยู่บ่อยๆ

	 ลักษณะเสียงขับร้องของคนเรา	 อาจแบ่งออกเป็น	 ๓	 กลุ่มใหญ่ๆ	 ตามเพศและวัย	

ดังนี้

	 เสียงร้องของเด็ก	

ส่วนมากจะมลีกัษณะ

เสียงเล็กแหลม	 ซึ่ง

เป็นตามธรรมชาติ

และให้ความรูสึ้กสดใส	

บริสุทธิ์

	 เสียงของผู้หญิง	

ส่วนมากมักมีเสียง

แหลมสูง	 ซึ�งให้ความ

รู้สึกร่าเริง	สดใส

	 เสียงร ้องของ

ผู้ชาย	 โดยเฉพาะ

วัยกลางคน	 มักจะ

มีลักษณะเป็นเสียง

ทุ้มใหญ่	 ให้ความ

รูส้กึนุ่มนวล	อบอุ่น

¹Í¡¨Ò¡·Õè¡Å‹ÒÇä»áÅŒÇ ºÒ§¤¹ÂÑ§ÁÕ
àÊÕÂ§ÃŒÍ§·Õèà»š¹ÅÑ¡É³Ðà©¾ÒÐÍÕ¡´ŒÇÂ
àª‹¹ àÊÕÂ§áËº àÊÕÂ§ËŒÒÇ à»š¹µŒ¹

	 เสียงของผู้หญิง	

ส่วนมากมักมีเสียง

แหลมสูง	 ซึ�งให้ความ

ลักษณะเสียงขับร้อง
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